
       

 

 יא פרק

 הנקיות מידת בפרטי

 א' העריותעוון 

איסור העריות מסתעף  � "�א ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה" -איסורי עריות 

איסור שמיעת שירת  � 'אל תרבה שיחה עם האשה' �לכלל החושים 

שירת נשים  � שמיעת שירת נשים דרך הרדיו או בדיסק � נשים

שירת נשים  � באלו מצבים הותרה שירת נשים? � כשעובר ברחוב

 � האם אשה יכולה לברך ברבים? � בשולחן שבת, ובמוסד חינוכי

 �אין לו תקנה?! יש לו תקנה!  � אשריו וטוב לו - הכובש את יצרו 

 'ה' � ּבֹו" ִּתְמָׁשל "ְוַאָּתה � והרצון התודעה בשינוי תלויה לניצחון הדרך

 �תאמין שיכולים לתקן!  � אין ייאוש בעולם כלל! � '�א־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו

אין לנו זכות  � יש ערך לכל קימה אפילו שלאחריה תהיה נפילה

חיים של  �עבירה עם אנחה ועבירה ללא אנחה  � וסמכות להתייאש

  קדושה

  "בּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה�א ִתְקְר " -  איסורי עריות  .א

, בא לבאר לנו על חומרת הגדולההרמח"ל על חומרת עוון הגזל וחומרתו שהסביר לנו לאחר 

במדרגה שניה לאחר עוון הגזל, כי  . חומרתו של עוון העריות הואאיסורי העריות והנגזר מהם

  נפשו של האדם מתאווה להם. 

כדי להינצל מאיסורים אלו על האדם לבנות סדר עבודה ומלאכה רבה. לפיכך  :הרמח"ל מדגיש

  .כדי להינצל מאיסור העריות, נדרשים סייגים רביםבשלב ראשון על האדם להבין ש

שאיסור עריות אינו כולל רק את מעשה ביאת העבירה עצמה, אלא כל דבר  ,הרמח"ל קובע

"�א : לאוסרו. המקור לכך מהפסוק בתורה יש - או מקרב אותנו למעשה  ,שהוא קרוב למעשה

איני  :לכן לא יכול אדם לומר ורה עליו.הכולל כל קרבה לאישה האס ,בּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה"ִּתְקְר 

אלא הכל בכלל וכדו',  רק נוגערק מסתכל, אני  ,כי איני עושה גופו של מעשה ,עובר עבירה

  האיסור. ומי שנוגע באישה שאינה שלו מביא מיתה על עצמו. 
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נשים, כשם שנזיר אסור השהשווה בין דיני נזיר לדיני הרחקה מ מדרש חז"ל הביאהרמח"ל 

כך לאדם  -וכל היוצא מן הגפן  ,בין לחים ובין יבשים ,בשתיית יין אך נאסר עליו לאכול ענבים

  שאינה שלו. אסור לגעת או להתקרב לאישה

כן יש ללמוד בכל  ,הרמח"ל מסביר שמה שהתורה גילתה לנו בנזיר שיש לעשות סייגים

כוח  לא יעברו ישראל על גופו של איסור.כדי ש ,על החכמים לעשות סייגים וגדרות .האיסורים

  : ובכך מגלים לנו רצונו של מקום. וז"ל ,זה ניתן בידי חכמים

ה ִמן " ר ַעּתָ ֶזל,ּוְנַדּבֵ ַמְדֵרָגה ֶאל ַהּגֶ ים ּבְ ִניִּ ם ֵהם ִמן ַהֲחמּוִרים ְוֵהם ׁשְ ּגַ  ָהֲעָריֹות ׁשֶ

ַמֲאָמָרם ַז"ל, ְוזֹו ְלׁשֹוָנם (ב"ב קסה) ֲעָריֹות. : ּכְ ֶגֶזל ּוִמיעּוָטם ּבַ ם ּבְ   ֻרּבָ

ְרֶצה ְלהִ  יִּ ְצָטֵרְך ְמ ְוִהּנֵה ִמי ׁשֶ ם לֹו ּתִ י ָנקֹות ְלַגְמֵרי ִמזֶּה ַהֵחְטא, ּגַ ָלאָכה לֹא מּוֶעֶטת. ּכִ

רֹוב ֵאָליו. ּוִמְקָרא ָמֵלא הּוא  ל ַהּקָ א ּכָ ְלַבד, ֶאּלָ ה ּבִ ל ַמֲעׂשֶ ְכָלל ָהִאּסּור ּגּופֹו ׁשֶ ֵאין ּבִ

רּוְך ': בּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה". ְוָאְמרּו ַז"ל (ש"ר פ' טז)"לֹא ִתְקְר : (ויקרא יח) דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ

אַמר הוֹ  ה ְוֵאין ִלי ָעֹון, ֲהֵריִני הּוא, ַאל ּתֹ ה, ֲהֵריִני תֹוְפׂשָ ָ ִאׁשּ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִאיל ְוָאסּור ִלי ְלִהׁשְ

ד ָקה ְוֵאין ִלי ָעֹון. ָאַמר ַהּקָ ֲאִני נֹוׁשְ רּוְך הּואְמָגְפָפה ְוֵאין ִלי ָעֹון, אֹו ׁשֶ ִאם  :ֹוׁש ּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ּתֹות ַיִין, ָאסּור לֶ  ּלֹא ִלׁשְ ָרת ֲעָנִבים ְוָכל ָנַדר ָנִזיר ׁשֶ ים ּוִמׁשְ ֱאכֹל ֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ

ּנֹוֵגַע  ר. ְוָכל ִמי ׁשֶ ל ִעּקָ ּה ּכָ ָך, ָאסּור ִליַגע ּבָ ּלְ ֵאיָנּה ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ֶפן ַהיִַּין, ַאף ִאׁשּ ַהיֹּוֵצא ִמּגֶ

ּלוֹ  ֵאיָנּה ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ  וכו'. ', ֵמִביא ִמיָתה ְלַעְצמוֹ ּבְ

ט ָמה ִנְפלְ  ר ַאף ַעל ְוַהּבֵ י ִהְמִשיל ֶאת ָהִאּסּור ַהזֶּה ְלָנִזיר, ֲאׁשֶ ֲאָמר ַהזֶּה, ּכִ ְבֵרי ַהּמַ אּו ּדִ

ִתיָּ  א ׁשְ ר ָהִאּסּור ֵאינֹו ֶאּלָ ִעּקָ י ׁשֶ יָּכּות ּפִ יֵּׁש לֹו ׁשַ ל ָמה ׁשֶ ת ַיִין, ִהּנֵה ָאְסָרה לֹו ּתֹוָרה ּכָ

ָדה ִעם ַהיִַּין.  ּמְ ּלִ ָיג ַלּתֹוָרה ְוָהָיה ֶזה ִלּמּוד ׁשֶ ּתֹוָרה ַלֲחָכִמים ֵאיְך ַיֲעׂשּו ֵהם ַהּסְ

ֲעבּור  ִזיר ֶלֱאסֹר ּבַ י ִיְלְמדּו ִמן ַהּנָ ּה, ּכִ ַמְרּתָ ָיָדם ַלֲעׂשֹות ְלִמׁשְ ְמַסר ּבְ ּנִ ֶמֶרת ׁשֶ ׁשָ ּמְ ּבַ

ָדֵמי ָלּה. ָהִעקָּ  ל ּדְ ם ּכָ ל ר ּגַ ִמְצָוה זֹאת ׁשֶ ָתה ַהּתֹוָרה ּבְ ָעׂשְ ְסָרה ְוִנְמָצא, ׁשֶ ּמָ ָנִזיר ָמה ׁשֶ

ְצו ל ַהּמִ ָאר ּכָ ׁשְ יֲַּעׂשּו ּבִ זֶּה ְרצַלֲחָכִמים ׁשֶ ַעת ׁשֶ ל ָמקֹוםֹות, ְלַמַען ּדַ אֹוֵסר ֹונֹו ׁשֶ . ּוְכׁשֶ

רֹוב לוֹ  ל ַהּקָ   . "ָלנּו ֶאָחד ִמן ָהִאּסּוִרין, ִיְלַמד ָסתּום ִמן ַהְמפֹוָרׁש ֶלֱאסֹר ּכָ

  איסור העריות מסתעף לכלל החושים  .ב

הוא איסור  ,שכל הקרוב לאיסור ויכול להביא את האדם לגופו של מעשה ,הרמח"ל לשיטתו

לא משנה  ,כל דבר ממין הזנות ", לכן אסרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה�א ִתְקְר ": מהתורה ונגזר מהפסוק

בין  ,בין בראיה ,בין במעשה: באיזה חוש הוא נעשה. לפיכך איסור עריות הוא איסור כולל

  בין בשמיעה ובין במחשבה. ,בדיבור
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  .1איסור נגיעה או חיבוק - במעשה  .א

כדי ליהנות ממנה כאילו נסתכל  ,כל המסתכל באצבע קטנה של אישה - בראיה  .ב

שהאיסור הוא בהסתכלות  ,וכתב במשנה ברורה .2בערווה. ולא ינקה מדינה של גיהנם

התבוננות כדי ליהנות אבל בראייה בעלמא מותר, אולם ת"ח ואדם גדול עליו  –

 לא אם שרי, נהנה בלא תומו לפי בעלמא וראיה": 3להיזהר גם בראייה בעלמא, וז"ל

  ."גווני בכל ליזהר לו יש חשוב דאדם הוכיח שמואל מנחת ובספר .המוסר מצד

לבין הסתכלות שהיא  ,התבוננותמתוך כך יש להבחין בין ראייה שהיא דרך אגב ללא 

אין אם קופאית לא צנועה שם מתוך התבוננות ובכוונה, לכן בחור שהולך לסופר ויש 

אין בעיה, אבל אם  - , כי הוא רוצה לקנות ולשלם וללכתבכוונתו לראות אותה

  עובר על איסור.  - מתוך כוונה והתבוננות ,די ליהנותמסתכל כ

אבל  ,, להקשיב זו שמיעה בכוונה והיא אסורההוא הדין בשמיעה של שירת נשים

שמע אדם עובר ברחוב ו: לדוגמה אגב כשאין לו כוונה ליהנות מותר. שמיעה דרך

גם אם ו ,יכול לעבור אלא אינו חייב לסתום את אוזניו, -ממקום מסוים  שירת נשים

  ור.אז עובר על איס - ישמע לא עובר על איסור, אבל אם יקשיב בקשב רב כדי ליהנות

תחנות התיישבה לידו אישה.  פרלאחר מס באוטובוס.הרב מרדכי אליהו הגאון  מסופר שפעם אחת נסע

, ואולי הוא כלל לא שם לב שאישה ישבה לידו. בכל מקרה, הוא המשיך 4הרב לא רצה לפגוע בה ולקום

בכתפו,  קלותלשבת ולעסוק בלימודו. כשהאוטובוס הגיע לתחנה בה הרב היה צריך לרדת, נגעה האישה 

  פתע גילה הרב כי היתה זו אשתו...צריך לרדת", ל ואמרה לו: "מרדכי, הגענו.

 : בדיבור  .ג

. כל דיבור 5, ומי שעושה זאת גורם רעה לעצמולהרבות שיחה עם אישהאסור  .1

על רבי יוסי  6בגדר "להרבות" שאסור. כפי שמסופר בגמ' הוא , הרישאינו לצורך

באיזה דרך נלך ללוד? אמרה : הגלילי בלכתו בדרך פגש את ברוריה. שאל אותה

  שמות רבה טז, ב. 1
 ברכות כד ע"א. 2
 משנה ברורה סימן עה ס"ק יא. 3
כפי שנלמד בהמשך, שבחירת מעשי החסידות דרוש עיון והתבוננות, מה ראוי מה מועיל ומה בסוף יכול להזיק,  4

ולכן רבנו הרמח"ל הקדיש פרק שלם וקרא לו במשקל החסידות, כי מעשי החסידות צריכים להישקל בשיקול 
 שנראה כמעשה חסידות ראוי להיעשות בכל ההקשרים.דעת רציני, ולא כל מעשה 

 אבות א, ה. 5
  עירובין נג ע"ב. 6
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: 'אל תרבה שיחה עם אישה'? היה לך לשאול בקיצור: וכי לא אמרו חכמים: לו

 "באיזה ללוד?"

, שמדובר באשתו נדה שאסורה עליו, שמא מרוב שיחה יתגבר 7אר רבנו יונהיוב

אר שהכוונה לכל אישה ואף יה. אולם הרמב"ם בעליו יצרו ויבוא לדבר עביר

שיחת נשים בענייני ביאה, לכן להרבות מ חלקוזאת כי  ,לאשתו כשהיא טהורה

  גורם רעה לעצמו.עמהן בשיחה 

שהאיסור גם לאשתו כשהיא טהורה, אא"כ צריך  ,אריב מברטנורא עובדיה רבינו

אשתו שתעביר מידע . ועוד הביא שמריבוי שיחה זה, יכולה בעת הצורךלפייסה 

  זה הלאה ויגרום לחרחר ריב ומדון עם הבריות.

א ק"ש כנגד אישה המדברת (אפילו שלא ופסק להחמיר ולא לקר 8הבן איש חי

מזמרת) דברים ארוכים של סיפורי מעשיות וכדומה, אבל דברים קצרים בפרט 

 אם הם לצורך עסק אין לחוש לזה. וכן החמיר שלא יקרא ק"ש או ללמוד תורה

  להרדים את בנה התינוק אפילו היא אשתו.כדי כששומע אישה המנגנת או שרה 

הרב קוק בהיותו בחור שכר אכסניה במקום לימודיו ברובל אחד, פעם לא היו פנימיות, ש 9מספרים

הבחורים היו שוכרים אכסניה. חברו התפאר שהוא התמקח עם בעלת הבית ושכר חדר בחצי רובל בלבד! 

  קוק: וכי מה שאמרו חז"ל: "אל תרבה שיחה עם האישה" אינו שווה חצי רובל? הרב השיב לו 

  למרות שמן הדין היה מותר לו, כי זה מגופו של עניין, הרב קוק כחסיד החמיר עוד בהיותו בחור צעיר. 

 .10המוגדר כערוות הדיבוראיסור ניבול פה  .2

 : בשמיעה  .ד

"קול באישה  –, כי הדבר יכול לגרום להרהורי עבירה איסור שמיעת שירת נשים .1

  .11ערווה"

"בעוון נבלות פה צרות רבות וגזרות : 12אמרו חז"ל. איסור שמיעת ניבול פה .2

כל המנבל פיו מעמיקים  ...קשות מתחדשות, ובחורי שונאיהם של ישראל מתים

  לו גיהנם".

 רבנו יונה אבות א, ה. 7
 בן איש חי שנה א, פרשת בא. 8
 מובא בשבחי הראי"ה עמ' מג. 9

  ניבול פה ודיבור גס'. -ראה בהרחבה בהמשך הפרק, בפיסקה 'ולא יראה בך ערות דבר  10
 ברכות כד ע"א. 11
  שבת לג ע"א. 12
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עריות גם בשמיעה וגם הרמח"ל הביא את איסור ניבול פה רק לאחר שלמדנו שאיסור 

 בדיבור, וניבול פה כולל את שני האיסורים, דיבור ושמיעה.

ְוִנְׁשַמְרָּת ": מהפסוק 14ולמדו. 13חז"ל אמרו הרהורי עבירה קשים מעבירה -  במחשבה  .ה

כפי  אסור לו לאדם להרהר בעבירה ביום ולבוא לידי טומאה בלילה.ש "ִמָּכל ָּדָבר ַרע

ן בקשו ממשה רבנו להקריב ישראל ממלחמת מדירה שלאחר שחזרו שמסופר בתו

 : 15קרבן שיכפר עליהם, ככתוב

 ְּבָיֵדנּו ֲאֶׁשר ַהִּמְלָחָמה ַאְנֵׁשי רֹאׁש ֶאת ָנְׂשאּו ֲעָבֶדי< מֶֹׁשה ֶאל "ַוּיֹאְמרּו

 ָזָהב ְכִלי ָמָצא ֲאֶׁשר ִאיׁש' ה ָקְרַּבן ֶאת ַוַּנְקֵרב: ִאיׁש ִמֶּמּנּו ִנְפַקד ְו�א

  ".'ה ִלְפֵני ַנְפׁשֵֹתינּו ַעל ְלַכֵּפר ְוכּוָמז ָעִגיל ַטַּבַעת ְוָצִמיד ֶאְצָעָדה

שבתחילה משה כעס כי חשש שבקשת הכפרה נבעה מכך ששוב חטאו  ,ארו בגמ'יוב

ת שאיש לא מ ,יהוהרָא  – בבנות מדין, אך כשאמרו לו ועמך כולם צדיקים ולא חטאו

  כפרה למה אתם צריכים? : אמר להם -במלחמה וחזרו כולם לביתם בשלום 

הרהור עבירה לא יצאנו, או מפני  אבל מדי ,לא נכשלנו במעשה עבירה ממש :השיבו לו

  : 16שסוף סוף ראו את נשות מדין במלחמה, ועל כך צריכים כפרה, וז"ל הגמ'

 רבה אמר נחמן רב אמר, לא) (במדבר החיל' פקודי על משה "'ויקצף

? הראשון לקלקולכם חזרתם שמא לישראל משה להן אמר: אבוה בר

   ?למה כפרה, כן אם: להן אמר. איש ממנו נפקד לא: לו אמרו

 ונקרב - מיד. יצאנו לא הרהור מידי - יצאנו עבירה מידי אם: לו אמרו

 ישראל הוצרכו מה מפני, ישמעאל רבי דבי תנא'. ה קרבן את

: ששת רב אמר. הערוה מן עיניהם מפני שזנו – כפרה הדור שבאותו

 לומר - שבפנים תכשיטין עם שבחוץ תכשיטין הכתוב מנה מה מפני

 במקום מסתכל כאילו - אשה של קטנה באצבע המסתכל כל: לך

  .התורפה"

כששבו כל אנשי המלחמה ולא נפקד  ,בתחילה :17אר באופן נוסףי'ל בהרב יורם אברג

יש לא מהם איש היו בטוחים שהם צדיקים גמורים ונקיים מכל חטא, כי אכן ידעו שא

 יומא כט ע"א. 13
  עבודה זרה כ ע"ב. 14
 נ.- במדבר לא, מט 15
  ע"ב.-שבת סד ע"א 16
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: 18ן. אולם כשראו שמשה רבנו כועס עליהם, ככתובחטא במעשה ממש עם נשות מדי

שיש דברים בגו,  ַהִּמְלָחָמה", הבינו ִמְּצָבא ַהָּבִאים ...ֶהָחִיל ְּפקּוֵדי ַעל מֶֹׁשה "ַוִּיְקצֹף

ו של צדיק כמשה רבנו כעס בחינם, וכאשר פשפשו במעשיהם ִלבובוודאי שלא בא ב

מצאו, שלמרות שלא נכשלו במעשה של עבירה ממש, אולם מהרהור עבירה יתכן שלא 

  ניצלו, ולכן בקשו להקריב קרבן ככפרה. 

חומרתו בשהרהור הינו עבירה הצריכה כפרה, אך משמע שפחות הוא  ,מכאן אולי ראיה

. ואכן נראה בהמשך ביאורים שונים לדברי חז"ל שהרהורי ממש עשה של עבירהממ

  עבירה קשים מעבירה.

, גזל ועריות - בשני איסורים אלוהתמקד בפתיחה לפרק זה, העוסק בפרטי הנקיות, הרמח"ל 

  : ומביא שתי סיבות לכך

 אלו יש הרבה פרטי דינים ומסתעפים לאיסורים נוספים.איסורים   .א

 .רוב האנשים נוטים בתאוותם להיכשל באיסורים אלו  .ב

 וז"ל רבינו:

ל ַהְזנּות, אֹו " ינֹו ׁשֶ הּוא ִמּמִ ל ָמה ׁשֶ ל ָהֲעָריֹות ּכָ ִעְנָין ֶזה ׁשֶ ֶרְך ָאְסרּו ּבְ ְוַעל ֶזה ַהּדֶ

ֵאיֶזה חּוׁש  רֹוב ֵאָליו, ִיְהֶיה ּבְ ַהְינוּ ַהּקָ ְהֶיה, ּדְ יִּ ה: ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ְרִאיָּה, ּבֵ ין ּבִ ִדּבּור, ּבֵ ין ּבְ , ּבֵ

ָבה ַמְחׁשָ ִמיָעה ַוֲאִפּלּו ּבְ ׁשְ ין ּבִ ְבֵריֶהם ַז"ל .ּבֵ ה ִמּדִ ל ֵאּלֶ ה ָאִביא ְלָך ְרָאיֹות ַעל ּכָ   : ְוַעּתָ

ִגיָעה אֹו ַהִחּבּוק   .א ַהְינּו ַהּנְ ה, ּדְ ַמֲעׂשֶ ֵאר ְלַמֲעָלה...כְּ  ְוַכיֹּוֵצאּבְ  ָבר ִנְתּבָ

ְרִאיָּה  .ב ְרֶצה ָמעֹות : , ָאְמרּו ַז"ל (ברכות יח)ּבִ ל ַהּמַ ה ַרע", ּכָ "ָיד ְלַיד לֹא ְיַנּקֶ

ם יִהּנָ ל ּגֵ ה ְמִדיָנה ׁשֶ ּה, לֹא ְיַנּקֶ ל ּבָ ּכֵ ֵדי ְלִהְסּתַ   ...ִמיָּדֹו ְלָיָדּה ּכְ

ה  .ג ָ ּבּור ִעם ָהִאׁשּ ִעְנָין ַהּדִ ֶהְדָיאּבְ ִנינּו (אבות פ"א) , ּבְ יָחה ִעם : ׁשָ ה ׂשִ ְרּבֶ ל ַהּמַ ּכָ

ה ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעְצמֹו.  ָ  ָהִאׁשּ

ִמיָעה   .ד ה ֶעְרָוה: ָאְמרּו (ברכות כד)ּוִבׁשְ ָ ִאׁשּ ָעֹון : ְוָאְמרּו (שבת לג) ...קֹול ּבְ ּבְ

ָרֵאל מֵ  ל ִיׂשְ ׁשֹות ּוַבחּוֵרי ׂשֹוְנֵאיֶהם ׁשֶ ה ָצרֹות ִמְתַחּדְ   ...ִתיםִנְבלּות ּפֶ

ם ִמן ַהְזנּות ּוֵמִעְנָינוֹ  ים ְצִריִכים ִלְהיֹות ְנִקיִּ ל ַהחּוׁשִ ּכָ   ...ֲהֵרי ְלָך ׁשֶ

 אמרי נועם חלק ב, פרשת מטות. 17
 במדבר לא, יד. 18
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ָבה,  .ה ְחׁשָ ִעְנַין ַהּמַ נּו (ע ּבְ ּלָ ַרְיָתא ׁשֶ ת ַהּבְ ְתִחּלַ ָבר ָאְמרּו ּבִ : כ) רהזבודה ּכְ

יֹּום  ּלֹא ְיַהְרֵהר ָאָדם ּבַ ָבר ַרע, ׁשֶ ל ּדָ ַמְרּתָ ִמּכָ : וכו', ְוָאְמרּו עֹוד (יומא כט)ְוִנׁשְ

ים ַמֲעִביָרה.  ּתֹוֲעַבת": (משלי טו, כו) הּוא ָמֵלא ּוִמְקָרא ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ָקׁשִ

בֹות ה' ְ  ".ַרע ְמַחׁשּ

נֵ  ַעְנֵפיֶהם ִמּפְ ל ּבְ ׁשֵ ֵני ָאָדם ְקרֹוִבים ִליּכָ ּבְ ֵני ּגּוֵפי ֲעֵבירֹות ֲחמּורֹות ׁשֶ ְ ְרנּו ִמׁשּ ּבַ   : יְוִהּנֵה ּדִ

ל ָהֲעָנִפים  .א ם ׁשֶ   .ֻרּבָ

ַתָאַותֹו ֲאֵליֶהם  .ב ל ָאָדם ּבְ  ."ְורֹב ְנִטיַּת ִלּבֹו ׁשֶ

  'אל תרבה שיחה עם האשה'  .ג

התנא באבות מזהיר אותנו שלא להרבות שיחה עם אישה, משום שפעולה זו טומנת בחובה 

  :19סכנות גדולות. וז"ל

קל וחומר באשת חברו, מכאן אמרו  ,באשתו אמרו. "ואל תרבה שיחה עם האשה

בוטל מדברי חכמים: כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה, גורם רעה לעצמו ו

  ם".תורה וסופו יורש גיהנ

ענייני ביאה, ב, שריבוי השיחה עם אשתו, מביא את האדם להתעסקות יתרה ביאר 20הרמב"ם

נפשו ומתוך התעסקות זו לפחיתות במידות  וכך יגיעהדבר יגרום לפיתוח התאוות ולהעצמתם, 

  יבוא לביטול תורה עצום.

שהאיסור כאן להרבות שיחה בדברים בטלים עם אשתו נידה, שהיא אסורה  ביאר רבנו יונה

עליו, וממילא ברוב דברים יכול לבוא לידי עבירה, וק"ו באשת איש, שריבוי דברים יכול להביא 

  לקרבה יתרה, שתגרור לאיסורים חמורים.

אא"כ  ,ם אנו כאן שטוב למעט בשיחות עם נשים בכלל ואפילו עם אשתומכל מקום רואי

  לצורך.

אשתו של  הונאלץ לשאול את ברוריללוד, מעשה ברבי יוסי הגלילי שהיה בדרך  21מצינו, אכןו

רבי מאיר: "היכן הדרך נלך ללוד?", והיא העירה לו: "שוטה, לא למדת שלא מרבים שיחה עם 

: היה עליך האני להכוונה בדרך? השיבה לו ברורי מוכרחה: הרי אישה?". אך רבי יוסי השיב ל

 אבות א, ה. 19
 פירוש המשניות לרמב"ם. 20
 ע"פ עירובין נג ע"ב. 21
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, כלומר במקום לומר לי לשאול בלשון קצרה, והיה מספיק אם היית שואל: "להיכן ללוד?"

 תחובאנו למדים . מכאן משפט עם ארבע מילים, אתה יכול לומר משפט עם שתי מילים

  בדיבור עם אישה ככל הניתן. הקיצור

קש מרב יהודה, שישלח דרישת שלום לאשתו (של רב י, שרב נחמן ב22בגמ' ועוד מצינו מעשה

נחמן). השיב לו רב יהודה: אסור לעשות כן! כי שמואל אמר: קול באישה ערווה! ואם אשאל 

. אמר לו רב נחמן: שלח דרישת 23ואז אשמע קולה והדבר אסור כאמור ,ניביבשלום אשתך, תש

אין שואלים בשלום שמואל אמר: כי  !אסורב יהודה: שלום לאשתי, על ידי שליח! השיב לו ר

, כי שליחות זו יכולה לקרב ביניהם ויבואו לידי חיבה אסורה. אמר לו רב אישה אפילו ע"י שליח

: אין שמואל אמרכי  !: אסורנחמן: שלח דרישת שלום לאשתי על ידי, שאני בעלה! השיב לו

בה זו מסוכנת ויכולה להביא את האדם כי קר !ואפילו ע"י בעלה ,כלל שואלים בשלום אישה

  לאיסור הרהור.

יש שלמדו ממעשה זה, שיש איסור לאיש לשמוע קול דיבורה של אשה. ונראה שמוכרחים 

שיוצר קרבה ולכן קול ודיבור לומר שכוונת האוסרים לאסור דיבור מעבר למה שהיה מקובל, 

  .סור אבל מה שמוכרח מותרמשמע שריבוי איש בו איסור. וכפי שאמרו באבות לא להרבות, 

חמור  נשים שאפילו קול דיבורה של אישה אסור, ואילו קול שירת ,משמע 24רמב"םתשובת הב

גם בהל' איסורי ביאה הרמב"ם אסר קול אישה בכלל, ולא כתב קול זמר דווקא.  .יותרעוד 

  :25וז"ל

"ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק 

עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור... 

  ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה אסור".

רי המאישהאיסור של שמיעת קול אישה אינו אלא אם מתכוון ליהנות ממנו. , משמע 26במאירי

אסר לומר ק"ש כנגד שער אישה המכוסה וכן כששומע קול זימרה שלה, משא"כ קול דיבורה 

או שערה היוצא מצמתה ורגילה לגלותו, וכן שער הבנות הרווקות אינו בגדר ערווה ויכול לקרא 

והביא  .אפילו כנגד קול דיבורה הדבר אסורמאידך אם מתכוון ליהנות, תפלל. להכנגדו ק"ש ו

שמא דרישת  ,אך סיים לבסוף .ין שאסרו לדרוש דרישת שלום לאישהבקידוש ראיה מהגמ'

  ע"ב.-קידושין ע ע"א 22
  ע"פ רש"י שם. 23
 רמב"ם בתשובה (בלאו), סימן רכד. 24
  ב.-רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא הל' א 25
  בית הבחירה למאירי מסכת ברכות כד ע"א. 26
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שלום לאישה יש בה קרבה וחיבה ודומה היא לקול זימרה של אישה, ולכן חמורה יותר, מה 

  שאין כן קול דיבורה שאפשר להקל. 

נראה שדעת המאירי להחמיר בקול דיבורה רק אם מתכוון ליהנות מקולה, אז בוודאי שאסור 

  .אפילו אם אינו קול זימרה, כי מביא עצמו להרהור עבירה

, כי זה שאילת בשאילת שלום אישה הסביר שהסיבה שהגמ' בקידושין החמירו 27הרשב"אואכן 

  .לכן דינה כמו קול זמר של אישה ,ירוב הדעתחיבה וקשלום שיש בה 

 נעשה הכלמה שנוהגים היום לשאול בשלום נשים ולדבר עמהם בדברי צורך, כי  28שביארו יש

  ולא למטרת איסור.  הנימוס ומדרכי שמים לשם

לדבר עם  האוסריםשדברי הגמ' בקידושין שלעיל (עפ"י גרסת רש"י)  ,כתב 29רבי שלמה לוריא

  . אלו דברי דחיה בעלמא אלא ,אינם להלכה ולמעשה אישה כלל,

שהתירו לשאול את הבעל לשלום אשתו והראיה  30התוס'בעלי דברי את כמו כן הביא 

מהמלאכים ששאלו בשלום שרה את אברהם, אולם אסרו לשלוח דרישות שלום לאשה אפילו 

  ע"י בעלה כי שליחות זו מקרבת. 

והסביר רבי שלמה לוריא בעל 'הים של שלמה', שקול באישה ערווה נאמר רק לגבי דברי שיר 

ולא ראינו שגדולים נזהרו בדיבור  ים ומביאים להרהור, משא"כ בדיבור בעלמא.המקרב ,וזימרה

קרון יהעש וביארעם אישה. וחלק על הרב ר"א מזרחי שהחמיר ואסר לדבר עם אישה כלל, 

  . 31המנחה אם נעשה לשם שמים מותר. וכ"כ אחרונים רבים

, אין שום איסור ,שבדיבור קצר לצורך ,אך סייג דבריהם ,הביא דעת המחמיריםבעל הבן איש חי 

  :32וז"ל

 הוא, אשתו של זמר קול ואפילו יש,אשת א בין פנויה בין, אשה של זמר "קול

 בין בזה חילוק ואין. כששומעו ולברך להתפלל או ת"בד לקרות ואסור ערוה

 ניגון בקול הבוכה לתינוק פועות להיות הנשים דרך עירנו ופה. זקנה או כעורה

 רשב"א בברכות כד ע"א. וכך נראה בדעת המאירי דלעיל. 27
 ראה בספר המאורות כה ע"א, בשם הראב"ד. 28
 ים של שלמה, מסכת קידושין, פרק ד. 29
 תוד"ה אין שואלין, קידושין ע ע"ב. 30
 ; מ"א (עה, ו); שועה"ר עה, ו; באר היטב עה, ט; שתילי זיתים עה, ז; ועוד.לבוש (עה, ג) 31
בן איש חי, שנה א, פרשת בא סעי' יג. גם הרב אברהם דנציגר בעל חיי אדם (חיי אדם חלק א כלל ד סעיף ו)  32

יהנות , אולם כתב שאסור להתכוון ליהנות מדיבורה, כשם שאסור להכריע, שדיבור בעלמא אינו נחשב לערווה
 מבגדיה וכדומה. 
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 שהאשה בעת ילמוד שלא ליזהר וצריך, השינה לו ולהביא להשתיקו כדי, באזניו

 היא אם, במדברת אפילו מחמירים ויש ...אשתו היא ואפילו לתינוק ומנגנת פועה

 ובפרט קצרים דברים אבל, וכיוצא מעשיות סיפורי של ארוכים דברים מדברת

  לחוש". אין עסק לצורך שהם

  . דווקא קול זמר של אשהכתבו שהאיסור לשמוע קול אשה, היינו  33רוב הפוסקים אכן,

שהיום לא נוהגים להחמיר מלדבר עם נשים, ולא ראינו רבנים  ,הביא 34גם הגר"ע יוסף

די למעט ככל הניתן בשיחה (כפי שהעירה ברוריה לרבי יוסי הגלילי) כ ששוקלים בפלס מילים

והסיבה, היות והיום נשים מורגלות לצאת לרחוב ומעורבות בחיי החברה, ממילא אין  עם נשים.

חשש הרהור בשיחתם וכדומה. וכל האיסור היה בימי חז"ל שנהגו הנשים לא להיות מעורבות 

בחיי החברה, משום שכל כבודה בת מלך פנימה, ואם יצאו החוצה או דברו עמהם, הדבר יכל 

  לגרום להרהור.

  עת שירת נשיםאיסור שמי  .ד

וזה היסוד לחובת . : "ולא יראה בך ערוות דבר"35פסוקבשל שמיעת שירת נשים, יסוד האיסור 

  לגברים ולנשים, שאסור שיגלו את ערוותם. בכלל צניעות 

 , כלומר", שער באישה ערווהקול באישה ערווה, טפח באישה ערווה: "36חז"ל הוסיפו ואמרו

גוף במקום שרגילים לכסות, וגם על שמיעת קול שירת חובת הצניעות חלה גם על טפח מן הש

  וגם על טפח משער האישה שצריך להיות מכוסה.  37אישה

), 15יראים (שצב), מרדכי (ברכות פ), ראבי"ה (א, עו), הג"מ (הל' ק"ש ג, ס), אשכול (הל' תפילה וק"ש ז, עמ'  33
 ושטמ"ק בדעה שנייה. וכך נראה מרשב"א ומאירי (על ברכות), ואוהל מועד. 

אורח חיים סימן יג, ה. הגר"ע יוסף הביא שם את דברי בעל ספר חסידים, שאסר לברך  -שו"ת יביע אומר חלק ו  34
ברכת "שהשמחה במעונו" אם יש עירוב של נשים וגברים, היות שאין שמחה לה' כשיש הרהור עבירה. אך בעל 

מילא אין בראייתם חשש להרהור הלבוש חלק עליו, מהטעם שנשים היום מעורות בחברה ומסתובבות בחוץ, ומ
מתוך עיקרון זה, הסביר הגר"ע יוסף, מדוע אין כאווזים לבנים.  -כי נדמים בעינינו היום כ'קאקי חיורי' 

. משום שהנשים מסתובבות יותר בחברה מקפידים היום על האיסור המובא בגמ' שלא ללכת אחרי אישה
ביא הלבוש. מתוך כך הסיק הגר"ע יוסף להלכה ונוכחותם אינה מביאה אותנו להרהור, מאותו טעם שה

אך לא התיר כנגד ולמעשה להתיר לומר ק"ש כנגד שער נשים אפילו נשואות, הרגילות ללכת ללא כיסוי ראש. 
. וכן הכריעו בעל ערוך השולחן ובעל אגרות טפח גלוי באישה, כי אין בכך היתר לנשים שרגילות לגלות גופן

ת האדמו"ר מסאטמר מהר"י טייטלבוים שיצא נגד קולת הרב פיינשטיין, אולם משה ועוד. אולם הביא שם דע
    הגר"ע יוסף חלק עליו ודחה דבריו.

 דברים כג, טו. 35
 ברכות כד ע"א. 36
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  :38וז"ל, משום צניעות ,שאסור לשמוע קול שירת אישהנפסק בשולחן ערוך 

"צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד. ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז 

לשחוק עמה, להקל ראשו כנגדה או להביט בעיניו לאחד מהעריות. ואסור 

או לראות שערה. ואסור לשמוע קול ערוה שמא יבא להרהר בה...  ...ביופיה

  והמתכוין לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מכת מרדות...".

  . דיבורולא קול  שירההכוונה לקול  "קול ערווה"ש 39אר בבית שמואליוב

שירת כל העריות, ובתולות שלנו היום כולן לעולם אסור לשמוע  :הכריע 40ובמשנה ברורה

בחזקת נידות, ולכן חל עליהם האיסור. בוודאי שאסור לשמוע שירת נשים נשואות, ואפילו 

פנויה נוכרית בכלל ערווה. ורק אם נמצא בין העכו"ם וא"א לו למחות יהיה מותר לו לקרא 

ו לתפילה ולא ִלבלכוון  ק"ש ולברך כנגדה, כי אחרת נתבטל מתורה ומתפילה, אך יעשה מאמץ

  ."עת לעשות לה' הפרו תורתךו"לקול הזמר שמושמע, 

  :41שירת נשיםל חז"ל אף התייחסו בחומרה גדולה

(אם הגברים מזמרים והנשים עונות  פריצותא -"אמר רב יוסף: זמרי גברי ועני נשי 

מזמרות (אם הנשים  . זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורתלהם, הרי זה מעשה פריצות)

. למאי נפקא והגברים עונים להן, הרי זה מבעיר את היצר כשם שאש מבעירה בקלות נסורת)

: נחשב: פריצות, ולשני נחשב(לשיטת רב יוסף שני המקרים אסורים, א"כ מדוע לאחד מינה? 

שני מקרים אלו, ולא יכול לבטל את ל(אם האדם נקלע  לבטולי הא מקמי האאש בנעורת?) 

  ". אחד מהם, עליו לבטל את החמור תחילה) שניהם, אלא רק

סיבת החומרה של שירת נשים כשהגברים עונים להם, היות ואז עליהם ש 42רש"י ביאר,

כי מתרכזים לשמוע קולן  ,להתמקד ולהתרכז בקול הנשים ואז יש חשש להרהור חמור יותר

  יותר. 

וכך כתבו הרא"ש, סמ"ג, רי"ד, סמ"ק, רא"ה, ריא"ז, ועוד רבים. אמנם יש אומרים שעיקר משמעות איסור זה  37
שבקדושה, כדוגמת קריאת שמע, בעת שהוא שומע שירה של אישה. (רב האי היא שאסור לגבר לומר דברים 

גאון, רב יהודאי גאון, ראבי"ה, הגהות מימוניות). ונחלקו האחרונים בדעתם: יש מהאחרונים שהבינו שלדעת 
גאונים וראשונים אלו אין איסור לשמוע קול שירת אישה (באר שבע, שרידי אש), ויש מהאחרונים שהבינו שגם 

ם מסכימים שאסור לגבר לשמוע קול שירת אישה (הגר"א, יד אהרן). וראה בהרחבה בפניני הלכה של הרב ה
    אליעזר מלמד.

 שולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן כא סעי' א. 38
 בית שמואל, שו"ע אבה"ע סימן כא ס"ק ד. 39
 משנה ברורה סימן עה, ס"ק יז. 40
  סוטה מח ע"א. 41
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הזמירות האסורות כל גדולה יותר מזימרת נשים איסור שמיעת חומרת שכתב אף  43המאירי

  . בגלל חורבן הבית

 שמיעת שירת נשים דרך הרדיו או בדיסק  .ה

"כל האומר רחב רחב מיד ִנְקֵרי (מלשון שרואה קרי)", רב נחמן אמר: אני אומר : 44בגמ' איתא

רחב ולא קורא לי מאומה. אמרו בגמ' שם: "מדובר ביודעה ומכירה", כלומר אם מכיר אותה 

וראה אותה פעם, אז הזכרת שמה מעוררת בו תאווה ויצר עד שרואה קרי. מכאן אמרו 

  יו אם אינו מכירה ולא ראה אותה מימיו. הפוסקים שמותר לשמוע קול אישה ברד

  : 45הגר"ע יוסף הכריע להקל אם אינו מכירה, אבל אם ראה את תמונתה יש לאסור, וז"ל

"המורם מכל האמור דביודעה ומכירה אפי' ע"י תמונה אסור לשמוע קולה 

בגרמפון או ברדיו, אבל אם אינו מכירה מותר, ואין בזה משום קול באשה 

  ערוה".

. והביא גם אם ראה את תמונתה או מכירה באופן כלליהתיר הגר"ע יוסף  46לאחר מכןאולם 

, והיה לו איזה ריעות עמה. ולכן השכתב שיודעה ומכירה, היינו שפגש אותה בחיי 47מבן יהוידע

   תה.ראה אותה בתמונה מותר לשמוע שירלמרות ש

כי אין כאן קול  ,שהתירו בכל מקרה שירת נשים דרך מכשירים חשמליים 48ויש פוסקים

  וק"ו אם רק ראה תמונתה.  ,אפילו אם מכירה ממש -' קול הברה'אלא  ,האישה כלל

  לשמוע שירת נשים בכל מקרה. 49ויש שאסרו

  

  

  

 רש"י סוטה שם, ד"ה כאש בנעורת. 42
 בית הבחירה סוטה שם, איסור זה הוזכר בהקשר לאיסור שמיעת שירים בגלל חורבן הבית. 43
 תענית ה ע"ב. 44
 אורח חיים סימן ו. - שו"ת יביע אומר חלק א  45
  שו"ת יביע אומר חלק ט, קח, מג. 46
  בן יהוידע בתענית ה ע"ב. 47
 .142-144ליקוטים, הלכות צניעות, עמ'  ראה פירוט השיטות בפניני הלכה 48
 .169ראה שאילת שלמה ח"ב, עמ'  49
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  שירת נשים כשעובר ברחוב  .ו

דן כיצד ינהגו אלה שגרים בסביבת אנשים המשמיעים במהלך  50נברגהרב אליעזר יהודא וולד

כל היום שירת נשים בקולי קולות דרך הרדיו, האם הם נכשלים בקול באישה ערווה והאם 

  ? יוכלו להמשיך ללמוד ולהתפלל כששומעים קולות אלו

  התיר להם מכמה טעמים:  הרב

  יש להקל. ו בשעת דחקמדובר  ,ראשית  .א

  דעה ואינו מכירה. אינו יו ברוב הפעמים  .ב

מכשירים ע"י ומעובד  ,'קול הברה'אלא  אין כאן קול אישה כלל, בשמיעה דרך הרדיו  .ג

ואין  'פנים חדשות באו לכאן'ועובר כמה גלגולים, ומבירור שעשה עם מומחים הרי ש

  . 51זהו קול חדש ומותר השום איסור בהם. ומשמע אפילו ביודעה ומכיר

, ק"ו שאין כאן קול אישה -אם לא יוצאים בשמיעת שופר ובקריאת מגילה דרך הרדיו   .ד

ממידת פורענות, אם מרובה ולא יעברו על איסור קול באישה ערווה. ומידה טובה 

  אינו נחשב ק"ו בעבירה שאינו נחשב. ובלבד שלא יתכוון ליהנות מקולה. מצוהב

  מצבים הותרה שירת נשים? באלו  .ז

עת רוב הראשונים, לאסור לשמוע שירת נשים, וכך הכריע הלכה למעשה מרן ד ,כאמור לעיל

  :52מאידך מצינו בתנ"ך שירת נשים, כגון שירת מרים .בשולחן ערוך

ַוֵּתֶצאןָ ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה "ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּבָיָדּה 

ִּפים ּוִבְמחֹ�ת: ַוַּת    ". ...ִּכי ָגאֹה ָּגָאה ַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו ַלה' ְּבת5

  :53וכן דבורה הנביאה שרה, ככתוב

 "...ה'לַ  ֲאַזֵּמר ָאִׁשיָרה ...ּוָבָרק ֶּבן ֲאִבינַֹעם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַוָּתַׁשר ְּדבֹוָרה"

  :54עוד מצינו שנשות ישראל שרו לשאול ולדוד בשובם מנצחים מהמלחה, ככתוב

 שו"ת ציץ אליעזר חלק ה, סימן ב.  50
ועיין עוד באורך מה שכתב בזה הגר"ע יוסף גם בהליכות עולם חלק א עמ' קכג, הערה ט. והביא שם שגם הרב  51

 אלישיב סובר כך, שאפילו ביודעה ומכירה דרך הרדיו אין כאן קול באשה ערווה.
  כא.- שמות טו, כ 52
 ג.-שופטים ה, א 53
 ז.- שמואל א, יח, ו 54
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ִּפים  ָלִׁשירִמָּכל ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל  ַוֵּתֶצאָנה ַהָּנִׁשים" Mְּבת Nְוַהְּמחֹלֹות ִלְקַראת ָׁשאּול ַהֶּמֶל

  ".ַוּתֹאַמְרןָ ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפיו ְוָדִוד ְּבִרְבבָֹתיו ...ְּבִׂשְמָחה

יות, וזה היה גם בחז"ל מצינו מצבים בהם התירו לנשים לשיר, כמו נשים שהיו מקוננות בהלוו

  : 55חלק ממצוות הלווית המת, כמובא בגמרא

   ".לא יפחות משני חלילים ומקוננת אפילו עני שבישראל :"רבי יהודה אומר

   איך נשים קוננו ליד גברים והרי קול באשה ערווה? ,ולכאורה

  :י הפוסקיםבדברלכך כמה ביאורים נאמרו 

ששם שרו הנשים בנפרד לנשים והגברים לגברים.  ,במדרש מובא - שירה בהפרדה  .א

כשם שאמר משה שירה לאנשים כך  ,מגיד הכתוב... "ותען להם מרים שירו לה' :56וז"ל

  ".םאמרה מרים שירה לנשי

  , כגון: לוויית המת ובשעה שמקוננות הנשים.57זמן של צער אין חשש להרהורב  .ב

גילוי שכינה כמו יציאת  היכן שישכלומר , 58מקום שהשכינה שורה אין חשש הרהור  .ג

  ולא חששו שיבואו האנשים להרהור.  ,מרים והנשים לשיר ויכל ,מצרים

שדבורה הנביאה שפטה את  מוכפי שהתירו לאישה לדון, כ ,59על פי הדיבור שאני  .ד

  . הדין שאישה פסולה מלדון ת, למרוישראל

מקורות לא בכדי ב. 60לא שומעים קול הנשיםממילא ו ,שירה המלווה בקולות נגינה  .ה

כדי שלא ישמע קול הנשים כי הרי קול באישה  ,אלו מובא שהשירה לוותה בתופים

   .ערווה

אין ראיה להיתר שירת נשים משירת דבורה, . 61לא היתה שירה בפועל ע"י קול אישה  .ו

 .אמרה את נוסח השבח לה'רק אלא  ,כי לא מוזכר ששרה בקולה בנוכחות גברים

 כח ע"ב. כתובות מו ע"ב, וראה עוד במועד קטן 55
  מכילתא, פרשת בשלח. 56
  ). 230מו"ק פ"ג מ"ט, יכין סח. וכן בדברי חפץ דרוש לד, א (אוה"ח עמ'  57
 החיד"א בנחל קדומים בשלח, יד.  58
 שו"ת באר שבע ח"ב, באר מים חיים ג. 59
 ילקוט מעם לועז שמות טו, כ. 60
  מטה אפרים, אלף למטה, קדיש יתום ד, ט. 61
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אליעזר מלמד מביא דעות הסוברות שבאותו זמן הרב . האיסור נקבע בזמן חז"ל  .ז

חכמים בזמן חז"ל. רק איסור זה החל , כי שהנביאות שרו עדיין לא נאסר קול באשה

ראו את הסכנה הגוברת בערבוב שבין נשים וגברים, עשו סייג לתורה ואסרו שירת 

ו וכן מצינו שבזמן בית המקדש הראשון, לפני שעשו חכמים סייג לתורה, חטא נשים.

   ולאחר תקנות חז"ל נכשלו פחות.רבים בגילוי עריות, 

ויש בה סכנה גדולה לגירוי היצר,  ,ששירת נשים בנוכחות גברים אסורה היום ,יוצא אפוא

  : " זמרי גברי ועני נשי פריצותא. זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת". 62כדברי הגמ'

  שירת נשים בשולחן שבת, ובמוסד חינוכי  .ח

שבאופן כללי ברור שלדעת רוב הפוסקים כתב  'אש-שרידי'בעל ה ,נברגיוי יעקב הרב יחיאל

הדבר אסור, משום שאין הבדל בין שמיעה של קבוצת בנות לבין שמיעת בת אחת, שהרי אמרו 

, שקול שחביב על האדם ניתן לשומעו גם בין קולות רבים. אלא שהוסיף הרב וינברג, 63חכמים

דים מזמרים האנשים והנשים ביחד שירי שבת. שבבואו לגרמניה ראה שגם בבתי החר

  וכששאל היאך הם נוהגים כך, ענו לו שכך הורו להקל רבי עזריאל הילדסהיימר והרש"ר הירש. 

שבצרפת, להקל כדעת רבני גרמניה,  'ישורון'אש' למנהלי תנועת - הורה בעל ה'שרידי, ולמעשה

ת הבנים והבנות לאהבת התורה, מאחר שעל ידי השירה ביחד בתנועת הנוער, יוכלו לעורר א

כל מקרה צריך היתר לגופו, שהעם והארץ, ועל ידי כך לשמור אותם מהתבוללות. אולם ודאי 

כי במצב רגיל ברור שיש לנהוג כדעת רוב הפוסקים האוסרים שירה בציבור של גברים ונשים 

שניתן  ביחד, ורק תלמיד חכם גדול יכול להכריע בשאלה, איזה מצב, נחשב לשעת הדחק

  להקל בה, ולסמוך על דעות המקילים. 

ינברג צירף מס' טעמים לקבלת קולא זו ולא חשש לאיסור הרהור ולקול באשה יכאמור הרב ו

  :64ערווה, והם

אנשי חינוך דגולים וידעו גם גדולי רבני אשכנז מעבר לגדולתם בתורה ובהלכה היו   .א

התורניות מתלמידים בהתאם השכילו להתאים את הדרישות הם  .להכיר בנפש האדם

 .לסגנון ולתקופה שבה חיים תלמידיהם

  סוטה מח ע"א. 62
  כא ע"ב. מגילה 63
 שו"ת שרידי אש ב, ח. 64
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יש חשש להרהור כשהגבר שני קולות ביחד לא נשמעים.  - תרי קלי לא משתמעי  .ב

 האישה, מה שאין כן בשירה בציבור. למרוכז ויכול לשמוע ולהאזין לקו

כשמתכוון ליהנות, הוא רק כל האיסור  ,כשאין מתכוון ליהנות מהקול אין כאן איסור  .ג

 יש התעוררות של קדושה. - פךיהה ,שולחן שבתקודש בלכן בשירי 

 .ע"פ עיקרון שהזכיר הרמ"א שכל שעושה לא דרך חיבה ולשם שמים מותר  .ד

ע"פ עיקרון המובא במרדכי, שעת לעשות לה' הפרו תורתך, והקל לשמוע שירת נשים   .ה

ה להתגבר על כך ויכול להביא נוכריות תוך כדי אמירת ק"ש, כי הדבר מאוד מצוי וקש

, הוא הדין בשירת נערים ונערות 'עת לעשות לכמעט ביטול ק"ש במציאות המדוברת

 כדי להצילן מדברים אחרים ולקרבם לתורה הפרו תורתך ונקל בעניין זה. ,לה'

בתרבות המערבית כמו של נשי אשכנז וצרפת אם נאסור על נשים לשיר שירי שבת   .ו

דבר נשים אלו תרגשנה עלבון גדול ופגיעה גדולה בזכויותיהן, בשולחן עם בני ביתם, 

 . זה יוכל לגרום לריחוק הנשים מן הדת, חלילה

הזכיר דעה של רב ספרדי שהתיר לגברים ונשים לשיר שירי  65'חמד-וכן בספר 'שדי  .ז

  קודש ביחד, משום שבשירי קודש אין חשש להרהור.

שיב לשואל אם יכול לקבל תפקיד הכרוך בו הרב אליעזר יהודא וולדינברג המאידך, מצינו ש

אא"כ יכול להימנע  ,שמיעת שירי קודש של נשים בשולחן שבת, שעליו לוותר על התפקיד

  :66משמיעתם, וז"ל

דכתב לאסור  ...גדולה מזו מצינו בשו"ת חתם סופרדבר זה לא מצאתי היתר, וב"

אצלנו, וכי כל אפילו כשהנשים ישמיעו קול דרך עזרת נשים דכערוה יחשב 

 ,, וקול אשה פנויה נדה אסור לעולםהמצות נדחות מפני חטא הרהור עבירה

משום קול באשה ערוה ואפי' שלא בשעת תפלה וק"ש עיין שם. ובזמנינו הרי 

שכותב  ...וחשוב לצטט מדברי שו"ת באר שבע בבאר ...כל הפנויות נדות הן

גם בתולות זקנים עם נערים תוכחה מגולה יפה ומעולה אדבר עם בחורים ו וז"ל:

ובפרט עם נשים נשואות שהם מזמרות ומשמיעות קול שיר בזמירות בשבת עם 

בחורים זקנים עם נערים יחד, ואינם משימים אל לבם שהיא מצוה הבאה לידי 

 ,דהא דקאמר שמואל קול באשה ערוה ,ועוד נראה לי ברור .עבירה חמורה וכו'

לכן ראוי ונכון לכל  .אלא ה"ה פנויה וכו' ,אין רצונו לומר דוקא באשה נשואה

  שדי חמד, מערכת קול. 65
 שו"ת ציץ אליעזר חלק ז, סימן כ אות ג.  66



 עוון העריות א' -פרק יא | בפרטי מידת הנקיות  

  
 

 

אשה כשרה יראת ה' בין שהיא נשואה בין שהיא פנויה בתולה או אלמנה שלא 

כל זמן שמיסב עמה איש  ,תשמע קול שיר בזמירות ולא שום דבר בשום זמן

   ...'שהיא ערוה עליו וכו

לקול  יצטרך לשבת ולהאזין דואם אמנם כן הדבר כי כבו ,באשר על כן :מסקנא

דש הם, אסור לו לעשות והשירה והזמרה של האחיות, אף על פי שזמירות ק

אך אם יוכל לסדר שלא . כזאת, ויהא עליו איפוא לוותר על קבלת תפקיד זה

  מצא בשעת הזמירות... נלענ"ד דשפיר יש להתיר".ייצטרך לה

יצטרך לוותר ולמעשה, פסק שלא ישמע קול שירת נשים, אפילו כשהן שרות יחד, ואפילו אם 

  על משרתו.

  האם אשה יכולה לברך ברבים?  .ט

  בפני עשרה גברים? האם אין בזה קול באשה ערווה?ברכת הגומל שה יכולה לברך האם א

הביא בעניין זה דעת האוסרים משום פריצות והרהורי עבירה, אך דחה דבריהם,  67הגר"ע יוסף

  מכמה טעמים:

 אין יצר הרע מצוי בשעה קלה.  .א

 רגילות לצאת לשוק ומצויות בינינו.נשים היום   .ב

  אין חוששים לקול באישה ערווה. ,שכינהדבמקום שיש אימתא   .ג

  אשריו וטוב לו - הכובש את יצרו  .י

רופאים ואמרו לבגמ' מובא מעשה באדם אחד שחלה מחמת שרצה לבוא על אשת איש, שאלו 

ולא  ,ימות :אמרו פךישתרופתו תהיה רק אם יבוא עליה. אולם חכמים לא התירו את הדבר, הה

  : 68יבוא על אשת איש. וז"ל

 לבו והעלה, אחת באשה עיניו שנתן אחד באדם מעשה: רב אמר יהודה רב "אמר

: חכמים אמרו. שתבעל עד תקנה לו אין: ואמרו, לרופאים ושאלו ובאו. טינא

  שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן טו. 67
סנהדרין עה ע"א, וראה רש"י מסכת סנהדרין דף לא ע"ב ד"ה לדזיו, שממנו משמע שאותו האיש זהו מר עוקבא  68

  המכונה נתן צוציתא, ששב בתשובה וגדל בחכמה.
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 .ערומה לפניו תעמוד ואל ימות - ?ערומה לפניו תעמוד .לו תבעל ואל, ימות

  . הגדר מאחורי עמו תספר ולא ימות - ?הגדר מאחורי עמו תספר

, היתה איש אשת: אמר חד. נחמני בר שמואל ורבי אידי בר יעקב רבי בה פליגי

 אלא. שפיר -  היתה איש אשת דאמר למאן בשלמא. היתה פנויה: אמר וחד

. משפחה פגם משום: אמר פפא רב - ?האי כולי מאי היתה פנויה דאמר למאן

. בעריות פרוצות ישראל בנות יהו שלא כדי: אמר איקא דרב בריה אחא רב

 מיום: יצחק רבי דאמר, יצחק כדרבי, דעתיה מייתבה לא - !מינסב ולינסבה

 )'ט (משלי שנאמר, עבירה לעוברי וניתנה ביאה טעם ניטלה המקדש בית שחרב

  .ינעם" סתרים ולחם ימתקו גנובים מים

  . 69שאותו האיש הוא מר עוקבא המכונה נתן צוציתא ,רש"י ועוד מפרשים אמרו

  : 70מצאתי במדרש סיפור המעשה במלואו, וז"ל

שמו נתן דציצותא ויאהב אשה אחת בעולת  ,"ויהי איש אחד מעשירי ישראל

בעל ושמה חנה, והיה בעלה עני ביותר והאשה הזאת היתה יפה עד מאד, ויצר 

לא תוכל להרפא : פאים ואמרו לוונכנסו אליו הרולנתן להתחלות בעבור חנה, 

ימות ואל יעבור עבירה זו, אמרו : ויאמרו חכמי ישראל .עד שתשכב עמה

ויאריך חליו  ימות ואל תספר עמו.: ואמרו חז"ל .תבא ותספר עמו: הרופאים

כי לא היה  ,מאד, והיו חובות הרבה על בעל חנה ויקחוהו ויתנוהו לבית הסוהר

ויהי ימים רבים במשמר ותקצר נפשו למות. ויהי  ...לו מה ליתן לבעלי חובותיו

חושי ולכי לנתן דציצותא ובקשי ממנו כי ילוה לי הממון  ...היום ויאמר לאשתו

הלא ידעת אם לא שמעת שהוא חולה נוטה : ויפדה את נפשי ממות, ותאמר לו

אם היית בן דעת לא אמרת  ?ואיכה אלך אליו להלוות לי ממון ...למות בעבורי

ותקצוף עליו ותלך לביתה בחרי אף ולא באה אליו שלשת  ...!ר הזהאלי כדב

ויאמר  ...אלכה ואראנו בטרם ימות :ימים, ויהי ביום הרביעי ותחמול עליו ותאמר

ותאמר לו גרש שאמית בכאן ושתנשאי לנתן לאשה.  אני רואה שתרצי... :לה

חפצה  הלא זה דברי שאת: אותי ועזבני ולא אבוא אליו באיסור, ויאמר לה

האיש  ?!מי שמע כזאת: להנשא לו, ותזעק בקול גדול ותפול על פניה ותאמר

   !?הזה יאמר לכי נאפי והטמאי והוציאני מבית האסורים

 ראה בשבת נו ע"א. 69
 .326אוצר המדרשים (אייזנשטיין) מעשיות עמוד  70
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לכי מעלי ועזבני עד שירחם הקדוש ברוך הוא עלי, ותלך : ויאמר לה בעלה

אנה  :ותתפלל חנה ותאמר... לביתה ותחשוב בצרתה ובצרת בעלה ותחמול עליו

ותבא אליו ... ה' הצילני והושיעני שלא אכשל בעבירה, ותלך לבית נתן דציצותא

אלתך וינתן לך ומה בקשתך מה תרצי ומה ש ,גבירתי: חנה וישא עיניו ויאמר לה

ויצוה את עבדיו  ...שאלתי ובקשתי שתלוה לאישי כך וכך: ותאמר לוותעשה, 

עשיתי רצונך ואת יודעת שאני הנני : להוציא הממון וליתן לה חפצה, ויאמר לה

הנני בידך ותחת : ותאמר לו חנהחולה מאד מאהבתי אותך, עשי רצוני והחייני, 

כנפיך ואין לי להמרות את פיך, אבל אודיעך שבאה לך שעה לקנות חיי העולם 

הבא והזהר שלא תפסיד שכרך וטוב העוה"ב בדבר מועט ולא תאסרני על אישי, 

וחשוב ביסורי הקדוש ברוך הוא, ... בד רב במעטוב שהגעת לחפצך ואל תאוחש

ואל תעשה דבר שתתנחם באחריתך. ראה כל מי ששמע ליצרו כמה ינחם בלי 

תועלת, וזו לך שעה קלה ומועטת לקנות חיים ארוכים ושכר טוב בעוה"ז 

שלא יוכל כל אדם להגיע לדבר זה אלא בעמל הרבה וביגיע גדול,  ,ובעוה"ב

ואם תשמע לשכלך ותגער ביצר הרע  ,ואתה יכול להגיע לרצון בוראך בשעה קלה

. כשמוע האיש דבריה ויגער ביצר הרע ויקם ממטתו ויפול על אשריך וטוב לך

להדריכו פניו ארצה ויתנפל לפני ה' ויתחנן אל ה' להכניע יצרו ולשבר תאותו ו

ברוכה : ויאמר נתן לחנה ...בדרך הטובה והישרה ולהורות אותו תשובה שלימה

ירה והושעתני, לכי לשלום לביתך. את וברוך טעמך אשר מנעתני מבוא בדמי עב

ולא  ,ותלך ותפדה את בעלה ותוציאהו מבית הסוהר, ותגד לו את אשר עשתה

   ...האמין לה בעלה

עקיבא בעד החלון וירא איש רוכב על סוס ועל ויהי כי ארכו הימים וישקף רבי 

מי זה : ראשו זיו גדול וזוהר מזהיר כשמש, ויקרא אחד מתלמידיו ויאמר לו

: זה הוא נתן רועה זונות, ויאמר לתלמידיו: ויאמרו לו ?האיש הרוכב על הסוס

מהרו והביאוהו אלי, ויבא : לאו, ויאמר להם: תראו כלום על ראשו, ויאמרו לו

ואני יודע שאתה מיורשי  ,בני ראיתי על ראשך אור גדול בלכתך: יאמר לוו ,לפניו

אמנם עשית : ויאמר לו ..עוה"ב, ועתה הודיעני מה עשית, ויודיעוהו דברי חנה.

י, והנה זה דבר גדול וע"כ הזריח הקדוש ברוך הוא על ראשך זיו גדול שראית

הטוב הצפון לך בעוה"ב. ועתה בני שמעני וקח  מה וכמהעל אחת כ ,בעולם הזה

לימים מועטים הגיע  ...וישב לפני ר"ע ,עצתי ושב לפני ואלמדך תורה, ויעשה כן

   למעלה גדולה מאד בחכמה וישב בצד ר"ע במעלה אחת.
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 ,ויהי היום ויעבור בעל חנה על מדרש רבי עקיבא וישאל את אחד מתלמידיו

   ?איכה עלה נתן לגדולה זאת

פרו לו כל המעשה, ויאמין האיש לדברי אשתו ותשקוט נפשו מרוח הקנאה ויס

 ."...וישק ראש אשתו ,ויבא אל ביתו .שעבר עליו מהחשד שחשד אותה

והיו לגדולים  ,נביא כאן עוד שני סיפורים על גדולים שעמדו בניסיון וזכות עמידתם עמדה להם

  : בישראל

, מכונה "בעל הלבושים" על שם )1530-1612שע"ב (ה' בשנת, ונפטר ר"צהרב מרדכי יפה, נולד בפראג ה'

 חמישה מתוך עשרה מספריו הםספריו שכולם פותחים במילה "לבוש" (לבוש התכלת, לבוש החור וכדו'). 

יש המספרים כי רבי מרדכי כינה את ספריו . ונועדו לבאר את טעמי ההלכות שהובאו בו לחן ערוךשעל ה

רבי מרדכי היה יפה תואר, ואחת מנשות האצולה הנוצרית חשקה בו. היא : "לבושים" בשל מעשה שהיה

  ולהינשא לה.  להתנצרהזמינה אותו לביתה לצורכי עסקים, נעלה אותו בביתה, ודרשה ממנו 

רבי מרדכי סירב בתוקף, ומאחר שסירבה לשחררו נמלט מביתה דרך פתחי הביוב, וכל עשרת בגדיו 

  ושים".הושחתו כליל. לזכר הניסיון שעמד בו חיבר רבי מרדכי עשרה "לב
 

 -  המקובל רבי שלום שרעבי ראש ישיבת בית אל, בהיותו ילד נפשו לא הסתפקה בלימוד התורה הרגיל

פשט. בלילות, לאור הנר, כשכולם סביבו ישנים, צולל היה אל תוך ספרי חכמת הקבלה. לפתע נפטר אביו, 

לץ לשוטט בין הכפרים האלמנה ואחיו היתומים. הוא נא ִאמוורבי שלום, הבן הבכור, נקרא לפרנס את 

ולהציע את מרכולתו בשווקים. כלפי חוץ הוא נראה כנער רגיל לחלוטין ובו בזמן זורח בו אור הקבלה. 

נראה שמטרידים אותו קשיי הפרנסה, אבל את רבי שלום מטרידים דברים אחרים אותו היה לסובבים 

תחיל את מסעו הארוך לעבר ארץ ו כואב על "גלות השכינה". בהגיעו לגיל שמונה עשרה, מִלבלגמרי. 

 ישראל. מסע העובר דרך הודו ואח"כ לבגדאד. 

"נמצא צדיק זה, : 71חי-איש-שנים לאחר מכן כתב עליו המקובל הגדול של גלות בבל, רבי יוסף חיים, הבן

קודם שזרח אורו בירושלים, בא אל ארץ בגדד ודרכו רגליו על רחובות עירנו, אך לא נודע כבודו לאנשי 

"כאשר בא רבנו  :נו, כדי שיהיו מניחים אותו עטרה בראשם, ואשרי עין ראתהו". ועוד הוסיף ואמרעיר

הרש"ש היה מתעלם כדי שלא להודיע עצמו שהוא חכם, אלא סוג אדם פשוט, גר עובר אורח, ונתעכב פה, 

  עד שנזדמנה לו שיירה ההולכת לדמשק".

עובד כעגלון אצל גביר יהודי, כדי לחסוך את הסכום בדמשק, בירת סוריה, "הבחור העני שהגיע מתימן" 

הדרוש לפרק האחרון במסעו אל ארץ ישראל. כאשר זמנו מאפשר לו, הוא פוקד את בית המדרש שבו 

  לומדים חכמי הקבלה המקומיים. גם כאן, הוא נחבא אל הכלים.

מיד לירושלים ושם  כשמגיעה העת המיוחלת, יוצא שלום שוב אל הדרך. בהגיעו לארץ ישראל הוא עולה

אל. הוא פונה ישירות אל העומד בראשם, רבי גדליה חיון, מספר לו כי -את פעמיו אל חבורת מקובלי בית

 בספרו בן יהוידע. 71
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. הישיבהשעלה מתימן ומבקש ממנו לחוס עליו. הוא מתקבל לעבודה כשמש  ,הוא בחור יתום וחסר כל

  משרת חרוץ. וכך, יום אחר יום, מסתופף שלום בצילה של חכמת הקבלה במסווה של 

ואז קרה הדבר. כאילו נסתלקה ממנו דעתו, יום אחר יום, רבי גדליה חיון, אינו מצליח להשיב לשאלות 

ו של רבי שלום אינו מאפשר לו לעמוד מנגד ולהחריש בזמן שחבריו נזקקים להדרכה רוחנית. ִלבתלמידיו. 

מעט לפני חצות הלילה, : מצא עצה אך מה יעשה? אין הוא רוצה לחשוף את זהותו, עדיין לא הגיעה העת.

טרם שמגיעים המקובלים לבית המדרש, הוא כותב על פתק את התשובות לשאלות שעלו ומטמין את 

הפתק בתוך ספרו של רבי גדליה. לאושרם של רבי גדליה וחבורת תלמידיו לא היה קץ, אולם מי הוא זה 

בתלמידיו לפתור את התעלומה ולגלות  שמטמין את הפתקים מעת לעת, לא ידע איש. רבי גדליה מפציר

שהיא תפתור את התעלומה. מחליטה מי מהם עושה זאת, אך לשווא. חנה בתו הצעירה של רבי גדליה, 

לילה אחר לילה מסתתרת חנה מאחורי חלון בית המדרש וממתינה בסבלנות. לילה אחד, בעודה עומדת 

בחרדת קודש דבר מה על פתק, מביט לכל עבר בחלון, רואות עיניה את המשרת שלום נכנס בחשאי, כותב 

ומטמינו בספרו של אביה. הסוד התגלה. משנודע הדבר, מושיב רבי גדליה את "שלום המשרת" לימינו 

בראש השולחן, ולימים אף מכתיר אותו כממשיך דרכו. חנה בתו, נישאה לו לאישה. מאותו היום ואילך 

לא עוד מקובל נסתר, כי אם ראש וראשון למקובלי החלה תקופה חדשה בחייו של רבי שלום שרעבי, 

  אל.-בית

שהמעשה שדחף אותו להגיע לארץ ישראל, באותה תקופה שסייע לאמו בפרנסת אחיו,  72,מספרים

אותו אשת שר ישמעאלי עשירה, וקראה לו חמדה כשעבר יום אחד בעיר צנעא למכור את מרכולתו, 

לביתה מיד סגרה עליו את הדלת ותבעה אותו לדבר לעלות אליה כדי לקנות ממנו דבר מה, כשנכנס 

עבירה. בראותו כי אין לו מפלט, ביקש ממנה שתראה לו היכן השירותים, כדי להסך רגליו, כשנכנס לשם 

ראה חלון קטן, דחק את עצמו דרך החלון ונפל לארץ גובה שלוש קומות ובדרך נס לא ארע לו דבר, קם 

  . הקודש לעסוק בתורת הקבלהוברח. אז נדר לעלות לירושלים עיר 

  אין לו תקנה?! יש לו תקנה!  .יא

חכמינו הגדילו להחמיר עליו על אותו אדם שנתן עיניו באשה אחת,  73בגמרא שלמדנו לעיל

הרי אין כאן חוות דעתו של רופא אחד אלא  ?מדועו .בניגוד לכל החוות הדעת הרפואיות

  "שאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל לו"? : שם מודגש בגמ'

הרי ידועים דברי חכמינו בדבר גודל ועוצם חשיבות החיים עד שקבעו במקומות  :זאת ועוד

כדברי  אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש"?"וקוח נפש דוחה כל המצוות שבתורה" פי": רבים

  לח, בשם ספר אבן ספיר דף קד ע"ב.מובא בספר ענף עץ אבות פרק ד עמ' ר 72
 סנהדרין עה ע"א. 73
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בהם", מכאן מסיקים שפיקוח דוחה הכל, מלבד מקרים  שימות ולא - בהם "וחי: 74הגמ'

  מסוימים. 

  : שסייגו קביעה זו במס' עבירות 75מצינו בגמ'אכן, 

 חוץ, יהרג ואל יעבור - תהרג ואל עבור לאדם אומרין אם שבתורה עבירות כל "

  ."דמים ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה

עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. עד : ג' עבירות אלוות ד כמה חמורכאן אנו למדים ע

עדיף מיתת הגוף בעולם  . כיחוץ מג' עבירות אלו 'וחי בהם'שחכמים הגבילו את ההיתר של 

  הזה מאשר יחטא בגופו או בנפשו בשלושת חטאים אלו. 

ארו יוב "בכל מתרפאים, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים".: 76ועוד פסקו בגמ'

  : 77במדרשם חז"ל הדברי

  . דמים ושפיכות, עריות וגילוי, כוכבים מעבודת חוץ מתרפאין בכל ,"תנינן

, להן ישמע אל ,מתרפא ואתה הנפש את והרוג בא לאדם לו יאמרו שאם כיצד?

 שהוא מי וכל הואיל, ישפך' דמו באדם האדם דם 'שופך) ט בראשית( :כתיב שכן

 בשפיכות להתרפאות החולה יכול היאך ישפך, דמו באדם האדם דם שופך

   דמים?

 לא מתרפא, ואתה עריות בגלוי עסוק לאדם לו יאמרו אם כיצד? עריות', 'גילוי

 לחולה? חיים ליתן היא יכולה היאך הללו, המדות כל בה ויש הואיל... להן ישמע

  בה. מתרפאין אין לכך

 אצל לך: לו ויאמרו חולה, מישראל אדם היה שאם כיצד? ,כוכבים' 'עבודת

) כב שמות(: אומר הוא שכן לילך! אסור מתרפא, ואתה פלונית כוכבים עבודת

 כוכבים עבודת שעובד מי שכל והואיל, 'לבדו' לה בלתי יחרם לאלהים זובח'

 ממש, בהם שאין למה? ...הזה בעולם חרם יעשה ואל בחולי למות לו מוטב יחרם,

 אין היטב וגם ירעו לא כי מהם תיראו אל') י ירמיה( :שנאמר, כלום מועילין ואין

  ...".'אותם

  יומא פה ע"ב. 74
  ג, מתי אין דין של 'וחי בהם'. -סנהדרין עד ע"א. ראה ברמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ה, הל' א 75
  ע"ב.-פסחים כה ע"א 76
  שמות רבה פרשת בא פרשה טז. 77
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לבחור במיתה  יש ,לוש עבירות אלוש של פםביאור כוונתם, שלא רק בגו 78המאיריוהרחיב 

  .מאשר בעבירה, אלא אף בחלקים דקים ממנה או בדומה לה

בשלוש עבירות אלו (ע"ז, ש"ד וג"ע) שמי  'יהרג ואל יעבורל 'ש הז דיןאף כלל  79הרמב"ם

  הרי הוא גם מקדש שם שמים, וזהו מצוות קידוש ה'.  ,שמקיים דין זה

מול חוות הדעת הרפואית  טינא, לבו והעלה, אחת באשה עיניו שנתן דידן, באותו אדם במעשה

כי 'ימות ולא תיבעל לו', : קביעתם האיתנה את וקבעו חכמים באו ,שלא יתרפא עד שיבא עליה

בקביעתם הם  יותר חמור ממיתת עצמו. שה דבריעכי בבעילה  !נכוןואין זה  !זה לא יעזור

  תה של תורתנו הקדושה. ימורים לנו את רצון ה' והנחי

בעניינים אלו לא ש ,חז"לל שיש כאן אמירה ש, כותב 80הרב יעקב אטינגר בעל הערוך לנר

הרי סומכים על חוות דעתם של הרופאים, כי הוחזקו לשקר, או שקביעתם אינה אמת, 

תעמוד לפניו 'אח"כ קבעו שיכול להתרפא אם  'תקנה עד שיבעלאין לו ': בתחילה אמרו

  ...וכו' 'שתספר עמו'רק : , ואח"כ'ערומה

הרבה פעמים מחקר חדש  -  עת הרפואיות בענייני הנפש ובכללשבחוות הד ,יש להוסיף ולומר

מבטל קביעות שהיו מוסכמים על כל הרופאים, דבר המעיד כאלף עדים שדעת הרופאים 

  מוגבלת ואינה אמת נצחית וקיימת. 

כאן באו חז"ל וקבעו קביעה לדורות ולנצח, מתוך חיבורם לדעת תורה באמת. אין מנוס, ימות 

חמורה מאשר הפגם שיוצר בנפשו כי מיתת גופו של אדם זה עדיפה ואף פחות ולא תיבעל, 

  עלינו להכיר בגודל הנזק מחטאים אלו בנפש האדם. ומכאן ובנשמתו של אדם זה אם יחטא.

כמעט הפילו לבאר , רופאים והשכל "הישר" והמודרניהם שחז"ל מראים לנו שגם אותו אד

נימי הרי לפנינו אדם שהיה אכן שקוע בכל  ,"אין לו תקנה עד שתיבעל לו": שחת, באומרם

   !אין לו תקנה - קבעועד שהרופאים  ,נפשו בעבירה

באים . אין מציאות של תיקוןואין דרך תשובה בטענה: מייאשים אותנו, שוהיצר  ,הרופאיםכנגד 

 !אש מן הרחמיםייאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ית: חכמי ישראל וקובעים

  בכוחו של כל אדם לצאת מן המיצר שנכנס אליו, יש יציאת מצרים פרטית לכל אחד ואחד. 

בית הבחירה למאירי, סנהדרין עד ע"ב. ראה ברשב"א בע"ז כז ע"ב ובריטב"א בפסחים כה ע"א חולקים  78
  ע"ז יהיה מותר.  –וסוברים שאם הרופא אמר לו בסתם עלין והוא לא מצא רק עלין של אשירה 

 רמב"ם, הל' יסודי התורה שם, וכן בספר המצוות, עשין ט. 79
  ערוך לנר, סנהדרין עה ע"א. 80
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רי חכמים ואמונה בכוחו שיכול להתגבר, באינה קלה אך היא אפשרית, עם אמונה בדזו עבודה 

חדש כלפי עצמו אלא דף מחצבתם ופתחו דף חדש. לא רק  ראה חוטאים גדולים חזרו למקור

גם מי שהרופאים או היצר  :הרבים. מניין הכוחות הללו? חכמים קבעו ילגדול מזכ הפךאפילו 

  אותו יש לו תקנה ואל יעבור על שלוש עבירות אלו. יםמייאש

מעבירות שבידו",  - "ירא ורך לבב ר על מי שחוזר מהמלחמה משום שהואיהרבי מקוצק הסב

 ההמיצר שנכנס אליו, הפשהכוונה לאדם שאינו מאמין שבכוחו לתקן ולשוב, בכוחו לצאת מן 

שיכול להתיר לעצמו קשר זה ולנתק  השאסר ונכנס למיצר ולשיתוף היצר בהווייתו, הוא הפ

  עצמו מכבלי היצר.

חובה על כל אחד לראות את עצמו בעין טובה. גם אם כעת עדיין אינו מושל ביצרו, ויש 

, אם מי שיצר את נפילות. ידע ויאמין שהדבר בידו ובכוחו. אם התורה קבעה שהוא יכול

מי אנו ומה חיינו אם נייאש עצמנו ונמנע  ,המכונה שלנו קבע שיש דרך תשובה ויש דרך תיקון

עצמנו מדרכה של תשובה או תיקון. כל האמתלות שאין סיכוי, את הכל כבר עשיתי, זו דרכו 

  כדי שדרך התשובה תהיה בלתי מצויה בידינו. ,של היצר לייאש אותנו

אים נתנו פצאו נגד המחקר הכי עדכני, שאין עליו חולקים, פה אחד כל הרולכן חכמינו כאן י

באו חכמים וקבעו באופן  ", כנגדם!אין לו תקנה" - את הדיאגנוזה ואת הקביעה החד משמעית

" ומאותו מעשה הביאו ראיה עד כמה תקנתו היתה !יש לו תקנה": שאינו משתמע לשתי פנים

נוסך תקווה ביד כל עוברי אף ו ,ל מעבירהאכל ישר גדולה עד שנעשה לחכם, דיין שמציל

  עבירה כי דרך תשובה תמיד פתוחה להם.

  והרצון התודעה בשינוי תלויה לניצחון הדרך  .יב

הדרך לתיקון היא אכן לא קלה ודורשת ויתורים והתגברות גדולה יותר. ככל שהאדם מקדים 

ההתגברות הנדרש הוא ממילא כוח  שתרש בו,להתמודד עם היצר כשהוא קטן ועדיין לא ה

  קטן יותר. לפיכן יש להקדים ולהילחם עמו ככל האפשר. 

כמה שיותר מוקדם על האדם לעשות ולקיים את כל הסייגים הכתובים בתורה ובחז"ל 

אר לנו הרמח"ל שיש לנו לעשות שמירה והקפדה בתחום זה בכל יבעניינים אלו. כפי שכבר ב

ור אסור, שמיעה אסורה, (ניבול פה, וקול באשה נגיעה אסורה, ראיה אסורה, דיב: החושים

  ערווה ועוד) מחשבה אסורה, הרהור עבירה ועוד כהנה וכהנה. 

חכמים גילו לנו כי יוקל עליו ניצחונו.  –ככל שתרבה המלחמה בכל החזיתות מוקדם יותר 

גם אם במלחמה חלק מהקרבות מרגיש כי הוא מפסיד ו ,לאחר התמדה את היצר ו לנצחנבכוח

  חזקה עליו שאת המערכה הגדולה בסוף הוא ינצח. ,אם יתמיד וימשיך להילחם –והיצר מנצח 
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לדבוק בה' ולהתרחק מהיצר. ואז גם יזכה  את רצונומגלה  של האדם ביצר הואעצם המאבק ב

אוד לנצח, כי היצר הוא במלחמה זו ללא עזרה מלמעלה אכן קשה מי לסייעתא דשמיא. כ

  אין יכול האדם לנצח יצרו. ללא ה' מסייעו: 81מלאך ואנו מבשר ודם. כדברי חז"ל

אישה צדקת פתחה את עיניו והובילה אותו  אותה – נתן צוציתא - אותו אדםגם במעשה של 

בכך שאמרה לו כמה נקודות שביחד כולם הביאו את  ולגילוי רצונו הפנימי, ,לפתחו של מחט

  : השינוי התודעתי ואת הכוח לגבור על יצרו

 עד כמה העבירה שאתה רוצה היא חמורה. ב,ֹוחש – חומרת העבירה •

אסורה לבעלה : על הנזק שאתה יכול לגרום לי ולבעלי בחשֹו – השפעת העבירה •

 ולבועל (דין אשת איש שמזנה).

 ומשאירה רושם נצחי מחד, כמה הנאה זו רגעית וחולפת ,בחשֹו – ארעיות העבירה •

 .מאידך

אם תבין עד כמה החטא הוא רגעי וחולף כשקר,  – מיון והבלכי הכל ד דמה בנפשך •

 חשוב שקיבלת רצונך ובכך תסלק את היצר ממעשה באמת של עבירה.

משתנה לטובה, אז חוטא הכך פתחה לו את הדרך לשנות רצונו לרגע, וכשה' רואה שהרצון של 

  מגיעה הסייעתא דשמיא לשינוי קבוע וניצחון והתגברות על היצר לגמרי.

אכן בזכות  נתן צוציתא,משלים את מהלך הניצחון מול היצר בכך, שמראה ל בי עקיבאר

עמידתך בניסיון הגדול זכית למעלה גדולה. אבל דע לך אם תמשיך ותתעלה אין לך לשער 

עוצם וגודל המעלה שתגיע אליה, והמשך ההתעצמות מול היצר בדבקות בה' ית' ע"י לימוד 

תורתו. וכך מצליח רבי עקיבא להעלות אותו עוד מדרגה עד שנעשה נתן צוציתא למר 

עד כמה מונחת בפתחו  ,מראה לכולם דרך תשובה. הוא רה הוראה בישראלמוול ,לדיין,עוקבא

  לא משנה עד כמה נפל וחטא. ,של כל אחד

שינוי מהותי של בתודעת וברצון האדם תלוי בלימוד התורה והדבקות בה. חז"ל כבר לימדונו 

שהדרך להתמודד ביצר הרע היא בהולכתו לבית המדרש, רק כך נוכל להתגבר עליו ואף 

  :82וט בו ולנתב אותו, ולא להיפך, חלילה, שהוא ישלוט בנולשל

 לאדם, משל; חיים כסם תורה נמשלה, תם סם -  יא) (דברים ושמתם: ר""ת

 זמן כל, בני: לו ואמר, מכתו על רטיה לו והניח גדולה מכה בנו את שהכה

 בחמין בין ורחוץ, שהנאתך מה ושתה שהנאתך מה אכול, מכתך על זו שהרטיה

 ידושין ל ע"ב.ק 81
 קידושין ל ע"ב. 82
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 הקדוש כך; נומי מעלה היא הרי מעבירה אתה ואם, מתיירא אתה ואין בצונן בין

 ואם, תבלין תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי, בני: לישראל להם אמר הוא ברוך

 אם הלא' ד) (בראשית: שנאמר, בידו נמסרים אתם אין - בתורה עוסקים אתם

 לפתח': 'שנא, בידו נמסרים אתם - בתורה עוסקין אתם אין ואם, 'שאת תטיב

 ואם, 'תשוקתו ואליך': שנאמר, בך ומתנו משאו שכל אלא, עוד ולא, 'רובץ חטאת

   ...'בו תמשל ואתה': שנאמר, בו מושל אתה רוצה אתה

 אבן אם, המדרש לבית משכהו זה מנוול בך פגע אם, בני: ישמעאל' ר דבי תנא

 כאש דברי כה הלא' כג) (ירמיהו: שנאמר, מתפוצץ הוא ברזל ואם, נימוח הוא

 כל הוי' נה) (ישעיהו: שנאמר; נימוח הוא אבן אם, 'סלע יפוצץ וכפטיש' ה נאם

  ."'מים שחקו אבנים' יד) (איוב :ואומר, 'למים לכו צמא

עלינו לצמצם את זמן שהייתנו במחיצת היצר הרע. אך אין די בכך. אמנם עלינו לברוח 

לכך יש למשכו ולהביאו לבית המדרש.  בנוסף, מיצר הרע וממקומות בהם הוא מצוי ולהתרחק

בבית המדרש האדם ממלא את חייו בתוכן. בערכים רוחניים ותורניים. מחשבתו עוברת למקום 

ובהמשך ממלאים את מוחנו ומחשבותינו בדברים חיוביים,  ,כך אנו דוחים אותובתחילה  ,אחר

מתמלאים ברוחניות. הטעינה נהיית חיובית ולא שלילית בבית המדרש או בכל מקום בו אנו 

התורה יש בה כוח סגולי נגד יצר הרע, היא הרטיה והיא התבלין לבטלו ולהחלישו. ואם אין 

ו להיות בבית המדרש וללמוד תדיר, אדם יכול למלא את זמנו בעשייה חיובית לצורך נביכולת

  הכלל, בחסד, עזרה לזולת וכדומה.

המחשבה  - אם לא מגייסים שני חושים ל היצר, לא ניתן לשלוט ע83כדברי אור החיים הקדוש

לא תנצח את  - המחשבה מלאה בהרהוריםו והראייה. כל עוד העיניים תרות במקומות שלילים

בדברים חיוביים ואת מחשבתך  בל כשתלך לבית המדרש, כשתמלא את ראייתךהיצר. א

  .ולא להיפך ממילא מסתלק היצר ומבין שאתה שולט בו -  בעיסוק טוב

. היא הדרך שלנו לרומם את אהבת האישה אמתיתהדרך ללמדנו מהי אהבה אהבת ה' היא 

מתעצמת היא בקדושה ובטהרה.  אדרבאטעם האהבה,  שלבעולם הזה. אין בכך סירוס חלילה 

  וככל שתגדל יותר תקרב אותנו לאהבת ה' ולדבקות בו.

 הקבלה ותאווה, עד שנהי ושכולוכחפץ  ,ככלי ,אהבה נמוכה ורדודה הרואה באישה כאובייקט

יכולה היא להתרומם לאהבה של נתינה וחסד, של  - י נפשי שכמעט אין דרך חזרה ממנוחול

 ראה אור החיים ויקרא יח, ב ד"ה דבר. 83
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מאוד, אהבת ה' והדבקות בו דרך לימוד תורתו וקיום מצוותיו  נשגבההענקה בעזרת אהבה 

  כולל כל הסייגים של חכמינו ז"ל. 

ונג של אמת, שלווה, שמחת חיים לו ע שתיתןמתוך כך יזכה האדם גם לאהבה הגופנית 

  ושלמות המרוממות ומוסיפה שמחה לשמחתו. 

  ּבֹו" ִּתְמָׁשל "ְוַאָּתה  .יג

אם נשכיל לחפש  ,ה' בחכמתו ברא לכל חולי תרופה ומזור. אין בעולם דבר שאין לו פתרון

נמצא את הדרך לפתרונה של כל בעיה, הכל נמצא בבריאה. אין ייסורים שאדם לא יכול לשאת 

  . 84על גבו. אין ניסיון שהאדם לא יכול לעמוד בו

כל אלו ניתנו ובאו אלינו, כדי לשדרג ולתקן  ,אדרבאשליטה. - 'יצרא דעריות' הוא ברגם ניסיון ב

  אותנו, כתוצאה ממעשינו. 

דרכו של הטוב להיטיב עמנו. ה' ברא . ה ביסודה ישרה, והכל טוב שיצא מהמיטיב לכלהבריא

את האדם ישר, אבל המה בקשו חשבונות רבים. היצר והחטא הכניסו בנו את התאווה וממילא 

  התחילו הבלבולים והעיוותים שעלינו לתקן.

אכילתך, תקן  שפר יש לכך מחיר. הדרך לתיקון: - אין חולי ללא חטא. אכלת לא בריא?

  פעילות ספורט וכדומה.: הנהגותיך, כגון

הקב"ה מנקה אותך, אתה נענש כדי לכפר  - ייסורים ללא חטא. התנהגת לא בסדר?אין כך 

  : 85קבעו חז"לש פיייסורים באים לאדם יפשפש במעשיו, כאם ולתקן את מעשיך. 

 יפשפש - עליו באין שיסורין אדם רואה אם: חסדא רב ואיתימא רבא "אמר

 ולא פשפש; ''ה עד ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה' ג) (איכה :שנאמר, במעשיו

 יה תיסרנו אשר הגבר אשרי' צד) (תהלים: שנאמר, תורה בבטול יתלה - מצא

  ."'תלמדנו ומתורתך

, מה שהביא בעל חובות הלבבות, בשער ראה עוד בדרכים להתמודדות ביצר הרע ובשלבים השונים בהתמודדות 84
בדרך קניית היראה,  -יחוד המעשה תחילת פרק ה. סיכמנו עיקרי דבריו 'במסילה נעלה' חלק ג' בפרק כה 

. ומה שהבאנו מדברי הגמ' בברכות ה 'טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּכֵלי ְקָרב' - 'הדרך לנצח סקאות שם, ובעיקר בפסקה: בפ
. וכן בפסקה 'לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע'ע"א, ובביאורו של הראי"ה קוק בעין אי"ה שם, בפסקה: 

רי סופרים או טז) שאין ליהודי להתייאש שלאחר מכן מדברי העידוד והתקווה של ר' צדוק הכהן מלובלין (דב
משום מצב, ובכוחו לנצח את יצרו ולשלוט בו, אף אם עכשיו יצרו שולט בו לגמרי והוא נפל בעבירות החמורות 

   'אין ליהודי להתייאש כלל, יום אחד ינצח את יצרו וישלוט בו'.ביותר, בפסקה: 
 ברכות ה ע"א. 85
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כי ע"י לימוד וריבוי לימוד התורה הרי הרחיב האדם את  יתלה בביטול תורה, -  לא מצא

השקפתו וממלא את כל מחשבותיו בקדושה, ואם עדיין יש לו מחשבות שליליות סימן שלא 

  מילא את כל המקום שם. אין ריק בתחום זה או תורה או חלילה מחשבה רעה. 

ותנו וממעשינו. היצר אלו ייסורים, שהם תוצאה מהתנהל - גם מציאות חטאי העריות וזמינותם

  כניסה שאנו מעניקים לו.הלא נכנס לביתנו ללא רשות וכרטיס 

אם נשכיל להשתמש בכוחות היצר לחיוב ולשלוט בו, הרי היצר יהיה כלי עבורנו לעבודת ה' 

ולחיים בהאי עלמא לעשות נחת רוח ליוצרנו, כדברי הרמח"ל בהרבה מקומות. אך אם ניתן לו 

הרי אט אט הוא ירגיש  - אוזן, בגוף, באף בעיניים ואפילו במחשבהבפה, ב: לבוא בשערינו

  בבית ובהמשך הוא יהיה בעל הבית עלינו.

  : 86והוא התעצב, ה' אמר לו כך לאחר שה' לא שעה למנחתו של ַקִין

 ְוִאם ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא: ָפֶני< ָנְפלּו ְוָלָּמה ָלN ָחָרה ָלָּמה ָקִין ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר..."

  ".ּבֹו ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתֹו ְוֵאֶלי< רֵֹבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב �א

  : 87בביאור דברי ה' לקין וכך כתב הרש"ר הירש

אל לך למעט בהערכת כח היצר. יש לאל ידו למשול בך, אך הוא רובץ בשקט "

בביתך כבתוך אולם עתיד הוא לעשות  ,ביתך אל יבוא לא מאליו. לפני הפתח

, אם הזמנת אותו אל בתיך וערכת לפניו שולחן. אך אם שלו ולהיות אדון עליך

  תתגרה ביצר, הרי הוא רובץ בשקט לפני הפתח.  לא

כל תשוקתו לכך, שאתה תמשול בו ותנהיג אותו. ה' ברא את כח : יתר על כן

תו, . אל לך לדכאו ולהמיאלא למען תשלוט בו אתההיצר, לא למען ישלוט בך, 

   אלא תמשול בו ותנהיג אותו. זו כל תכליתו, וזה כל ייעודו.

שעה שאתה מושל ביצרך, הרי הוא משיג את ייעודו, ועל כן הוא משתוקק לכך. 

הרי אין לך תכונה אנושית, שהיא טובה או רעה כשהיא לעצמה. הכל תלוי בדרך 

  הניצול המוסרי.

, והוא צורך למעלת האדם. אילו הטוב היה תמיד ברכה רבה יש בכח היצרואכן, 

מתוק, והרע מר לעולם, היתה בטלה כל מעלת האדם, האדם היה כפוי על פי 

  ז.- בראשית ד, ג 86
 רש"ר הירש, שם. 87
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גזרת היצר לעשות מעשים טובים. אולם, לא נברא האדם אלא למשול ביצרו 

  ולנצל את כוחו בדרך נכונה".

  ל לתכלית היצר הרע ותפקידו בעולם:מובא מש 88בזוהר

רצה לנסות את בנו אם ראוי להעביר לו את שרביט המלוכה, וציווה על נערה זונה לנסות משל למלך ש

ולפתות אותו. משלא הצליחה, עשה משתה ובו העביר לו את המלוכה. כשפגש בן המלך באותה נערה 

  במסיבה, נזף בה על שהגיעה גם לשם. 

  תה מסיבה. לא הי –שוטה שכמוך! הכל בגללה. אם היא לא היתה : שמע המלך ואמר

לא  –הרי הכל בגללו, אם הוא לא היה : וכך ישראל מתלוננים על תוקפו של היצה"ר, והקב"ה אומר להם

  היתה בחירה חופשית, לא שכר ולא עונש, לא עוה"ז ולא עוה"ב.

היצר הרע והניסיונות באים לתת לנו משמעות לאתגר בחיינו בהאי עלמא, ומתוך כך לעלות 

יות כעובדי ה' וחיילים בצבא ה'. היצר והניסיון נותנים משמעות לחיי ולהתעלות בדרגות רוחנ

  העולם הזה ולחיי העולם הבא, לשכר ולעונש בעולמות כולם.

  : 89הוא לא היה העולם מתפתח, וז"ל , ולולישיש ביצר הרע 'טוב מאוד'חז"ל מדגישים את ה

 - 'מאד טוב הנה': אמר נחמן בר שמואל רב בשם נחמן בר שמואל בר נחמן "רבי

 ,אלא !אתמהא? מאד טוב הרע יצר וכי, רע יצר זה - 'מאד טוב והנה' טוב, יצר זה

 וכן, ונתן נשא ולא הוליד ולא, אשה נשא ולא בית אדם בנה לא הרע יצר שאלולי

  ."'מרעהו איש קנאת היא כי') ד קהלת( :אומר שלמה

עלינו להתמודד ולהשכיל  הכל טוב והכל לטובה נברא ונעשה, אךאין רע יוצא מאתו ית'. 

  להשתמש בכל במידה ובמשורה הנכונה כדי להביא הכל לתיקון.

בסוף הפגישה כשההורים קבלו  .'יחידות'שאלה ב 'מספרים על הורים שבאו לשאול את הרבי מלובביץ

תם הקטנה שהייתה עמהם ושאל אם היא רוצה לשאול דבר מה, הילדה הדרכה והנחיה מהרבי, פנה הרבי לב

  התביישה וההורים רמזו לה לשתוק, כדי לא לבטל את הרבי מזמנו היקר בשאלות סרק. 

האם אנרגיה אטומית זה דבר טוב? ולמה ה' נתן רשות לגלות דבר : אך הרבי עודדה לשאול, ולבסוף שאלה

  כן.: יש לכם סכין במטבח? השיבה הילדהתגידי, : לה הרבי השיב כזה, שיכול ליצור פצצת אטום?

 משתמשים לדברים טובים הרי זה טוב,אם  תלוי ְלמה.: סכין זה דבר טוב או רע? השיבה הילדה: שאל הרבי

  כל מה שיש בעולם זה טוב אם משכילים להשתמש בו נכון.אכן, : אמר לה הרבי הרי זה רע! - ואם לא

  יחס לכוחות היצר הקיימים בנו ובעולם.ניתן לקחת מסר כזה גם ב

 זוהר ח"ב, דף קסג ע"א. 88
 בראשית רבה פרשת בראשית, פרשה ט, ז. 89
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  '�א־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו 'ה'  .יד

 :90דוד המלך מתאר את המתח שיש בין האדם ליצרו ולסיוע שה' נותן לו, ורמז זאת בפסוקים

   ".�א־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְו�א ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו ה' צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו:"

צֹוֶפה ' דרשו: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להחטיאו ולהמיתו, ככתוב: 91חז"ל

'. פיתויי היצר אינם התנגשות חד פעמית של האדם עם כוחות ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתֹו

נגשות זו היא מציאות יום יומית, קבועה וטבעית שנובעת מטבעו של היצר הרע, אלא הת

  האדם, שמעורבים בו הטוב והרע, והמתח בין תאוות הלב לשכל הזך הוא תמידי. 

א"כ חבוש האדם "בכלא" והרי הוא כאסיר שלא יוכל להוציא עצמו מבית האסורים, ומלחמתו 

מלאך ואילו האדם הוא בשר ודם, וכיצד  היצר הינו ,ביצר היא מלחמת קיום תמידית. זאת ועוד

  יוכל לעמוד מול כוחות היצר הרע?

של היצר הרע וכאן חז"ל מגלים לנו, שכנגד ציפייתו ותצפיתו של הרשע להחטיא את הצדיק, 

להפיל את האדם, עומד ה' מנגד עוקב וצופה בתהליך ומסייע לנו בהתמודדות ובהתנגשות עם 

�א־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְו�א  ין אנו יכולים לעמוד מולו, ככתוב: 'ה'היצר, ואלמלא הקב"ה עוזר לנו א

  '. ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו

חלק אלוה ממעל,  -כנגד הלב, משכן התאוות, המלא דם ותאווה, נתן לנו הקב"ה את השכל 

ומאיר לנו הקב"ה מאורו על השכל הצלול ביותר. כך כנגד הנטייה לארציות ולגשמיות 

ושכים אותנו תאוות הלב אל האבדון למטה, עומד השכל במלחמה ומאזן אותנו, השכל שמ

השכל שולט  - וכך המוח  -הזך בכוחו יכול להטות את הלב לדרך הטובה ולכפות אותו לרצונו 

   על הלב.

 אין ייאוש בעולם כלל!  .טו

חני, אנו למדים שהתשובה פתוחה לכל, ואל לו לאדם להתייאש ממצבו, הן הגשמי והן הרו

הישועה תמיד עומדת בפתח, עליו רק לדרוש אותה ולהיות מודע בקיומה התמידי לידו ממש. 

  בתהליך התשובה אדם יכול להפוך מרשע גמור לצדיק גמור.

 לג.-תהילים לז, לב 90
 קידושין ל ע"ב. 91
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חז"ל גילו לנו שבמלחמה זו ניתן לנצח גם אם האדם נפל לבור תחתיות, ראה תשובתם של: 

, מר עוקבא הדיין 94משיתא, יקום איש צרורות , יוסף93, תלמידו של רבי חייא92אלעזר בן דורדיא

ועוד רבים לאורך כל הדורות. לא רק שזכו לנצח את היצר ולשוב בתשובה,  95נתן צוציתא -

  חלקם אף עלו ונתעלו והיו למנהיגים רוחניים של בני דורם. 

החוטא מתייאש שעד כדי  אותואמנם היצר לא נותן לאדם לגלות פתח מילוט זה, ומייאש 

  בגלל גודל נפילתו ומרחקו הרב מה' ית' כביכול. ,לגמרי מעצמו

עברתי  אין לי תיקון, כיבתשובה,  שוביכול ל ואמרגיש ראוי  פעמים שאדם אומר לעצמו: איני

  בתורה. חמוריםעל הדברים הכי 

  אוהב אותך באמת!  ה' ברחמיו המרובים ,: אתה כמו שאתה, איך שאתההיא תשובהה

: 96לא משנה מה מצבם, תמיד דואג להם ורוצה בטובתם, כדברי הגמ'אבא אוהב את בניו תמיד 

  ".אומר: בין כך ובין כך אתם קרוים בנים רבי מאיר"

הלוואי שהייתי אוהב : "תו המפורסמתאמרביטא את עוצמת אהבת ה' אותנו בהבעל שם טוב 

    !"אוהב את הרשע הגדול ביותר ה'את הצדיק הגדול ביותר כמו ש

את הנשמה היום בבוקר, זה נו החליט להחזיר ל ה', עצם זה שיםחיבין העדיין  נועצם זה שא

  נו.ואוהב אותשנתקרב אליו  נומחכה ל ה' אתנו,לא התייאש מ ה'שכאלף עדים 

  אין ייאוש בעולם כלל! אומר וזועק שוב ושוב רבי נחמן מברסלב.

  אין ייאוש! אין כזה דבר ייאוש!  ונחזור על דבריו: תבונן בדברי רבי נחמן,נויחד  ובוא

  גם ייאוש אין! כזו כבשה,כי אין  ,רגליים 20עם  כבשה כשם שלא ייתכן שנראה

  .ובטחון תקווה, סיכוי, אמונהכתוב במקומה נו 'ייאוש'מהמילון את המילה עלינו למחוק 

ראה עבודה זרה יז ע"א, ובהרחבה במסילה נעלה חלק ב בפרק יט בביאור חלקי החסידות (ה') בפסקה:  92
 'דבקות בעבירה מלמדת אותנו על רמת הדבקות בה' הנצרכת'.

וראה בהרחבה לעיל בפרק ג בביאור חלקי הזהירות בפסקה: 'כוחה של בושה להביא את  מנחות מד ע"א, 93
 האדם להתבוננות'.

בראשית רבה, פרשת תולדות, סה, כב. וראה עוד בעניינם, בהרחבה במסילה נעלה חלק ב בפרק יט בביאור  94
 חלקי החסידות (ו') בפסקה: 'בין רבי זירא לחכמים'.

אשריו וטוב לו'. וכן באוצר המדרשים (אייזנשטיין), מעשיות,  -ראה בהרחבה לעיל בפסקה: 'הכובש את יצרו  95
  .326עמ' 

  קידושין לו ע"א. 96
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זה  ,97נואותוה' ברחמיו המרובים ובסבלנותו העצומה ממשיך להחיות  נודווקא זה שנפל

אנו מסוגלים לכך ועלינו  ,להתגבר ולנצח את היצר, את הכוחות להתעלות נושיש לההוכחה 

  להאמין בזה.

, כלומר יש יחס שווה בין היצר "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו"כבר גילו לנו:  98חז"ל

ועוצמתו לרמת האדם ומסוגלותו. אדם גדול יתמודד עם יצר חזק שינסה להפילו, וכן מי שנפל 

ילה גדולה סימן שטמונים בו כוחות ופוטנציאל עצומים רק צריך להוציא את הכוחות נפ

  והפוטנציאל שלו מן הכוח אל הפועל, ולהעבירם מן השלילה לחיוב.

דווקא מהנפילה ומעוצמתה ניתן ללמוד על התקומה והעליה שיכולים להיות, אם יש לך יצר 

דווקא אתה מסוגל להיות חזק ונפילות גדולות, דע לך בכחך לקום ולעלות מעלה מעלה, 

כי אתה מסוגל להגיע לדרגה גבוהה,  ,ולכן היצר הרע נטפל דווקא אליך ,הצדיק היותר גדול

אבל אלו הם תעתועי היצר שלא מעוניין שתקבל את  לכך, ך להאמיןייתכן שלבך לא נותן ל

  , וכל מגמתו לייאש אותך!הדברים

 עברת על, אתה מבין את הכוונה, שאפילו 99אין דבר העומד בפני התשובהש חכמים למדונו

  , זה נמחק! אמתיתהחטאים החמורים ביותר, כשאתה שב בתשובה 

  צדיקים גמורים אינם עומדין". -"מקום שבעלי תשובה עומדין  :100זאת ועוד כבר אמרו חז"ל

, ככל שהאדם המתקרב היה רחוק יותר, כך כל התקרבות שלו גורמת לנחת רוח אדרבאו

ולקידוש שם שמים בעולם, כל מי שהיה יותר בעומק החטא ומחליט להתקרב אפילו כחוט 

אפילו רחוק כזה מתקרב, יש  כי בשמים אומרים תראו ,שמיםבנעשה מזה רעש גדול  ,השערה

שאנשים יש נחת ממנו, בכך , גם בעולם הזה מזה נחת רוח וקידוש השם גדול לבורא יתברך

  .למדים ממנו ורואים אור ותקווה בקצה המנהרה

, בעצמו להאמין מאמץ יותר ממנו נדרש היא מפני שכל מי שמחליט להתקרב כךהסיבה ל

ההסתרות והייאוש כל בתשובה, להאמין בבורא שהוא אוהב אותו, וכשהוא מתגבר על  להאמין

  שהיצר מנסה להכניס לו, ממילא זה יותר קידוש שם שמים.

על מידת סבלנותו ואהבתו של ה' ית' לבריות, ועד כמה מוכן הוא להמתין לנו לעבור את תהליך התיקון  97
ה' מלך  - חובת האדם בעולמו, בפסקה: 'סבלנות בתיקון העולם  -והתשובה, ראה בהרחבה לעיל בפרק א 

ית כרותה לשלש עשרה סבלן'. וכן במסילה נעלה חלק ג, בחתימת הספר בפסקאות: 'י"ג מידות הרחמים', ו'בר
 מדות שאינן חוזרות ריקם'.

 סוכה נב ע"א. 98
 שובה. -ראה עוד בפסיקתא דרב כהנא(מנדלבוים) פיסקא כד  99

ברכות לד ע"ב. וראה לעיל בפרק י בביאור מידת הנקיות בפסקה: 'מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים  100
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  תאמין שיכולים לתקן!  .טז

כלומר,  "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן!": 101אומר רבי נחמן מברסלב

את נשמתך, למה אתה מאמין  וקלקלות שפגמו ? שעשית עבירושקלקלתאתה מאמין אם 

  כך? מי אומר לך שאלו הם חטאים? מי לימד אותך שאלו הן עבירות? ב

עבירה ומה נחשב לומה  ?מה לעשות ומה לא ,התורה הקדושה כתבה כללים :התשובה היא

  ?מצוהל

אומרת כיצד  ,אומר רבי נחמן: תאמין שיכולים לתקן! אותה תורה שאומרת שאדם קלקל

'הפה שאסר הוא  :בבחינת !לתקן, אותה תורה ואותם חכמי ישראל אומרים שיכולים לתקן

  הפה שמתיר'.

ואנחנו צריכים להאמין  ,רק שיכולים לקלקל ,אתה יכול לתקן, היצר מכניס לנו חצי משפט ,כן

  שנאמין שיכולים לתקן!  ,שאומרים לנו את חצי המשפט השני ,לצדיקים

  קימה אפילו שלאחריה תהיה נפילהיש ערך לכל   .יז

  :102כדברי בעל שומר אמונים שנשוב אליו,הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה ומשתוקק 

"בודאי ובודאי שהקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה לכל בן ישראל שישוב אליו, 

גם בכל מיני נפילות וירידות, אפילו הוא ממש ירד כבר לשאול תחתיות... עם כל 

  א משתוקק ומצפה אליו... זה הקדוש ברוך הו

ואם יאמר לך היצר מה תרוויח בזה? כי מחר ממילא תשוב ותיפול אחור, אבל 

  ."מצוהתדע אחי אהובי כי מעולם לא נאבד משום אדם שום 

גדולה, זה יהלום! וכשם שמי שניתן לו  מצוהוכדברי החפץ חיים, שגם תשובה של רגע זו 

רק לדקות בודדות, לא יפסיד את ההזדמנות, אפילו להיכנס לאוצר המלך לקחת מה שירצה, 

, אפילו יהלום אחד זהו רווח גדול, הוא הדין במצוות התשובה, אפילו יקחכי מה שיוכל לקחת 

  , ערכו והשפעתו יכולה להיות עצומה.103התבוננות וארגע אחד של תשובה 

  ליקוטי מוהר"ן תנינא קיב.  101
 שומר אמונים, מאמר הביטחון וההתחזקות פרק ו. 102
 ראה לעיל בפרק ג בביאור חלקי הזהירות בפסקה: 'כוחה של בושה להביא את האדם להתבוננות'. 103
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, ושום מעשה של רבי נתן תלמידו של רבי נחמן כותב שכל מעשה הקטן ביותר ערכו רב ועצום

  :104או תשובה לא הולך לאיבוד, וז"ל מצוה

ָּׁשה ֵהן ִלּמּוד ַהּתֹוָרה אֹו " Mָּכל ַמה ֶּׁשֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ִלְפָעִמים ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקד

ד ְמאֹד ְּתִפָּלה אֹו ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים אֹו ְׁשָאֵרי ֵאיֶזה ִמְצוֹות. ַהּכֹל הּוא ָיָקר ְמאֹ

ְּבֵעיֵני ה' ִיְתָּבַרN. ְוהּוא ִנְצָרN ְמאֹד ְמאֹד ְלַבַעל ַהָּשֶדה ָהעֹוֵסק ְּבִתּקּוֵני ַהָּשֶדה, ֶׁשהּוא 

ָּׁשה ָּגדֹול אֹו ָקָטן ַהּכֹל ִנְצָר@ לֹו  ִּתּקּון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ְוָכל ָהעֹוָלמֹות. ִּכי ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקד5

ָּׁשה ֶׁשהּוא עֹוֵסק ִלְבנֹות. ְמאֹד ְלִבְנַין ַהְּק  ִּפי ֶׁשֶּזה ָהָאָדם ֶׁשָעָׂשה  ְוַעל ֵּכן ַאף ַעלד5

ָּׁשה Mֲאִפּלּו ִאם ְנִפיָלתֹו ְּגדֹוָלה ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ... ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקד .Nָנַפל ַאַחר ָּכ

ְוֵכן ָהָיה ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאין  ,ר ְוָנַפלַוֲאִפּלּו ִאם ָחַזר ְוִנְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַר@ ְוָחזַ 

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵּתַדע ְוַתֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשֵאין ׁשּום ִּדּבּור ְו�א ׁשּום ... ִמְסָּפר

ַוֲאִפּלּו ִהְתעֹוְררּות ְּבָעְלָמא ּוַמֲחָׁשָבה טֹוָבה ֵאינֹו ֶנֱאָבד  ֲעבֹוָדה ַקָּלה ֶנֱאָבד ְלעֹוָלם.

(אין רצון טוב  עֹוָלם. ּוְכמֹו ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֵלית ְרָעּוָתא ָטָבא ְּדִאְתָאִבדלְ 

  ".שנאבד)

ובישר לנו שיש ערך לכל פעולה ולכל מעשה  ,רבי נחמן מברסלב כבר ביטל את הייאוש לגמרי

  :105אפילו הקטן ביותר, והכל מועיל בבוא היום, וז"ל

" Nַמָּמׁש -ָּדָבר ְוַהִּסְטָרא-ַהַּבַעלִּכי ֵכן ֶּדֶר Nָסמּו Nָאֳחָרא, ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשָהָאָדם ָסמּו

ָּׁשה, ְוִכְמַעט ֶׁשִּיְכנֹס, ֲאַזי הּוא ִמְתַּפֵּׁשט ָעָליו ְּבִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ְמאֹד  Mְלַׁשֲעֵרי ַהְּקד

ַחֵּזק ַעְצְמ< ְמאֹד, ַוֲעֵׂשה  ת ָּגדֹול ֶנְגּדו...ְמאֹד, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ַעל ֵּכן ָצִריN ָאז ִהְתַחְּזקּו

ַמה ֶּׁשּתּוַכל ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ּוִבְרבֹות ַהָּיִמים ְוַהָּׁשִנים ִּתְכנֹס ָלֶבַטח ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר@ 

ָּׁשה, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר@ ָמֵלא ַרֲחִמים ְורֹוֶצה ַּבֲעבֹוָד     ְת< ְמאֹד:ְלתֹו@ ַׁשֲעֵרי ַהְּקד5

ְוַדע, ֶׁשָּכל ַהְּתנּועֹות ְוַהַהְעָּתקֹות, ֶׁשַאָּתה ִנָּתק ְוֶנְעָּתק ְּבָכל ַּפַעם ֵאיֶזה ְמַעט ִמן 

 ,Nָּלם ִמְתַקְּבִצים ּוִמְתַחְּבִרים ּוִמְתַקְּׁשִרים ּוָבִאים ְלֶעְזָרְת< ַּגְׁשִמּיּות ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר ּכ5

ְינּו ְּכֶׁשֵּיׁש, ַחס ְוָׁשלֹום, ֵאיֶזה ֹּדַחק ְוֵעת ָצָרה, ַחס ְוָׁשלֹום. ְוַדע, ְּבֵעת ַהּצֶֹר@, ְּדהַ 

  ".ֶׁשָהָאָדם ָצִרי@ ַלֲעבֹר ַעל ֶּגֶׁשר ַצר ְמאֹד ְמאֹד, ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר ֶׁשHא ִיְתַּפֵחד ְּכָלל

  

  

  הלכות תפלת ערבית הלכה ד אות לד. -ליקוטי הלכות  104
  ליקוטי מוהר"ן סימן מח. 105
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  אין לנו זכות וסמכות להתייאש  .יח

והן הגשמי, אלא עלינו להאמין, לבטוח ולקוות  עלינו לא להתייאש משום מצב, הן הרוחני

איננו בעלים על שום דבר בחיינו וממילא שאין לנו שום זכות או סמכות  תמיד לטוב בחסדי ה'.

  להתייאש.

על אחד מניצולי השואה שהיה גלמוד, בודד, שבור ורצוץ מהקורות אותו ועלה מיואש לארץ  106מסופר

ישראל. כאשר הגיע לארץ, נכנס אל החזון איש לקבל ממנו דברי חיזוק, כי הרגיש שאיבד כל חשקו ומרצו 

  לעבודת ה'. 

סף רב ונסעה הושיבו החזון איש וסיפר לו מעשה שהיה באשה אחת שהיתה סוחרת, פעם אחת לקחה כ

לעיר אחרת כדי לקנות בו סחורה, ונאבד שם כל כספה. היא הלכה לרב העיר וביקשה ממנו שיכריז כי מי 

  שמצא סכום פלוני שיחזירו לרב. 

הגיע אדם אחד ואמר אני מצאתיה, אבל אם ע"פ דין הוא שלי איני רוצה להשיבו, (כי היה איש אביון והיו 

שוי למשמש בכיסו בכל שעה (כמבואר במסכת בבא מציעא כא ע"ב), להשיאם), והיות ואדם ע םלו בני

  א"כ היה יאוש וזה שלי. 

שלחו את השאלה להגאון רבי יצחק אלחנן, אב"ד קובנא, והשיב שעפ"י דין חייב להחזיר, כי אין הממון של 

לה לאו האשה, אלא של בעלה, כי מה שקנתה אשה קנה בעלה, והוא לא ידע כלל מהאבידה, וא"כ היאוש ש

  כלום הוא, כי אינה הבעלים, ולגבי בעלה הוה יאוש שלא מדעת, דלא הוי יאוש.

גם בדינך, המשיך החזון איש ואמר ליהודי ניצול השואה, וכי יש בידך כלל להתייאש? הרי אין אתה כלל 

בעלים על עצמך, אנו רק שליחים של הקדוש ברוך הוא והוא הבעלים עלינו, הוא שלחנו לכאן והציב 

עבורנו את התנאים בהם נחיה, אם טובים יותר או פחות, כי הוא יודע מה טוב עבורנו, וא"כ אין מועיל כלל 

  היאוש שלך, ואין לו ערך כלל, כי רק הבעלים בלבדם יכולים להתייאש!

  ועבירה ללא אנחה עבירה עם אנחה  .יט

ייב שואל: הרי הקשר שבין איש לאשתו לאחר הנישואין הרבה יותר מח 107הרב לפיאן

ומשמעותי לבין הקשר שבין הארוס לארוסתו, א"כ מדוע אישה שמזנה כשהיא ארוסה 

'סקילה', ואילו אישה שמזנה תחת בעלה כשהיא נשואה חייבת  108מתחייבת במיתה החמורה

  במיתה הקלה 'חנק' (ארבע מדרגות פחות)?

ד וחשש והביא בשם אחיו של המהר"ל, כי לאחר הנישואין היא עושה את העבירה מתוך פח

שבעלה יתפסנה, כי היא בביתו ותחת רשותו, משום כך התורה הקלה עליה יותר. אולם כשהיא 

  ספר מעשה איש, חלק ז. ב 106
  ותיקון המידות. - עמ' קכ, כבישת המידות ,לב אליהו 107
  ראה סנהדרין מט ע"ב, לשיטת חכמים סדר המיתות לפי חומרתם הוא: סקילה, שריפה, הרג וחנק. 108
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אינה חוששת מבעלה כ"כ בזמן העבירה, ונהנית מעבירה ללא  -ארוסה ועדיין היא בבית אביה 

 –פחד וצער, ולכן עונשה חמור ביותר. מכאן למדנו שעבירה עם פחד ועבירה ללא פחד 

  מרחק גדול מאוד. רחוקים זה מזה

מסקילה לחנק, וכל זה רק  -הרי לנו כאן דוגמה שפחד וצער מקל את העונש בכמה מדרגות 

  בפחד מבשר ודם. 

על כך ופוחד  שומעתה אם אדם עושה עבירה בין אדם למקום, אמנם הוא מאמין שייענ

שהפחד מהעונש, אך השאור שבעיסה מעכב, ויצרו גבר עליו ונכנע לעשות את העבירה, הרי 

ואימת הדין ממתקים לו את העונש לאין ערוך ממי שעושה עבירה ללא פחד מאימת הדין. ואם 

מצינו כזה מיתוק גדול שניתן רק מפחד של בשר ודם, על אחת כמה וכמה שמי שפוחד ממלך 

  מלכי המלכים שיוקל לו העונש פי כמה מונים.

מצפון,  יבירה עם צער וייסורועוד הביא בשם הרב יצחק בלזאר, שלעתיד לבוא מי שעשה ע

מצפון, וכלשונו: "אם אדם עובר עבירה  ייקבל עונש קל יותר ממי שעושה עבירה ללא ייסור

ואם פלוני עבירה עבירה פלונית! אבל עם אנחה! ומתאנח עליה, כותבין וחותמין עליו בשמים: 

" ואמר עוד הרב אנחה!בלא  - שעבר עבירה אחד עובר עבירה ואינו מתאנח עליה, כותבין עליו

  בלאזר שההבדל בין עונשו של זה מזה הוא הרבה יותר מהריחוק שבין שמים וארץ!

ומכאן מוסיף הרב לפיאן: אם כך ההבדל בין עושה עבירה מפחד לעושה עבירה ללא פחד, אז 

מי שזוכה להתגבר על יצרו מפחד ואימת הדין, על אחת כמה וכמה ששכרו רב, שאין העין 

  ות ולחוש, עד שה' עושה אותו קדוש וכל תפילותיו נשמעות. יכולה לרא

רבי עקיבא שנענה בתפילתו לאחר שרבו רבי אליעזר עלה ולא נענה, והסיבה, כפי  109כפי שזכה

שאמרה הבת קול: לא מפני שזה גדול מזה, אלא זה מעביר על מידותיו וזה לא! חלילה לומר 

הוא: שתכלית האדם להגיע לתיקון המידות, שרבי אלעזר לא תיקן את מידותיו, אלא ההסבר 

אולם לא כולם עומדים באותם אתגרים, כי המידות עוברות חלקם בירושה, יש מי שנולד 

להורים צדיקים וחסידים עם מידות מתוקנות ואז נקודת הפתיחה שלו גבוהה יותר, ובניהם של 

ם מגונות, ילדים אלו אלו קדושים כבר מרחם. ויש מי שנולד בבית שהטבע קשה והמידות שלה

מוכרחים הרבה לכבישת המידות ולתיקונם. רבי אלעזר קדוש מבטן, נולד לאבות קדושים 

וטהורים, ולכן בנקל עלה בידו להגיע לתיקון המידות. ואילו רבי עקיבא שהיה בן גרים, והיה 

ל בתחילה עם הארץ ששנא תלמידי חכמים, עמל רבות להגיע לתיקון המידות. ממילא כשישרא

היו צריכים לגשם, ועל פי דין לא התנהגו כדבעי ולכן לא היה מגיע להם גשם, רק כשעלה רבי 

 ראה תענית כה ע"א. 109
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עקיבא שנהג הפך טבעו ושבר מידותיו, יכל "לשכנע" כביכול את הקב"ה שינהג עם ישראל 

  בשבירת המידות, 'מידה כנגד מידה' כפי שרבי עקיבא נהג עם עצמו כדי לתקן את מידותיו.

  חיים של קדושה  .כ

תורה', בו הוא מסכם לנו 'משנה  - הרמב"ם כתב את ספרו ההלכתי והמסכם לכל בית ישראל

לא העלים דבר ם בעניינים שקשורים לימות המשיח. הרמב"ם את כל ההלכות הנדרשות ג

  יהודי.המחיי 

חלקיו החזקה' על שם י"ד  ידחלקים, וקרא לו ' - נושאים עשר- ארבעהאת הספר הוא חילק ל

. תשאלו אנשים, ודאי הוא עוסק ישנו חלק אחד המכונה 'קדושה' שקשה לשער במהוענייניו. 

איסורי : אבל חלק זה כולל שני נושאיםדשים וכו', ולי על ענייני קדושה כמו אכילת קאיאמרו: 

  .110ביאה ואיסורי מאכלות אסורות

לכאורה זה קצת  'קדושה'! והיז, קובע הרמב"ם, ולמה שאוכלים "בינו לבינה"כל מה שקשור ל

אין הכרח שיענה לכם על סוג תלמיד חכם, מה הם חיים של קדושה, תמוה? אם תשאלו אפילו 

האכילה או על קשר בין איש לאישה. אלא ידבר על חיים עם משמעות רוחנית, על לימוד 

  : 111'קדושה'הרמב"ם מסביר למה הם קרויים אבל  תורה, על רוח הקודש וכו'.

 מצוות בו אכלול: חמישי ספר ...: ספרים עשר לארבעה זה חיבור לחלק "וראיתי

 האלו עניינים שבשני לפי. אסורות מאכלות של ומצוות אסורות ביאות של

 נאמר ובשניהם. אסורות ובמאכלות בעריות, האומות מן והבדילנו המקום קדשנו

 זה ספר שם וקראתי. העמים מן אתכם הבדלתי אשר, העמים מן אתכם ואבדיל

  ..."קדושה ספר

כי בשני דברים אלו אנו שווים : הרב חיים דרוקמן הוסיף על דברי הרמב"ם הנ"ל, ואמר

לבהמות, אלו הדברים שמהווים מכנה משותף בין בני אדם לחיות ולבהמות. לכן דווקא 

יכולים אנו להידמות ממש לבהמות, והתורה רוצה שנתעלה  ,בשימוש לא נכון ,בתחומים אלו

   .ונתקדש לדרגת 'אדם' על ידם

  גם הלכות שחיטה הן חלק מדינים אלו. 110
 משנה תורה, בסוף מנין המצוות לרמב"ם. 111


