א שפאציר אי מצה בעקעריי  /טאג בו – שא מא
ווי נאר מ'שפאצירט אריי אי מצה בעקעריי קומט גליי
אנטקעג די אלעמע באקאנטע בענקעדיגע ריח הניחוח
פו מצה באק ,וואס באגלייט יעד מענטש מיט א בינטל
זכרונות פו ווע ער איז נא געוועה א קינד או געגאנגע
זעה ווי מ'באקט מצות ביז היינט צו טאג ,יאר יערלי
בלייבט די מצה בעקעריי מיט זעלב שמעק ,אויב איז
עס דעמאט געוועה אינטרעסאנט איז עס פונקט אזוי
אינטרעסאנט היינט צו טאג ,דער פיינע ריח ערוועקט
דע גאנצ פסח'דיג טע מיט אלעס ארו איר.
בכלל האב מענטש זייער ליב צו זעה דע פראצדור
פו מצות באק ,מענטש קענע שטיי שעות קוק
וויאזוי מ'באקט מצות ,דאס איז ווייל מענטש האב ליב
צו זעה פראדאקש ,ס'איז מורא'דיג אינטרעסאנט צו
זעה ווי מ'נעמט מעל מיט וואסער וואס ווערט קינצלי
פארוואנדלט אי א טייג דור די געשיקטע פינגערס
פונע קנעטער ,או פו די קליינע טייגלע ווערט
פלינקערהייט צווועלגערט א מצה ,או דער רעדלע מיט
זיי אינטרעסאנטע געצייג בארט או שניידט אריי די
לעכער אי די מצה וואס דאס איז דער דירעקטע גור צו
די ברוינע פינטעלע אוי די מצה וואס אט די פינטעלע
זענע דא די מציאות או די פשוט'ע אפטייטש פו א
מצה ,ווייל ווע מ'וויל אויסמאל א מצה קע מע דאס
נאר אויסמאל מיט אזעלכע פינטעלע  ,...דערנא קומט
דער באליבטע געשריי "א מצה אי אויב אריי" ,או
מ'קע טאקע קוק שעה' ווי דער שיבער לייגט אריי
טייגלע או נעמט ארויס פיינע פרישע שמעקעדיגע
מצות ,דאס איז אלעס ווייל מענטש גלייכ צו זעה
פאבריקאציע ,א ראי' האסטו אז דוקא דאס איז די
אינטערעסע ,ווייל מענטש אינטרעסירט נישט אזוי
שטארק צו קוק ווי מ'פיצט שטעקעלע אדער ווי
מ'פאקט איי די מצות אי די באקסעס ווייל דאס איז
נישט קיי שו פראדאקש ,דאס איז בלויז פשוט'ע או
סימפל ארבעט ,ממילא איז דאס נישט אזוי
אינטרעסאנט.
אבער לאמיר כדרכינו ארו שמיס איבער די טעמעס
פו די אנדערע זייט וואנט או גלייכצייטיג ארויס האב
וואס או וויאזוי ווער מצות געמאכט ,
יעדער האט ליב פרישע מצות ,פשוט ווייל ס'איז פריש,
או פריש איז גוט ,או דערפאר איז דא א שטארקע
פארלאנג אוי פרישע מצות אחר פורי ,או ס'האט

טאקע א באזונדערע פרייז) ...אז דו ווילסט פרישע מצות
באצאל מער( ,ס'איז באמת א טעמע וואס מ'קע אסא
מארי זיי ,ראשית ס'האט באמת א מקור אז מ'זאל ניצ
מצות צו סדר פו חודש ניס )אזוי איז משמע פו ב"ח(,
או היות יעדער ראש המשפחה האט נאר  6ערב פסח
מצות ,או מ'וויל אז די גאנצע משפחה זאל עס די
כזיתי פו חודש ניס )כשיטת הב"ח( ניצט מע צו
סדר מצות פו חודש ניס ,אפגערעדט די מענטש וואס
ניצ נישט קיי ערב פסח מצות די וויל זיכער נאר יוצא
זיי מיט חודש ניס מצות כדעת הב"ח.
ווידער הערט זי א טענה פו אסא מענטש ,אז מצות
פו פאר פורי איז גאר בעסער ,ס'איז געמאכט רואיג
אנע בהלה ,ס'איז אפי' דינערע מצות ווייל מ'יאגט נישט
אזוי אי די חדשי פו טבת שבט ,איי מצות פו פאר
פורי איז נישט אזוי פריש ,איז דא א עיצה מ'קע דאס
איבער באק אי אויב וכו' ,ס'איז אפשר גאנ א
שטארקע סברא ,אבער מיי מיינונג איז )אי זאג בלויז
מיי מיינונג אי בי נישט קיי אחרו או אוודאי נישט
קיי ראשו ס'איז בלויז א סברא כריסי( אז ס'איז דא א
נקודה או א מעלה וואס איז דא אחר פורי וואס איז
אגאנ ווינטער נישטא ,
דהיינו אז די ארבעטער'ס פונע בעקעריי האב דא
שטארקע או שטרענגע רעגעלאציע'ס איבער די כשרות
איבער זיי או איבער זייער ארבעט וואס זאל זיי
אויסגעהאלט כשר לפסח ווי דער לאקאלע משגיח
שטייט או גיבט אכט ,אבער דער ארבעטער זעלבסט
האט נישט אגאנ ווינטער אזא פרעשור פו חמ ,ער
גייט ארויס ער קע עס א דעניש ער קומט צוריק ער
וואשט זי טאקע אפ זיי מויל או די הענט אבער ס'איז
נישט מיט אזא לח ,משא"כ אחר פורי האט דא
יעדער איד א אייגענע פרעשור פו חמ ,אויב האט ער
נישט גענוג אייגענע פרעשור קע אי זיי ב"ב צוגעב
וואכזא או מהודר'דיג
פרעשור ,...ממילא איז ער מער ַ
צו חומר החמ נישט אריי צו ברענגע חמ אי מצה
בעקעריי ,ווייל אינדערהיי האט ער אוי פרעשור זי
אפצושאקלע בעפאר ער גייט אריי אי בעדרו ,ממילא
האט דער אחר פורי מצה עטוואס מער חומרא או
הידור ווי לפני פורי ,או פאר א חומרא באצאלט מע,
איז דא פשוט פארוואס אחר פורי קאסט מער.
ווידער מוז אבער מענטש פארשטיי אז ס'איז נישט
מעגלי פאר א בעקעריי צו צושטעל פאר גאנצ ציבור

אחר פורי מצות ווע אזא גרויסע טייל מענטש וויל
האב אחר פורי מצות ,ווי איז דע מעגלי פאר א
בעקעריי וואס באקט פו חודש כסלו ,טבת ,שבט ,או
האלב אדר ,זאל אי בלויז דריי וואכ צושטעל פאר אזא
ציבור מצות ,נאר וואס ,אויב וויל א איד מחמיר זיי או
האב אחר פורי מצות זאל ער אפמאכ א געוויסע מאס
וויפיל ער דאר נאר פאר די סדרי ,וואס דאס זאל זיי
פו אחר פורי ,או דאס איבריגע נע פו פאר פורי,
למעשה שטעלט זי ארויס אז זייער אסא מענטש
מ'קע אפי' זאג באלד  80פראצענט מענטש פיר ממש
קריג מיט די איינגעשטעלטע צו באקומע ווי מער אחר
פורי מצות ,ס'איז דא באמת נישט מיט שכל.
מיר האב געווענדלי ליב צו באריר נקודות וואס דער
המו ע ווייסט נישט אזוי ,כדי מקיי צו זיי למע ידעו
ולמע תדע ,וואלט מיר געזאגט אז די שווערסטע חלק
פו פיר א מצה בעקעריי איז "די קאסע" ,כדי צו
פארשטיי בעסער וואס אי מיי צו זאג איז כדאי צו
ציטיר א ווערטל וואס דער באקאנטע ראש ישיבה או
חכ וידע רבי מיכאל בער ווייסמאנדל זצ"ל פלעגט
זאג ,אז דער פראבלע מיט די ישיבה איז אז פרייטאג'ס
ווע מ'באצאלט געהאלט איז דא יעדע ווא או  50מאל
א יאר ,אבער דער מלוה מלכה פאר די ישיבה איז בלויז
דא איינמאל א יאר ,ס'וואלט ווע געדארפט זיי
פארקערט מלוה מלכה'ס יעדע ווא  ,או פרייטאג'ס נאר
איי מאל אי יאר .....,
דאס ווערטל איז טאקע א ווערטל אבער באגלייט מיט א
שטארקע יסוד ,ווייל א געהעריגע מצה בעקעריי וואס
איז אפ פו אנהייב ווינטער מיינט אז ער האט אויסגאב
 5 – 4חדשי צו באצאל ארבעטער'ס או מאטריאל,
ווידער די קוני צו קויפ מצות זענע נאר דא בער  4צו
פינ וואכ ,פו בער א ווא פאר פורי ביז אפאר טאג
פאר פסח ,וואס פו דעי פיר פינע וואכ איינקונפט
דאר ער זי אויסהאלט אגאנ יאר ,ער קויפט וויי
אינמיט זומער ,צאלט געלט צו ברענגע די וויי ,אוועק
לייג ,עפענע די בעקעריי ,או לעב אגאנ ווינטער וכו'
וכו' ,בקיצור א קאסע פו א בעקעריי איז א מוציא ואינו
מכניס ,ער האלט אי איי צאל ,או בלויז פיר וואכ א
יאר קומט ארייי געלט ,קומט אויס אז צו פיר א מצה
בעקעריי מוז מע זיי א געשולטע בי האלטער צו קענע
פיר חשבונות אגאנ יאר פו בלויז א סעזא פו עטליכע
וואכ ,האט איר אמאל געקלערט דערפו????) ,זייטס
ענק מודה( ניי....
אז מ'רעדט שוי פו געלט ,מענטש מיינע אז דאס וואס
ס'שטייט אויפגעשריב אויפ טאוול או אויפ פרייז
צעטל די אלע פרייז וויפיל ס'קאסט א פונט מצה איז
טאקע די עכטע פרייז וואס יעדער צאלט ,אוי א טעות,

ראשית איינער וואס נעמט אסא מצות פראבירט גליי
אראפ צו דריק דע ביל ,שנית איז דא קהילות או
האלסעילערס ,יעדע ביהמ"ד כמעט האט א סערוויס אז
מ'קע ביי זיי קויפ מצות ,זיי קויפ האלסעיל אי עטליכע
בעקערי'ס אי דער ציבור קויפט ריטעיל ביי זיי ,אט די
קהילות באקומע א האלסעיל פרייז ביי בעקערי ,או די
פאקט איז אז זיי מאכ אויס א גרויסע פראצענט פו די
קוני אי בעקעריי ,ווייל זייער אסא מענטש וויל זי
איינשפאר די טירחה פו אליינס גיי קויפ מצות או
דארט זאל ער מוז צוקומע צו טובות פו די
איינגעשטעלטע מ'זאל קוק אוי אי ,ווידער ביי זי אי
שול באקומט ער זיי ארדער וואס ער דאר ,חו דעי
מענטש וואס האלט אז מ'נער'ט זיי אפ או זיי וויל
האב אחר פורי מצות או שטיי דערביי זעה ווי
מ'פאקט אריי די יעצטיגע מצות אי באקסעס ,אט די
מענטש וועל טאקע אליי אראפקומע צו מאכ א
אפוינטמענט או באק זייערע מצות,
(אי וויל נישט וויי טו דעי איד או מוציא לעז זיי אוי
די בעקערייע ,אבער בעיני ראיתי אז ביי פאק שמירט
מע יענע אריי אפאר אלטע באקסעס נישט פו די
היינטיגע געבאקענע מצות ואכמ"ל וד"ל)
האט איינער געטראכט וויפיל הוצאות א מצה בעקעריי
האט? ,פאפיר ,ברוינע פאפיר אוי די טיש ,ווייכע
פאפיר צו וויש די הענט ,די הארטע פאפיר צו פיצ
שטעקעלע  ,דאס איז א ערנסטע אווערהעד ,יעדע דריי
מיט ראל פעיפער צוויש יעדע אכצ מינוט ,איז לכה"פ
 20 – 10דאללאר ,ווענט זי ווי גרויס די בעקעריי איז,
אבער לאמיר נישט כאפ ,לאמיר אנהייב פו אנפאנג
פונע שנייד די וויי.
קצירת חטי איז א אויסגאבע וואס באלאנגט
אויסשליסלע פאר די בעקעריי ,וואס איז כולל אי זי
די הוצאות פו די טלטול הדר פאר די רבני ומשגיחי,
דער קאמביי זעלבסט ,די קוואנטו וויי ,די טרעקלע
אוועק צו פיר דאס וויי ,או די נייע זויבערע זעק אוועק
צו לייג דאס וויי ,ועוד ,בעצ דאס שנייד גייט צו מיט
אסא קאפ וויי ווי דער עול איז מסתמא אינפארמירט,
ס'דאר זיי ביי א געוויסע מאס הויכעקייט וויפיל די
שטאנגע זענע געוואקס או ביי א געוויסע גרויסקייט
פו די ווייצלע  ,דאס מיינט אז מ'קע נישט שנייד
אגאנ זומער ,ס'איז נאר א קורצע צייט פו בלויז עטליכע
וואכ אפשניט ,או די וועטער מוז צושפיל מיט אסא
מזל ,עס איז א נארמאלע זא מ'זאל ארויס גיי שנייד
וויי עטליכע מאל או דור פאל וועג דע רעג אדער
וועג די מציאות פו די וויי זעלבסט ,דאס אלעס קאסט
צייט או טירחה או אוודאי געלט.

די וויי זענע געשניט) ,די הויט אוי  ,ווייל זייענדיג
אונטער די זו האט מע פארשטייט זי געכאפט א ברי
אויפ פני( מ'לייגט דאס אוועק אי א ספעציעל
סטארעדש ווי דער קלימאט אינע געסילט סטארעדש
מוז זיי קאנטראלירט או געמאסט נישט צו קאלט או
נישט צו הייס ,ס'זאל נישט שוויצ ,ס'זאל אוי נישט
צוקומע קיי אינסעקט ,די וויי ווער נישט געמאל
אוי אמאל ,נאר צוביסלע ווייל מעל האלט זי נישט
אזוי פריש ווי וויי ,ממילא האלט מע אי איי מאל או
זופ אגאנצע צייט ,דאס מיינט א באזונדערע מענטש
פאר מאל או זופ אגאנ ווינטער ,אוי צייט או געלט.
די ארבעט זעלבסט אי מצה בעקעריי איז א פיזיש
שווערע ארבעט מער ווי ביי סיי וועלכע ארבעט ,ווייל
פאקטיש שטייע די ארבעטער'ס אוי די פיס אגאנצ
טאג) ,אי די צייט וואס דו פילסט ר"ה ביי שטילע שמו"ע
אינמיט מוס סו זכרונות אז די פיס קומע שוי
אראפ ,(...שטייט דער ארבעטער אוי די פיס ,לא די ער
שטייט ,ער ארבעט אוי  ,צו ער קנעט ,צו ער וועלגערט,
צו ער רעדלט ,צו ער לויפט מיט מצה או אויוו מיט זיי
געשריי ,אפגערעדט א שיבער וואס זעהט סת אזוי דע
גיהנו פאר די אויג רוב טאג ,דאס איז אלעס שווערע
ארבעט וואס ווערט באצאלט מיט ווייניג געהאלט,
יעדע נאכט דאר איינער אינזינע האב צו שעפ וואסער
פאר מארג ,אויב דער בעקעריי האט נישט קיי לאקאלע
קוואל מוז מע ברענגע וואסער יעדע נאכט פו א קוואל,
או דער ברענגער דאר זיי מהודר או זיי טרעקל דאר
זיי פסח'דיג ,אוי א ארבעט.
די מעל או די וואסער געבער דאר' קענע זייער פעלד,
וויס וויפיל וואסער מ'גיסט צו וועלכע מעיל ,יעדע מעל
האט א אנדערע מאס וויפיל וואסער מ'לייגט אריי צו
איר פונקטליכקייט,

טייגלע ) ,לעצטנס האב אי געזעה אי פסקי תשובות
ווי ער איז מרעיש עולמות אז מ'זאל נישט מאכ א
רינדעכיגע טייג ווי א גרויס פיקל אדער ווי א שטעקל או
אזוי וועלגער מיט די הענט ווי מ'מאכט שטעקעלע צו
פלעכט א חלה ,או הערש דערנא צושנייד אוי
טייגלע ווייל דאס מאכט אז די טייג זאל ווער ווארע
פו די הענט או דא איז עס מחמי אפי' א רגע אויב
ס'גייט ליידיג ,נאר מ'זאל ענדערשט לאז די טייג מיט
קליינע עסקי האק מיט א כלי אדער לאז גרויס או
רונדעכיג וואס דא ווערט נישט דער טייג אזוי
אנגעווארמט פו די הענט אזוי ווי ווע מ'מאכט דערפו
אזא שטעק ,מ'קע מארי זיי אינע חלק ההלכה אבער
דערוילע איז דא נישטא צו לערנע הלכות)...
די טייגלע ווער צוטיילט פאר די וועלגער'ס או
מ'הייבט א צו פארמיר מצות ,אי די א"י'דיגע
בעקערייע איז איינגעפירט א סיסטע אז דער טישל ווי
די וועלגער'ערס ארבעט איז ווי א בעלט ,ווי א מאשי,
דהיינו דער ערשטע הייבט א ער הייסט א מתחיל ,דער
צווייטער נעמט איבער פונע מתחיל או מאכט עס פאר
א שטיקל צורה פו א מצה ,או דערנא נעמט עס איבער
דער נעקסטער או מאכט דאס ווייטער ביז צו גומר ,ווי
דער גומר גיבט דאס איבער פאר רעדלער או פו דארט
צו אויוו אריי ,עס זענע באמת דא אסא מעלות אי
דעי סיסטע,
ראשית ס'איז שנעלער ,ווייל די מצות פאר שנעל ,פו
איינס צו צווייט,
שנית דער גומר איז א מומחה ער ענדיגט די מצה – טייג
זאל זיי גוט ,דאס מיינט אז די מצה זאל זיי אייניג
איבעראל ,ווייל דער פראבלע פו מצות אי אויוו
ווערט געשאפ ווע א מצה איז נישט אייניג ער איז פו
איי זייט דיק או או איי עק די ,וואס דא ווערט דער
חלק וואס איז די פארברענט צו אש אי די צייט וואס
דער חלק וואס איז דיק איז נאכנישט אדור געבאק,
וואס צו דע דאר מע נאר האב אפאר מומחי וואס
אייניג אויס די מצה גליי איבעראל פאר רעדלע או
פארטיג ,או נישט יעדער ביי טישל מוז זיי אזא
מומחה ,

דער קענטער ,שטייט אוי אוי די פיס או ניצט אסא
כח ,אנפאנג ווע מ'גיסט אריי די מעל אי וואסער מישט
ער טאקע נאר זיינע פינגער'ס הי או צוריק ווי אי קיצל
א בעבי ,אבער נא א האלבע מינוט לייגט ער ארוי זיי
גאנצע כח מיט היפש פרעשור ,ס'קומט אויס אז א
קענטער קע מאכ א גוטע  8 – 7מיירעס אי א אכצ
מינוט ,מיט אסא כוח או פיזישע פרעשור ,או דאס
ברענט אויס אסא ענערגיע ,

שלישית ,די ארבעטע'ס ווער נישט אויסגעמוטשעט
אזוי שנעל ,ווייל אויב וואלט דער ארבעטער געדארפט
סיי אנהייב סיי וועלגער או סיי ענדיג טוט ער דא דריי
מיני מלאכות ,ווערט ער שנעלער מיד,

דער גרויסע טייג ווערט געגעב צו ערשט מענטש ביי
טישל ,או ער ארבעט עס אויס ווייטער או טיילט

רביעית ,מ'דאר נישט אזוי סא רעדלער'ס ,ווייל אויב
יעדער מענטש ביי טיש איז סיי א מתחיל או סיי א

גומר ,קומט אויס אז רוב וועלגער'ערס ענדיג וועלגער
די זעלבע צייט זייער מצה ,או שיק דאס צו רעדלע,
וואס דא ווערט א אנלייג ביי רעדלע ,מוז מע האב
אסא רעדלער'ס וואס זאל ארבעט גענוג שנעל צו
קענע אפרעדלע יעדנס מצה וואס קומט א אי די
זעלבע צייט צו רעדלער טיש ,דאס קע מע זעה
בעיקר אי די ערב פסח כיתה'ס ,אז אנהייב אכצ מינוט
שטייע די רעדלער'ס ליידיג ,או נא א מינוט צוויי
ווערט א בהלה ביי רעדלע ווייל יעדער ווערט פארטיג
אויפאמאל מיט זיי מצה או די רעדלער'ס קענע נישט
נאכקומע די שטרא פו די מצות ,רי דערנא גייט דער
שטרא מצות אריי צו אויוו ,משא"כ ווע עס ארבעט
ווי א בעלט ,דא איז דא לאמיר זאג  4 – 2גומרי ,דער
גומר גיבט דאס איבער פאר רעדלער או ס'פארט ווי א
מאשי ,דער רעדלער וועט קיינמאל נישט האב ביי זי
מער ווי  2מצות,
חמישית ,אויב אזוי אז ס'גייט ווי א בעלט או ס'לייגט זי
נישט א די מצות ביי רעדלע ,איז אי אויוו אוי דא
מנוחה ,דער אויוו מוז נישט זיי אזוי גרויס ,ווייל ער גייט
צוביסלע ס'קומט קיינמאל נישט קיי  20 – 15מצות
אויפאמאל ווייל ס'לויפט דא ווי א בעלט ,פונע גומר
צו רעדלער פו רעדלער אי אויוו או פו אויוו ארויס,
משא"כ אויב אז אלע מצות – טייגלע ווער פארטיג
אויפאמאל לייגט עס א דע אויוו אוי או דער
טרעפיק ביי אויוו ווערט געדעכט ,וואס דאס איז א
חסרו אינע רואיגקייט פונע שיבער ,או אוי א חסרו
אינע טעמפעראטאר או די הי פונע אויוו זעלבסט.
או יעצט קומט עס ,איינס ...צוויי ...דריי) ...אלע
צוזאמע( ""א מצה אי אויוו אריי לש מצות מצה""
איר מיינט אז דער לויפער איז סת א ארבעטס לאזע
איד וואס האט בלויז געטראפ א צייטווייליגע דשאב אי
מצה בעקעריי? ,ניי ,ער האט אוי א פא  ,אי אסא
בעקערייע איז דער שרייער – לויפער אליינס א האלבע
שיבער ,דהיינו אז ער לייגט אליינס אריי די מצות אי
אויוו אריי ,ער איז א נאה דורש ונאה מקיי ,....סיי ער
שרייט א מצה אי אויוו או סיי ער איז מקיי פסק או
ער לייגט טאקע אליי אריי די מצה אי אויוו ,דאס איז
א מעלה כלפי דער שיבער אז דער שיבער מוז נישט זיי
פארנומע מיט אריי לייג ,ער קע אייביג האלט דע
שאוול אי די הענט ,ווייל אז נישט מוז ער אראפ לייג
דע שאוול או איבער נעמע די מצות אי אויוו אריי,
או דעי האלבע מינוט וואס ער בייגט זי אויפצוהייב
צוריק דע שאוול קענע ווער צוגעברענט אפאר מצות,
ווידער אסא שיבער'ס ווער נערוועז צו האב שות
וואס באלעבאטעוועט מיט זיי אי אויוו ,זיי מוז האב

אליי גענצלי קאנטראל,
ווידער אויב דער לויפער איז טאקע נאר א לויפער ,מוז
ער זיי געשיקט אז ווע דער שיבער ווינקט אדער זאגט
קו ,מוז ער קומע אי די סעקונדע ווייל יעדע סעקונדע
ציילט או אז ער צעגערט א רגע ברענע שוי צו די
אנדערע מצות,
צו זיי א שיבער וואלט מיר געדארפט מאכ א
באזונדערע באשרייבונג "א טאג בי פו א שיבער" ,ווייל
ס'איז באמת דא '100טער יסודות או הלכות או
מומחיות וואס ליגט אי די האנט פו א שיבער ,ממילא
וועל מיר זי נישט אפשטעל אדור צו טוע בארוכות
די נושא פו שיבעריי ,
דער מצות סארטירער איז אוי א מלאכה ,ער ווייסט
גליי לעב אויוו וועלכע מצה איז ווייע או וועלכעס
איז נאכנישט אדור געבאק ,או ווע די מצה איז שוי
אויסגעקילט או איז ראוי אריי געלייגט צו ווער אי
קוישל ,אבער דאס איז נישט גליי אי אלע בעקערייע,
אסא שיבער'ס לייג ארויס די מצות פו אויב גליי אי
די קוישל אריי ,ס'איז אבער מער מהודר'דיג ווע
מ'ווארט אז די מצה זאל זי אויסקיל או הערשט
דערנא אריי אי קוישל כדי די מצה זאל נישט שוויצ,
או ס'האלט זי אפי' מער פרישער אזוי ,אויב מ'לייגט
נישט ארוי ווארמע מצות איינער אויפ צווייט בלייבט
עס לענגער פריש.
די באקסעס פאקער'ס האב אוי א מערכה ,מעסט,
וועג ,אראפ האק די כפולה'ס ,נפוכה'ס ,נעמע חלה,
אנצייכענע וויפיל דער באקס וועגט ,או דער מעי
ארבעט איז דא צוזאמע צו בינד די שטריק ...צו מאכ
אזאנע קניפעס וואס מ'קע עפענע יו"ט כדי די קינדער
זאל האב פסח'יגע שפילצייג ,ווי מ'זעהט אלע אכט טאג
פסח די קינדער שפיל זי מיט די שטריק פו די מצה
באקסעס ,פארדע אליי מוז מע האב שטריק....
אוי איז דא א מקו אי בעקעריי ווי מ'פיצט
שטעקעלע  ,די פיצער'ס האב גאנ א שווערע ארבעט
קוד איז דא א שטארקע שטויב דארט ווייל זייערע
קראצער'ס מאכ א שטארקע שטויב ,שנית מ'דאר
טאקע אויספיצ די שטעקלע זאל זיי זויבער א קיי
שמ טייג דערוי,
או איי ווינקל איז דא א גליעריי ,מ'גליט די רעדלער'ס,
וואס איז אוי נישט אזא זויבערע ארבעט ,אבער דאס
איז נישט לעי כול ממילא ווייס מע אפי' נישט אז ס'איז
בכלל א מלאכה.

ועל כול איז דער משגיח או די מענעדשמענט פו די
גאנצע בעקעריי א היפשע שווערע ארבעט ,ער שטייט
אוי אוי די פיס ,וואשט זי אוי די הענט יעדע 18
מינוט) ,מיט קאלטע וואסער אפי' אינמיט ווינטער( או
לויפט ארו האלט א אויג אז אלעס זאל קלאפ ,קומט
נא צו די פרעשור פו די דרויסנדיגע מענטש ,די שיינע
איד באגלייט מיט כולל יונגעלייט וואס קומע באק או
לייג פרעשור מיט זינלאזע אייג געמאכט אזויגערופענע
חומרות ,אדער אפי' ס'האט יא א האפט זייערע חומרות
מאכ זיי דאס מיט א מורא'דיגע דריק או לח ,או דער
משגיח דאר דאס דילד או זי ספראווענע דערמיט,
מיר וויל באריר א קאנטערוועשל נושא וואס ווע אי
שרייב דאס אי א אויסגאבע וואלט מע מי
באשטיינערט ,אבער דא האב אי נישט מורא ,ס'איז מיי
אייגענע אשכול או דאס ערגסטע וואס איינער קע מי
טו איז צומאכ דע אשכול או ארויס גיי העכסטנס
שרייב א תגובה מיט א קעג זייטיגע מיינונג ,
דאס איז א עני פו אייגענע חומרות וואס נישט אייביג
איז דאס אזא הייליגע זא  ,למשל זייער אסא איד
ברענגע מיט זייער אייגענע מעל וואס מ'האט אליי'ס
געקליב או אליי געמאל ,זייער א שיינע זא אז א איד
האט חביבות המצוה ,מיי פראגע איז נאר עפעס
אנדערשט ,יעדער ווייסט אז א שטרענגע בעל מכשיר
וואס גיבט א השגחה אוי א שמחה זאל ,וועט דער בעל
מכשיר נישט לאז ברענגע קוכ אדער סיי וועלכע
פראדוקט פו דערהיי ,כאטש וואס דער בעל שמחה
וועט שרייע ס'איז היימיש ס'איז געמאכט ביי מיר אי
שטוב ,וועט דער משגיח ענפער זייער פיי אבער דאס
זאל קע
האט נישט קיי השגחה ,או אי דע שמחה ַ
נאר זיי א זא מיט א השגחה) ,אזוי פיר זי רוב בעלי
מכשירי אי א"י או אפי' אי ב"פ עטליכע שטרענגע
בעלי מכשירי)
יעצט ווע א איד ברענגט מעל פו דערהיי ס'איז טאקע
עכט הייליגע מעל רחיי של יד ,האט במציאות דער
מעל "נישט" קיי השגחה ,אי די צייט וואס דער
בעקעריי שרייבט אוי זיי באקס ס'איז שמירה משעת
קצירה ,קומט אויס אז ווע ער לאזט אריי יענעמ'ס מעל
אריי אי זיינע כלי אי זיי אויוו ווערט דער בעקעריי
אויס שמירה משעת קצירה ,....ווייל יענעמס מעל איז
נישט קיי שמירה וואס דער בעקעריי קע זאג אז ער
האט דאס אפגעהיט ,אפשר האט יענער געמאל דאס
מעל או אראפגעלייגט דע זעקל אוי א טיש וואס זיי
ווייב האט אקארשט געבאק המ טאש? ,האט איר
אמאל געטראכט דערפו? ,ווער זאגט אז דער סת עמ
איד וואס נעמט רעגולער מעל פו די בעקעריי איז

מסכי אז א אנדערע איד וואס האט נישט קיי השגחה
אוי זיי מעל זאל איבערלאז בליעות או פסולת אוי
זיינע מצות ,קומט אויס אז דאס איז א חומרא הבא לכלל
קולא ,
א ענדליכע דוגמא ,איר ווייסט אפשר אז אויב מ'נעמט
ארויס א וויי פו א ליקאר סטאר קע מע דאס מער
נישט צוריק ברעגנע אלס חשש אז אפשר איז דאס
געוואר נס  ,א נארמאלע ליקאר סטאר אדער מקוה איד
נעמט נישט צוריק קיי ארויס גענומענע וויי ,צו קע דע
דער געשעפט וויס צו דער איד האט דאס אהיי
געטראג או זיי גוי'טע האט דאס אנגערירט ,דערפאר
נעמט מע נישט צוריק קיי געקויפטע וויינע )חו
מבושל( יעצט פארוואס זאל דער בעקעריי צוריק נעמע
מעל נאכדע וואס ער האט ארויסגעגעב וויי וואס איז
געוועה שמירה משעת קצירה פאר א איד פריוואט צו
מאל ,או ער ברענגט דאס צוריק אי די צייט וואס דער
בעקעריי קע נישט זאג או וויס וואס האט זי אפגעטו
מיט די וויי – מעל במש די צייט וואס זי איז געוועה
אינדרויס ,אי פארשטיי בכלל נישט וויאזוי בעקערייע
לאז דאס צו....
(הגה"צ סערדעהעלער רב שליט"א – נייטרא טענה'ט:
די זעלבע זא אוי רוב היימישע וויינע ער זאגט אז
היימיש מיינט ס'האט נישט קיי השגחה ,ווער גיבט
אחריות אז א גוי האט עס נישט געזעה ,אדער אז ס'איז
טאקע געמאכט בתכלית הכשרות פאר פסח? ,קיינער,
נו! וואס איז דא חכמה?) ,וויי איז באמת שיי פאר א
באזונדערע ארטיקל).
הייסט אזוי ,דו ווילסטו סת אזוי אראפרייס די אלע
אייגענע רחיי של יד'ס? ,א הידור וואס אלע חשוב'ע
איד טוע? ,סת א מלעג אוי מנהג אבות? ,ניי ,נאר
וואס ,איי אפציע איז אפשר יא אויסגעהאלט ,דאס איז
ווע דער בעקעריי ענדיגט די לעצטע שעה צוויי פונע
טאג ,זאל זי דער איד ברענגע זיי אייגענע מעל או דער
בעקעריי וועט אפבאק זיינע מצות מיט זייערע כלי ,או
דערנא כשר' דע אויוו מיט די כלי פאר קומענדיג
טאג ,או פאר אזא סערוויס זאל זיי א באזונדערע
פרייז!,
זייער פשוט ,אי בי נישט מסכי צו האב בליעות אי
מיינע מצות פו יענע'מס נישט אפגעהיטענע מעל,
אדער זאל דער מהדר במצות אראפ קומע אי בעקעריי
אי דא אונטער די השגחה פו די בעקעריי מאל זיינע
וויי ,אזוי איז טאקע איינגעפירט אי א"י ,ס'איז נישטא
אזא זא א מענטש זאל קענע מאל אינדערהיי או

ברענגע זיינע מעל באק אי בעקעריי ,להוי ידוע אז די
אלע בילדער וואס מ'זעהט אי כל העול כלו ווי די
שיינע איד רבני ואדמורי מאל וויי איז טאקע
אונטער שו פו די בעקעריי אדער די לאקאלע
השגחה.
אמת זייער אסא איד מאכ הידורי שוני ,אבער
יעדע מענטש האט נגיעות ,מ'קע נישט פסק'נע פאר זי
ס'מוז האב א השגחה ,לאמיר איי פארצייל א מעשה,
אי די ערשטע יאר דאהי אי אמעריקא האב זי
צוזאמע גענומע עטליכע פרומע איד צו מאכ מצות
מיט א חבורה מיט די גרעסטע הידורי וואס איז שיי ,
אנגהויב האט זי עס נא אינמיט זומער ווע מ'האט
געשניט די וויי א קיי מאשי נאר געריס וויי מיט די
הענט ,אויפגעהאנגע אוי א שטריק ,געקליב ,געמאל,
געזופט ,או אויסגעקליב א טאג צו באק נישט נאר אחר
פורי או נישט נאר חודש ניס נאר ממש  2טעג פאר
פסח ס'זאל זיי ממש סמו ונראה צו פסח ,ווער רעדט
נא דאס באק אליי איז געוועה מהודר אויפ שענסט
אופ ,מ'האט זי פארבינד מיט שמאטעס אויפ מויל
מ'זאל נישט שפייע ,מ'האט געלעכערט די מצות מיט
ציי שטעכער'ס ,געטוישט די שטעקעלע נא יעדע
מצה ,בקיצור מיט יעדע מי חומרא וואס איז נאר
מעגלי  ,מ'ענדיגט ענדלי אפבאק אלע מצות
דערמאנט מע זי אז .....מ'האט זי פארגעס או
מ'האט געבאק די מצות מיט פשוט'ע וואסער ,נישט
מיט קיי מי שלנו ,....א דורכפאל !...,
זענע זיי אריבער געלאפ צו כ"ק מר מהריט"ב
מסאטמאר זצ"ל ,דער רבי האט אויסגעהערט זייער
פארלאנג צו טרעפ א היתר ,זיי האב אראפגעלייגט אלע
מיני חמרות או הידורי וואס זיי האב געהאט וכו'
וכו ',
זאגט דער רבי ער מיינט אז די מצות זענע זייער פיינע
מצות ,אבער ....פאר פסח שני ,....די חומרות או
הידורי איז טאקע זייער פיי ,אבער מי שלנו איז
מדינא דגמרא!
ס הכל זעה מיר אז נישט אלע חומרות איז אמאל כדאי
ווע די הלכה לויטעט פארקערט ,אז איינער איז מחדש א
חומרא בתו ההלכה מה טוב ומה נעי ,אבער נישט
אויפ חשבו פו אנדערע הלכות ודי בזה .
ס הכל קאסט מצות טייער! ,ווי די וועלט טענה'ט אז די
אפטייטש פו לח עוני מיינט "לח" א ברויט וואס
מאכט א מענטש "עוני" ,או זייער אסא מענטש
קרעכצ טאקע אוי די טייערע מצות ,לאמיר טאקע
פארשטיי אפשר קע מע א עצה געב.

ראשית לויט דעת תורה פו ר' הערשל מייזליש פו קול
מבשר דאר מע זי בכלל נישט אנעס מיט מצות ,ער
טענה'ט אז ווע א מענטש עסט אנדערהאלב מצה איז
ווי  7 – 6ברויט או דאס איז צו סא סטארטש וואס איז
בעצ ציקער ווייל ס'איז אסא קארבס או דאס איז פיל
מער וויפיל מ'עסט אגאנ יאר או דאס איז דער גור צו
זיי הוגעריג עי' בהדרשות שלו בקול מבשר ותמצא נחת,
ממילא דער וואס גלייכט אי צו פאלג מוז לכתחילה
נישט קויפ אזויפיל מצות ,
שנית מ'דאר מאכ א חשבו וויפיל מ'צאלט פאר
אנדערע שטותי א א קרעכ ,לאמיר איי פרעגט
שטילערהייט זאגט'ס נאר אויס דע סוד וויפיל האט
געקאסט דיי )דיי ווייב'ס( פורי'דיגע שלא מאנעס
משוגע'ת? ,אסא געלט? ,ס'איז קלאר אז דאס איז
איבריגע אויסגאב או נישט קיי מצוה ,משא"כ מצות
איז דא א מצוה ,מ'גלייבט דא אי חז"ל אז הוצאות
שבת ויו"ט קומט צוריק,
שלישית זענע רוב בעקערייע אונטער קהילות ,דאס
מיינט אז ווע איר בעט א הנחה זענט איר א נהנה מ
הצדקה ,דאס איז גאנ א ערנסטע מערכה ווייל אויב
מ'איז נישט קיי נצר טאר מע נישט זיי קיי נהנה מ
הצדקה ,מענטש כאפ זי נישט אוי דע ,די זעלבע
איז אוי גולטיג ביי נעמע אומזיסטע פראדוקט או
באקסעס וואס ווערט געטיילט ביי פסח אויסטיילונגע,
אויב זענע די טיילער'ס געגאנגע נא געלט אדער
נדבני האב מנדב געוועה די פראדוקט פאר
נויטבאדערפיגע משפחות איז דאס געהעריג צדקה ,או
אז מ'נעמט איז מע א נהנה מ הצדקה ,דאר מע וויס
צו האט מע א די ווי א נצר צו נישט או אויב נישט
שטייט זייער הארב אוי דע ,אפגערעדט אז מענטש
פארליר זייער דיגנעטי או זעלבסט שטאל נישט צו
נעמע אימזיסטע מתנות.
אבער העיקר מאכט מע נישט דע חשבו וויפיל צאל
מענטש ארבעט או באקומע געצאלט פאר זייער
ארבעט איבער דיי מצה,
דער פעלד פו די וויי
משגיחי ביי שנייד
טראק צו ברענגע וויי
סטארעדש וויי
מאל
זיפ
גיס – וואסער  /מעל
קענט
אויסארבעט – וועלגער

מתחילי – גומרי
רעדלער
לויפער
שיבער
פאקער
ועוד
די אלע מענטש באקומע געצאלט פאר די ארבעט וואס
זיי ארבעט אוי דיי מצה ,די בעקעריי בעט נישט ביי זיי
קיי הנחה ,צו איז דאס אזוי גלאט או פשוט אז 40 – 30
מענטש ארבעט פאר דיר או פאר דיינע מצות או דו
ריקסט אזוי אראפ די פרייז נישט מיר נישט דיר? ,ס'איז
דא אלעס עבודת יד ,איר ווייסט וויפיל מ'צאלט אי די
גאנצע וועלט פאר א זא וואס איז הענד מעיד!?
או דאס איז אויסער די סת הוצאות פו וואסער געז
לעקטער ,האל או קויל צו הייצ ,הארטע פאפיר ,או
ווייכע פאפיר צו וויש די הענט )ביי יעדע  18מינוט(,
ס'קומט אויס נא אלעמע אז ס'איז נישט אזא רויבעריי
וואס מ'צאלט פאר מצות.
ולסיומא דמילתא זאגט מיר א מענידשער אי מצה
בעקעריי ווע אי האב אי באצאלט פאר די מצות מיט
א טשעק ,וואס אוי דער טשעק איז געשטאנע אונט
אינע מעמאו "שמחת פורי" ,אז זיי באבע פלעגט זאג
"המ באצאלט פאר פרעה" ,דהיינו אז די הכנסה פו
פורי דעקט די הוצאה פו פסח ,נו ,אויב אזוי זאל זי
טאקע דער המ מיט פרעה ארו רייס ביי די קעפ או
זי אנפראסקענע איינע דע צווייט או אונז לאז
במנוחה ושלוה ....,
ונאכל ש מ הזבחי ומ הפסחי

