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שער ח' :הליכה לדרך
א(

דעו כי השוקים והרחובות בכל מקום ,וגם במקום שדרין שם
יהודים חרדים מלאה פריצות וזוהמא ,גרוע מן הגרוע כדור המבול.
האש של היצר הרע ושל פריצות ותאות ,בוער עד לב השמים ,ואם
אין נזהרין ,לא לבד ששורפין הנשמה לעולם ולעולמי עולמים
ומאבד עולמיו הן לחיים ,מלהיות בגן עדן עם הצדיקים ,עולם
התחיי' .אלא גם עולם הזה מאבד בידים ,כי העין רואה ולב חומד
ומחשבתו ודעתו טרודים בהרהורים רעים והבלי הבלים
המבלבלים האדם כל היום לרבות הלילות .וכדחז"ל ,גמירי אין יצר
הרע שולט אלא במה שעיניו רואות .אבל השומר עיניו ,שומר
מצרות נפשו ,ומאושר במה שיש לו ,נפשו בטוב תלין וזרעו יירש
ארץ .ישנם אברכים נחמצים ומקוקלים הרבה ,ושורש הקלקולים
שמירת העינים.
)האדם ניכר בעת הנסיון .בליקוטי אמרים לגר"ז ,דהאדם נמדד לפי זמן הנסיון ,וזהו היהדות
שלו .והכל לפניו רק הכנה לזו הרגע ,ולאחריו להרגיע מהקושי שעבר עליו(.
ואף על גב שהליכתו לחוץ באונס גמור ,עם כל זה החמירו בו התורה יותר מכל איסורים
שבתורה ,שבהם קיימא לן בפסחים ,בלא אפשר ולא קמכוין שרי ,ובזה אסור ,דקיימא לן פגע
אשה מסלקה לצדדין .וב' טעמים בדבר אחד ,כמו שכתוב בחפץ חיים הלכות לשה"ר  -כלל ו',
כיון שנפשו של אדם מחמדתן.
ועוד על פי שאמרו חז"ל ,המתעסק בחלבים ועריות חייב ,ומשום דפגמי הנפש ,גם באונס,
וזה פשוט .מרגלא בפי הגה"צ מבריסק "נעבעך א אפיקורס" ]רחמנות  -הוא  -אפיקורס[ הוא
גם כן אפיקורס.
א

ב( לשון מרן החתם סופר פרשת חיי שרה )ד"ה ויצא יצחק( ,וזה לשונו :שלא נחשדו ישראל
קדושים להסתכל בפני נשים חלילה ,אשר כל העושה זאת יאבד עצמו בזה
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ושלום ,עכ"ל.

הר"ר יהונתן ,ביערות דבש )ח"ב דרוש ט'( ,בעונותינו הרבים כל גירוי יצר הרע
בעריות על ידי הסתכלות ,ועל ידי זה בא לכל העבירות ,ולכך מלאך
המות מלא עינים ,כפי הסתכלות האדם בחייו.
מרן החתם סופר פרשת בראשית ,בהקדמה ,אמרו חז"ל )ע"ז כ (:אמרו עליו על מלאך
המות שכולו מלא עינים ובשעת פטירתו של אדם עומד למעלה
מראשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלוי' בו ,כיון
שהחולה רואה אותו מזדעזע ופותח פיו וזורקה לתוך פיו ,ממנה
מת ,ממנה מסריח ,ממנה פניו מוריקות ,עד כאן .וקשה איך ולמה
מלא עינים .ותירץ הגה"ק מהר"ן אדלער זצ"ל ,דעל ידי שהאדם עובר רח"ל
על הלאו של ולא תתורו וכו' עיניכם ,ומטמא את עצמו בהסתכלות
אסורות ,בזה נותן עינים ליצר הרע שהוא מלאך המות ,ומזה נעשה
מלא עינים ,מעינים אלו שהסתכלו במקומות שאסור להסתכל,
ומפני זה מזדעזע האדם ,כיון שהוא רואה שהוא גרם את זה
בעונותיו ,עד כאן .וכן כתוב הקדוש הרר"י ביערות דבש ח"ב דרוש ט' .וחיד"א בנח"ק
פרשת בראשית.
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האדם צריך להכיר ,שהליכתו לחוץ היא עת נסיון ,החיים והמות
שלו תלויין כעת על כף מאזנים ,אם יזהר שלא לטמא עיניו ולבו,
דאם חס ושלום יכשל ,אוי לו ואוי לנפשו ,מעותד רחמנא ליצלן
לצרות גדולות השם ירחם ,ואם יעמוד בנסיון ,אז טוב לו בעולם
הזה ובעולם הבא.
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