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המשך בעלון הבא
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והננו קיימים. יען ראה כי כוונתם להעבירנו על תורתו ומצותיו ותקנתו 
קלקלתו. ומה שביקשו לטרוף נפשנו ולהמיתם בסוד הרשעים בחייהם 
שהם  ישמעאל  בגלות  משא"כ  לשניהם.  טרף  נתננו  לא  מתים  קרויין 
רוצים להרוג נפשות וגופות ולכלות הממון של ישראל ולבולעם חיים 
ולא להשאיר מהם שורש וענף. גם ירמוז על המים הזידונים הטמאים 
שהיו מזין כומרי אדום על ישראל והיו ממירין אותם על כרחם באונס. 
כיון  ולכן  מרצוננו,  אנחנו  העברנום  לא  כי  נפשנו,  על  עבר  אזי  וז"א 
ית' ולא נתננו טרופים בין שניהם לעולם, כי  שאנוסים היינו ריחם ד' 
אחר שכבר טרפו אותנו בידיהם כנזכר, אמנם לא גמרו לטרוף אותם גם 
בין שניהם, כי אז לא היתה לנו תקוה ח"ו. וזהו ענין האנוסים "מספרד" 
"ומפורטוגאל" שחזרו לדת ישראל לאלפים ולרבבות ויצאו מתחת ידם 
ולא נשארו גוים אבודים ביניהם ת"ל. משא"כ בגלות ישמעאל שעתידין 
להצר את ישראל צרות קשות ומשונות לא נראו כמותם כנ"ל בשם רז"ל 
שלכן נקרא שמו ישמעאל, וא"כ אנחנו לא נדע מה נעשה, ואין לנו תקוה 
אחרת זולתי שנבטח בשמו הגדול יתברך שיושיענו מידם, וזה שאמר 
עזרנו בשם ד' וכו', כלומר סיבת בטחוננו בו ית' הוא, לפי שהוא אשר 
עשה את השמים ואת הארץ. ונודע כי לא בראם אלא בשביל ישראל 
שיקיימו את התורה כמ"ש רז"ל על בראשית ברא וכו' בשביל התורה 
שנק' ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, וכמ"ש אם לא בריתי 
יומם ולילה חקות שמים וכו', וא"כ מוכרח הוא שיעזרנו מידם ויגאלנו 
גאולה שלימה העתידה במהרה בימינו כדי שיהיה קיום לשמים ולארץ 

כנזכר, כי אין להם קיום זולתי ע"י ישראל, עכדה"ק.

והקב"ה ינחמנו בכפליים, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול 
ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה של זיווג י-ה בו-ה, והזיווג יעלה 
יפ"ה, וכמו שכתב בספה"ק זרע קודש מהרה"ק מראפשיץ זי"ע על האי 
דכ'  הוא,  דהכוונה  יפה,  יעלה  שהזיווג  החתונה  בשעת  אינשי  דאמרי 
בספה"ק כי לעתיד ישתנה שם הוי' ב"ה לאותיות יהי"ה בשתי יודי"ן, 
והשילוב של השני שמות אדנ"י יהי"ה יעלה למספר צ"ה כמנין תיבת 
יפ"ה, וזהו שמברכים בחתונה שזיווגם יקרב את ביאת המשיח ואז יעלה 

זיווג השמות כמספר יפ"ה, בב"א.

ועל  הקדושה  של  הנון  שער  שהוא  הקדוש  הזוהר  לימוד  עם  כן  כמו 
בשתי  יהי"ה  לאותיות  ב"ה  הוי'  שם  ישתנה  הקדוש  הזוהר  לימוד  ידי 
יודי"ן, והשילוב של השני שמות אדנ"י יהי"ה יעלה למספר צ"ה כמנין 
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50יובל שנים של פעילות המערכה

כנבילה אסורה  שחיטת ע"ז שיעברו והשוחטי השו "ב.
תשובה) העתקת  ח "י, סי' יור "ד שלמה  .(חכמת

בשו"ב  ט "ז: סי' מהד "ק שלו שאילת  בשו"ת וכ"כ  ב)
כ העושה  דשו "ב ריאה, שאלת שו להרב מביא שאינו 
מהני ולא ולהעבירו  לנדותו וראוי טריפות  מאכיל בודאי
ברור מכשול בזה יש  הרב כבוד  9דמלבד הרב מחילת 

מילתא דה ולדמות  הוראה להורות יודעי אי  שוחטי
,כבוד על למחול רשאי אינ ובע"ז  (וכעי"ז למילתא,

ק "ט) סוסי' .במהד"ת

להשו"ב ומשמתינ   כדי הורה אפילו  הנ"ל כל

בדבר השו"ב הורה דא ט"ו סי ' שבעה נחלת בשו"ת ג)
להחכ אי אפ"ה כדי שהורה א חכ שאלת  הצרי
שלא  אחרת  פע להורות  יבא דשלא כלל הנידוי  למחול

ע"כ. ,כדי

הקהלה של  המיוחדות  מפעולותיה הבשר, כשרות 

קהלת אולי היתה לא :המהדרי מ למהדרי כשר בשר 
ברמה הבשר של כשרותו הי' בה ,העול בכל ישראל
הי ' ידוע  הלא  קאשוי, קהלת של כזו ומהודרת טובה כ"כ
שנעשה הגולה, תפוצות בכל כמעט  ועגו העלוב המצב
יהודי והאכילו  שהכשילו  הבשר , מוכרי  , הקצבי ע"י
שנודעו  עד ,בשני רבות ממש  וטרפות  בנבלות  רבי
שגרו  ליהודי שהביאו  אלו קצבי .הרעי מעשיה
בחיצוניות כלל בדר נראו  למכירה, בשר בערי
זה ובאופ , זק ומגודלי יהודי בלבוש  ,כשרי כיהודי
קהלות הרבה כנ"ל. לקוחותיה את להטעות  ביד עלה
בהשגחת שיהי' הבשר מכירת  את  לארג התחילו חרדיות 
למרות אול הקהלה. מטע שהועמדו משגיחי
ועוד לטובה, מאד מעט רק המצב השתנה אלו , פיקוחי
כפי הבשר  מכירת סידור את . גדולי רבי מכשולי היו
הרבה אחריה ועשו למדו קאשוי, הקהלה זאת שעשתה
קהלות הרבה אחרות . ומדינות  סלובקי ' במדינת  קהלות
הי ' שלא ובשר ,חו שחוטי בשר  איסור  הנהיגו כידוע
כנו "ט . הקהלה לבני  אסור  הי' קהלה באותה נשחט 
הי ' אחר  ממקו במתנה בשר למישהוא הביאו  א אפילו 
משתמש הקהלה מבני שאחד  נודע  א לאכלו . אסור 
נאל והי' מטבחו, את  אוסרי היו ,החו מ בבשר 
בעיות עוד היו זאת ובכל הבישול. כלי את  להכשיר
צריכה היתה הקהלה כי הבשר , כשרות סביב גדולות 
בשר בה שמכרו האטלזי בכל משגיחי להעמיד
ומכש"כ בודאות, נאמני שהיו  אלו  אצל אפילו כשר,
והי ' ,האטלזי של הבעלי היו וה ,קצבי  סת אצל
.הצור כפי מעולה השגחה להחזיק אפשרי בלתי כמעט
,וחדשי גדולי שיפורי שני  זה בדבר  הנהיגה קאשוי

כלועל  לקשר שיכולים במה איום מהרס  נוצר כולם
העולם  מקצה אחרים קאמפיוטערס  עם קאמפיוטער

קטן מיוחד כלי ידי על קצהו  מאדו"ם)ועד בזה(הנקרא וחידשו
העולם לכל מסובך בו)קשר וכיוצא אינטערנעט  ,(הנקרא

למסחר  באחד  דברים: לשני הוא הזה  הקשר והשתמשות
המסחר  עולם כל כמעט  קשור כבר קצר זמן  שבמשך  עד 
ויותר  יותר ומתחזק ומתפשט  הולך הזה וסדר בזה.
ידיעות וקנין הזה עולם לתענוגי – והשני נפלאה . במהירות 

– עזות,שונים הגוים, והנהגות דיעות כל נכלל ובזה
התחתונים  למדורות  עד גבול שום בלי ופריצות, חציפות
שייך לא שכבר  במדה ליצלן. רחמנא תחתית השאול של

ממש  המות  סם שזהו מזה, גרוע המסתכליןמגלהיות לכל

לשונו:מג) וזה מובא ס"ט פרק הישר קב הקדוש בספר

היא  ס"ח בפרק  לעיל  הנזכרת המחל "ת  כי לדעת האדם צריך א.
והיא  בהקיץ , אף האדם לפני  נראית היא לפעמים שלה  וכת 
שוחקות  פנים לו  ומראית  יפה  אשה  היא כאלו אליו נראית
זרים בנים הנקראים ממנו בנים ומילדת  האדם עם ושוחקת
בני וכל  זרעו ואת אותו הורגת  היא ולבסוף משחיתים בנים
לך  ואומר בימינו שנעשה מהמעשה שמענו כאשר משפחתו .

היה : כך  דעובדא  גופה איזי

פוזנא מעיר נורא מעשה
אבנים של  א' בית היה הו' לאלף  ותמ"ב תמ"א בשנת  כי  ב.
היה הבית בתוך המרתף אשר פוזנא בק"ק  הגדול ברחוב  עומד
ויהי המרתף, לתוך אדם שום לילך  יכול היה ולא ומסוגר סגור
שעה רביעית  וכמו  המרתף לתוך  אחד בחור לשם הלך היום
ולא  מת המרתף מפתן על  שוכב להבחור הבית אנשי  מצאוהו
כמו  לעיל הנזכר הבחור  מיתת  ואחר מיתתו, סיבת יודעים היו 

לתוך החיצונים באו  שנים הויז)שתי  וכשהיו (הפיר  הבית, בעל של
בקדירות  מוצאין היו הכירה על לבשל מזון מכינים הבית אנשי

לאכול. המאכל ראוי היה  שלא עד ואפר עפר המאכל תוך 

הבית  בתו הדרי את בלבלו החיצוני
כן  גם שבאו  עד והולך  מתגבר  החיצונים יד  היה כך ואחר  ג .
הכלים לוקחין  והיו  אדם הבני  שם דרים שהיו הדירה  לתוך 
הכלים את זורקין והיו לנוי תלוים בחדר שהיו  והמנורות
היו  רק אדם לשום מזיקין היו לא אבל  הארץ, על והמנורות
באים היו כך ואחר שם, הדרים האנשים את מבלבלים
הדרים אנשים על אימתן שנכנס עד הבית  חדרי  לכל החיצונים 
דירתם ולעקור  הבית את לעזוב הוכרחו כרחם ובעל בבית
יחד  הקהל  ויתייעצו  פוזנא בק"ק גדולה יללה  והיתה משם,
הנקראים הכומרים מן פעולות ועשו לעשות  ומה איך להתווכח 
החיצונים. את  לגרש פעולה שום לעשות יכלו ולא וויט"ר ייע"ז 

אלא ,אד בני דירת במקו לשלוט   לחיצוני רשות   אי
.ליצל רחמנא ושממה  חורבה במקו

המפורסם שם הבעל אחר מיוחד שליח שלחו  כך  ואחר ד.
תיכף  והנה זאמושט, מק "ק שם בעל יואל  מוה' הנקרא בדורו
הקדושים בשמות להשביעם התחיל  ז"ל  יואל מו' הרב  בא אשר 



מהמתרחש בעולם הכשרות
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בענייני הכשרות
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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לכך  זיל א"ל דר ' כנפיה תחות גרמיה איעטף אזל למשחטיה
עליה לרחמו לא מרחם  דלא כיון אמרו דההואנוצרת  (כמדומה

לסבול עליה  קשה והיה לישחט שהולך יודע והיה מגולגל' נשמה איזו  בו היה עגל

לצאת רחמים עליה שיבקש מר' מבקש והיה הבהמה בגוף  בהיותה השחיטה צער

זה צער לסבול  הבהמה בתוך נוצרת לכך  זיל לה ואמר שחיטה קודם הבהמה מן

ודוק עליו  רחמו  לא  שבקשה  כמו  רחמים עליה לבקש  ריחם ולא והואיל תיקונך וזהו 

שחוט לך  בפניה לומר שלא ועוף חיה בהמה ע"כ בעי  דלמיחש נר ' אנחנו כנים ואם

צוארה) על  ענק הנח  לך קצת שאומרים  כמו  אלא זה או  זו  מעשהבהמה וע"י
בני  מצאה הבית מכבדת אמתו היתה א' שפעם הלכו
כל על ורחמיו שבקינהו לה אמר למקטלינהו בעיא כרכושתא
ד ' ח"ב ובזוה"ק  עליה לירחמו דמרחם כיון אמרו כתיב מעשיו
ע"ש  למקטליה לב "נ ליה מבעי לא חויא דאפילו איתא ס "א
ע"ש  אלים אורות בקונטריסי עתק יצא וכבר הלשון כל 
שמותר  משמע  בש"ס שהרי חסידות מדת שזהו ובודאי
כלבים דלהכות פלגא מיהא נקוט אבל בשבת אפי' להורגו
ומחמת דעת בלא גם נזק שום  לו שעשו  על וכדומה וחתולים
שראוי  וק"ו וכ "ש איכא נמי איסורא אפילו פרנסתם שזהו

א בצלם אשר הבריות על בני לרחם אחינו נבראו  לקים
שהרע  איש ואפי' א' כגוף  א' כאיש א' איש בני שכולנו ישראל
יקום ולא גמולו ישלם כפעולו אל כהוגן שלא עמו ועשה  עמו
ובמדה מידו הבא בכל ויעזרהו עליו  ירחם אלא יטור ולא

מודד לו.מודדיןשאדם

חי  איש בן
יהוידע  בן  בניהו פה.)ספר  מציעא  (בבא 

אין  ודאי הנה בכי. וקא דרבי בכנפיה רישיה תלא אזל שם 
אחד  העגל באותו מגולגל  היה  אלא כך, לעשות  העגל דעת 
וזה לעצמו, תיקון איזה בעבור שם נתגלגל אשר  כשר , יהודי
דרבי, בכנפי דעגל רישיה תליה עובר  רבי את כשמצא הרוח
צורך  מבלי העגל מן כונות ידי על אותו שימשוך  בזה לו שרמז
ז"ל ויטל חיים  הרב מורנו רבינו עושין שהיו כמו שחיטה, צער
בני  מקרב הרוחות  להוציא בנו, ז"ל ויטל שמואל הרב ומורנו
כיון  אמר  אך ממנו, בקש  אשר  הזה הענין הבין  ורבי אדם ,
למה שחיטה, צער שיסבול כדי זה, בעגל אותו גלגלו דבשמים

בנחת : אותו אוציא
עליה יגן בגדאד עיר  פה שהיה מעשה ששמעתי ודע,
קצב  הלך אחד יום מקום, מכל שנה תשעים קודם אלקים,
וימצא לשחוט, לעיר  להביא לעיר , חוץ  בהמות לקנות יהודי
ויאמר  הרבה, גדול אחד שה ובידו  לקראתו  אחד  ערבי גוי
חשש  כי לקנותו רצה לא והקצב  השה, זה לך קנה יהודי לו
כי  מרובה, שלו הפסד יהיה גודלו  ומחמת  טרף, הוא שמא

לרבנים תורה  ז 'דין טו |תביעה

לעשׂ וֹ ת עוֹ ד  יהיה נּת ן א מאחר , יהיה כּ בר  זה א הדּ ין, £©¤§¦¨¦¨ª§¤§¦¨§¤©¦©¤את
ּת ׁש וּ בה ׁש כּ ברדּ בר, וּ כפי ׁש יּ דוּ ע, כּ פי  בּ ח יּ ים, רק לע שׂ וֹ ת נּת ן ¨¨§¨¦¨©£©©©¦§¦¤¨©§¦¤§¨

ׁש גּ ם הרי  האס וּ ר  ה ּמ אכל ׁש ל העברה מן ׁש ח וּ ץ  לעיל, ©¤¥£¨¨¨£©©¤¨¥£¨¦¤¥§©¦ציּ נּ וּ 
אסוּ רוֹ ת. מאכלוֹ ת ידי  על הנּ פׁש  את £¨£©¥§©¤¤©¤¦§§©§מטמטמים

הּפ ה, בּ גלל רק הוּ א ה בּ א בּ עוֹ לם סוֹ בל" האדם מה ¤©©§¦©¨©¨¨¥¨¨¨¤©¨"כּ ל
בּ ּפ ה עשׂ ה  ׁש הוּ א העבר וֹ ת טרפוֹ ת)בּ גלל  בּ הם אכל וכוּ '.(כּ ׁש ה וּ א ¦§©¨£¥¤¨¨©¤§¤¨©¨¤§¥§

גּ וֹ רמים  מיני כּ ל עם  מתּפ ּט ם גּ וּ פוֹ  כּ ל  טרפוֹ ת , הא וֹ כל האדם
הזּ כ יּ וֹ ת  יעזרוּ  א  , מלכל  ּכ כּ ל  ׁש הוּ א וּ בגוּ ף טוֹ בים, א

כּ  הּמ תים, ּת חיּ ת בּ עת  עלהגּ ד וֹ לוֹ ת  לדבּ ר כּ לל   צר ׁש אין 
וּ כּ  בּ גּ יהנּ וֹ ם , להם ׁש יּ הי וּ  הגּ ד וֹ לים יעבר וּ היּ ּס וּ רים ׁש המצווֹ ת 

נּת ן  - היהוּ דים  כּ ל  עם יחד ה ּק בר מן  לקוּ ם ויזכּ וּ  העברוֹ ת , את 
איבר כּ ל יּק חוּ  - אז. להם יהיוּ  גּ ד וֹ לים י ּס וּ רים אילוּ  לתאר
העצמוֹ ת  ואת הבּ שׂ ר את  יפרידוּ  מחבר וֹ , אחד כּ ל  את ויפריד וּ 
יּס וּ רים  איל וּ  אחרים, וּ מאּס וּ רים טרפוֹ ת מ ּמ אכלי  ׁש הת ּפ ּת חוּ 
יכוֹ ל זה את  ה דּ עת, על  להעלוֹ ת נ ּת ן א כּ לל  אז  יסבּ לוּ  גּ דוֹ לים

נקרלהרגּ י ׁש דּ מוֹ  אדם  רק לחלקים ׁש  אוֹ תוֹ  לנ ּת ח ונאלצוּ  ׁש  
לחוּ  יכוֹ ל  אדם אוֹ תוֹ  רק הרדּ מה, היּ ּס וּ רים ל א מן  חלק ׁש  

האנ  לא וֹ תם אוֹ תם ׁש יּ היוּ  - אסוּ רים מאכלוֹ ת האוֹ כלים ׁש ים 
הּט רפוֹ ת, א וֹ כלי אצל - לסבלם. יוּ כל וּ  א כּ לל  היּ ּס וּ רים
אוֹ  בּ שׂ ר  חתיכת כּ ל איבר, כּ ל  על  להעשׂ וֹ ת חיּ ב  יהיה  הנּ ּת וּ ח

בּ נפרד ׁש יּ דוּ ע )עוֹ ר כּ פי  הגּ וּ ף כּ ל ּפ ני על  מתּפ ט  האכל הגּ וּ ף ,(הרי  עד £¥¨Ÿ¤¦§©¥©§¥¨©§¦¤¨©
י האם הּמ תים, בּ תחיּ ת  לקוּ ם ורא וּ י נקי  ועריהיה ׁש עוּ ר ׁש  

הּט רפוֹ ת, אכילת בּ גלל  זה? בּ גלל  להם ׁש יּ הי וּ  היּ ּס וּ רים לאוֹ תם
האקים  צלם את גּ ם מאבּ ד הוּ א  הּט רפ וֹ ת אוֹ תן  אכילת  ׁש בּ גלל

§וכוּ '.

יכּ  ׁש א זהיר מאד להי וֹ ת אדם כּ ל   צרי בּ א ּס וּ רים לכן  ׁש ל 
הנּ פ  את האקים!המטּמ אים צלם את וּ מוֹ רידים ׁש  

עצמ וֹ  את יטּמ א וא  זה בּ ענין  להתגּ בּ ר  אדם כּ ל  צרי §©¤¥©§§¤¨§¦§¥©§¦§¨¨¨¦¨¥̈לכן
אסוּ ר חבריםבּ מאכלים כּ ׁש יּ ׁש  גּ ם ,בּ כ להתחזּ ק חיּ בים ים. §©£¨¦£¦©¨¦§¦§©¥§¨©§¤¥£¥¦

מלגלגים כּ ׁש הלּ לוּ  וּ במיחד כּ רא וּ י, נזהרים ואינם קלּ ים ¦§§©§¨©¤§¨ª§¦¨¨¦¨§¦¨¥§¦©¥¤ׁש הם
- טרפ וֹ ת. א וֹ כל ׁש אינוֹ   ּכ בּ ׁש ל לט ּפ ׁש  אוֹ תוֹ  ואוֹ חזים ¥§¥¥¤¨¤§¥¦§¦£§¨̈עליו,
חיּ יו  ׁש בּ כל לאדם ׁש ּט וֹ ב אוֹ מרת, הגּ מרא מה יד וּ ע ¨©¨§¤¨¨§¤¤¤¨¨§©¤©©¨¥£הרי
לדעת ח יּ בים לרגע. רׁש ע ׁש יּ היה  לפני ל ׁש וֹ טה ©©¨¦¨©©¤§¨¨¤§¦¤¥§¦¤§§§©יחׁש בוּ הוּ 
ה כר הּמ צוה, את ׁש ּק יּ מ וּ   ּכ על חרּפ ה יוֹ תר ׁש יּ ׁש  ¨¨©¨§¦©¤§¦¤¨©¨§¤¥¥¤¨§¤ׁש כּ כל

עכ"ל . ויוֹ תר" יוֹ תר ¥§¥̈גּ ד וֹ ל

וּ קדוֹ ׁש יםלב נעימים דּ ברים כּ אן נעּת יק חביב אחרוֹ ן ¦§¦¦§¦¨§¨¦§©¦¨£©£©§ואחר וֹ ן
בּ ּס פר ה כּ וֹ תב שליט"א, הקדוֹ ׁש  מר בּ ינוּ  כּ סּפ ירים ¤¥©¥©¨©¥©¥¦¦©§¦¦§©הּמ אירים

רנ"ה עּמ וּ ד  ויּ קרא  יוֹ אל דּ ברי  ופוק)הקדוֹ ׁש  לׁש וֹ נוֹ (ד"ה וזה , ©¨¦§¥¥©¦§¨©§¤§
חמוּ ר כּ ּמ ה  עד מגּ יעים, הדּ ברים להיכן  עד וּ ראה בּ א ¨¨©©¦¦©¦¨§©¨¥§©¥§Ÿ¨©הקד וֹ ׁש :
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מכתבים למערכת
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פט
בתודה הנני לאשר את קבלת הספר "שחיטת ואכילת בשר כהלכתה".
אנא העבר את תודתי לרב הגאון המחבר שלום יודא גראס שליט"א.

ואודה לכם מראש על כל הספרים שאתם מתכוננים לשלוח לי ע"י לזכות 
בהם את הרבים.

בכבוד רב, לשכת הרבנות יקנעם

מה,לפני יסוריםזמן לו וגרם  הזה בבחור אחד רוח נכנס ספרו,
הוא אך מקוזניץ  הצדיק  אל להוליכו  העיר אנשי רצו נוראיים.
הוא ושם המגיד של ביתו לפתח עד גררוהו  רב בקושי  ללכת. סרב
אם חיים אינם חיי המגיד. פני את לראות רוצה  שאינו והכריז נעצר
באמרם להכנס, ושדלוהו עמדו ארוכה שעה בכי. בקול  הכריז אראנו,
ובעזרת הנער התחזק לבסוף רוצים. הם בטובתו רק  כי ושוב  שוב 
סרב אולם הצדיק של לחדרו נכנס צדדיו משני בו שאחזו אנשים
שתסובב עליך אני "גוזר הקדוש: הרב  לו אמר אליו. פניו להסב בתוקף
בקוזניץ. הרב הוא  "אתה ואמר: בצווחות הרוח פתח מיד אלי". פניך 
הייתי  שנה עשרה שלוש בן בהיותי כי לך  דע ממני? רוצה אתה מה
כלל שומע איני  לכך אי עתה. בה בקי שאתה ממה  יותר  בתורה בקי
פקד גדול בקול להפך, מדבריו, התרגש לא הקדוש הרב לגזרתך!"
מרה יכנו הרב, עליו  איים כן, יעשה לא ואם אליו  פניו להסב  עליו
בקולי  וצעק  בסרובו עמד שהרוח אלא בידו . אשר  במטה גדולה
את הצדיק  עליו הניח מיד להרגני?" אתה  הרוצה  "רוצח! קולות:
תעמוד "אם אותי! הרוג אותי ! הרוג וצווח: לארץ  נפל והבחור המטה
אל פניו  הסב הבחור קם אז שנית". אותך  "אכה הרב  אמר בסרובך"
ותסתכל עיניך  שתגביה עליך אני "גוזר  בפניו. הסתכל  לא אך הרב 
"לא מושפלות: בעיניים הרוח השיב כך על המגיד. עליו פקד בפני!

תהרגני". אם גם זאת לעשות אוכל

בפחד"אכה אליו פניו ונשא הרוח נבהל המגיד. אמר שוב" אותך 
אמר  לשמי? תשאל זה "למה הרב. שאל אתה?" "מי גדול.
הייתי  מאוד רב זמן  לפני הללו, מהדורות כלל  "איני  והוסיף הרוח
הרוח  ומששתק לשאול הרב הוסיף אתה?" דור מאיזה הזה". בעולם


