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תל-אביב
ירושלים
חיפה
באר שבע

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

גליון מס' 276 :פרשת בהעלותך י"ב סיון תשע"ט

( 15ביוני  2019למניינם)

מדוע חלשה דעתם של גדולי הדור?

כל שנה ושנה בפרשה זו ,מתעורר בי חוסר הבנה
גדול בעניין זה ,למה חלשה דעתו של אהרן? וכי
חסר מצוות לעשותם ולקיימם?! הרי זה היה אחרי
קבלת התורה ויש לנו מצוות כל רגע ורגע! ולמה
רצה אהרון לזכות דווקא בקורבנות הנשיאים?
ובפרט שהיה אהרן אוהב שלום ורודף שלום ,וגדול
השלום ,והיו כמה אלפים ורבבות אחר מיטתו של
אהרן שהשכין שלום בניהם (אבות דר"ן פי"ב) ,אז מדוע
חלשה דעתו על מצוה אחת של הנשיאים?!
וכמו כן צריך עיון לכאורה על משה רבינו ,וכי
חסר לו מצוות (משה רבינו בגמטרי' תרי"ג)? ועוד ,הרי לשבת
ולעסוק בתורה זה שווה את כל העולם ,שהרי
תלמוד תורה כנגד כולם ,עמל תורה ודבקות בה'
יתברך זה נפלא ,ואין דבר מתוק יותר מדף גמרא,
אז למה חלשה דעתו? ולמה ואתחנן?

העניין בהשתוקקות למצוות

ויתכן לבאר בס"ד ,כל המצוות שבתורה צריך
להראות לה' יתברך שאנחנו מתלהבים וחפצים
ושמחים לעשותם ,ויש בזה כבוד שמים גדול מאד.
מי שנראה אדיש ולא שמח ,ולא מתגעגע למצוות,
ולא מתלהב ,ולא מתכונן ,ולא מכוון ,אלא עושה
הכל 'מצות אנשים מלומדה' ,זה חמור מאוד! והנביא
ישעיה (פרק כט') אומר על כך דברים קשים מאוד ,ע"ש.
כאשר בתורה מסופר על קורבנות הנשיאים ,חובה
לכולנו להראות שרוצים ומשתוקקים לכך ,וכאשר
בשמים משבחים את ארץ ישראל ,זבת חלב ודבש,
ומשה רבינו נענש שלא להכנס לארץ ,אם לא היה
מתפלל ולא משתוקק ,הרי זה חילול השם ,וחסר
כאן כבוד שמים!!!
אז נכון שאין כמו תורה בעולם ,וגדול תלמוד תורה
יותר מהצלת נפשות (מגילה טז ,):אבל גם עסק התורה
הוא אמצעי לכבוד ה' יתברך ,וצריך להרגיש תמיד
על יהודי שרצונו ושאיפתו להרבות כבוד שמים.

20:31 19:28
20:28 *19:31
20:32 19:19
20:28 19:26

*לנוהגים  40דק' 19:11
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי

העיקר להרבות כבוד שמים
על הפסוק בפרשה "בהעלותך את הנרות" מביא
רש"י בשם המדרש ,שחלשה דעתו של אהרן
הכהן על שלא זכה להשתתף בחנוכת המזבח של
הנשיאים ,וה' יתברך אמר לו :שלך גדול משלהם
שאתה מדליק ומטיב את הנרות ,ע"ש .כלומר אהרן
הכהן שהיה גדול הדור (ר"ה כה ):חלשה דעתו והרגיש
עצמו פגוע על שלא זכה להיות שותף בקורבנות
הנשיאים.
וכן מצינו במשה רבינו שהצטער מאד על שלא זכה
להכנס לארץ ישראל ,לארץ הקודש ,והתפלל על כך
תקט"ו תפילות ,ודרשו חז"ל (סוטה יד ).שכאב למשה
על כך בגלל שיש מצוות ששייך לקיים אותם רק
בארץ הקודש ,ומשה רבינו רצה לקיימם ,וחלשה
דעתו על כך.

כניסה יציאה

ר"ת
21:02
21:04
21:03
20:59

מורנו הרב שליט"א

ולכן בזמן בית ראשון ,היה חסר כבוד שמים בלימוד
התורה ועליהם נאמר "על מה אבדה הארץ? על
עוזבם את תורתי" (ועיין ר"ן נדרים פא .).וזה היה העניין
ברצון וההשתוקקות של משה ואהרן ,להראות
התפעלות והתלהבות מחנוכת הנשיאים וארץ
ישראל.

העיקר להרבות כבוד שמים!

ובזה מובן הרמב"ן שמבאר על הפיוס שהיה לאהרן
הכהן ,ע"י שזכה להדליק את הנרות ,וזה לדורות
עולם גם בזמן החשמונאים ולאחר חורבן בית
המקדש ,וכן ברכת הכהנים .נמצא שתמיד על ידי
שבט הכהונה מתרבה כבוד שמים .וכן משה רבינו
כאשר אמר לו ה' יתברך רב לך ,אל תוסף דבר אלי
וכו' ,קיים משה רבינו מצווה ששתק ,כיון שזה רצון
ה' יתברך וכבוד שמים.
וידוע המדרש רבה (במדבר פרשה ד') על אדוננו דוד המלך
ע"ה ,אין לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצוות
יותר מדוד ,ועליו נאמר שהיה ממעט כבוד עצמו
ומרבה כבוד שמים ,ע"ש .וכן כל המוסר נפשו על
ישראל זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש ,ע"ש.

בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

ובזה מובן הפסוק בפרשה "ויעש כן אהרן" ,ופרש
רש"י שלא שינה! ולכאורה וכי אהרן הכהן יעשה
שינוי מציווי ה' יתברך?! אלא מבארים המפרשים,
שהדליק נרות במדבר ארבעים שנה ,בוקר וערב ,וכל
פעם מרגיש התלהבות ושמחה כמו פעם ראשונה,
בלי שינוי כלל ועיקר ,וזה עובד ה' אמיתי וכבוד גדול
מאוד לה' יתברך.

הכוונה העיקרית בקיום המצוות

ובזה מיושב המשנה (פ"ק דמסכת אבות) שצריך אדם לקיים
מצוות על מנת שלא לקבל פרס .ולכאורה ,האם אין
זה זלזול בשכר העולם הבא שנהנים מזיו השכינה
(ברכות יז ,).והרי על זה אמר הנביא עין לא ראתה (ועיין ברכות
לד ?):אלא ,בוודאי שרוצים שכר ומתגעגעים לעולם
הבא כל רגע ,ועולם האצילות להיות אצלו ,אצל ה'
יתברך ,כמו רבי זירא שחשב על השכר בעולם הבא
(עיין ברכות כח !).וכן כל אחד ואחד נכוה מחופתו של
חבירו (ב"ב עה .).אלא כוונת הדברים שבזמן עשיית
המצוה לחשוב אך ורק על כבוד שמים ,לקדש
ולעשות רצון ה' יתברך בבחינת כאשר ציווני ה'
אלוקי (עיין ע"ז יז סע"ב) .וכידוע מסית ומדיח נגד הדת
זה חלול השם ,וכאשר חייבים מיתה זה קידוש השם.
ואפילו אם זה אביו ,כי יש בזה כבוד שמים (עיין סנהדרין
פה.):

עוד דוגמאות לכבוד שמים

דוגמא נוספת מצינו לזה בפרשתינו ,על אותם
האנשים שהיו טמאים וביקשו לעשות פסח .ובזכות

שעשו כבוד שמים ,כי בקשו מכל הלב ולא פטרו את
עצמם בטענת אונס שהיו נושאים ארונו של יוסף
(סוכה כה ,):זכו לפסח שני! וכן יתרו שהגיע לעם ישראל,
ביקשו ממנו אל נא תעזוב אותנו ,כדי להרבות כבוד
שמים .וכידוע מרבינו החזון איש זיע"א שהיה בבית
מסוים ושמע בחוץ הכנסת ספר תורה והורה לצאת
וללוות את הספר תורה שזה כבוד שמים וכבוד
התורה .ורבינו האור לציון זיע"א היה אומר לאחר
הפסח וסוכות שהוא מתגעגע לתפילין שלא הניח
בחול המועד ,והשכים בזריזות לנץ החמה מרוב
געגוע! ורבינו יונה בספר שערי תשובה (שער ב' אות יא')
לימד אותנו ,שהשונא מוסר ותוכחות הרי זה מחלל
שם שמים ואין לו חלק וכו' (שע"ת שער ג' אות קסח).

מיני ומיניה יתקלס עילאה

(סוטה מ).

ומכאן ,כלל גדול בעבודת השם ,לשבח ולפאר
ולחזק ולעודד מכל הלב את כל מי שעושה לכבוד
ה' יתברך ,כל שיעור שנפתח  -לשבח ,כל בית כנסת
 לחזק ,כל כשרות מהודרת  -לפרסם! ומדוע? כיזה מרבה כבוד שמים וקידוש השם .והוסיף רבינו
יונה (שער ג' אות יג') ,חייב אדם לטרוח בדרישת טוב
לעמו ולשקוד על תקנת חבירו ,ע"ש .כלומר לחשוב
מחשבות איך לגרום ולדאוג לתקנת חבירו .ואלו
דברים שאין להם שיעור ,וכל פרט ופרט הרי זה
מצות עשה מהתורה ממש!

להתפלל שנזכה להרבות כבוד שמים תמיד
וראה זה פלא ,בפרשתינו מצינו כמה פסוקים על
סילוק הקדושה והעבודה מהבכורות לטובת הכהנים,
ועם כל זה חמש פעמים מוזכר בפסוק אחד המילה
'ישראל' ,לרמז שחביבים ישראל לפני ה' יתברך כמו
חמשה חומשי תורה (פרש"י בפרשה)! ויש להתפלל על
כך ,שיהיה לנו זכות להרבות כבוד שמים .ובספר
שאל אביך ויגדך (ח"ג דף פז) מובא על רבינו החפץ
חיים זיע"א שהיה מתפלל כל יום שיזכה לקדש שם
שמים.
כדאי להתבונן ,אם בזמן מרן החיד"א זיע"א עשו
כתב התקשרות גדולי עולם שאין לנו השגה בהם,
על אהבה ואחוה ,והודפס וצולם בספרו של מרן
רבינו זיע"א ענף עץ אבות ,ע"ש .על אחת כמה
וכמה בזמנינו שיש ליתן את הדעת ולחשוב על כך
מי מוכן להיות שותף בכתב בחתימת ידו לכבוד ה'
יתברך ,ולקבל על עצמו אהבת ישראל "כמוך ממש"
וכדברי המסילת ישרים (פרק יא') ,ובזה יתרבה כבוד
שמים וקידוש השם ,וחביבות המצוה שהיא יסוד
לכל התורה כידוע.
ויש לחשוב על כך ,ולעודד ולחזק לעשות כן ,וימים
יגידו ועוד חזון למועד.
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שתיקה שמחנכת יותר

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

ההבדל בין חינוך לבין הבעת רגשות ,הוא ההבדל בין ההצלחה לכישלון .רק כאשר מתמודדים
באחריות מול האתגר והמאתגר ,זוכים לקיום החזון "גם כי יזקין לא יסור ממנה".

שלום וברכה מורי ורבותי!
כמה פעמים הערנו ליניק רק כאשר היה ברור לנו שהערה זו
תוביל אותו להבנה מחודשת לטובה? כמה פעמים נזפנו בו רק
לאחר שהיה ברור לנו שהוא יקבל את הדברים באהבה ויהפוך
אותם לחלק מאורח חייו? כמה פעמים הגבהנו את קולנו רק
משום שהיה ברור לנו שזו הדרך היחידה להחדרת הערכים
הנכונים בלבו?
או בקצרה ,מתי ניהלנו דו שיח עם בנינו מתוך מטרה לחנך
ולא בכדי לפרוק ,לאיים ,לכפות או להשיג דקות קטנות של
שקט?
"חנְֹך לַ ּנַ ַער ַעל ִּפי ַד ְרּכֹו ּגַ ם ּכִ י יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור
פשט הפסוק ֲ
ִמ ֶּמּנָ ה" (משלי כב ,ו) ,מלמד שבניגוד למחשבה הראשונית לפיה יש
לחנך את הנער על פי "דרכנו" המבוגרים ,המבינים ,המחנכים,
יש לחנך את הנער אך ורק על פי דרכו.
וגם הסיבה לכך מבוארת בפסוק ,כי רק באופן שכזה "ּגַ ם
ּכִ י יַ זְ ִקין ֹלא יָ סּור ִמ ֶּמּנָ ה" .ללמדך ,כי בכל דרך שונה תהיה
התוצאה חינוך לטווח הקצר בלבד.
המוזר הוא ,שבדרך כלל תגובות ההורים ל"פשעי" ילדיהם
אינן נמדדות במאזני השכל ולפי אמות מידה חינוכיות,
אלא נוצרים הם במעין "אוטומט" רגשי כניסיון נואש לעזרה
ראשונה ,ובמקרים מסוימים כשחרור לחץ ותסכול.
המעניין הוא ,שלאחר מחשבה והתבוננות מגלים שבדרך כלל
השתיקה מביאה תוצאה טובה יותר מאותו דיבור רגשי וחסר
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הבנה .כנראה שגם בזה נכון לומר את מאמר הגמרא
ע"א) "מלה בסלע ,משתוקא בתרין".
כאשר נשאל מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל היאך לנהוג בילד
הישן בסוף זמן קריאת שמע דאורייתא ,השיב שיש לקרוא
בשמו ותו לא .ומשנשאל האם להניח לו באם לא יתעורר,
ענה שוודאי שיש להניח לו ,משום שאם לא כן לא נרוויח ילד
מחונך יותר אלא ילד מתרעם יותר שעלול למאוס בכל.

(מגילה י"ח

ככל פשוט ,כל כך נכון ,הגאונות שבפשטות!
ילד עלול לחיות תחת כנפי הורים המדרדרים אותו "בטוב
ליבם" אל עבר פי פחת ,כאשר הכל מתוך כוונה טובה לבנות
את אישיותו וליישר את אורחותיו.
***
ֹלתָך ֶאת
בפרשתנו (במדבר ח,ב) ַ"ּד ֵּבר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו ְּב ַה ֲע ְ
נֹורה יָ ִאירּו ִׁש ְב ַעת ַהּנֵ רֹות" .ופירש רש"י:
ַהּנֵ רֹת ֶאל מּול ְּפנֵ י ַה ְּמ ָ
"על שם שהלהב עולה ,כתוב בהדלקתן לשון עליה ,שצריך
להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה".
ודורשים זאת על חינוך דור ההמשך וכדלהלן :שלא תהא
ההדלקה דלה ומאירה לאותה שעה בלבד ,אלא שתהא עולה
מאליה .עולה מאליה גם כאשר אין את כפיית ההורים ,עולה
מאליה גם בגבור משברי החיים ,עולה מאליה עד כי יזקין לא
יסור ממנה.
ברוכים תהיו!

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
03-5011125

info@aterett.co.il

אכילת עלי ירק מגידול רגיל
שאלה :ברוקולי בגידול לא מבוקר ,שטחנו אותו
במטחנה ידנית ,האם מותר לבשלו ולאכלו כך?
תשובה :מצוין! ברוקולי הוא ירק הנגוע מאד
בתולעים ,ולכן על ידי שטיפה טובה וטחינה חזקה
היטב היטב ,הרי זה מצוין לכתחילה.

הפרשת מעשר כספים
שאלה :האם אפשר לקנות בכסף של מעשרות נכס
נוסף ,ומרווח השכרתו להפריש מעשרות?
תשובה :לא שייך להפריש מעשרות מנכס הנקנה
מכספי מעשר ,שהרי אם הנכס נקנה מכספי מעשר
ממילא כל הרווחים שייכים למעשרות ,והעוסק בזה
יכול לקבל משכורת בלבד ,והבן .ויד הקודש על
העליונה!

הלוואה מחבר על פי היתר עסקה
שאלה :האם מותר לקחת הלוואה מחבר עם חתימה
על היתר עסקה ,ולתת לו ריבית ממש כמו שלוקחים
בבנק?
תשובה :מותר .ולתלמיד חכם מותר לתת הלוואה
בריבית גם בלי חתימה ,ודי באמירה בפה שהכל
מתנהל על פי היתר עסקה (ועי' בספר מלווה ה' ח"ב עמ' קמ
הערה .)16

הפרשת תו"מ מפירות וירקות שנקנו
מהשוק

שאלה :אבא שלי לא מקפיד כל כך בשמירת התורה
והמצוות ,והוא קנה פירות וירקות לשבת קודש,
אולם הוא אינו זוכר מהיכן קנה אותם ,והאם יש שם
הכשר ,מה עלי לעשות?
תשובה :מותר לאכול מהפירות והירקות ללא שום
פקפוק ,ואין כאן חשש ערלה מדין "כל דפריש
מרובא פריש" (עי' יבי"א ח"ו עמ' רכ) ,וכן אין חובה להפריש
תרומות ומעשרות מדין ספק ספיקא (עי' יבי"א ח"ט עמ'
שכח) .והמחמיר להפריש תרומות ומעשרות תבוא
עליו ברכה.

לעשן ליד אביו או ליד רבו

שאלה :האם מותר לי לעשן ליד אבא שלי או ליד
הרב שלי? יש לציין שאבי מקפיד על כך ,משום
שאני לא מעשן בקביעות.
תשובה :לא כבוד ולא דרך ארץ לעשן ליד אבא או
ליד הרב ,ובמקום ציבורי העישון אף מזיק לסובבים.
ורק אם אבא מעשן ומזמין אותו ,מותר ,אחרת יהיה
אסור בשום אופן.
ודע ,שיש אומרים שהמעשן פסול לעדות אשה
בקידושין!

בשר שנתעלם מן העין

שאלה :פועל זר שגר בבית של ההורים שלי ,ומביתם
לביתי ישנו מרחק הליכה של כמה דקות ,האם מותר
לאמא שלי לשלוח לי איתו אוכל המכיל בתוכו בשר,
או שיש בזה בעיה של בשר שנתעלם מן העין?
תשובה :יש בעיה ,ולכן יש לעשות סימן על ידי קשר
מיוחד בשקית ,וכיוצא בזה.
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שתיית משקה הנקנה בשבת

שאלה :הייתי בבית מלון בשבת עם משפחתי שאינם
שומרים תורה ומצוות ,וקנו לי כוס קולה מהקיוסק,
האם מותר לי לשתות?
תשובה :מותר ,משום שמשא ומתן בשבת הוא
מדרבנן ,ודינם כשוגג (עי' במשנ"ב בביה"ל ר"ס שיח) .ועוד,
שאין עבירה בגוף החפץ.

ברכה על סלט ירקות הנאכל
כקינוח בתוך הסעודה

שאלה :אם אני אוכל בתוך הסעודה סלט ירקות ,אך
לא עם הפת אלא כעין קינוח ,האם עלי לברך על
הסלט?
תשובה :אין לברך על הסלט ,משום שמאחר והדרך
ללפת בו את הפת ,ממילא דינו כאורז ,בשר ודגים
וכיוצא בזה ,שברכת "המוציא" פוטרת אותם ,וכאילו
בירך עליהם "המוציא".

טעות בברכה אחרונה

שאלה :מי שאכל כזית תמרים ,וכשבירך עליהם
ברכה אחרונה ,פתח ב"על המחיה" ,וסיים "על
הפירות" ,האם יצא ידי חובה?
תשובה :אינו מעכב ,ויצא ידי חובה .וכן מי שבירך
ברכת המזון על התמרים ,יצא ידי חובה ,ופשוט.

מורה שמדבר על גדולי ישראל

שאלה :רצינו לשאול כיצד יש להורים לנהוג כאשר
שומעים מבנם כי המורה מתבטא בפני תלמידיו על
גדולי ישראל בצורה מזלזלת ,כגון כאשר תלמיד
מעיר למורה כי ההלכה שהוא אמר זה בניגוד לפסק
מרן זיע"א ,המורה מגיב" :פסקי הרב עובדיה הם
לפשוטי העם" ,וכיוצא בזה? וכיצד יש לנהוג כאשר
מבחינה לימודית המורה מאד טוב ,האם יש להתעלם
מההתבטאויות הנ"ל ,ולהסתפק במה שההורים
ידברו בבית עם הילדים בשבח גדולי ישראל?
תשובה :לעניות דעתי יש בעיה חמורה למורים אלו,
וכל זה נובע מכך שהמורה עם הארץ ואינו יודע
להעריך ולכבד את גדולי ישראל .בפרט כאשר הוא
מקלקל את התלמידים בכך שמזלזל במרן זיע"א.
ואדרבא מורה חכם מסביר מה הטעם שמרן זיע"א
מיקל ,ולמה יש צד להחמיר ,ובכך עושה מזה
שיעור תורה נפלא ,ועושה אותם בעלי תריסין בבית
המדרש.
מורה כזה יש לו בעיה ביראת שמים ,לך נא ראה
באיזה יראת כבוד רואים בתמונה את הרב שמואל
וואזנר זיע"א בעל שבט הלוי יושב לפני מרן זיע"א.
ומה אמר הגאון הרב בן ציון אבא שאול זיע"א על
מרן זיע"א כשהיה גר מעליו באותו בנין .יש כאן
פשוט צמצום המוחין ,והאשמה היא גם על הנהלת
התלמוד תורה שלא מעוררים את המורים בזמן
קבלתם ,ויש להזהר בכך מאד.
ומורה כזה כדאי לתת לו ספר של מרן זיע"א במתנה,
כדי שילמד בו ,ויבין את גדלותו של מרן זיע"א,
ונראה האם יוכל להוסיף משהו על דבריו?!
מה שהילדים שומעים בבית מההורים על גדולי
ישראל זה לא מספיק ,בעוד שבתלמוד תורה לא
משבחים ,ואדרבא מדברים להיפך .ואוי להם ביום
הדין.

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
פעם עשיתי סקר פחות או יותר ,וראיתי שכל
המדברים על גדולי ישראל הם בעד פאה ,רשיון
לנשים ו'מודה' ,רחמנא ליצלן .ממש נורא ואיום!
אני מתפלא שאתה כותב על מורה כזה "מורה
טוב" .מורה שמגיב כך ,אני בטוח שגם כאשר הוא
מלמד אותם גמרא וחומש ,הוא מטעה אותם כשכלו
העקום ,רחמנא ליצלן.
ואולי בגללו לא יורד גשם!...
כדאי לעשות כנס לכל המורים ולעוררם על כך.

זריקת סוכריות קשות כאבן

שאלה :הייתי באירוע מסוים ,וראיתי שזורקים
שם על החתן בעת הריקודים סוכריות קשות
כאבן ,ולאורחים הרוקדים ושמחים עם החתן,
נדבק בנעליים סוכריות דביקות ,והדבר מכביד על
הליכתם ,ועל הנקיון .מה דעת הרב בזה?
תשובה :אסור לעשות כן ,וזה בכלל העבירות של
בין אדם לחבירו .וגם מצער ומכביד על עובדי הנקיון
לקרצף חזק את הסוכריות שנדבקו ברצפה .והפסוק
צועק" :איש באחיו לא תרדה בו בפרך" (ויקרא כה ,מג).
וכשאין ברירה ,ומתוך אהבה הסבא הגדול והסבתא
הגדולה זורקים סוכריות ,וזה לסימן טוב (עי' משנ"ב בסי'
קעא ס"ק יט) ,יש להשיג עבורם סוכריות עדינות ,רכות
ונעימות ,ולא קשות כאבנים .ויקויים בהם הפסוק:
"רגלי חסידיו ישמור" (שמואל א' ב ,ט).

גלגלי חבלי הכביסה מרעישים לשכנים

שאלה :בבנין שלנו ישנו בית שחבלי הכביסה
שם תלויים על גלגלים העושים רעש גדול כאשר
מושכים את החבלים אנה ואנה ,והשכנים מתלוננים
שהדבר מטריד את מנוחתם ,האם השכנים צודקים
בטענתם?
תשובה :השכנים צודקים! אסור להטריד ,להרעיש
ולהבהיל את השכנים בכל צורה שהיא ,ובפרט
בלילה כשכולם ישנים .ומפורש בגמרא (ב"ק נו,).
המבעית את חבירו חייב בדיני שמים .ויתכן שעובר
גם על גזל שינה .וכידוע מרבנו הבעל שם טוב
הקדוש זיע"א ,שהיה מקפיד מאד שלא להרעיש,
ולא להפריע כשאנשים ישנים.
וחובה קדושה להחליף מיד את גלגלי הכביסה ,או
פשוט להתיז עליהם חומר ולשמנם ,ובכך יחדלו
להרעיש .ובפרט כיום שניתן להשיג בקלות כל
מיני חפצים וכלים ,ולהקל על המשפחה ,כדי שלא
להכביד ולא לצער שום נברא בעולם .וכלים נאים,
מרחיבין דעתו של אדם (ברכות נז.):
ומכאן לכל מיני כלים ומכשירים ותשמישים,
שמצוה לחפש ולעשות חיים קלים .לדוגמא ,מפתח
של הדלת ,שיהיה עדין וקל לפתוח ולסגור בו את
הדלת .וכן שלחן בסלון או שלחנות בבית הכנסת,
שיהיה קל לתשמיש ,ולטלטל ימין ושמאל .ואפילו
תיק של ספר תורה ,יש להתאמץ ולקנות דוקא תיק
קל ונעים לנשיאה ,כדי שלא להכביד במצות הקמת
ספר תורה (עי' כה"ח סי' קלד ס"ק טו) .וכן לא להכביד על
עצמו ,ולא על משפחתו ,ולא על מתפללי בית
הכנסת ,לחיים טובים.
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