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 ,היו עוברים בבתים לראות מקרוב בבדיקת החיטים רבני צנעארבני צנעארבני צנעארבני צנעא
 שלש נשים היו עובדות. צדקניות אופות מצותנשים ואיך אותן 

   !מתחילת עשייתה ועד אפייתה, יחד על כל מצה
: ד מארי יעיש מנצור"אמר הראב ,באחת השנים לאחר הביקורבאחת השנים לאחר הביקורבאחת השנים לאחר הביקורבאחת השנים לאחר הביקור

אפיית המצות והכנתם  ,בקיאותן של הנשים בדקדוק הלכות"
   )"משא חיים"הקדמה ל(             "!את הרבנים לחזור על לימודם חייבתמ

                                                                                                 

גרגיר , שלש נשים היו בודקות זו אחר זו את חיטי הפסח ,,,,בתימןבתימןבתימןבתימן
כל . כדי שיהיו בטוחות שנשארו רק חיטים שלימות, אחר גרגיר

  .גרגיר שעורה או חיטה שבורה הן היו מוציאות
  

הן היו מקפידות על , בברירת החיטים ובשעה שהיו עוסקותובשעה שהיו עוסקותובשעה שהיו עוסקותובשעה שהיו עוסקות
.. .שמא תותז חלילה טיפת רוק מפיהן על החיטים, השתיקה

היו הנשים יושבות יחד בלי להוציא אף הגה , וכך שעות ארוכות
   )"הליכות תימן"(        ...שהן נטלו תשעה קבין של שיחה פ"אע, מפיהן

� 
        ....''''לוחם מלחמת הלוחם מלחמת הלוחם מלחמת הלוחם מלחמת הז ז ז ז """"רידברידברידברידבגאון הגאון הגאון הגאון המתוך דברי המתוך דברי המתוך דברי המתוך דברי ה

  

מלמדים  אף ששוכרים ,הזה בעיירות פולין וגליציההזה בעיירות פולין וגליציההזה בעיירות פולין וגליציההזה בעיירות פולין וגליציהבזמן בזמן בזמן בזמן 
גמרא ופוסקים ובוודאי שאין מוסרים  ,לבניהם ללמד תורה

ומחנכים את בניהם  ,אותם לבתי ספר של חול ולאוניברסיטאות
אך בבנותיהן התירו הרצועה ומוסרין  .לתורה ויראה' בדרך ה

  .ך הזמן נעשות הבנות חופשיות בדעותשובמ ,אותן להשכלה
  

, עם בחורים למדנים ויראי שמים ואף שמשיאין אותן בצעירותןואף שמשיאין אותן בצעירותןואף שמשיאין אותן בצעירותןואף שמשיאין אותן בצעירותן
את בניהם יגדלו  - אך סוף סוף מזה נצמח הרס הדת לדור הבא

  .מקלקלות את בעליהםאף כמה מהן וגם , תוחופשי ותבדע
  

. יצא מדעות הנשים ובכמה מדינות ראינו שחורבן והרס הדתובכמה מדינות ראינו שחורבן והרס הדתובכמה מדינות ראינו שחורבן והרס הדתובכמה מדינות ראינו שחורבן והרס הדת
וידוע כי בשעה שהדור ירא וחרד עיקר האמונה הפשוטה היא 

וכשהדור יורד ומתפקר עיקר ההתפרקות היא  ,אצל הנשים
לכו נא ' - ועל זה אני קורא שהיא עצת פרעה. אצל הנשים

הרי לא יועיל כלום אם לא ישמרו את  – ''הגברים ועבדו את ה
  )ב"פ' עמ" מחשבת התקופה("              !     'הנשים והבנות ללכת בדרך ה

� 
  )'ט' י( ....""""לנולנולנולנו' ' ' ' נלך כי חג הנלך כי חג הנלך כי חג הנלך כי חג ה... ... ... ... בבנינו ובבנותנובבנינו ובבנותנובבנינו ובבנותנובבנינו ובבנותנו""""

  

 יהושער רבי "ר מוהר"האדמו ::::סיפר הגאון רבי חנוך פדוואסיפר הגאון רבי חנוך פדוואסיפר הגאון רבי חנוך פדוואסיפר הגאון רבי חנוך פדווא
אחר תפילת ערבית בליל שבת להגיד לרבנית  הולךמבעלז היה 

  .תפלליםהמוהיו עושים שביל בין  'שבת שלום'
  

אמר , רבינו קרב אליהם ....עם נכדתהעם נכדתהעם נכדתהעם נכדתהפעם אחת הרבנית עמדה פעם אחת הרבנית עמדה פעם אחת הרבנית עמדה פעם אחת הרבנית עמדה 
  .ונתן לתינוקת לטיפה על לחיה' גוט שבת'לרבנית 

  

 .גם על הנהגת הרבי שואלים קושיותשואלים קושיותשואלים קושיותשואלים קושיות    """"היושביםהיושביםהיושביםהיושבים""""בבעלז היו בבעלז היו בבעלז היו בבעלז היו 
מרן אומר תמיד דברי ' :אל הרבי ואמר "היושבים"ניגש אחד מן 

והנה הנכדה שליטף אותה היתה  ,'המודה'מוסר חריפים נגד 
  '...לבושה במלבוש מודרני ולא אמר על זה דבר

  

עם נשים אין ללכת עמהם בחומר הדין וקשה ' ::::ענה לו הרביענה לו הרביענה לו הרביענה לו הרבי
      ) ד"רנ' עמ" הליכות חנוך("        '!מבינות כל כך ןלהגיד להם דברים שאינ

� �  
ה את בני "הקבבליל פסח מצרים הביא ש כתב בתרגום יונתןכתב בתרגום יונתןכתב בתרגום יונתןכתב בתרגום יונתן

 הם שם, מקום המקדשל, ירושליםנשרים לעל כנפי  ישראל
              )'ט ד"י(         .ואחר כך חזרו באותו לילה למצרים ,הקריבו קרבן פסח

  

דבר ? לשם מה הנס הזה, למצרים יחזרואם בין כך הם  ,,,,וקשהוקשהוקשהוקשה
 ,מלאך מלמדו כל התורה, דומה אנו מוצאים אצל כל עובר יהודי

ויש לשאול כאן אותה . והוא שוכח הכל ווברגע לפני הלידה מכה
  ?תכלית של כל הלימודהאז מה  ,אם העובר שוכח ,שאלה

  

כדי , הלימוד הזה יש לו השפעה ::::יקיקיקיק''''הגאון רבי משה סולובייצהגאון רבי משה סולובייצהגאון רבי משה סולובייצהגאון רבי משה סולובייצ    אמראמראמראמר
שרק צריך , לגמרי מכן כשילמד זה לא יהיה דבר חדש שאחר

ענין ביאת בני  כעין זה. לחזור על התורה שלמד וזה יותר קל
כיון שהיו , אף ששבו לאחר זמן קצר למצרים, ישראל לירושלים

במקום המקדש והתרוממו שם לדרגה עליונה יקל עליהם לקנות 
  ")והאיש משה("                                                         .שוב דרגה זו להבא

                             

  
  
  

        חל יום הזכרון לגאון רבי שמואל דוד הכהן מונקחל יום הזכרון לגאון רבי שמואל דוד הכהן מונקחל יום הזכרון לגאון רבי שמואל דוד הכהן מונקחל יום הזכרון לגאון רבי שמואל דוד הכהן מונקביום שישי ביום שישי ביום שישי ביום שישי 
        אאאא""""שבט תשמשבט תשמשבט תשמשבט תשמ' ' ' ' נפטר גנפטר גנפטר גנפטר ג    ,,,,רבה של הקהילה החרדית בחיפהרבה של הקהילה החרדית בחיפהרבה של הקהילה החרדית בחיפהרבה של הקהילה החרדית בחיפה

  

שנעשה לבו של ' -  """"בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבובא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבובא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבובא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו""""
מה הכבד כועס כך ' –' פרעה ככבד הזה שמבשלו ומתקשה

אם כך תמהו המפרשים ו )ר"שמדרש ( .'היה לבו של פרעה כועס
  ? בעצמו הכביד את לבו ה"קבהרי ה, מגיע לפרעה מה עונש

שאלמלא כן היה , שנתן בו כח לסבול את המכות הספורנו תירץהספורנו תירץהספורנו תירץהספורנו תירץ
בהבנת ותמהו . נכנע מחמת המכות ולא שבאמת זה רצונו

  .נתן בו את הכח שוב אינו אשם' הרי אם ה, מה תירץוכי , דבריו
  

        ....אר דבריואר דבריואר דבריואר דבריוייייבבבב    שמואל דוד הכהן מונקשמואל דוד הכהן מונקשמואל דוד הכהן מונקשמואל דוד הכהן מונקגאון רבי גאון רבי גאון רבי גאון רבי הההה
י כוחות הפוכים ננולדים בו ש ,בכל אדם הסובל ומוכה משונאובכל אדם הסובל ומוכה משונאובכל אדם הסובל ומוכה משונאובכל אדם הסובל ומוכה משונאו

 דםוככל שהא ,הרגשת צער ויסורים ,האחד :ומתנגדים זה לזה
והכח . לסיים את הכאב הזה -מתייסר יותר הוא רוצה להכנע 

שסובל יותר  שככל .רצון לנצחהו הכעס, ההשפלההשני הוא 
 ,מרגיש מושפל ואינו רוצה להכנע, גובר כעסו ורוצה לנצח

  .שסבלו לא יהיה לחינם ,שכיון שסבל כל כך רוצה כל כך לנצח
  

יש אנשים שהם חלשים  ....ואין דעותיהם של בני אדם שוותואין דעותיהם של בני אדם שוותואין דעותיהם של בני אדם שוותואין דעותיהם של בני אדם שוות
חזקים שהם ויש בני אדם . בגופם ונפשם והם ממהרים להכנע

  .להכנעאינם ממהרים ובגופם ונפשם  וקשים
  

בשעה שטבע בים היה מתחרט על גם ש ל על פרעהל על פרעהל על פרעהל על פרעה""""אמרו חזאמרו חזאמרו חזאמרו חז
אפילו ראו איש זה 'והיו הבריות אומרים , ששלח את ישראל

  ...מאוהבי הנצחוןעד כדי כך היה פרעה  '!נהרג הוא עומד בדיבורו
  

ה נתן לפרעה את הכח לסבול צער "שהקב מעתה יש לפרשמעתה יש לפרשמעתה יש לפרשמעתה יש לפרש
 ,יסורי המכות ואם כן נסתלקה ממנו הסיבה הגורמת לו להכנע

ודרכו  –דהיינו כח הכעס והנצחון  ,וממילא נשאר בו הכח השני
שככל שסובל יותר הוא שונאו , זה להיות מוסיף והולךשל כח 

כמו הכבד שמבשלים אותו הולך  ,יותר ורוצה לנצחו יותר
  )בא' ת פר"עה" שיח שדך("    !                                                ומתקשה

  
  
  
  
  
  
  
  

 אחד ".בית אברהם יצחק"בבית הכנסת  ,,,,שארע בחיפהשארע בחיפהשארע בחיפהשארע בחיפהמעשה מעשה מעשה מעשה 
התורה בקריאת , ביום שני .יארצייט המתפללים היה לו חיוב

 'שלישי'לוקרא איש אחר  ,תורהל וולא העלהגבאי ה טעה
ביקש  ,בראותו את צערו של בעל היארצייט ,העולה ...במקומו
  .חברו יעלהשכדי  ,ולא לעלות על העליה למחול

  

 כיוןשהורה  הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונקהגאון רבי שמואל דוד הכהן מונקהגאון רבי שמואל דוד הכהן מונקהגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק, , , , רב בית הכנסתרב בית הכנסתרב בית הכנסתרב בית הכנסת
וכדי לפייס את בעל . תורה לא ירדעלות לשכבר קראוהו ל

ציוה לתת לו את הגבהת ספר , עליההיארצייט על שלא קיבל 
  .שלאחר הקריאה 'קדישהחצי 'את ו, התורה

  

 במגילה 'כדברי הגמ ,הגבהה חשובה מן העליההגבהה חשובה מן העליההגבהה חשובה מן העליההגבהה חשובה מן העליה מעיקר הדיןמעיקר הדיןמעיקר הדיןמעיקר הדין    כיכיכיכי
הגולל הוא מה שאנו " )'ז ה"קמ( ב"המשנ וכדברי". הגדול גולל"

אלא שלבעל יארצייט יש לתת עליה  ."קוראים היום הגבהה
כשעונים אחריו , הוא זכות לעילוי נשמת אביושכיון ! קאובדו

  .שיענו אחריו אמן, ולכן יתנו לו לומר קדיש ,'המבורך' ברוך ה'
כי הקדיש , קורא למנוע ממנו קדיש זההאו בעל  ואין ביד החזןואין ביד החזןואין ביד החזןואין ביד החזן

והרשות ביד הציבור לתת לאחר . אלא שייך לציבור, הםאינו של
       )א"כ" פאת שדך"ת "שו(                   .שיש צורך בדברהיכן את הקדיש 

  

   .האריכו האחרונים או לגדול העיר, לאבלים, ץ"אם שייך לש בענין קדיש זהבענין קדיש זהבענין קדיש זהבענין קדיש זה
f f  

אך אם יש , בקריאת התורה אין עושים הוספות למנין הקרואיםאין עושים הוספות למנין הקרואיםאין עושים הוספות למנין הקרואיםאין עושים הוספות למנין הקרואים
  .    ובוודאי שאין להחזיק במחלוקת על כך, צורך בדבר מותר מן הדין

  )ה"י קליין ס"מתוך מנהגי קהילת היראים מיסודו של הגרא -ח "או" פאת שדך"ת "שו(              
  

   באפרשת 
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        ....''''ימנה סימןימנה סימןימנה סימןימנה סימן, , , , ה פסוקיםה פסוקיםה פסוקיםה פסוקים""""קקקק''''במנין הפסוקים שבסוף פרשת בא מובא במנין הפסוקים שבסוף פרשת בא מובא במנין הפסוקים שבסוף פרשת בא מובא במנין הפסוקים שבסוף פרשת בא מובא 
  

שהרי , ודבר זה צריך עיון ::::רבי שמואל דוד הכהן מונקרבי שמואל דוד הכהן מונקרבי שמואל דוד הכהן מונקרבי שמואל דוד הכהן מונקהעיר העיר העיר העיר 
מן המסורה של חצי , אמנם, ו פסוקים"בחומשים שלנו יש ק

כי אם , פסוקיםה "הספר מוכח שיש למנות בפרשת בא ק
ו פסוקים כפי שמובאת חלוקת "נחשב שיש בפרשת בא ק

הפסוקים בחומשים שלנו תשתבש המסורה של חצי הספר וגם 
  .וצריך עיון, המנין של פסוקי ספר שמות

: בעל המסורה כתב בסוף ספר שמות ::::""""צריך עיוןצריך עיוןצריך עיוןצריך עיון""""את האת האת האת ה    ונבארונבארונבארונבאר
רט 'א, מנין הפסוקים בספר שמות הוא אלף מאתיים ותשע'

  .''ים לא תקללהאל'וחציו נמצא בפסוק , סימן
ד פסוקים בחצי אחד של ספר שמות "שיש תר עולה מדבריועולה מדבריועולה מדבריועולה מדבריו

אלקים לא 'והפסוק האמצעי הוא , פסוקים בחצי השני ד"ותר
יהיו , ה פסוקים"אך אם נחשב שיש בפרשת בא ק. 'תקלל

יהיה  לאמאתיים ושמונה פסוקים והחצי בספר שמות אלף 
  ) נ"ח ק"או" פאת שדך"ת "שו(             . ריך עיוןוצ', לא תקלל יםהאל' הפסוק

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ????רביעירביעירביעירביעיביום ביום ביום ביום בוע הבא בוע הבא בוע הבא בוע הבא ששששבבבבמה נהגו שלא לאכול מה נהגו שלא לאכול מה נהגו שלא לאכול מה נהגו שלא לאכול : : : : ידהידהידהידהחחחח
  

! שבט' שסכנה לאכול אווז בח מרבי יהודה החסידמרבי יהודה החסידמרבי יהודה החסידמרבי יהודה החסידלנו לנו לנו לנו     מקובלמקובלמקובלמקובל
באותה השעה אווז וגם יש שעה בחודש שבט שמי ששוחט 

. בכל שבט יםאווז שחוטלכן יש נזהרים מל, ימות באותה שנה
  )!ע לבני אשכנז תקופה ארוכה"שושימש כקיצור  זה ספר –מרבינו שמשון בן רבי צדוק  ץ"תשב(

  

        ::::שכתבשכתבשכתבשכתב    רבי יהודה החסידרבי יהודה החסידרבי יהודה החסידרבי יהודה החסידצוואת צוואת צוואת צוואת א א א א וווומקור המנהג המקור המנהג המקור המנהג המקור המנהג ה
אריכות יש  ובדברי )א"מ' סעי( ".לא ישחט אדם אווזים בחודש שבט"

  ...מקצתםונביא , בפוסקים אימתי ולמה התכווןומבוכה גדולה 
  

כי יש , ונזהרים מלשחוט אווזות כל חודש שבט ::::לללל""""כתב המהריכתב המהריכתב המהריכתב המהרי
       )מנהגים(    .בו שעה שאם שוחט יש רשות למלאך האווזות להזיקו

  

לא ישחט אווז בזמן שיש לשדים כח " ::::ספר הקנהספר הקנהספר הקנהספר הקנהבבבב    כתבכתבכתבכתב
  )'ט ז"באה(            ..." כי הממית יומת, והוא חודש שבט ,וממשלה

  

שוחטים נזהרים שלא לשחוט שום אווז מקצת  ::::אאאא""""הרמהרמהרמהרמפסק פסק פסק פסק 
שקבלה היא שיש שעה אחת באותם חודשים  ,בטבת ושבט

         )'א ד"ד י"יו(  .אם לא אוכל ממנה ,ימות השוחט שאם שוחט בה אווז
  

         ) ט"מ(   .       עיני השוחט א אתשזה גורם לסמ כתבכתבכתבכתב    """"יד אפריםיד אפריםיד אפריםיד אפרים""""בבבב

r  
בזמן הזה  ::::וקבעוקבעוקבעוקבענגד מנהג זה נגד מנהג זה נגד מנהג זה נגד מנהג זה     וקףוקףוקףוקףרבי יהונתן אייבשיץ יצא בתרבי יהונתן אייבשיץ יצא בתרבי יהונתן אייבשיץ יצא בתרבי יהונתן אייבשיץ יצא בת

, ו להקפיד כפי שראיתי עושים כמה שוחטים"וח ,אין לחשוש
והדבר יצא מפי  ',לא תנחשו'ובכלל  'דרכי האמורי'בגדר  והוא

דע בספרי נוכ ,מכשפים באווזות רבורבי יהודה החסיד שבימיו 
ואפשר שעשו  ...עד כדי שרבים נמנעו מלאכול אווזים, מעשיות

  )פ שם"כו(      .אבל בזמננו לא שמענו מזה ,זאת כדי לבטל את כוחם

r  
        בזמן הראשונים היה מצוי כישוף באווזיםבזמן הראשונים היה מצוי כישוף באווזיםבזמן הראשונים היה מצוי כישוף באווזיםבזמן הראשונים היה מצוי כישוף באווזיםואכן ואכן ואכן ואכן 

  

 1096ו "תתנבשנת  "מסע הצלב הראשון"ב, , , , סיוןסיוןסיוןסיון    בראש חודשבראש חודשבראש חודשבראש חודש

  .פרנסים חשובים בקהילת וורמייזאשנים עשר  נהרגו
  

. סיון ראש חודשעד  ,,,,הפרנסים התחבאו בחצר ארמון ההגמוןהפרנסים התחבאו בחצר ארמון ההגמוןהפרנסים התחבאו בחצר ארמון ההגמוןהפרנסים התחבאו בחצר ארמון ההגמון
ובכל  ,והיה פורח, אז בא כומר אחד ועשה כישוף באווז אחד

היו ו ,מקום שהיה מתחבא שם יהודי היה האווז מצפצף ומגעגע
  .את היהודיבאים השונאים לאותו מקום והורגים 

  

המגדל  אלרצו  ....שהביאו את אותו אווזשהביאו את אותו אווזשהביאו את אותו אווזשהביאו את אותו אווז כשהרגישו הפרנסיםכשהרגישו הפרנסיםכשהרגישו הפרנסיםכשהרגישו הפרנסים
בית  לאקפצו  וממרומי המגדל. ההגמון ןהגבוה שהיה בארמו

כי תיכף בלעה אותם אדמת בית  ,ונעשה להם נס .העלמין ומתו
   .ויחללום בהם השונאים הארוריםכדי שלא ישלטו , הקברות

  )והכישוף המעשה בגדול שהציל את יהודי וורמייזא מהאווזה 47" נר"ועיין  "מנהגות וורמיזא("  

        חמירא סכנתא מאיסוראחמירא סכנתא מאיסוראחמירא סכנתא מאיסוראחמירא סכנתא מאיסורא
  

  

המנהג המשיך להיות , אייבשיץיהונתן  נורבי ו התקיפים שלעל אף דברי
חששו לנפשם מפני עדיין . שבטבלא שחטו אווזים השוחטים , נפוץ

שיש בזה טעם נורא אשר מי ' :"שבעים תמרים"וכפי שכתב  ...הסכנה
א קבעו "ובפרט אחר שהרמ ,נעלםהיבוא לחקור עד תכליתו בדבר 

  .לתת לשוחט חלק מהאווז נהגומהסכנה להנצל  כדי .'להלכה
  :מנהגים שוניםבזה  והביאו הפוסקים 

  

איך נתנו  האחרונים תמהוו .יש נוהגים לתת לבשא כתב א כתב א כתב א כתב """"הרמהרמהרמהרמ
 .)כרתי( ומןש )ע"שואל ומשיב נשאר בצ( !?קשה לשכחההוא הרי , לבלו 

 .)ח"שמ(שאר איברים  .)ס"חת, ג"פמ(רגל  .)ך"ש( כבד .)י"נוב( ראש
      .)ס"כת( למוכרו יכולמקפיד  אינוומי ש, עצמוהמקפיד יאכל מהאווז 

  

אם ישחטו אווזים  ,,,,המנהג פשוט פה בחודשי טבת ושבטהמנהג פשוט פה בחודשי טבת ושבטהמנהג פשוט פה בחודשי טבת ושבטהמנהג פשוט פה בחודשי טבת ושבט""""
וחכם רבי יום טוב אלקיים נתן בזה סימן . השוחט לוקח הראש

כלומר פסוק את ראשו של האווז  - "פסיק רישיה ולא ימות"
  )ח"שחיטה י' הל - "נהר מצרים"(                        .          "ולא ימות השוחט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
גם באכילת אחד מבני ביתו של ש כתב הגאון מבוטשטשכתב הגאון מבוטשטשכתב הגאון מבוטשטשכתב הגאון מבוטשטש

   )א"ד י"יו" דעת קדושים"(         .  בזה מחשש סכנהדי להוציאו , השוחט
  

           ''''אווז בשבטאווז בשבטאווז בשבטאווז בשבט''''מקצת הלכות שנאמרו בסוגיית מקצת הלכות שנאמרו בסוגיית מקצת הלכות שנאמרו בסוגיית מקצת הלכות שנאמרו בסוגיית 
 איך": כתב סופר"כתב ה ....יש לעיין בדין זה גם בדיני ממונותיש לעיין בדין זה גם בדיני ממונותיש לעיין בדין זה גם בדיני ממונותיש לעיין בדין זה גם בדיני ממונות

אלא כיון ? לבעלים זה שייך הרי, השוחט לוקח שכר הרגליים
 יםקחוובמקום שהמנהג שלא ל. שכך נהגו הרי הוא נוטל בדין

, אסור לשוחט להחמיר ולקחת בלי רשות, חוששיםאין מהאווז ו
  )ב"ד י"יו ס"ת כת"שו(                            . גזל ויצא שכרו בהפסדו דהוי

  

חודש  דראש' אגם אם שחט ב מהאווז המנהג לתת לשוחטהמנהג לתת לשוחטהמנהג לתת לשוחטהמנהג לתת לשוחט
לחודש עדיין שייך ראש חודש של  אף שהיום הראשון, טבת

הואיל ובפי העולם  ,מספק םאפילו הכי מחמירי ,כסלול, הקודם
  .או שהחמירו בסכנה אף בספק ספיקא ,טבתח "רנקרא כבר 

כי הרי השוחט אינו מוכן ... 'המוציא מחברו'ואין אומרים בזה 
   )'א ג"ד י"יו" דעת קדושים"(                                      .יתנו לולא אם כן לשחוט א

  

שחושבים  ,ח אדר"רד' אגם באווז שוחטים  נםאי שוחטי בגדדשוחטי בגדדשוחטי בגדדשוחטי בגדד
   )א"י" זבחי צדק(" .כ לוקחים ממנו רגל"אא, חודש שבט מספקכאותו 

r  
        )ק"דע( !לא אכל מהאווז הואש ףא, אינו ניזוק, שחט אווז ונטרףשחט אווז ונטרףשחט אווז ונטרףשחט אווז ונטרףאם אם אם אם 

  

 פורוצה להחמיר ולהטריבכשרות האווז ו מסתפקמסתפקמסתפקמסתפק    בבבב""""אם השואם השואם השואם השו
ואם . למצוהכיון שעושה זאת  ,לחשוש לסכנהצריך  אינוו, יכול

  )"מנחת יוסף("      ...כריםשמיכות ויקח מהנוצות ל, מפחדהוא  עדיין
  

 ,בימים עברוכידוע אולם , אינה מצויה יםכיום בארץ שחיטת אווז ,,,,חשוב להוסיףחשוב להוסיףחשוב להוסיףחשוב להוסיף. . . . בבבב....ננננ
היינו  :משה רוזנברג ר"הר ,וכפי שסיפר דודי .ובשפע אווזיםאכלו הקרה באירופה 

משתמשים  ויבשומן ה .חלק שומרים לפסחו ,מעשנים אותו ,נהנים מהם כל החורף
                                     ")נר(" .קניית האווזיםממנים את מיקר היינו מוכרים לגויים וכך את הכבד שהיה , לבישול

��  
  )ב"א מ"י(    """"רים לכל בני ישראל לדרתםרים לכל בני ישראל לדרתםרים לכל בני ישראל לדרתםרים לכל בני ישראל לדרתםווווממממיייישששש' ' ' ' הההההלילה הזה להלילה הזה להלילה הזה להלילה הזה להוא הוא הוא הוא "... "... "... "... 

        

        ????מהי התפילה הכי גדולהמהי התפילה הכי גדולהמהי התפילה הכי גדולהמהי התפילה הכי גדולה
מעלתה גדולה על פי הסוד יותר  תפילת ערבית בליל הסדרתפילת ערבית בליל הסדרתפילת ערבית בליל הסדרתפילת ערבית בליל הסדר

            .'לילה כיום יאיר - נשתנה הלילה הזה '! מכל תפילות השנה
        )א"א פ"שער כ "פרי עץ חיים"ועיין  ,ו"ז ל"תפ, ו"ז ל"ח תפ"או "כף החיים"(                                                                              

  

 ,כמונה מרגליות ועל כן יש להשגיח להתפלל תפילה זו בנחתועל כן יש להשגיח להתפלל תפילה זו בנחתועל כן יש להשגיח להתפלל תפילה זו בנחתועל כן יש להשגיח להתפלל תפילה זו בנחת
ויתן בלבו שמחה גדולה על  ,בהכנעה ובשמחה גדולה ובניגון

הגאולה ביום זה באופן שלא תהיה לו שמחה בחייו כמו בליל 
        )ש"ג א"להרה כ"יש - 'ז א"ג ט"דיני ספירת העומר ח" אור לציון("                                                                                    !פסח


