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שלשה דברים ברא הקדוש ברוך הוא באדם ,אזנים ,עינים ,לשון .מה עשה הקדוש ברוך הוא,
שם לכל אחד גדר וחומה וכו' ,שם גבינים לעינים ,לכסות ולסתום ולעצום עיניו מראות ברע.
והאדם הנבזה ,כשהוא שם אזניו לשמוע עבירה ,ועיניו לראות עבירה ,לשונו להצמיד מרמה,
מה עשה ,פרץ גדר מלכו של עולם ,אשר מסר בידו לשמור ,על אחת כמה וכמה שבן מות
הוא ,ועל זה נאמר ופורץ גדר ישכנו נחש )ס"ח סי' קמ"ח(.
איתא בזוהר הקדוש פקודי )דף רס"ג( :יש ממונה אחד שנקרא פתות ,על שם שמפתה לבני
אדם להסתכל ולעיין במה שאינו צריך בכמה נאופין וזנונים ,ולאחר מיתת האדם ונקבר
בקבר ,בא הממונה ההוא ומחזיר להאדם נשמתו ואחר כך נוטל את האדם באכזריות ומשבר
עצם של העינים ונוטל ממנו את העינים ואחר כך דן אותו ביסורין קשים ומרים ואחר כך
מוריד אותו לבור שיש בו הרבה נחשים ועקרבים ואוחזין בו ודנין אותו בדינין קשים
ומרים רחמנא ליצלן )קב הישר פרק .וכעין זה באור צדיקים  -עמוד העבודה ,פרק א'(.
המסתכל בעריות קשתו ננערת .ואשר לא נשא עיניו אל אשת איש ,זוכה ומקבל פני השכינה
)בית יוסף ,אבן העזר סימן כ"א(.
ובזה יעשה חשבון לנפשו האומללה ,האם השתכר במשא ומתן בשוק ,נגד מה שהפסיד
בראייתו והרהורי עבירה .אפילו אם ישתכר למאות ולאלפים ,האם כל ממון שבעולם יש בו די
נגד הפסד עבירה אחת )שער התפלה ,שער ניפול ,ד"ה ולמול(.
אם העין הוא עבד ליצר הרע ,לראות בעניני והבלי העולם הזה ,פטור מן הראיה לחזות
בנועם ד' ,ובל יראה גאות ד' )חיד"א בדבש לפי ,מערכת ר' אות ב'(.
ומזה מוסר השכל לאותן שרוצין להרויח ממון ,ומסתכלין בקונטרסים )קאטאלאג"ן( ,או שאר
מקומות לראות ולחפש בתר מציאות.

וועד משמרת הצניעות העולמי
ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות
א

