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מספיק תתחילו לפרסם את הש"ס היומי שזה חשוב יותר מהכל? ולמה 
אתם מדברים לשון הרע על הרבנים וראשי ישיבות?

הערב  של  תלמידים  בוודאי  אתם  תשובה!  חצי  חכם  שאלת  תשובה! 
רב שעליהם אמר הזוהר הקדוש שימחקון מן העולם כפי הנראה לא 
ראיתם את הספר כוח הזוהר ששם ביררתי הכל, ]או אולי ראיתם ולא 
להיות  איך  שו"ע  בכלל  למדת  האם  אותך  ונשאל  בוא   - לכם  איכפת 
החפץ  של  וסיפורים  הלכות  לקמן  לך  ונעתיק   - שלא!  בוודאי  יהודי 
אטום  פצצת  לפני  לך שאנחנו  -דע  בו  מאמין  אתה  זי"ע שאולי  חיים 
ואם אתה רוצה להינצל אין לך שום ברירה רק ללמוד דף זוהר ביום! 
- ידידי אהובי! תחשוב מה יהיה איתך בעולם הבא? האם תזכה בכלל 
לזה? - ראה התשובות להלן![ ועת לעשות להשם הפרו תורתיך, ויה"ר 
שהקב"ה יקיים בנו שיפסיק מלימוד התורה )דאחז"ל שהקב"ה עוסק בתורה בכל 
גלות  שהוא  אדום  מגלות  ויוציאנו  ותנחומין,  שבח  בדברי  ויעסוק  יום( 

מכל  האחרון  הגלות  שהוא  ישמעאל  ומגלות  גלויות,  מהד'  הרביעי 
הגלויות, וכמו שכתב הגה"ק רבי חיים וויטאל זי"ע בספה"ק עץ הדעת 
טוב על תהלים, ויען כי עתה עת צרה היא ליעקב, בפרט בארה"ק אשר 
בני ישמעאל מצירים את רגליהם של ישראל רח"ל, ע"כ כדאי להעתיק 
)שם קכ"ד(, על פסוק שיר המעלות  זי"ע  לשונו הזהב של הגה"ק הרח"ו 

לולי ד' שהיה לנו וכו', וז"ל:

עוד  אבל  ואדום.  ויון  ומדי  בבל  ד',  אלא  אינם  הגליות  כי  ידעת  כבר 
עתידין ישראל להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל כנזכר בפרקי ר' 
אליעזר ובמדרשי רז"ל, ובספר הזוהר סוף פרשת לך לך ובענין משא 
אברהם  בן  להיותו  ישמעאל  כי  אמר  לך  לך  בפרשת  ושם  וכו'.  דומה 
ונימול נקרא פרא אדם ולא אדם גמור מפני שמל ולא פרע. אבל שאר ד' 
הגליות הן משולות אל החיות כנזכר בספר דניאל. והנה דוד ע"ה נתנבא 
ברוח הקודש במזמור זה כל מה שישראל עתידין להיות בגלות הנזכר. 
והנה בהיות ישראל בגליות הארבעה הם עתידין לומר לולי ד' שהיה 
אח"כ  כמ"ש  לגמרי  אובדין  היינו  אלו  גליות  בד'  עתה  כלומר  נא.  לנו 
אזי חיים בלעונו וכו' וסרס את המקרא כאילו אמר יאמר ישראל לולי 
ד' שהיה לנו נא. ר"ל עתה באלו הד' מלכיות. אבל עוד יש גלות חמישי 
אחרון לכולם וקשה מכולם. והוא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם כנ"ל 
ד'  לולי  והוא  אחר.  באופן  ישראל  יאמרו  ואז  החיות.  אל  נמשל  ואינו 
שהיה לנו בקום עלינו אדם, כי להיותו אדם לסיבת היותו בן אברהם 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

ט' פרק 

אורות מאכלות עונש
ועונשו  הגו שאינו שו"ב 

מאכיל  הר "ז לשו "ב הראוית במדות  נוהג שאינו שו"ב א)
מפורשט ועונשו  .זדו עולה ושגגתו  לישראל ריפות

בידו  מספיקי ואי בו, תלוי הרבי וחטא בכלב שמגולגל
ע"ש  תשובה. ז')לעשות  סעי' א ' סי ' .(שמ "ח 

והרוח האיל בעלי מתגלגל לישראל טריפות המאכיל ב)
שהעלה הוא  ענשו וסו גדול צער והוא ומגלגלו  עליו בא
ולפעמי ממש . למיתה נחשב אז כי האר על נופלת 

פעמי כמה עד  דחוזר שבסופו בליקוטי להאריז"ל הגלגולי (ס'

ל"ח )  ד ועע"ש ע"א, .ל"ט
פגו בסכי שוחטו המות   המלא  פגו  בסכי השוחט  ג)

נבילה הוא בשוהרי פכ "ח סו כו' שער המצות על המל (דבר 

נהר ד ' מעי מ "ז, נהר ב'  מעי אזולאי  מהר"א  להק ' חסל"א בס' וע"ע זוה"ק ,

שאינו השוחט  של והעונש  הפג גודל לב' ונהר יד ', נהר  ה ' ומעי כ "ז ,

ע"ש) כראוי, .מדקדק 
בקבורתו מתעסקי אי לישראל טריפות המאכיל (הג'ד)

פ "א)  חולי .אשרי
להתעסק  קדישא החברה אנשי רצו לא  אחד בעיר  ה)
לאחר  פגו סכי כשמצא נוהג שהי' שו"ב בקבורת
מאבות שמקובל וטענת ,לפעמי מכשיר הי ' שחיטה
בקבורתו  להתעסק  אי לישראל טריפות המאכיל דשו"ב

ח ') או' פ"ז משה .(תואר 
א ולהעבירו  טריפות  המאכיל שו"ב על  לרח אסור ו)
יהי '  דלבסו הוא אכזריות כזה ורחמנות בי'. תלי שטפלי

רח "ל הדת ירידת  במדורגורמת ועי ' ז', סי ' יור "ד ח "א  ד "ח  (שו "ת

שהארכתי ) קלי שו"ב  על .רחמנות
נבילות לישראל מאכיל שהי' בציפורי בטבח מעשה ז)
והיו  ומת ונפל לגג  עלה יי שתה בער "ש  פע"א וטריפות
לטלטל  מותר אי חנינא לר' שאלו בדמו , מלקקי כלבי
הכלבי משלה כי , לה הניחו לה ענה ,מש המת 
תשליכו לכלב וגו ' טריפה בשדה ובשר  דכתיב  אוכלי

לישראל  ומאכיל הכלבי גוזל הי' וזה (ירושלמי אותו.

אמור) פ ' ילקוט פ "ה, ויקרא רבה מדרש ה "ג , פ "ח  .תרומות
עונשי לישראל טריפות המאכיל השוחט על כשיעבר  ח )
נפשו  במר  אז  הגלגול, וצער  הקלע  כ ,והמאררי המרי

באומנותו)יבכה להחזיקו בעוזריו שהיו אות טוב (נגד הלא  ויאמר 
הייתי וג להחזיקנו, עלי  מרח הי ' לא א עתה לי  הי'
תמה, לאכזריות לי נהפ רחמניות  כי פתחי , ממהדורי
זו  בעבודה נפשי שפגמתי  מה פגע ולהשב  עו לכלות

זצ"ל) מקאלאמייע כ "ה  להגה"ק  פ "ה כ "ב  ח "ג דל אל  .(משכיל

האדם  נפש כי  פה , וניבול ראש וקלות  שחוק  לידי באים
וכבישת ויתירה מעולה שמירה לזה וצריך  אחריה  מתפתה
בא אינו אם אף עבירה  הרגל לידי  באים  זה ידי ועל היצר ,
ועל נשף  שמרה נואף נקרא נמי  ממש בפועל מעשה  לידי
ועוד מעבירה, קשה עבירה  והרהור  הרהור לידי  בא פנים כל
כל יודעות  הבתולות כי  ועוד לילה , למקרה  בא זה  ידי  על 
כדי בחנויות  אותן מעמידין  כן ועל ומתן משא עניני
בתולה שעומדת  במקום כי ידוע  כי קונים אחריה  שתמשוך 
והפדיון הבחורים יומשכו שמה  למכור, בחנות  מקושטת

יפה שטים)עולה  .(מעשה

בדור  הגדול הכי שאיןנסיון טומאה  שערי למ"ט להיכנס אחד  ברגע (שיכולים

משם לצאת כמעט הקאמפיוטער)מא יכולים  נסיון הוא  ,
וווידיאו  ומאוויס והטעלעוויזי"ע

כיכבר  אותנו והזהירו ז"ל וחכמינו נביאנו לנו חזו
ואנו  הנסיונות, ויגדלו  יתרבו דמשיחא בעיקבתא
חדשים  נסיונות מתחדשים ויום יום כל אשר רואים בעינינו
לעמודל ותעצומות  עוז  ברוב ולהתאמץ להתחזק וחובתנו
המביא דבר מכל והתרחקות  וסייגים בגדרים המשמר  על 

נסיון. לידי

קדושתוהנה להשחית  בזמנינו  ביותר העצומים מנסיונות 
הי' שתחילתו קאמפיוטער  הנקרא כלי הוא  ישראל 
ואז  העולם, בו שנתרגלו עד ניכרים הזיקים בלי  ומועיל  טוב 
ומאבד מכלה המשחית  מלאך ממנו ועשה  דבר הבעל יצא
אבות כמה ידי על בא וזה ליצלן. רחמנא טובה  חלקה כל

בו: שנתחדשו  נזיקין 

בבית  מדברים אנשים הרבים בעוונותינו הנה  פנחס לרבי אמר
את  המעכבים מהדברים אחד וזה התפלה, ובשעת הכנסת 

הזאת? הפרצה את  לתקן  נעשה מה הגאולה,

פנחס : רבי  לו  היואמר הזמן שבאותו  מזה , גדול יותר איסור יש
העולם  אומות של  הגדולים השרים אצל הולכות ישראל בנות

וכיוצא , דגים עופות, להם  באותו למכור המנהג היה כך כי
ייחוד.העיר, לידי יבואו שלא פנחס רבי חושש אחד והיה  וכל

היותר האיסור  זה  אומר שהוא שמה בדעתו עומד  היה  מהם
וזה בו כתוב מה ולראות  אחד חומש  לפתוח  ויסכימו גדול,
בראשית, חומש  השולחן על  היה והנה הצדק . מי  עם להם יוכיח 
את  יעשה הכזונה  זה, פסוק בדיוק  להם ויפתח  ויפתחוהו,
תראה יבא רבי לו אמר אז  צדק . פנחס שרבי ונמצא אחותנו ?
בכנשתהין  "מתאמרת והוא זה פסוק על  יהונתן שתרגם מה
שניהם. דברי  וצדקו דיעקב", ברתה  סאיבו ערלאין דישראל,

הפסוקמא ) לנו  מרמז  אלו נסיונות עזבתיך ועל קטון "ברגע
אקבצך" גדולים דבריםוברחמים שרואים אחד  שברגע ,

ברוך  הקדוש את  ליצלן רחמנא עוזבים עזבתיך, כאלו מכוערים
כמה שהיה למה חזרה לבוא גדולים רחמים שצריכים עד הוא,

מקודם. רגעים
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ים ֶאת ָהָאָדם  ר ַמֲעִניׁשִ דֹוִלים ֲאׁשֶ ים ַהּגְ ים, ְוָהעוְׁנׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ ִלּמּוד ִהְלכֹות ַצַער ּבַ

ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ַהּבַ ֶאת  ַצֲעִרים  ּמְ ׁשֶ ְוַצַער  ַצַער  ל  ּכָ ַעל  ָהֶעְליֹון  ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

)וכ"ש ַצַער ָהָאָדם(

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים
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חיי  נצלו וכך הלסטים, את ושרפה אש ירדה שעה
היהודים".

שאמרתם אלו מלים בזכות "ערבים, פנחס: רבי להם אמר
רבי  הבין לכם". המחכים אחרים מלסטים היום תנצלו
ואמר:" ובכה היא, חמורו נעירת - החמור נעירת  כי פנחס ,
- אלו יהודים והצלת בשבילי עשית  נס  העולמים! רבון
גדולות נפלאות "לעושה ואמר: פתח ידעתי!" לא ואני
ברוך  הקדוש עושה טובות  כמה  חסדו". לעולם כי לבדו,
הוא אלא כך, על יודע אינו ואיש - האדם בני עם הוא
בא להרגו. לו  אורבים ולסטים בדרך , הולך אדם לבדו:
על יודע ואינו נצול , והוא תחתיו, ונהרג אחר  אדם 
רק  יודע  שאותה  הוא, ברוך הקדוש  עמו שגמל הטובה ,
נפלאות "לעושה שכתוב: וזה לבדו. הוא  ברוך הקדוש

לעולםגדולות כי חסדו".לבדו,

הערבים, את דווקא ששאלתי "זה לחברייא: פנחס רבי אמר
פנחס  רבי הוסיף מכן לאחר בשדה". מצויים שהם משום 

קול איזשהו  שמעו זאת בכל אם הערבים, את  (משוםלשאול

פניו ) לקבל  יצאו ודאי בנו אלעזר  ורבי יוחאי בן שמעון  שרבי  .שידע
פנחס  רבי אל הערבים חזרו  בדרכם, להמשיך  כשהתכוננו
אם בתחילה, אותנו שאלת אתה סבא! "סבא, לו: ואמרו
יום על אותנו שאלת ולא בשדה, קול איזשהו פעם שמענו 
ונפלאים: תמוהים דברים בעינינו ראינו היום אמנם זה.
והנה ביניהם אחד וזקן יושבים אדם בני חמישה ראינו
מעל רבים עופות מתקבצים כיצד  ראינו, לתדהמתינו

בפרשם קבוצתראשיהם על  להצל כדי כנפיהם את 
שבים, וחלקם עפים חלקם כדרכם, והעופות, היושבים.
החוסים של ראשיהם מעל קבוע  נשאר העופות  מחנה אולם
אשר  את ועושים  הזקן של פקודתו לקול  הנשמעים בצלם,

להםהוא לעשות".מצווה 

לשמוע  רציתי אשר  הדבר  בדיוק "זהו פנחס : רבי להם אמר
של חמורו  נהק כך אחר דבריו. לפשר הערבים תמהו מפיכם".
רבי  אמר יוחאי. בן שמעון רבי באוזני נשמע  וקולו פנחס  רבי
הצוהל קולו שהרי ונקום , "הבה ולחבריה: בנו לאלעזר שמעון
ובעקבותיו  יוחאי בן שמעון רבי  קם נשמע !", הסבא חמור של 
פי  את ה ' "ויפתח ואמר : יוחאי בן שמעון רבי פתח החבריה.
בין  נברא האתון שפי החבריא, אמרו בלעם". של האתון
שמעון  לרבי נשק יאיר , בן פנחס  רבי הגיע בינתיים השמשות .
גן  בבוסמי שהתמלא  פה, – ה' פי את  "נשקתי ואמר: יוחאי בן
עליהם, שהצלו העופות, פרחו - בינתיים וישבו. שמחו עדן.
על קולו את  והרים ראשו את  שמעון רבי החזיר והתפזרו .
את מכבדים אינכם האם השמים! "עופות  ואמר: העופות 

לרבנים תורה  ז 'דין יג|תביעה

לוֹ  קׁש ה  ּכ אחר  וּ מּמ ילא עברה, גּ וֹ ררת ועברה ¤¨¨©©¨¥¦¨¥£¤¤¨¥£©¤¤¨§¦מסּת אבת.
האמּת ית  ה דּ ר את מּמ נּ וּ  מ וֹ נע וזה היּ הד וּ ת, מצווֹ ת את ¦¦£¨¤¤©¤¤¦©¥¤§£©©§¦¤¥©§לקיּ ם

ולאה וּ בכל ליראה וּ בתמים, בּ אמת וּ לעבד וֹ   יתבּ ר הם את  ב §¦§¨§¤¡Ÿ¤©¥¦§¨©§¨§¤¡¤§¨¦§¨
ׁש כּ ל  חלקים יׁש נם - אסוּ רוֹ ת. בּ מאכלוֹ ת מזלזלים הם ¨¤¦¨£¨§¤£¨£©§¦§§©§¥Ÿזאת
אחרים וי ׁש נם הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי ּפ י  על כּ לל מתנהל  אינוֹ  ¦¥£¨§¤§§©©¥¨§¦©¨§¥©§¦¥¨¥בּ יתם
העברה א הכּ ׁש ר וּ ת, כּ ללי כּ ל ּפ י  על  מנהל הבּ ית  ¨¥£¨©§©©¥¨§¨¦©¨Ÿ§¦©©¨§¤¤ׁש אצלם
בּ רכּ בת אוֹ  בּ אניּ ה נוֹ סעים וּ כ ׁש הם  בּ עיניהם, מאד  ק לּ ה ¤¤©§¨¦¢¨¦§¥¤§¤¥¥§Ÿ§¨©¦היא
לבּ ם וּ מּמ ילא ליּ ד, הבּ א מכּ ל וא וֹ כלים  לעצמם מק לּ ים ¨¦¨¥¦¨©¨©¨¦¦§§¨§©§¦¦§¥הם
אז  יתבּ ר להם יצעקוּ  והם צרה  לעת יגּ יעוּ  כּ ׁש הם ¨©¨§¦¥©§£§¦¥§¨¨¥§¦©¥¤§¥§©¦מּט מטם.

להם י ׁש מע יתבּ ר וּ מׁש ּק ציםהם המטּמ אים אלּ וּ  ואוֹ תם ? ©¥¦§¨©¦§©¨¤§¨¥©§©§¦§©§¦
נבלוֹ ת בּ אכילת נפׁש ם את מפ ּט מים כּ ׁש הם נפׁש ם, ¥§©¦£©¨§©¤¦§©§¥¤§¨§©¤את
אּת ם אּת ם, ע ּמ י  א -  יתבּ ר הם אוֹ מר עליהם ¤©¤©¦©©¨§¦¥©¥¤¥£¥§וּ טרפוֹ ת

עכ"ל . לי  ׁש יּ כים ¦¦¨©¤§¥אינכם
כּ וֹ תביט. הּק דוֹ ׁש  חיּ ים ז')הדּ ברי  סי ' ח"א עברה(יו "ד ע וֹ ד אין : ©¦§¥©¦©¨¥¥£¥¨

לטמט וּ ם גּ וֹ רם ׁש זּ ה כּ ׁש ר, ׁש אינוֹ  אכל כּ מוֹ  חמוּ רה  ּכ §¦§¥¤¤¥¨¥¤¤Ÿ§¨£¨̈כּ ל
האמת  מ דּ ר ירדוּ  גּ דוֹ ל וֹ ת ׁש ּק הלּ וֹ ת גּ רם מה וזה ¤¡¨¤¤¦§¥§¦§¤©¨¤©¤§¥©הלּ ב ,
אסוּ רוֹ ת, מאכלוֹ ת אכלוּ  כּ י זאת כּ ל ליצלן, רחמנא  £¨£©§¨¦Ÿ¨¨§¦¨¨§©§©§¦§והׁש ּת ּמ דוּ 
ּת קוּ פה  ֹותו לראׁש , טוֹ בים א רעי וֹ נוֹ ת להם עלוּ  זה ידי  ¨§§Ÿ¨¦§©¤¨¨¤¥§©§ועל

ה' דּ ר את עזבוּ  א')קצרה סי' תשובה  בדרכי מובא .(ע "ש §¨¨¨§¤¤¤
כּ וֹ תבכ. ד"ההרמבּ "ם עקב  אפרים מחנה דגל  הקדוש  בספר  מובא  שזה (כפי ¨©§©¥

שלהם) הרב  בשם שמעתי  ד"ה ס"ד יתרו פ' פענח  ובצפנת ׁש אינוֹ ומלתם ¥¤¤¤ׁש זּ ה
וה וּ א ל ּט מאה  נמׁש ׁש לּ וֹ  הכל אסוּ רוֹ ת, מּמ אכלוֹ ת §¨§ª©¨§¦¤¤¥©£¨£©¦¨§¦נזהר
אינוֹ  והוּ א ליצלן, רחמנא לכפירה חלילה  ּכ ידי  על ¥§¨§¦¨¨§©¨¦§¦¨¦¨¨¥§©©¦©מגּ יע 
אסוֹ נוֹ ת עצמוֹ  על מביא והוּ א הדּ וֹ ר , מחכמי מ וּ סר  £§©©¦¥§©¥§©¥¨¥©§מקבּ ל

עכל"ק.
כּ וֹ תבכא. הלּ בבוֹ ת ה')החוֹ בוֹ ת  פרק התשובה  ׁש יּ תרחקוּ (שער  , ©©§¨¥¤¦§©£

האדם את להביא המסגּ לים מּת רים, ׁש הם  דּ ברים ¨¨¨¤¦¨§¦¨ª¨¦©§ª¥¤¦¨§¦§¦¦מבעים
אּס וּ ר , ספק רק ׁש הם דּ ברים למׁש ל חלילה, ׁש חס לאּס וּ ר  לפני  §¦¨¦¨§¨¨§¨¦¤¥©¨¥¦¦§¥¤©

אּס וּ ר. ׁש הוּ א בּ דבר  חלילה י כּ ׁש לוּ  ¦¤¨¨§¨¦¨§¨¦¨§וׁש לוֹ ם
כּ וֹ תבכב. הקדוֹ ׁש  ק')הל "ה אות האותיות ר בּ וֹ (שער  בּ ׁש ם ©§¨©¨¥§¥©

אּס וּ ר, ׁש ל מאכל מחׁש ׁש  אּמ וֹ ת אלפי להתרחק ז"ל, ¦¤¨£©©£¥©¥§©¥©§¦§המהר"ש
לנצח. נׁש אר  וזה הגּ וּ ף על  ר ׁש ם מׁש איר זה ©¤¨¨§¦¤§©©¤Ÿ¦§©¤¦כּ י

חסידיםכג. בּ דר פ'כּ תוּ ב הגנוז אור בשם כ "ב  אות אכילה (מערכת ¨§¤¤£¦¦
מתחזּ ק תולדות) האדם ׁש ל  הכּ ח בּ קדה לאכל כּ ׁש נּ זהרים ,§¤¦§¨¦¤¡Ÿ¦§ª¨©Ÿ©¤¨¨¨¦§©¥

אבל  זרוֹ ת, מח ׁש בוֹ ת בּ לי וּ להתּפ לּ ל ללמד  ¨£¨¨£©¦§¥©§¦§Ÿ§¦¦¨£©©¥מהּמ אכלים
היּ צר כּ ח מתגּ בּ ר  וׁש ל וֹ ם חס  - אסוּ רוֹ ת מאכלוֹ ת אוֹ כל  ¤¥©©Ÿ¥©§¦¨§©£¨£©¥¤§כּ ׁש הוּ א
זרה. מחׁש בה בּ לי  ׁש צּ רי כּ מוֹ  להתּפ לּ ל  יכוֹ ל אינוֹ  והוּ א ¨¨¨¨£©¦§¦¨¤§¥©§¦§¨¥§©̈הרע,

כּ וֹ תבכד. הּק ד וֹ ׁש  ס וֹ פר ד"ההחתם קדושים  פ' משה (תורת ¤¨¨¥©¨¥
האדםהמתקדשים) על  ׁש בּ א ליצלן רחמנא האּפ יקוֹ רס וּ ת ׁש רב ,¤Ÿ¨¤¦§©§¨¨¦§¨¤¨©¨¨¨

אסוּ רוֹ ת. מּמ אכלוֹ ת הדּ בר בּ א -¨©¨¨¦©£¨£
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פז
בהערכה רבה על הפצת הספר החשוב "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה" 
אשר יצ"ל ע"י הגאון חו"ב מוה"ר שלום יודא גראס שליט"א מברוקלין 

ובתודה על קבלת הספר אשמח לקבל נוספות בנדון.
 והננו בברכה, הרב חיים זרצקי
חבר הרבנות המקומית חדרה

ודורש  לפני אתה שעומד מכיון  אך  שאלת קשה  "שאלה ואמר: אליו
דברים לך ואומר ושמע אזנך, הט לפיכך לדחותך . יכול איני תשובה
של זקנו אביו הרג רבות שנים שלפני לך דע  לאוזן. מפה רק הנאמרים
בועד ומנהיג  פרנס מופלג , עשיר  שהיה  אבותיך מאבות אחד את הכומר
של נשמתו כשעלתה  ממונו . את ונטל ביתו  את החריב  ארצות' 'ארבע 
עלי  באה מדוע שואל 'אינני  וטען: עמד השמימה, העשוק היהודי 
מקבל כהלכה. ומצוות תורה לקיים שהשתדלתי אף על הזאת הרעה
יעשה אשר בארץ צדיק  אין כי קהלת אמר כבר שכן , הדין, את עלי אני
אלא לכך . הייתי ראוי אם כי זאת אין נענשתי, ואם  יחטא, ולא טוב 
אשר  כל את וגזל דמי את ששפך זה גוי זכה במה ותמה, אני  שעומד
לך 'אל לו: השיבו ואז הגזל?' מן  ולהנות עולם של בכבודו לישב לי 
הרג אשר הגוי בריה. כל  שכר מקפח הוא ברוך הקדוש אין כי לתמוה,
שהיו אבותיו בזכות אם כי נהנה בזכותו לא לך, אשר כל את  וגזל אותך
חטאיך על לא שאתה וכשם לישראל, טוב ועשו העולם  אומות מחסידי
לפי  לא שכרו  את זה גזלן גוי קבל כך נתפסת , הדור בעוון אלא נענשת 
לא זו שזכות אלא אבותיו, של הטובים מעשיהם בזכות אם  כי  זכויותיו
לאכסניה לחזור זו גזילה עתידה  דורות שלושה  ואחרי  לעולם לו תעמוד
הקדוש, זקנך אביך הראשונים '. בעליה של בניהם  בני לרשות שלה ,
להיכלם העלוהו ואז הדברים את עליו קבל לאברך, וספר  הרב הוסיף 
מעלה עלתה נשמתו ה'. קידוש על נפשם מסרו  אשר  קדושים של
אולם הזה . העולם עניני מכל דעתו  הסיח התעלותו ומחמת מעלה
חפשו הגזילה, את  להחזיר השעה וכשהגיעה הדעת הסח אין בשמים
הכומר, של צעדיו ואת צעדיך את כוונו  משמים לכך. ראוי אותך  ומצאו
מה את שם ועשיתם בפונדק נפגשתם ואתם גזלן, אותו של נכדו


