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הכשרות בישראל

 כמה גדול עונשו
  של המאכיל

נבלות וטרפות

בעהב"ח(חדׁש יתּבה)צדקה בעּו ירעׁש אחד מידּת היה 
ׁשחׁש יּכ םֹיו םֹיו צדקה תֹוכה ֹדוּממ היה ןֹאוּהגׁש
םּג" ,הׂיעש אׁשר תיוֹצדקוּב רהּטּמה א יקע א ןּפ האיׁש
,מידּת מרֹוא היה ּמוּד" ׁשצּריכה היא רהֹוּת דקהּהצ הׂמעש

אׁשּכנם.תּואיכּב והן תּוכּמּב הן דקהּהצ בּמעשׂי נכׁש וא 
ע כּלּם ּהיו והנּסּתרים הנּגים ירהעׁש ׁש הצּדקה מעשׂי וכ

.םֹוה עיו הב"ח עּב הגּאוֹן עצת יּפ

האלּהּפעם דבריםּכ ֹו וסּפר אחד מוֹזג ןֹאוּהג הרב א בּא אחת 
אמר.

הכּפר"הנּה מאדוֹני יןּהי יתּב את חוֹכר אני ניםׁשּב תֹרוׂשע זה 
ע פקֹוּד הוּא יוֹם םֹיו גּבוּי, את הּסיג דיּויה אּב ועּתה
הֹודּג ספהֹהו ֹו מבטיחּו בּדברים ּהודמׁש הּפריץ תחיּפ

היּין. בּית את ֹו ׁשיּחכיר בדבּו

עיורבּימוֹרי נא רחם בּיתי, ניּב חיּי רדֹוי הלּז ׁשהאי הּנה ! 
.אתּהז הצּרה מן והצּיני

אמרּיו.הרב יוא 

"חסד תּומיּג ּוּנּממ ׁשתבּקּו ניֹוּפ ןּב ּפוֹני הגּביר א 
בּאׁשר ,אזניוּב תֹבוֹטו יע רּוידב ריץּפה א ּיׁש ,ֹפוּוגּב

."יוא ניםּפ ּואׂשי הּמקוֹם אדוֹני

צאּויּכ את איו רּוידב בירּהג א אֹבוּוי הרב ּפני מאת זגֹוהּמ 
אּב דּבּר ראׁש ּתחנּתוֹהדּברים את פניו יהּפ גּם הרב זני 

.הרב כּעצת הּפריץ בּפני עיו ׁשיּמיץ

אדוֹניהעׁשיר עם רּדב ֹו והבטיח היּהוּדי דּברי ּכ את מעׁש 
היּין. בּית בּדבר םֹוקהּמ

אּיׁש מאד ֹוּב והפציר הגּביר הבטחתּב הסּתּפק א הּמוֹזג 
העריץ ּיקדמנו אׁש ריץּפה עם דבּר וימהר דּימ

בּמזימוֹתיו.

אזעד רמסּפ ימים דֹוע תֹוּחכ יע ֹו ואמר העׁשיר ּצהתנ 
כּי בּייּפציג רׁשא ֹודּהג רידּי מסחרי עניני את רּאסד ראׁש
את אפסיד ביםֹרוהּק מיםּיּב ּהכ את רּדאס א ואם עוֹבר ֹוּזמנ

הוֹני. רוֹב

ואמר:כּאׁשר תֹוּבכ התחי ירהעׁש דּברי את זגֹוהּמ ׁשמע 
אּב אני אנּא ,ברּהד ןּכ אם"אּב רׁשא העריץ אה ? 

ריץּפה א תיוֹוּוּתחבּב אֹויבו הוּא, ץּחרו גּבוּי את היג
."רנסתיּפ את ויקּפח

וּבּטחוֹןאז נהּאמו בּדברי ֹקוּחזּו בּדברים ֹסוּפי ירהעׁש התחי 
בּדברי האמין יוע הּתא דיּויה אה" איו: אמרּוי
קצוּבין אדם ׁש מזוֹנוֹתיו ּכ' :ּאמרוׁש ברכה זכרוֹנם ּחכמינו
ׁשּמוּכן בּמה געֹונ אדם ואין הנה ראׁש ועד הנה מראׁש ֹו
,ּוחכמינ דבריּב הּתא מאמין ואם נימא'. אמּכ ּואפי ֹוחבר
כּן ע ,תֹוצּחרו הכי הּתחבּוּוֹת עריץ ֹו ּועיֹיו ׁשא דעּת הרי
א ,רידּיה מן איֹובּב ואני, .הׁשּקה ינּד עּב פניּב יראּת א
ֹוּדוחס העיוֹן וּברצוֹן הּפריץ, א אֹואב רׁשא עד יתיּב א רּאסו

."בתֹוט ׁשיח אהיה ֹדוּגה
שׂכראחר ּנוּת" הכּתוּב: את ירהעׁש ֹוּב םּיק האלּה בריםּדה 

חההצּו חיּים ׁשניהם ּוּתׁשּוי "ׁשנפ מרי ויין בדֹאו
.םֹוׁש ֹביתו ּחהוּלויׁש

צאּיוּכ את ּה רויסּפ ֹוּתאׁש א ויּבוֹא ירהעׁש יתּבמ הּמוֹזג 
ימים קוהּת מא ֹוּבו העׁשיר עם רּבּד ראׁש הדּברים

.ּאוֹיבו
אב ע רּבּד רׁשא בירּהג בּדברי מיםּונח מצאה א ֹוּתׁשא 

,חרב תֹמדקרוּכ טיםֹוּב דּברים יוא וּתדבּר ּבךּתו ,ּהעּב
מּסיג את ּהחּרו עיניּב ראתה והיא וּפחד ׁשּויא אמ היה ּהּב

.רנסתםּפ מע אוֹתם מנּו הּפריץ א ֹהו כּׁשהוּא םּגבו
ּהעּב,סּהּפי התחיׁשכּו דּבר, ּה הׁשיב ֹיכו וא יׁשב 

רצהּפ וּבּטחוֹן, אמוּנה בּדברי ּהקּזחּו ּהּב ע רּדב
כּב םׁשא הוּא ורק אּהוׁש ֹותֹוא והאׁשימה וּביה בּבכיּה

.הם קרה ראׁש האסוֹן
ּויםמׁשּב קּפמסּת היה א ,אחר ׁשאי ירהעׁש א אּב היה

א י רׁשא עד ּוּנמּמ נפטר היה א בד, יןׁשּוּבּכ וּבדברי
.בֹטו כיּב ּהכ את רּדויס הּפריץ

כהּכ,והוׁש םֹוׁש אין ֹובביתּו ורגז ריב ימי הּמוֹזג ע ּועבר 
והעׁשיר בּייּפציג, אׁשר היּריד ימי ּופח ףֹסו ףֹוס א
יתּב א סר ,ֹויתּב ןמפּת ע יורג ּורכּד א עוֹד ,בריוּד את םּיק
ֹוּלמס ּמצאו דבריוּו ,ֹוחכירתו זגֹוהּמ דּבר ע ֹואּת ודבּר תהּפריץ 

.ֹבבוּב
ראׁשּכׁשּדוח זגֹוהּמ את קרא ׁשח הּפריץ, יתּמב ירׁשהע יצא 

.ניםׁש עשׂר זהֹהחו את
קראקאימים, העיר בּני ,ֹומֹעו בית וה ירהעׁש נפטר 

כּאׁשר עוֹמים מנוּחת ּוהּווהביא כההּכ ּוהּוידהסּפ
.ֹועּמּב גּביר נאה
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הי.ֹו ואמר הב"ח עּב ֹוּבר א בּחוֹם בּא אחת 

בּּפּמיא"בּאתי ּפני את ּוּקב אי  סּפר יּבור מוֹרי יא 
מוֹתי. אחרי מעה ׁש

מרחפוֹתבּבוֹאי תֹמונׁש כּּמה מצאתי נהֹוהראׁש בּפעם הּמׁש 
אוֹתן יּתרּהכׁש נׁשמוֹת ׁשני וּביניהן ,יןּדה יוֹם וּמחכּוֹת

הּתחּתוֹן. םֹועּב דֹעו תיֹהיוּב

נבוֹתהנׁשּמוֹת ּוהאכיׁש ביםּקצ ניׁש ׁש מתןנׁש ּהיו ּוּלה 
.יםּבר ימים בּקראקא אׁשר ה' קה תֹטרפוּו

עוֹנוֹאחד ע הּוהתוד יוּיח בּימי עוֹד ורבּי, ,מוֹרי יא אּב מהם 
ּתׁשוּבה". ודר ּתּקוּן מּמ ׁשּקבּו

בּתׁשוּבה"כּן" חזר מהם אחד ,ברּדה נכוֹן אמת" ,הרב אמר 
רׁשע". מוֹת וּמת התחרט א ניוה מהׁש

א"ֹרוּוּפס את ירהעׁש יׁשהמ "מכריז ֹוק ימעּתׁש ּפתאוֹם 
בּן ּפוֹני אמר העוֹמוֹת כּב נׁשמע ֹווהּק" ,צמררהּמ

.המע ׁש יןּד בּית פני יבוֹא ּפוֹני

הּריו,והנֹומאחּו פניו רצים אצים נפׁש עזּי וּכבים ׁשאי נכנס 
את הּסיג הזּה האיׁשׁש טוֹענים והם נביחה, ׁש בּמהוּמה
תֹמימו חקם מנת ׁשהן תֹורפוהּט תֹובּהנ את מהם וגז גבוּם

.אדם בני אוֹתן מכרּו עוֹם

םֹפתאוּו.חרדהּב וּמכריזה צאתֹיו ֹוק וּבת הס ׁשה 

הין'טּפּדה היּוֹם נימּפ ּתחדּפ א אי ּפניסרוּחה העזּת אי ? 
וּטרפוֹת'. נבוֹת ניּב את האכי

אֹוּב ּאחזו רּוּבּד כּדי ֹותו מאוּמה, ענה או ֹונב היה צבּקה 
הּקה ֹוּתמ נאבד אּוהו ֹאוׁש עמקי ֹוּת א ּהוּיכווהׁש

.ּוּואיננ

אחר.עםּפה דֹעו ּהכריזו ּכ 

ניֹוה'.'ּפמע ׁש דּין יתּב פני אֹיבו ניֹוּפ ןּב 

ין.נכנסּהד יתּב פני ועמד וּרעדה פחדּב ֹחברו 

הּורגז.והנ בכעס אֹוׁש ֹקו נׁשמע 

הטּפ'.'.בני תֹטרפוּו תֹונב האכיּלמ חדּתּפ א אי חהּוסר 

בּאעוֹד דּּקה, דּממה ֹקו נׁשמע הּנוה האה את ּמרוּג א
ח"הב ׁש ֹוינּד יתּמב יןּד ּפסק ֹבידוּו אחד מיץ אמ

.זהּב ׁשכּתוּב מה זה םּיּקׁש מעידים ועדים

דּמי.הּלהא בריםּדּכ ּהּב ּויקראו הּמגלּה את ּוׂרשּפ 

בּכפים,'ּפוֹני חטא 'ה עם וּטרפוֹת תֹונב האכיׁש ּפוֹני ןּב 
יםּבהר את זּג הרי תֹוּירּב ׁשנּוֹגע בּמה ובּריּוֹת. םֹקוּמ
נהּקּת ֹו ואין טרפה רׂשּב בּעד רׁשּכ רׂשּב ׁש מחיר קח יּכ
געֹוּנׁש מהּו .יםּבהר צרכי נכסיו ּכ את יׁשּהקד רק אחרת,

.'ֹו ורפא וׁשב חץ וּבמים צר חםּב הסּתּפק יוע םֹוקּמ

והעדיםּכ את הּקצב יׁשּדהק ואי םֹיו ֹותֹואּמׁש מעידים 
ּכ בחסרּו בּערוֹם נׁשאר והוּא הרבּים צרכי נכסיו

.קיםהא פני ניםּבתחנוּו בּצוֹמוֹת ימיו את וּבּה

יאחרעּב היכ א ּוהּוביֹוהו האיׁש את ּקחו האלּה הדּברים 
.בהּוׁשּת

דּמיּו.הּמ א אֹוב אני נקראתי 

התחיוּכּאׁשר הכּרוֹז מּפי יוֹצא מפרׁש מיׁש את ׁשמעּתי 
עי ּהיו ה' חסדי םּוא נקׁשן. דא אּד ארכּבוֹתי

בּדיני. איּזכ ויצאתי

וׁשירהותכף רנּה ֹקוּב אוֹתי ּויכֹוהו ׁשוֹם אכימ ּואּב 
עדן. גןּב אׁשר יהיכ

עׁשערי ניחוֹח וריח מחהׂשו רהֹאוּב פני ּוחנפּת עדן ןּגה 
ּכ יטעמּת א זהּכ טעם ,ֹתוֹאו ׁשער אין רׁשא יאּפּב

.הארץ ע תיֹהיו ימי

ראיתיויהי והנּה עדן ןּהג עריׁש סף ע רגי תֹוּפּכ ּרכוּד כּאׁשר 
חּנמתאּו גּוֹנח קראתי תֹוּקטנ ּפסיעוֹת ּפוֹסע אחד אמ

.רּדּב שׂטן י ונצּב אי ׁשּגנ והוּא

ּוהאׁשרואֹוּסג בּא הּתאׁש  עשׂיתי וּמה אּתה 'מי :אמר 
.'פניּב יּכרּד את

ׁשעשׂיתויּען חסד מגּמיוּת ׁשנּברא אּמה הוּא אני' ויאמר: 
טוֹבוֹת'. עיו רּדב ריץּפה א כּתהׁש עהׁשּב זגֹוהּמ עם

נבהּתיכּאׁשר אּמה מּפי יוֹצאים האלּה בריםּדה את ׁשמעּתי 
ואמרּתי. מאד

י'וכי טןׂש בּיתיצ חסדים תּומיּג ׁש אּמׁש הדּבר רׁשאפ 
רידּהי מן בּבוֹאי כףּת ריץּפה א מהרּתי אנכי אה ,יּכדרּב

.'ראׂשּימ מהׁש חהּפמׁש יּתּוהצ

יּהוּדיאוּם בהֹטו ׁשעשׂית הדּבר 'אמת :ואמר ענה אּמה 
טרם יד ע ּכוּפׁשנ דּמעוֹת כּּמה יוֹדע אינ א ההוּא,
עד והאה האיׁש בּין ּהיו וּקטטוֹת תֹומריב וכּמה היׁשוּעה, אֹוּב

.ריץהּפ א נסעּת אׁשר

מאתודע יםׁשרֹוּד והם ביםנכּת בּּספר האלּה יםׂשעּמה ּכ יּכ  
החק'. כּפי תֹוא דוּן וּמׁשּפט צדק ,יןּד הבּית

הצּיאז כּדי אלּא ב, מרע זאת עשׂיתי א 'הא :ֹו אמרּתי 
בֹרו את מפסיד הייתי הזּה, רידּי נסעּתי אּוו כּסּפי, את

.'ניֹהו

אׁש יןּד בית תיֹוא ּהחזירו הּפעם ועוֹד ,ּועיֹוה א טענוֹתי 
עי ,חדׁש ּפסק דּין יתּבה ציאֹוה דבריםּו דּין ואחרי מעה,
אׁשר מיםּיה כּמסּפר ּפנימה הכּנס וא עדן הגּן בּׁשערי ׁשבת

בּייּפציג. רׁשא רידּיה מן ׁשוּבי עד הּמוֹזג יןהמּת

בּיעוֹד ּואחז יםּקל מאכים וּׁשני הּפסק את קרא ּוּכ א
עדן. ןּהג עריׁש והביאוּני

הּמּכבׁשֹוי ּוּאלּכ דּוֹמה היה י א ,אדע א ,םׁש יבּתיׁש ימים 
ׁשאין ההם בּיּמים צערי היה ֹווגד וׁשנים ימים אני
א ורגע רגע כּב י היתה ׁשּממ פׁשּהנ כּוֹת בּמלּים, ֹתארו

."אתיּב א ואיו מרחוֹק ׁשראיתיו חתיּומנ םֹמקו

םֹוּיּב.ועדה קה בּפני םֹוהח את הגּאוֹן הרב רסּפ הני 

נזהריםואמר: היוֹת אדם ניּב צריכים הּמּכ עד ּראוּו ּמעוׁש" 
.תּהֹאו החמיץ ׁשא מצוה כּב

ועצדקה ןֹוגּכ ֹוחבר אדם יןּבׁש בּמצווֹת הוכּמ הּמּכ אחת 
תֹוהי צריכים ,הםּב ייןּוּת אדם בּני ׁשחיּי חסדים תּוגמיּו

מצווֹת". מקדּימין ריזיןּזה מן ּתמיד


