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ִנְדָּבִרים ְיֵרָאיו
ְּבַהְכֵׁש"ר ְוִיָּתרֹון

כל  לרבון  לשבח  עלינו 
עוד  לבוא  שזכינו  על  העולמים, 
וענינים  הוראות  בכתובים,  הפעם 
שונים, בצורה מחודשת כנוגה אור 
מפיקים, להיותם על שלחן מלכים 

עולים. 

נעים,  ומה  טוב  מה  בעתו  דבר 
להימים  ונראה  סמוך  בעמדינו 
ישראל  בית  כשעיני  נוראים, 
ובכי  ברגש  ומתפללים  מייחלים, 
'חמול  ואומרים  הבאים,  דורות  על 
עלינו ועל עוללינו וטפינו' עשרות 
ידי  עליהם  ישלוט  שלא  פעמים, 
צעדים,  באותן  ילכו  רק  זרים, 
והזקנים.  האבות  והלכו  שדשו 
מה  הדברים,  ומפורסמים  וידועים 
דעה,  )יורה  חדש  הפרי  כבר  שכתב 
לפי  הימים:  באותן  כו(  ס"ק  פא,  סימן 

מענינים  נזהרים  אין  זה  שבזמנינו 
לתרבות  יוצאים  בנים  רוב  אלו, 
שבדור,  פנים  עזי  הם  ורובם  רעה, 
ואין יראת ה' נוגעת בלבם עד כאן 
את  לעורר  נאמרים,  קדשו  דברי 
לבב הנשמעים, שלא יהיו בין אותן 
הנוגעים  בדברים  נזהרים,  שאינם 

לכשרות המאכלים.

בסעדינו  יהא  יתברך  השם 
ידינו  מתחת  יצא  שלא  ממרומים, 
חשש  ומכל  וטעותים,  מכשולות 
נדנוד נהיו נשמרים. ונזכה לכתיבה 
וחתימה טובה בספרן של צדיקים, 
למלטנו מכל רעות ולהיות נושעים, 
ובנינו ובני בנינו יהיו לה' ולתורתו 
נאמנים, וכיון שעושים תשובה מיד 
נגאלים, במהרה דידן ברוב רחמים 

וחסדים.

דבר הכשרות

המברך השנים יברך עלינו את השנה הטובה הזאת לברכה
שנה טובה ומתוקה בספר חיים טובים ושפע ברכה והצלחה

תקרב שנת פדות ונעלה ברננה למקדש מלך עיר מלוכה

בפרוס עלינו השנה החדשה הבא עלינו לטובה, הננו לשגר ברכותינו הנאמנות, לשלומי אמוני ישראל הי"ו. 
ודבר בעתו מה טוב להודות ולהלל להקדוש ברוך הוא על כל הטוב אשר גמלנו, בכל עת וזמן ובפרט בשנה 
זו שעבר עלינו לטובה, שזיכנו להוסיף הרבה מעלות בקודש ולחזק תיקוני כשרות ביתר שאת, כראוי וכיאות 

להעלות על שלחנם של ישראל בני מלכים. 

וכאן המקום להכיר טוב ולהזכיר לשבח עשרות המשגיחים תלמידי חכמים יראי אלקים בקיאים במלאכתם 
הי"ו, העושים מלאכת ה' באמונה יום ולילה לא ישבותו כפי הוראותינו. וגם בואו ונחזיק טובה להבעלי בתים של 
המפעלים הי"ו, שאינם חוסכים כל עמל לקלוע אל המטרה, לשביעות רצון ישראל קדושים הנזהרים במאכלם 
מכל חשש נדנוד איסור. וכפינו פרושות בתפלה על העתיד להיות מעלין בקודש, ושלא יצא חס ושלום מכשול 

על ידינו, וישרה שכינה בכל מעשי ידינו.

בימי הרחמים והרצון שכולנו עוסקים בתיקון המעשים, הזמן גרמא להתחזק בדקדוקי כשרות, וכמבואר 
בשולחן ערוך )אורח חיים, סימן תרג, סעיף א( שבין כסא לעשור יזהר האדם להרבות גדרים וסייגים במאכליו, ועל 
להזהר  בדרך  ובלכתנו  בביתנו  להנצל ממאכלות אסורות, בשבתנו  בכל מעגל השנה  להזהר  יצא  כולו  הכלל 

בדקדוקי כשרות.

'למען  כה(  יב  )דברים  הקדושה  בתורתינו  וכמו שכתוב  אסורות,  ממאכלות  הזהירות  של  הזכות  היא  גדולה 
ייטב לך ולבניך אחריך' ופירש רש"י )ד"ה למען( 'צא ולמד מתן שכרן של מצות, אם הדם שנפשו של אדם קצה 
ממנו הפורש ממנו זוכה לו ולבניו אחריו', ובגלל הדבר הזה נזכה כולנו וכל בית ישראל להכתב ולהחתם בספרן 
של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום, ובמהרה נזכה לשמחתן של ישראל ושנת גאולי באה, בביאת בן דוד 

במהרה דידן ברוב רחמיו וחסדיו.

הכו"ח לכבוד התורה, א' סליחות תשע"ט לפ"ק

ברכת השנה

נאום: אברהם יהושע העשיל ביק
אבד"ק מעזיבוזש

נאום: הילל וויינבערגער
אבד"ק סערדאהעלי - דומ"ץ נייטרא

נאום: יצחק אייזיק מנחם אייכענשטיין
אבד"ק גאלאנטא

ב"ה



ב

'פלאמבעס'  באקומען  איטאליע  אין  ביימער  הונדערטער  פילע 
מיט'ן הכשר פון התאחדות הרבנים, זייענדיג אפגעהיטן פון הרכבה

אראפגעשטעלט  האט  מען  וואס  נאך  יאר  צוויי  גאנצער  אצינד  שטייענדיג 

דעם נייעם תקנה לחזק בדקי הכשרות ביי די אתרוגים, צו פארלאנגען 'פלאמבעס' 

אויף די אלע אתרוגים ביימער זיכער צו מאכן אז זיי ווערן נישט מורכב, וואס טראץ 

די אלע ביימער זענען פון די 'באסטאניע ביימער' וואס זענען אריגענעלע ביימער 

משגיחים  די  דורך  געווארן  באקוקט  יארן  אלע  זענען  און  מורכב,  בלתי  בחזקת 

וועלכע האבן מיט פארשידענע סימנים און טריקס בודק געווען די ביימער, האט 

מען אבער מוסיף געווען א תקנה פון לייגן 'פלאמבעס', און מ'וועט קענען פלאנצן 

בלויז אויב דער בוים האט א ספעציעלן 'פלאמבע' פון 'התאחדות הרבנים', וואס 

דאס דארף זיין סיי אויף די נייע געפלאנצטע ביימער, און סיי אויף די אלטע, און אן 

דעם 'פלאמבע' וועט מען נישט קענען נעמען קיין אתרוגים פון דעם בוים.

הרבנים  התאחדות  פון  משגיחים  עטליכע  זענען  שתא,  דהאי  פסח  נאך 

דעם  אויסגעפירט  טעכניש  בס"ד  האבן  זיי  און  איטאליע,  קיין  אריבערגעפארן 

סיסטעם פון די 'פלאמבעס', און במשך א וואך צייט זענען זיי געקראכן פון בוים צו 

בוים און אויף זיי ארויפגלייגט די 'פלאמבעס'.

די 'פלאמבעס' זענען געלייגט געווארן אויף א אופן אז דאס זאל נישט קענען 

אראפגענומען ווערן, צווישן צוויי דערנער אין דעם בוים, וואס אויב זאל מען דאס 

זיך די דערנער צוברעכן, און מ'וועט דערקענען אז דאס איז  וועלן  אראפנעמען, 

אראפגענומען געווארן.

די  בלויז  אז  מינים,  ד'  די  קויפט  מען  בשעת  וויסן  צו  וויכטיג  זייער  ס'איז 

התאחדות  פון  רשימה  אינעם  אויסגערעכנט  ווערן  וועלכע  סוחרים  אתרוגים 

דא  זענען  )עס  הרכבה.  פון  ריין  זענען  זיי  אז  השגחה  די  פארמאגן  זיי  הרבנים, 

אתרוגים אין די מארקעט, וואס מענטשן ווייסן נישט פון וואו זיי קומען, און אן 

א פארלעסליכער השגחה דארף מען חושש זיין אז זיי קומען פון די מורכב'דיגע 

ביימער(.

וויכטיגע אינפארמאציע אנבאלאנגט "מאראקא אתרוגים"
ביי כלל ישראל איז פאראן אסאך אידן וועלכע זענען מקפיד צו נעמען דייקא 

'מאראקא' אתרוגים, וואס ווערט שוין געברענגט במשך לאנגע יארן פון מאראקא, 

דער  אויסצושמועסן  וויכטיג  אבער  איז  עס  מורכבים.  בלתי  בחזקת  זענען  און 

מציאות הדברים, כדי מ'זאל וויסן אז נישט יעדער 'מאראקא אתרוג' מיינט אז עס 

טראגט טאקע די מעלות פון די מאראקא אתרוגים וואס מ'האט אלץ געוואוסט.

במשך אלע יארן ביז ארום 15 יאר צוריק, זענען רוב אתרוגים פון מאראקא 

נאמען  מיט'ן  געגנט  גרויסער  א  איז  דאס  וואס  'בערג',  די  פון  געווארן  גענומען 

'דונדער'. דאס איז א גאר פארווארפענער און פרימיטיווער געגנט אין מאראקא, 

וואו מ'קען ניטאמאל צוקומען מיט א קאר, נאר אין רוב פון די ערטער דארף מען 

קיין עלעקטעריק  פון  זאגן  צו  נישט  ווייסן  איינוואוינער  ]די ארטיגע  צופיס.  גיין 

פעלדער  אתרוגים  די  צוריק[.  יארן  הונדערטער  פאר  ווי  ממש  הייצונג,  אדער 

ארבעטער  לאקאלע  די  און  בערג,  ריזיגע  די  אויף  אויסגעשפרייט  זיך  געפינען 

האלטן זיך אויף אויף די בערג, דארט עסן זיי און שלאפן, און דורכ'ן טאג קלויבן זיי 

די אתרוגים, און ברענגן דאס אראפ מיט קערב אויף די קעפ.

געווען  יארן  אלע  איז  בערג  די  פון  אתרוגים  מאראקא  די  פון  מעלות  די 

פון  שתולים  קיין  געברענגט  נישט  קיינמאל  מען  האט  דארט  וויבאלד  באקאנט, 

און  ביימער,  ארטיגע  די  פון  צווייגעלעך  גענומען  מ'האט  נאר  מקומות,  אנדערע 

מ'האט קיינמאל נישט צוגעגרירט די ביימער און אלעס איז געבליבן אומבארירט, 

און דאס איז געווען באקאנט אלס הונדערט פראצענט נישט מורכב. דאס איז א 

איז  ישראל  כלל  פון  טייל  א  און  דורות,  פילע  במשך  אן  שוין  גייט  וואס  מסורה 

מקפיד צו נעמען דוקא פון די מאראקא אתרוגים.

אין די לעצטע 15 יאר האט זיך דער מציאות געטוישט, און די סוחרים האבן 

וועלכע  סוחרים  די  בערג.  די  פון  אתרוגים  נעמען  אויפגעהערט  אינגאנצן  כמעט 

שרייבן זיי האבן גענומען פון די בערג, איז דאס עפ"י רוב נישט ריכטיג, ווייל כמעט 

קיינער נעמט שוין נישט היינט פון די בערג.

געפלאנצטע  פריש  פון  זענען  אתרוגים,  מאראקא  היינטיגע  די  פון  רוב 

פעלדער וואס די ארטיגע אראבער פלאנצן אליינס איין. עס זענען פאראן גאנצע 

געגענטער פון פעלדער וואו זיי פלאנצן די אתרוגים, און פון דארט נעמט מען די 

זענען  זיי  אז  ביימער האבן דער מעלה  די ארטיגע  וואס  אתרוגים. אלזא, כאטש 

סיבה  דער  איז  דאס  וואס  זיין,  מרכיב  נישט  מ'דארף  וואס  ביימער  שטארקע 

פארוואס אין מאראקא האט מען קיינמאל נישט מרכיב געווען – אין קאנטראסט 

צו איטאליע און אנדערע ערטער, וואו די ביימער זענען שוואך, וואס צוליב דעם 

איז יא דא א חשש הרכבה – פעלט זיך אבער דאך אויס א שטארקער עינא פקיחא 

וועלכע  די בערג  פון  די אריגיענעלע ביימער  נישט  וויבאלד ס'איז שוין  זיי,  אויף 

זענען נאטורליך געוואקסן.

פלאנצן  וועלכע  אזעלכע  פאראן  זענען  עס  אז  וויסן,  מען  דארף  באזונדער 

איין אין מאראקא אתרוגים פון אנדערע מדינות, ווי ארץ ישראל, איטאליע, וואס 

כאטש דאס וואקסט טאקע אין מאראקא, האט דאס אבער נישט דער מעלה פון 

מאראקא, ווייל דאס קומט דאך פון ערגעץ אנדערש, און דער ערד פון מאראקא 

איז נישט מטהר די אתרוגים.

די אויסגעלייגטע שתולים מיט די 'פלאמבעס' דערויףדי משגיח ביים לייגן די 'פלאמבעס' מיטן חותם הבית דין
די חברי הבית דין שטעלן אוועק די תקנה פון די 

'פלאמבעס' פאר די אתרוג סוחרים
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צום בעפארשטייענדן יום טוב ראש השנה הבעל"ט, ווען אידן זענען 
זיך נוהג צו עסן די סימנים לסימנא טבא, איז א דבר בעתו מעורר צו זיין 

בנוגע די זהירות וואס עס פאדערט זיך אויף די דברים הצריכים בדיקה

Carp Fish - קארפ פיש
די קעפ זענען אינפעסטירט מיט ווערים, און היות עס פעלט 
זיך אויס א מומחיות דאס צו באקוקן און רייניגן, איז ראטזאם 

דאס נישט צו נוצען.

 Salmon Fish - סעלמאן פיש     

מען  זאל  דעריבער  קעפ:  די  אין  ווערים  זיך  טרעפט  עס 
ארט  יעדן  אפרייניגן  און  וואסער,  מיט  אויסשווענקן  גוט  דאס 
פון מויל, דורכן ארומווישן מיט די פינגער און אלע לעכער און 

שפאלטן, אינעוויניג און אינדרויסן.

  בעיבי סעלמאן 

Baby Salmon 

לייס(,  )סי  ווערים  זיך  אויף  האבן  סעלמאן  בעיבי  געוויסע 
ווערן  השגחה,  אונזער  אונטער  זענען  וואס  געשעפטן  פיש  די 
ריין  זענען  און  משגיחים,  אונזערע  דורך  באקוקט  פיש  יעדעס 

פון ווערים.

White Fish - איז ריין פון וועריםווייט פיש

Dates - טייטלען
פרישע: איז ריין פון ווערים.

איז  מען  ווערים,  פון  ריין  געווענליך  זענען  קאליפארניע:  פון  געטרוקענטע  די 

נישט מחויב דאס צו באקוקן. אבער פונדעסטוועגען, וויבאלד אין איינצעלע פעלער 

טרעפן זיך דערין ווערים )לארווע, ביטלס(, איז ראטזאם מען זאל זיי עפענען און קוקן 

אינעווייניג ביים פלאץ פונעם קערל, אויב ס'איז דא א פארקלעיבטע ווָארים.

געטרוקענטע, פון אנדערע לענדער: זענען ָאפט ווערימ'דיג, מען איז מחויב עס 

צו עפענען און באקוקן ביים פלאץ פונעם קערנדל, אויב ס'איז דא א פארקלעיבטע 

ווָארים.

Figs - פייגן
די  צווישן  אינעווייניג  ווערים,  דערין  זיך  טרעפן  פעלער  איינצעלע  אין  פרישע: 

קליינע קערלעך, אויך אונטן אינעם עפענונג פונעם פייג )די פארקערטע זייט פונעם 

דעם  אוועקשניידן  האלב,  אין  צושניידן  עס  זאל  מען  ראטזאם  איז  עס  העלצל(. 

אונטערשטן עפענונג, ארויסוויקלן די אינעווייניגסטע טייל, אז די קערלעך זאלן ווערן 

צושפרייט, דאן זאל מען עס זייער פארזיכטיג באקוקן )די ווערים זענען זייער ענליך 

צו די פעדימער פונעם פייג(.

געטרוקענטע: זענען זייער ווערימ'דיג אינעם פלייש צווישן די קערלעך. היות די 

ווערים זענען זייער שווער צו באמערקן, דעריבער איז דא וואס זענען זיך מונע דאס 

צו עסן.

leek – )ליעק )כרתי

די  אויף  סיי  זיך  געפונען  ווערים  די  עפידס(.  )טריפס,  ווערימ'דיג  שטארק  איז 

ווייסע און סיי אויף די גרינע, און אויך אויפן בלעטל. ביי דעם גרינעם טייל טרעפט 

זיך אויך ליעף מיינער. צוליב דעם וואס די בלעטער/שיכטן זענען זייער דינע, איז עס 

זייער שווער צובאקוקן, איז ראטזאם עס בכלל נישט צו נוצן. )מען מעג דאס נאר נוצן 

די  צוטיילן  און  לענג,  די  אין  אינגאנצן  צושנייידן  עס  קאפ,  דעם  אוועקשניידן  נאכ'ן 

בלעטער באזונדער. דאן זאל מען גוט בודק זיין יעדן בלעטל/שיכט, ביי א שטארקע 

ליכטיגקייט אויב עס געפונען זיך נישט קיין טריפס, און ספעציעל גוט בעטראכטן די 

גרינע טייל, צי עס איז פאראן א טונעל. אין פאל וואס מען זעהט א טונעל, זאל מען 

דאס ארויס שניידן, אבער עס איז מער ראטזאם נישט צו נוצן אזא בלעטל(.

Spinach )ספינאטש )סילקא 

זייער ווערימ'דיג )עפידס, טריפס, ספיידער מייטס, און ליעף מיינער(. מען  איז 

שטארקע  א  קעגען  בלעטל  יעדעס  האלטן  דורך  באקוקן,  נאכן  נוצן  נאר  דאס  מעג 

ליכטיגקייט )טאג ליכט, לָאמפ, בָאלב, אדער לייט באקס(, עס זאל ווערן דורכזיכטיג 

און לייכט צו באמערקן די ווערים, און אזוי עפענען אלע קנייטשן, רוהיג און געלַאסן, 

און באקוקן ביידע זייטן פונעם בלעטל. דערביי דארף מען אויך באקוקן צו מען זעהט 

ליכטיגע  א  האט  עס  ווייל  אויפמערקזאמקייט  ספעציעלע  פאדערט  )עס  טונעל  א 

דורכזיכטיגע קאליר(. אין פאל וואס מען זעהט א טונעל, זאל מען דאס ארויס שניידן, 

אבער עס איז מער ראטזאם נישט צו נוצן אזא בלעטל.

איז  און  ווערימ'דיג,  שטארק  זייער  איז   :Curly Spinach ספינאטש  קורלי 

ראטזאם דאס נישט צו באקוקן.

צומאלענע ספינאטש: דארף האבן א פארלעסליכע השגחה.

נקי  איז  און  מומחים,  משגיחים  דורך  באקוקט  ווערן  השגחה,  אונזער  מיט  די 

מחשש תולעים.

 Black Eyed Peas - רוביא

אפט אינפעסטירט מיט ווערים, דעריבער זאל מען דאס באקוקן צו מען  זענען 

זעהט דערין סימנים פון ווערים )וועבינג, לעכער, אד"ג(. אויב זעהט מען נישט דערין קיין 

סימנים פון ווערים, זאל מען דאס אויפקאכן, דערנאך לאזן ווייקן פאר 2-3 שעה, און 

דערנאך גוט באקוקן צו מען זעהט דערויף שווארצע פינטלעך.

קאפ פון א פיש - )דגים(

אין אלגעמיין דארף מען האבן א זהירות ווען מען קויפט אין גוי'שע געשעפטן, נישט צו קויפן קיין פירות וואס קומען 
פון ארץ ישראל, אזעלכע פירות קענען אנטהאלטן הארבע פראבלעמען פון טבל, ערלה, תרומות ומעשרות, א.ד.ג.
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