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 לשכת רב הקמפוס                                             הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י 
 א"עתש, פרשת ראה                                                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  929מספר                                          ש הלנה ופאול שולמן                                     "ע        

 
 

 מאבקם של השוחטים התימנים לזכות בהכרה הלכתית
 

נוגעות בהכנות לכניסת בני ישראל לארץ ישראל ובמצוות ה נודברים עוסקת פרשת ות אחרות בספריפרשב כמו
ָך לֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן לְ -אֱ ' הְוָאַכְלָּת ָבָׂשר ְּכִבְרַּכת " :הנושאים הנדונים נמנה עניין אכילת הבשר עם. בהלהתנחלות 

מלמד על  דווקא אילהצבי ושאזכור הי "מסביר רש .)טו:יב( "ָּילְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו ַּכְּצִבי ְוָכַא
 ְּבָכל רְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאכֹל ָּבָׂש  ִּכי"אף נאמר  מכן לאחר. קרבנות םההיתר לאכילת בשר משום שלא מקריבים מה

 אם. לעומת העבר ממששל אפוא שינוי  הואההיתר לאכילת בשר , כלומר .)כ:יב(" ּתֹאַכל ָּבָׂשר, ַאַּות ַנְפְׁשךָ 
הרי עם כניסת עם ישראל לארץ , )יא 'במ(על תאוותם לבשר " דור המדבר"בתחילת המסע במדבר נענשו אנשי 

בחנה ברורה בין בהמה טהורה לטמאה ובין חלקים ה יש .תנאים מסוימיםבמותר  נעשהישראל הדבר 
 ).טז:יב( "אֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִיםַרק ַהָּדם לֹא תֹ" :כגון הדם ,אסורים באכילהאו מהבהמה המותרים 

שמשה רבנו למד את ) כא:בי( "ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ "י מפרש את המילים "רש. הלכות שחיטה נרמזות גם תנובפרש
והן הלכות , למדנו שיש צווי בזביחה היאך ישחוט: "דיני השחיטה כתורה שבעל פה בעת שהותו בהר סיני

0F".שנאמרו למשה בסינישחיטה 

1 
כאוות "ל ואכלאדם ל אולם אל לו ,אמנם מותרים לאכילה) טהורים(בעלי חיים מסוימים שהמסקנה היא 

 1F2.שמצווה התורה הגבלותבאלא " נפשו
בית ראשון ושני  ימיב. את עם ישראל משאר העמים באזור היו הלכות אכילת בשר ובין הדברים שהבדיל

גלות הייתה ההקפדה על דיני הכשרות מסימני ההיכר הבולטים השנות  2000-ובשני בית הוגם לאחר חורבן ה
הן אשר , שבתמצוות הובראשן , השמירה על דיני הכשרות עם שמירת מצוות אחרות. של היהודים באשר הם

, שמירת מצוות הכשרות ,ראשית. הדבר לא היה מובן מאליו. נתםואפשרו ליהודים לשמור על ייחודם ועל אמ
שמירת דיני , שנית. טכנית גבוהה-יכולת מקצועיתומחייבים ידע הלכתי נרחב , דיני שחיטה וניקור ןובה

ארצות הוטלו הגבלות על השחיטה היהודית כמה ב - שלישיתו ,הכשרות כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות
 .ם האחרונותאקטואלית מאוד במדינות רבות דווקא בשני נעשתהבעיה זו . לחלוטין האסרנאף היא ולעתים 

Uהעת החדשה 
התופעה . ישראל בקרב העד כלנו יבדמות גיבוש מנהגים ודינים שאפי ןאת אותותיה וגלות נתנהאלפיים שנות 

, בעיה זו החריפה מאוד בעת החדשה. משחיטתה של זו הייתה נפוצה מאודזו שונות לא אכלו  שקהילות
. הלצד אל הותימנים והיו צריכים לחיות אל ספרדים, כאשר לארץ ישראל המתחדשת עלו חסידים ומתנגדים

 .ובכלל זה הלכות שחיטה וכשרות, קשו לשמור על המנהגים ועל מסורת אבותיכל קהילה וכל עדה ב
Uהשוחטים התימנים בראשון לציון 

 124הפכו לקהילה מאורגנת שמנתה נמהר מאוד הם . 1909עולי תימן הראשונים הגיעו לראשון לציון בשנת 
, קשו להתפרנס ממלאכת השחיטהיקהילה היו רבנים ושוחטים מנוסים שבב. תושבי המושבה 1426נפש מתוך 

                                                 
מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה  'וזבחת כאשר צויתיך'אומר דתניא רבי : "א"כח ע, גם מסכת חולין ובעניין זה רא 1 

 ".ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה
  .לעשות כן מלכתחילה עדיף שלא ואילו שהיתר אכילת בשר ניתן על תנאיניתן להסיק  "ְתַאֶּוה ַנְפְׁשךָ -ִּכי" מתוך הפסוק  2 
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אך כעבור זמן קצר החלו , בתחילה הם מכרו בשר לבני עדתם בלבד. ותבּצָ קַ מהתפרנסו שותימנים אחרים 
. על עסקי הבשר במושבה "השתלטו"תוך שנים מספר הם . למכור בשר גם לתושבים אחרים בראשון לציון

גם ו ,עקב השכר הצנוע של השוחטים והמנקרים התימניםאת סחורתם בזול הקצבים התימנים יכלו למכור 
ההצלחה של התימנים . ומתח הרווחים שלהם היה נמוך ,"מס שחיטה"למו יהקצבים התימנים לא שמשום ש

להתלונן , ראשון לציון מרדכי זינגר ובראשם השוחט האשכנזי של, במושבהכמה אנשים בענף הבשר הביאה 
פי המסורת -לא היו כשרים על, ד הניקור התימניויחיוב, השחיטה התימניתשטענתם הייתה  .בפני הרבנות ביפו

ברור היה כי , למרות שהטענות התמקדו במישור ההלכתי 2F3.ידי האשכנזים-והגישה ההלכתית הנהוגה על
 3F4.דחיקת רגליהם מענף הבשר הרקע לתלונות היה החשש של האשכנזים מפני

להציג את סכיניהם בפני כן נאלצו ו ,בחומר ההלכתי בקיאותטים התימנים נאלצו לעבור בדיקות השוח
אולם המאבק נגד  ,בלו את ההכרה המבוקשתיהם אכן ק 1915בשנת . שיכירו בכשרות שחיטתם כדירבנים 

לפי המתנגדים היה ש ,במנהגי הניקור התימניהתמקדו בעיקרן הטענות . התימנים נמשך) והמנקרים(השוחטים 
 .מנגד דבקו השוחטים התימנים בדרישתם להכיר בכשרות עבודתם 4F5.אשכנזיםמן המקל 

מדובר . בהם נבדלים מנהגי העדות בהכשרת בשר לאכילהשם יקריימהנושאים העהוא הניקור  ,ואכן
 ֵּכן לֹא ַעל" :ספר בראשיתם את הכתוב בכדי לקיי ,ושומנו בידי מנקרים מוסמכים גיד הנשהו בלֶ חֵ בהוצאת ה
 ).לג:לב" (ִּגיד ַהָּנֶׁשה ִיְׂשָרֵאל ֶאת יֹאְכלּו ְבֵני

 הרב. ם ולא על פי השולחן ערוך"פי הרמב-להלכות השחיטה נהגו יהודי תימן על נוגעבכל השיש לציין 
עמדתו . הביע את הסתייגותו מהשחיטה התימנית, רבה של הקהילה הספרדית ביפו, ר חי עוזיאלמאי ציון-בן

רב קוק כ שלא, הלדוגמ. להקלקשה ימשום שהוא היה ידוע בגישתו ההלכתית שבדרך כלל ב, הייתה מפתיעה
עמדתו בנושא השחיטה התימנית קשורה לפועלו לאחד את שתכן מאוד יי. א תמך במתן זכות בחירה לנשיםהו

לפי טענות השוחטים התימנים , ואכן 5F6.קש לאחד את נוסחי התפילה השוניםיכפי שב ,כל שיטות השחיטה
 . רות שחיטתםהרב יוסף דיין לאשר בכתב את כשואותו הרב עוזיאל יולאחר בדיקה מדוקדקת של הסוגיה נ

ויכוחים ארוכים לאחר דיונים ּו. אודות השחיטה התימנית העסיק גם את פרנסי המושבהעל הפולמוס 
ם ראשון לציון להעסיק שני שוחטים תימנים מטע ולאור כוחם הפוליטי העולה של התימנים החליטו פרנסי

ההתנגדות לשחיטה התימנית  שכן, כי במישור הפוליטי בלבד ףא, מדובר היה בהישג לתימנים. המושבה
6Fישראל הרב הראשי האשכנזי לארץ, הכיר הרב אברהם יצחק הכהן קוק 1922בשנת . נמשכה

בשני השוחטים  7
אחינו "בו הוזהרו והוא חתם על כרוז , 1923בשנת , ברם כעבור שנה. הוותיקים בראשון לציון התימנים

7F".שחיטה של התימניםהאשכנזים בראשון לציון שאסור להם לסמוך על הניקור וה

הכרוז עורר תרעומת קשה  8
שחיטה להגורפת  התנגדותובה יצאו בתקיפות נגד הרב קוק על ו, פת מחאהכינסו אסֵ והם  ,מאוד אצל התימנים

 ותושבים אשכנזים רבים בראשון לציון קנו בשר ,בינתיים המשיכו השוחטים התימנים את מלאכתם. התימנית
עבודתם של השוחטים . ועד המושבה לא רצה להתערב בשאלות ההלכתיות .םם למרות הטענות נגדמשחיטת
השוחטים התימנים שהיו עובדי , זאת ועוד. שוביהיו נוחים מאוד לפרנסי הישלהם זולים המחירים וההתימנים 

 פ"מונה הרב חיים חרל 1925בשנת . נהוג לשלם לשוחט אשכנזי שהיההרבה מבבלו שכר נמוך יהמושבה ק
, פ לפסול את השחיטה והניקור התימני נכשל"ניסיונו של הרב חרל .בהמלצת הרב קוק, שבהלרבה של המו

 8F9.יסיונו להביא קצב אשכנזי למושבהנ וכן נכשל
בתחומי השחיטה והקצבות עד סוף שנות במושבה התימנים בראשון לציון המשיכו לשלוט , לסיכום

פרנסי . נכשלו במישור המעשי ,אשכנזים בפרטאו ל, רות שחיטתם בכללהניסיונות לפסול את כש. םשלושיה
, ועסקי הקצבות היו מרוכזים בידיהם כאשר תושבי המקום, המושבה המשיכו להעסיק את השוחטים התימנים

                                                 
גם אז עמדו שיקולים . היו רבנים ספרדים שניסו לפסול את השחיטה האשכנזית בנימוקים הלכתיים 19-בסוף המאה ה  3

 . 15' עמ ,1978 ירושלים ,ט"הי במאה ויישובה ישראל -ארץ ,אליאב מרדכי ורא .ניסיון הפסילה ביסודכלכליים 
 -כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל : ישראל, "תהתימנים בחברה ובכלכלה של המושבו", ציון עראקי קלורמן-בת  4

#.110' עמ, 2003-ד"תשס' חוברת ד, חברה, תרבות, היסטוריה
 ,לדעתם. ס וגדולי הפוסקים ומקובל מדורי דורות"הניקור התימני מבוסס על השש טוענים רבני תימןיותר ממאה שנה כבר   5

קטניות האיסור על  כמו, יות וחילופיםובקיאות וחששות לטע הניקור האשכנזי המחמיר נובע בחלקו הגדול מחמת חוסר
 .שמא יטעו ולא יבדילו בינם לחמשת מיני דגן ,בפסח שאוסרים האשכנזים

מנהגי השחיטה "בירושלים לטובת " מנהגי השחיטה הספרדית"היה הרב עוזיאל מוכן אפילו לוותר על  לאחר מכן 6 
 .כדי לאחד את כל שיטות השחיטה" האשכנזית

בעקבות פניותיהם של משלחות יהודיות לנציב העליון הבריטי  ,)1921(א "ישראל הוקמה בשנת תרפ-הרבנות הראשית לארץ 7#
וסוגיית ההנהגה , מעמדן של העדות הדתיות בישראל וסמכויותיהן בכלל - נושא הפניות היה. היהודי הרברט סמואל, הראשון

 .ן קוק והרב יעקב מאיר הספרדיהאברהם יצחק הכהאשכנזי  רבכרבנים ראשיים נבחרו ה .הדתית ליהודים בפרט
 .114' עמ, עראקי קלורמן 8#
#.117-116' עמ, שם  9

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91_(%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9F)�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%93_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%94�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA�
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אולם במישור של ההכרה הדתית מטעם הרבנים . המשיכו לקנות ממרכולתם, כולל רוב התושבים האשכנזים
מניים בגישה שלילית ביותר שללא ספק פגעה במעמדם הציבורי ישראל נתקלו השוחטים התי הבולטים בארץ

 .והמקצועי
 

 ר דב לויטן"ד
 החוג המשולב למדעי החברה 
 והמכללה האקדמית אשקלון
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