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וועד משמרת הצניעות העולמי
לקדושת בתי מדרשות
ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות
חודש כסלו תשס"ב
בשערי תשובה לרבינו יונה כתוב :דהמסתכל בעריות הוה ליה מומר לעריות .ונמנה
ברמב"ם ה' תשובה )פ"ד ה"ד( בין כ"ד דברים המעכבין את התשובה ,דחוטא ומדמה
בנפשו שאין זה חטא .והוא עון גדול דעל ידי זה יבא לגופן של עריות )רמב"ם שם(.
יתם
כל יהודי ויהודי אומר קריאת שמע כמה פעמים ביום )ראה במדבר פרק טו פסוק לט( ְ ...וּר ִא ֶ
אַתּם זֹנִים
ֲשׁר ֶ
ֵיכם א ֶ
יתם א ָֹתם ְולֹא ָתתוּרוּ אַחֲרֵי ְל ַב ְב ֶכם וְאַחֲרֵי ֵעינ ֶ
ֲשׂ ֶ
אֹתוֹ וּז ְַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת ה' ַוע ִ
יכם .אנו רואים מזה שעל
דשׁים לֵאל ֵֹה ֶ
ִיתם ְק ִ
וֹתי ו ְִהי ֶ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ֲשׂ ֶ
ֵיהם) .שם מ( ְל ַמ ַען ִתּז ְְכּרוּ ַוע ִ
אַחֲר ֶ
ידי שנזהרים בלאו הזה ולא תתורו זוכים לקיים את כל מצות ה' .וכל חיי האדם תלויים בהנהגתו
בקדושת שמירת עיניים ,בזה ובבא.
היות והנסיונות הכי הגדולות בדורינו אנו שאנו חיים בדור שפל כזה כמו דור המבול ,ובאים הר-בנים
של הערב רב ועוקרים הפסוקים האלו מן התורה רח"ל .וקורא לעצמו רב  ....ועוקר בריש גלי' את כל
תורת משה רבינו רח"ל .על כן ירא הקהל וישפוט.

נצטט כאן כמה מאמרים שיצאו לאור בארצינו הקדושה בספר "איה
הקדשה" בעינים על הדרך ,שמבאר באריכות גדול שאם הרב מסתכל
הנשים תדע תיכף ומיד שזה הרב הוא מראשי הערב רב בדורינו ,וצריכים
להתרחק ממנו כמטחוי קשת.
הקדמה
היוצא לשוק וכל שכן הנוסע לדרך עלול ליאבד חחס ושלום ב' עולמים .עולם הזה ועולם הבא.
על ידי הסתכלות בנשים וכל שכן פריצות המטמאים ראשו וכל נפשו ומורידו שחת רח"ל.
הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ד ה"ד כתוב ,דהאדם אינו מרגיש שראיית העינים הן הן הגורמים
אחר כך לבא לגופן של עריות.
ובאור החיים פרשת אחרי כתוב ,דאם לא יעצור בעד ההסתכלות ,לא יוכל בשום אופן להנצל
מלהרהר ולבא לידי עבירה .וכדחז"ל )נדרים כ ,(.כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה .וידוע
מדחז"ל כי כל חיות האדם בעולם הזה ,בריאותו ,פרנסתו ,אריכות ימיו ובריאות בניו ,כולם
תלויים בהנהגתו בקדושה .וגם חייו בעולם הבא .והנסיונות ביוצא לחוץ עצומים מאד ,על כן
צטטנו קצת מאחז"ל ,הן בענין חומר עונש המסתכל וגם בגודל שכר הנזהר ,בקיצור.
א

ותועלת גדול לכל היוצא לדרך ,ליקח חמשה מינוטי"ן ולעיין בכל זה .וגם ללקחו עמו לדרך
להתבונן בו ,ובלתי ספק שיהי' לו שמירה גדולה ברוחניות וגם בגשמיות לו ולזרעו אחריו.
וכן כתוב האור החיים הקדוש )פרשת אחרי על הכתוב את משפטי תעשו( ,שכתב:

דעל ידי שמירה מהעריות יוכל לקיים כל מצות
עשה שבתורה ולהשמר מכל לא תעשה ,מה שאין כן אם
יטמא נפשו לא יקיים אחת מהם ,כי טומאה זו משרה טומאה על כל איברי
האדם וכוחותיו .וכיון שכן ,כל הלאוין לא ימנע מהם ,כי בכל אבר טומאתו בו.
וכן במצות עשה ,הגם שיעשה לפעמים ,אינה מצוה ,כי לא יתרצה בו הבורא
יתברך שמו ,עד כאן.
וכזה כ' הקדוש בעל בני יששכר )דפ"ק ל"ת ל"ה ,חלק הדיבור או' א'( ,קבלנו מרבותינו דבשביל זה

היצר ביותר מתאוה לעבירה זו להיות שבזה נכלל כל
תאותיו ,וכוללת כל התאות ,ע"כ.
ודבר זה מקורו בראשונים ,שכ' החינוך )מצוה שפ"ז( דעל ידי מצוה זו של ולא
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ,ישמר האדם מחטוא לד'
כל ימיו .והמצוה הזאת יסוד גדול בדת .ואם תעבור פעם אחת
אז תמשך אחרי' כמה פעמים ,דעבירה גוררת עבירה.
וגם בגשמיות ,כאשר עיניו משוטטות בכל דבר ,אז נעשה מבולבל ומוטרד מאד ,דמחשבות
שבראש מנהיגין הגוף ,ובאין רואה דבר ,אז יש לו מנוחה והרחבת הדעת אמיתית .וכדברי התוס'
סוטה ח) .ד"ה אין( ,דאחר שראה הערוה פעם אחת שוב מהרהר אחרי' לעולם .ולאידך אשה שלא
ראה לא יבא לחשוב עלי') .ר"ח שעה"ק פ"ח או' ט"ז(.

ונסיים בדברי השערי תשובה לרבינו יונה ,דהמסתכל בעריות
הוה ליה מומר לעריות .ונמנה ברמב"ם ה' תשובה )פ"ד ה"ד(
בין כ"ד דברים המעכבין את התשובה ,דחוטא ומדמה בנפשו
שאין זה חטא .והוא עון גדול דעל ידי זה יבא לגופן של עריות
)רמב"ם שם(.
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