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יום שבת קודש | פרשת נח | א מרחשון | ב' דראש חודש מרחשון
כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' (כרך א')
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח  -שנה ח' קונטרס מ' (כרך ח'),
וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

גליון מס'

31

המערכת (בהמשכים)

ועד כמה מגיע אלמות ,נקח לדוגמא ,מה שנעשה נגד רב מפור ובנו המו"צ
 אשר השולטי שתפו אותו בתו ועד שהקימו כאילו לתק את פרצת
הניקור  וכשנגשו לתק העני בכובד ראש ,מיד החלו ברדיפת בכמה וכמה
דרכי ,והכריחו את הרב לחתו על צורה של הכחשה נגד דעתו על המצב ,ולא זו
בלבד אלא כשרצו לקבוע במקולי שתחת השגחת ,שלא יכניו רק חלקי שאינ
צריכי ניקור ,כדי להנצל מהמכשלה הקיימת ,נאלצו מההנהגה לבטל את זה ,ולא
נרגעו עד שבפרהיא לפני צבור גדול בי כותלי ביהמ"ד הגדול דקהל ייט"ל וומ"ב
התנפלו על המו"צ הנ"ל באמצע התפילה )ביו א' פר' ויצא( וחט הטלית והתפילי
שלו וזרק בבזיו לאר בצירו קולות וחירופי לשונות של גנאי עליו ועל כל
המתריעי על הזהירות בכשרות ,ולא ק רוח באיש למחות ולמנוע ,ויד השרי
והגני במעל .ובעו"ה ההמוני נלכדי  באי ברירה  וכומא בארובה ילכו
אחרי כל מה שנעשה עמה ,וכידוע שהכח להנהגות הללו שיוכלו להתקיי ולהחזיק
מעמד  על א השחתותיה המתגלות מזמ לזמ לרבי  הנ רק ע"י שיש לה
כתבעת צייטונג ,המרעשת עול בדברי פלתר ומבלבלת את הצבור המור ביד
בבלבולי ופראפעגאנדע רועשת שגונבת את לב ומשבשת דעת.

עמ' 2

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

דא
"בא "פו כלל ישראל ,או ווער זענע 
לא להתווכח והוכיח ,ווער איז די 

גאנצע צייט ) פתג השוי של הפלתר
ווא ביללע  די 
די הינט 
בא נועי הללו שחידשו בדורינו את ההשמצה והזלזול
ה"איד"ישיט( על איזה 

מהציוני והבונדיט בכינוי" ,די שווארצע" על שלומי אמוני ישראל.

המשך בעלון הבא

ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א
מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

עמ' 4

אין אנו מזדקקי בהקדמתינו הזאת בעצ עני פרצת הניקור שלפנינו ובפרטי
השערוריות שמביב לזה ,כ"א ברצונינו לעורר ולהתריע על העוות הנורא
שנתגלה לנגד עינינו ,באיזה אופ וצורה מתייחי לעני תוריי ברור ופשוט כאיור
חלב ,ולהתעוררות מחכ מובהק בדור לאפרושי מאיורא ,ושמחנכי ומרגילי את
רוב הדור להשחתה כזאת ה"י .כמו כ לא באנו כעת לכ חשבו הני בריוני אשר
יצאו נצבי בדברי נבלה ועריצות נגד קדוש עליו ולוחמי מלחמת ה'.

המערכת על תיקון הכשרות

עמ' 3

-ב-

דבר המערכת

עמ' 4

וכמו"כ הקבוצה מההנהגה המשתלטת בנדונינו זה ,ג ה כהאחרי אשר שפת
את ע"י עתונ המכונה "דער איד" המשתורר ומכוו את מהל
המחשבות של חלק הגדול מהצבור וראשיה ,ע"י ריבוי חומר הפלתר המופ על
ידי כמה לבלרי שרייבערלא בתדירות מדי שבוע בבתי רבבות יהודי בכל העול,
משרה אנדרלמויא ובלבול הדעת ,ומשתיק כל קול אנחה של יהודי ודעת תורה
שלא יישמע בעול כראוי.

גם

שנת התשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
לבוש מרדכי
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
לקוטי ישרים
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
מקור מים חיים
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
מנחת יוסף
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
מנחת יעקב
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
מסגרת השלחן
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
מורה לזובחים
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
אהל יצחק
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
פרי תואר על שו"ע יורה להצדיק הקדוש רבי חיים בן עטר זי"ע ,שנת
תק"ע ,בעל מחבר ספרי אור החיים הקדוש
דעה
על התורה ,חפץ ה' על מסכתות הש"ס,
ראשון לציון על נביאים וחמש מגילות- .
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
ראומה
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
ספר האגור
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני-.
ספר מהרי"ל
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שערי דעה
העולמירבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
קטלוג הספרים של מפעל הזוהר מהגה"צ
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
הלכות הגרמה ,הלכה למשה מסיני- .
שחיטות ובדיקות
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק
האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.
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בו יבואר
גודל
החיוב
ללמוד
וללמד
הזוהר
הקדוש
שחיבר
התנא
האלוקי
רבי
שמעון
בר יוחאי
זיע"א

ֵס ֶפר
ַהיוֹ מי

ֵס ֶפר
ַהיוֹ מי

ַהיוֹ מי


מעלתה
טהרתה
קדושתה
סגולתה


יובל שנים של פעילות המערכה

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

השוחטי הפכו להיות כמו מכונות
ז .השוחטי צריכי לדעת שה עוסקי במלאכת קודש
וצריכי לרעוד שחלילה לא יצא מכשול מתחת יד ,ולא
להאכיל מאכלות טריפות לישראל אפי' בשוגג ,שהוא חטא
ועו פלילי ,ובעווה"ר השוחטי הפכו להיות כמו מכונות,
ועובדי על פי ציוויו של הבעל הבית ,הוא מאבד את ההרגש
ועוסק בעבודת הקודש ,ה הופכי לפועלי פשוטי
המשועבדי בגו ונפש לבעל השור הבעל הבית ,הוא זה
המחלק הוראות עבודה ,ובמש הזמ השוחט הופ להיות
כל כ מורגל בקלקולי עד שהוא עושה זאת בלב של
ובנפש חפצה ,אי מכריחי אותו לעשות זאת ,הוא מחפש
להרויח כמה דולר נוספי.
השוחט הופ להיות מכונה ,אחרת פרנתו בכנה
ח .השוחט הופ להיות מכונה כנ"ל ,הוא חייב להוציא מתחת
ידו כמות גדולה ,וא לא יספיק ,פרנסתו חלילה מוטלת
בסכנה ,כי בעל הבית מאיי עליו שיאבד את מקור מחייתו,
ולכ עושה השוחט כל מאמ להספיק יותר.
הקצב עושה יד אחת ע הרב או הקהלה – ועושי מה
שרוצי
מעביד השוחט אינו הקהילה

)כפי שהיה מלפני באירופה .בהרבה

מקומות אע"פ שמוסכ שהשוחט מנוי מטע הקהלה ,הקצב עושה יד אחת ע
הרב או א הקהלה וכ ה יכולי לפעול יותר אצל השוחטי .כי זה נראה כאילו
יש כא קהלה .והרב אינו עושה אודות זה כלו ,כמו שאפשר לראות במכתב אחר
של הרב פאדווא שאומר שאי לו שו שייכות ,ורק הקהלה ה הבעלי בתי,
ובמכתב השני הוא אומר שמתיר שחיטת הבאקס ורק זה מה שרוצי צער בעלי

חיי'ניקעס ועל זה אי לו שו בעיות כו' עיי"ש( ,אלא בעל המשחטה
המתייחס לשוחט כפי שהוא מתייחס לעובד פשוט ,הוא
קשור לעבודה בכל נפשו ומאודו.
ע"כ הירא וחרד מדבר ה' ויש בידו לתקן יראה שלא יתלה אשמו
בראשו ואף במי שאין בידו למחות עכ"פ הרי בידו שלא לאכול בשר
כי אם עפ"י תקנה הנ"ל ,ואף שלא ימצא בשר לאכול אפי' בשבתות
ובי"ט אל יקל בעבור זה ח"ו ,דקרוב לודאי הוא שיאכל דבר איסור
לפעמים .ע"כ ישים אל לבו שסופו יהי' תולע ורימה ובתכלית יהי'
מרה ,ע"כ אל יתבייש מפני אדם כו' ויקדש את עצמו במותר לו )יבמות
ב (.ואז קדוש יאמרו לו מה קדוש לעולם קיים ויזכה בביאת ירושלים
במהרה בימינו אמן סלה ,עכלה"ק.
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

תויות )בלומבעס( של השחיטה הקודמת ,יכולתי לקנות את
התויות ואפילו לקחת אות חינ זה פשוט עמד לי בדר,
ה יכלו לשי את התויות אפילו על נבילות ,כי התויות
היו הפקר ,וכל גוי יכל לקחת כמה שרק רצה.

3

מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות

מהרידב"ז
ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות ,ומתוך האיומים שאיימו על חייו
והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם ,נפל למשכב עד לפטירתו.

 לו 

אזהרה והודעה

רב ידוע אינו רוצה לקנות בשר לאטליז שלו משחיטה
ששחטו שוחטים ללא זקנים  קלים וריקים גידלו
זקנים בכדי שיוכלו לשחוט עבור אותו רב
נסעתי פע לשחוט אצל השחיטה של ...
קהילה מודרנית( ,אני הגעתי למקו כי פשוט היה חסר לה
שוחט ,ואז הגיע למקו רב מדטרויט ,והוא שאל אותי מה
דעתי על השחיטה הא היא טובה ,השבתי לו שהשחיטה
מאוד רחוקה מלהיות טובה בגלל השוחטי הקלי שבה
וכו' .לה היתה בעיה ,מאחר ובית המסחר לעופות
שבדטרויט קונה כא את העופות שלו ע ההכשר שלו,
ולכ הוא נוע בי איזה נימוק ית על שאינו רוצה לקחת
את אות העופות ,אמרתי לו שיאמר לה שמאחר
ולשוחטי אי זקני לכ אתה לא מוכ לקנות יותר עופות
משחיטה זו .הוא פנה לבעל הבית וטע בפניו שלשוחטי
אי זקני והדבר מפריע לו ,השיב לו הבעל הבית א זו
הבעיה של ,אני אדאג שיהיה לה זקני .בקיצור ,הוא
שלח לקרוא לשוחטי והודיע לה שה חייבי להתחיל
לגדל זקני .השוחטי התחילו לצעוק מה פתאו עליה
לגדל זקני ,ה בשו אופ לא מסכימי ,אחד השוחטי
אמר שהוא מבוגר מאשתו ב 10שני ,ואשתו לא תסכי
לגור איתי א יהיה לו זק וכו' אחר טע שאשתו תעזוב
אותו א יגדל זק ,הבעל הבית השיב לה ,יש לי כא
ביזנס של שחיטה ,הרבני והסוחרי תובעי ממני
שוחטי ע זקני ,אז אי לי ברירה ואני חייב לספק לה
זאת ,ולכ א את מחליטי לגדל זקני ,את יכולי
ביו ראשו לשוב למקו ולהמשי לשחוט ,ומי שאינו
מסכי שישאר בביתו ,ואני אביא לכא היפיס ע זקני
ואלמד אות שחיטה .השוחטי ראו שהבעל הבית מתכוו
ברצינות ,והבינו שלא תהיה לה כל ברירה והחלו לגדל
זקני ,ה בעצמ היו קוראי לזקני מטאטא ,ה היו
אומרי עכשיו אנחנו שוחטי כשרי ,יש לנו מטאטא
ארו ,אבל מה לא עושי בשביל פרנסה?

ברחבי היהדות בארה"ב נתפרס מכתב מזויי כאילו הגאו
מקאשוי אינו מערער על ה"ניקור" והגיע לידינו מכתב רשמי
מקהילת עדת קאשוי כי המכתב מזויי והגה"צ מקאשוי
שליט"א עומד עוד בפסקו הראשו.

)השחיטה עבור

המשך בעלון הבא

קהל עדת קאשוי
בנשיאות כ"ק אדמו"ר הגה"צ מוהר"ר רפאל בלו
שליט"א אב"ד ור"מ קאשוי יע"א

ב"ה
יום ה' לסדר וישלח שנת תשמ"ג לפ"ק
שלו' וברכה לכ"מ הע"י:
לאחרונה יצאו אנשים בני בליעל והפיצו מכתב מזויף שזייפו
באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו שליט"א שבו חוזר
ממה שכתב במכתבו הראשון )שנכתב ביום י"ג מדות דהאי שתא
תשמ"ג לפ"ק( בענין חלב ,ועוד תוספות דברי שקרים וכזבים
רח"ל.
וע"כ באנו בזה להודיע לכל מי שהגיע מכתב המזויף הנ"ל לידו
כי מעולם לא יצא מתחת יד רבינו שליט"א ,ומזויף כולו
מרישא לסיפא.
)ומצרפים אנו פה נוסח של הכתב יד האמיתי וגם המכתב המזויף(.
ובדרך אגב ,הננו מודיעים בזה שאין לנו או לאחד ממוסדותינו
שום חלק ואחריות בשום פאשקעווילע"ן הנדפסים בדברי לעג
ובזיון וליצנות באיזה פנים שיהי' ,ואצ"ל שאין לנו ח"ו שום
קשר בענין זה ולא בשום ענין  -עם פורקי עול ושונאי הדת,
והציונים ,ותומכיהם ,בכל שום וחניכא דאית להון ,ובפרט
הראדי"א והצייטונגע"ן שכל הנ"ל המה מאוסים ומשוקצים
בעיני כל יראי ה' וכש"כ בעיני רבינו שליט"א הלוחם כל ימיו
נגד כולם כידוע ומפורסם.
מאחר שכמובן אי אפשר לנו בשום אופן להודיע בעצמינו את
כל הנ"ל לכל מי שנוגע לו ,ע"כ )הגם ששלחנו לכמה מוסדות להודיע
להם ,מ"מ( נבקש מכל מקבל המכתב הזה לפרסמו גם לאחרים
כפי אשר ביכלתו.
בכבוד ובברכה
הנהלת הקהלה

דעתו של הגה"צ מקאשוי שליט"א אודות מצב הכשרות אצל
השחיטה וכו' בארה"ב ,בחודש תמוז תשמ"ה לפ"ק ,נדפס עתה
בספרו החדש ברכות שמים עמ"ס שבת פ"ב ,בקו' קצה
השמים פרק ה' )עמוד כ"ז( ,וע"ע לקמן עמוד ש"נ.
מכח זה של חורבן הקהלות בעו"ה וכמעט אין שום קהלה
מסודרת על נוסח שהי' באירופא ,נמשך גם כן ירידת הכשרות,
בדברים חמורים מאוד ,והשחיטה ,והאפי' ,והבישול ,וכמעט
כל המאכלים ,הכל ביד יחידים ,המה המושלים והמשלמים,
אשר אפילו אם היו יראים וחרדים ,הלא אין ליתן שום
נאמנות לבעל העסקים ,וקו"ח שהרבה המה מהירודים ,ורבה
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.

זהירות:
קינוחים חלביים או לא כשרים
באירועים
לאחרונה החלה תופעה במסגרתה בעלי שמחות
מזמינים קינוחים ודברי מתיקה מחברות המתמחות
בענף זה ,ואינן חלק מהקייטרינג הכשר באולם
עצמו .מצב זה יוצר חשש להגשת קינוחים חלביים
לאחר אירוע בשרי,
או אף קינוחים ללא
הכשר כלל.
המשגיחים מתבקשים
ולוודא
להקפיד
כי כל מזון המובא
מחוץ לאולם נושא
תעודת הכשר תקפה,
המתאימה לכשרות המזון המוגש באירוע  -ובפרט
לוודא כי לא מוגשים קינוחים חלביים באירועים
בשריים .בשום מקרה אין להחריג כשרות של חלק
מהמזון המוגש מתעודת הכשרות.

היערכות לעונת הסופגניות
עם התקרב חג החנוכה,
נערכים סניפי רשתות
המזון והקונדיטוריות
ברחבי הארץ לקראת
ייצור סופגניות .על
לדאוג
המשגיחים
שהמטגנות יעברו הכשרה והגעלה על מנת לוודא
כי אינן בשריות או בלועות איסור .יש לוודא
הדלקת המטגנת באופן שלא ייכשלו בבישול
עכו״ם .יש לוודא כי מהעיסה המתקבלת הופרשה
חלה כדין והקמח עבר ניפוי כנדרש על פי ההלכה.
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ומי שיתמה בדבר ויאמר מה גבר בגוברין ומה יום מיומים ויקל
בדבר הזה ,בוודאי מנהג ומעשה אבותיהם בידם ששוטחים את
דבריהם לאמר ,מי יתן לנו לאכול בשר .אל-תקרי וישטחו אלא
וישחטו שיתחייבו שונאיהם של ישראל כליה (יומא עה ):על שבקשו
לאכול בשר תאוה היינו בשר נחירה ואבותינו חטאו ואינם ,ואנחנו
אם נעשה כמעשיהם לא טובים להיות נלכדים בעונם ח"ו.
אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה ואין לנו פה לדבר ומי
יוכל להגיד ולספר מה שעבר עלינו עד כה ,שגרמו לנו השוחטים
כמה רעות ולא ידעו ששחטו לעצמם בסכין פגומה ,כמו כן יהי'
מיתתם בכלל נבילה וטריפה ,לכלב הוא הקליפה רחמנא ליצלן
תשליך אותם ומוכרח להיות מגולגל בכלב ,ע"כ ישימו אל לבם
עונש גדול הרע הזה ויחשבו שכרם כנגד העבירה ולראות שתמיד
יהי' יראתו ית' על פניהם ,ומה' ומישראל יהי' ג"כ נקיים (במדבר
לב-כב) ,ולהראות סכינים לחכמים שבדורם לפני השחיטה (חולין יח.
ובראשונים וטוש"ע סי' י"ח סי"ז ובהגה) ,ואח"כ בכל שבוע ושבוע ואז תבא
עליהם ברכת טוב ויזכו לרב טוב הצפון ליראיו.
ועכשיו ת"ל שמענו שבכמה קהלות קדושות במדינת אשכנז
העמידו כשרים ונאמנים בשעת שחיטה כדי לבדוק תיכף אחר
השחיטה ולהראות סכינו לפני השחיטה לחכם ,גם פה ק"ק ברלין
ראה הרב המופלג הישיש והזקן אב"ד ור"מ נר"ו לגדור גדר לפני
צאן קדשים שלא יסתאבו את נפשם ח"ו והסר המכשילה הזאת
המשך בעלון הבא
מישראל עד כי חדל לספור כי אין מספר.

מכתבים למערכת
לוי יצחק גרינוואלד

רב דקהל ערוגת הבשם ברוקלין ניו יארק
הנה האברך המופלג בתוי"ש ותיק וחסיד מו"ה שלום יודא גראס נ"י יצא
ללקוט אמרים מספרי מוסר בענין זהירות ממאכלות אסורות ,ומביא כמה
מעשיות מצדיקי אמת בענין זה ,לראות עד כמה צריכים ליזהר שלא יבא לפיו
דבר שיש בו חשש איסור ,אפי׳ איסור שמנו חכמים ז"ל מחמת חשש שנראה
לעינינו חשש רחוק ,מ"מ כיון שחכמינו ז"ל אסרו אותו הוא אסור כמו איסור
דאורייתא ,והוא מטמטם את לבו ומוחו ,ועבירה גוררת עבירה עד שנכשל ח"ו
באיסורים חמורים ,ויען שהוא תועלת גדול לזכות את הרבים ע"כ ראוי ונכון
להחזיק בידי האברך הנ"ל.
באעה"ח ב׳ בהב"ח ל"ז לעומר תשכ"ח לפ"ק
הק' לוי יצחק גרינוואלד
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