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ו"ק האלמין יצ"אבדק, שלום יהודה גראס' הק  
 

  עמודים373,  ספרים7כולל 
 

בו יבואר הדרך האמיתי של הבעל שם טוב  -  'תפו של עמלק חלק אקונטרס שו :ספר א
ס בזוהר "ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש -  הקדוש ותלמידיו מלחמתו הגדולה על הכשרות

 הבעל   ע בענין כשרות הטבחים שהם שותפם של עמלק"הקדוש ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי
 - . כילים את עם ישראל בנבילות וטריפות חלב ודםשם טוב הקדוש נוסע מעיר לעיר לגלות שמא

י "ל ע" י-, א"ק האלמין שליט"ר ואבדק"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"שאלות ששאלו את הגה
   עמודים17 .ק"ס לפ"אברהם הררי ארצות הברית תש

על שם טוב הקדוש היה נוסע מעיר איך שהב -  ' חלק ג של עמלק שותפו סקונטר :ספר ב
ס בזוהר הקדוש "ביאור גדול ורחב על מה שכתבו בש - לעיר לגלות שמאכילים נבילות וטריפות 

 וביאור גדול  ע בענין כשרות הטבחים שהם שופם של עמלק"ומדרשים ובספרי בעל שם טוב זי
כמו שכתוב בתורה . ובמה אנו יכולים לעשות לנצח אותו, בענין מה הוא באמת מלחמת עמלק

 ועיקר עבודתו של השטן הוא לרמות את המנהיגים שלא ידעו את  בעמלק מדר דר' מלחמה לה
ואלו שיודעים מסית אותם שלא יגלו את האמת מה שהולך בשחיטה ובניקור ובזה יתבאר , האמת

? מה עיקר העבודה של השטן. ע"מה שהצדיקים הקדושים אמרו שנשתכך דרך הבעל שם טוב זי



 ב 

ר "צ רבי שלום יהודה גראס האדמו" שאלות ששאלו את הגה-. . יון האחרון בגלות המרנס
  עמודים78.ק"ב לפ"י אברהם הררי ארצות הברית תשס"ל ע" י-, א"ק האלמין שליט"ואבדק

בו מבאר האיסור הגדול  -  ם לאנשים וקטנים"ב עכו האיסור על חל-להסיר מכשול : גספר
, אודווארי, דעברעצין,  מקאשוי  ם"האדמורי. א"ם בחתימת גדולי הרבנים שליט"של חלב עכו
  עמודים4, א"האלמין שליט

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות  – ?הבשר הכשר: ספר ד
ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים , הברית שהיה בטווין טאויערס

, טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא? , נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי
לק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין יצא לאור ונדפס ונח. ואין פוצה פה ומצפצף

  עמודים20 .א"ג אלול תשס"טאויערס כ

צ רבי "המנקר הגה, ל"א זצ"הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר - לחם שערים :הספר 
ע לקח "והגאון החסיד מווילנא זי, נא אוכלים חלב דאורייתאק קיראן מצא שכל העיר וויל"משה מק

וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת והלכות , ל"עשרה גדולי ישראל ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ
וכל העשר רבנים דשם , הניקור ומצאו שאמת נכון הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו באכילת חלב

  עמודים32  ,ניקורחתמו על קול קורא איך לתקן הענין של ה

ג רבי "על מצב השחיטה והניקור מאת הרה -   ומכתב הצלה-ספר תיקון הכשרות  :וספר 
ר "ק מרן אדמו"במסירת נפש כ' המכתב נכתב להלוחם מלחמת ה -  א"שלמה יהודה שוויצער שליט

 מחבר ספרי לשלמה משפטיך על - א  דפורד היללס נוא יארקרב דקהל דרכי נועם "וי שליטמקאש
גדולי שלמה בדין , ברה כחמה על ברכת החמה, ע אילנא דחיי על הלכות ברכת אילנות"ח שו"ד

 23, דרשת שלמה על עניני כשרות המאכלים וידיעות נחוצות בעניני כשרות, גילוח בחול המועד
 עמודים

 :אנגלית ב:זספר 

NIKKUR [PURGING ANIMAL FATS] LAWS 
AND CURRENT PROBLEMS  - The Status of Nikkur - PROBLEMS WITH THE 
PURGING OF FORBIDDEN FATS [NIKKUR] FROM SLAUGHTERED ANIMALS 

  עמודים225 
 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































