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יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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יום ג' פר' טהרה ר"ח ניסן תשע"א לפ''ק

 מודעה נחוצה
לבני החבורות

שאפה  החבורות  בני  מן  באחד  אירע  שעברה  שבשבוע  היות 
אחד מצות מחיטי יָאמַא ַאריזָאנע.

על כן באנו בזה להודיע שעפ"י הוראת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
יָאמַא  והביד"ץ שליט"א משנת תשס"ט שלא להשתמש בחיטי 
מצות  לאפות  אופן  בשום  יחיד  לשום  רשות  אין  לכן  ַאריזָאנע, 

מחיטי יָאמַא ַאריזָאנע בבתי אפי' שלנו.
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די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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שבועות,  שני  לפני  שנכתב  שליט"א  מעכ"ת  של  מכתבו  ראיתי 

ונתפרסם ביום ה' פ' תזריע העבר, ובו כתב בשם אביו הגאון הראב"ד 

ופקפק  שערער  נתפרסם  ברוקלין  שבחוצות  ששמע  שליט"א  ירושלים 

— ומה מאד נפלאתי ע"ז, דהרי לא נתפרסם בשם  על חיטי אריזאנא. 

כ"ק הראב"ד שליט"א רק תשובתו הרמה שכתב בעצמו בכת"י, ובתוכו 

נתברר הלכה ברורה שאם יתברר שמרגישין טעם מלח בתוך החטים 

ובהמצות אז דבר פשוט שדינם כמ"ש המרדכי דכל האוכל מצה מלוחה 

דלא  וכתב  שליט"א  הראב"ד  כ"ק  עלה  סיים  אך  ממש.  חמץ  כאוכל 

מסתברא שיהא נרגש בה טעם המלח, גם הממשלה באמעריקע לא היו 

וז"ל: ומה עוד שמעיד על רבנים  מתירין, וכמו שכתב בעצמו במכתבו 

מאד  תמוה  שמלוח  שמרגישים  שטוענים  בחיטים  גדולים  בקיאים  ת"ח 

שבקיאים בטעם חיטים גופא וצריך בדיקה עד שחוששין לאיסור, ולכן 

ראוי לבדוק עוד פעם אם באמת בטעם חטים ניכר כמשונה וכו' עכ"ל. 

היוצא לנו מזה דמש"כ מעכ"ת שלדעת אביו שליט"א אינו מלוח, אינה 

סתירה כלל להמבואר בתשובה הנ"ל שנתפרסמה שגם בו כתב מפורש 

כדברים האלה, דבעצם הדבר לא מסתבר לו שיהא מלוח, וצריך בדיקה 

עוד הפעם, ובאם יתברר שאכן מלוחים המה אז נידון כמ"ש המרדכי דכל 

האוכל מצה מלוחה כאוכל חמץ ממש. וא"כ כעת למעשה שכבר נתברר 

דנכון הדבר דמלוחים ונרגש בו טעם המלח, הן ע"י כמה עדים שמרגישין 

הטעם, והן עפ"י כתבי הממשלה והמומחים, א"כ באמת לדעת הראב"ד 

שליט"א היא דבר חמור מאוד.

הרי כתב הראב"ד שליט"א בעצמו את  להפליא,  יש  הענין  ובעצם 

יחטיא  ולא  השערה  אל  קולע  שהוא  ההלכה  בירור  ובתוכו  התשובה 

בבתי  מודעות  מדביקים  רק  כלל,  מפרסמין  אינם  זו  ותשובה  המטרה, 

עלבון  פשוט  וזהו  שליט"א,  מעכ"ת  שערך  המכתב  עם  רק  מדרשים 

התורה שלא נשמע דוגמתו, ושוברו בצדו שלכך אינם רוצים לפרסם את 

ברורה  נתבאר הלכה  התשובה שערך הראב"ד שליט"א, שהרי מתוכו 

שבאם מרגישין טעם מלח בהחיטים אז פשוט הדבר כפסק המרדכי שכל 

האוכל מצה מלוחה כאילו אוכל חמץ.

ואגב: מענין לענין באותו ענין, במה שכתב הראב"ד שליט"א במכתבו 

לצדד לקולא בשביל שקולפים החטים, כבר כתבתי דמוכח מזה דהבין 

קולפים  אם  ומש"ה  השבלים  על  רק  נמצא  שהמלח  שליט"א  הראב"ד 

החטים שאני, אך המציאות הוא שגם בהחיטים עצמם מרגישים טעם 

מלח וכמו שהארכתי בזה במכתב שערכתי לכ"ק הראב"ד שליט"א. — 

וכעת אוסיף דלפני איזה ימים אמר לי הרב הגאון המפורסם מוה"ר יצחק 

הלוי מאנדל שליט"א ראב"ד חקר הלכה ודומ"ץ בק"י )והרשני לפרסמה 

בשמו(, איך שהעיד לו אחד מן הנוכחים בשעת הקצירה באריזאנא, שראו 

על השבלים מראה לבן שהוא ממלח ממש מכיון דנתייבש המים עליהם, 

עכ"ד הרב הגאון הנ"ל. ולפי"ז ניתוסף עוד שאלה חמורה דאם נמצאים 

גרגירי מלח ממש על החטים, א"כ צריכין לחשוש דבעת הדישה נתערבו 

הרבה גרגירי מלח בתוך החטים, ובעת האפייה נתערבו בתוך המצות, 

הגאונים  שהרבנים  דידן  בנידון  וכש"כ  ממש.  מלוחה  מצה  ודאי  וזהו 

שליט"א ועוד הרבה אברכים מכמה כוללים טעמו מהחטים, וכולם פה 

אחד ענו ואמרו דנרגש בהם טעם מלח, א"כ באמת הוא דבר חמור מאוד 

וכמו שהורה הראב"ד שליט"א דאם המציאות הוא כך הוא שאלה חמורה 

וכנ"ל, ואינו מובן כלל איך מבלבלין את הציבור כשדנין על דבר חמור 

כזה.

ובאמת נשאר עוד הרבה בקולמסי, אך כבר כתבתי בזה כמה פעמים 

די והותר, וכעת אסתגר בברכה שיזכה כ"ק הראב"ד שליט"א להמשיך 

בעבודתו הקדושה להרבות תורה והוראה בישראל בבריאות השלימות 

עביגוא"צ בב"א.

והנני בזה דושת"ה באה"ר וברגשי כבוד כערכו הרם והנשא 
המחכה לתשובתו הרמה

אברהם לויפער
אבדק"ק דאראג

בעמח"ס האשל ברמה על התורה ומועדי השנה - ושו"ת

ועל מס' סנהדרין – מכות – הוריות - וקצירת חטים ג"כ 
- ומגלגלים של מצה - ולולבי שביעית

במה  עוד  להעיר  ענין אמרתי  באותו  לענין  מענין  היריעה:  בשולי 
שהלכו איזה אנשים להגה"צ הישיש מוהר"ר אפרים פישל הערשקאָוויטש 

את  להכחיש  וברצונם  קלויזענבורג,  ודומ"ץ  האליין  אב"ד  שליט"א 

מכתב שנשלח לבן הגה"צ ראב"ד העדה החרדית שליט"א

אור ליום ערש"ק פ' תזריע תשע"א לפ"ק

 שלומים מרובים כטל וכרביבים לכבוד ידידי הרב הגאון המפורסם סוע"ה, גן הדסים ערוגת הבושם,

כבוד שמו מפארים מוה"ר ר' אשר בן ציון שטערנבוך שליט"א, בן כ"ק הגה"צ הראב"ד שליט"א
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יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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המציאות, ולזה אמרתי לנכון להעתיק דברים כהווייתן:

הנה הגה"צ הנ"ל כתב בזה"ל: הנה זה כמה שנים אשר הובא לפני 

מכתבים וקונטרסים בענין זה, ואמרתי כי איני בקי בטיב גידולי חיטים 

אלו ולא חוותי דעתי להלכה ולמעשה בזה וכו' עכ"ל. אמת הדבר כן, שזה 

כמה שנים ששלחתי לו כל המכתבים, וכמ"פ דברתי עמו בזה, והשיב 

לי כי קשה לו לעסוק בענין זה מאחר שאינו בקי בענין קצירת החטים, 

ומה"ט גם בשנה זו לא עלתה על דעתי לילך להטריח את הגה"צ הנ"ל 

בשאלה הנ"ל רק שלחתי לו כל המכתבים, אך המסבב כל הסיבות סיבב 

דבערש"ק צו העבר הי' מזג טוב ואויר צח והגה"צ הנ"ל יצא לטייל יחד 

עם חתנו ונכדו, וכשעברתי לפניו נתתי לו שלום, ותיכף הכיר אותי ואמר 

בקול: קבלתי כל המכתבים ויפה הוא למאוד, ותומ"י הוסיף בזה"ל: הרי 

הגה"צ  בפני  ונכדו  לחתנו  אמרתי  זאת  להחמיץ, בשמעי  ממהר  המלח 

הנ"ל: אתם עדי שאמר הגה"צ דברים האלו, אח"ז אמרתי להגה"צ הנ"ל 

שקבלתי מכתב מה"אגריקולטור" שאישרו שהמים מלוחים, גם הקרקע 

מלוח, גם יש מקומות שרואים שם שכבה של מלח ממש, ונענה על זה 

בכאב לב אם כן הוא דבר חמור מאוד, אח"כ נתן לי ברכת הצלחה בכל 

ענינים, בראותי כ"ז אמרתי דמן השמים סיבבהו שיצא הוראה זו שיש 

שאלה חמורה בזה, ומש"ה פרסמתי דברים כהוייתן. גם אמר לי ת"ח א' 

שנכדו של הגה"צ הנ"ל פרסם בעצמו לכמה אברכים שזקינו הגה"צ הנ"ל 

הוא בתוקף נגד החיטים מאחר דמלח ממהר להחמיץ וכנ"ל.

אך הני אינשי דלא מעלי בראותם שדברים הנ"ל עשו רושם גדול 

בעולם התורה, הלכו להגה"צ הנ"ל ובלבלו אותו במציאת הדברים באמרם 

שאינו מלוח כלל. ודין גרמא שהוציא מכתב שאינו רוצה לפסוק בדברים 

אלו מכיון שלא בירר מציאת הדברים בעצמו, אך מובן מעצמו לכל בר 

החטים  ואחר שנתברר שאמנם  כלל,  החטים  על  היתר  זה  דעת שאין 

מלוחים המה, חמור הדבר מאוד מאחר שמלח ממהר להחמיץ, ואינו מובן 

איך מפרסמין את המכתב מהגה"צ הנ"ל שיהא נראה כאילו הוא מתיר 

"ואני לא ביררתי מציאות  להשתמש בהחיטים, במקום שכתב מפורש 

הדברים, ולא התכוונתי לחוות דעה בזה כלל וכלל", ורואים בחוש שכל 

כוונתם היא לבלבל את הציבור, וד"ל.

*

ועד השלישית אני בא, אודות מה שפרסם הרה"ג ר' י. ג. שליט"א 

וכתב וז"ל: שכמה ת"ח ואברכים — וגם אני בתוכם — טעמו הן החטים 

והן המצות ונוכחנו לדעת שאין בהם שום טעם מלח, ע"ז אמר לי הגה"צ 

הנ"ל וז"ל: אויב אזוי אז מ'שפירט נישט קיין טעם זאלץ איז דאך נישט 

מציאה מצא בתשובה  כלל, מה  מובן  ואינו   — עכ"ל.  קיין שום שאלה 

זו, הלא ודאי פשוט הדבר, דאם אינו מרגישין כלל ליכא שום שאלה, 

ולפי השאלה שנשאל השיב תשובה ברורה, ותשובה זו לא שייך כלל 

לנידון שלפנינו שכמה אנשים ובתוכם כמה תלמידי חכמים ומורי הוראה 

בישראל הרגישו טעם מלח, ואפילו אם הוא בעצמו אינו מרגיש מ"מ 

לעומתו יש כמה שמרגישין היטב טעם המלח, וא"כ אינו מובן כלל, איך 

יכול לפרסם היתר זה על חטים שכמה אנשים מרגישין בה טעם מלח, 

ואפילו אם לא יהא רק ספק ספיקא ג"כ אסור, וכל בר שכל יראה בעליל 

שכל כוונתם היא לבלבל דעת הרבנים ודעת הציבור.

ואגב אציין: שלפני ששה שבועות שאל אותי מו"ץ הנ"ל ואמר שקיבל 

כל הקונטרסים עם הבירור הלכה שערכתי בענין עצי המגלגלים )וועלגע"ר 

מעולם  נשמע  שלא  חדש  דבר  התחילו  אחד  אופה  שבית   — העלצע"ר 

מכשול  להסיר  זכיתי  ותלי"ת  במים,  העלצע"ר  הוועלגע"ר  את  לרחוץ 

שלא להדיח את הוועלגע"ר העלצע"ר במים, וכש"כ שלא לשרות אותם 

במים, אחר שעברה שיעור חימוץ על פירורי הבצק שעליהם, ואפילו אלו 

שכבר התחילו להדיח במים הפסיקו ע"י התעוררות זה, רק חזרו לגרר 

כמה  בזה  וקבלתי  דנא.  מקדמת  שנהגו  כמו  העלצע"ר  הוועלגע"ר  את 

תשובות מגדולי ישראל, וביניהם הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א, הגאון 

ר' יוסף ליבערמאן שליט"א, הגאון ר' נפתלי פרענקל שליט"א, הגה"צ 

הקפידו  ולא  שהתחכמו  ממה  נגרם  זה  וכל  ועוד,  שליט"א  משארמאש 

שלא לסור מדרך שהנהיגו לנו רבותינו זי"ע( והוטב בעיניו שנערכה בטוב 

טעם ודעת בעומק הלכה כדת של תורה וכו', אך לומר שהחטים מלוחים 

הם הוא רחוק מן השכל ואינו מסתבר לומר כן. השבתי לו אין זה תימה 

כלל, דהרי בשנה זו נשתנה המציאות שהתחילו לזלף מים מלמעלה על 

החטים,  על  מלח  גרגירי  נשארו  המים  דכשנתייבש  גרמא  ודין  החטים 

הוא  בתוקף ששקר  השיב  זאת  המלח. בשמעו  טעם  גורם שנרגש  וזה 

שבשנה זו נשתנה ענין השקאת המים, ומה שכתבו בגליון שלחן מלכים 

כלל.  זה  על  ואין לסמוך  בדויים מלבם  אינו ראיה דהרבה דברים שם 

עניתי לו שכבר שמעתי מכמה אנשים שיודעין משינוי זה שנעשה בשנה 

זו )וכמו שנתפרסם כן גם במכתב במכ"ע 'דער איד' בשבוע שעברה(, 

והשיב שיברר מציאות הדברים. בשמעי זאת בקשתי אותו שאחר שיברר 

המציאות יתקשר עמדי והנני מוכן ומזומן אתו עמו להעמיד דברים על 

יברר מהו הסיבה שמרגישין חריפות של מלח בהחיטים,  גם  אמיתתן, 

לי שיקרא אותי בחזרה, עד כאן סיפור הדברים. אך למעשה  והבטיח 

עברו ששה שבועות ולא קרא אותי, ופליאה עצומה יש עליו מדוע בחר 

לבלבל את הציבור יותר מלברר באמת מציאות הדברים, וד"ל.

*

וטרם אכלה לדבר, אמרתי לציין מה שהורה מרן רביה"ק זי"ע דהמהפך מצה אחר עריכתה אע"פ שעפ"י דינא אין כאן שום איסור רק כיון שאמרו 

עליו שם חמץ אין להשתמש בזה, וא"כ עאכו"כ בנידון דידן שיש גדולי ישראל הידועים ומפורסמים בגודל כח תורתם שפירסמו שיש חשש חמץ 

לדינא והאיך אין מפחידין בזה, ומוכרח דהוא מגודל כח תאוות הנצחון הגורם סמיות עינים בכל ענין. ואעתיק דברים קילורין לעינים לשון קדשו של 

מרן רביה"ק זי"ע בספה"ק דברי יואל )למוצאי יוה"כ דף ת"ו( בזה"ל: הנה רואין מזה דבר נפלא דאם יש לו לאדם רצון לאיזה דבר, אז אפילו אם 
הוא איסור גמור לעשות כן, מ"מ אותו הרצון מטעה את דעתו עד שאינו יודע ומרגיש כלל מה שעושה, דהרי כאן לא חשדינן ליה שיעשה 
במכוון שלא כדין, שלא יגריל כלל אלא יטול של שם בימין, אלא לפי שרצונו עז שיעלה של שם בימין חיישינן דמחמת נגיעת אותו הרצון ישכח 

לגמרי מה שהוא עושה ויטעה ליטול של שם בימין בלי גורל, וזה מוסר השכל עד כמה כוחה של נגיעת הרצון להגיע להטות אשוריו של אדם 

מני אורח, השי"ת יעזרינו שנזכה לילך בדרך האמת, עכל"ק.

ודבריו הקדושים הם רוח הקודש שהופיע בבית מדרשו הנוגע לענינינו, ואסיים בזה הענין ותקוותי חזקה שיופסק הדבר לגמרי ולא ליכשל שום 

בר ישראל בדברים חמורים כאלו.

וא"כ אינו מובן כלל איזה ערעור שייך כאן, ורק מוכרח דאינשי דלא מעלי קראו לכ"ק הראב"ד שליט"א ובלבלו אותו כי זה דרכם כסל למו לעשות 

עם הרבנים שמבלבלין ומטשטשין המוחות, שיצא ערעור, והאמת כמו שכתבתי דנתפרסם רק הלכה ברורה לשואלים ומקשיבים בדבר ה' זו הלכה.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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סקירה קצרה

הגדלים  החיטים  אודות  בירורים  כמה  פרסמנו  שעברו  בשבועות 

במדבריות הנמצאות במדינת אריזאנע, וגם הבאנו חות דעתם ועדותם 

ריווער'  מה'קאלאראדא  המים  כי  שאישרו  המומחים  גדולי  של 

מכילים  אלו,  במקומות  השדות  את  להשקות  כדי  בהם  שמשתמשים 

בתוכם כמות גדולה של מלח, עד כדי כך שלאחר שמשקים את הקרקע 

של  לבנה  שכבה  ניכר  השמש,  מחום  המים  ונתייבש  הללו,  המים  עם 

מלח על גבי קרקע.

עוד הבאנו עדות נאמנה שכמות המלח הנמצא בקרקע המדבריות 

צמחים  לגדל  אופן  בשום  אפשר  שאי  עד  כך,  כל  גדולה  באריזאנע; 

את  להסיר  כדי  תחבולות  בכמה  משתמשים  ולפיכך  כאלה,  בתנאים 

המלח העודף מן הקרקע.

האופנים שבהם מסירים המים מן הקרקע, הוא או על ידי 'פלאדעד 

איריגעישאן' דהיינו שממלאים את השדה עם מים עד לגובה ד' טפחים 

ונעשה כל השדה כמו מקוה או סווימינג פול, או שמזלפים עליהם מים 

מלמעלה על ידי צינורות. 

מציאות זה – דהיינו אופן הסרת המלח מן הקרקע, גורם לשאלה 

מנת  על  כזה  באופן  הגדלים  בחיטים  להשתמש  יכולים  אם  חמורה 

לאפות מצות מצוה, דמכיון שמימי נהר קאלאראדא שבהם מדיחים את 

הקרקע, יש בתוכם כמות גדול של מלח, הרי נשאר על השבלים ליחות 

של מים מלוחים מלמעלה, ואם כן, לאחר שנתייבש המים על ידי חום 

נטחנים  וכשהחטים  מלמעלה,  מלח  אבק  השבלים  על  נשאר  השמש, 

לשם מצות מצוה, ביחד עם המלח שעליהם, הרי באנו לחששא חמורה 

על כשרותם של החטים הללו, לאור המבואר בפוסקים שהמלח מחמיץ 

את העיסה.

שטר ושוברו בצדו

בתוך  גדול  רושם  ועשו  נתפרסמו,  דלעיל  שהדברים  לאחר 

פראפעסאר  ידי  על  שנכתב  מכתב  נתפרסם  ה',  לדבר  היראים  ציבור 

מהרבנים  לאחד  ונשלח  אריזאנא,  במדינת  דעפט.  בהאגריקולטור 

כדי  בו  יש  כאילו  זה  מכתב  פרסמו  המתירים  וצד  שליט"א,  המתירים 

להשיב על כל הדברים הפשוטים והברורים שכתבנו, אמנם כל בר בי רב 

דחד יומא, יראה שאין משם שום צל של סתירה לשום אחד מהפרטים 

שהעלינו בהבירורים הקודמים, ואדרבה משם ראיה לחזק את כל דברינו 

ביתר שאת וביתר עז, כאשר יראה הרואה להלן בעז"ה.

בניגוד  כי  לציין,  עלינו  חובה  המכתב,  לגוף  שנתייחס  טרם  אמנם 

תשובת  הצגת  עם  בבד  שבד  בעבר,  שפרסמנו  המומחים  למכתבי 

כדי  ששאלנו,  השאלה  נוסח  את  גם  הקורא  לפני  הצגנו  המומחה, 

בבירור  ויראה  התשובה,  סובב  בדיוק  מה  על  לראות  יוכל  שהקורא 

שבמכתב השאלה הצגנו את העובדות כפשוטן בלי שום עיקולי ופשורי, 

לפי  כמסיח  המומחה  השיב  כזה  ובאופן  השאלה,  מטרת  לגלות  ובלי 

תומו, בלי שידע שמשתמשין בדבריו לענין הנוגע לדת והלכה.

אמנם לא כן נהגו עכשיו צד המתירים שפרסמו מכתב מהאגריקולטור 

שליט"א,  המתירים  הרבנים  אחד  לשאלת  כתשובה  שנכתבה  דעפט. 

אמנם משום איזה סיבה שהיא, פרסמו את התשובה גרידא ולא הציגו 

גם את מכתב השאלה, ודבר זה כשלעצמו גורע הרבה מנאמנות המכתב 

שמתוכן  גם  ומה  שאלתם,  אופן  מה  עד  יודע  אתנו  אין  כי  בכלליות, 

בנטיה לצד המתירים,  היתה נשאלת  המכתב מוכח בעליל, שהשאלה 

והנשאל ידע היטב ששואלין אותו על דבר חטים להשתמשות במצות 

לחג הפסח, שהשואלים רוצים להתירו, ובפרט שהמומחה מדגיש בדבריו 

להדיא שהוא משיב בזה מפני כבוד הרבנים, ובהמשך דבריו עוד כותב 

'שלדעתו' אין שום סברא שכמות קטן כזה של מלח יהיה לו השפעה על 

חימוץ העיסה... ובאופן כזה ודאי שאין להחשיב את המומחה כמסיח 

לפי תומו ועל פי הלכה יש לפקפק טובא בנאמנות המומחה באופן כזה, 

ודי בזה למבין.

בדברי  ראיה  סרך  שום  אין  עדיין  כי  להדגיש,  יש  זה  כל  עם  אך 

פשיטות  לגודל  ובאמת  בעבר,  שכתבנו  מה  נגד  דעפט.  האגריקולטור 

התמימים,  מלב  להוציא  כדי  אך  בו,  להאריך  היה  מיותר  אף  הדברים 

חשוב  ת"ח  ידי  על  ללשה"ק  דעפט.  האגריקולטור  מכתב  את  תרגמנו 

גדול,  בדקדוק  המכתב  את  ותירגם  ענגליש,  בשפת  הבקי  שליט"א 

ולאחר כל קטע וקטע ביארנו שאין בדבריו שום ראיה להתיר חטים הללו 

לאפית מצות לחג הפסח, ואדרבה גם הוא מודה לכל דברינו הנאמרים 

בזה מכבר, וקושטא קאי. 

תרגום מכתב האגריקולטור דעפט.

"להרב ישראל צבי בראדי

אני כותב מכתב זה להבהיר מה שנראה להיות אי-הבנה בנוגע 

מלח בהמחוז של Lower Colorado River. קבלתי כמה שאלות 

ע"י הטעלעפאון  בענין זו בשבועות האחרונות, ברם כנראה שיש 

עדיין טעותים, אני מכיר עכשיו ששאלות אלו באו ע"י אנשים 

שיש להם ידיעה מוגבלת בענין "קעמיסטרי של קרקע" ובעניני 

נטיעות, ושחסרתי לענות כהוגן שאלותם בתשובותי בעבר.

 Calcium, Magnesium, Sodium, כוללים:  אלו  מלחים 

 Potassium, Chlorine, Sulfates, Carbonates,

 ,Chlorine Sodium אינו זהה עם Salt Bicarbonates. השם 

שישנם  בהמלחים  נכללים   Chlorine Sodium ששניהם  הגם 

יבישים, כולל הנילוס, הירדן,  וכך הסדר בנהרות במקומות  שם. 

העתקת מכתב הּפראָפעסאָר להרבנים המתירים



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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אפשר  מהם.  איזה  שמות  רק  ואלו  וה'איפארעיטס',  ה'טיגריס' 

למלח להתאסף בהקרקע כשהמים מתעלם )היינו שהמים מתהפך 

לפעמים  יכולים  בהטיט  באמת  המלח.  נשאר  ובמקומם  ל'גאז'(, 

לראות מלח, כעפר לבן על פני הקרקע".

בבירור,  רואים  אלו  מדברים  מזו.  גדולה  דין  בעל  הודאת  לך  אין 

היאך שהמומחה מהאגריקולטור דעפט. קובע, שהמים במקומות הללו 

מכילים כמות גדול של מים, עד שכאשר נתייבש המים יכולים לראות 

בחוש שכבת מלח על הקרקע. ואם כן, ברור ופשוט שאם לוקחים מים 

כאלו ומזלפים אותם על גב שבלי חטים מלמעלה, )כמו שנתברר בלי 

ספק שעשו שם באריזאנא בשנה זו( והמים נתייבשים מלמעלה, ועל ידי 

זה נעשה שכבת מלח על המים מלמעלה, הרי מובן מאליו שיש חשש 

גדול על חטים כאלו.

*

בהשדות אשר  הקרקע  מציאות  ומבאר  הולך המכתב  ואילך  מכאן 

במדבריות אריזאנא:

אלו  בהם, משום שבשדות  כן בשדות שנוטעים  אינו  "אבל   

עושים פעולות, שהמלח יהיו מתחת לנקודה שיהיו מופרעים לגידול 

הנטיעות. טרם שבנו ה-Hoover dam, היו השדות נשטפים ע"י 

עכשיו  אבל  נילוס(.  הנהר  של  בשטף  )כמו  שנימוחו  ושלג  קרח 

פועל  'איריגעישאן'  של  בכוונה  שנותנים  המים  מושגח,  שהנהר 

אותו המכיוון כמו שיטפון ארגינאלי".

בקטע זו נתאשר פרט נוסף שביארנו במאמרינו הקודמים שהקרקע 

באריזאנא קרקע מלוחה היא, ועל אף שמסירים את המלח מן הקרקע 

אותו  אין מסירים  זה  כל  עם  לגידול צמחים,  ראוי  כדי שיהיה הקרקע 

אלא עד לנקודה שלא יפריע המלח את הגידול, והשאר משאירים בתוך 

הקרקע, ואם כן נמצא שקרקע זו איננה כשאר הקרקעות הנמצאים בכל 

חלקי העולם, שאין בהם מדת מליחות כולי האי.

*

וממשיך לבאר כמות המלח העצום שיש בתוך הקרקע באריזאנא:

 1.2dS/m הוא בערך Yuma הסך הכל של המלח בהנהר שאצל"

של  ההצטברות  חלקים(.   1,000,000 בתוך  חלקים   770 )בערך 

הנ"ל  הסכום  של  וחצי  פעם  הם  בה,  שנוטעים  בהקרקע  המלח 

)בערך 1,500 חלקים בתוך 1,000,000(. מלח הרבה בשטח שבה 

השרשים, יעשו גירעון בהגידולים".

הרי נתבאר מדבריו עוצם הצטברות המלח בהקרקע אשר באריזאנא, 

אשר כמות המלח המצטבר אצל מקום השרשים, הוא פעם וחצי יותר 

מכמות המלח של המים המלוחים הנמצא בנהר הסמוך.

*

וכדי שזה לא יפריע לגידול החיטים עושים כדלהלן:

"אנו עושים פעולות בהשדות שזה לא יארע. המדריגה לחיטים 

יהא  עושים שהמלח  אנו  הטיט שבקרקע.  בתוך   4.5dS/m היא

מתחת לסכום זו, בעיקר ע"י העברת המלח ע"י הרבה מים ועבודה 

רבה לעזור שהמים ירדו למטה".

אותו  מורידין  רק  לגמרי,  המלח  את  מסירין  שאין  מאשר  כאן  גם 

לנקודה שלא יפריע לגידול. 

)רצו"פ( שכותב שאליבא  יתירה מזו ראה במכתב פרופ. אטטמאן 

דאמת אין מציאות כזה בכלל להעביר את המלח לגמרי מכל וכל.

לנטיעות  ויש  מהשדות,  המים  להעביר  צינורים  ישנו  "גם, 

 ,Sodium כח עצמי להגביל המלח שבאים לתוכם. כח זה מסיר

כשהיא נוכח באופן שמפריע לגידולם". 

שוב ושוב נתבאר כנ"ל שהמלח לא הוסר לגמרי, כי גם הכח הטבעי 

הנמצא בנטיעות, לא מסיר את המלח כולו, רק כפי הנצרך שלא יפריע 

את הגידול.

*

מכאן ואילך מבאר הפרופ' באיזה מים משתמשים כדי להעביר את 

המלח מן הקרקע:

 Magnesium -ו  ,Calcium -במקביל לSodium -אמנם, ה"

איריגעישאן  מי  של  למקור  שמשתמש  'קאלארדא',  בהנהר 

פעולות  עושים  שאין  הגם  פראבלעם,  אינו   Yuma-ב להשדות 

]להעביר המלח[ בהנהר".

דבריו: שהגם שהמים הבאין מנהר קאלאראדא, הם מלוחים  כונת 

כדי  עמם  להשתמש  יוכלו  שלא  עיכוב  בזה  אין  זה  כל  עם  בעצמם, 

עם  ל'איריגעישאן'  ההשתמשות  כי  מהקרקע,  המליחות  את  להעביר 

מים מלוחים, לא מפריע לגידול הצמחים.

ואם כן, נתבאר לנו להדיא כי לצורך איריגעישאן משתמשים במים 

מלוחים.

הרי לפנינו סך הכל מדבריו: הקרקע מלוחה, המים ששוטפין בהם 

אשר  הדבר  והוא  הם,  מלוחים  כן  גם  המלח  להעביר  כדי  הקרקע  את 

דברנו, שמציאות זה גורם לשאלה חמורה על כשרות החיטים הללו לחג 

הפסח.

*

גדלים  שמהם  והמים  הקרקע  מציאות  את  הפרופ'  ביאר  כאן  עד 

החיטים באריזאנע, ומכאן ואילך עובר הפרופ' לכתוב דברים מהשערה 

בעלמא, ובדרך אפשר:

]אריזאנע[  שלנו  במחוז  שנוטעים  שבהזרעים  שאפשר  "הגם 

יש מעט ריבוי מלחים מיניראלים, לעומת אותן הגדילים במחוזים 

שיש יותר ליחות בהאויר, אבל לי אין ידיעה בזה. הגידו לי זאת 

שגם  משום  וודאות,  בזה  אין  ברם,  לי.  שצלצלו  יותר  או  אחד 

נטיעות הגדילים במקומות לחים, מקבלים סכום ממלח שנותנים 

שם בתור זבל".

הוא כותב שאינו יודע אם יש בהם ריבוי מלח, ונקבל את האמת ממי 

שאמרו, דיתכן שבאמת אינו יודע, אבל אין ספק מוציא מדי ודאי, ואנו 

כבר ביררנו אצל חמשה לאבאראטאריעס, וכולם ענו ואמרו דבר אחד 

שיש בחיטים הללו כמות גדולה של מלח, פי כמה ממה שיש בחיטים 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד
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די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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רגילים, ואם כן, מובן לכל בר דעת, דלא עדיף ספיקא דיליה מודאות של 

חמש לאבאראטאריעס.

הגדילים  בהזרעים  מיניראלים  מלח  יותר  היה  אם  "אפילו 

להכירו  יכול  שמישהו  במדריגה  יהיה  לא  יבישים,  במחוזים 

או  בעיסה,  שינוי  לעשות  שדיים  בסכומים  לא  גם  טעימה,  ע"י 

 .Sodium-מ 'דייעט'  להם  שיש  לאותן  נוגע  שיהיה  בסכומים 

דומים  זו,  במדבר  הגדילים  שבהחיטים  שהקעמיקלס  באמת, 

לאותן הגדילים בה-Middle East, יותר מאותן הגדילים במחוזים 

לחים".

אלו הם תמצית דבריו: איננו יודע אם יש ריבוי מלח בחיטים הגדלים 

באריזאנא, ואף את"ל שיש בהם ריבוי מלח, אי אפשר להכירם על ידי 

טעימה, ומכל שכן שאי אפשר בכמות קטן כזו, 'לשנות' )להחמיץ( את 

העיסה...

אנשים  הרבה  יש  כי  במציאות,  למחלוקה  נכנסנו  כבר  כאן  והנה, 

בלי שום ספק שהם אכן  ובתוכם תלמידי חכמים חשובים, שמעידים 

החי,  את  להכחיש  יכול  החי  ואין  הללו,  בחיטים  מלח  טעם  הרגישו 

והחיטים הללו מונחים בקרן זוית וכל מי שרוצה ליטול את השם יבוא 

ויטעום, אמנם האמת יורה דרכו שגם תשובה זו תלוי באיזה אופן שאלו 

את השאלה, ומכיון שאין אתנו מכתב השאלה אי אפשר לידע בדיוק על 

איזה גדר של 'טעם' הפרופ' נשאל.

ולא עוד, אלא שהפרופ' מיירי מעצם טעם החיטים הגדלים בקרקע 

מלוחה, אך לא בירר אם גם באופן שמזלפים על החיטים מים מלוחים 

מלמעלה אם גם באופן כזה אי אפשר להרגיש טעם, וכנראה שהשואלים 

לא הכניסו פרט זה במכתב השאלה.

*

התוצאות  היינו  המכתב,  כל  של  הכותרת  לגולת  נעבור  ומכאן 

מהבדיקות שערך הפרופ' בהלאבאטאריע באריזאנא, וז"ל:

ָאוו  ב'היוניבערסעטי  כאן  שלי,  שבהלעברַאטָארי  לידע,  "נא 

אלינו  שנשלחו  ומצות  חיטים  של  דוגמאות  בדקנו  ַאריזָאנע', 

 Broadway 427 של  אופה  מבית  קָאהן  מאיר  עזריאל  מר.  ע"י 

שגדול  חיטים  גם  בדק  שלי  הלעברַאטָארי  יָארק.  ניו  בברוקלין 

בַאריזָאנע ומצה שנאפה בחיטים של ַאריזָאנע, כח ה'עלעקטערי', 

דומה לה'טעסט' שאנו משתמשים בו לקרקע, אחר הטחינה של 

הראה  הלאבראטארי  של  הבדיקה  ל'פאודער'.  והחיטים  המצה 

שבהחיטים של 'ברָאדוועי' הי' כח של5.89dS/m  )בערך 3769 

חלקים בתוך 1,000,000 חלקים(, ובהחיטים של אריזאנע היה כח 

חלקים(,   1,000,000 בתוך  חלקים   3417 )בערך   5.34dS/m של

המצה של ברָאדוועי הראה כח של 3.58dSm )בערך 2291 חלקים 

של  כח  הראה  אריזאנע  של  והמצה  חלקים(   1,000,000 בתוך 

3.92dS/m  )דרגת מלח של בערך 2208 חלקים בתוך 1,000,000 

חלקים( ". 

חבל על הזמן להשיב על דברי רוח כאלה, וכבר נתפרסמו התוצאות 

של חמש לאבאראטאריעס, שכולם פה אחד ענו ואמרו שכמות המלח 

בחיטי אריזאנא גדול פי כמה מכמות המלח אשר בחיטי לאנג איילאנד, 

והיעלה על הדעת לומר שנשתנו הטבעים בזה, ואף לפי שיטתם אין בזה 

שום טעם הגיון מדוע החיטים מלאנג איילאנד הם יותר מלוחים מחיטי 

אריזאנא, ומה שכתב ששלחו לו מצות מ'426 בראדוועי', לאו מר בר רב 

אשי חתים על מצות הללו, לאשר ולקיים שאכן הם באים ממקום זה, 

וברור הדבר לכל בר דעת שיש בזה זיוף לעיני השמש.

וכדי להראות שתוצאות בדיקת הלאבאראטאריע מזויפים מתוכם, 

רבי  הגאון  הרב  אל  נכתב  דעפט.  האגריקולטור  מכתב  שכל  לב  נשים 

הרב  איננו  לבדיקה  המצות  שולח  אמנם  שליט"א,  ברודא  צבי  ישראל 

ועלובה  לבדיקה,  המצות  את  ששלח  אחד  אברך  רק  שליט"א,  הגאון 

עיסה שנחתומה מעיד עליה, שכדי שיעלו תוצאות הבדיקה כרצונם, לא 

שלחו את המצות על ידי הרב המתיר שליט"א, כדי שיוכלו לעשות בהם 

כרצונם, ודי בזה.

זה  מכתבי  שכתבתי  שהגם  יָארק,  בניו  לחבירך  להסביר  "נא 

לשום  מסתבר  אינו  זו  ענין  ברם  הרבנים,  כבוד  משום  באריכות 

מומחה בשדה אגריקאלטור. אני מוצא זאת כמעט שא"א להאמין, 

שיש מי שטועם טעם מלח באחד מהחיטים או המצות, שנבדקו 

בהלאבראטארי שלי, בנוגע לענין זו".

שאי  לומר  אריזאנא,  לחיטי  כלל  מתייחס  לא  הפרופ'  לב:  לשום 

אפשר להרגיש בהם טעם מליחות, אלא כותב שבמצות שנשלחו לו, אי 

אפשר בשום אופן שבעולם להרגיש טעם מליחות, ואף אנו נוכל להודות 

בזה שאין טעם מליחות במצות שהגיעו לידו, אך דא עקא שעדיין לא 

ידענו איזה מצות נשלחו לו באמת...

ובפרט שכותב המכתב ה"ה פרופ' טשארלס סאנטשעז, כבר כתב 

האחרונות(  בשבועות  איד'  ב'דער  )נדפס  במכתב,  ובעצמו  בכבודו 

שהחיטים באריזאנא מלוחים המה, והסביר שטעם הדבר הוא בשביל 

כן  ואם  הקרקע,  גבי  על  המלח  ונשאר  מתייבשים  המלוחים  שהמים 

פשיטא שמה שכתב הפרופ' שלא מרגישים בהם טעם מלח, הוא בשביל 

שלא הגיעו חיטים הללו להלאבאראטאריע כלל, וזה פשוט.

פרופ'  של  הקודם  המכתב  את  עוה"פ  נעתיק  הענין  ולתועלת 

איך  עיניו,  במו  להיוכח  יוכל  כדי שכל אחד  בצדו,  ותרגומו  סאנטשעז, 

יש בהם מדת מלח  באריזאנע  הגדלים  הודה שהחיטים  בעצמו  שהוא 

מרובה משאר חטים דעלמא:

From: Abraham Laufer

Date: Tue, Mar 1, 2011 at 7:59 PM

To: Charles A. Sanchez

 
Dear Dr. Sanchez

I would like to ask you, what is the reason that wheat 
grown in Yuma, Arizona, has much more salt (26.0 - 
mg/100g), than those grown in N.Y. (3.00 - mg/100g).

I would also like to ask, what is the reason that the soil 
in yuma has more salt.

Iwould appreciate if you answer in legnth.

Thank you, Rabbi Abraham Laufer



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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וזה קבלנו בתשובה:

From: Charles A. Sanchez

Dtae: Fri, Mar 4, 2011 at 12:12 PM

To: Abraham Laufer

In arid climates salts accumulate due the high 
evapotranspiration (ET).  When water evaporates 
(conversion of liquid to gas) the salts stay behind (soil 
and remaining water).   The salinity in the Colorado river 
is about 1.2 dS/m (about 700 ppm).  The soils are about 
1.5 times this in the saturated paste extract.

CAS 

Charles A. Sanchez

Professor of Soil, Water, and Environmental Sciences

Director-Yuma Agricultural Center

6425 W. 8th Street

Yuma Arizona, 85364

ההעתק בלשה"ק:

שאלה: מה הסיבה שבחיטים שגדלו ב-YUMA אריזאנא יש 

יותר מלח        )MG./100G-26.0(, מבאותן הגדילים בניו יארק 

.)3.00-MG./100G(

תשובה: במקום שמזג האויר יבש, נאסף שם מלח, משום שיש 

הרבה מים שמתהפכת ל'גאז'.

)בהקרקע  מלח  אחריהם  משארת  ל'גאז',  מתהפכת  כשמים 

ובהמים הנשארת(.

*

כמדומה שמכתב זה מדבר בעד עצמו, ומעיד כמאה עדים שהמצות 

שנשלחו לבדיקה אל פרופ' סאנטשעז, לא נעשו מאותם חטים הגדלים 

באריזאנע, רק נעשה כאן סילוף גדול, שהעלימו אותו גם מהרב המתיר 

חמץ  כאיסור  חמור  כה  בענין  שמשחקים  הלב  כואב  וכמה  שליט"א, 

בפסח ה"י. 

אטטמאן  מייק  מפרופ'  שקיבלנו  נוסף  מכתב  נעתיק  שאת  וליתר 

ובמים  בקרקע  המלח  ריבוי  לסיבת  כי  הוא  גם  המאשר  מאריזאנא, 

שבאריזאנע, יתכן להרגיש ועם מליחות בחיטים:

From: Abraham Laufer

Sent: Tuesday, March 01, 2011 8:01 PM

To: Mike Ottman

Subject: Fwd: Salt in Yuma Crops

Dear Dr. Mike Ottman,

---------- Forwarded message ----------

From: Abraham Laufer

Sent: Tuesday, Mar 1, 2011 7:59 PM

To: Charles A. Sanchez

Subject: Salt in Yuma Crops

Dear Dr. Sanchez

I would like to ask you, what is the reason that wheat 
grown in Yuma, Arizona, has much more salt (26.0 - 
mg/100g), than those grown in N.Y. (3.00 - mg/100g).

I would also like to ask, what is the reason that the soil 
in yuma has more salt.

I would appreciate if you answer in length.

Thank you,

Rabbi Abraham Laufer

וזה קבלנו בתשובה:

From: Mike Ottman 

Date: Wed, Mar 2, 2011 at 3:47 PM

To: Abraham Laufer

Subject: Re: Fwd: Salt in Yuma Crops

Dear Rabbi Laufer,

Wheat grown in Yuma, AZ would have more salt than 
wheat grown in New York due to higher content of salt in 
the soil and irrigation water in Yuma.  Soils in Yuma have 
more salt than soils in New York due to 1) less leaching 
of salt from rainfall, since rainfall is less in Yuma, leaching 
is transport of salt through the soil profile by the action 
of water, 2) the irrigation water in Yuma has a relatively 
high salt content and salt is added to the soil from the 
irrigation water.   

 __________________________

Michael J. Ottman, Ph.D.

Extension Agronomist

The University of Arizona

Plant Sciences Department

P.O. Box 210036 - Forbes 303



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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שלום וברכה לכבוד המערכת שיחי'

היות שהגיע לידי מכתב שכתב ר' י'. ע'. וו. נ"י עם חבילה מחיטי 

אריזאנא ובמכתב זה עושה ליצנות מכל המכשולות והחששות שנתגלה 

בזמן האחרון על חטי אריזאנא, ע"כ מצאתי חובה לנפשי להודיע שאני 

החתום מטה בדקתי את חיטי אריזאנא ששלח, ומצאתי בה מצומח ודאי 

שהוא חמץ ממש, ובתוך חבילה זו ששלח עם מעט חיטים הי' בו ספק אם 

יש ששים כנגדה, ומעתה נפל פתא בבירא ושוי' לרויא דממילא נפיל, 

דמעתה אין כאן שום הידור בחטי אריזאנא, דהרי נמצאין שם מצומחות.

ובאמת אינו ראוי לטפל בדבריו כלל, שהרי האיש הנ"ל כבר ידוע 

פסולו ברבים אחר שהוציא הקונטרס הנקוב בשמו "לטב עביד" בלי שום 

הסכמות, וכתב שם דברים שאסור לשומען ונידון בשריפה, וכבר הוכיח 

במפורש שגדולי  ועזותו כשכתב  חוצפתו  גודל  מגיע  היכן  עד  כל  לעין 

ואין לסמוך עליהם מפני שנעשה באין  ישראל עשו נגד השולחן ערוך 

ברירה, רח"ל מהאי דעתא, ובאותו הקונטרס האריך לשבח חטי אריזאנא, 

ומזה יכולים לראות מי ומי ההולכים להדר על חטים כאלו, ובזה די והותר 

לכל הירא וחרד לדבר ד' להתרחק מחיטי אריזאנא כבורח מן הארי ומן 

השור ביומי ניסן.

דכל  בעליל  דרואין  לבבכם,  ויאמץ  חזק  המערכה  בראש  והעומדים 

לנו  וזה  חמורות,  חששות  כמה  בזה  ונגרמו  התחתונה  על  ידו  המשנה 

כמה שנים שהזהירו הרבנים הגאונים שליט"א שלא לילך לקצור אלא 

אבותינו  הדורות  בכל  שנהגו  וכמו  גשמים  מי  על  שגדילים  במקומות 

ורבותינו הקדושים זי"ע, ובשם ה' נעשה ונצליח.

 הכו"ח ביותרת הכבוד

י. ב.ש.

מכתב שנתקבל מאת ת"ח אחד

ההעתק בלשה"ק:

 YUMA-ב שגדלו  שבחיטים  הסיבה  מה  שאלה:   —  )1(

הגדילים  מבאותן   ,)26.0-MG./100G( מלח   יותר  יש  אריזאנא 

.)3.00-MG./100G( בניו יארק

תשובה: בחיטים שגדלו ב-YUMA יהי' יותר מלח מבחיטים 

שגדלו בניו יארק, משום כמות המלח בהקרקע, ובהמים ששופכים 

בהשדות ב-YUMA, הוא יותר גבוה מנא יארק.

)2( — שאלה: מה הסיבה שבהקרקע ב-YUMA יש יותר מלח 

]מבקומות אחרות[.

תשובה: בהקרקעות ב-YUMA יש יותר מלח מבקרקעות בניו 

יארק, משום:

1( שאין בהם העברת המלח ]מן הקרקע[ הבא מחמת הגשמים, 

.YUMA-מכיון שירידת הגשמים מועטת ב

גדולה  מלח  כמות  בה  יש  בהשדות  ששופכים  המים   )2

מבמקומות אחרות, ומיתוספת מלח להקרקע מהמים.

הנהר  היא   ,Yuma-ב להמים  העיקרי  שהמקור  לידע  "נא 

Colorado, שאין עושים בה פעולות להעביר המלח". 

כאן אישר פעם נוסף שהמים שמשקין בהם את השדות מלוחין הם, 

ואין עושים שום פעולה להעביר מליחות המים קודם שמשקין בהם. 

*

 ,Lettuce הם Yuma -וביותר, נא לידע שעיקר הגידולים ב"

והיא 'סענסעטיוו' הרבה למלח, וע"כ צריכים אנו שהמלח בהקרקע 

יהיה נמוך".

גם כאן ניכר שבשדות שמגדלים בהם חטים, אין קפידא שלא יהיו 

הקרקעות מלוחים, ורק בגידול 'לעטטוס' מקפידים על זה, ואם כן היינו 

טעמא שמרגישים טעם מליחות בחיטים.

Charles A. Sanchez

לסיומא דמילתא

הכל מודים שגדילת חטים במדבריות הוא ענין חדש אשר לא 
שערום אבותינו, והקרקע שם הוא ארץ מליחה בלי שיוכלו לזרוע 
יכולים  ומשונות  שונות  פעולות  ידי  על  ורק  הטבע,  בדרך  שם 
לחרוש ולזרוע, וכל דברים הללו גורמים לשאלות חמורות, ומי 
הוא זה ואיזהו שיקח על שכמו אחריות חמורה כזה, ואנו רואים 
הגם  המצות,  בהן  ללוש  שלנו  מים  ליקח  שצריך  קבעו  שחז"ל 
שאפשר לשאוב מים קרים גם באמצע היום, אבל המה ידעו שרק 
באופן כזה יוכשרו המים לאפות בהם מצות שלא יוחמצו, וכמו 
כן בכל פרטי אפיית המצות אין אתנו רק מה שקבלנו מאבותינו 

ורבותינו הקדושים ז"ל, ומינה לא נזוע.

*

 המשך העתקת מכתב הפראפעסאר
לרבנים המתירים:



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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לכבוד חברי המערכת הנכבדה שיחי'

ראיתי מה שכתב הגה"צ המפורסם משאַרמאַש שליט"א במכתבו בענין החטים שנקצרו באַריזאָנע, שבשנה זו עשו 

דבר חדש שהשקו את השדות ע"י צינוריות מים מלמעלה. גם הגה"צ אבד"ק תולדות רפאל שליט"א הזכיר במכתבו ענין 

זה, וסיים עלה בזה"ל: לפי טענת החולקין ע"ז להצדיק דעתן להכשיר החיטין עכ"פ נזרקין למטה וכו' עכ"ל. גם שמעתי איך 

שהקוצרים מכחישין את הדבר בריש גלי בלי שום היסוס, ומפרסמין לכל שלא היו שום צינוריות למעלה כלל.

ונוראות נפלאתי על זה, ולא יכולתי להאמין לשמע אוזן, האיך יכולין להכחיש את השמש בצהרים ולומר שלא היו 

שום צינוריות מלמעלה, הלא הם בעצמם פירסמו תמונה במכ"ע הנקרא "די וואָך" )נומ. 26( בשנה שעברה פר' חקת תש"ע, 

מן השדה שקצרו שם )רצו"פ התמונה( ורואים בעליל שיש צינוריות מלמעלה שממנו מזריקין מים על השבלים. ואינו מובן 

כלל שאם לדעתם אין בזה שום חשש הכחשה למה לי, וזה לבד שמכחישין את האמת די והותר לכל בר דעת להוכיח 

שיש בזה חששות חמורות, וד"ל.

ובעצם הענין מה מאוד כואב הדבר לראות איך שמעיזים להשתמש בשקרים וכזבים בשעה שדנין באיסור חמור ונורא 

של חשש חמץ רח"ל, ואיך יכולים לסמוך על נאמנות אנשים כאלו שמוכנים להכחיש את המציאות ובפרט אחר שכבר 

פרסמוהו בעצמם, והכל כדאי להם לבלבל את כבוד הרבנים שליט"א שלא יוכלו לברר הלכה זו על בוריו.

אי לזאת במטותא מינייכו, נא לפרסם מכתבי זה ביחד עם התמונה שפרסמו הם בעצמם, ויתברר האמת לאמיתו ויוכיחו 

הכל למי החותמת ולמי הפסילים, וכשיראו איך שמבלבלים את הציבור עם דברי כזב, ידעו שאין לסמוך עליהם כלל.

הכו"ח למען האמת והצדק,

י.ב.ה.

 דָאס בילד ווָאס איז ערשינען אין "די ווָאך",
פַארגַאנגענעם זומער גליון נומ. 26, פר' חקת תש"ע



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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הנה במכתבי מיום ט' אדר ב' העעל"ט ששלחתי למר, כל מה שכתבתי שם בטעם הב' הוא כפי הידיעה שהי' לי אז בהמציאות ביומא אריזאנא, דהיינו 

שהקרקע שם מלוחה מאוד בטבע במלח ממש )ולא רק בטעם מלח( ונדרש לזה פעולות שונות כדי לנקות הקרקע מהמלח עד למתחת שטח השרשים כדי לאפשר 
שם הזריעה, ועד עכשיו הייתי סבור שלאחר כל הפעולות שעושים, נשארים שטח השרשים נקיים לגמרי מהמלח שהי' שם מקודם בטבע, ואפילו טעם מלח 
אינו נשאר שם, ולפי מציאות זו דנתי אז רק מכח המלח שנשארים בשטח ההוא ואעפ"י שלא נשאר שם טעם מלח כלל, ומה גם שמתחת השרשים כן נשארים 
המלח ממש בתוקפם כבתולדתם דמעיקרא, ועפ"י מציאות זו דנתי שאעפ"י שלא נשאר בשטח השרשים רק כח המלח בלי טעם מלח כלל, הרי חיטים הללו 

תיכף כשנוגעים במים נעשים חמץ גמור.

והדגשתי גם כן שאין שום נפקא מינה אם שופכין בהשדות מים מלוחים או מים מתוקים, כי אפילו המים מתוקים אבל כשנבלעים בהקרקע, הרי נעשים שם 

מלוחים כי הקרקע עצמה מלוח מאוד.

אמנם אחרי כותבי כל הנ"ל, כשיצא שמועות רחוקות חדשים לבקרים שונות זו מזו ובכל פעם שהרבנים ומורי צדק שליט"א רוצים לדון בהענין באים הם 
ומבלבלין אותם בתחבולות וסילופים שונות ומכחישים המציאות ואומרים שהלכה זו לא שייך אצלם והלכה זו נשתנה אצלם, והסיבה לזה שיכולים להשתמט 
עצמם מכל וכל ולפנות ימין ושמאל כאות רצונם וכהגה ביד המלח, היא מפני שרק הם היו באריזאנא בהשדות שם, וממילא יכולים להרחיק עדותם ואין אתנו 

יודע עד מה, ודין גרמא שהרבנים ומורי צדק שליט"א אינם יכולים להביע חוות דעתם דעת תורה.

והיות שאנו עומדים כבר בפרוס הפסח ואין הזמן גרמא להמתין עוד, ע"כ לא התעצלתי וצלצלתי להפראפעסער הראשי של "יומא אגריקולטער סענטער", 

דר. מייק אטמאן והוא הסביר לי כל עניני הזריעה שבאריזאנא, ובתוך הדברים אמר לי שכשמנקין הקרקע מהמלח עד למתחת שטח השרשים, הם מנקין רק 
עד דרגא מסויים הדרוש כדי להתאפשר לזרוע שם, אבל גם כשמגיע לדרגא זו נשאר עוד שטח השרשים מלוח הרבה במלח ממש, ומהם יונקים השרשים וזו 

היא טעם המלח שבהחיטים )רצו"פ העתק ששלח לי בכתב(.

ולפי המציאות זו שנתוודע לי עכשיו, כל הענין של חיטי "יומא אריזאנא" היא פחד נורא ומבהיל מאוד והירא את דבר ד' יבער אותם מביתו. דהנה עי' 
ב"ח )סי' תס"ב ד"ה מצאתי כתוב( וז"ל ולענין הלכה נראה להחמיר בחטה מלוחלחת דכיון דלא נשתנה צורת המלח )היינו שלא נמס במים דאם נמס במים אז הוי 
נשתנה צורתו כמש"כ הר"ן גבי ותיקא וז"ל ולא אסרינן ליה משום מילחה שהיא כמים ומעורב עם השמן לפי שהוא מועט ונשתנה צורתו ואין בו כח עם השמן, 

הו"ד בב"י שם( מוסיף הבל וחום בחטה דלא עדיף מכותל דאמרינן פרק לא יחפור דהמלח מוסיף בה הבל ושוב נותנת החטה טעם במלח ואסרו, ועי' פרמ"ג 

)א"א סק"ז( וז"ל ועב"ח בע"ש למוסיף הבל משמע אף במי פירות כל שיש חום מחמיץ וצ"ע וכו' ואפשר בשוהה זמן ארוך מחמיץ עכ"ל )לכאורה כוונתו יותר 
משיעור מיל אבל פחות ממעל"ע כמש"כ רש"י גבי בית שאור וכנזכר בשו"ת חת"ס סוס"י קכ"ט(, וכ"ז אפילו כשלא נרגש טעם המלח בהחטה.

מפורש יוצא מדבריו אלו דהחיטים שגדלים על קרקע מלוח כהמציאות ביומא אריזאנא, והשרשים יונקים ממלח ממש שלא נשתנה צורתן ונכנסים בהחיטים 

)כי השרשים והגידולים גוף אחד הם כראש ורגל בבעל חי(, חום המלח מחמיצן, ומה שלא נכנס בהחיטים רק הבליעה, הלא גם בחטה שמזכיר הב"ח לא נכנס 
שם רק הבליעה, אבל הבליעה בא ממלח שלא נשתנה צורתו.

הרי לך לפי דברי הב"ח דכשקוצרין אותן החיטים שביומא אריזאנא מן המחובר, המלח שבהם מחממין ומחמיצין אותן תיכף, ולפי דברי הפרמ"ג עכ"פ 
בשוהה זמן ארוך מחמיץ. ואפילו אם אינם מרגישין בהחיטים טעם מלח כלל.

ומה שמסיים הב"ח וז"ל ומ"מ ודאי אם אינה מלוחלחת דהיינו שלא נתרככה כלל ולא נעשית לחה אלא יבישה כמעיקרא אפילו יש בו בנ"ט שרי שהרי לא 

פלטה מידי עכ"ל, כי אז בודאי לא נכנס הטעם, אבל כאן במשך זמן גדילתם כבר נכנס המלח בהחיטים ביחד עם גדילתן.

וכ"ז אפילו בלא מים, ומה נאמר ומה נדבר כשלשין אותם במים לאפיית המצות, ד' ישמרנו ויצילנו מכל המכשולות.

וזוהי החילוק בין "יומא אריזאנא" ששם הקרקע מלאה במלח גסה ממש, לכל שאר מקומות שבעולם שגדילים על מי גשמים, ואין יובש 
החום שם חזק, שאין שום מלח בהקרקע, רק סאדיעם שהיא מטבע הבריאה, אבל בלא טעם מלח כלל.

בס"ד, יום ה' פ' תזריע כ"ה אדר ב' תשע"א

 ברכות שמים מעל יחולו על ראש מע"כ הרה"ג המפורסם סוע"ה ידיו רב לו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
 ברך ד' חילו לאורייתא גודר גדר ועומד בפרץ בנש"ק מוהר"ר אברהם לויפער שליט"א

אבדק"ק דאראג וראה"כ אהל שמואל ברוקלין ניו יארק יע"א

בירור המציאות וההלכה



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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התשובות דלהלן הי' מוכן לדפוס בשבוע העברה, ובאשר שביום ד' 

עזבתי  בו,  להתעניין  והוצרכתי  החדשה  מהמציאות  לי  נתוודע  אחה"צ 

אותם ואחר עד עתה, וכדי שלא להשאיר השאלות בלי תשובות הדפסתים 

עכשיו, וכיון דאתמר אתמר.

יום ג' פ' תזריע כ"ג אדר ב' תשע"א לפ"ק

 שאלות שנשאלתי מכמה רבנים ולומדי תורה
אודות מכתבי משבוע העברה ומה שהשבתי להם

שאלה: הרי משנה מפורשת ריש מו"ק משקין בית השלחין, נמצא 
שהי' זורעים גם בזמן הש"ס בלא מי גשמים.

תשובה: התוס' כתבו שם שדה שאינה מספקת במי גשמים, 
מצינו  לא  אופן  ובכל  הרוב,  הי'  הגשמים  דעכ"פ  מזה  נראין 

בש"ס ופוסקים שהיו נוטעים על ארץ מלחה.

שאלה: בשוע"ה סעמ"ג כ' מפורש ריח ה"חמץ" הבלוע בכלי גורם 

על  חולקים  ומחבר  דהטור  שס"ל  נראה  לכאורה  העיסה  חימוץ  למהר 

הרא"ש והמרדכי.

תשובה: המקור לדברי הטור ומחבר שכתבו "אבל אסור 
ללוש בהם" הם דברי הרא"ש בשם ה"ר יהודה ב"ר יום טוב 

יום  יהודה ב"ר  וז"ל אבל רבינו  וע"ז כתב הר"א מזרחי  ז"ל, 

טוב ז"ל אעפ"י שבנוסחא שלו לא הי' כתוב אלא כל הכלים 

שכולל גם כלי מתכות וכלי אבנים מ"מ חולק עליהם בפירוש 

חוץ מבית שאור ואומר דלא אסרו אותן אף בהגעלה אלא לענין 

ללוש בהן מצה, משום דריח החמוץ הנשאר בו אחר ההגעלה 

הוא מחמיץ את העיסה, אבל לענין איסור החמץ הבלוע בו סגי 

בהגעלה, דאין סברא לומר דבליעת שאור ע"י צונן יותר קשה 

מבליעת שאר איסורין ע"י חמין עכ"ל, וכן הביאם הב"ח ביחד.

ריש  מג"א  )עי'  דוקא  היא  "חמוץ"  שנקט  דמה  צ"ל  ולפ"ז 

"חמץ"  משמעות  ב'  כולל  "חימוץ"  שלשון  מפני  תס"ב(  סימן 

העתק התשובה שקבלתי בכתב 
מהפראפעסער הראשי של "יומא 

אגריקולטער סענטער", דר. מייק אטמאן

למר. מיכל אינדיג
כמו  מדבריים  במחוזים  נטיעות  לגדל  כדי 
גשמים,  של  מועט  סכום  להם  שיש  אריזאנע, 
לגדל  'איריגעישאן'  מי  עם  להשתמש  צריכין 
בהם  שיש  מדבריים  קרקעות  יש  הנטיעות. 
מלח יותר מדי, שיהא אפשר לנטוע בהם כמות 
שהם. וע"כ עושים בהם פעולות שיהיו ראויים 
המלחים  שרוחצים  ע"י  נטיעות,  בהם  לגדל 
בהם  יש  ואם  איריגעישאן.  מי  עם  מהקרקע 
 Gypsum בהם  מוסיפים   ,Sodium הרבה 
 Sodium לחלק  לעזור   ,Sulfuric Acid או 
תלוי  להעבירם.  אפשר  שיהי'  כדי  מהקרקע, 
שבהמים,  המלח  וסכום  הקרקע,  של  בטבע 
אפשר שצריכים לרחוץ המלחים מהקרקע מידי 

שנה בשנה.
מהקרקע.  המלח  כל  לרחוץ  יכולים  אין 
המטרה לרחוץ המלחים מהקרקע, הוא להפחית 
יהיו  שלא  למדריגה  מהקרקע,  המלח  סכום 

מופרעים לגידול הנטיעות.
יש  אם   ,Yuma-ב הגדלים  החיטים  בענין 
של  שהמקור  מסתבר  בהחיטים,  מלח  טעם 

המלח, היא הקרקע או מי האירייגעישאן.

---------- Forwarded message ----------
From: Mike Ottman   <mottman@ag.arizona.edu>
Date: Wed, Mar 30, 2011 at 2:11 PM
Subject: Salt
To: <askupc@gmail.com>

Dear Mr. Mechel Indig,
 
In order to grow crops in desert regions such as Arizona with 
low amounts of rainfall, irrigation water must be applied for the 
crops to grow.  Some desert soils can be too salty for growth 
of crops initially, so these soils are made suitable for growing 
crops by washing the salts out of the soil with irrigation water, 
or in the case of sodic soils (high sodium relative to other salts), 
gypsum or sulfuric acid may be added to help release sodium 
from the soil so it can be leached.  Depending on the soil 
characteristics and the amount of salt in the water, it may be 
necessary to wash salts from the soil on an annual basis.
 
All the salts cannot be washed out of the soil.  The purpose of 
washing the salts out of the soil (or leaching) is to reduce the 
salt content of the soil to a level that does not reduce crop 
growth. 
 
In the case of wheat grown in Yuma, if the wheat kernel tastes 
salty, it is reasonable to assume that the source of the salt is the 
soil or the irrigation water. 

__________________________
Michael J. Ottman, Ph.D. The University of Arizona
Extension Agronomist  Plant Sciences Department
    P.O. Box 210036 - Forbes 303



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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"וחמיצות", ואם הי' כוונתו לחלוק הי' צריך לפרש, ועוד דאם 

יותר  נופל  "חמץ"  הלשון  כאן  הי'  ממש  ל"חמץ"  כוונתו  הי' 

מ"חימוץ", וכמו שהוא ז"ל בעצמו כתב מניה וביה אבל לענין 

איסור החמץ הבלוע בו סגי בהגעלה, וכן איתא הלשון חימוץ 

נסמן  ובשוע"ה  )סק"ז(,  ובמש"ז  ג(  )אות  נתנאל  ובקרבן  בב"ח 

לכולם  אבל  "חמץ"  הלשון  ושם  פר"ח,  רא"ם  עו"ש  בהמ"מ 

וצ"ל  ט"ס  היא  "חמץ"  ואפשר שהלשון  המזרחי,  הוא  המקור 

"חמוץ" או "חימוץ" וכן מראין דברי המשנ"ב )שהוא הי' דייקן 

נפלא מאוד כידוע( שאחר שראה דברי העו"ש והפר"ח והגר"ז 

ועכ"ז נקט הוא ז"ל הלשון "חימוץ" ברור שלזה היתה כוונתו.

שאלה: מאן יימר דכוונת הרא"ש והמרדכי תבלין וחרוסת בלי קמח.

תשובה: כן נראה להדיא מפשטות לשונם, והרוצה להתעקש 
יעיין בתפארת שמואל )אות ד'( וכן פשוט, )ועי' ב"ח תנ"ה ד"ה 

גרסינן(.

)פרמ"ג א"א  חיים  שאלה: הרי מצינו שבע"ח אינם בולע כ"ז שהם 
יונקים מן הקרקע אינם  וא"כ גם בצמחים אף שהם  ועוד(,  סוס"י תמ"ז 

יונקים רק מה שנצרך להם מטבע הצמיחה.

דג  טעם  דומה  שאינו  ג"כ  מצינו  אבל  נכון,  זה  תשובה: 
וכש"כ  באספמיא,  הים  מן  העולה  לדג  בעכו  הים  מן  העולה 

במדבר ארץ מלחה שהכתוב מעיד לא מקום זרע תאנה )במדבר 

כ' ה'( ארץ פרי למלחה )תהלים ק"ז ל"ד( שאינה עושה פרי רק 

היא  וכ"ז  דשם  בהצמחים  נכנס  זו  שכח  וברור  פשוט  מלח, 

מטבע הבריאה.

ובאמת כאן שהנסיון מעיד הוא יותר מאלף ראיות, כי כפי 

ועכ"ז  להחיטים  כלל  הגיעו  לא  עכשיו שהמים  אומרים  שהם 

מרגישים הרבה אנשים טעם מליחות וחמיצות בהחיטים, מאין 

נוצר טעם זה בהחיטים, הרי שלך לפניך שכל זה היא אמת 

וכמו  ורואים בחוש דבמה שמזלפין המים )ואפי' מתוקים  וצדק 

שאמרו הם( על השבלים סמוך להקרקע, זה מסייע שם הטעם 

של חריפות המלח שבקרקע יכנסו בהחיטים, וכיון שעכשיו כבר 

נתברר זאת בחוש פשוט כביעותא בכותחא שאפילו אם יפסיקו 

ההידור החדשה ויחזרו לשפוך מים על פני השדה כמו סווימינג 

כלל, אבל  בהחיטים  נרגש הטעם  יהי'  לא  ואז  כמקודם,  פול 

וכאמור  בהחיטים  נכנסים  המלח  שכח  למפרע  הדבר  הוברר 

שהוא חמץ גמור.

שאלה: האיך יכולין לדמות צמחים לכלים וללמוד חיטים מבית שאור 
לענין חמץ.

וכל  לכלים,  צמחים  לדמות  כלל  באתי  לא  אני  תשובה: 
שהוא  לישה  שבשעת  החימוץ  כח  חוזק  להראות  רק  כוונתי 

משונה מכל שאר דיני בליעת ופליטת חמץ, ודין זה מצינו בבית 

שאור, אבל מציאות זה בחיטים עצמם לא הי' מימות עולם עד 

עתה, ורק עכשיו הגיענו ביחד עם התנועה החדשה ליקח משם 

חיטים למצות והוא גרוע הרבה יותר מבית שאור.

והנה בבית שאור מצינו שלשה חידושים, א( שכח החימוץ 

)ואפילו מתבלין בלא קמח( נבלע בתוך הכלי ששוהה שם ואפילו 

בפחות ממעת לעת, ב( בשעת לישה מתחמצת העיסה תיכף 

אפילו בהגעלה, וזה חידוש גדול עד למאוד, דהא אמרינן במנחות 

)דף כ"ג ע"ב( תיבלה בקצח כשומשומין ובכל מיני תבלין כשרה 

בשו"ע  נפסק  וכן  מתובלת,  מצה  שנקראת  אלא  היא  מצה 

)סי' תנ"ה ס"ו( דלכתחלה אין ליתן תבלין בעיסה אבל בדיעבד 

מותרת )ועי' ב"ח ד"ה גרסינן( ואלו שהו אותן התבלין בהכלי 

כמה שעות נוצר בהכלי כח חריף וחזק מאוד )משבצות סקכ"ו( 

וממהר להחמיץ מכח הכח שבכלי )טו"ז שם( וע"ז כתב המרדכי 

)סי' תקס"ה( וז"ל ואמר לן כמה גדולים דברי חז"ל שאמרו חוץ 

טעם  נרגש  שלא  אף  ג(  עכ"ל,  קשה  שחימוצו  שאור  מבית 

החמיצות כלל.

חיטי  של  החדשה  שהמציאות  ניקל  לנבון  דעת  ומעתה 

אריזאנא שגדילים על ארץ מלחה מתמלאים מחריפות הקרקע 

נלמד מדין בית שאור שאם  וזה אשר  והויין חיטים חריפים, 

כח החימוץ שבהכלי )שנבלע בו בפחות ממעת לעת( יוצא מהכלי 

כשכח  וכמה  כמה  אחת  על  ומיד,  תיכף  העיסה  את  ומחמיץ 

למים,  ליגע  רק  צריכים  ואינם  בהחיטים  כבר  היא  החימוץ 

והחמיצות  המלח  טעם  נרגש  כשלא  ואף  תיכף,  דמתחמצים 

בהחיטים כלל.

שאלה: במצרים אין יורדין גשמים כל משך זמן גדילתן רק בשאר 
תקופות השנה, וא"כ איך יכולים לגדל שם חיטים.

תשובה: מצרים אינה ארץ מלחה שאל"כ לא היו יכולים 
לגדל, והכתוב מעיד כגן ד' כארץ מצרים )בראשית י"ג י'( ועי' 

לרעיה  ידוע  מקום  י'( שארץ מצרים  י"א  ובדברים  )שם  רמב"ן 

ומשקים אותה ברגל מן היאורים ומן האגמים, וכ"כ שם הספורנו 

לא בארץ מצרים הוא, שאינה צריכה לגשמים. וכתב בס' חסד 

לאברהם )מעין ז' נהר ז'( וז"ל, שאין הענין כן אלא כדברי חז"ל 

שבכל שנה ושנה בימי תקופת תמוז הקב"ה מטיל טיפה אחת 

כמו  היא  הטיפה  ואותו  נילוס,  לתוך  זכרים  ממים  כדור  כמו 

שאור שבעיסה ונעשים כל מי נילוס זכרים ואינם צריכים למי 

גשמים, וזאת הטיפה אינה נמנעת מלבא בכל שנה ושנה, לפי 

בפסוק  נרמז  והענין  אברהם,  תפלת  בשביל  למצרים  שנתנה 

וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם 

על שכמה וגו' עכ"ל.

כותב  שליט"א  החרדית  העדה  נשיא  וסגן  הראב"ד  הגה"צ  שאלה: 
בתשובתו וז"ל והאמת שלא שמענו מעולם מדקדקין על מדת המליחות 

מים  מספיק  שאין  ישראל  ובארץ  למקום,  מקום  בין  שמשתנה  במים 

ממדקדקין  ולא שמענו  בהם,  דהשתמשו  אחר  ממוחזרים  במים  משקים 

להקפיד על שיעור מליחות בחיטים ובמים.

תשובה: בא"י הקרקע אינה מלוח גם המים אינם מלוחים, 
ואם המצא תמצא איזה שאלה מפני המים המוחזרים הרי שם 

תשתה  השמים  למטר  )שם(  הכתוב  וכמאמר  גשמים,  יורדים 

מים, רק שאינם מספיקים וממילא המים הללו הם רק מסייעים, 

ולכל היותר לא הוי רק זוז"ג.

אבל מה שלא שמענו מעולם מדקדקין על מדת המליחות 

במים, זו מפני שלא הי' על מה לדקדק כי בלא"ה יורדין גשמים 

בכל המקומות וגם הקרקע אינה מלחה, ומטעם זו בעצמו לא 

הי' שייך מעולם להקפיד על שיעור מליחת החיטים, כי מעולם 

לא שמענו שיהי' הטעם נרגש בהחיטים, והיא מציאות חדשה 

לגמרי שנתחדש כעת עם התנועה החדשה ליקח משם חיטים.

במים  באריזאנא  חיטים  השדות של  אומרים שמשקים  יש  שאלה: 
מתוקים.

יועיל  לא  הדברים  שכנים  יתברר  אם  אפילו  תשובה: 
כלום, כי הקרקע שם מלוחה כ"כ ויש לי ת"י כמה דאקומענטן 

ממומחים גדולים איך שמסבירין שכח המלח המיוצר בהקרקע 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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אריזאנא,  בעיר  האקלים  שזו  החום  יובש  סיבת  מפאת  היא 

וחוזק המלח שבקרקע אינו שוה בכל המקומות כי היא תלוי 

עיר אריזאנא,  יותר מכל  גבוה  וב"יומא" החום  במדת החום. 

ובכן כח המלח שם היא חזק כ"כ עד שכל הקרקע נעשית מלח 

שונות  לאמצעיים  נזקקים  שם  הזריעה  לאפשר  ובכדי  ממש, 

לרכך ולנקות המלח ועכ"ז יש מצבים שלאו כל נטיעות יכולין 

ליגדל שם ויש מצבים שאין יכולים ליגדל שם כלל.

וממילא מובן מאליו שכל כמה מים מתוקין שיושפכו שם לא יועילו 

כלל לענין חמץ.

שאלה: בכל השדות שבכל המקומות שמשם קוצרים חיטים לאפיית 

המצות נותנים פערטילייזער ושאר דברים חריפים ולמה אין מחמיצין את 

החיטים.

רק  שזהו  א(  טעמים,  מכמה  כלום  אינו  זה  כל  תשובה: 

הגשמים שוטפים  ב(  "ענוויירומענט",  אודות  מטעם הממשלה 

ומנקים כל חוזק החריפות שבהן, ג( לו יהיבנא שהם מסייעים 

קצת גם לגדילת החיטים, אבל הגשמים הם יותר מהם פי כמה 

והמה כל העיקר )ומטעם זה לא צריכנא גם לזה וזה גורם אפילו אם 

יהי' מדברים חמוצים(, ד( פשוט שכשגדלים בטבע אינם יונקים 

רק מה שנצרך להם מטבע הצמיחה.

שאלה: האיך יכולים לאסור לנטוע חיטים באיזה מקום בעולם, בו 

בזמן שלא נזכר שום רמז ורמיזא מזה בש"ס ופוסקים.

זה רק בהמציאות  הי' תלוי  עולם  תשובה: כמו שמימות 

יכולים  אינם  מלחה  ארץ  היא  אם  מקום  באיזה  שכשנוטעים 

לגדל, ואם יכולה לגדל זוהי הסימן שהיא ארץ פרי, ממילא לא 

הי' מקום להלכה זו להזכיר בש"ס ופוסקים, ורק בזמנינו אלה 

נתחדשה המציאות לנטוע בהמצאות שונות ולאור זו ביררנו 

ההלכה בס"ד.

שאלה: בספה"ק בני יששכר הביא שבני ישראל היו זורעים חיטים 

במדבר.

תשובה: מבלי להכנס בעניני ניסים שנעשו לבני ישראל 

במדבר, חוץ ממה שאין למדין הלכה מאגדה, אבל עפ"י פשטות 

עי' אבן עזרא )שמות טו פסוק כה( משמעות דבריו שהמים במרה 

בפסוק  המפורש  מתוקין  מים  להם  הי'  וממילא  מהלכין  היו 

והקרקע שהיו זורעים שם בודאי לא הי' מלחה דאל"כ לא היו 

גדלים, כי קעמיקאלס בודאי לא הי' להם.

*

וזאת למודעי כי כשנתברר לי כל המציאות באריזאנא ואחר העיון בההלכה, צלצלתי אל כבוד הרה"ג המפורסם מוהר"ר בנציון שטראַססער 

שליט"א דומ"ץ נייטרא ב.פ. ואמרתי לו מה שהעלה מצודתי, ואמר לי שהבירור ההלכה נכון מאוד אבל המציאות אינו כן, כי המים שם מתוקין 

והקרקע אינה מלוחה והתבואה יכולה לגדל גם בלי שום אמצעיים כמו בכל העולם, אמרתי לו שאני ראיתי כמה דאקומענטן ממומחים גדולים וכולם 

כתבו להיפך ובמיוחד ב"יומא" ששם יובש החום גבוה יותר מכל העיר אריזאנא.

וע"ז השיב לי שאין להאמין להם כי כולם כתבו שטותים, וכשהוא הי' באריזאנא בהשדה עם עוד כמה רבנים, הי' עמהם מומחה היותר גדול 

מכולם, שאלתי לו אם אותו מומחה גדול יכול לכתוב לי דאקומענט נגד כל שארי הדאקומענטן, אבל לא קבלתי תשובה ע"ז וכה נמשך השיחה עד 

קרוב לשעה, לבסוף אמרתי לו שהיות ובכל הענין הסכמנו זל"ז ורק נקודה זו מפריד בינינו, אבל היות שבנקודה זו תלוי כל המציאות ויש בה הכחשה 

גדולה בין כל הני מומחים ובין הרבנים המכשירים שליט"א האומרים שהמציאות היא להיפך אבל אינם יכולים לברר זאת, ומאחר שהנקודה זו תלוי 

במאזנים, אם חיטים הללו הם הידור גדול, או חמץ גמור. אשר ע"כ ראוי ונכון לעשות אסיפה עם עוד רבנים אחרים. ואני מוכן לבא לפניהם ולחזור 

על דברי כתלמיד הדן לפני רבו בקרקע, וגמרנו השיחה בצפיה שיתבררו הדברים.

ובזה הנני מסיים שאין כאן לא דיני נפשות ולא דיני ממונות ולא הוצאת ש"ר כעל שום איש מישראל, אבל יש כאן הצלת נפשות ונשמות ישראל 

מאיסור היותר יראוי ומאויים בכל בית ישראל, וחיובא רמיא על הרבנים גאונים וצדיקים ומורי צדק לעדתם, שיעשו כל טצדקי שבעולם שיתבררו 

הדברים ויגדל בזה כח הרבנות ויצמח מזה כבוד שמים, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים בביאת גו"צ בב"א.

הכותב וחותם בתפלה מקרב לב שכל בר ישראל ינצל מחשש חמץ ויחוג חג המצות בדיצות

יחיאל מיכל אינדיג

דרשה נלהבה
פון הגה"צ רבי יחזקאל גָאלד 

שליט"א אב"ד שערי חסד
 

 וועט געדרוקט ווערן אי"ה
אין קומענדיגן גליון

 מאמר אל תטוש
תורת אמך

 פון הרב ב. טויב
 לייענט ָאנגעהויבן אויף זייט 3 אינעם
"תורה-ָאּפטיילונג" פון "דער איד"



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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ביז  ַאריזָאנע  פון  סתירה  ַאזוי-גערופענע  די  הערנדיג 
ַאריזָאנע, קומט עס פָאר ווי ווען איינער זָאל ווען זָאגן ַאז 
מ'הָאט געשניטן ווייץ אין ניו יָארק — דָאס איז גָארנישט 
געזָאגט. מען הָאט נישט קיין ַאנונג וואו מ'הָאט געשניטן 
און וועלכע סָארט געגנט. ניו יָארק קען זיין פון בָאפעלָא, 
פון  זיין  קען  עס  און  איילַאנד,  לָאנג  פון  זיין  קען  עס 
גענטן  פילצָאליגע  נָאך  פון  זיין  קען  עס  און  סירַאקיוז, 

ווָאס לא קרב זה אל זה.
גַאנץ  גלייך  ווי  ַאריזָאנע,  הכולל  שם  ַא  זָאגן  דָאס 
ַאריזָאנע איז אין איין שכינות, איז פיל טשיקַאווער. די 
סטעיט איז דָאּפעלט ַאזוי גרויס אין שטח ווי ניו יָארק, 
און איז די זעקסטע גרעסטע סטעיט אין ַאמעריקע. די 
דרייסיג  און  דריי  זיך  אין  פארמאגט  אריזאנע  סטעיט 
ַא  זיין  ַאריזָאנע קען  ביז  ַאריזָאנע  פון  קלענערע סיטיס. 
חילוק פון 500 מייל, אויב נישט מער. עס איז קלָאר ַאז עס 
נישט שייך צו פרעגן סתירות פון ַאריזָאנע ביז ַאריזָאנע, 
די  פַארדרייען  און  צומישן  צו  זוכט  עס  ווער  בלויז  און 

פַאקטן וועט אויפברענגן ַאזעלכע קשיות. על אחת כמה 
וכמה איז עס נישט קיין צוזַאמענשטעל ווען מען ווייסט 
ַאנדערע  גַאנץ  צוויי  פון  זיך  הַאנדעלט  עס  ַאז  קלָאר 

ערטער.

רעגן אין אַריזאָנע �

אין  ַאז  פזמון  דעם  ָאּפגעקויפט  הָאבן  מענטשן 
ריכטיג.  נישט  איז  דָאס  ָאבער  נישט,  רעגנט  ַאריזָאנע 
עס איז ּפונקט ווי מ'זָאל אייך זָאגן ַאז אין ניו יָארק הָאט 
פרייטָאג געשנייט, און ַאן איינוואוינער אין די סיטי וועט 
זיך וואונדערן ַאז איר הָאט נישט געזען קיין ברעקל שניי 
עס הָאט געשנייט ווייט ַארויף אין וועסטערן ניו  יָא   —
יָארק, ביים ַאנדריָאנדַאק רַאיָאן נעבן די מָאנטרעַאלער 

גרעניץ... 
אין  ַאז  איז  פַאקט  דער  סיטיס.   33 הָאט  ַאריזָאנע 
אינטשעס   24 און   16 צווישן  ַאסַאך,  רעגט  סיטיס  ַאכט 
ַא  אינטשעס   10-15 רעגנט  סיטיס  דרייצן  אין  יָאר;  ַא 
יָאר, ווָאס איז גענוג אויף ָאנצוזייען און עס זָאל קענען 

וואו  טוסָאן,  ַאריין  שליסט  קַאטעגָאריע  די  ווַאקסן. 
עס  וואו  ָארט  ַאן  יָאר.  ַא  אינטשעס  צוועלף  רעגנט  עס 
פַאררעכנט  נישט  שוין  ווערט  אינטשעס,  צען  רעגנט 
שטעט  פינף  נָאך  אין  מדבר;  ַאלס  עקסּפערטן  די  דורך 
רעגנט ניין אינטשעס ַא יָאר; דריי שטעט הָאבן בלויז 6-7 
הָאבן  שטעט  דריי  נָאך  יָאר;  ַא  רעגנווַאסער  אינטשעס 
אריזאנע,  פון  סיטי  איין  בלויז  אין  און  אינטשעס;   4-5
גענוי   — יָאר  ַא  אינטשעס  דריי  בלויז  רעגנט  "יומא", 
ווי ווי דעם ַארַאבישן מדבר פון סאודיע-אראביע, ווָאס 
יומא איז  יָאר.  ַא  ַארום דריי אינטשעס רעגן  הָאט אויך 
געהעריג ווי ַא מדבר, וואס דאס פלאץ איז זייער טרוקן, 
און עס ווערט טַאקע פולשטענדיג קלַאסיפיצירט ַאלס 

"דעזערט" דורך געָאגרַאפישע עקסּפערטן.
ָאט דער טרוקענסטער ָארט, יומַא, איז וואו מען הָאט 
פאר  ווייץ  פלאנצן  צו  ממציא  צוריק  יָאר  עטליכע  מיט 
די מצות אויף פסח, מיט דעם אויסרייד אז וויבאלד עס 
די  אז  מעגליך  נישט  איז  דארט,  נישט  קיינמאל  רעגנט 
ווייץ זאל ווערן חמצ'דיג, און דעריבער וועט עס זיין די 
מערסטע מהודר פאר מצות אויף פסח. אין תשכ"ו הָאט 

זיך עס ָאבער געהַאנדעלט פון גָאר ַא צווייטע געגנט.

די השתלשלות פון אַריזאָנער  �
     ווייץ אין יאָר תשכ"ו

אין די פריע תש"כ יָארן איז הרה"ח ר' יונה יצחק דוב 
ווָאלנער ז"ל, דער שווער פון הרה"ג ר' דוד רָאזענבערג 
עניני  צוליב  ַאנדזשעלעס  לָאס  אין  געווען  שליט"א, 
ר'  איד  ַא  מיט  בַאקענט  דָארט  זיך  הָאט  ער  רפואה. 
וועלכער  חסיד,  רָאדָאמסקער  ַא  ע"ה,  לָאון  בעריש 
הקוה"ט  רבינו  צו  געווָארן  נתקרב  ידידות  די  דורך  איז 
ר'  דער  איז  שּפעטער  צייט  שטיק  ַא  זי"ע.  מסַאטמַאר 
ער  און  ַאריזָאנע,  טוסָאן,  אין  וואוינען  ַאריבער  בעריש 
הָאט דערציילט פַאר הרה"ח ר' יודא רָאזענבערג ז"ל ַאז 
אין טוסָאן מַאכט זיך זעלטן ַאז עס זָאל רעגענען זומער 
— וויבַאלד מ'דַארף זיך נישט זָארגן בעפָאר'ן שניידן ווען 
עס הָאט די לעצטע מָאל גערעגנט וכדומה, און די ווייץ 
קומען אויך ַארויס שענער ממילא קען עס זיין ַא הידור 

ביים שניידן די ווייץ פַאר די מצות.
הָאט מען טַאקע ּפרובירט און פַאר די מצות תשכ"ו-

תשכ"ז איז מען ַאהינגעגַאנגען שניידן די ווייץ. הרה"ח ר' 
דוד שליט"א הָאט דעמָאלט געלערנט אין די ישיבה, און 
ער הָאט זיך נָאך פַארצייכענטע זכרונות פון הוראות ווָאס 
פַארשידענע  איבער  געגעבן  הָאט  זי"ע  הקוה"ט  רבינו 

ענינים, בשייכות מיט'ן פָארן שניידן קיין טוסָאן.
ווען מען האט ָאנגעהויבן שניידן אין אריזאנע, זענען 
געהאט  נישט  האט  עס  און  שיין,  זייער  געווען  ווייץ  די 
קיין מבוקעות און מצומחות, און ערליכע אידן האבן זיך 
צו טרעפן אזעלכע  געלונגען  געפרייט אז עס איז  זייער 
מפרסם  דעמאלט  מען  האט  אויך  ווייץ.  מהודר'דיגע 
געווען פארשידענע מודעות אז עס איז דא צו באקומען 

די מהודר'דיגע ווייץ פון אריזאנע.
באקן  אנגעהויבן  האט  מען  ווען  שפעטער  אבער 
איז  עס  אז  ארויסגעשטעלט  זיך  האט  ווייץ,  די  מיט 
וועלגערן דערמיט, און מען האט דאס  צו  זייער שווער 
געדארפט אויסמישן מיט ווייץ וואס מען האט געשניטן 
אין לאנג איילענד. דעמאלט האבן פארשידענע מענטשן 

זיך צוריקגעהאלטן פון נוצן די אריזאנע ווייץ.

מה בין 'יומַא' 
ל'טוסָאן'?

די ַאריזָאנע ווייץ — ַאמָאל און היינט!

אין ליכט פון די ָאנגייענדע שערוריות מיט די ַאריזָאנער ווייץ, איבערהויּפט ווָאס עס איז איצט 
נתברר געווָארן די הויכע מָאסן זַאלץ דערין ווָאס איז ממש ַא שאלה פון חמץ, הערט מען צומָאל די 
פרַאגע ווי ַאזוי מען הָאט יָארן צוריק — תשכ"ו, תשכ"ז און תשל"א, תשל"ב — געשניטן ַאריזָאנער 

ווייץ לכבוד פסח, און מען הָאט דעמָאלט געשריבן ַאז עס הָאט גרויסע הידורים לכבוד פסח. 

אין ַא לענגערע תשובה ווָאס איז ערשינען פָאריגע ווָאך אין 'דער איד', ווָאס הָאט מקיף געווען 
פַארשידענע פרטים פון די ווייץ, איז אויך ערקלערט געווָארן דער חילוק פון די ַאמָאליגע ַאריזָאנער 
ווייץ און די איצטיגע, דורך הרה"ג ר' דוד הכהן רָאזנבערג שליט"א, מח"ס שו"ת מנחת דוד ד' חלקים. 
הָאט  ער  ווָאס  פַאקטן,  אינטרעסַאנטע  גָאר  מיט  פול  און  בַאלערנדע  העכסט  ַא  איז  תשובה  די 
ּפערזענליך מיטגעהַאלטן, זייענדיג דער ברא כרעא דאבוה פון להבחל"ח דעם לַאנגיעריגן מנהל בית 
ַאלע  דוד הָאט מקבל  ר'  וועמען  פון  ז"ל,  יודא הכהן ראזנבערג  ר'  יפה  האופה הרה"ג כהן שדעתו 
דקדוקים און מסורות בענין אפיית המצות, ָאנגעהויבן פון שניידן און קלויבן די ווייץ, ביז'ן בַאקן, און 
הָאט ַאליין מיטגעהַאלטן פַאר צענדליגער יָארן פַארשידענע ענינים און הוראות פון רבינו הקוה"ט 

זי"ע, און ער פירט ווייטער די מצה בעקעריי אויף'ן זעלבן אויסגעטרעטענעם וועג. 

הרה"ג ר' דוד שליט"א, דער מנהל בית האופה, הָאט אונז געגעבן רשות בחפץ לב ַארויסצונעמען 
שטיקלעך פון די תשובה, אויף ווָאס מיר הָאבן בַאזירט רוב חלקים פון דעם ַארטיקל, כדי לזכות את 

הרבים. תשואות חן חן לו.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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אין די יארן תשל"א און תשל"ב האט מען נאכאמאל 
געשניטן אין אריזאנע. הרה"ח ר' דוד איז שוין דעמָאלט 
די  אין  געַארבעט  שוין  הָאט  און  אינגערמַאן  ַא  געווען 
בעקעריי, און הָאט מיטגעהַאלטן די ַאקטיוויטעטן ַארום 
ָאבער  עס  הָאט  מען  טוסָאן.  אין  ווייץ  די  שניידן  דָאס 
שּפעטער אויפגעגעגעבן, וויבַאלד עס הָאט זיך ווייטער 
צו ארבעטן  געווען  איז שווער  ַאז עס  ַארויסגעשטעלט 

דערמיט.
געזָאגט  ווי  ווָאס  געווען אין טוסָאן,  ַאלעס  דָאס איז 
רעגנט דָארט. מענטשן ווָאס גייען ַאהין אויף ווַאקַאציע 
ַאסַאך מָאל  זיך מַאכן  ַאז עס קען  זיין  ַאלע מעיד  וועלן 
און  וועטער  רעגנדיגער  ַא  ַאמָאל  אויף  צייט  ווָאך  ַא 
קען  מען  וואו  ָארט  ַאן  איז  דָאס  רעגנס.  שטַארקע 
בלויז  איז  מעלה  די  וואקסן.  זאל  עס  אז  איינפלאנצן 
זעלטענער אז עס  זיך  ַאז בעפאר'ן שניט מאכט  געווען 

זאל רעגענען. 

אַריזאָנע אין די לעצטע יאָרן �

אין די לעצטע יָארן, ווי געזָאגט, הָאט מען זיך ָאבער 
גענומען שניידן ווייץ אין יומַא, ַא געגנט ווָאס איז ַארום 

240 מייל צו פָארן פון טוסָאן.
איינציגסטע  די  "יומַא"  איז  אויבנדערמאנט,  ווי 
שטעלט  נישט.  רעגנט  עס  וואו  אריזאנע  אין  שטאט 
זיך די פראגע: אויב עס רעגנט נישט אין "יומא", וויאזוי 
וואקסן. אויף א טרוקן פלאץ, אן קיין  קען דארט בכלל 

וואסער, איז דאך אוממעגליך ס'זאל וואקסן?
מען  הָאט  געגנט  יענע  אין  ַאז  איז  ענטפער  דער 
סיסטעם',  'איריגעישָאן  סּפעציעלע  ַא  אויסגעַארבעט 
ציענדיג ווַאסער פון די דערנעבנדיג קָאלָארַאדָא טייך צו 

בַאווַאסערן די פעלדער. 
ערד  די  ַאז  אויסגעשטעלט  זענען  פעלדער  ווייץ  די 
העכער,  ַארויף  גייט  פעלד  פונעם  זייטן  פיר  אלע  פון 
מיט  פעלד  גאנצן  דעם  אן  פולט  מען  און  בערגלעך,  ווי 
גאר אסאך וואסער וואס איז פיר אינטשעס הויך. דער 
פול"  "סווימינג  גרויסע  א  ווי  אויס  זעט  פעלד  גאנצע 
איריגעישאן"  "פלאדעד  זיך  רופט  דאס  לעיק.  א  אדער 

— פארפלייצטע באוואסערונג.
מען פולט אן דאס פעלד מיט וואסער יעדע צוויי דריי 
וואכן; ווען די זאנגען שפראצן, פילט מען עס נאכאמאל 
שוין  איז  ווייץ  גאנצע  די  ווען  אפילו  וואסער;  מיט  אן 
וואסער,  מיט  אן  נאכאמאל  עס  מען  פולט  אנגעפולט, 
ווייץ  די  ווען  ווַאקסן.  קענען  זָאלן  זיי  וויכטיג  איז  ווָאס 
די  פון  פייכטקייט  די  און  וואקסן  געענדיגט  שוין  האבן 
ווייץ הייבט אן אוועקצוגיין, פולט מען עס נאכאמאל אן 
מיט וואסער, עס זָאל נישט אויסטרוקענען און עס זָאל 

געהעריג פערטיג ווערן.
די נייע בַאווַאסערונג מעטָאד הָאט זיך מיטגעברענגט 
 — ווַאסער  רעגן  ווי  שאלות  הַארבערע  פיל  רייע  ַא 
די  און  ַארָאּפ,  פַאלן  ווָאס  זַאנגען  דָא  ס'זענען  וויבַאלד 
ווייצלעך טונקען זיך ַאריין אין ַא טייכל פון ווַאסער און 
ווערן דורכגעווייקט, און נָאך גָאר הַארבע שאלות, ווָאס 
איז  עס  און  דערויף  מסורה  קיין  נישט  בכלל  מ'הָאט 
גדולי הפוסקים.  די  דורך  געווָארן  נישט אויסגעַארבעט 
ערליכע אידן הָאבן זיך ַאלץ מונע געווען דערפון, צוליב 
ווי  פַארשטַאנען  נישט  הָאבן  און  חששות,  הַארבע  די 
קיין  ָאן  חששות  ַאזעלכע  אין  ַאריין  זיך  מ'לָאזט  ַאזוי 

ערנסטע בירורים, און אין די צייט ווָאס מ'קען הָאבן פיל 
מהודר'דיגער ווייצן.

דָאס איז טַאקע די סיבה פַארווָאס ָאנהייב הָאט מען 
ּפרובירט איינצורעדן ַאז די פעלדער ווערן בַאווַאסערט 

דורך אונטערערדישע רערן.

אַריזאָנע היי-יאָר �

ַאז די פריערדיגע סיסטעם הָאט טַאקע  איינזעענדיג 
ַאזוי  ווי  געטוישט  היי-יָאר  מען  הָאט  געטויגט,  נישט 
ווָאס מען נוצט אין די  ווייץ פעלדער  מ'בַאווַאסערט די 
ַא  ווי  ווַאסער  ָאנפולן דעם פעלד מיט  מצות. ַאנשטָאט 

סווימינג ּפול, בַאשּפריצט מען עס כסדר פון אויבען.
הַארבערער  פיל  ַא  אונטערגעקומען  ָאבער  איז  דָא 

חשש ווי ביז היינט.
די  בַאווַאסערן  צו  נוצט  מען  ווָאס  ווַאסער  די 
איז  וועלכע  טייך,  קָאלָארַאדַא  די  פון  קומען  פעלדער 
און  ּפרָאפעסָארן  גרעסטע  די  טייך.  געזַאלצענע  ַא  גַאר 
קלָאר  ַאלע  הָאבן  געגנט  די  אין  בַאַאמטע  ַאגריקולטור 
לָאזט  אויס,  זיך  ווַאסער טרוקענט  די  ווען  ַאז  געשריבן 
מען  ווען  איצט,  ביז  זַאלץ.  מָאסן  גרויסע  איבער  עס 
זַאלץ  די  איז  ערד,  דער  אויף  ווַאסער  די  גיסן  פלעגט 
געבליבן אויף דער ערד, און אין אויך ַאריין אין דער ערד, 
ָאבער עס הָאט  ווייץ,  די  ַאריין  ַאביסל דערפון איז  וואו 
זיך נישט ַאזוי ווייט געשּפורט. ָאבער איצט, ווען מ'הָאט 
ָאנגעהויבן שּפריצן די ווַאסער פון אויבען, דירעקט אויף 
די ווייצלעך, בלייבט די זַאלץ אויף די ווייצן און עס גייט 
מער ַאריין אינעווייניג, און עס הָאט זיך ַארויסגעשטעלט 
— סיי פון עס פַארזוכן, און אויך דורך לַאבָארָאטָאריעס 
ַאז היי-יָאר הָאבן די ווייץ גָאר הויכע מָאסן סָאדיום   —

און זַאלץ.
מצה  "האוכל  פוסקים,  זָאגן  מצה,  געזַאלצענע  אויף 
ַאז  המרדכי(,  בשם  אברהם  )מגן  חמץ"  כאוכל  מלוחה 
און  טעם  דער  ווייל  חמץ,  עסט  מען  ווי  ממש  איז  עס 
די  ַאז  הייסט  דָאס  מחמץ.  איז  זַאלץ  פון  שַארפקייט 
מצות הָאבן ַאן ערנסטע שאלה פון חמץ, און ַאזוי הָאבן 

גע'פסק'נט גדולי דורינו.

את אשר יגורנו �

אבדק"ק  הגה"צ  וואס  בַאצייכענען  צו  כדי  איז  עס 
מעזיבוז שליט"א )פון די חשוב'ע זקני הרבנים וואס גייען 
שוין צום שניידן די ווייץ בערך פופציג יאר( האט ָאנהייב 
געזאגט, אז דאס גיין איינפלאנצן ווייץ סּפעציעל פַאר די 
מצות אין אריזאנע קען ברענגען א גרויסער חורבן אינעם 

כשרות פון די ווייץ.
ער הָאט ָאנגעוויזן ַאז דָאהי איז דער סדר ַאז מען הָאט 
נישט נישט קיין אייגענע פעלדער, נָאר די צייט בעפָאר'ן 
פון  פעלדער  די  פון  ווייץ  די  ָאּפקויפן  מען  גייט  שניידן 
פעלד  א  ַאז  זיך  מַאכט  עס  אויב  דעריבער,  פַארמערס. 
פסח,  אויף  ווייץ  שניידן  צו  לאנג  יארן  נוצט  מען  וואס 
ָאבער אין א געוויסע יאר זעט מען אז דאס פעלד טויג 
מער נישט — עס מאכט זיך פראבלעמען פון מבוקעות 
און מצומחות, אדער אז זאנגען פאלן אראפ אויף דער 
און  גוט  נישט  מער  איז  ווייץ  די  אז  סתם  אדער  ערד, 
און  פעלד  דאס  איבער  גלייך  מען  לאזט   — ענליכעס 

מען גייט צו אן אנדערן פלאץ, און מען הָאט נישט קיין 
שעבוד צו נעמען דוקא פון דעם פעלד. 

גָאר ַאנדערש איז ָאבער אז מען פלַאנצט איין אין די 
ווייטע אריזאנע, אין ספעציעלע פעלדער וואס מען הָאט 
געלאזט מאכן פאר דעם צוועק, און מען אינוועסטירט 
ווי  צייט,  גאנצע  די  דורכאויס  געלטער  גרויסע  דערין 
אויך איז מען שטענדיג מפרסם פאר יעדן אז מען הָאט 
די חשוב'סטע מהודר'דיגסט אריזאנע ווייץ. דָארט הָאט 
מען שוין ַא געפערליכע נגיעה צו נוצן די פעלדער. אפילו 
ווען עס מאכט זיך א שאלה אויפ'ן פעלד, וועט מען שוין 
אפירזוכן ַאלע קולות און תירוצים, ווייל מ'קען דָאך נישט 
גיין אויף אן אנדערן פלאץ, און בפרט נאכדעם וואס מען 

האט שוין איינגעשטעקט אזויפיל געלט דערין.
אויף די דערמאנטע ווערטער פונעם מעזיבוזשער רב 
זאגן "חכם עדיף מנביא". היי- שליט"א קען מען איצט 

מצה  פון  שאלה  שווערע  ַאזַא  געמַאכט  זיך  הָאט  יָאר 
ווייל  עס  איגנָארירט  מען  ָאבער  חמץ,  כאוכל  מלוחה 
זעלבע  דָאס  ווייץ.  ַאריזָאנער  די  אויפגעבן  נישט  מ'קען 
הָאבן זיי שוין היי-יָאר אויך געטוישט די בַאווַאסערונג, 
צוליב'ן ַאנערקענען ַאז דער פריערדיגער וועג הָאט נישט 
מודה  נישט  עס  מען  הָאט  דעמָאלט  ָאבער  געטויגט, 
געווען, נָאר געגעבן דעם ציבור די שאלה'דיגע מצות, און 

עס פַארקויפט ַאלס די מערסטע מהודרים.

תמצית הענין �

מען  ַאז  בַאגרייפן  נישט  זיך  לָאזט  עס  אויספיר,  צום 
גייט ַאזוי ווייט, ַאז ַאפילו עס הַאנדעלט זיך שוין פון מצה 
ווייץ,  די  נוצן  צו  ַאנטשלָאסן  ווייטער  מען  איז  מלוחה, 
דוחק  א  טרעפן  קען  מען  אויב  אפילו  אויסצופירן.  נָאר 
רעכט- יעדער  דאך  פארשטייט  ענין,  הַארבן  דעם  אויף 

צו  צוקומען  עכ"פ  דארף  מען  אז  מענטש  דענקנדער 
היתרים — ווער פַארלָאזט זיך דען אין פסח אפילו אויף 

גָאר שטַארקע היתרים? 
וסיגים  גדרים  אויסערגעווענליכע  דָאך  מַאכן  אידן 
פסח און מ'נעמט כמעט גָארנישט אין מויל, אפילו זַאכן 
הָאבן  זיי  אויב  לכתחלה,  אפילו  וישר  כשר  זענען  ווָאס 
די עלטערן הָאבן  ָאדער אויב  ַאליין געמַאכט  נישט  עס 
ַאזוי מדקדק געווען  עס נישט געגעסן; אידן הָאבן דָאך 
נישט צו עסן פסח עּפעס ווָאס מ'הָאט נישט געזען ביי 
די עלטערן, ווייל אפשר קען אונטערקומען גָאר ווייטער 

חששות פון ווָאס מען טרַאכט נישט? 
דָא רעדט זיך דָארט פון עּפעס ווָאס מ'זעט ַאז עס איז 
ציבור  פונעם  מ'פַארהוילט  נָאכמער,  חששות.  פול מיט 
ווי ַאזוי דָאס ווערט ּפרָאדוצירט, און מ'הָאט אפילו נישט 
קיין ַאנונג ווָאסערע נָאך חששות עס זענען מעגליך דָא 

דערין, נָאר מ'בַאהַאלט עס.
ווי ַאזוי איז עס מעגליך ַאז ּפונקט ביי די מצת מצוה, 
זָאל מען זיך פַארלָאזן אויף דוחקים? ווי ַאזוי קען זיין ַאז 
מ'זָאל עסן עּפעס ווָאס מ'הָאט נישט קיין מסורה דערויף, 
און מ'ווייסט נישט וועלכע נָאך מפוקפק'דיגע מעטָאדן 
מ'נוצט דערין? ווי ַאזוי גיט מען ּפלוצים אויף ַאלע גדרים 

וסיגים צו ווָאס מ'הַאלט זיך ַאזוי פעסט? 
ערליכע אידישע קינדער וועלן זיך זיכער הַאלטן צו די 
קבלות ומסורת אבות, ובזכות זה זָאל דער אייבירשטער 
ווערן  ניצול  און  דשמיא  סייעתא  זען  מ'זָאל  ַאז  העלפן 

אפילו פון ַא משהו חמץ.



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'

84

סּפעציעלע מעטָאדן אין די יומַא פעלדער
די פָאלגנדע דָאקומענטן שטעלן ווייטער קלָאר ַאז די יומַא, ַאריזָאנע, ווייץ ווערן געווַאקסן און געהָאדעוועט מיט אומנַאטורליכע מיטלען, 
כעמיקַאלן, ָאדער גיסט מען זייער ַאסַאך ווַאסער ַאוועקצואווַאשן טייל פון די זַאלץ ַאז עס זָאל דָארט קענען ווַאקסן. דָאס צייגט נָאך מער ַאז 
מ'רעדט דָא פון ַא נייע, משונה'דיגע מציאות, ווָאס ברענגט מיט זיך ַא רייע פרישע שאלות חמורות. די דָאקומענטן זענען איבערגעטייטשט 

אין אידיש מיט ַא שטַארקע ּפונקטליכקייט.

פרַאגע:
העלפן  מיר  קענסט  דו  ַאז  הָאף  איך 

פַארשטיין ַאן אישו.
רעגן  ווייניג  טרוקענע,  ַא  איז  ַאריזָאנע 
און  ווייץ  פון  שפע  ַא  דָא  איז  דָאך  געגנט, 
ווַאקסן  ווָאס  געוואוקסן  ַאנדערע  ַאסַאך 
רעדן  אויסער  בַאווַאסערונג.  מיט  דָארט 
רעגן,  ַאסַאך  נישטָא  איז  עס  ַאז  דעם  וועגן 
זייער  רַאטע  אויסוועּפונג  ווַאסער  די  איז 

הויך, סּפעציעל אין יומַא.
פון  אינהַאלט  הויכער  קיין  נישטָא  איז 
די  טוען  ַאזוי  ווי  זַאלץ?  ערד  נַאטורליכע 
זַאלץ.  די  פַאר  קָאמּפענסירן  געוואוקסן 
צו  דָאס  כעמיקַאלן  צוגָאב  מען  נוצט 

בַאלַאנצירן )די מער זַאלץ(?

ענטפער:
ס'איז דָא ַא הויכער אינהַאלט פון זַאלץ אין 
ַאסַאך זַאמדען אין ַאריזָאנע. בַאווַאסערונג 
ַארויסצוַאווַאשן  גענוצט  ווערט  ווַאסער 
ווָארלצעך  פלַאנצונגען'ס  די  פון  זַאלץ  די 
ווַאקסן  קענען  פלַאנצונגען  בעפָאר  זָאנע. 
צו  אויס  פעלט  זַאמדען,  געוויסע  אין 
די  ַאז  העלפן  צו  כעמיקַאלן  נָאך  צולייגן 
די  כדי  זַאלץ,  די  פון  ווערן  פריי  זָאל  זַאמד 
די  פון  ווערן  ַארויסגעווַאשן  קענען  זַאלץ 
זַאמד דורך די בַאווַאסערונג ווַאסער. אויב 
די  פון  זַאלץ  די  ַארויסווַאשן  נישט  מ'קען 
אויב  ָאדער  זָאנע,  ווָארצלען  פלַאנצונגען 
זייער  ַאליין  איז  ווַאסער  בַאווַאסערונג  די 
ווַאקסן  בלויז  מען  קען  דעמָאלט  זַאלציג, 
זַאלץ.  טָאלערירן  קענען  ווָאס  געוואוקסן 
זיין  זַאמד  די  אין עקסטרעמע פעלער, קען 
ַאזוי געזַאלצן ַאז מ'קען נישט דָארט ווַאקסן 

קיין פלַאנצונגען.

From: Kashrusy@Aol.com  Sent: Wed. March 23, 2011 2:03 PM
To: kltnbch@ag.arizona.edu Subject: Growing wheat in Arizona

Dear Mr. Colin Kaltenbach,
 I hope you can help me understand an issue.
Arizona is a dry little rain area, yet there is an abundance of wheat & many 
other crops grown there with irrigation. Besides not having much rain to 
speak of, the evaporation rate is very high, especially in Yuma.
Isn't there a high content of natural ground salt?, how do the plants 
compensate for that salt, are there additional chemicals used to balance it 
out?
 I'm sure you see where I'm going, I hope you can give me clarity, or refer me 
to someone that can.
 Thank you, Yehuda Shain

From: Mike Ottman Date: 3/24/2011 12:54:59 P.M.
To: Kashrusy@Aol.com Subject: Re: Growing wheat in Arizona

Dear Mr. Shain,
 There is a high content of salt in many of the soils in Arizona.  Irrigation water 
is used to wash the salts out of the crop rooting zone.  Before crops can be 
grown in certain soils, additional chemicals have to be applied to help release 
the salt from the soil so the salt can be washed out of the soil by irrigation 
water.  If the salt cannot be washed out of the crop rooting zone, or if the 
irrigation water itself is too salty, then salt tolerant crops can be grown.  In 
extreme cases, the soil may be so salty that crops cannot be grown. 

__________________________

Michael J. Ottman, Ph.D. The University of Arizona
Extension Agronomist Plant Sciences Department
   P.O. Box 210036 - Forbes 303

 מייק ָאטמַאן, פירער פון ַאריזָאנע יוניווערסיטי'ס פלַאנץ פָארשונגען ָאּפטיילונגען, שרייבט
ַאז מ'דַארף נוצן מער כעמיקַאלן און/ָאדער בַאווַאסערונגען, ַאוועקצוַאווַאשן די זַאלץ



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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 ּפרָאפעסָאר ָאטמַאן ערקלערט ַאז אפילו נָאכן נוצן די כעמיקַאלן
אן בַאווַאסערונגען, קען מען נישט גענצליך ַאוועקווַאשן די זַאלץ. 

דער ציל איז בלויז עס צו רעדוצירן צו קענען פלַאנצן דערין.

כדי צו קענען ווַאקסן פלַאנצונגען אין מדבר רַאיָאנען ַאזוי ווי ַאריזָאנע, 
די  פַאר  ווַאסער  בַאווַאסערונג  נוצן  מען  מוז  רעגן,  מָאסן  נידריגע  מיט 
צו  זיין  ָאנהייב  קענען  זַאמדען  מדבר  געוויסע  ווַאקסן.  צו  פלַאנצונגען 
צו  ּפַאסיג  געמַאכט  זַאמדען  די  ווערן  ממילא  געוואוקסן,  פַאר  געזַאלצן 
ווַאקסן פלַאנצונגען דורך ַארויסווַאשן די זַאלצן מיט בַאווַאסערונג ווַאסער, 
ָאדער אין פַאל פון סָאודיק זַאמדען )הויכע סָאדיום קעגן ַאנדערע זַאלצן(, 
קענען צוגעלייגט ווערן גיּפסום ָאדער סולפוריק עסיד צו העלפן בַאפרייען 
ַארויסגעווַאשן. געווָאנדן  ווערן  זָאלן קענען  סָאדיום פון די זַאמד כדי עס 
אויף די זַאמד'ס כַארַאקטער שטריכן, און די מָאסן פון זַאלץ אין די ווַאסער, 

קען זיין נויטיג צו ווַאשן זַאלצן פון די זַאמד אויף ַא יערליכן בַאזיס.
מ'קען נישט אויסווַאשן ַאלע זַאלצן. דער ציל פון ַארויסווַאשן די זַאלצן 
פון די זַאמד )ָאדער עס אויסרייניגן( איז צו רעדוצירן די זַאלץ בַאשטַאנד 

אין די זַאמד צו ַא שטַאּפל ווָאס רעדוצירט נישט די פלַאנצונגען וואוקס.
אין פַאל פון ווייץ ווָאס איז געווַאקסן אין יומַא, אויב די ווייץ קערנדלעך 
שּפורן זיך געזַאלצן, איז שכל'דיג צו שַאצן ַאז דער קווַאל פון די זַאלץ איז די 

זַאמד ָאדער די בַאווַאסערונג ווַאסער.

)זעט דעם בריוו אין ענגליש, געדרוקט אויף זייט 79(

ַאלע פַאקטן הָאט  די  ַאז  וואונדער  גרויסע  ַא  עס איז 
פַאר  געווען  מודיע  נישט  און  דורכגעטָאן,  נישט  מען 
די  דורכטָאן  קענען  צו  הוראות,  מורי  און  חכם  תלמידי 
הלכות ווָאס קענען זיין פַארבינדן מיט די נייע מעטָאדן 
אשר לא שערום אבותינו, און זענען נישט מוחזק בחזקת 

כשרות פון די פריערדיגע דורות. 

זיך  הַאנדעלט  דָא  ַאז  קלָאר  איז  פַאקטן  ַאלע  די  פון 
ווָאס הָאבן פסח  ַא בריה חדשות, און ערליכע אידן  פון 
גָאר שטַארק מקפיד געווען נישט צו צורירן צו קיין עסן 
וועלן  אבות,  מסורת  קיין  נישט  הָאבן  זיי  ווָאס  אויף 
זיכער ַאוועקשטיין דערפון, וויבַאלד עס איז נישטָא קיין 
מסורה אויף די סָארט געווַאקסענע ווייץ, ובפרט ַאז עס 
און  שאלה,  הַארבע  פיל  ַאזוי  אויפגעקומען  שוין  זענען 
בעת  ממש,  חמץ  איז  עס  ַאז  זָאגן  ההוראה  גדולי  טייל 
פילע ַאנדערע זָאגן ַאז מ'טָאר עס נישט עסן ושומר נפשו 
ירחק מהם. ומי יודע ווָאס נָאך מ'וועט ַאנטדעקן איבער 

די פלַאנצונג און הָאדעוואונג מעטָאדן?! 

מ'וועט  ווָאס  זכות  דער  אין  ַאז  העלפן  זָאל  השי"ת 
נזהר זיין פון ַאזעלכע הַארבע שאלות, און זיך הַאלטן צו 
ווָאס מ'הָאט מקובל פון די פריערדיגע דורות, זָאלן מיר 
ָאּפגעהיטן ווערן פון ַא משהו חמץ בפסח, און זוכה זיין 
צו ַא כשר'ן פסח, שמחים בבנין עיריך וששים בעבודתיך.

פרַאגע:
גענוצט  ווערן  כעמיקַאלן  וועלכע 
ווָאסערע  און  זַאלץ,  די  בַאפרייען  צו 

קווַאנטומען ּפער ַאקער?

ענטפער:
נוצט  ווָאס מען  פון כעמיקַאלן  די מָאסן 
די  אויף  זיך  ווענדט  זַאלץ  די  בַאפרייען  צו 
)סָאדיום(  זַאלץ  סּפעציפישע  ַא  פון  מָאס 
די  אין  זַאלצן  ַאנדערע  צו  פַארגלייך  אין 
סולפעיט(  )קַאלציום  גיּפסום  זַאמד. 
סָארט  די  בַאפרייען  צו  גענוצט  ווערט 
בַאצויגן  מיך  הָאב  איך  ווָאס  צו  זַאלץ 
)סָאדיום(. די פַארלַאנגטע גיּפסום קען זיין 
10 ָאדער מער  1 ביז  פַארשידענַארטיג, פון 
קען  סולפור  ַאקער.  ּפער  גיּפסום  טָאנען 
צוגעלייגט ווערן אין ַא רַאטע פון 0.2 ביז 2 
טָאנען ָאדער מער ּפער ַאקער. סולפור עסיד 
 0.6 פון  רַאטע  ַא  ביי  ווערן  צוגעלייגט  קען 
6 טָאנען ָאדער מער ּפער ַאקער, ָאבער  ביז 

געווענליך נישט מיט איין מָאל לייגן. 

From: Kashrusy@Aol.com  Sent: Thu. March 24, 2011 10:03 AM
To: kltnbch@ag.arizona.edu  Subject: Re: Growing wheat in AZ

Thanks for the information
What chemicals are used to release the salt, & in what quantities to the acre?
Thanks again, Yehuda Shain

From: Mike Ottman  Date: 3/24/2011 5:19:54 P.M
To: Kashrusy@Aol.com Subject: Re: Growing wheat in Arizona

The amount of chemicals used to release the salt depends on the amount of 
a specific salt (sodium) relative to other salts in the soil.   Gypsum (calcium 
sulfate) is used to release the type of salt I was referring to (sodium).  The 
gypsum requirement can vary from 1 to 10 or greater tons gypsum per acre.  
Sulfur can be applied at a rate of 0.2 to 2 tons or more of sulfur per acre.  
Sulfuric acid may be applied at a rate of 0.6 to 6 tons or more per acre, but 
usually not in a single application.
__________________________
Michael J. Ottman, Ph.D. 

ּפרָאפעסָאר ָאטמַאן שרייבט וועגן די ריזיגע מָאסן כעמיקַאלן ווָאס מ'נוצט אין די סָארט זַאלציגע פעלדער



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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דער סדר נאַכט — און פסח בכלל — איז דער זמן וואָס אידישע 

זיך דאָס מערסטע מדבק אין מסורת אבות, און דער  קינדער זענען 

גאַנצער סדר איז איינגעשטעלט מחזק צו זיין דאָס גיין בדרכי אבות, 

און זיך האַלטן די מסורה. 

אמונה  אַן  מיט  אויגן,  די  צו  מאַכן  אידן  וואָס  זמן  אַ  איז  פסח 

פשוטה, און גייען נאָך וואָס מ'האָט זיי געלערנט און איינגעּפרעגלט. 

את  יודעים  כולנו  זקנים,  כולנו  נבונים,  כולנו  חכמים,  כולנו  אפילו 

התורה — מיר ווייסן שוין און קענען שוין אַלעס — מצוה עלינו לספר 

ביציאת מצרים, דאַרף מען נאָכאַמאָל איבערזאָגן סיפור יציאת מצרים, 

מ'דאַרף איבער'חזר'ן די מכות, דאָס זעלבע וואָס מ'האָט שוין געהערט 

אַלץ קינד. 

די סימנים פונעם סדר, קדש ורחץ, זאָגט מען איבער שוין טויזנטער 

יאָרן, אָן קיין שינויים און התחכמות'ן, ווי ס'איז באַוויסט די מעשה 

פון שּפאָלער זיידע וואָס האָט מעביר געווען אַ מלמד וועלכער האָט 

געוואָלט טוישן די טייטש דערפון.

וכאן הבן שואל, דער סדר איז אויסגעשטעלט אַז דאָס קינד זאָל 

פרעגן און דער טאַטע זאָל איבערגעבן, און זאָל איינּפרעגלען די אמונה 

פשוטה פאַר אַלע קינדער, פונעם חכם ביז'ן שאינו יודע לשאול. דאָס 

איז דער יסוד האמונה, און עס האַלט אָן אונזער קשר צו קבלת התורה 

כידוע, דורך'ן אָנהאַלטן די מסורה דורך די דורות.

דעם גאַנצן יום טוב פסח זענען אידן מדקדק זיך נישט אַוועקצורירן 

פון מסורת אבות, און מ'האַלט זיך אָּפגעזונדערט און מען מישט זיך 

נישט מיט אַנדערע, וואָס אַ הויּפט טעם דערצו איז ווייל יעדער האָט 

אַנדערע חומרות און הידורים, און יעדער איז מחוייב זיך צו האַלטן צו 

וואָס מ'האָט מקבל געווען פון די אייגענע עלטערן.

און די חומרות וואָס אידן האָבן שליסן אַריין גאָר ווייטע גדרים 

וסיגים, ווי דאָס וואָס זייער אַסאַך פירן זיך נישט צו נוצן קיין עסצייג 

וואָס איז אַראָּפגעפאַלן אויף דער ערד; גאַנצע קרייזן עסן נישט קיין 

פיש, אפילו אויב היינט קען מען שוין נזהר זיין פונעם אַמאָליגן חשש 

פון אַלקאָהאָל און ברויט וואָס מ'האָט אַריינגעשטעלט דערין; און אַזוי 

האָט יעדער באַזונדערע חומרות והידורים וואָס מען רירט זיך נישט 

אַוועק דערפון.

די נשים צדקניות רייסן זיך איבער, און קערן אַרויס יעדעס ברעקל 

חמץ, פיל מער ווי מען איז מחוייב על פי דין, האָפנדיג ניצול צו ווערן 

די  פון  געווען  אַזוי מקבל  זיי האָבן  וויבאַלד  משהו חמץ, און  פון אַ 

עלטערן. מ'קראַצט אַרויס די ברעקלעך מחורים וסדקים, כאָטש מ'איז 

בפירוש נישט מחוייב, ווייל אַזוי האָבן די  מאַמע און באַבע געטאָן.

פסח איז אַ צייט וואָס מ'האָט נאָכגעפאָלגט און מ'פאָלגט נאָך די 

מסורה כחוט השערה, און מ'האָט זיך נישט אַוועקגערירט דערפון. די 

מצה, די מיכלא דמהימנותא — זאָגן די ספרים הקדושים — איז אויך 

מרמז אויף אמונה פשוטה, ווייל עס יערט נישט און האָט בלויז די 

פשוט'ע מעל און וואַסער וואָס מ'האָט אַריינגעלייגט דערין. אַזוי אויך 

מיר ווייזן אַז מיר האַלטן זיך צו די אמונה פשוטה, וואָס מ'האָט אונז 

איבערגעגעבן און געלערנט, אָן ּפרובירן צו זיין קלוג און חקר'ן דערין.

מה אתם מחליפים במה

פסח איז מען אַלץ זייער נזהר געווען פון נייע וועגן און ערפינדונגען, 

ביז...

האָבן  וואָס  אַזעלכע  אויפגעקומען  זענען  יאָרן,  לעצטע  די  אין 

אָנגעהויבן צו 'ּפאַשן אין פרעמדע פעלדער', אויפקומענדיג מיט נייע 

האָבן  זיי  וואָס  אַהערצושטעלן  אַזוי  ווי  ערפינדונגען  און  מעטאָדן 

מצות  פאַר  ווייץ  מערסט-מהודר'דיגסטע  די  אַלס  ּפראָקלאַמירט 

ומצוה. לויט זיי האָט מען געפונען ווייץ אין יומאַ, אַריזאָנע, וואו עס 

רעגנט נישט, ממילא דאַרף מען עס נישט אָּפהיטן בעפאָר'ן שניידן 

אַזוי פיל געשּפאָלטענע און  וואַסער, און אויך איז נישטאָ  פון רעגן 

אויסגעוואַקסענע ווייצלעך.

דער ּפלאַץ וואו אַהין מ'איז געגאַנגען שניידן, אין יומאַ, אַריזאָנע, 

דעריבער  און  נישט,  כמעט  טאַקע  רעגנט  עס  וואו  מדבר,  אַ  איז 

קענען  דאָרט  זאָל  עס  אַז  מעטאָדן  אומגעווענליכע  עס  פאַרלאַנגט 

צאי לך 
בעקבי הצאן
כיון שהלכה רופפת 
בידך לכי אחר המנהג

)ספורנו שיר השירים א' ח'(



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

    
   

 
 

 
   

   
 

 
 

 
 

 
   

 

די קליידער און שיך געשעפטן, קליידער 
הוטן  מאַכערס,  שייטל  פאַבריקאַנטן, 
דעזיינערס, און דאָס גלייכן. מיר שּפאַנען 
זיי איין צוהילף, טייל מאָל אָן זייער וויסן, 
מיט אויסריידן וועגן די וויכטיגקייט פון 
נישט  אפילו  ס'איז  אַז  און  פרנסה  זייער 
געפערליך. בקיצור, מיט די ריכטיגע הילף 

קומט מען אָן ווייט."
פון  פרעגן  איר  דאַרפט  פראַגע  "די 
צעלאַכט  נאָך,"  אונז  טאַנצן  וואָס  די 
עס  וויאַזוי  זיי  "פרעגט  שאַקנהז.  זיך 
כאַ,  כאַ,  שנעל...  אַזוי  זיך  צעשּפרייט 
מורא  אַזוי  זיי  האָבן  וועמען  פון  כאַ, 
ס'איז  צוריקגעשטאַנען?...  אויסצוזען 
ממש אַ געלעכטער צו זען ווי זיי שטעלן 
זיי  מ'וואָלט  ווי  ּפונקט  געטריי,  צו  זיך 

געצאָלט דערפאַר..."

וויאַזוי גייט יעדער אין טאַקט מיט 

אייערע מאָדעס?

"ביי יעדע פראַגע וואָס קומט אונטער, 
ווענדן מיר זיך צו אונזער ּפסיכאָלאָגישע 
דעּפאַרטמענט," ערקלערט ושתי, "בלויז 
אַנטיילגענומען  מיר  האָבן  וואָך  פאָריגע 
אין אַ גרויסע ּפסיכאָלאָגישע קאָנווענשאָן 
די ענינים.  וואו מיר האָבן אַרומגערעדט 
פיל  זייער  אַז  אַרויס  זיך  שטעלט  עס 
מענטשן ליידן פון אַ מאַנגל אין זעלבסט–

און  זעלבסטזיכערקייט,  און  שאַץ 
לויט  זיך  זיי  אידענטיפיצירן  דעריבער 
אַרומיגע  אַלע  אויב  אַרומיגע.  זייערע 
בער,  אַ  זיין  אויך  איך  מוז  בערן,  זענען 
אָקסן,  זענען  אַרומיגע  אַלע  אויב  ניין? 
אַלע  אויב  אָקס.  אַן  זיין  אויך  איך  מוז 
מיט  דזשאָמּפערס  מיט  גייען  אַרומיגע 
אויך  איך  מוז  דאַן  ערמל,  געּפאַסטע 
מיט  גייען  אַרומיגע  אַלע  אויב  גיין.  אַזוי 
קלעביגע, צוקנייטשטע שטיוול, מוז איך 
אויך אַזוי גיין, אַנדערש בין איך נישט קיין 
אָקס ווי אַלע. אונזער שווערסטע אַרבעט 
די  מענטשן,  קלוגע  די  מיט  טאַקע  איז 
זעלבסט–שאַץ  גענוג  יאָ  האָבן  וועלכע 
צו  נאַרן.  שנעל  אַזוי  נישט  זיך  לאָזן  און 
קינדער.  זייערע  דורך  צו  מיר  קומען  זיי 
די מיידלעך נעמען טענה'ן צו די מאַמעס 
אַז זיי שעמען זיך מיט זיי, און פאַרוואָס 
אַלע  אַזויווי  אויסזען  נישט  זיי  קענען 
די  זיך  שטעלן  דערנאָך  און  מאַמעס, 
געטרייע מאַמעס צו. אַזוי האָבן מיר נאָך 
און נאָך טאַקטיקן, ביז אַלע גייען טאַקע 

צום טאַקט."
וואָס  מיטל  מיט'ן  זיך  באַנוצן  "מיר 
הייסט שקר החן והבל היופי," זאָגט זרש 
אָפן, "דאָס טייטשט, מיר געבן פאַר שקר 
אַביסל חן, און פאַר הבל גיבן מיר אַריין 

וויאַזוי  אַנדערש,  יופי.  סּפעציעלע  אַ 
אַ  אַז  שווערן  זיך  מ'זאָל  אַז  מעגליך  איז 
לעכעריגע זאַק פון וואָס עס שטעקט זיך 
אַרויס אַן אונטערהעמד איז "שיין"? און 
וויאַזוי איז מעגליך אַז מ'זאָל זיך איינרעדן 
אַז שּפיציגע שיך וואָס דערמאַנען פונעם 
בייזן מכשפה אינעם "הענסל און גרעטל" 

"שיין"?  איז  מעשה'לע 
טעם'לאָזע  די  אַז  אָדער 
זענען  וואָס  צירונגען 
געהאָנגען  גלאָז  פשוט'ע 
אָדער  שוואַרצע  אויף 
איז  שטריק,  רויטע 
וואָלטן  מיר  ווען  "שיין"? 
די  אַז  קאָנצענטרירט  זיך 
שיין  זיין  זאָלן  מאָדעס 
ערגעץ  אין  מיר  וואָלטן 
מיר  אָנגעקומען.  נישט 
מיט'ן  דעריבער  גייען 
וואָס  וועג  איינציגן 
דער  אונז:  פאַר  בלייבט 

וועג פון שקר."
פון  צו  נעמען  "מיר 
דעת,"  זייער  מענטשן 
"מיין  שאַקנהז.  זאָגט 
לאָזונג איז אַז ווען מ'זעט 
אַ משוגעת גענוג מאָל און 
עס  ווערט  לאַנג,  גענוג 
וואָס ס'איז  נאָרמאַל, און 
נאָרמאַל  געווען  פריער 
איך  משוגעת.  אַ  ווערט 
הנאה  באַזונדער  האָב 
די  מיט  טון  צו  דאָס 
וואָס  מלבושים  סאָרט 
סּפעציעל  טראָגן  פרויען 
דאַן  ווייל  צניעות,  פאַר 
דעם  אַרויס  איך  צי 
אונטער  פון  קאַרּפעט 
זייערע פיס און איך האָב 

דעם לעצטן לאַך. צום ביישּפיל, די הוטן. 
לשם  היטן  די  אָן  זיך  טוען  פרויען  די 
צניעות, צוצודעקן דאָס שייטל. איך האָב 
אויף  אָּפצוטון  זיי  הנאה  סּפעציעלע  אַ 
טערקיש )איך מיין, אויף עמלקי'ש( דורך 
נוצן טאַקע זייערע הוטן אַלס ציל–ברעט 
פאַר אונזערע מאָדעס. מיר נוצן דווקא די 
אויפפאַלענד  אויסזען  מאַכן  צו  זיי  הוטן 
אַריין  מיר  לייגן  אַמאָל  פורים'דיג.  און 
זיך  וואַקלען  וואָס  הוטן  די  אין  פעדערן 
מיט יעדע ווינט, אַמאָל מאַכן מיר ּפיצלנע 
און  קאָּפ  שּפיץ  אויפ'ן  ליגן  וואָס  היטן 
דערפון  אַרויספאַלן  דאַרפן  שייטלעך  די 
סיבה  איין  זייטן.  די  אויף  צופליען  און 
זיך  פאַרלייג  ּפערזענליך  איך  פאַרוואָס 
אַזוי אויף די הוטן איז ווייל איך וויל נקמה 

אויף  קרוין  דער  וואָס  דעם  אין  נעמען 
פאַרנאַרט  דאַן  מיך  האָט  קאָּפ  מרדכי'ס 
מיין  איז  ער  אַז  געמיינט  האָב  איך  און 
באַגאָסן  איך  האָב  דעריבער  און  טאַטע, 
דעם  אויסער  מיסט.  מיט  טאַטן  מיין 
ּפרובירן מיר צו פאַרוואַסערן דעם חילוק 
אַ  און  קאָּפ–צודעק  געהעריגע  אַ  צווישן 

פאַבריצירן  דורך  בענד/בענדל/בענדעלע 
שּפיץ  דעם  צו  נאָר  דעקן  וואָס  היטן 
אויפ'ן  האַלבוועגס  אַזוי  ליגן  און  קאָּפ 
שייטל. פון דאָרט ביז'ן אויסטון דעם הוט 
אינגאַנצן איז אַ קאַצן שּפרונג. אָבער איך 
קומען  אייגנטליך  אַז  דערציילן  אייך  מוז 
פאָר גרויסע קריגערייען אין אונזער אָפיס 
נישט  מ'זאָל  האַלטן  טייל  דעם.  וועגן 
אַסאַך  ווייל  הוטן  די  מיט  אַזוי טשעּפען 
אינגאַנצן  דעם  צוליב  עס  האָבן  פרויען 
אַ  מיט  צוגעדעקט  זיך  און  אויסגעטאָן 
טיכל. כאָטש קעגן דעם טיכל האָבן מיר 
נישט  עס  איז  דאָך  אָבער  עצות,  אויך 
אַנדערע  די  פון  אונז.  פאַר  געוואונטשן 
צו  יאָ  הנאה  דירעקט  מיר  האָבן  זייט 
"דרייען אַ קאָּפ" מיט די הוטן, און אפילו 

עס קאָסט אַמאָל אַ ּפרייז, איז עס כדאי 
אָנצוהאַלטן. אוי, כ'רעד שוין צופיל..."

וואָס זענען אייערע שוועריגקייטן 

ביים האַנדלען אין אַזאַ פעלד?

שטענדיג  זיין  פון  שוועריגקייט  "די 
נישט  פון  פאָראויס,  טריט  איין 
מיך  מוטשעט  רגע,  קיין  שלאָפן 
"מיר  ושתי.  זאָגט  אויס,"  אַביסל 
אויף  אַרבעטן  שטענדיג  דאַרפן 
אויפאַמאָל  פראָנטן  פאַרשידענע 
אויף  פיס,  די  ביז  קאָּפ  פון   —
זומער  שטיוול,  מאַנטלען, 
ערוואַקסענע,  קינדער,  קליידער, 
שניט,  די  פאַרב,  די  ערמל,  די 
גאַנצע  אַ  ס'איז  סחורה...  די 
לייכטע  קיין  נישט  און  געטואַכץ 
עס  איז  דערפאַר  אָבער  פעלד, 
אינטערעסאַנט.  אויך  טאַקע 
אינטערעסאַנט  אַלעמאָל  ס'איז 
קוריאָזע  מיט  אויפצוקומען 
וואוילגיין  לאָזן  זיך  און  בייפאַלן, 
ציגעלעך  די  פון  חשבון  אויפ'ן 
ווי  אויס  אונז  פאָלגן  וואָס 

געטרייע סאָלדאַטן."
פאַרמאַסקירן  דאַרפן  "מיר 
זרש,  זאָגט  טאַקטיקן,"  אונזערע 
"מיר דאַרפן זיך היטן פון די וואָס 
ּפלענער.  אונזערע  שטערן  ווילן 
אַסאַך מאָל באַנייען מיר אַ מאָדע 
דורכ'ן עס מאַכן אַביסל איידל, און 
נאָר נאָכדעם וואָס אַלע קויפן עס 
שוין ווייזן מיר די ריכטיגע פאַרבן 
 — שכל  האָבן  מ'דאַרף  דערפון. 
גיין צוביסלעך,  אַמאָל דאַרף מען 
אפילו  אָדער  אינטש,  ביי  אינטש 
סענטימעטער ביי סענטימעטער. 

בקיצור, מיר שלאָפן נישט."
"ס'זענען אַלץ דאָ אַזעלכע וואָס 
לאָזן זיך נישט פון אונז," זאָגט שאַקנהז. 
וועג  אין  שטיינער  אונז  זיי שטעלן  "און 
דורך אויפקלערן אַנדערע וועגן אונזערע 
אמת'ע כוונות. אָבער וואָס קען מען טון, 
קען  וואָס  בלינד?  זענען  אַלע  נישט  אַז 
נאַריש?  זענען  אַלע  נישט  אַז  טון  מען 
געבן  אַלע  נישט  אַז  טון  מען  קען  וואָס 
אונז אַוועק זייער שכל אויף אַ גאָלדענע 
טאַץ? ביי אונז זאָגט מען: אַמאָל געווינט 

מען און אַמאָל פאַרלירט מען..."

ווער וועט לאַכן צום לעצט?

והדר  "עוז  מקיים  זענען  וואָס  די 
לבושה... ותשחק ליום אחרון!"

אַ פרייליכן פורים!
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זיך  נייע מציאות, און עס ברענגט מיט  וואַקסן. די מעטאָדן, איז אַ 

פילע נייע שאלות און חששות, אויף וועלכע מ'האָט נישט קיין מסורה.

בעפאָר'ן אָננעמען אַזאַ נייעם וועג, וואָלט כאָטש פאַרלאַנגט מ'זאָל 

זיין בכובד ראש, און דורכטאָן די מציאות און הלכות, בעפאָר'ן  דן 

באַשלוסן צי מ'זאָל דאָרט שניידן, און צי עס איז כדי אָּפצולאָזן דעם 

אויסגעטרעטענעם וועג וואָס מיר האָבן ביז היינט וואו און ווי אַזוי צו 

שניידן ווייץ פאַר די מצת מצוה.

אַנשטאָט מ'זאָל טאַקע ערנסט דורכטאָן דעם ענין, און צולאָזן יעדן 

רב און תלמוד חכם זיך צו באַקענען מיט די ּפראָצעדור, און באַשליסן 

צי דאָס איז טאַקע אַ הידור, האָט מען נישט צוגעלאָזט צו די פעלדער, 

און מ'האָט פאַרדרייט דעם מציאות ווי אַזוי מ'באַאַרבעט די פעלדער. 

וואַסער,  קיין  אָן  וואַקסן  פעלדער  די  אַזוי  ווי  פראַגע  די  אויף 

מען  אַז  פרשת בשלח תשס"ז,  ד'  דרשה,  אַ  אין  געזאָגט  מען  האָט 

האָט "אַריינגעצויגן ּפייּפס אונטער די ערד אין די קרקע, און ס'קומט 

וואַסער אין די ּפייּפס מתחת לקרקע, און דאָרט טוט עס אָנטרינקען 

די ערד. ס'וואַקסט אָן אַ רעגן, ס'וואַקסט אונטערערדיש ווערט דאָס 

געפיטערט מיט וואַסער, נאָך אַ פלא פון אַ מציאות, אַזוי קומט נישט 

צו, ס'וואַקסט די ווייץ אָן אַ רעגן."

פאַקטיש האָט זיך אָבער אַרויסגעשטעלט אַז דאָס איז פאַרפירעריש. 

אַנשטאָט אונטערערדישע רערן, האָט מען די פעלדער אָנגעפולט מיט 

'סווימינג ּפול' —  ווי אַ  וואַסער, אַזוי  טפח הויך  פיר אינטשעס — אַ 

וואָס ברענגט מיט זיך פאַרשידענע שאלות צוליב וואָס עס מאַכן זיך 

די  אין  איינגעטינקען  ווערן  ווייצלעך  די  און  זאַנגען,  איינגעבויגענע 

וואַסער, און נאָך. 

אַזוי אויך זענען אויפגעקומען פאַרשידענע אַנדערע שאלות, וואָס 

ווען עס איז  דורכגעטאָן, און בלויז  געהעריג  נישט  קיינמאָל  מ'האָט 

און  צוריקצושיסן  גענומען  זיך  מען  האָט  געוואָרן  אויפגעברענגט 

באַשמוצן יעדן וואָס האָט ּפרובירט נושא ונותן צו זיין אין די הלכות.

היי-יאָר איז אויפגעקומען נייע שאלות, צוליב אַן ענדערונג אין די 

סיסטעם ווי אַזוי מ'וואַסערט די פעלדער — נאָך וואָס עס איז באַקאַנט 

געוואָרן אַז מ'פולט זיי אָן מיט טייכלעך וואַסער, און מ'האָט עס מער 

זענען אַרויסגעקומען  ווייצלעך  נישט געקענט פאַרלייקענען — און די 

געזאַלצן, וואָס איז קעגן די הלכה, אַז זאַלץ איז ממהר להחמיץ.

וואָס מען  וואַסער  די  קלאָרער פאַקט אַז  עס איז שוין היינט אַ 

נוצט אין די פעלדער, און די זאַמד פון די פעלדער, האָבן אין זיך גאָר 

הויכע מאָסן זאַלץ, און אין פיל ערטער זעט מען קלאָר אַ שיכט פון 

זאַלץ אויף די זאַמד. אויך איז באַשטעטיגט געוואָרן אַז די ווייצלעך און 

מצות האָבן אין זיך גאָר אַסאַך זאַלץ.

די  געווען  טועם  האָבן  וועלכע  חכמים  תלמידי  און  רבנים  פילע 

ווייצלעך שּפורן דערין אַ טעם פון זאַלץ; די אַגריקולטור באַאַמטע און 

פאָרשער פון יומאַ, אַריזאָנע, האָבן באַשטעטיגט, שריפטליך, אַז די 

דאָרטיגע וואַסערן זענען זאַלציג, און מ'קען זען אַ שיכט זאַלץ אויף 

וואַסער  די  וואָס  נאָך  איבער  בלייבט  וואָס  ערד,  אומצושאָקעלטע 

וועּפט אויס; לאַבאָראָטאָריעס האָבן באַשטעטיגט אַז די מצות פון די 

ווייצלעך און די ווייץ האָבן פיל העכערע מאָסן סאָדיום ווי נאַטורליך 

געוואַקסענע ווייצן.

אַנשטאָט צו זיין בלויז אַ הידור, זענען אויפגעקומען גאָר ערנסטע 

שאלות אויף די ווייץ און מצות, וואָס מ'האָט קיינמאָל נישט ערנסט 

דן געווען, צוליב די בהילות אויפצוקומען מיט אַ הידור וואָס קיינער 

האָט נישט און מ'האָט נאָך קיינמאָל נישט געהאַט.

אויף די אַזוי גערופענע 'פלאָך' אויף די אַלטע ווייצן, פון מבוקעות, 

אַ  ב"ה  שוין  מיר  האָבן  כמה,  פי  בטל  ווערן  און  נבדק  ווערן  וואָס 

לאַנגיעריגע מסורה, ויש לנו על מי לסמוך, און אַזעלכע מצות האָבן 

אידן געגעסן אין אַלע דורות. אָבער די אַלע שאלות וואָס קומען איצט 

אויף, האָט מען נאָך קוים באַרירט אויף'ן שּפיץ גאָּפל. 

כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מסאַטמאַר זי"ע האָט געגעבן די הוראה 

אַז מ'זאָל נישט נוצן קיין מצה וואָס מ'האָט איבערגעדרייט אינמיטן 

וויבאַלד עס איז  קיין חשש דערין,  נישטאָ  וועלגערן, אפילו עס איז 

אָנגענומען ביי מענטשן און מ'זאָגט אַז עס איז אַ שאלה פון חמץ. 

אַזוי ווי ווייט איז געגאַנגען די זהירות. ווי אַזוי איז מעגליך אַז אויף אַ 

זאַך וואָס גדולי המורים שרייען אַז עס איז מחמץ, אָדער אַז מ'זאָל עס 

נישט עסן, איז מען זיך מורה היתר דערין?

אויפגעדעקט  ּפראָפעסאָרן  אָרטיגע  האָבן  וואָך  פאָריגע  ממש 

קוואַנטומס  ריזיגע  אויך  מען  נוצט  כלל  בדרך  פעלדער  די  אין  אַז 

זאַלץ.  די  אַוועקצואוואַשן  וואַסער  אָדער  פון פאַרשידענע כעמיקאַלן 

וויבאַלד מ'האָט נאָך ביז איצט נישט געגעבן קיין געלעגנהייט געהעריג 

און  און באַוואַסערונג ּפראָצעדור,  די אָרטיגע פלאַנצונג  דורכצוטאָן 

וועלכע  וויסן  זיך טוישן, קען מען קיינמאָל נישט  די מעטאָדן קענען 

וואָס  אויפקומען,  נאָך  וועלן  און  דאָ  דאָרט  זענען  עס  שאלות  נאָך 

מ'פאַרהוילט און מ'וועט פאַרהוילן. 

ווי ּפאַסיג זענען די ווערטער פון הגאון דעם מאמר מרדכי ז"ל, אין 

אַ תשובה וועגן די מאַשין מצות, וואָס ער שרייבט אויך אַז מ'האָט 

לפניכם,  אמרנו  כבר  לנו  הגלויים  את  "והנה  פאַקטן:  די  פאַרהוילן 

ואת שאינם גלויים לנו, בלי ספק יתגלו אחרי כן, כי תחתיה תעמוד 

הבהרת, כי למרמה העינים הוא לתפארת, והנה הוא שחרחורת." דאָס 

וואָס איז אונז אַנטּפלעקט האָבן מיר שוין אייך געזאָגט, און וואָס עס 

איז אונז נישט אַנטּפלעקט, וועט אָן קיין ספק שּפעטער אַנטּפלעקט 

ווערן, ווייל די בהרת )קרעץ( בלייבט אונטער איר, ווייל פאַר די אויגן 

פאַרבלענדעניש איז עס שיין, אָבער עס איז שוואַרץ.

אַזוי  אַן  פאַר  במה?  מחליפים  אתם  מה  פראַגע:  די  זיך  שטעלט 

גערופענעם צווייפלהאַפטיגן הידור, לאָזט מען זיך אַריין אין אַזעלכע 

שאלות חמורות?

אלהי מסכה לא תעשה לך

עס לייגט זיך שווער אויפ'ן שכל אַז מ'זאָל זיך אַזוי לאָזן פאַרפירן. 

ווייץ פאַר די מצות מצוה, אויף וואָס  מפוקפק'דיגע  גיין נעמען אַזאַ 

עס זענען דאָ רבנים וואָס זאָגן אַז עס האָט אַ דין ממש ווי חמץ; נאָך 

רבנים זאָגן אַז מ'טאָר עס נישט עסן; און זייער אַסאַך זאָגן אַז עס איז 

בעסער מ'זאָל עס נישט עסן. ווי קען זיין אַז אידישע קינדער, וואָס 

זענען אַזוי נזהר בכל פרט ומנהג פון הלכות פסח, זאָל נישט נזהר זיין 

אין די ווייץ אין די מצה, וואָס דאַרף די גרעסטע שמירה און זהירות 

פון חמץ?

הגה"צ ר' שמחה ישראל בלום שליט"א, אבדק"ק תולדות רפאל, 

אַראָּפגעברענגט  איז  וואָס  ענין  דעם  אויף  תשובה  לענגערן  אַ  אין 

געוואָרן אין אונזער ערשטן גליון, טייטשט דערויף בדרך צחות, מיט'ן 

פסוק 'אלהי מסכה לא תעשה לך את חג המצות תשמור' — צום ערשט 

וואָרנט דער פסוק זיך נישט צו נעמען קיין אָּפגעטער, און נאָר אַזוי 



                                                     
       

 
 

 
       

 
 

 
 

 
    

יצא  ס'איז  ווען  זמן  אַ  פורים,  לכבוד 
רינען  סוד און אַלע באַהאַלטענע סודות 
ענדליך אַרויס, איז אונז געלונגען צו כאַּפן 
הויכע  די  מיט  אינטערוויו  זעלטענע  אַ 
קנאַקערקעס וואָס פירן אונז אַלע ביי די 
מיט'ן  און  אָנשטרענגונג  גרויס  נאָך  נאָז. 
האָבן  בענדלעך,  האַקעלע  אַסאַך  ציען 
מיר ענדליך דערגרייכט אַן ערשטמאָליגע 
פרויען  באַרימטע  אַּפאָר  ביי  אינטערוויו 
פון  חלק  גרויס  אַ  קאָנטראָלירן  וואָס 
זענען  מיר  לעבן.  טעגליכע  טאָג  אונזער 
זיכער אַז איר וועט הנאה האָבן פון דעם 

עקסקלוסיוון אינטערוויו.

אַ גוטן, שוין לאַנג וואָס מיר פרויען 

וואונדערן זיך ווער עס שטייט אונטער די 

סטיילס וואָס טוישן זיך חדשים לבקרים, 

און  דאָנערשטאָג,  און  מאָנטאָג  יעדן 

בייפאַלן,  אַנדערע  מיט  מאָל  יעדע 

פונעם  אינטערעסאַנט  מער  איינס 

כבוד  גרויסע  אַ  אונז  ס'איז  צווייטן. 

זיך ּפערזענליך צו באַקענען  זכי'  און 

רודער  ביים  שטייען  וועלכע  די  מיט 

און ]פאַר[דרייען די וועלט. ביטע טיילט 

מיט אייערע געפילן איבער דעם ענין.

פון  אייניקל  גלייכע  אַ  בין  "איך 
זיך פאַרמאָסטן   וועלכער האָט  נבוכדנצר 
די  צווישן  ישראל  כלל  אויסצומישן 

וועלן  זיי  אַז  פאַרזיכערן  און  פעלקער 
קיינמאָל נישט זיין ראוי אויסגעלייזט צו 
"אַלס  ושתי המלכה.  ווערן," טיילט מיט 
אַ געטרייע אייניקל פון מיין גרויסן זיידן, 
זיך אָנגעשלאָסן אין די מאָדע– האָב איך 

פאַראיין וואָס דאָס העלפט אונז האָבן אַ 
אידישע  די  אויף  אויבערהאַנט  שטאַרקע 
פרויען. ווען זיי טאַנצן אונז נאָך, ווייס איך 
פון  נחת  געשעּפט  וואָלט  זיידע  מיין  אַז 
מיר, און דאָס גיט מיר פיל באַפרידיגונג."

"כאָטש איך בין נישט קיין עמלקית'טע 
— עס ּפאַסט מיר ניטאַמאָל צו רעדן די 
האָט  דאָס  ]און  עמלקים  די  פון  שּפראַך 
בית  שלום  ווייניג  נישט  געווען  גורם 
ּפראָבלעמען ביי מיר אינדערהיים, ס'זאָל 
זייער  איך  בין  זיין[,  אויסגערעדט  נישט 
זרש,  זאָגט אונז  די עמלקים,"  צו  נאָענט 
באָבלגאָם  איר  מיט  קנאַק  איין  צווישן 
אויך  פאַרשטיי  "איך  צווייטע.  די  און 
זייער  און  אידן  צו  שנאה  טיפע  זייער 
צרות  אידישע  פאַרלענגערן  צו  שטרעבן 
איך  האָב  דעריבער  גלות.  לאַנגן  אינעם 
זיך פאַראייניגט מיט די מאָדעס–קאָמיטע 
און  מאָדעס  די  פאַרשּפרייטן  העלפן  צו 
אונזערע  אין  אידן  די  האַלטן  דערמיט 

לאַּפעס ווי לענגער."
פון  טאָכטער  געטרייע  אַ  בין  "איך 
המן'ס  שאַקנהז,  זאָגט  המן,"  טאַטן  מיין 
געווען  איך  בין  "אייגנטליך  טאָכטער. 

וויי  מיר  טוט  האַרץ  דאָס  ליבלינג.  זיין 
איך  וואָס  בושות  די  אויף  היינט  ביז 
די  פון  יענעם טאָג  האָב אים פאַרשאַפט 
ּפאַראַדע, ווען איך האָב אים באַגאָסן מיט 
פאַרקריך  וואָס  אוי,  מיסט.  אַמּפער  אַן 
זאַכן.  ּפערזענליכע  מיינע  מיט  דאָ  איך 
די  אין  קאַריערע  מיין  וועגן  פרעגט  איר 
מאָדעס אינדוסטרי? איך אַרבעט צוזאַמען 
מיט פיל טיכטיגע פרויען אָנצוקליידן די 
פורים'דיג  זיין  זאָלן  זיי  פרויען  אידישע 
ּפערזענליך  איך  בין  גראַדע  יאָר.  גאַנץ  אַ 
שטאַרק אַקטיוו — איך שטוּפ שטענדיג 
און  געוואַגט  זיין  צו  מאָדע–קאָמיטע  די 
מיט  אַרויסצוקומען  האָבן  מורא  נישט 
האָט  מאָל  אַסאַך  פאָרשריפטן.  מאָדנע 
צו  בין  איך  אַז  פאַרשריגן  שוין  מיך  מען 
אָננעמען  מ'וועט  טאָמער  און  געוואַגט, 
זיך  פרויען  די  וועלן  פאָרשלאַגן  מיינע 
גענצליך  און  אונז  פון  אויסלאַכן  פשוט 
אָבער  ּפלענער,  אונזערע  באָיקאָטירן 
ווען מ'האָט מיך געפאָלגט איז מען צום 
דער  ביישּפיל,  צום  צופרידן.  געווען  סוף 
שוואַרץ  מיט  בלוי  מאַכן  פון  איינפאַל 
אַלע  אויפטו.  מיין  געווען  איז  סטייליש 
קיין  אַז  אויסגעלאַכט  דאַן  מיך  האָבן 
מיאוס'ע  די  קויפן  נישט  וועט  איינער 
אומבאַ'טעמ'טע  די  מיט  )זעק(  קליידער 
בלויע קאָליר נאָכדערצו אין קאָמבינאַציע 
אָבער  זיך  האָב  איך  שוואַרץ.  מיט 
אונזער  אַז  מייניגע  דאָס  ביי  געהאַלטן 
כח איז פיל שטערקער ווי זיי מיינען און 
לעצטע  דאָס  האָבן  סוף  צום  וועלן  מיר 
טאַקע  אונז  זיך  האָט  עס  און  וואָרט, 
יעצט  איך  האַלט  אויך  אַזוי  איינגעגעבן. 
אינמיטן אַרבעטן אַז די קומענדיגע מאָדע 
זאָל באַפעלן אַז אַלע זאָלן — — — איין 
מינוט, מ'האָט מיר ערלויבט צו געבן דעם 
נישט  תנאי  קלאָרן  אַ  מיט  אינטערוויו 
און  חדר,  פון  סודות  קיין  אַרויסצוגעבן 
איר וועט מיר מוזן אַנטשולדיגן אויב איך 

וועל זיך האַלטן צו דעם."

פון וואו נעמט איר די אַלע 

בייפאַלן?

"אָה, ס'איז אַן אַלטער סוד אַז מיר נוצן 
איבער די אַלטע מאָדעס פון יאָרן פריער, 
אַביסל  עס  מען  בעסערט  אַמאָל  נאָר 
"צום  ושתי.  אונז  ערקלערט  אויס," 
ּפאַּפס  הויכע  די  פון  מאָדע  די  ביישּפיל, 
אין די האָר, דאָס איז אַרומגעגאַנגען פאַר 
בערך צוואָנציג יאָר צוריק נאָר דאַן האָט 
מען געדאַרפט איינדרייען די ּפאַּפ און עס 
איז  היינט  און  שּפיציג,  אַרויפקוועטשן 
רייף  אַ  מיט  אָן  עס  מ'טוט  ווען  בעסער 

און מ'שטוּפט עס פאָראויס אין אַ שיינע 
רונדיגע טורעם. היינט איז אויך ערלויבט 
אָדער גאָר פאָרצוגליך צו טראָגן די ּפאַּפס 
וואָס  סטיל  אַ  האָר,  צאַמגענומענע  מיט 
וואָלט אויטאָמאַטיש באַטיטלט אַ מיידל 
אַלס "נעב" אין די פאַרגאַנגענהייט. דאָס 
זעלבע איז מיט יעדע טויש — די קורצע 
טאַקטיק  אַלטער  אַן  זענען  שעסלעך 
אונזערע, און אַזוי אויך די איינגעצויגענע 

שעסלעך וואָס שווימען יעצט אַרויף."
ציל–אָריענטירט,"  זייער  זענען  "מיר 
זאָגט זרש. "מיינט נישט אַז מיר זיצן און 
חלומ'ען וואָס עס זאָל זיין די קומענדיגע 
מיר  וואָס  צו  טראַכטן  מיר  נאָר  מאָדע, 
דעם  לויט  און  אָנקומען,  יעצט  ווילן 
טוישט מען די מאָדע. עס אַרבעט יעדעס 
דעם,  אויסער  און  אויסנאַם!  אָן  מאָל 
ּפייניגן  צו  הנאה  זייטיגע  אַ  מיר  האָבן 
אונזערע  מיט  פרויען  אידישע  די  אַביסל 
אַ  מיט  אויף  מיר  קומען  אַמאָל  מאָדעס. 
אויף  שיך  שּפיציגע  טראָגן  פון  בייפאַל 
וואָס מען וואַקלט זיך ווי אַ שיכור, פשוט 
זיי וויי צו טון די פיס. אַמאָל קומט מען 
אויף מיט אַ בייפאַל פון שמאָלע שעסלעך, 
וואָס  די אַלגעמיינע סיבה  וואָס אויסער 
פשוט  עס  ּפייניגט  דעם,  אונטער  ליגט 
אין  נעבעך  זיך  געפינען  וואָס  פרויען  די 
אַן ענגע תפיסה און האָבן שוועריגקייטן 

מיט'ן גיין..."
אין דעם  "מיר האָבן אַסאַך ערפאַרונג 
"מיר  שאַקנהז.  זיך  באַרימט  פעלד," 
דאָך  אָבער  געזען,  אַסאַך  שוין  האָבן 
צייטן  לעצטע  די  אָן  זיך  מיר  שטרענגען 
געוואַגטע  מער  ווי  מיט  אַרויסצוקומען 
בייפאַלן, וואָס מיר האָבן זיך אַמאָל נישט 
ערלויבט. דאָס איז ווייל ס'איז נישט קיין 
קאַמף,  לעצטן  ביים  האַלטן  מיר  אַז  סוד 
אַראָּפלייגן  דאַרפן  ווען  זייט  איין  און 
דאָס געווער. מיר וועלן קעמפן מיט אַלע 

מיטלען!"

וויאַזוי פאַרשּפרייט איר די נייע 

מאָדע אַזוי בליץ–שנעל?

טויש  דעם  אויס  שטענדיג  נוצן  "מיר 
בויען  "מיר  ושתי,  זאָגט  סעזאָן,"  אין 
פרויענישע  נאַטירליכע  די  אויף  אויך 
פאַר  געפעלן  וועלן  פון  אייגנשאַפטן 
זייער  אויף  און  משפחה,  און  חבר'טעס 
וואָס  ניי,  איז  וואָס  זען  צו  נייגעריגקייט 

איז "אין", און וואָס יענער טראָגט."
שטאַב,"  געניטע  אַ  זייער  האָבן  "מיר 
זאָגט זרש מיט שטאָלץ, קראַכנדיג ווידער 
אויף  אַרבעטן  "מיר  באָבלגאָם.  איר  מיט 
פאַרשידענע פראָנטן אויפאַמאָל — אויף 

לָאמיר זיך
צונויפרעדן

ַא גַאנץ יָאר 
פורים

 קורצע שמועסן איבער ַאקטועלע טעמעס, 
ַארומגענומען פון פַארשידענע שטַאנדּפונקטן

ח. גרינווַאלד

יומַא ַאריזָאנע מצות
גליון ג'
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קען מען מקיים זיין אָּפצוהיטן דעם חג המצות. ליידער זעט מען אַז 

דאָס איז אמת: אַ געוויסע חסידות האָבן אַריינגענומען אין קאָּפ אַז 

מ'מוז האָבן אַריזאָנע מצות, און דאָס איז העכער אַלעס און איז עוקר 

מסורת אבות, און ווישט אַוועק אַלע חששות און איסורים.

גאַנץ פון אָנהייב האָט מען שוין געזען אַז אַנשטאָט אויפטאָן, איז 

דאָ עּפעס אַ רייץ און אַ ברען צו האָבן די ווייצלעך פאַר יעדן ּפרייז.

לא די וואָס זיי האָבן געוואָלט אויפקומען מיט אַ נייע זאַך, האָבן 

זיי אָנגעהויבן מטיל מום צו זיין אין דעם אויסגעטרעטענעם וועג ווי 

אַזוי אידן האָבן געשניטן ווייץ פאַר די מצות ביז היינט, זאָגנדיג אַז 

מ'האָט אַריינגעוואָרפן "אַ פלאָך... איך מיין צו זאָגן אַז ס'איז דאָ אַ 

ּפראָבלעם אויף דעם."

דער גאַנצער וועג ווי אַזוי מ'האָט ּפראָּפאָגאַנדירט די נייע ווייץ, 

דורך אַרומגיין זאָגן אַז די פריערדיגע האָט נישט געטויגט, די רבנים 

האָבן נישט אויסגעזאָגט די דוחקים וואָס מ'האָט דאָרט גענוצט, און 

גוט  נישט  שוין  האָט  טאַש,"  פון  היתר  אַ  "אַרויסגענומען  מ'האָט 

געשמעקט. 

פאַראַיאָר איז מען שוין געגאַנגען אַזוי ווייט, און מ'האָט דערקלערט 

)ערשט חול המועד הפסח( אַז "טייל מצות אויף פסח זענען ערגער ווי 

די קאָקאָו" אויף וואָס עס האָט זיך דעמאָלט געמאַכט אַ שאלה. 

מ'איז  און  בו,  להתגדל  עטרה  אַן  געוואָרן  איז  דאָס  מאָל  איין 

געווען אויסען צו צייגן אַז מ'איז בעסער פון יעדן און בעסער פון די 

פריערדיגע, איז מען שוין ליידער געווען משוחד צו דעם נייעם ּפלאַץ, 

און זייערע אויגן זענען שוין בלינד געוואָרן צו קוקן צי עס זענען טאַקע 

נישט פאַראַן קיין חששות דערויף.

שקר נחלו לנו אבותינו ר"ל

פון  יתירה  חוצפה  די  קעגן  מחאה  אַרויסגעברענגט אַ  דאַרף  דאָ 

איינעם פון די גרעסטע שטיצער פון די אַריזאָנער ווייץ, וואָס האָט 

דינו  קלאָר  איז  עס  וואָס  עביד',  'לטב  קונטרס  דעם  אַרויסגעגעבן 

אַ  מיט  אופן  שרעקליכן  אַ  אויף  פיו  פוער  ער  איז  דערין  בשריפה. 

חוצפה נוראה קעגן גדולי ישראל, און שרייבט אַז די ווייץ וואָס מ'האָט 

גענוצט אַלע יאָרן בכל תפוצות ישראל האָבן אַ חשש חמץ, און ער 

די  קעגן  געטאָן  האָבן  דור  פריערדיגן  פונעם  גדולים  די  אַז  שרייבט 

הלכה, וויבאַלד זיי האָבן נישט געהאַט קיין ברירה און מ'קען זיך נישט 

סומך זיין דערויף — רח"ל מהאי דעתא.

אָט דער זעלבער מתחצף, שטעלט זיך אַרויס פאַר די נייע סאָרט 

ווייץ, און איז מוציא לעז אויף די קצירת חטים און מצות מצוה פון די 

אַנדערע ווייצן. לא לחנם הלך הזרזיר אצל העורב...

מסורת אבותינו בידינו

נאָכן נעמען אין באַטראַכט מיט וואָסערע שאלות חמורות די יומא 

ווייץ זענען פאַרבינדן, איז קלאָר פאַר יעדן ערליכן איד אַז אפילו פאַר 

קיין ספק ספיקא לאָזט מען זיך נישט דערין אַריין, נאָר אַזוי ווי ביי 

אַנדערע זאַכן אין פסח איז מען אוחז במעשי אבותיהם, און מ'נוצט 

די זעלבע ווייץ וואָס מ'נוצט שוין צענדליגער יאָרן, אַנשטאָט נעמען 

אַזעלכע ווייץ וואָס עס איז קלקלתם יותר מתיקונם.

ביי אַ געווענליכע ספק אין הלכה, זאָגט דער ספורנו אויפ'ן פסוק 

צאי לך בעקבי הצאן, וואָס מ'זאָגט נאָכן סדר, אַז "כיון שהלכה רופפת 

בידך לכי אחר המנהג", ווען מ'ווייסט נישט די הלכה, זאָל מען גיין 

נאָכן מנהג. וק"ו בן בנו של ק"ו, אַז דאָס איז דער כלל ביי די מאכלים 

פון פסח, וואו מ'רירט זיך נישט אַוועק פון מסורת אבות. 

און על אחת כמה וכמה דאַרף דאָס זיין דער כלל ביי אַ זאַך וואָס 

איז נישט בלויז אַן ענין פון מסורה און קבלה, נאָר עס זענען דאָ רבנים 

מובהקים וואָס זאָגן אַז עס איז חמץ ממש; טייל מורי הוראה זאָגן אַז 

עס איז אַ ספק חמץ; אַסאַך גדולי דורינו זאָגן אַז מ'טאָר עס נישט עסן; 

זייער אַסאַך זאָגן אַז עס איז זייער נישט גלייך צו עסן. בקיצור, דאָס 

איז גאָר אַ האַרבער ענין. נו גייט מען איבערלאָזן די חטים אויף וואָס 

מיר האָבן שוין אַ מסורה פון אַזוי פיל דורות, און גיין זיך אַריילאָזן אין 

אַזעלכע שאלות חמורות, צוליב די מעגליכקייט פון אַ קליינעם הידור? 

היש לך שטות גדול מזה?

וועלן  פסח,  אויף  מצות  די  געקויפט  שוין  האָבן  וואָס  די  אויך 

איינצוקויפן  נאָכאַמאָל  געלטער  נויטיגע  די  קאָסטן  לאָזן  געוויס  זיך 

מהודר'דיגע מצות, און אויפעסן די יומאַ'ער מצות שוין איצט. אידן 

לאָזן זיך קאָסטן אַזוי פיל געלט, ממש טויזנטער דאָלאַרן, מבער צו 

זיין דעם חמץ און אַריינברענגן אַ כשר'ן פסח, און געוויס וועט מען 

איינהאַנדלען  קענען  צו  קאָסטן  מצות  וואָס  געלט  די  שּפאָרן  נישט 

די  מיט  פאַרבינדן  נישט  זענען  וועלכע  מצוה  מצות  מסורה'דיגע  די 

ערנסטע שאלות. 

ווען מען רעדט פון אַריינברענגן דעם פסח אין שטוב, זענען דאָך 

אידן מקיים דעם כל חפציך לא ישוו בה. מען לאָזט זיך קאָסטן שווערע 

אויסצוקראַצן  ערל'טעס,  פאַר  דאָלאַרן  טויזנטער  און  הונדערטער 

ברעקלעך אפילו פון מקומות שאין מכניסים בהם חמץ, וואָס מען איז 

בפירוש נישט מחוייב, דאָך זענען ישראל קדושים אַזוי שטאַרק נזהר 

און ווילן זוכה זיין אויסצורוימען יעדעס משהו חמץ. איז דאָך זיכער 

אַז אפילו אויב מ'האָט שוין געקויפט די אַריזאָנער מצות, וועט מען 

נישט קאַרגען די הונדערטער צי אַרום טויזנט דאָלאַר איבערצוקויפן 

מצות וואָס זענען פריי פון די ערנסטע שאלות, און מען האָט אויף 

דעם אַ מסורה פון דורי דורות, כדי צו קענען אויסרוימען די ערנסטע 

שאלה'דיגע מצות פונדערהיים. און מען דאַרפן דאַנקן השי"ת אַז מ'קען 

נאָך ב"ה באַקומען מהודר'דיגע מצות, אַנשטאָט די שאלה'דיגע מצות, 

צו קענען נזהר זיין דעם יום טוב פון אַ משהו חמץ.

מיט'ן אויפעסן די אַריזאָנער מצות בעפאָר פסח, וועט מען ביי יעדע 

אכילה שוין האָבן דעם זכות פון די הכנות צום יום טוב, אַזוי ווי די 

גמרא זאָגט אויף שמאי הזקן וואָס כל יום ויום האָט ער געגעסן לכבוד 

שבת, וויבאַלד ער האָט אויפגעגעסן וואָס ער האָט אָנגעגרייט פאַר 

שבת צו קענען נעמען בעסערס פאַר שבת. דאָס זעלבע איז דאָ, אַז 

מ'עסט אויף די מצות בעפאָר יום טוב, צו קענען האָבן מהודר'דיגערע 

מצות פאַר יום טוב, איז עס קלאָר אַז יעדן טאָג הייסט עס אַז מען 

עסט שוין לכבוד פסח.

מיר וועלן ענדיגן מיט די ווערטער פונעם  מאמר מרדכי, אין די 

דערמאַנטע תשובה, וואָס ער ערנדיגט מיט אַ רוף צו יראי ד' וחושבי 

שמו, ואל ירים איש את ידו, ליטוש תורת אמו, ולבל להרוס גדר כרמו, 

ובדרכי אבותינו נלך בטח ולא יתנגפו רגלינו במו.

ויה"ר אַז מיר זאָלן אַלע זוכה זיין צו אַ כשר'ן און לעכטיגן פסח, 

און מיר זאָלן שוין זוכה זיין צום 'בקרוב נהלה נטעי כנה פדויים 

לציון ברנה', ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים בב"א.




