
 

 עזרי מעם ה' עושה שמיים וארץ

 

 

דעת תורה 
 ופסק הלכה

 

 בעניין 
העופות "פטם" המצויים 

 ובעולם בארץ ישראלהנאכלים 
 

 

*   *   *   *    * 

 
 

 מכתבי גדולי הרבנים הגאונים 
  דיינים בשלושה בתי דינים
  החשובים שבארץ ישראל

 שלוחי דקמאי 

 מרנן ורבנן שרידי דור דעה 

 ומנהיגי עדת ישראל 
 פוסקי הדור 

 הגאון האדיר הגר"ש וואזנר 
  והגאון האדיר הגר"נ קרליץ

 זצוקלל"ה

 

 

 

 מהדורה שניה מתוקנת 

 הפוסקיםועם מכתב נוסף מאחד מגדולי 

 שלהי טבת תש"פ לפ"ק

 עיר התורה בני ברק יצ"ו

 
אל תקרי   

 ונטמתם 
 אלא 
  ונטמטם
 בם



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 הודפס לעילוי נשמת
 רבינו הגדול 

 לוחם מלחמתה של תורה 
 הגאון האדיר מרן פוסק הדור כ"ק

 זצוקלל"ה וזיע"א יוסף צביבן הרה"ח  שמואל הלויהגה"ק רבי 

 בעל "שבט הלוי"
 אב"ד זכרון מאיר בבני ברק.
 וראש ישיבת חכמי לובלין

 שמסר נפשו והרעיש עולם ומלואו
 כדי לתקן פרצה נוראה זו

 

 נלב"ע 
 ביום החירות שנהפך לאבל גדול בבכי ומספד בכל קצווי תבל 

 יו"ט פסח ט"ו ניסן תשע"ה לפ"ק 
 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל 

 

 הטהורהולזכות תלמידיו הממשיכים בדרכו 
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 דעת תורה ופסק הלכה
 והנאכלים אף בארץ ישראל" המצויים "פטםהעופות בעניין מכתב 

 
*   *   *   *    * 

  הגאון הגדולמכתב 

 שליט"א משה שאול קלייןרבי 
 ביד"ץ שבט הלוי החבר 

 רפוסק הדו רבינו הגדולשליחו הנאמן של 

 זצוק"ל רבי שמואל הלוי וואזנרמרן כ"ק 

 

 

 
 "פטםה עוף כשרות על בירור שום אין"

צדדי ההיתר שכתב זה הוא מו"ר זצ"ל... וע"כ  ראש המדברים מענין
 .הדיון בהלכה סע' ב'( ,מתוך מכתבו) להתיר בדיעבד, לא שייך בנידן זה

מכל הנ"ל נראה דמלבד שאין שום בירור על כשרות העוף פטם מאחר 
שעירבו מיני עופות הרבה ואין שום ידיעה מאיזה עופות באו יש גם 

רובת עוף שאסור תעריעותא גדולה בצורת הביצים המראות שיש בהם 
 .(ט"זהדיון בהלכה סע'  ,מתוך מכתבו) באכילה



 







 

 

 פגישה סיכום
  הגאון הגדול תבשכ

 שליט"א משה שאול קלייןרבי 
 ביד"ץ שבט הלוי החבר 

*   *   *   *    * 

 

  הגאונים סיכום פגישת הדיינים
 שליט"א והגר"מ לוביןא שליט"הגרמ"ש קליין 

 עם 
  הי"ו פנחס בינדרהרב 

 מערכת הכשרות העדה החרדית ראש

  שליט"א גבריאל פפנהייםהרב בהשתתפות 

 העדה החרדית מנכ"ל ועד הכשרות
 

 

 

 

כמדומה שאין שום כשרות   "

בעולם שסומך על בירורים  

 " מפוקפקים כאלו

 .(י'סע' הסיכום מתוך ) 



 

 הקדמה קצרה 

"עופות לאחר סערת פרשיית העופות המצויים המכונים 

שהתפרסמה והתעוררה שוב בשנים האחרונות  הפטם"

מראשי מערכת הכשרות של  הרב פנחס בינדר הי"ונשלחו 

העדה החרדית, בשליחות רבני ועד הכשרות למפעלי יצור 

העופות שבחו"ל לחקירת ובירור העניין, וכאשר שבו ממסעם 

נקראו לפגישה ומסירת עדות ע"י הרבנים הגאונים שלוחי 

שלוחו של מרן  רבי משה שאול קלייןדקמאי הגאון הגדול 

 בי מנחם מנדל לוביןרוהגה"ג הגר"ש וואזנר,  פוסק הדור

למסור להם את  הגר"נ קרליץ,שליח חמיו מרן פוסק הדור 

אשר ראו ומצאו, בפגישה נוכח ג"כ מנכ"ל ועד הכשרות של 

 הרב גבריאל פופנהיים.העדה החרדית 

ולאחר פגישה וישיבה משותפת של כשני שעות כתב הגאון 

 "סיכום הפגישה" הגדול הגרמ"ש קליין שליט"א את

 המצורף.

אחריו כתב מכתב על גבי ג' עמודים עם חו"ד ובירור דברים, ול

 גם הגאון הגדול הגר"מ לובין שליט"א כתב את דעתו בעניין.
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יום על טהרת את אלו שהקפידו עד ה ואם יעשו הכשר ע״ז הרי זה יטעהכל מקור העופות, 

 מסורת העופות.

שיראה לו בדיוק את הסודות  יבירור ע״י נאמנות לגוועוד דגם הבירור לשעבר הוא  .ט

 שום נאמנות. םוע״פ הלכה אין לה, םהכמוסים עמהם המקצועי

אלא ע״י הכנה  הבירור מכאן ולהבא אינו בירור כלל, דהרי לא נותנים להכנס לשםועוד דאף  .י

 ובב שם כרצונם, ובודאי יראו למשגיח את מה שרוצים להראות,קודם, ואינם יכולים להסת

וכמדומה שאין שום כשרות בעולם שסומך על בירורים ר כלל, רובי םואין בזה שו

 מפוקפקים כאלו.

בסוף תשובתו וז״ל, על כן עלינו להתעורר ולעמוד  מרן בעל שבט הלויונעתיק את דברי  .יא

ממקור בדוק מחשש תערובת מינים, בהשגחה חמורה שלא להביא לשחיטת עופות רק 

מצד הנקיבה,  יןכר ובזמצד ה ביןשהמסורה ברורה בלי פקפוק  יןגדלים רק ממ םושהאפרוחי

 והשי״ת יצילנו ממכשולים ופגיעה ח״ו בקדושת ישראל, עכ״ל.

ואף  הרב גבריאל פפנהיים אמר שהבד״ץ תמיד עושה מאמצים להוסיף הידורים בכשרות, .יב

לעשות הטוב ביותר שאפשר, וסיפר שהרב יעקב בלוי זצ״ל  יןדברים שהקילו בעבר מהדר

ענינים של הכשרות, ואמר לו שיש הרבה דברים שהקילו הביקש ממנו להיות המנהל של כל 

זה מפני שלא היה מה לאכול, וצריך לתקן הדברים כפי האפשר, ויתן לו כל פעם נושא אחר ב

ותר טוב, וסיפר כמה דברים שתקנו בהכשר, וכן אישר הרב פנחס לתקן שיהיה על צד הי

 .דרניב

גר״ש ואזנר והגר״נ קרליץ זצ״ל[ שאם ה נןלסיכום דעת הרבנים דלעיל ]ע״פ דעת מרנן ורב .יג

מן הנמנע לתקן דלפחות יעשו הבד״ץ שחיטה נוספת מעופות שנתברר למעלה מכל ספק 

ידוע המסורת שלהם ג״כ ין ול עופות שאלו אלו הנמנעים מלאככמעורבים, כדי שיו ינםשא

 נות מעופות בכשרות של הבד״ץ.הל



 

 

 דעת תורה ופסק הלכה
 בעניין העופות "פטם" המצויים והנאכלים אף בארץ ישראל

 
*   *   *   *    * 

 מכתב הגאון הגדול 

  שליט"א מנחם מנדל לוביןרבי 
 ורב שכונת רמת אהרן ב"ב ביד"ץחבר 

 פוסק הדוררבינו הגדול חמיו שליחו הנאמן של 
 זצוק"ל רבי ניסים קרליץ מרן

 

 

 

 
 "תבררה מציאות עגומה למעלה מכל ספקנו נלצער"

 "אין שום אפשרות לברר אלו עופות הוכלאו בייצור זה..."

בכל המוצרים שבטלים באלף אין נותנים הכשר אלא א"כ ברורים כל "

וכאן בעיקר קדושת המאכלות של עופות טהורים נעלים המרכיבים 

 "נאמר שמסתמא העכו"ם עשו כדין הלא חרפה גדולה היא לנוועין 

 את אלו אשר יראת ה' פועמת בליבם ופורשים בודאי חלילה להכשיל"

 "מהעופות
 .(מכתבו)מתוך 





 

 

 דעת תורה ופסק הלכה
 ובעולם בארץ ישראלבעניין העופות "פטם" המצויים והנאכלים 

 
*   *   *   *    * 

 מכתב הגאון הגדול 

  שליט"א שריאל רוזנברגרבי 
 ביד"ץ בני ברק אב"דג

 פוסק הדורשליחו הנאמן של חמיו רבינו הגדול 
 זצוק"ל רבי ניסים קרליץמרן 

 

 

 

 
יש באמת חשש גדול שמעורבים  "

בעופות מינים שבודאי אין להם  

 "מסורת ואלי אף עופות טמאים
 ""ל נבדקה ונתבררהאפשר לטעון כי השאלה הנ איו"

 מתוך מכתבו(.)



  

 בס''ד 

  בעין עופות הפטם המצויים היום בא''י ובעולם 

הישים מקדמת דא הה ודאי שעופות אלו אים דומים לגמרי לעופות  

ואמם שויים אלו לכשעצמם אים סיבה לומר כי עופות אלו הם מין אחר, 

אך מכיוון שלא מדובר בזן תרגולים שמצא במדיה אחרת שע''ז יש לדון 

אם הם דומים לעופות האכלים במסורת או לא, אלא מדובר בשויים  

ת בשים אלו הם שעשו ע''י הכלאות ממיים שוים של עופות, וכל העופו

ממפעלים שפיתחו עופות מהכלאות אלו שא''א לדעת מקורם ויש באמת 

חשש גדול שמעורבים בעופות מיים שבודאי אין להם מסורת ואולי אף  

עופות טמאים, ומ''מ מידי ספיקא לא פיק ואיך וכל להחליט שעופות דידן 

  אין בהם תערובות של מיים בחשש.

לפתח זן עופות שאין בו שום חשש מה''ל, וכן ובודאי יש לפעול להשיג ו

  הייתה דעת מו''ח הגר'' קרליץ זצ''ל.

ודעת לבון קל כי ביקור היום במפעלים במדית הים איו יכול לברר  

  . כלום על העבר, ואי אפשר לטעון כי השאלה ה''ל בדקה והתבררה

  

  

 



 

 

 דעת תורה ופסק הלכה
 ובעולם בארץ ישראלבעניין העופות "פטם" המצויים והנאכלים 

 
*   *   *   *    * 

 מכתב הגאון הגדול 

  שליט"א יהושע ראזנבערגעררבי 
  העדה החרדיתחבר ביד"ץ 

 בית שמש רמתו ואב"ד קרית הרמ"ארב 

 
 

 
אחרי חקירות ודרישות נוספות  "

ראיתי שאי אפשר בשו"א לברר  

 העופות" בענין מציאותהאת 

ואין לו שום נודע לי בבירור שעל הד"ר הנ"ל אין לסמוך כלל... "

 "נאמנות
 מתוך מכתבו(.)



  "עופות הפטם"של  כהיום  המציאות ןעניבמכתב 

ד"בס
ץ "הנה באשר פרסמו את המכתב הבד

  בענין העופות בלי רשות
  ומישראל' הנני בזה לקיים והייתם נקיים מה

ד ואמר "לפני כמה חדשים כאשר חזר השליח בי, ואכתוב את השתלשלות הדברים

  .ל דבריו וחתמנו על המכתבכשרים בלי פקפוק וסמכנו ע בפנינו בוודאות שהעופות
  שהוא סמך ודע לנונכ "ואח
, ממגדלי העופות ã"î ø ÷øà÷øòôå על מה שאמר לו

  ל אין לסמוך כלל"ר הנ"ונודע לי בבירור שעל הד
שהוא אומר וכותב מה שהרבנים המכשירין אומרים לו לכתוב

  ואין לו שום נאמנות 

  נוספותואחרי חקירות ודרישות 

 ïôåà íåùá øùôà éàù éúéàø
áìðä úåôåòä ïéðòá úåàéöîä úà øø"ì  

  ל הוא בטלה ומבוטלת"מתי הניכ הנני להודיע שחת"ע

  ואין לסמוך על זה כלל
ק"פ לפ"י כסליו תש"ח' ח יום ב"ז באעה"וע

יהושע ראזענבערגער



 

 

 דעת תורה ופסק הלכה
 בעניין העופות "פטם" המצויים והנאכלים בארץ ישראל ובעולם

 
*   *   *   *    * 

 מגדולי פוסקי דורינו אדירמכתב הגאון ה

  שליט"א משה זאב זארגעררבי 

 ירושלים דומ"ץ קיט"ל דסאטמאר 

  העדה החרדית ומ"ץוד

 בעל שו"ת 'וישב משה' ושא"סו

 
 

 

יש כאן חשש תורה "

"ד השומר נפשו  שלע

 "ירחק ממנו
 "ברור שגוי אינו נאמן בדבר דלא עבידא לגלויי ו"

 )מתוך מכתבו(.



 דעת תורה
 וממעתיקי השמועה מהגאון האדיר מגדולי פוסקי דורינו

 שליט"א י משה זאב זארגעררבהגה"צ 
 ובעל "וישב משה" ירושלים דומ"ץ קיט"ל דסאטמאר

העופות המעובדים  מציאותבירור בענין 
 זה עשרות בשנים ממפעלי הגוים

לענ"ד  ,ברוילער(-)פטם בענין העופות המעובדים
 דבר זה לא נתברר ולא יתברר,

ואני יודע ועד ראי' שיש שינויים גדולים מפליגים 
 ,מלפני עשרות בשנים

וידוע בכל העולם שמערבים והיה צריך 
 משגיח תמידי זה עשרות בשנים ויותר

וברור שגוי אינו  ,ומחזיקים הכל בסוד
 לגלויי, נאמן בדבר דלא עבידא

ויש כאן חשש תורה שלע"ד השומר נפשו ירחק 
 ממנו.

 סליו תש"פ לפ"קבעה"ח ז' כ

 

 בס"ד
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בס"ד

שליט"א יעקב מאיר שכטערשיחתו של הגאון הצדיק המקובל הגאון רבי 

שיש עליהם חשש הרכבה המצויים בשוק ופותהע סערתבענין 

מתוך הקלטה(ק נעתבעת סעודת מצוה ביום א' דחול המועד פסח תשע"ח )עם בני משפחתו  שדיבר

, היום חששות גדוליםעל העופות יש ": מהגרי"
הופך  מרכיבים את הזרע עם עופות אחרים וזה

רכבות, את נהיה היום עולם של ה להיות מסובך.
ויש חשש שמרכיבים הזרע מרכיבים עם עופות... 

מרכיבים עם אחרים שיתפתחו  עם עופות טמאים.
ישתפר, וזה הידור לקנות בשר מהר, שישתבח, ש

.", זה הידור)בקר(

תר לאכול את זה?: האם מושואל אחד הנוכחים

, !מה אפשר לעשות() ...די וועלט העסט" הגרי"מ:
)ראב"ד  הלשון של רבי ישראל יעקב פישרלך הנה 

 ;(אבן ישראלספרו ב העדה החרדית זצוק"ל
בוודאי צריך להזהיר ולעמוד בהשגחה חמורה, "

להביא לשחיטה רק עופות שלא נולדו מתערובות 
מה  ואז ממילא יפסקו כל הדברים האלה, המינים

שמערבים עופות טמאים עם טהורים, אחר שיראו 
  .(עכ"ל) שאינו הולך במסחר")הסוחרים( 

תערובות של אתרוג מורכב אף אחד אינו קונה את 
וא כשר, אבל עוף מורכב זה, אפי' שיש סוברים שה

; ("י פישר בהמשך דבריוגרוממשיך הלשון של ה) נו...
שהנקבה הוא העוף הטמא, א"כ ם טוענים יאחר"

".בוודאי כל הנולדים הם עופות טמאים

?העופותת : "האם מותר לאכול אהשואל

בית דין אינם אוסרים זאת, אבל טוב הגרי"מ: 
 )בקר( בשר אכילתעל  קפידלה

ל מותר לאכול את זה?: "אב)מתעקש( השואל

אבל אני לא יכול לפסוק!  וסק,אני לא פהגרי"מ: 
 !בשר להדר לאכול טוב

?": "אבל מה עכשיו, מה התחדש עכשיוהשואל

(לא ברורקטע )... ערובותפעם לא היה תהגרי"מ: 

גם אכלו את אותם השואל: אבל לפני עשרים שנה 
 ות?ופע

אבל זה לא היה מורכב כמו היום, היום הכל  הגרי"מ:
של  יש להם תכונותמלא הרכבות, מרכיבים זרע ש

, והזרע מורכב יותר, שיהיו יותר חזקיםלחיות 
 מעופות טמאים גם כן.

צבע אבל לפני עשרים שנה זה היה אותו השואל: 
 ?...עוף

בית דין אינם כן( ו), זה יותר)ההרכבות( היום  הגרי"מ:
כולים לאסור דבר שכל הכלל ישראל אוכל את זה, י

 ., אי אפשר לאסוראנשים מתפרנסים מזה

השואל: אז מה באמת עושים?

אוכלים בשר בקר, זה יותר בריא, יותר טעים, הגרימ: 
 ויותר כשר.

 השואל: אבל זה עולה יקר?

 לע על ספק מורכב באתרוג אין מברכיםהגרי"מ: 
, וכאן במורכהאתרוג הזה אפילו שיש מי שמתירים 

מתעלמים מזה ו רייתאשל איסור דאועל ספק 
.מאכט זיך נישט ויסנדיג('מ=)

, כולם אוכלים השואל: אז מה אומרים לכל הציבור
 ?את זה

, ...רק הדר לאכוללאפשר , ני אומרהרי א: הגרי"מ
  עשו בשר בקר. סעודהב הנה כאן

)אבער  השואל: אבל זה רק הידור אבל אין חייבים
 ?!מ'מוז נישט(

אין זה יותר מ)ס'איז מער וי מען מוז נישט(  הגרי"מ:
 .זה לא כ"כ פשוט, חייבים

?העופות אסורים באכילהאפשר לומר שהשואל: 

אינני יודע, אי אפשר לומר כלום.הגרי"מ: 

אפשר להילחם עם כל העולם?האם השואל: 

כשם  ילכן בית דין אינם יכולים לאסור, כ :הגרי"מ
שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר 

 )הגרי"מ נאנח! , אנשים חיים מזהשאינו נשמע
)זה לא  , חשש גדול,של עופותחשש  (ואומר:

 לשבור את הפרנסות של אלפי אנשים. צריךפשוט( 

מאות אברכים בתי שחיטה והשואל: יש עשרות 
, איך אפשר באמצע יום שיש להם מזה פרנסה

 ?...זה לו טובש להגיד להם

, אין זה דור יתום, לפני משיח: שוב הגרי"ם נאנח
רבנים שיוכלו להכריע בדבר כ"כ מורכב, זהו דור 

 יתום היום.



 ז"ק כי תצא למלחמה תשע"  ערש ד"בס

  מת ליבו הטהורהזעקת אש קודש מנ
  ע גאון ישראל ותפארתו ''ממרן ציס

א''שליט ישראל יצחק קאלמאנאויץ' הגאון הצדיק ר

ישראל יצחק קאלמאנאויץהרב 
  ב"ס אהלי ישועה ב"מח

 ט"אחדשה,  ויזרחיאירם נר.....' ור ,יו"נ....' לכבוד ידידי ר,  והשלום והברכההחיים

הנה ידוע . וגין הביצים המצוים,  מה ששאלתם גין טהרת העופות המצוייםאודות
, אמנם זה דבר ידוע שזה מערבים עופות בלי מסורת, לכם שאיני פוסק הלכות

ל כתב בשילהי שנת "א זצ"י החזו"על שהוחזק להוראה בעירנו " זצאזנרש וו"והגר
שנתברר למעלה מכל ספק שמינים 'ג "קי'  סיי"ת שבט הלוי ח"ח בשו"תשנ'ה

 'שמרכיבים לפעמים הזכר הוא ממין תרנגול עוף שאין לנו מסורה עליו

כ דבר חמור לפנינו שמתערבים מינים שאינם בדוקים "וא' שם עוד וכתב
ג ואין ''מצד זוז, שיש סימנים רק חסר במסורה באותםוהביא צד היתר . 'וכו' בטהרתן

אבל בנדון שלפנינו דהוא משגה חמור וגם הוא דבר ' עוד כתב ,חוששין לזרע האב 
 'ואין להעמיד הנהגת הכלל על בדיעבד ובפרט לעניין קדושת האכילה , תמידי

שנתרבה מיום ליום שמרכיבים המינים בלי להיוודע מה מרכיבים ' שם כתב עוד
 עוררהתכ עלינו ל''וע. ו למכשולות גדולות באיסור המאכלות ''והדברים יבואו ח

 .'וכו' ולעמוד בהשגחהחמורה שלא להביא לשחיטת עופות רק ממקור שהוא בדוק

 זה נכתב לפני שנים רבות שעדיין לא נודע בידיעה ברורה ממש על זה והנה

 גם ערובות שאמנם אף שבאותן השנים היו השערות וחששות שיש תועוד
''  החלקל ''י פישר זצ"ראבן ישראל להג' עי[ אך לא היה ידיעה ברורה בזה , בנקיבה

 ].*ה''נ

 החרדית לברר העניין העדה חשובים מםי ששלחו רבני'' בשנים האחרונות עאבל
 י מנהלי המפעלים אשר מרכיבים עופות שאין להם מסורת"נודע בבירור ע, על בוריו

כי עכשיו לכולם הוא בגדר של ,  כן אין שום צד להתיר מצד ריעותא דלא חזינאועל
 שהתירו רבנים לפני בירור זה אינו נוגע לזמנינו שיש ידיעה מהוכל , ינאחזריעותא ד

וגם שוב ליכא צד ההיתר שהביא בשבט הלוי שם מצד אין . ודאית ולא רק אומדנא
 .חוששין לזרע האב

ז יש איזה ''לא נשמע שום טענה תורני שיכול להיכנס לבית המדרש שעי, ומאידך
 . כנגד פסקו של בעל שבט הלויהצד להתיר לכתחיל

כי זה עופות , הנה ידוע שאינו שייך לשאלה זו,  ששאלתם בעניין הביציםומה
 .אחרים

 ב''אתם וכל ב'  טובה לחיים טובים ארוכים ולשלווחתימה לכתיבה ותזכו

  ז''תשע'אלול ה' ח
 ישראל יצחק קאלמאנאויץ

ובודאי צריך ' טרפות וכואבל כאן שמרכיבין עופות הדורסין שהם בודאי  :ל"וז* 
להזהיר ולעמוד בהשגחה חמורה שלא להביא לשחיטה רק עופות שלא נולדו 

 .מתערובת המינים

אולם , לפי מה שאמרו השואלים שהזכר הוא העוף הטמא] דמותר בדיעבד[וכל זה כתבנו 
, כ בודאי כל הנולדים הם עופות טמאים''אחרים טוענים שהנקיבה הוא העוף הטמא א

)ט''ה סימן נ''אבן ישראל ח( . צריך לחוש כאן באיסור דאורייתא באכילת עופות טמאיןובודאי

הנני בזה להצטרף לבקשת 

א "י הירש שליט"הגרש

לחזק בכתב את העושים 

עבור גידול ומכירת עופות 

, טהורים על פי מסורת

להציל את בני ישראל 

שלא יכשלו , הקדושים

באכילת עופות שאין להם 

 ידוע אם יש מסורת ושאין

וכבר , להם סימני טהרה כלל

ש קליין "העיד הגרמ

א בשם רבו הגאון "שליט

ל "ש ואזנר זצ"הגדול ר

והביאו , שהוא עסק בזה

עופות המכונים בשם 

בראקל כדי לגדלם שיאכלו 

ובזמנו לא עלתה , רק מהם

בידם מצד שהתערבו בזה 

  .אנשי המדינה

והנה דבר זה נצרך להרבה 

 דמים עמל ויגיעה והשקעת

וכבר איזה , תרתי משמע

שנים שעוסקים בגידול 

העופות המכונים בשם 

וכעת , בראקל במסירות

ד לקראת "עומדים כבר בס

  .הגמר בהצלחה רבה

ומי יודע הרבה מהבלבול 

והרפיון בעקרי האמונה 

והדיעות כדת תורה לא נגרם 

י אכילת עופות בלי "ע

  ל"מסורה רח

וככל דבר שבקדושה בזמנים 

יימינים אלו יש מ

ומשמאילים בכל מיני 

טענות סרק להחליש ולבטל 

כ "את הענין הנחוץ הזה ע

  הדבר הצריך חיזוק 

  כל זה כתבתי

 ז"א תשע"ח מנ"ער

 ישראל יצחק
קאלמאנאויץ



מרן של כ"ק  דעת קדשו
 אדמו"ר מאמשינוב שליט"א

 

 ברוילער -העופות הפטם  אודות בירור מציאות

לפרסם דעת קדשו של כ"ק מרן האדמו"ר  נתבקשנו
 מאמשינוב שליט"א שהשיב לבאי ביתו:

עופות ה מיניע פרטי כי מי שיאמר שיוד"
הרי זה  ,ברוילער –המעורבים בעופות הפטם 

 !"עובר על איסור דאורייתא של מדבר שקר תרחק

ולא שייך במציאות לברר המינים המורכבין 
בהעופות, וכבר הורה לאנ"ש ושומעי לקחו 

 לא לאכול העופות המורכבין כלל!
 

 הכו"ח

 העוסקים במלאכת הקודש

 בס"ד

 

 חודש טבת תש"פ
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