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לי רבי מעשה שמכרתי לעכו"ם אחד  ואמר'

ומדדתי לו בבית  ,ארבעה כורין של תמרים

ים על , ואמר לי אלוקאפל מחצה על מחצה

 ,ואתה יודע על מדה שאתה מודד לי ,השמים

חסרתי לו  ,ומתוך שמדדתי לו בבית אפל

ולאחר כך נטלתי  ,שלשה סאין של תמרים

והנחתי  ,המעות ולקחתי בהן כד אחד של שמן

נקרע  ,אותו במקום שמכרתי התמרים לעכו"ם

אמרתי לו בני  ,הכד ונשפך השמן והלך לו

לא תעשוק את רעך ולא תגזול  , יג)(ויקרא יטכתיב 

ואחיך הרי הוא  ,רעך הרי הוא כאחיך ,וגו'

 ,הא למדת שגזל עכו"ם אסור כי גזל הוא ,כרעך

גזל של אח, ומתוך שראה  ומרלין צריך וא

הקב"ה בני אדם שהן עושקין וגוזלין וחומסין זה 

 ), יח(יחחזר ופירש בקבלה ע"י יחזקאל  ,לזה

זֶל ָאח ַזל ּגֵ ק ּגָ ק ֹעׁשֶ י ָעׁשַ ואשר לא טוב  ,'ָאִביו ּכִ

  . 'נוועשה בתוך עמיו והנה מת בעו

  

בס"ד אנו זוכים ללמוד עניין מסויים זה של  הנה

נאמר בה בפרשתן פרשת כי תצא 'עוול במשקל' 

'לא יהיה לך בכיסך אבן טז) -יגכה, (האיסור הזה 

ואבן גדולה וקטנה. לא יהיה לך בביתך איפה 

ואיפה גדולה וקטנה. אבן שלמה וצדק יהיה לך 

איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על 

שר  ה' אלהיך נתן לך. כי תועבת ה' האדמה א

  אלוקיך כל עשה אלה כל עשה עול'. 

  

אי גזל  (ב"ק קיג.)דהלא היא פלוגתא דתנאי  יל"עו

מדוע נאסר הדבר , ועכו"ם אסור או מותר

בבא  ראאמרו בגמבפשיטות, ואפ"ל דהנה 

אסור לאדם  הודה אמר רב'אמר רב י(פט:) בתרא 

שישהה מדה חסרה או יתרה בתוך ביתו, ואפילו 

  היא עביט של מימי רגלים'. 

  

מצוה תר"ב כתב 'שנמנענו  החינוך ובספר

שלא להשהות את המשקלים והמאזנים החסרים 

בבתינו, ואף על פי שלא נשא ונתן במקחינו 

ועל זה  ,ובממכרינו בהם, פן יהיה לנו למוקש

אבן גדולה וקטנה', נאמר 'לא יהיה לך בכיסך 

וכן 'לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה', וכו', 

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן וכו', ועובר עליה 

ושוהה משקל חסר או מאזנים חסרות בתוך 

ביתו, ואפילו לא ישקול בהם לעולם, עבר על 

  לאו זה'.

  

יש לחדש שגם למ"ד גזל עכו"ם מותר  מעתה

 באופן של ק"ומכאן נלמד מ"מ בענין משקל חסר 

, שאם ציונו השי"ת שלא להשהות מידות שאסור

לא נשתמש בהם בוודאי חסרות בבתינו אע"פ ש

לעולם, אזי ק"ו שאסור להשהותם ע"מ להשתמש 

  .גזל עכו"םואפילו עבור בהם 
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עבורנו, ורא לימוד גדול עצום ונבאמת  זהוו

בכל  צריכים להיות זהיריםאנו  כמהעד לידע 

, שיהיה כשר קורות בתינובין דבר הנכנס 

בתכלית הכשרות, כי קורות ביתו של אדם 

ועל כן  ,לטוב ולמוטב ןכל הנכנס בה קולטות את

ביתו על אדני  אתאדם נהיג מאדם גם כאשר 

על זהר דיו לא ימן שזכל התורה והחסידות, 

  יהיו משהה בביתו, ו  מכניס  שהוא הדברים 

כבולעו ו ,האיסור הזה בולעות אתקורות ביתו 

על כל יושבי הבית הזה ועל כל הבא  כך פולטו

ביתו נעשה מסוכן בא אל כל הממילא , ובצילו

  בנפשו.

  

ם תיכאן ב' חתנים הבונים עתה את ב יושבים

 ,צריכים לדעת ולזכורואנחנו החדש, והם 

שקורות ביתו של אדם מעידות בו אפילו על 

'אבני  (יא.)בתענית  כמו שאמרו חז"לו ,שיחה קלה

ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו, 

כי אבן מקיר תזעק וכפיס  (חבקוק ב, יא)שנאמר 

מעידות על כל דבר גם קורות ביתו ו מעץ יעננה'.

על כן ולטוב ולמוטב,  והנכנס והשוהה בבית

בתינו לא יהפוך מאוד שחלילה צריך להזהר 

משהים בתוכו דברי ש'בית אפל' להיות בבחינת 

כל אלא  ,איסורדברי , ולאו דווקא ח"ו איסור

דברים ושאין רוח חכמים נוחה מהם,  דבר

הגם שאינם דברי כי שהדעת היפה סולדת מהם, 

אך ריח איסור יש בהם, וכאשר אדם  ,איסור

שהשכינה תהיה ישמר את ביתו כראוי, יזכה 

'דריש (יז.) וכמאמר ר"ע בסוטה  ,שרויה בביתו

ר"ע איש ואשה זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש 

שהרי  -פרש"י שם 'שכינה ביניהם אוכלתן'. ו

יו"ד באיש וה"י  ,חלק את שמו ושיכנו ביניהן

שהקב"ה מסלק  -באשה. לא זכו אש אוכלתן 

  שמו מביניהן ונמצאו אש ואש'. 

  

יצה"ר, כמו שאיתא השל אש היא אותה  והאש

ע ניסה לפתות את רב שהיצר הר .)(פאבקידושין 

', נורא בי עמרם'רב עמרם עמרם חסידא וצעק 

יצא ממנו אח"כ את היצר הרע שהשביע כשו

אמר ליה חזי דאת  ,נפק מיניה כי עמודא דנורא'

   '.נורא ואנא בישרא ואנא עדיפנא מינך

  

ממידת פורענות, ה מידה טובה מרוב מאידך

והמכניס והמשהה בביתו חפצי קדושה וחפצי 

הזו, הקדושה את  קירות הבית בולעות ,מצוה

ואין  ,על כל הבא אל הביתופולטות אותה 

, אלא ממשיים הכוונה רק לחפצי קדושה ומצוה

עניני קדושה ומצוה גם ובעיקר להכוונה היא 

שהרי אם קירות הנשמעים והנראים בבית, 

לשון הרע  קלות ראשדברי ישמעו הבית 

לא  ורכילות, או דברים מכוערים רח"ל, אזי

יועילו לו כל חפצי קדושה ומצווה שבעולם שיהיו 

  .לו בביתו
  

זה חביב עלי לשוח מעשה נורא הוד  בעניןו

מגור זיע"א, הפני מנחם רבינו ששמעתי מפי 

ששח לי כמשיח לפי תומו בעת ששב ממנוחה 

לבית שהכינו שם בעיר חיפה ת"ו, שכאשר נכנס 
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עבורו, נזכר בפתע פתאום בניגון עתיק ששמע 

האמרי פעם בילדותו, כששהה עם אביו הרה"ק 

ה שם ששהזיע"א בעיירת מרחץ קרעניץ,  אמת

בליל זצ"ל וחסידיו, ו האדמו"ר מאנטוניאגם 

ניגנו ניגון בשולחנו הטהור שבת קודש בשבתם 

ברבות הימים , ושנכנס לו בתוכיות נפשו ערב

, ובפתע של הניגון ולא זכרוהחלק השני נשתקע 

בית המנוחה בעיר שהה שם בפתאום כאשר 

ניגון, ותמה על נזכר בחלק השני של אותו חיפה, 

, דירהה בעל ואמי ה ביררוהזה, פלא הדבר 

האדמו"ר מסערט גם  שהה זה בית בש ושמע

ערך שם את שולחנו ו ,(זצ"ל) שליט"א ניץ'ויז

החסידים ונגנו ניגון ובוודאי ישבו שם הטהור, 

, וכאשר יושבים חסידים בצל הקודש זה

, אזי מזמרים זמירות קודש מתוך קדושה וטהרהו

ועל כן כאשר נכנס נבלע בקירות הבית, הניגון 

אל הבית בקע ועלה הניגון מקירות הבית 

  הטהור.
  

  'בר מאמ

  

ותפשו בו אביו ואמו ' )כ-(יט בפרשתן כתיב

שבן סורר ומכאן למדו חז"ל  וגו'.תו ווהוציאו א

של הוריו אינו נמסר למיתה בעל כרחם ומורה 

 (עא.)וכדתנן בסנהדרין  ,רק ברצונםאך ואלא 

'היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה, אביו אינו 

אינו נעשה בן סורר ומורה עד  -רוצה ואמו רוצה 

'בן סורר  (פב:)ועוד אמרו שם  .'שיהו שניהם רוצין

מוחלין לו'.  -ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו 

'ואם מחלו לו אביו  (ממרים ז, ח) הרמב"םוכך פסק 

  ואמו קודם שיגמר דינו פטור'.  

  

שהתורה העולה מדברי חז"ל אלו,  המורם

את בנם  ורסההורים למאינה מחייבת את 

אלא אך ורק ברצון  ,למיתההסורר והמורה 

  .שתיהם
  

הפך הנהגת והוא דבר של תימה  באמתו

החופשי בלא  והאם ירצו מרצונםאב הש ,העולם

למיתה, והרי  את בנםלמסור  צווםשהתורה ת

אמרו שבנו,  לעהבא במחתרת אב לגבי מצינו 

כי  ,אסור לבן להרוג את אביוש (סנהדרין עב:)חז"ל 

שאב אין מציאות ו ,הבןדאי רחמי האב על ווב

(איכה ד, ובתוכחה אמרו , יבוא ע"מ להרוג את בנו

 אבל  ', ן'ידי נשים רחמניות בישלו ילדיה י)

העולם שאב ואם מרצונם דרך זו אין בוודאי 

מ"ד איכא ע"פ שואהחפשי ימסרו בנם למיתה, 

רבי מ"מ בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, אך 

  יונתן אמר 'אני ראיתיו, וישבתי על קברו'.
  

 אומעשה זה הכיון שבאמת שבזה לומר  ונראה

לא ציותה תורה אשר על כן  ,הפך הנהגת העולם

אלא שימסרוהו למיתה על כרחם, את אביו ואמו 

הורים שרואים רק נתנה את הפתח הזה לאותם 

הורג להיות זה של בנם סופו שבעיני שכלם 

והם ברי לבב ומרחמים על ומלסטם את הבריות, 

 נשמתו שהם רשאים לעשות כן ברצותם דווקא

אמנם יש לחדש בזה, , אם הם בדרגא שכזו
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אכזריות יותיר רושם של שמעשה זה לא כדי בש

תורה לבן סורר נה יתלא המ, פנימה בליבם

ואז יכול ומורה שיגדל ויעבור עבירות מרובות, 

על כן והאב לבוא לידי כעס ושנאה על בנו, 

אלא לא יהיו כל ימיו של בן סורר ומורה ציותה ש

פרק באותו שלפי  ,רמב"ם ממרים ז, ו)(ג' חדשים בלבד 

ועדיין לא הרבה  , כשהוא רק בן י"ג שנה,הזמן

תקועה בלב  ואהבתעדיין לחטוא ולפשוע, 

לא יעשו את הדבר הנורא הזה בוודאי ו ,הוריו

מתוך אהבה אלא אך ורק  ,מתוך מידת אכזריות

  .עליו ועל נשמתו ורחמים מרובים ועצומים
  

למדנו עד כמה צריכים ההורים  ולדרכנו

בניהם ובנותיהם לא שלדאוג להזהר, קודם כל 

 אלשיךהוכמו שכתב כאן לידי כך, יבואו חלילה 

ולפי הפשט יהיה ענין הכתובים ללמד הק' וז"ל '

דעת את העם שטרם יגדל הנער בשבט יכנו, כי 

. 'אם לא יעצבנו בקטנותו ימרוד בו בגדלו

מוד על המשמר, לעהחובה מוטלת על ההורים ו

כל דבר שאינו לתקן להזהיר ולהתריע וולראות 

 ותם,נפשמאוד ליזהרו ומאידך כהוגן, נראה 

לו יבואו אך ורק לוהתרעות השכל האזהרות 

 רחמים, וחלילה לא מתוךהמתוך מידת האהבה ו

   שדבר זה אסור בכל מקום ובכל, הפך הרחמים

  

  

  

  

  

זמן, ואפילו בעת שנצרך לנהוג ב'שמאל דוחה' 

ובשעת הענשה, גם אז צריך לעשות את הכל אך 

  ורק מתוך מידת הרחמים.
  

להשתמש במידת כלל אין מקום  ובאמת

האב והאם עצמם בהענשת הבן, כי הרי אכזריות 

אשמים בהנהגת בנם, כי מהם ירש הבן את 

הק'  האלשיךכתב ש מווכ ,תכונות נפשו אלו

'והנה מדברי רבותינו ז"ל וז"ל  ,(כא, יח)בפרשתן 

שאמרו כי על ידי בחירתו הרעה שלקח אשה 

יפת תואר יצא העגל ההוא בן סורר ומורה, 

כי יהיה לאיש בן  (כא, יח)מצאנו טוב טעם באומרו 

וכו', לומר, כי לא תייחס רעתו אל היותו בן 

גיורת, כי אם אל רוע בחירת אביו. וזהו כי יהיה 

 על  רק   ההוא   הזרע  יהיה  לא  כי  ,לאיש

 .שואיו הרעים שהלך אחר יצרו מתחלה'נ

והיינו שאשמת האב והאם יתירה  עכלה"ק.

  מאשמת הבן. 

  

נשכיל להשתמש במידת הרחמים  כאשררק ו

רק אז והאהבה הגלויים כלפי בנינו ובנותינו, 

נוכל לחנכם אז ו ,ירצו לקבל את התוכחה

הם כל לטוב ל ,הישרההטובה וולהדריכם בדרך 

  אכי"ר. ,כיום הזה הימים ולחיותם



  

 לעילוי נשמת   
  האי גברא יקירא 

  מוקיר תורה ולומדיה ואיהו גופיה צורבא מרבנן 
  זכה לסיים ש"ס כמה פעמים 

  תמכין רבנן ותלמידיהון 
   הנגיד הנכבד המרומם והמהולל בתשבחות

  ז"ל אהרן יהושע 'הרה"ח ר

  ז"ל  מאיר אריה '"ח רהבן הר

   מאשקאוויטש
  ע"דתשא אלול "ע י"נלב

  ת.נ.צ.ב.ה.
  

   הממשיך בדרכי אבותיו נתרם ע"י בנו

  שליט"אזאב  'ה"ח רנהידידנו 
  וזוגתו שתחיה

זכות הפצת התורה תעמוד לו לברכה והצלחה בכל 
נחת מתוך  בבריות גופא ונהורא מעליא מעשי ידיו

  הרחבת ויישוב הדעת בשמחה ובטוב לבב לאוי"ט
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