ב"ה

העכבר פיתה אותי
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שמירת הברית
שמירת הארץ

"ומקום פה עמדי לעורר על עניין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים .יש הנמנעים מלדבר
בזה מטעמי צניעות .שומו שמים! בדור פרוץ וירוד בכל העניינים ,בהלבשה ...בריש גלי
ולא יתבוששו ,ולדבר בענייני קדושה וצניעות?! היש לך הטעיית היצר גדולה מזה?!
וחיוב מוחלט הוא לדבר בזה בפרהסיא בין מהבימה בין בשיעורים לחבורות ועם יחידים
בכל מיני הסברה.

הרב הגאון אהרון קוטלר זצ"ל
משנת ר' אהרון (ח"ג מאמר קדושת ישראל)
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מכתבי ברכה
(לפי סדר קבלתם)

מכתב ברכה מאת הרב שלמה אבינר שליט"א
ראש ישיבת עטרת כהנים ורב הישוב בית אל
יישר כוחו של הרב צבי פישמן על ספרו "העכבר פיתה אותי" ,המבאר בטוב טעם ודעת,
באופן ברור ,עמוק ,והגיוני ,את סכנות האינטרנט והדרך להתגבר עליהן.
ודאי ספר זה יביא ברכה לכל איש ואישה ,ילד וילדה ,נער ונערה ,וגם לכל רב ומחנך.
בכבוד התורה
שלמה אבינר

מכתב ברכה מאת הרב שמואל אליהו שליט"א
הרב הראשי של העיר צפת
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לכבוד הרב צבי פישמן הי"ו
ראיתי את מעשה ידיו ספר על הזהירות הנדרשת בזמננו מחשיפה למחשב ולאינטרנט.
ואכן דבר בעיתו מה טוב ספר זה נחוץ ביותר היום שבכל יום ויום קמים עלינו...
וצריך חיזוק גדול להשמר ולהנצל .ובפרט חשוב שהמחנכים וההורים ידעו ויזהרו,
ויזהירו" ,להזהיר גדולים על הקטנים".
ודרשו חז"ל על הפסוק" והתקדשתם והייתם קדשים" :תנו רבנן ,והתקדשתם והייתם
קדשים ,אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה ,מלמטה מקדשין אותו מלמעלה,
בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא.
ובודאי שכל הרוצה להטהר מסייעין בידו.
ובזכות שמירת העניים ושמירת הברית נזכה שהקב"ה ישמור את הברית שהוא כרת עם
האבות  -ברית הארץ ,ברית על כך שהוא יהיה לנו לאלוקים ,ברית של אהבה ,ברית של
קיום התורה בתוכנו ,ברית על קיום העם ,ברית שנכרתה עם האבות.
ובזוהר הקדוש כתוב שאנשים שמקיימים בחייהם את תפקיד שומר הברית ,זוכים
בחייהם להביא הרבה ברכה זוכים למלכות ,דהיינו כח שבו צדיק גוזר והקב"ה
מקיים ,כח שבו הם נלחמים להרבות קדושה בעם ישראל ,להרבות תורה  -בעם
ישראל ,לשמור על ארץ ישראל ,לאהוב את עם ישראל כל הדברים שנכללים
בברית שכרת הקב"ה עם אבותינו.
בברכה
שמואל אליהו

מכתב ברכה מאת הרב יגאל שפרן שליט"א
ראש "מרחבים" מרכז תורני ליהדות וחינוך ברוח הרב קוק ראש
מחלקת רפואה והלכה ברבנות ירושלים

ברכה למחבר "העכבר פיתה אותי"
תחזקנה ידיו של ידידי ר' צבי פישמן על היחלצו חושים למען ניקיון הנפש של צעירי ישראל.
הירתמותו למגמה החשובה של מניעת נפילות בתחומים המתוארים בחיבור זה ראויה לכל
שבח.
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יברך ה' חילו ויה"ר ויהנו רבים מהדרכותיו ומגמתו ,מגמת הקודש ,של טהרת הרוח ושמחת
החיים תהא נחלתם של כל אוהבי ה' ונוטרי מצוותיו ,אמן.
בברכה התורה,
יגאל שפרן

מכתב ברכה מאת הרב אליעזר מלמד שליט"א
ראש ישיבת הר ברכה ורב הישוב

צבי היקר שלום
התופסת שאני יכול להוסיף ,חיא להדגיש את ערך האהבה בן בני הזוג ,שהיא כנגד
האהבה שבן הקב"ה וכנסת ישראל ,ועיקר פגם הברית בפגיעה באהבה הזה.
בברכה,
אליעזר מלמד

מכתב ברכה מאת הרב אליקים לבנון שליט"א
ראש ישיבת אלון מורה ורב הישוב
עולם הדמיון תופס כיום את המקום העיקרי בחיי החברה ,ולצערנו ,חודר לפוליטיקה ולהתנהלות
העולמית.
החלטות ,אשר בדרך הטבע מתקבלות על פי הכרעה שיכלית ,נשתבשו לחלוטין ,והן מתקבלות
בהכרעה של הדמיון ,מדיה ,אינטרנט וכד'.
חייבים להחזיר פרופורציות לחיינו .אסור לשקוע בדמיון המסיט אותנו לעבירות חמורות ,פוגע
בצניעות ומכלה לריק כוחות חיים ,בשקיעה בתאוות בזויות.
נתגבר על הדמיון ,לא ניתן לו לשלוט עלינו ולנהל את חיינו.
הדעת תקבל את המקום הראשון ,ובדמיון נשתמש אך לטובה!

הרב אליקים לבנון
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מכתב ברכה מאת הרב מיכאל יוספי שליט"א
החוברת שכתב ר' צבי פישמן יכולה לעורר השראה אצל הקורא לשוב ולהתחבר אל
מקור השמחה האמיתי שבו ,שזה ,הקשר עם הקב"ה.
השורש לגלישה האסורה זה הגעגוע לסיפוק ,לתוכן שימלא את הנפש ,אך התוצאה היא
ריקנות ודכדוך.
וכאן השכיל המחבר לעורר את הנפש להבנה שדווקא בשיבה אל הקדושה ,אנו מוצאים
את מה שהננו חפצים בו יותר מהכל ,את הברית .ברית מלשון קשר חזק ביננו לאור
השם ,וככל שיתברר מהיכן יש להתמלא בקדושה ,כך השמירה תהיה קלה יותר.
ממני המברכו ומוקירו כערכו.
יחיאל מיכאל יוספי

מכתב ברכה מאת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ שליט"א
רבה של שכונת קרית משה ,ירושלים

ליקרי ומכובדי הרב צבי פישמן הי"ו
שלום וברכה,
עברתי על הקונטרס שכתבת בענין שמירת העיניים ושמירת הנפש ,ועל ידי זה
שומרים על ארץ ישראל הארץ הקדושה .הקונטרס כתוב בשפה ברורה ונעימה לכל
קורא.
הנושא של סכנת האינטרנט הוא נושא כאוב ואף מפחיד ,הצלחת לקלוע למטרה
החיובית באיסוף החומר והבאתו לפני הקוראים ,הן ליידע ולהזהיר על הסכנות
הטמונות בכך והן לאלו הזקוקים ומעוניינים בעזרה להיחלץ ממצבם הירוד והעגום.
יהי רצון שיתקיים בנו מאמר חז"ל על הפסוק "בהעלותך את הנרות" שתהא השלהבת
עולה מאליה (שבת כא א ,והובא ברש"י על הפסוק) ,שאור התורה וחמימותה יפעפעו
בקרבנו ונגיע למצב שהשלהבת הרוחנית תהיה עולה מאליה.
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ואתה וכל בני ביתך תזכו לבאכת חז"ל( ברכות יז ,א) "עיניך יאירו במאור תורה
ופניך יזהירו כזוהק הרקיע".
בכבוד ובברכה,
יוסף אליהו הלוי מובשוביץ

מכתב ברכה מאת הרב ד"ר יוחאי רודיק שליט"א
מפמ"ר מחשבת ישראל

מדינת ישראל ,משרד החינוך ,מינהל החינוך הדתי

שלום רב
הנדון :חוברת "העכבר פיתה אותי"
שמחתי מאוד לקרוא את החוברת פרי עטך ועמלך העוסקת בסכנות האינטרנט
ומשמשת תמרור אזהרה חשוב עבור בני הנוער והמבוגרים .עיינתי בחוברת והתרשמתי
מיכולתך ליצור רצון אמיתי לקדושה וטהרה נוכח הקשיים הרוחניים הרבים מולם ניצב בן
דורנו בחיי היומיום.
השכלת לשלב תמונות מודרניות בעלות משמעות חזותית מרשימה ,גם אם יש שיחלקו
על בחירתן ,ויש בהן כדי לסייע בהפנמת המסרים החינוכיים שלך.
יהי רצון ונזכה לעבוד את בורא עולם מתוך טהרת הנשמה ואמת פנימית עמוקה.
בברכה,
הרב ד"ר יוחאי רודיק
מפמ"ר מחשבת ישראל
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בס"ד

העכבר פיתה אותי
שמירת הברית  -שמירת הארץ
מאת צבי פישמן

אחי היקר,
זה לא סוד שהפריצות ממלאת את רחובות ארצנו הקדושה .האופנה הקלוקלת והלא צנועה המיובאת
מהעולם המערבי גורמת זעזוע עמוק לרגש היהודי הבריא .אי אפשר להתקרב היום לקיוסק בלי
להיתקל בתמונת תועבה בעיתונים הנמכרים .הנוער בישראל חשוף להשפעותיה הנוראות של
הפורנוגרפיה המוצגת בטלוויזיה ,בסרטים ,בעיתונים ,באינטרנט ובמכשירי הטלפון הניידים.

הורים! אתם יודעים במה ילדיכם צופים?
כל התועבות האלה מפילות ברשתן את אחינו היקרים .בזה הם נותנים את כוחם וחילם לסטרא אחרא
(כוח הרע והטומאה) בבחינת "כי אמצו  -ממני" .הכוונה על פי פנימיות התורה היא שעל ידי מעשים
מקולקלים אלה אנו מאמצים את הרשע ,נותנים לו כוח .בכוח זה מחלישים כוחות הרשע את אחיזתנו
בארץ .ואכן ,אמרו חז"ל שגילוי עריות גורם גלות (אבות ה ,ט).
וכן כתוב בספר שם משמואל" :ידוע דפגם הברית הוא בדעת ,וממנו תוצאות כל השעבוד והגליות כמ"ש
האריז"ל בפסוק :כי גר יהי' זרעך ,שכל הגליות הן מחמת פגם הברית (פרשת בהר ,תרע"ו).
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האלף הששי
עכשיו האלף השישי לבריאה ,שהוא כנגד הספירה השישית ,שהיא ספירת היסוד .ספירת היסוד
קשורה לשמירת הברית ,והברית קרויה יסוד .המקובלים מסבירים שהקבלת תקופתנו לספירת היסוד
היא הסיבה לעובדה שניסיונות ימינו הם דווקא בשמירת הצניעות והברית .אומות העולם מנהלות נגדנו
מלחמה רוחנית אכזרית בדיוק בתחום הזה ,עצם יסוד קדושתנו ,אשר בא לידי ביטוי בברית בין אברהם
אבינו ובין הקב"ה .רשי מסביר שעמלק פגע בנו דווקא במקום קדוש זה של הברית (שמות ,כה ,יז).
גם היוונים התמקדו בתחום זה כשפיתו יהודים ללכת אחרי תרבותם השפלה.

כשהשתתפו המתייוונים באולימפיאדות ,הם החזירו את עורלתם כדי שלא יראו שהם נימולו
גם בלעם הרשע ,אחרי שנכשלו קללותיו ,שלח את בנות מדיין להחטיא את עם ישראל בכניסתנו לארץ.
בימינו היצר הרע לוחם בכל כוחותיו נגד קדושת עם ישראל כדי למנוע את הגעתנו לשלמותנו – מלכות
ה' בעולם .זאת הסיבה להתפשטות הפריצות ברחובותינו .אותה רוח של פריצות וזנות של בלעם ובלק
הרשעים מתלבשת בתרבות המתיימרת להיקרא "נאורה" .רוח זאת מנסה לנתק אותנו מקדושת עם
ישראל ומארץ ישראל.

איך אפשר להינצל מהמבול הזה?
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בזוהר הקדוש (בראשית סו ):כתוב" :אמר ר' שמעון :אין לך דבר בעולם שהקב"ה מקנא לו כמו חטא
הברית ,כמו שאתה אומר' ,חרב נוקמת נקם ברית' .ובוא וראה ,לא נחתם גזר דינם של דור המבול
אלא בגלל שחטאו בהשחתת דרכם על הארץ" ,דהיינו הוצאת זרע לבטלה.
רבי נחמן מברסלב כתב שרוח המשיח לובשת קנאה בכל מקום שיש בו ניאוף ,ומפאת גודל הקדושה
שבזמן המשיח ,אינה יכולה לסבול אפילו קרבה לעריות ופריצות (ליקוטי עצות ,ברית סד).
עוד כתוב בשם משמואל "כידוע שפגם המעור מרחיק ביותר את האדם משרשו כאמרם ז"ל (סנהדרין
צ"ג' ).אלקיהם של אלו שונא זימה'( .שם משמואל פרשת בהר תרע"ה).
הזוהר ובעלי הסוד שבכל דור מסרו שכל התורה ,הרמת קרן ישראל וכל תיקון העולם תלויים בתיקון
הברית ,יסוד ההוויה (זוהר בראשית נו ,סו .הגר"א ,תיקוני הזהר תיקון כג עמוד  ,76ותיקון כא עמוד
 ).56וכך מפרש רבי נחמן על הפסוק "ובא לציון גואל ולשבי פשע מיעקב" (ישעי' נט ,כ) שחגאולה תלוי
על "ולשבי פשע דייקא ,שהם השבים על חטא הנ"ל ",דהיינו פגם הברית כרמז בהמשך הפסוק" ,ואני
זאת בריתי אותם( "...ליקוטי הלכות ,תפילין ב,י"ב) .נוסף על כך מדגיש הזוהר שטומאת העיניים ,פגם
הברית ,ופריצות מביאות נגף ואסונות ,לא עלנו ,בעולם הזה ובעולם הבא.

אשת פוטיפר
אתרי אינטרנט אסורים הם המנתקים את עם ישראל מאלוקיו .במיוחד נכון הדבר לגבי צעירים ,אשר
מזהמים כל כך את נפשותיהם בתמונות פורנוגרפיות ,עד שאינם מסוגלים להתרכז בלימודיהם.

על פי הקבלה העיניים קשורות לעולמות הרוחניים העליונים ביותר ,ועל ידי הסתכלות בתמונות אסורות
אנו מתנתקים מהקדושה ומביאים זוהמה רבה על נפשותינו ועל הערוצים הרוחניים המשפיעים שפע
ברכה על האומה.
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מחקר שנערך באוניברסיטת חיפה בנושא גלישת בני נוער באתרי פורנוגרפיה מגלה כי שישים אחוז
מהצעירים מודים שהם גולשים באתרים לא צנועים בקביעות .אמנם לא נעשה סקר מיוחד לציבור
הדתי ,אולם רבנים מהעולם הדתי-לאומי הזהירו שהמגפה הסתננה גם לבתים של ציבור זה.

קיים פתרון (חלקי) פשוט ולא יקר – התקנת מסנן החוסם אתרים לא מוסריים .הפתרון חלקי בלבד
משום שיש "פטנטים" במכשירי טלפון ה"שמרטפונים" ובנגנים שמצליחים לעקוף גם את המסנן הטוב
ביותר.
כה חמורה היא הסכנה שיש בצפייה באינטרנט עד שגלישה באינטרנט ללא מסנן נחשבת איסור מן

התורה" ,ולפני עיוור לא תיתן מכשול".
הסתכלות בתמונות ארוטיות – בין המשובצות במודעות ובעמודי הבית של אתרי החדשות ובין
המופיעות באתרים של מבוגרים – גורמות ליהודי לעבור על מצוות רבות ,בהן:

"קדושים תהיו"
"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"
"והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר"
"ונשמרת מכל דבר רע"
"אל תפנו אל האלילים"
"הישמר לך פן תינקש אחריהם"
"ולא תביא תועבה אל ביתך".
מאז ומעולם לימדונו חכמינו שפריצות גורמת קרע איום בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא .אויבינו יודעים
זאת ,ולכן הם מגייסים את כל אמצעיהם החומריים ואת כל הטכנולוגיה שלהם כדי לגרום לנו לחטוא.
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זו הייתה האסטרטגיה שלהם מאז עמלק ,מדיין ויוון ,ועד לתעשיית הפורנוגרפיה של ימינו .האויב
הנורא הזה פלש לא רק לגבולות הטריטורליים שלנו כמו סוס טרויאני ,אלא גם קנה לו מקום של כבוד
בביתנו .כל מי שיש לו חיבור לאינטרנט עומד בפני ניסיון כמו זה של יוסף בכל פעם שהוא מדליק את
המחשב .אלפי פיתויים מצויים במרחק של קליק מהיר .כיום האינטרנט הוא בבחינת אשת פוטיפר.

אשת פוטיפר
אנו ,שאין בנו אותו מורא שמים שהיה ליוסף ,כיצד נתגבר על הפיתויים? מסנן אתרים אסורים הוא
בבחינת סייעתא דשמיא בשבילנו .כל אחד מאתנו יכול ליטול חלק בתהליך ההיטהרות הלאומית,
בעמידה על המשמר שטומאת אומות העולם לא תעבור את סף ביתנו באמצעות אותו סוס טרויאני
ששמו האינטרנט.

בלי מסנן אסור להכניס לביתנו את הגולם (המחשב)
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תפילה לפני גלישה באינטרנט
צפיה באנטרנט היא כל כך מסוכנת עד הרב שמואל אליהו שליט"א נצרך לחיבר תפילה מיוחדת:

אנא ה' עזרי לקיים" :ולא תתורו אחרי ללבכם ואחרי עינכם"
מב ַשב ִָ ְֵׁל ִָצים ֹלא ָי ָשבִָ :כִָ י ִִָָאם
וב ַ
אַ ְַ ְֵׁש ְֵׁרי ִָ ָה ִָאיש אֲ ֶֶׁׁשר ֹלא הָ ְַ ַלְך בַ ֲעַצַ ת ְַר ִָ ָשעִָ ים וְַ ְַב ֶׁד ְַ ֶׁרְך חַ ִָ ָט ִָאים ֹלא עָ ָמָ ד ְַ
יבמָ ם וָ ל ְַ ָָילָה :וְַ הָ ָיָה ְַכְֵׁעְֵׁ ץ ָָשתול ַעַ ל צַ ְַ ְֵׁלגְֵׁי ִָ ָמיִָם אֲ ֶֶׁׁשר ְִַָצ ְַריֿב ִָי ְְֵֵׁׁון ְִַָבעִָ וֿב
תב ָרתֿב י ְַ ֶֶׁׁהגֶׁה ָ
תב ַרת ה' ְַ ֶׁחפְַ צֿב ובְַ ָ
ְַב ַ
וְַ ְֵָׁעלְֵׁהו ֹלא ִָיִָ בֿבל וְַ כל אֲ שֶׁ ר ַי ֲע ֶֶׁׁשה י ְַַצלִָ י חַ ֹ :לא ְֵׁכְֵׁן הָ ְַר ִָ ָשעִָ ים ִָכִָ י ִִָָאם כַמץ ְַא ֶַׁש ִָו ְַ ֶׁדפֶׁ ּסו רו חַ ַ :עַ ל ְֵׁכְֵׁן
יֿבדעַ ה' ֶׁד ְַ ֶׁרְך צַ ִָדיִָ ִָקים וְַ ֶׁד ְַ ֶׁרְך ְַר ִָ ָשעִָ ים ואְֵׁ בְֵׁ ד:
ֹלא ָיָקֻ ֻמו ְַר ִָ ָשעִָ ים בַ ִָמ ְַ ָשצָ ט וְַ חַ ִָ ָט ִָאים בַ ֲע ַַדת צַ ִָדיִָ ִָקיםִָ :כִָ י ְֵַׁ
יאנִָ י לִָ י ְְֵֵׁׁדי ְַ ְֵׁח ְַטא .וֹלא לִָ י ְְֵֵׁׁדי ָעָ ֿבן .וֹלא לִָ י ְְֵֵׁׁדי ִָ ָנָָּיֿבן.
בבתַ י .שַאל ו ִָב ִָ ְֵׁ
יִָ ִָהי ָָרצֿבן ִָמּלפָ ֶׁניָָך ה' אֱ ֹלַהַ י וְֵׁ אֹלְֵׁהְֵׁ י אֲ ַ
לה ְַש ַו ְַ ֶׁעבֶׁ ד ָל ְך.
יקנִָ י ב ְֵׁיֶׁצֶׁ ר ַהַ טֿבב .וכֿבף ֶׁאֶׁ ת יִָ ְִַָצ ִָרי ִָ
יקנִָ י ִָמ ְֵׁיֶׁצֶׁ ר הָ ָָרע .ותַ ְַד ִָב ִָ ְֵׁ
וֹלא לִָ י ְְֵֵׁׁדי ִָ ָבזָ יֿבן .ותַ ְַר ִָח ִָ ְֵׁ
ומעַ זות ִָ ָצנִָ ים .מְֵׁ ַָאתָ ר ָָרעִָ .מ ְֵׁיֶׁצֶׁ ר ָָרעֶׁ .שֹלא אֶׁ ְֵָׁמ ְֵׁשך להיכנס
וֶׁ ַו ִָקי ִָ ְֵׁלנִָ י ַהַ יֿבם וְַ ְַבכל יֿבם ָוָ יֿבם מְֵׁ ְֵַׁעזְֵׁ י ִָ ָפנִָ יםְֵַׁ .
ַאת ְֵׁרי ֲע ָָריֿבת ַָממָ שֶׁ .שֹלא אֶׁ ְֵָׁכנְֵׁס ֶָׁבהֶׁ ם ֹלא ְַ ָבטָ עות וְַ ֹלא
ַאת ְֵׁרי ֲע ָָריֿבת ,וְַ ֹלא לְַ ְֵַׁ
לְַ אֲ ִָ ַת ִָרים שֶׁ ְַמ קֻ שָּ ִִָָרים לְַ ְֵַׁ
בכוונה חָ לִָ ָילָה.
אָ ָּסָ א ה' עָ זִָ ִָ ְֵׁרנִָ י ְַ ַלנַּרֿבת ֶׁאֶׁ ת הַ מַ ְַ ְֵׁח ְֵׁשב ְַ ָמכָל ִִָָמ ְֵׁינְֵׁי וִָ ירוִָ ִָסים וְַ ְַומונֿבת ָָרעֿבת ֶׁש ְַמ ַקלְַ ְְַַקלֿבת וְַ מַ ְִַָפ ִָשּיעֿבת
כבנָה .וְַ אֶׁ ְַ ֶׁזכֶׁה ְַ ַלנַּרֿבת ֶׁאֶׁ ת עַ ְִַָצ ִָמי ְַכ ְְֵֵׁׁדי ֶׁשאֶׁ ְַ ֶׁהיֶׁה בַ ַעַ ל מַ ְַ ָחשָ בֿבת ְְַַטהֿברֿבת ,שֶׁ אוַ ַכל לְַ ִָה ְַת ְֵַׁצּלְֵׁל
ֲבֿבד ִָתי הַ נְַ ָ
לְַ ע ִָ ַ
ְַ ְֵׁבלְֵׁב ְֵָׁשלְֵׁם וֶׁשֶׁ אוַ כַל לְַ ִָ ָה ִָקים ִָמ ְַשצָ ָחָ ה ֶֶׁׁשל ַאהֲ ָבָ ה אֲ ִָמ ִִָָוית וְַ יְַ ִָקיָבָ ה.
שבגְֵׁג ְֵׁבְֵׁ ין
(אָ ָּסָ א ה' עָ זִָ ִָ ְֵׁרנִָי ְַ ַלנַּרֿבת ֶׁאֶׁ ת עַ ְִַָצ ִָמי מְֵׁ מַ ְַ ָח ָשבֿבת ֶֶׁׁשל ניאוף  -ומדמויות ֲע ָָריֿבת ֶׁש ָר ִָאיִָ ִָתי ְֵׁבְֵׁ ין ְַב ְֵׁ
במזיד ,בין באונס ובין ברצון).
ִָא ִָבינו שבשמים ְְֵֵׁׁון ִִָָבי כַחַ להתגבר עַ ל יצרי ֶׁשֹלא לְַ ְֵַׁבטְֵׁ ל ֶׁאֶׁ ת זְַ ִָ ַמ ִָּסי לשוא .וְַ ֹלא אֶׁ ְַת ַכ ְְֵֵׁׁוב ִָעִָ ם שום ִָ ָאשָּ ה
זָ ָָרה (שום ֶׁגֶׁבֶׁ ר זר) אֿב ִִָָמי שלשונו אְֵׁ ָינָה נקיה .שֶׁ ֹלא ְֵֶׁׁא ְֵׁון עיני וְַ ֹלא אֶׁ ְַחשּב ְְַַבשום ִָא שָּ ה ַאחֶׁ ֶֶׁׁרת ( ְְַַבשום
ֶׁגֶׁבֶׁ ר ְֵַׁאחְֵׁ ר)ְַ .כְַ מֿב שציותנו בתורתך הקדושה" ,וְַ ֹלא ָתָ תורו ַאחֲ ְְֵֵׁׁרי לְַ בַ ְַ ֶׁבכֶׁם וְַ ַאחֲ ְְֵֵׁׁרי עְֵׁ י ְֵׁנ ֶׁיכֶׁם אֲ ֶֶׁׁשר ֶַׁאוֶׁם
ִָזנִָ ים ַאחֲ ְֵׁריֶׁהֶׁ ם" וְַ ִָו ְַת ְֵַׁקיְֵׁם ָבָ נו הַ ְַבטַ ְַ ַח ְַו ה' "וִָ ְַהיִָ יֶׁתֶׁ ם ְַק ִָד ִָשים לְֵׁאֹלהְֵׁ ֶׁיכֶׁם" .אמן.
והגְַ יֿבן לִָ ִִָָבי לפָ ֶׁניָָך ה' צוִָ ִָרי וגֿבאֲ ִָלִָ י.
ְִַָי ְַהיו ל ָָרצֿבן ִָא ְַ ְֵׁמ ְֵׁרי ִָפִָ י ְַ ֶׁ
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שמירת הברית  -שמירת הארץ
"ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען ...ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך
אחריך לדורותם .זאת בריתי אשר תשמורו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית
יז ,ח-י) .הברית בין אברהם אבינו לקב"ה ,הכוללת את הבטחת הארץ ,היא הבסיס לעם ישראל ,ולכן
הברית נקראת "יסוד" ,והיא הצינור הרוחני שמביא שפע וברכה לעולם.

הברית אינה רק חובת המילה עצמה ,אלא גם החובה לשמור על קדושת חיי האישות שלנו ,שמתבטאת
בחותם של המלך (ברית המילה) באותו אבר .בקדושה זו אנו נבדלים מן הגויים ,ובזכותה נזכה לשבת
בארצנו לבטח.
התורה אומרת במפורש בפרשת "אחרי מות" שהעונש על גילוי עריות הוא גלות" :אל ִ ִתטמאו בכל
אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים ...ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה".
בספר הקדוש "ראשית חכמה" (שער הקדושה) כתוב שעשרת השבטים עברו על כל מצוות התורה,
אבל לא נגזרה עליהם גלות עד שנכשלו בגילוי עריות .ככל שאנו נקדש את עצמנו ,כך נחזק את אחיזתנו
בארץ ישראל  -לא רק למעננו ,אלא למען כל העם כולו ,כמו שכתוב (תהלים קו ,ל):
"ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה".
לכן ,אחי ,אם ברצונך להציל את יהודה ושומרון ועוד ערי קודש בארץ ישראל ,הדבר הראשון שעליך
לעשות הוא לקדש את עצמך גם במותר לך ,שנאמר "קדושים תהיו"! השולחן ערוך פסק שיש להתרחק
מנשים מאד מאד (אבן העזר כא:א) .חז"ל הזהירו להתרחק מאירועים מעורבים .התורה מלמדת
שכשאנו ראויים ושומרים את עיננו מכל משמר ושומרים את עצמנו מכל מיני קרי חס ושלום ,אזי אין
אומה ולשון יכולים לפגוע בנו ולא לטורדנו בשום אופן (זוהר בראשית סו .):כתוב בתורה שיש לשמור
על קדושת המחנה ואז תשרה בו השכינה:
"כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע .כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא
אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה" (דברים כג ,י-יא) ,וגם "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך
להצילך ולתת אויביך לפניך ,והיה מחניך קדוש ,ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" (שם ,טו) .
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לכן חשוב כל כך שדווקא חיילי צה"ל ,במחנות ישראל ממש ,ישמרו על הקדושה .אמנם מכוון ציווי זה
למחנה צבאי ,אך הציווי שייך לכל מחנה בישראל .אין דבר המנתק אותנו מהקב"ה ומונע התקבלות
תפילותינו יותר מפגם הברית .לכן בערב יום הכיפורים ,לפני "כל נדרי" ,בני אשכנז אומרים "תפילה
זכה" ,שבה וידוי על עברות הברית:
"בראת ב י מח ולב ובהם חוש ומחשבה לחשוב מחשבות טובות והרהורים טובים ,ולב להבין דברי
קדשך ...ואני טמאתי אותם בהרהורים רעים ומחשבות זרות ,ולא די בזה ,אלא שעל ידי הרהורים רעים
באתי לידי הוצאת זרע לבטלה ,פעם ברצון ופעם באונס ,בטומאת קרי המטמא את כל הגוף ,ומהם
בראתי משחיתים ומחבלים הנקראים נגעי בני אדם".

"ואני טמאתי אותם בהרהורים רעים"

גם אצלנו
אחי היקר ,גם החברה הדתית צריכה להשתפר בעניין הצניעות .דרוש תיקון דחוף בנושא הצניעות
וההפרדה בשמחות ,באירועים ציבוריים ,בהפגנות ובתנועות הנוער .בני הנוער צריכים להיות מודעים
לחומרה שיש אפילו בשיחה ידידותית בין בנים ובנות (עיין דברי הרב קוק זצ"ל בספרו "מדות הראיה",
ערך הצניעות).
לצערנו ,נגע התקשורת פשה גם בציבור הדתי .בני נוער דתיים רבים מכורים לטלוויזיה ,לסרטים
ולאינטרנט כמו אחיהם שלא למדו תורה .בעבר ,לפני שחזרתי בתשובה ,הייתי תסריטאי בהוליווד.
התוודעתי שם למאמצים שיוצרי הסרטים משקיעים בשילוב תמונות לא צנועות כדי לגרות את היצרים,
ואני מודע היטב להשפעה שיש לתמונות אלה על גברים .הצפייה בסרטים לא צנועים גורמת נזק רוחני
שקשה מאוד לתקנו .הסתכלות אסורה היא חמורה יותר מאכילת מאכלים לא כשרים .הללו מטמאים
את הנפש ומזיקים לחלק הרוחני התחתון של האדם ,הנקרא "עולם העשייה" ,אולם הסתכלות בנשים
פוגעת בחיה ,בחלק הרוחני העליון של האדם ,וממעטת את השפע המגיע מהעולם הגבוה ביותר,
"עולם האצילות".
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.

יותר גרוע מאכילת חזיר!

נצטווינו "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" .העיניים הן חלונות לנפש ,לרוח ולנשמה ,ולכן קדושת
היהודי תלויה בשמירת עיניו .כתוב בשולחן ערוך" :העין רואה והלב חומד וכלי המעשה גומרים" (או"ח,
א) .על הפסוק "ונשמרת מכל דבר רע" אמרו חז"ל" :שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי קרי בלילה" (ע"ז
כ.):

אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו .כשאדם רואה אשה או תמונה לא צנועה ,יצרו מתעורר .אזי הנשמה
בהכרח נטמאת.

הסתכלות בנשים
אין ספק שקשה מאוד לעמוד על המשמר מול נגע הפריצות ונסיונות היצר .לצערנו ,הפריצות התפשטה
כל כך עד שהתרגלנו אליה .עלינו להזכיר לעצמנו את חומרתה .כתב הרמב"ם" :המסתכל בעריות
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מעלה על דעתו שאין בכך כלום ,שהוא אומר ,וכי בעלתי או קרבתי אצלה? והוא אינו יודע שראיית
העיניים עוון גדול ,שהיא גורמת לגופן של עריות ,שנאמר 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'"
(הלכות תשובה ,ד ,ד).

"כל מי שמסתכל בנשים (חוץ מאשתו ואמו) כדי ליהנות עובר על לאו .ואח"כ כשיבוא עי"ז להרהר ,אז
עובר בכל הרהור על 'ונשמרת מכל דבר רע' .כל שכן כשח"ו שתביאהו המחשבה הזאת לידי מעשה
עבירה" (טהרת הקודש פ"ג).

כתוב בזוהר הקדוש (ויקרא פג" :):למדנו ,אסור לו להסתכל ביופי של אשה ,כדי שלא יבוא להרהור
רע ,ויבוא לדבר אחר .וכך היה רבי שמעון עושה כאשר היה הולך בעיר ,והיו החברים הולכים אחריו,
וראה נשים יפות ,הנמיך עיניו והיה אומר לחברים 'אל תפנו' .וכל מי שיסתכל ביופי של אשה ביום ,בא
להרהר בלילה .ואם עולה אותו הרהור רע עליו ,עובר משום 'ואלהי מסכה לא תעשו לכם'".
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למדנו עוד שאם אדם יכול ללכת בדרך שאין בה נשים ,אך בוחר ללכת בדרך שיודע שייתקל בה בנשים,
הוא נקרא חוטא ,אפילו אם הוא לא מסתכל עליהן כלל (בבא בתרא נז.):
הרבי שלום דוב שניאורסון (הרש"ב) אחד מאדמורי חב"ד כתב" :וכל מי שחש לנפשו שלא להביאה
לידי טמאה רחמנא ליצלן יגדיר את עצמו בחוש הראי' .ואם הדבר קשה לו יתגבר על עצמו בכל תקף
ועז ,וידע אשר ממש בנפשו הוא ,ואם לא יגדיר את עצמו בזה כל עבדתו כאין וכאפס נחשב (קונטרס
העבודה פ"ב).
יש להדגיש שאסור להסתכל בנשים לא משום שהן רעות ח"ו או פחות קדושות מגברים ,אלא משום
שאדם עלול להגיע לידי עברה .עלינו לשמור על גדרי הצניעות לא מתוך שנאה או זלזול בנשים ,אלא
כדי לשמור על קדושתו וכוחו של עם ישראל ,ולשמור על מעמדה של האישה – בת מלך צנועה.
ח שוב לציין שכל בחורה רווקה נחשבת נדה .איסור יחסי מין עם אישה נידה הוא חמור כל כך עד
שעונשו כרת .לא רק ביאה אסורה ,אלא גם כל קרבה ,כגון חיבוק ונישוק .לכן ,אחי ,ראה עד כמה צריך
ליזהר אפילו מנגיעות "תמימות" ,כמו ללחוץ יד או לנשק נשיקה "ידידותית".

בוא ותתקדש!
כשאדם נטמא על ידי הוצאת זרע לבטלה ,על ידי מקרה לילה (קרי) או על ידי נדה ,ואפילו בהרהור
בלבד ,השכינה מסתלקת ממנו .הקדושה והטומאה לא יכולות לדור בכפיפה אחת .השכינה בורחת,
והארץ נשארת טמאה בלעדיה .אנו פוגמים את חלקנו בברית אבותינו ,ואחיזתנו בארץ ישראל נחלשת.
יוצא מזה שאנו עצמנו ,במעשינו ,מסכנים את המשך אחיזתנו בארץ ישראל כולה ,ח"ו .
לכן ,אחי ,אם רצונך לשמור על ארצנו הקדושה ,בוא ותתקדש.

מקור החיים
מלבד איסורי התורה הכרוכים בהסתכלות ,נפגמים יסודות רוחניים עמוקים .הרב אליהו ליאון לוי זצ"ל
מסביר שחלום סולם יעקב הוא משל לעניין היסוד ומקום הברית כצינור הרוחני המחבר את היהודי
לשמים (ראה הזוהר הקדוש בראשית קמט).

18

 – DNAסולם לשמים
"וישכב במקום ההוא ...ויחלום והנה סולם ...ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה ,אין זה כי אם בית
אלקים וזה שער השמים" (בראשית כח,יז) .הרב ליאון לוי מסביר שהמילה "וישכב" רומזת ל"ויש כ"ב".
במקום ההוא ,בתוך הברית ,יש כ"ב אותיות התורה שבהן נברא העולם ,דהיינו יסודות כל הבריאה.

עשרים ושניים זוגות הכרומוזומים .מספר  – 3צורת אלף
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הזרע כולל לא רק יסודות גנטיים ,אלא גם יסודות רוחניים נשגבים .בגלל קדושת הברית ביקש אברהם
מעבדו להישבע לו במקום הברית שנקרא יסוד" :וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע
לו" (בראשית כ ד ,ט) .ולכן מי שפוגם בקדושת הברית ,כאילו חילל ספר תורה רח"ל.

הזרע – יסוד החיים
כל עברה מרחיקה את האדם מה' יתברך ,אבל אין דבר שמונע מהאדם את הרגשת הקשר החי לבוראו
יותר מהוצאת זרע לבטלה .מי ששבוי בידי חשכת תאוותיו מגלה שלימוד התורה והתפילה שלו מאבדים
משמעות ושמחה .אדם כזה רודף תענוגים שאינם נותנים לנפשו סיפוק אמיתי ,במקום לחיות חיים
מלאי אושר רוחני.

מנותק מהמקור
זכור :זרע האדם הוא מקור החיים .כל שכבת זרע קודש מכילה מאות אלפים ואפילו מיליונים של
נשמות .עכשיו אתה מבין ,אחי ,כמה צריך להיזהר מהוצאת זרע לבטלה(נדה יג; אה"ע כג ,ב).

מיליוני נשמות
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בכל פעם שיוצאת טיפת זרע מהגוף ,יורדת נשמה לעולם .כשזה קורה מחוץ לקשרי הנישואין הקדושים,
הנשמה הזו נשבית בידי כוחות הטומאה ,דהיינו הקליפות של הסטרא אחרא.

כל טיפת זרע הוא הבן שלך
נשמות שבויות אלו מחזקות את הרע בעולם ומזיקות למי שיצרן .הארי ז"ל מסביר שהעֹ נג שמרגיש
האדם כשמוציא זרע לבטלה נהפך לנגע (חילוף אותיות) מפני שכוחות הרע שהוא ברא גורמים לו צער
גדול (שער הכוונות ,ח"ב ,סוכות).
לאור הבנה זו אפשר להבין את האחריות הגדולה המוטלת על בנות ישראל להתלבש בצניעות .עליהן
ללבוש שרוולים המכסים את המרפקים לגמרי; חצאיות ארוכות מעבר לברכיים; בגדים שאינם צמודים
ואינם מגלים את צורת הגוף .בגדים קצרים ,חושפניים או צמודים מגרים את היצר של הגברים וגורמים
להם הרהורים קשים .בנות הלובשות בגדים כאלה עוברות על העברה החמורה "לפני עיור לא תתן
מכשול ויראת מאלוקיך אני ה'" ופוגעות בקדושת מחנה ישראל.

ממר למתוק!
אין ספק שחזרה בתשובה תוכל להפוך את המר למתוק .הרמב"ם כותב שאין דבר שעומד בפני
התשובה (חילכות תשובה ג,כו) .כתוב בזוהר שתשובה גדולה מסוגלת להציל את האדם אפילו מעברות
חמורות של עריות .אל לך לחשוב שמשום שחטאת כל כך הרבה פעמים אינך יכול להתחיל מחדש
– ההיפך הוא הנכון ,כמו שמדגיש הרמב"ם:
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"אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה .אין הדבר כן
אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא וכאילו לא חטא מעולם ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם
החטא ופירש ממנו וכבש יצרו .אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה עומדין בו אין צדיקים גמורין יכולים
לעמוד בו .כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשין יצרם יתר מהם" (שם,
ז,ד).

מקום שבעלי תשובה עומדין בו אין צדיקים גמורין יכולים לעמוד בו.
חז"ל אמרו שאפילו אם חרב חדה מונחת על צווארו של האדם ,לא יתייאש מן הרחמים" .עת צרה היא
ליעקב וממנה יוושע" .הניסיונות באים כדי לרומם אותנו למדרגה גבוהה יותר של יראת שמים,
להתחברות מחודשת לברית אבות ,כמו שכתוב (ירמיה לא) "וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה
ברית חדשה" ,דהיינו ברית שתהיה נקייה מכל עוון ופשע .אם נתרומם למדרגה גבוהה זו ,יקוים בנו
הפסוק "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" ,ואיום הוויתורים על חלקי ארץ ישראל המרחף עלינו
יהפוך לברכה :בתוך שנים מעטות נזכה לשטחים רבים נוספים וניישב את ארץ ישראל בשלמות.
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המפתח לשלמות הארץ

תשובה מאהבה
מאחר שיצר העריות הוא היצר החזק ביותר באדם ,עיקרו של תהליך ההיטהרות הוא המרת תאוות העריות
בתאווה חזקה יותר – ההשתוקקות לקרבת ה' .במקום ההנאה המינית האסורה תבוא ההנאה העילאית
של דבקות האדם בבוראו.
תשובה זו ,הבאה מתוך תשוקה בוערת לקרבת ה' ,נקראת "תשובה מאהבה" .היא מכונה גם "תשובה
עילאה" משום שהיא הדרגה העליונה ביותר של תשובה (תניא ,איגרת התשובה ,פרק ח) .הרב קוק מכנה
אותה "תשובה שכלית" משום שהיא נובעת מההבנה השכלית העמוקה שהדבקות בה' היא הטוב המוחלט
(אורות התשובה ,פרק א).
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מה מאפיין תשובה זו? הרמב"ם מסביר" :וכיצד היא האהבה הראויה שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה
רבה עזה עד מאד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולי האהבה שאין
דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל
ושותה .יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל
מאדך .והוא ששלמה אומר דרך משל כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה" (הילכות
תשובה ,י ,ו) .
התשובה מאהבה מלווה אושר עצום .בתשובה זו "זדונות נעשות לו כזכיות" (יומא פו ,):דהיינו אפילו עברות
חמורות הופכות לזכויות .בדרגה של תשובה מאהבה האדם עוזב את חטאי העריות לא כדי להימלט מעונש,
לא כדי לקבל שכר בעולם הבא ,אלא אך ורק כדי לעשות את רצון בוראו .התשובה מאהבה מחוללת בתוכו
מהפכה :במקום לחיות חיי נהנתנות ואנוכיות ,הוא זוכה לחיות חיי אושר המלאים שאיפה להביא טוב לעולם.
תשובה זו נובעת מההבנה הנשגבה שייעוד האדם הוא לעשות את רצון בוראו .בעל התשובה מבקש לעזוב
את חיי החטא ולדבוק ברצון ה' מתוך ההכרה שעשיית רצון ה' – על פי הדרכת התורה – היא האמת והטוב
המוחלט .תשובה זו מּונעת אך ורק מאהבת ה' ומהתמסרות אליו .טוב ה' המציף את נשמתו של בעל
התשובה באור זוהר גורם לו לשנות את אורח חייו האגואיסטי השלילי לאורח חיים ערכי חיובי .כל כולו
נעשה כלי לרצון ה'; הוא שואף רק להוסיף קדושה וטוב בעולם ולשמח את השכינה ,שגלתה בגלל חטאיו
ובגלל חטאי אבותיו.
בדרגה גבוהה זו של תשובה זוכה האדם לא רק לכפרת עוונותיו אלא אף להפיכתם לזכויות .כל מעשיו
שהביאוהו לדרגה זו ,כולל חטאיו ,מקבלים למפרע משמעות חיובית .דווקא חטאיו הם שעוררוהו להרהורי
תשובה והחדירו בו את התשוקה הבוערת לדבקות בה'.
אין על האדם להרגיש שהוא רחוק מעמד נשגב זה .אם הוא מרגיש צער עמוק בלבו ,סימן שהוא כבר בדרך.
וכך כתב הרב קוק:
"כשמסתכלים הסתכלות רוחנית ,ומכירים שהעינים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש ,שגרמו העוונות,
ומתוך הצער של מיעוט האורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט ,וחפצים בכל לב לטהר את המעשים
והמדות על מכוניהם ,כדי שלא תשאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה
החושבת .זהו הדרך לבוא לתשובה עלאה ,תשובה דחזיא לחפאה על כל עובדין" (אורות התשובה ,יד,
א.)1

מה נוכל לעשות?
אחיזתנו בארץ קודשנו תלויה בנאמנותנו לברית אבותינו .כיצד אני ,יהודי האוהב את ארץ ישראל ואת
עם ישראל ,אוכל להתחזק בשמירת הברית? כיום אנו עומדים ערב גילוי מלכות בית דוד ,שיהיה
במהרה בימינו ,ועלינו להכין את עצמנו לדרגת הקדושה המתאימה.
נציע קווים כלליים מרבותינו לתיקון הברית.
קודם כול ,הנושא דורש לימוד נרחב .על הרבנים לדבר על הנושא בקהילותיהם ועל המחנכים לשוחח עם
תלמידיהם על הנושא .צריך ללמד את הצעירים בתיכונים ,בתנועות הנוער ,בישיבות ובמכינות הצבאיות היכן
אורבים המכשולים ולהעניק להם כלים שיסייעו להם לחמוק ממתקפות הגירויים המסתערות עליהם מכל עבר.
על ההורים לשוחח על נושאים אלה עם ילדיהם בפתיחות.
24

רק כך נוכל להתנתק מטומאת התרבות הרשעה והמסוכנת של ִמ ָדיָן שמרחפת עלינו ונכנסת לביתנו
בכל עת ובכל שעה" .עת לעשות לה' הפרו תורתך".

כשהפרדס של המלך עולה באש ,מי לא ירוץ לכבות את השרפה?
ב"ה קיימים ספרים רבים בנושא שמירת הברית .איך ייתכן שאנו ,שמתמידים בלימוד שאר דיני התורה,
נזניח את לימוד הנושא הזה ,שהוא יסוד היהדות? בתחום הזה עלינו לחזור בתשובה ולעשות שינוי
יסודי בחיי הפרט והכלל.

יש תיקון!
חז"ל מדריכים אותנו איך לתקן את הטעויות שלנו .קודם כול ,צריך להוסיף לימוד תורה ,כמו שכתוב
במשנה ברורה על מי שראה קרי ביום הכיפורים:
"איתא בספרים דעיקר תיקון למי שנכשל ח"ו בזה שיתחזק מכאן ולהבא בימי חייו בלימוד התורה וזכות
התורה תגן עליו ,וכדאיתא במדרש תנחומא' :אם חטא אדם ונתחייב מיתה לשמים מה יעשה ויחיה?
אם למוד לשנות פרק אחד ,ישנה שני פרקים ,ואם למוד לשנות דף אחד ,ישנה שני דפים'( "...שו"ע,
או"ח תרטו .מ"ב ס"ק ג) .ועוד כתב" :והתורה תטהרנו ,כמו שאמרו חז"ל על הפסוק 'יפוצו מעינותיך
חוצה' :נמשלו דברי תורה למעיין ,מה מעיין מטהר את הטמאים ,אף התורה מטהרת את ישראל" (שם,
שער הציון אות ה).
הבעל התניא כתב" :ולפי שפגם הברית בהוצאת ז"ל ואצ"ל בעריות או שאר איסורי ביאה דאורייתא או
דרבנן (כי חמורים ד"ס וכו )'פוגם במוח לכן תיקונו הוא דיתעסק באורייתש דמחכמה נפקא (אגרת
התשובה ,פ"ט).
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כתב המקובל האלוקי רבי יעקב אביחצירא זצוק"ל" :בראשית אותיות :ברית אש .בא לרמוז על מי
שפגם באות ברית קדש ,דהתיקון המועיל לו ביתר שאת ויתר עז ,הוא לימוד תורה ,דבזה אתיא תשובה
מעין המשובה ,דהוא חימם עצמו באש יצה"ר ,תקנתו יחמם עצמו באש התורה ,ועוד ,אות ברית הוא
נקרא ,והתורה נקראת ברית .יבוא ברית ויכפר על ברית ...נמצא תיקון הברית הוא עסק התורה ,יבא
אש ויכפר על אש .וזהו שרמזה התורה :ברית אש ,דהי' :מי שפגם בברית תיקונו הוא יעסוק בתורה
שנק' אש".

התורה מטהרת
דברים נוספים המסייעים למי שרוצה להתחזק בתיקון הברית הם :טבילה במקווה ואמירת וידוי;
שמירת העיניים; גמילות חסדים ונתינת צדקה ,שנאמר "בצדקה תכונני".
בעלי הרזים חיברו "תיקונים" שיש בהם כוח למחוק את הפגמים שנוצרו מנפילותינו ולהחזיר את
הנשמות שנפלו בשבי" :תיקון היסוד" של רבי יוסף חיים ע"ה ,הבן איש חי; "תיקון הכללי" של רבי נחמן
מברסלב ע"ה; "תיקון יסוד ישועת אליהו" של הרב אליהו ליאון לוי ע"ה ,וכן "פיטום הקטורת ע"פ הסוד"
(מיוסד ע"פ האר"י הקדוש); תיקוני חצות ליליים; תיקוני השובבי"ם ועוד .תפילות אלו הנאמרות מעומק
הלב ,ביחיד או בציבור ,מסוגלות מאוד לבטל גזרות קשות ולהביא את האדם לאורח חיים בריא ומאושר
יותר .המילה שובבי"ם מורכבת מראשי תיבות של שמות שש הפרשיות הראשונות בספר "שמות":
שמות ,וארא ,בא ,בשלח ,יתרו ,משפטים .על פי המסורת הקבלית יש בשש הפרשיות הללו ,המספרות
את סיפור יציאת מצרים ,סגולה של זיכוך עבירות בענייני אישות וצניעות ,המכונות פגם הברית או פגם
יסוד( .האריז"ל ,שער הייחודים.)3:4 ,
בספרו "אורות הקודש" כותב הרב קוק" :וימים יבואו והתרבות הכללית תביט בהערצה נשגבה על הוד
אלוה ,הפרוש בתוך המחשבות ,הנראות כחשכות לעומדים בגסות הנטייה ובשובבות הדעת מחוץ
למחנה ישראל ,המקושרות בתיקוני היסוד ,וכל דברי הצומות וזעקתם ,אשר לשובבים ,שבמוסר הרזי.
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה( .חלק ג' פרישות לד).
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הרב ישראל הס זצ"ל כתב" :כי עוון הוצאת זרע לבטלה ,מחד הינו איסור ככל איסורי התורה ,ומאידך
חומרתו גדולה הרבה יותר ,השפעתו עצומה בהרבה ,נזקיו עמוקים וגבוהים ...הרבה מעבר לאיסורי
תורה אחרים .מכאן שאין להבין את גודל העברה וכוח השפעתה במונחים המקובלים ,אלא באורה של
פנימיות התורה ,בעולם הרוחני שמעבר לתפיסת העולם המוחשי הרגיל בתפיסתנו ,בכוחות שמעל
להבנה האנושית ,בעולם הקבלה.
"באותה טיפת הפרשת ליחה פיזית מגופנו החומרי מצוי ...כוח יצירה אלוקי נסתר מעינינו ,נשגב
מבינתנו ,שנעלה מיכולתנו ליצרו או אף להבינו.

"עתה ברור ,כי גם התיקון לפגימת מהות אלוקית זו לא יוכל להיות מסוג התיקונים המקובלים המוכרים
לנו ...ואף לא להבין איך ,למה ,וכיצד פעולה זו מתקנת חטא כזה ,ועצה זו משלימה מה שנפגם ומתקנת
מה שהוזק.
"לכשנזכה ,בעזרת ה' ,להוסיף לימוד ודעת ,כשנתמלא בתורה ובאמונה ,ביראה ובטהרה ,נזכה
לצפונות מה שנסתר עתה מעינינו ...עז רצוננו לצאת מהסבך ולתקן את עצמנו מביא אותנו לפעול
מתוך קבלת עול ,כפיפות הדעת ,והתבטלות בפני גאוני הנפש ,מומחי הקבלה .יהיה בזה גם מעט מעין
תשובת המשקל :חטא שנחטא בבלי הדעת ,שליטה ובקרה שכלית  -יתוקן על ידי תיקונים שמעל
לדעת ולהבנה השכלית!" (מובא בספר "והייתם קדושים ",עמ' )151-150
אמירת "קריאת שמע על המיטה" בכוונה גדולה מסוגלת לתקן את טיפות הזרע שהלכו לסטרא אחרא.
גם קשר אישי עם אדם קדוש שיכול להדריך בעניינים אלה מועיל הרבה .המטרה העיקרית היא השגת
מדר גה גבוהה של יראת שמים המביאה את האדם לשיפור מידותיו ומעשיו .ועל ידי חידוש הקשר עם
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ה' מתוך תשובה מאהבה ,יהפכו תאוותיו הקודמות והשפלות שנטו אל פריצות ,לתאווה לה' ושמחה
בעבודתו.

מכור לאינטרנט?

לצערנו ,רבים מאתנו התמכרו לגלישה באתרי פורנוגרפיה באינטרנט .אני כותב באתר באנגלית העוסק
בנושא זה ,ורבים – רווקים ונשואים – כותבים לאתר ומתארים את שאול התחתיות שנפלו בו כתוצאה
מהנגישות לפורנוגרפיה באינטרנט.
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התמכרות היא מחלה שניתנת לטיפול ולריפוי .בעבר כתבתי ספר על ההתמכרות להימורים ,ובמשך
השנים למדתי את נושא ההתמכרויות לאלכוהול ולסמים .כדי לעזור לאנשים להיגמל מהתמכרויות
לפורנוגרפיה באינטרנט פיתחנו תכנית המבוססת על התכנית הידועה בת שנים עשר השלבים של
"אלכוהוליסטים אנונימיים" .להלן שנים עשר השלבים של התכנית התורנית לגמילה מהתמכרות
לפורנוגרפיה בלשון הדומה לסגנון המקורי:

הודינו שאנו חסרי אונים מול תאוותינו ,שאבדה לנו השליטה על חיינו.
.1
הגענו לאמונה שכוח גדול מאתנו ,הבורא האחד והיחיד שנתן תורה לעמו ישראל ,יכול
.2
להחזיר לנו את שפיות דעתנו.
קיבלנו על עצמנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת האלוקים ולדבוק במצוותיו ובתורתו.
.3
התוודינו לפני האלוקים ,לפני עצמנו ולפני אחרים ,כולל תלמיד חכם ,על טבעם המדויק של
.4
מעשינו האסורים והתחייבנו שלא לחזור על משגינו.
קיבלנו על עצמנו לשים את מבטחנו המוחלט באלוקים בידיעה שהוא ימחק את חטאינו לאחר
.5
שנחזור בתשובה שלמה ויעזור לנו לתקן את מידותינו הרעות ואת הנזקים הרוחניים שגרמנו.
ביקשנו מהאלוקים בענווה שיסיר מאתנו את חסרונותינו ויסלח לעוונותינו.
קיבלנו על עצמנו להתמיד בטבילות במקווה טהרה.
.6
קיבלנו על עצמנו להפסיק להביט בנשים ובתמונות של נשים באינטרנט ,במכשירי טלפון
.7
ניידים ,בטלוויזיה ,בסרטים ,בכתבי עת או ברחוב.
קבענו לעצמנו תכנית תשובה אישית שכוללת רישום יומי ,ואם נפלנו וחטאנו כבעבר הודינו
.8
בכך מיד.
התפללנו מקרב לבנו שנזכה לקשר מתמיד ושמח עם האלוקים ,דיברנו אתו בקול רם
.9
בקביעות כפי שמדבר אדם עם חברו ,הודינו בחולשותינו ובפחדינו ,וביקשנו את עזרתו בכל
מעשי ידינו .התמדנו באמירת תהילים ,הקפדנו לקרוא קריאת שמע על המיטה בכוונה רבה
ולומר תיקון חצות על חורבן ירושלים לעתים ועוד תיקונים שבכוחם לתקן את פגמי הברית.
התחייבנו ללימוד תורה לשמה בהתמדה ,בשמחה ובאהבה ,באותו להט וחשק שבזבזנו בעבר
.10
על הבלים ,וחיפשנו תלמידי חכמים קדושים שיוכלו להאיר את לימודנו ,ביודענו שבכוח אותיות התורה
הקדושות לתקן את הנזק שגרמנו לעינינו ,לנשמותינו ולעולם.
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קיבלנו על עצמנו מדרגה חדשה ביראת שמים ,בתפילות ,באמירת ברכות ובקיום המצוות
.11
כראוי ,בהן קדושת קשרי האישות (לאנשים נשואים) .קיבלנו על עצמנו חומרות יתרות במקום לשכנע
את עצמנו שאפשר להקל בענייני עריות.
לאחר שזכינו להתעוררות רוחנית כתוצאה מתכנית שלבים זו ,ניסינו להעביר את המסר הזה
.21
לאחרים וליישם עקרונות אלה בכל כוחנו ובכל לבנו בשמחה העצומה הבאה עם הידיעה שהאלוקים
סלח לנו ובראנו מחדש.

מאחר שיצר העריות הוא היצר החזק ביותר ,המפיל ברשתו חללים בכל יום ,עלינו להיערך לקרב קשה
ומפרך נגדו ,עד שנזכה לנקות את מחננו מכל הזוהמה שנדבקה בו ":והיה מחניך קדוש".
חשוב לזכור שאף על פי שהיצר הוא אויב בלתי נלאה ,אפשר לנצחו.

אפשר לנצח!
זכור – מישהו רואה אותך!
חז"ל לימדונו ":כל מה שברא הקב"ה בעולמו ,לא בראו אלא לכבודו" (אבות ,ו,יב) .הטכנולוגיות
החדשות ,כגון צילום לווייני והאתר "גוגל ארת'" ,הן דוגמאות לכך שביכולתם לצלם כל רחוב ובית.
הן עוזרות לנו להבין כיצד ה' משגיח על העולם כולו בכל רגע ורגע .אכן ,כשאתה יושב בביתך מול
המחשב שלך ,אינך לבד! ה' רואה הכול!
ה 'רואה הכול
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אין ייאוש כלל
אם אתה ממשיך לסבול מהרהורי עברה ומטרדות היצר הרע על אף שהתאמצת מאוד במלחמתך
נגדו ,אל תתייאש .רק צדיקים גמורים מצליחים לסלק לגמרי את יצרם הרע .בעל התניא (פרק כז)
מסביר שהאדם זוכה לתקן תיקונים גדולים בכל פעם שהוא מתגבר על ניסיונות היצר .כשאדם רואה
אישה ומשפיל את מבטו ,הוא מוסיף ברכה גדולה לעולם וגורם לשכינה לשרות עליו (מסכת דרך ארץ,
א) ,ונותן כוח לעם ישראל .כך גם כשאדם נתקף הרהורים רעים ומתאמץ מאוד לדחותם .הזוהר הקדוש
מפליג בשבח האדם המתגבר על יצרו ,וכותב שמאמצי התגברות אלה מחלישים את כוח הסטרא
אחרא ומביאים כבוד גדול לה' יתברך יותר מכל דבר אחר (זוהר שמות קכח).
אם כל הנאמר לעיל לא הועיל לך להתגבר על יצרך ,עליך לנקוט בדרך שלימדונו חז"ל" :אם נצחו –
מוטב ,ואם לאו – יזכור לו יום המיתה" (ברכות ,ה .).על האדם לזכור שלאחר פטירתו הוא ייאלץ לצפות
ב"סרט" של כל חייו במעמד "שופטים" הכוללים את אבותינו אברהם ,יצחק ויעקב ,את משה רבנו ,דוד
המלך ,נביאי ישראל ,חכמי ישראל וכמובן ,מלך מלכי המלכים.
הבושה שתכסה אותנו בראותנו על מסך ענק את עצמנו חוטאים בסתר – ברגעים שדימינו לעצמנו
שה' לא רואה אותנו – תהיה גרועה מאלפי גיהינומים.
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בשמחה תמיד

לסיום ,אחי היקר ,זכור שה' עוזר לך ,כפי שכתוב" :הבא ליטהר ,מסייעין אותו" (יומא לט .רש"י) .לכן,
התאמץ בכל כוחך להתקדש ,להיות בשמחה תמיד ולהגיע לטהרה ,ובוודאי תצליח" .חזק ונתחזק בעד
עמנו ובעד ערי אלוקינו" ,אמן כן יהי רצון.
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שאלות ותשובות נפוצות

נכשלתי שוב!
שאלה:
יש לי בעיה של אני מוציא זרע לבטלה כבר כמה זמן .לפני שלושה חדשים חזרתי בתשובה מעומק הלב ולא
חטאתי מאז .אמנם במשך אותם שלושה חודשים הסתכלתי מדי פעם באתרים אסורים ,אבל לא חטאתי בחטא
ההוא .אולם למרבה הצער ,אמש נפלתי .עכשיו אני מבין שאפילו הצצה קטנה מכשילה .אני מדוכא .אני מרגיש
שכל המאמצים שעשיתי עד עכשיו להתגבר היו לשווא .אני מרגיש ששיקרתי לה' ...אחרי שהבטחתי לא לחזור
לזה ,איך ה' יסלח לי שוב? אני יודע ששערי תשובה פתוחים תמיד ,אבל אני מודאג משום שהפעם נכשלתי אחרי
שכבר למדתי את חומרת האיסור ,ואני לא בטוח שה' יסלח לי על חטא שעשיתי למרות ידיעת חומרת המעשה
שאני הולך לעשות .אני כל כך מדוכא .אני יכול להבין שד' סולח למי שעושה דבר שהוא איננו מבין שהוא רע.
האם המצב שונה כשהחוטא יודע בבירור את הרע שהוא עושה?
תשובה:
התהליך שתיארת קורה לעתים קרובות ,ולמרות שזה דבר חמור ,זה לא סוף העולם .למעשה ,כשתשובת האדם
איננה תשובה עמוקה כפי שהיא צריכה להיות ,הקב"ה מזמן לו כישלון נוסף כדי שיגיע לתשובה עמוקה יותר.
מתוך החרטה העמוקה שביטאת במכתבך ,נראה שזה מה שקרה לך .אכן ,הקב"ה סולח שוב ושוב כשהחרטה
אמיתית .החיים הם תהליך ארוך של נפילה וקימה ,נפילה וקימה .תשובה איננה מעשה חד-פעמי ,אלא מאבק
מתמיד וסולם עלייה למדרגות עליונות יותר של דבקות בה' וטהרה .נכון ,הנפילה גדולה יותר למי שמודע לחומרת
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חטאיו ,אך גם התשובה שלו גדולה יותר .העקר שלא להיות עצוב ודואג או מפחד מהנפילות .יזהר מאד מעצבות!
"דע אחי כי לב נשבר אינו עצבות .כמובא בספר התניא ,כי מי שיש לו לב נשבר ,אדרבה ,מתגבר ומתחזק עוד
יותר בעבודת ה' בחיות ,רק הוא בשפלות רוח .ועצבות היא שלבו נעשה מטמטם ,ועומד על מעמדו ,ואינו עוסק
בעבודת ה' מחמת נפילת דעתו בעיני עצמו .יזה חס ושלום סכנה גדולה לנפש .כי עצם העצבות מחשיכה הנפש
עוד יותר מעצם העברה ...ועקר שתזהר ותשמר מראיות מזיד ,ומלהכניס עצמך חס ושלום להרהורין בישין,
וכדומה .ותעסק בתשובה בכל כחך ולא תירא ולא תפחד כלום בעזרת ה' (טהרת הקודש ,פ"י'ז,י'א).
ורבי נחמן כתב" :עקר פגם הברית הוא על ידי עצבות ומרה שחורה ,וכן להפך :עקר שמירת הברית הוא על ידי
שמחה (לקוטי עצות ,ברית נד).
אמנם חשוב שבעל תשובה יזכור את חטאיו תמיד – כפי שכתוב "וחטאתי נגדי תמיד" (תהילים נא) – אולם אין
הכוונה שישקע האדם בהלקאה עצמית ובייאוש ,אלא שישאף לחיי טהרה וקדושה ולתיקון העבר .כתוב בגמרא
"ונמצא כל ימיו בתשובה" (שבת קנג – ).תשובה ,לא ייאוש .הרב קוק כתב שלאחר הצער והייאוש המאפיינים את
השלב הראשון של התשובה מתרומם האדם לאושר גדול כתוצאה מהאור הגדול המאיר בנשמתו:
"גדול ונשגב הוא אושר התשובה .האש השורף של צער החטא בעצמו הוא מזקק את הרצון ,מטהר את האופי
של האדם בטהרה עליונה ומאירה ,עד שהעושר הגדול אשר באוצר החיים של התשובה הולך ומתפתח לפניו.
הולך הוא האדם ומתעלה על ידי התשובה ,על ידי מרירותה ועל ידי נעמה ,על ידי יגונה ועל ידי שמחתה .אין דבר
מצרף ומטהר את האדם ,מעלהו למעלת אדם באמת ,כהעמקת התשובה' ,במקום שבעלי תשובה עומדים ,צדיקים
גמורים אינם יכולים לעמוד'" (אורות התשובה ,יג ,יא).
חזק ואמץ .כל עוד אתה פונה לה' ,הוא פונה אליך .תאמין שתשובתך התקבלה .טבול במקווה ותאמר את התיקון
הכללי והווידוי .את תאוותך להנאות חושניות תמיר באהבת תורה גדולה יותר ,ותחזור לעבוד את ה' בשמחה
ובנחישות ביתר שאת.
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לא הולך לי!

שאלה:
ניסיתי לחזור בתשובה על חטאיי בענייני עריות על ידי טבילה במקווה ,אמירת תהילים ,לימוד תורה ועוד דברים
שחכמינו אמרו לעשות ,אבל אינני רואה תוצאות המראות שה' סלח לי .אני מרגיש שמצבי רק הולך ומחמיר .יש
בעיות עם בני בבית הספר ,נאלצנו לבצע תיקונים יקרים ברכב ,אני רב עם אשתי ,יש לי כאבי גב ועוד ועוד.
חשבתי שהמצב הכללי ישתפר .האם ה' לא מקבל את תשובתי?
תשובה:
המצב אכן משתפר! כך הוא תהליך התשובה .כל הייסורין והבעיות שתיארת הם חלק מהכפרה וההיטהרות
שלך .האדם צריך להתנקות מהכתמים שהשאירו העוונות .הייסורין הם כמו אבקת כביסה לבגד מלוכלך ,וכשיש
על הבגד כתמים קשים ,צריך מסיר כתמים מיוחד.
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?ל ִִבין" .הייסורין
ּומ ֶשּ ֶ לֶ ג ְֹ
סנִי ִ
אנִי ְֹבאזֿבב ואֶ ְֹ ָטהָ ר ְֹוכ ְַֹב ִ
לזה התכוון דוד המלך כשאמר (תהילים נא:ט "):וְֹחַ ְֹט ִ
מכאיבים לנו ,אבל הם באמת לטובתנו .הצרות המעצבנות הן סימן שהניקוי מתקדם ושאתה מתעלה לדרגות
גבוהות יותר של תשובה .אל תשכח שהעונש האלוקי הראוי לעובר על איסורי עריות הוא חמור מאוד ,הן לאדם
הן לילדיו ,ה' ירחם ,אבל הקב"ה ברוב רחמיו עושה חסד עם בריותיו  -לפנים משורת הדין .במקום להכות את
החוטא במכה הרסנית אחת ,הוא מחלק את העונש למנות קטנות שאפשר לסבול אותן ,וכך יש לנו עוד זמן
לחזור בתשובה .במקום להפילנו לתהום במפולת שלגים ,הוא זורק לכיוונינו כדורי שלג קטנים .אלה הם הצרות
היומיומיות כגון פגישה עם מנהל בית הספר בעניין ילד שובב ,ויכוח עם האישה או בעיות רפואיות ,חס ושלום.
האמת היא שבמקום להתלונן ,עלינו לשמוח בצרות אלה ,משום שהן מצילות אותנו מגורל גרוע הרבה יותר.
ועוד :במקום לכעוס על ילד מרדן או על אישה עצבנית ,אנו צריכים להבין שבעצם אנחנו אשמים .חטאינו –
וכוחות הטומאה שהם בראו – הם הגורמים לאישה ולילד להתנהג כפי שהם מתנהגים.
בעניין תיקוני הרכב היקרים :האר"י ז"ל אמר שאדם צריך להתענות שמונים וארבע תעניות לכל מקרה של הוצאת
זרע לבטלה .אפשר לכפר על נפילות רבות באמצעות סדרות של שלושה מחזורים של שמונים וארבע תעניות.
בזמננו ,כשיש חולשה רוחנית וגופנית ,לא נוכל לעמוד בזה ,ולכן יש חכמים שאמרו שיש לתת צדקה במקום
תעניות רבות (ר' אגרת התשובה לבעל התניא פרק ג) .הרבה פעמים ,כשלא נותנים מספיק צדקה ,הקב"ה גובה
את חובנו על ידי דו"חות תנועה ,תיקוני רכב וביקורים יקרים אצל רופא השיניים.
אלה חלק מתהליך הניקוי.
לכן אתה יכול להיות בטוח שתהליך תשובתך בהילוך גבוה ,ואתה בדרך לקשר חדש וחזק יותר עם הקב"ה ,בלי
כל המחסומים שנוצרו מחטאי העבר (גם בילדותך) .אל תתייאש! אתה בדרך הנכונה .כל הסבל שלך בא כדי
לעשותך אדם קדוש ושמח יותר .אם תלמד להודות לה' על "הרע" ,דהיינו הייסורין ,כשם שאתה מודה לו על
ה"טובה" ,דהיינ ו מה שבעיניך טוב ,תשובתך תתעלה עוד יותר ותוכל להגיע למעלה העליונה של תשובה
מאהבה .תתברך בחכמה מאירה ,ותכיר שכל מה שקורה הוא לטובתך באמת.
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אני רק מסתכל!

שאלה:
אני לא מבין מה העברה הגדולה בהסתכלות בתמונות ארוטיות או לא צנועות באינטרנט .זה לא גורם לי לעשות
דברים רעים ,ואני לא מוציא זרע לבטלה כשאני מביט בהן .אני פשוט נהנה לראות תמונות של נשים יפות.
תשובה:
בספרו "נפש החיים" מסביר הרב חיים מוולוז'ין שכל יהודי הוא כמו משכן קטן המחובר לעולמות העליונים של
היקום .זה נרמז בפסוק (שמות כה:ח)" :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" .עם ישראל בעצמו "הוא גם כן דוגמת
ותבנית המשכן והמקדש וכל כליו" .במצווה זו אנו מצווים להיות כמשכן ,כלי קדוש המוכן להשראת השכינה
בתוכנו ("נפש החיים" ,שער א פרק ד בהגהה).

הקשר האלוקי הזה מחייב את היהודי לחיות בכל רגע ורגע בהכרה שלכל מחשבותיו ,דיבוריו ומעשיו יש השפעה
אדירה ,לטוב ולרע ,על העולם כולו .כך כתוב ב"נפש החיים" (שם פרק ד):
"כל איש ישראל ...יבין וידע ויקבע במחשבות לבו שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע ...שכל אחת
עולה כפי שורשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים ...ובאמת ,כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו לבו יחיל
בקרבו בחיל ורעדה ,בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח"ו ,עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא
קל חס ושלום ,הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנצר וטיטוס .כי הלא נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום
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פגם וקלקול כלל למעלה ,כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם .רק
שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כוח גבורה של מעלה ,את מקדש ה' טימאו כביכול המקדש העליון ,ועל ידי כך
היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה ...אם כן ,בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו
מחשבה אשר לא טהורה בניאוף ר"ל ,הרי הוא מכניס זונה ,סמל הקנאה ,בבית קדשי הקדשים העליון נורא
בעולמות העליונים הקדושים ח"ו ,ומגביר ר"ל כוחות הטומאה והסיטרא אחרא בבית קדשי הקדשים העליון,
הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כוח הטומאה על ידי טיטוס בהציעו זונה בבית קדשי הקדשים במקדש
מטה".

האש ששרפה את בית המקדש – מקורה היה מחשבות לא טהורות של עם ישראל .כל הסתכלות אסורה מוסיפה
אש לדלקה שעדיין בוערת במקדש העליון וכן מונעת את בניינו מחדש .כשיהודי מביט בדמויות ארוטיות ,הוא
גורם לשכינה לגלות מה"מקדש מעט" שלו ,ומאריך את גלות השכינה מהעולם .אולי נדמה לך שהחוויות
הארוטיות שלך הן עניינך הפרטי בלבד ,אבל לא כן הדבר .בכל פעם שיהודי מסתכל בתמונה לא צנועה
באינטרנט ,הפנטזיות ומחשבות התאווה שלו מזהמות לא רק את עצמו אלא את עם ישראל כולו ואת המציאות
כולה! אתה צריך לשאול את עצמך :האם זה דבר שאני רוצה לעשות?
נוסף על כך ,אל תחשוב שאתה כזה חזק ואתה יכול להביט בכל מה שתחפוץ בלי ליפול בחטא .אם אתה חושב
כך ,סימן שכבר נפלת .שמשון הגיבור ושלמה המלך היו בטוחים שיוכלו לכבוש את יצרם ,ותראה מה קרה להם!
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אל תנסה את מזלך!

איך להפסיק ?
שאלה:
ניסיתי כל כך הרבה פעמים להפסיק להוציא זרע לבטלה ,אבל אחרי שבוע או שבועיים אני חוזר לסורי .אני הולך
למקווה ואומר את התיקון הכללי ,אבל נראה לי שזה לא עוזר .חוץ מזה ,אני נפגש עם בחורות ,אבל עדיין לא
מצאתי את הבחורה הנכונה בשבילי .מה עוד אפשר לעשות?

תשובה:
הרבה אנשים טוענים שהשעמום מביא לידי הוצאת זרע לבטלה .מתוך שעמום הם מדליקים את המחשב
ומתחילים לגלוש לאתרים אסורים .אם זה מה שקורה לך ,תמצא לעצמך עיסוקים אחרים :עבודה נוספת,
לימודים ,תחביב ,חוג ,התנדבות ,פעילות ספורטיבית .העיקר שתהיה עסוק ולא תשב בבית יותר מדי.
אחרים אומרים שהרגשת הבדידות גורמת להם להוציא זרע לבטלה .זה דבר נוסף שדוחף לשבת מול המחשב.
בדמיונם יש להם יחסים רומנטיים עם הנשים שעל צג המחשב .אבל מחשב לא נותן אהבה.
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לכן השתדל להיות עם אנשים .לך לחדר כושר לגברים בלבד .שוב ,הרעיון הוא לצאת מהבית כדי שלא להיות
לבד .הטוב ביותר הוא ללכת ללמוד תורה בבית המדרש .שם תפגוש אנשים שמחים ,חיוביים וחברתיים שבוודאי
יסייעו לך לצאת מהחושך שלך.
הדברים העיקריים ברשימת הדברים הגורמים להוציא זרע לבטלה הם עצבות ודיכאון .הרב קוק הסביר בספרו
"אורות התשובה" שהחטא גורם לדיכאון .נפשו של אדם שחייו מלאים עברות מרגישה רגש טבעי של עצבות
שנהפכת לדיכאון כשהוא שוקע יותר ויותר בחטא .הרב קוק כתב שהפתרון הוא תהליך של תשובה אמיתית.
ברגע שאדם עוזב את התנהגותו השלילית וחוזר לדרכי התורה ,אור ה' חודר לחייו ומגרש את דכאונו ונוסך בו
הרגשת תחייה ושמחה אדירה.
חשוב מאוד להימנע מרגשי אשמה .נכון ,נפלת ,אבל אסור לך להיות תקוע בעבר .צריך להתקדם אל עבר
העתיד .זכור ,הוצאת זרע לבט לה אינה מסלקת דיכאון .ההנאה הרגעית חולפת מהר ,והדיכאון נשאר ,ועוד
מתעצם בגלל רגשי האשמה והעצב שממלאים את הלב.
לעתים קרובות אנשים טוענים שהם מוציאים זרע לבטלה כדי להרגיש "היי" (שיא) .זה קשור להרגשת הבדידות
וחוסר שמחה בחלקו .תרבות הצרכנות והפרסומות של "אתה לא יכול לחיות בלי זה" יצרו צורך לסיפוק תמידי
ומיידי .אנשים רצים מ"היי" אחד למשנהו.
הוצאת זרע לבטלה מציעה "היי" זול וזמין ,אבל לאמתו של דבר ,זו "ירידה" .שוב ,ללמוד להיות שמח בחלקך
הוא המפתח .למד להעריך את הדברים הקטנים הטובים בחיים .למעשה ,אנשים שמחפשים "היי" בהנאות
אישיות באמת מחפשים – בלי שהם מודעים לכך – את ה"היי" של הדבקות בה' ,שהוא ההנאה הגדולה ביותר!
אמנם אפשר להגיע לדבקות מוחלטת רק בעולם הבא ,כשהנפש אינה מוגבלת על ידי חומרנות הגוף ,אבל אפשר
להשיג את טעם ההנאה של הדבקות המוחלטת בעולם הזה על ידי חיבור לתורה .יש לכוון את כוחות התאווה
התועים לערגה לה' .לימוד תורה עם חברותא ,השתתפות בשיעורי תורה וחיבור לתלמידי חכמים יביאו להרגשת
ה"היי" והשמחה של הדבקות בה'.

40

איך אפשר להסביר את העובדה שיש בחורי ישיבה שמוציאים זרע לבטלה? זה רק סימן שהם עדיין לא חזרו
בתשובה אמיתית על חטאות נעוריהם .הם לומדים תורה במצב פגום .הם עדיין עטופים בקליפות שמקהות את
רגישותם הרוחנית ואת הנאת לימודם .הם זקוקים לתקופה מרוכזת של תשובה כדי לטהר את פגמי הברית
שנוצרו על ידי האוננות (הוצאת זרע לבטלה).

נוסף על לימוד תורה יש לטבול במקווה באופן קבוע ולומר "תיקונים" ,שמומלצים מאוד על ידי המקובלים.
התבודדות – שפיכת הלב בתפילה אישית לה' בחיק הטבע – היא דרך מעולה לחדש את הקשר עם ה' ,לפי רבי
נחמן מברסלב ותלמידיו.
אנשים הטוענים שלימוד תורה הוא "משעמם" כביכול ואינם שמחים בלימוד התורה צריכים לחפש אלו חלקים
בתורה ייתנו להם הרגשת סיפוק .לדוגמה ,יש שמעדיפים ללמוד אגדה יותר מהלכה .יש שמעדיפים לימוד מוסר
או אמונה .יש הנהנים מלימוד תנ"ך .יש נפשות שמוצאות מרגוע רק בלימוד פנימיות התורה .אמנם המטרה היא
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ללמוד את כל תחומי התורה ,אבל חז"ל אמרו שאין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ .יש נושאים
הממלאים את נפש האדם סיפוק ,ועל האדם להרבות בלימוד נושאים אלה.
יש להרבות אהבת ה' ויראת ה' על ידי תפילה ולימוד תורה .יש להתפלל מקרב לב ולהתחנן שה' יעזור לך להגיע
למדרגות עליונות.
הדחף המיני הוא מהחזקים שבכוחות האדם .אנשים המגורים חשים תחושות פיזיות חזקות במפשעה ומאמינים
שאפשר להרגיען רק על ידי קיום יחסי מין או אוננות .כדי להימנע מתחושות בלתי נשלטות יש למעט בגירויים
שמעוררים את התאווה :להפסיק להתבונן בנשים או בתמונות של נשים באינטרנט ,בטלוויזיה ,בסרטים,
בעיתונים וכדומה .כמה נכון היא האמרה "לא תראה – לא תרצה" (לא בראייה ולא במחשבה) .יש להתרחק
מקריאת ספרים ועיתונים המעוררים פנטזיות מיניות .באופן כללי לא כדאי לשבת מול המחשב כשאתה לבד
בבית .אם אתה לא מצליח להתרחק מהמחשב לך – זרוק אותו! כמובן ,עליך להתקין מסנן תוכן שאינך יודע את
סיסמת ביטולו.

לא תראה – לא תרצה

שוב ,פעילות פיזית – התעמלות וספורט – יעילה מאוד להורדת מתחים שעלולים לעורר תאוות .מקלחת קרה
גם היא תרופה עתיקה.

חטאים ,במיוחד בענייני עריות ,בוראים "קליפות" ,מזיקים רוחניים ,ואלה פועלים כמו יתושים טורדניים ומובילים
את האדם לחטאים נוספים .זה יוצר מתח פיזי שדוחף אנשים לחפש שחרור מיני .טבילות במקווה עוזרות
להטביע כוחות שליליים אלה.
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כפי שהוזכר לעיל ,לתלמוד תורה יש כוח עצום לגרש את ה"שדים" .כוחות הריפוי של אורה של תורה פועלים
כמו קרני לייזר חודרות .ככל שאדם עוסק בתורה ,הוא מיטהר ומשיל מעצמו את קליפות הטומאה המקיפות את
החוטא ודוחפות אותו להמשיך לחטוא ,להתמכר לחטא ,לשקוע בחטא.

כתוב בתורה "לא טוב היות האדם לבדו" .יש מצווה לשאת אישה מלבד מצוות "פרו ורבו" .מסגרת הנישואין
לכשעצמה – חיים משותפים ,חיי אושר ואהבה – שומרת על האדם מפני כוחות הטומאה ומספקת פורקן קדוש
לדחף המיני .מצוין שאתה מתכנן להתחתן ולבנות בית יהודי קדוש .זוהי מצווה נעלית שהיצר הרע מנסה בכל
כוחו למנוע .בעניין הפגישות שלך ,אולי יש לך דרישות גבוהות מדי או אולי אתה שם דגש גדול מדי על המראה
החיצוני" .שקר החן והבל היופי אישה יראת ה' היא תתהלל".
העצות הנ"ל מתאימות גם לאנשים נשואים המאוננים :לא להביט בנשים אחרות ,לא לצפות בתכנים אסורים
במחשבים ובמכשירי הטלפון ,ולשמור על צניעות גם ביחסים עם אשתו .יש דברים שהם אמנם מותרים עם
אשתו ,אך הם מגבירים את התאווה במקום לספק אותה .מאחר שלימוד תורה מחליש את התאוות הגופניות,
יש להתמיד בלימוד ,וכמובן ,להגביר את יראת השמים ולעבוד על תיקון המידות .חשוב במיוחד להתרכז בשמחה
בחלקו ולא לחיות בחיפוש מתמיד אחרי הנאות.

זכרו! מצלמים אתכם!
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המודעות להשגחת ה' מונעת חטא .הרי אדם לא יוציא זרע לבטלה כשהוא יודע שמישהו רואה אותו; על אחת
כמה וכמה כשהוא יודע שמלך מלכי המלכים צופה בכל פעולותיו בכל מקום שהוא נמצא בו ,ברחוב ובכל חדר
בבית .אילו היית יודע שאתה מצולם בכל רגע ורגע ,האם היית מוצאי זרע לבטלה? האם היית מוצאי זרע לבטלה
אילו ידעת שסרט של כל מעשיך יופיע ב"יוטיוב" לעיני כול?

הדחף להוצאי זרע לבטלה הוא התמכרות ,וניתן לטפל בו כמו כל התמכרות אחרת .הזכרנו לעיל שתכנית שנים
עשר השלבים של "אלכוהוליסטים אנונימיים" יכולה לסייע לגמילה מהתמכרות לפורנוגרפיה בתוספת כוחה של
תורה .ניתן להתאים תכנית זו לבעיית האוננות כדי להשתחרר מהרגל מגונה זה.

איני יכול להתגבר!

שאלה:
אני יודע שהגלישה באתרי אינטרנט ארוטיים היא בזבוז זמן וגורמת לי קלקול רוחני ומוסרי ,אבל אני לא מצליח
להפסיק .אחרי כמה ימים שאני מ תגבר ,אני מוצא את עצמי חוזר למקלדת .התקנתי מסנן אתרים ,אבל אני כל
הזמן מבטל אותו בעזרת הסיסמה .לעתים קרובות אני מוצאי זרע לבטלה כדי לשחרר את המתח שהצטבר בי.
מה לעשות?
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תשובה:
אכן הרמב"ם כותב שאין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות (איסורי ביאה
כב :יח) .ולמרות זות אם ההחלטה להפסיק ,התאווה לאט לאט נחלשת ככתוב" :אמר רבי יוחנן ,אבר קטן יש לו
לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב (סוכה נ"ב.):
אני מכיר מישהו שהצליח ל הפסיק לגלוש באתרים אסורים באמצעות קנס כספי שהטיל על עצמו בכל פעם
שהעלה לצג המחשב שלו דמות ארוטית .דברים מופשטים כמו הידיעה שהחטא יגרור עונש או שבועה להפסיק
לחטוא לא תמיד מועילים להתגבר ,משום שהפיתוי חזק כל כך .האדם נכנע ליצר הרע כשתאוות המין שלו
גוברת על ה היגיון השכלי שלו ,כמו שאמרו חז"ל" :אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות" .אולם
יש אנשים שמוכנים לעשות (או לא לעשות) הכול כשמדובר בהפסד כספי .נסה את שיטת הקנס .אולי זה יעזור
לך.
עצה נוספת ,שתוכל לבצע לפחות בביתך ,היא להתקין מסנן אתרים שאינך יודע את סיסמתו .בקש מאשתך או
מידיד לבצע את ההתקנה ולשמור אצלם את הסיסמה .פשוט תאמר להם שאינך רוצה להעמיד את עצמך בניסיון.
אין במה להתבייש .הם בוודאי יבינו.
קשה מאוד להיות נקי מחטאי מין בלי קשר חזק לתורה .האדם זקוק לכוחה של תורה כדי לכוון ולהמעיט את
תאוותיו הבוערות בעוצמה גדולה כל כך .נוסף על כך חשובה התעסוקה התמידית ,משום שלאדם עסוק אין פנאי
לדברים מיותרים .ידוע שהבטלה מביאה לידי עברה .לכן ,השתדל להיות עסוק כל הזמן בעבודה ,בלימודים,
בפעילות ספורטיבית ,בחוגים ,בעבודת התנדבות וכדומה .כשתמצא סיפוק בעיסוקיך ,לא תחפש סיפוק בעולם
הדמיון.
התרחק ממקומות ומתכנים שיש בהם גירוי מיני .מה שלא תראה לא ימלא את מחשבותיך .השתדל לא להיות
לבד .צא מהבית .היה עם חבר.
יש לציין שהאיסור "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם" חל על הסתכלות לא רק
בפורנוגרפיה ממש ,אלא גם בדמויות לא צנועות כמו בנות הלבושות ביקיני ,פרסומות ללבוש תחתון וחושפני או
דוגמניות ביוטיוב .הנזק שנעשה בנפש ובמוח על ידי ההסתכלות בתמונות כאלה אינו חמור פחות מהנזק שנגרם
מההסתכלות בפורנוגרפיה ממש" .בית הזונות" הזמין כל כך במחשבים הביתיים ובטלפונים הניידים הוא הסכנה
הרוחנית הגדולה ביותר לעם ישראל היום ואחת הסיבות העיקריות לבצורות שהיו לאחרונה בארץ ישראל.
אי שמירת הברית גורמת פירוד בין ישראל לאלוקים ,כפי שכתוב בפסוקים שאנחנו אומרים בכל יום בקריאת
שמע..." :וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם .וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה
מטר( "...זוהר בראשית קפט.):
כתוב בזוהר שלקיים יחסי מין עם אישה גויה הוא כמו להשתחוות לאלוהים אחרים( .זוהר שמות פז). :חז"ל
לימדונו שמה שמשך את ישראל לעבוד עבודה זרה היה יצר המין" :יודעין היו ישראל בעבודה זרה שאין בה
ממש ,ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא" (סנהדרין סג.):
רוב הזונות והדוגמניות באינטרנט הן גויות .מי שמסתכל בתמונותיהן ומתפעל מהן דומה למי שמשתחווה
לאלוהים אחרים .אם ח"ו הוא מוציא זרע לבטלה כתוצאה מהתפעלותו ,הוא נותן את כוחות הקדושה שלו
לסיטרא אחרא ,לכוחות הטומאה .הזוהר מסביר שזוהי משמעות הציווי "לא תיתן את זרעך למולך".
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החוטא בזה עובר גם על "אל תפנו אל האלילים" ועל "אלוהי מסכה לא תעשו לכם" (זוהר ויקרא פד.).
חז"ל לימדו שאסור לאיש להסתכל ביופייה של אישה כדי שלא יבוא לידי הרהורים אסורים ויגיע להוצאת זרע
לבטלה (עבודה זרה כ ):העושה כן עובר על שלוש עברות :הסתכלות ביופייה של אישה ,הרהורים אסורים
והוצאת זרע לבטלה.
לומדים על חומרתה של הוצאת זרע לבטלה מעונשיהם החמורים של בני יהודה ,ער ואונן:
"אסור להוציא זרע לבטלה ,ועוון זה חמור מכל עברות שבתורה ,ואלו שמנאפים ביד ומוציאים זרע לבטלה ,לא
די להם שאיסור גדול הוא ,אלא שהעושה זאת הוא בנידוי ,ועליהם נאמר 'ידיכם דמים מלאו' ,וכאלו הורג את
הנפש .וראה מה שכתב רש"י בפרשת וישב בער ואונן שמתו בחטא זה"( .קיצור שולחן ערוך ,קנא ,א ,וראה גם
אבן העזר כג ,א).
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במחשב שלך אפשר למחוק את רשימת האתרים שגלשת בהם ,אבל ב"מחשב" הענק שבמרומים הכול מתועד

ה' אלוקינו הוא אב רחום וחנון ,והוא מוכן תמיד לקבל את תשובתנו כשאנחנו קוראים אליו בכנות ובלב שלם .כדי
לשוב בתשובה על חטאי הברית דרוש אמנם תהליך תשובה עמוק ורציני ,ולא די בהכאה על החזה לפני
שעוברים לאתר האסור הבא ,אולם מי שבאמת ובתמים רוצה לחדש את הקשר שלו עם ה' ,קשר שנפגם על ידי
חטאיו ,יזכה לעשות זאת בסופו של דבר.

מהו תיקון חצות?

שאלה:
שמעתי הרבה על תיקון חצות אבל אינני יודע מה זה.

תשובה:
תיקון חצות הוא קינה על חורבן בית המקדש וירושלים שאומרים בחצות הלילה .לאמירת תיקון חצות יש כוח
מיוח ד לכפר על חטא הברית ועל הוצאת זרע לבטלה משום שגילוי עריות היה אחד החטאים החמורים שגרם
לחורבן בית המקדש.
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כוח הכפרה המיוחד של תיקון חצות נובע מהיותו קינה על גלות השכינה .באומרו את הקינה ,האדם לומד
להתרכז בצער הנגרם לעולם מחילול כבוד ה' בעולם במקום להתרכז בעצמו .כך הוא נגמל מההתמכרות
להנאותיו האישיות ,שהן המקור לחטאי הברית.
עוד קשר בין תיקון חצות וצער השכינה להוצאת זרע לבטלה הוא התוצאה של הוצאת זרע לבטלה .על פי
הקבלה ,בכל הוצאת זרע לבטלה "מרוויח" כוח הטומאה ,הסיטרא אחרא ,מאות אלפי נשמות .מאחר שמקורן
של נשמות אלה הוא השכינה ,אובדנן גורם צער גדול לשכינה .אמירת תיקון חצות משחררת את הנשמות
הכלואות בעולם הטומאה ומחזירה אותן למקורן ,לשכינה.
על פי הקבלה ,חזרת הנשמות האבודות לשכינה מקבילה לקיבוץ הגלויות של עם ישראל מארבע כנפות הארץ.
כל יהודי שחוזר לארץ ישראל מחזיר אתו חלק מהשכינה לארץ השכינה ,ארץ ישראל.
את סדר התפילות של תיקון חצות סידר האר"י הקדוש לפני כחמש מאות שנה ,אולם התיקון מוזכר כבר בספר
הזוהר כמה פעמים .הזוהר מתאר אותו כתפילה הנעלית ביותר ומשבח את אומריו.
בעמוד הראשון של השולחן ערוך משבח המחבר את הצדיקים הקמים בלילה כדי לבכות על חורבן ירושלים ועל
גלות השכינה .מספרים שהרב "הנזיר" ,הרב דוד כהן ,נעשה תלמיד מובהק של הרב אברהם יצחק קוק לאחר
ששמע אותו אומר תיקון חצות בלב שבור ומיוסר.
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זמן אמירת תיקון חצות הוא מחצות הלילה עד עלות השחר .מי שלומד תורה במשך הלילה יאמר תיקון חצות
ואז ימשיך בלימודו .לא אומרים אותו בשבתות ובימים טובים .גם מי שלא מצליח לאומרו בכל לילה ישתדל
לאומרו בכל לילה שיוכל .יום חמישי בלילה ,אור ליום שישי ,הוא היום המתאים ביותר לכך .גם מי שלא למד את
סודות התורה או שלא מבין את כל המילים או שלא מצליח להזיל דמעות על החורבן – יתאמץ לומר תיקון חצות
בגלל הערך הרב של תפילה זו לכלל ישראל וכדי לגרום נחת רוח לשכינה" ,להקים שכינתה מעפרא".
ראוי ללבוש שק בשעת אמירת תיקון חצות ולשבת על הרצפה (על מגבת או על נייר) או על שרפרף נמוך במשך
אמירת החלק הראשון של התפילה ,הנקרא "תיקון לאה" .טוב לומר את התפילה על יד דלת הבית ,אם אפשר.
העיקר ,כמובן ,הוא כוונת הלב.
הנעור משנתו לאחר חצות הלילה ייטול את ידיו לסירוגין ויברך את ברכת "על נטילת ידיים" ואת ברכות התורה.
אם הוא מתכונן להישאר ער ולא לחזור לישון ,יברך גם את ברכות השחר .המקובל הרב שלום שרעבי (הרש"ש)
אמר שאפשר לומר את ברכות השחר מיד אחרי חצות הלילה גם אם האדם עדיין לא ישן וגם אם הוא מתכונן
ללכת לישון אחרי שיאמר תיקון חצות.
בגמרא מסופר שבחצות הלילה ה' שלח רוח צפונית לנגן בנבלו של דוד המלך שהיה תלוי מעל מיטתו כדי להעירו
לשבח את בוראו באמירת תהילים.
כדי לדעת את השעה המדויקת של חצות הלילה יש להסתכל בלוח שנה ,משום שהשעה שונה בעונות השונות.
כל אמירת תיקון חצות – בכל זמן שיוכל ובכל אופן שיוכל – מזכה את אומרו בזכות גדולה .חז"ל הבטיחו:
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" (תענית ל) .יהי רצון שתיבנה במהרה בימינו אמן!
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מכתב גלוי מהחפץ חיים לכל רבני ישראל
בשנת תרפ"ז כתב החפץ חיים זצוק"ל מכתב גלוי לרבני ישראל .באותה תקופה סבל עם ישראל מצרות
רבות ,בהן התנכלויות קשות ,פרעות ,ובעיות כלכליות .במכתבו קרא החפץ חיים לרבני ישראל להרים
קול נגד הפריצות שהחלה להתפשט בקהילות ישראל .כשאנו קוראים את דבריו ,עלינו לזכור
שהפריצות בדורו הייתה כאין וכאפס מול הפריצות שבימינו ,ולכן דבריו נכונים לדורנו על אחת כמה
וכמה.

במכתבו קונן החפץ חיים על הצרות שבימיו ועל החטא שגרם לצרות אלה .הוא לא תלה את הצרות
בחטאי ביטול תורה ,לשון הרע או שנאת חינם ,אלא בחטא הפריצות ,שהוא השווה לשרפה גדולה:

בעזר השם יתברך ,ראש חודש תמוז ,תרפ"ז ,ראדין.
אל כבוד הרבנים והאדמו"רים די בכל אתר ואתר ,אולי יש בידם לתקן דבר ,יהי שכרם רב מה'.
הנה יש לי צער גדול מפני עצם העניין ,וגם מתמיהת רבים ,אף שכולם מאמינים ,שכל מה שמתהווה
למטה ,בין לטוב בין למוטב ,הכול הוא מאת הקב"ה ,מכל מקום כל אחד עומד ומשתומם ופלא הוא
בעיניו ,מפני מה נשתנה העתים כל כך לרעה .הלא מלבד מה שכל ישראל בכל מקום פזוריהם בין
העמים ,כולם נעשים משועבדים ,היוקר הולך וגדול מיום ליום ,המסים והארנוניות גם כן מתגדלים
מאוד .על כולם עוד הגזרות שנסבבו על התורה ומצוותיה נורא מאוד ,שהתינוקות של בית רבן
בטלים במאות עיירות .גם מצב הפרנסה בכל מקום הוא רע מאוד .כלל הדבר עם ישראל הולכים
ומתאוננים כל אחד ואחד על רוע מצבו.
והיה בשנים שלפנינו ,אף שהיו גם כן מצויות צרות וגזרות ,מכל מקום מי שהיה בכלל תמימי לב
,היה יכול להתנחם בנפשו ולומר :הגם שבעניינים החיצוניים אינו מתנהג כעניינו ,אבל בענייני
הנפש הוא בטוח שאינו מרוחק מהקב"ה ,ובוודאי יעמוד הקב"ה לבסוף לימינו.
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וכמו שכתוב (תהילים כ"ט ל"א)" :כי יעמוד לימין אביון להושיע משפטי נפשו" .אבל כהיום בעוונותינו
הרבים ,מר לנו מאוד מכל צד ,כי כשהוא מביט בעצמו בענייני עולם הזה ,אין לך יום שאין קללתו
מרובה מחברו .וכשהוא מתבונן לאחריתו בענייני תורה ומצוות ,גם אין לו שום הצלחה ,והגם שכל
אחד מישראל מבקש מהקב"ה שישמע לבקשותיו וייטיב לו כרצונו ,אין שומע לו ,הלא דבר הוא.
ואמרתי ,שעיקר סיבת הדבר ,שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאתנו.
הוא ציווה לנו "והתקדשתם והייתם קדושים" (ויקרא כ' ,ז '),ואמרו חז"ל( יומא דף ל"ט ע"א) :כל
המקדש עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה .מעט ,מקדשין אותו הרבה .בעולם הזה מקדשין
אותו לעולם הבא .וכתוב אחר אומר (דברים כ"ג ,ט"ו)" :כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך,
ולתת אויבך לפניך".
והמאמר "להצילך" כולל הרבה עניינים ,להצילך מן החרב ,מן הרעב ,מן השבי ,ומן הביזה .והיה
מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך .הרי ביאר לנו הכתוב מפורש ,שכאשר נהיה
קדושים ,הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל דבר רע .אבל אם יראה בנו ערוות דבר ,הוא שב מאחרינו,
וממילא יחולו עלינו כל הסיבות חס וחלילה.
והנה אמרו חז"ל( ברכות דף כ"ד ,ע"א) :טפח באישה ,במקום שהדרך להיות מכוסה ,הוא בכלל
ערווה.
וכהיום ,בעוונותינו הרבים ,נתפרץ הדבר מאוד מאוד ,והיצר הרע מפתה לנשים לילך פרועי ראש
בלי שום כיסוי ,וגם לילך בזרועות מגולות ,וחלוקיהן עשויות בלא בתי זרועות .ועוד חלק גדול
מלבושיהן כנגד הלב וכי האי גונא הכל מגלה ,כדי שבכל מקום שיביט שם האיש יהיה נגד הערווה,
וממילא ,כל הברכות שמברך האיש בביתו ,או כשהוא מתפלל בביתו נגד אשתו או בתו הגדולה –
הם כנגד ערווה .
והנה ידוע דסוף האדם ,אף אם יחיה אלף שנים ,הוא מוכרח להשיב נשמתו אל האלוקים ,לתת דין
וחשבון על מעשיו ועל דיבוריו .ואזי ימצאו אלפי ברכות ושמות הקדושים שלא היה עליהם קדושה,
ולא עלו למעלה כלל .ועל הכל יתבעו ממנו בשעת הדין .וגדולה מזה מצינו בחז"ל (חגיגה דף ה',
ע"ב) :על הפסוק (עמוס ד' ,י"ג)" :ומגיד לאדם מה שיחו"" :אפילו שיחה קלה מגידין לו לאדם בשעת
הדין".
כלל הדבר :ה"מאדע" (מודה) הגרועה הזו מביאה לאדם לידי הרהורים רעים ,ולפעמים גם לזרע
לבטלה חס וחלילה (ומסכן בזה בניו הקטנים ,כמו שכתב הגאון יעב"ץ בסידורו) .וכמעט על ידי
ה"מאדע" הגרועה הזו מבטלים בידיים מאמרו של הקב"ה ,שנאמר' :והיה מחניך קדוש ,ולא יראה
בך ערוות דבר".
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כי כרם המלך בוער באש

והנה ידוע לכול ,כשפרצה תבערה בכרם המלך והלהב גדול מאוד ,הכרוז יוצא מגדולי המלך לאנשי
העיר :התחזקו כולכם לכבות האש באיזו עצה שתוכלו ,כי כרם המלך בוער באש ,ואם תתעצלו
בדבר תדעו כי בנפשכם הוא ,חס ושלום ,ומורדים תיקראו ,כי אינכם חוששים לכבודו .ואם תתחזקו
כראוי ,ותכבו האש ,יקבל כל אחד שכרו ורוב כבוד לפי ערך התחזקותו .כן הדבר בענייננו ,כי הנה
ידוע שכל ישראל נקראים כרם ה' ,כמו שכתוב' :כי כרם ה' צבאות בית ישראל'" (ישעיה ה' ,ז').

52

ובעוונותינו הרבים תבערה גדולה נפלה בכרמו בכמה מקומות על ידי ה"מאדע" הגרועה הזו ,כי
מתבצר כוח הטומאה מאוד על ידי זה .כמאמרם ז"ל( כתובות דף מו ע"א) :על הפסוק (דברים
כ"ג ,י "'):ונשמרתם מכל דבר רע"" :אזהרה שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה".
וממילא נפסקה ההשפעה והברכה מכל אחד ואחד במעשיו ,ונסבבו על ידי זה כל הצרות הרעות,
כמו שכתוב בספרים הקדושים.
עד כאן החוב מוטל על כל איש ואיש ,לכבות את האש הנורא הזה ,ולתקן בביתו שיהיה עשוי כדין,
ולא יתנהג בפריצות ,חס ושלום .ויזכה עבור זה לצאת ממנו בנים ישרים וקדושי עליון.

החוב מוטל על כל איש ואיש לכבות את האש הנורא הזה

וביותר החוב מוטל על רבנים ועל כל החרדים לדבר ה' ,שבכל עיר ועיר ,לדרוש ברבים מגודל
העניין הזה ,הנוגע לקיומנו והצלחתנו בגוף ובנפש בזה ובבא ,ויתקיים בזה מאמר הכתוב" :והיה
מחניך קדוש".
דברי הכותב לכבוד ה' ותורתו ,ומצר בצרת עמו ישראל ,המצפה לגאולה במהרה בימנו אמן".
ישראל מאיר ב"ר אריה זאב הכהן
בעל המחבר ספר החפץ חיים ומשנה ברורה.
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קריאה מקרב לב לבנות ישראל הכשרות
בעניין בגדים צרים ומהודקים

מאמר מאת הרב הגאון דניאל

פריש זצ"ל בעל "מתוק מדבש" על הזוהר

הבה ונתבונן בגודל פרצה זו של בגדים צרים ומהודקים .האם פעם העמקנו לחשוב שבכל פעם ופעם
שאשה יוצאת עם בגד צד ומהודק – בלי רצון חס ושלום להכשיל ,אלא רק כדי להראות קצת "יותר" –
הרי שהיא חוזרת עמוסה באלפי עברות חמורות ,רחמנא ליצלן?!
והרי בכל פעם שאשה יוצאת לרחוב עם לבוש פרוץ כזה ,היא עוברת על שש מצוות לא תעשה וחמשה
עשין.
וכן על כל גבר שהיא מכשילה היא עוברת על הלאו של "ולפני עיור לא תתן מכשול" (ויקרא ,יט' ,יד ').

והיא נענשת באותו עונש שהוא עתיד להיענש בו ,כמו שאומר רש"י הקדוש בפרשת מטות" :ונשא את
עוונה" שהגורם תקלה לחברו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין.
וכן אומר גם רבנו יונה בספרו "אגרת התשובה" (אות ע"ח) :שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין
לגיהנם ,והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם ,מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה בצניעות בעצמה,
ונכשלו בה.
ומובא בספר "שומר אמונים" בשם צדיקים קדמונים :שכאשר יוצאת אשה לרחוב במלבוש לא צנוע,
מלווים אותה רבבות חיצוניים וקלפות טמאות ,רחמנא ליצלן ,והם נכנסים ללבותיהם של האנשים
הנמצאים ברחוב ,ומבלבלים אותם ומפתים אותם להסתכל עליה ולהיכשל בה.
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אפקט דומינו

לכן צ ריכה האישה לדעת שכאשר היא יוצאת לרחוב בלבוש לא צנוע ,הרי היא "חוטאת ומחטיאה את
הרבים" ,וכמו כן היא מחטיאה גם נשים רבות ובנות אחרות הלומדות ממנה להתלבש גם כן כמוה,
שכן היא מכניסה קרירות באיסור ומקלה לאחרות לעבור על האיסור ,ובפרט אם היא אישה חשובה או
אמא וסב תא לנכדות ,שאז אחריותה גדולה פי כמה .ועל זה אמרו חז"ל( אבות פרק ה' ,כ"א)" :ירבעם
חטא והחטיא את הרבים ,חטא הרבים תלוי בו" ,וכן אמרו (שם)" :כל המחטיא את הרבים אין מספקין
בידו לעשות תשובה".
ולכן יש לה חלק בהידרדרות של כל אישה ואישה ,גם האישה הראשונה שלמדה ממנה ,וגם השלישית
שלמדה מן השנייה ,וכל זמן שהעניין לא יתוקן ולא תיעצר המגפה ,יש לה חלק בכל זה.
כמו כן ,יש לה גם חלק בכך שכל ענייני הצניעות בפרט ,וענייני היהדות בכלל ,מוחלשין על ידה ,כי היא
הגורמת לכך כי זוהי הדרך ,שכאשר יש קרירות ואדישות בנוגע למצווה אחת ,הרי שכל השאר גם כן
נחלש ,ולא רק אצלה אלא אצל כל בני דורה ,והדורות הבאים אחריה ,וכל זה מאישה אחת שיצאה
בבגד צר מהודק ,תסמרנה שערות הראש מגודל האחריות שיש בזה.
(מתוך הספר "כתר הצניעות" ,עמוד )259
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ונשמרת מכל דבר רע
מאמר מאת הרב הגאון דניאל

פריש זצ"ל בעל "מתוק מדבש" על הזוהר

הרהורי עברה קשין מעברה
איתא בשו"ע( אבן העזר סימן כג סע' ג) וזה לשונו :אסור לאדם שיקשה עצמו לדעת או שיביא עצמו לידי
הרהור ,אלא אם יבוא לו ,יסיע לבו מדברי הבאי לדברי תורה ,שהוא איילת אהבים ויעלת חן.
ומקורו מביא הב"י מנידה י"ג ,אמר רבי כל המקשה עצמו לדעת ,יהא בנידוי (לדעת הרמב"ם שהוא
בנידוי לחכמי התלמוד ,ולדעת הרמב"ן שב"ד מצווין לנדותו) ,אמר רבי אמי כל המביא עצמו לידי
הרהור ,אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה .
ובסמ"ג (ל"ת קכ"ו) הביא על זה הדרשה דרבי פנחס בן יאיר (מכתובות מ"ו ע"א ,וע"ז כ' ע"ב) "ונשמרת
מכל דבר רע" ,שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה ,וסיים שדרשה גמורה היא ולא
אסמכתא.
ועוד מצוות לא תעשה מן התורה (במדבר טו ,לט) "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם
זונים אחריהם" .ובגמרא (ברכות יב ע"ב) "אחרי עיניכם" – זה הרהור עברה .
הרמב"ן ורבנו יונה וספר חרדים מנו זה במניין תרי"ג מ"ונשמרת מכל דבר רע" ,שלא יהרהר אדם ביום
ויבוא לידי טומאה בלילה .אפילו אינו מהרהר לעשות ח"ו ,רק מצייר ציור התיעוב במחשבתו יהיה
באיזה אופן שיהיה ,הכול הוא בכלל הלא תעשה ממניין תרי"ג מ"ונשמרת וכו'" ,כי סתם נאמר "ונשמרת
מכל דבר רע" ,מכל דבר המביא לידי רע הוא הקרי הנודע ,ולדעת הרמב"ם אסור כל הנ"ל מדאורייתא
מלאו שבכללות "ולא תתורו וכו'".
כתב הרמב"ן (באגרת הקודש) וזה לשונו ,התבונן וראה בהיות הרהורי עברה קשין מעברה ,כי בהיות
האדם חושב בדרכי רשע וטינוף ,אזי נפשו ומחשבתו נדבקת בטנופה בעליונים ,והרי נפשו מחויבת
לשמים שהרי הוא טימא אותה כו' עכ"ל .
וזהו כעין דברי הבעש"ט הק' שהיה מרגלא בפומיה לומר מקום שאדם חושב – שם הוא לגמרי ,וכל
מחשבה היא קומה שלמה ,ואם נתבונן בזה שמותר האדם מן הבהמה היא המחשבה ,והמחשבה היא
כוח הנשמה ,אזי חלחלה תאחז אותנו מלהרהר במחשבות מטונפות ,כי איך נכניס כוח הנשמה שהיא
כל האדם למקום טינוף ולכלוך רח"ל ,וד"ל .
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מה שאתה חושב זה אתה!

ומובא בליקוטי אמרים תניא ,דבאותה שעה שמהרהר בעברה נעשה מרכבה להיכלות הטומאה רח"ל
.
נכון לפרש הגמרא (יומא כט ).הרהורי עברה קשין מעברה כי יוכל להרבות חטאים באין מונע ,יותר
מבמעשה דצריך כלים מוכנים ,וגם עוזב כמה פעמים המעשה מחמת הבושה מבני אדם וירא מהם,
מה שאין כן במחשבה.
וכתב בספר חרדים שהרהור עברה מטמא הנשמה הטהורה ,והוא הכנה אל העברה כחרישה אל
הזריעה ,ואף על פי שלא יחשוב לעשות ,המחשבה וההרהור שבלבו של ציור והרהור ומציאות עברה,
פוגם ומרחיק האדם מבוראו ,ועל זה הזהיר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ,והרי הרהור דומה
למי שנכנס במקום מטונף ומטנף כל בגדיו ,הלא יבוש ליכנס לפני המלך.
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אחי ,לא תוכל להיכנס לפני המלך כשפניך מלאי בוץ
וזאת לדעת מה שנ"ל בפרט זה ,דוודאי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו (ע"ז ג ).והוא בנפול לאדם
איזו מחשבה באונס על ידי הסתכלות פתאומית וכיוצא ,ודאי אינו מסוג זה ,דעל זה נצטווינו ולא תתורו
אחרי לבבכם וכו' ,היינו שיגיע ח"ו לידי הרהור צריך לקיים ולא תתורו וכו' ,לדחות הדבר מחשבתו ,רק
כאשר יזכירהו השכל שזה ההרהור אסור ,והוא מאריך במחשבה ברצון אז הוא אסור ,אבל מה שנופל
לאדם במחשבה באונס ותכף שיזכירהו השכל והיצר הטוב יקיים ולא תתורו וכו' תחשב בחשבון
מצוותיו.
הן אמת שמחויב כל האדם לעשות כל הפעולות ולקדש מוחו ומחשבתו ואבריו עד שיבוא למאוס ברע
בתכלית ,ואז לא יבוא לידי הרהורים ,אבל אעפי"כ מה יעשה האדם שלא זכה עדיין למדרגה זו כשאינו
מהרהר ברצון רק נפל הדבר במחשבתו לאונסו ,לא יחשוב ה' לו עוון .רק כשנזכר שזה אסור ואעפי"כ
מאריך במחשבה ומצייר ערבות העברה במחשבתו ,אפילו אינו מחשב לעשות העברה רק מאריך
ומחשב ציור ערבות הזנות ,זה עבר חוקו והפר התורה ,רק זאת יעשה האדם ויחיה ,תכף כשנזכר
שהיא עברה יסיח דעתו ליראה ולאהבה ולתורה ,וידחה המחשבה הרעה ממחשבתו ויכוון לקיים ולא
תתורו וכו' עכ"ל .
אך לעניין התשובה יצא לנו מזה ,דתשובת האדם על המחשבה היא תשובת המשקל ,תספיק לו ג"כ
המחשבה .והרהור טוב מבטל ומכפר על הרהור רע ,וגם על הרהור עבודה זרה יהרהר בדברי תורה
ויראת שמים.
ראה תראה כי גם רבותינו ז"ל שהיו קדושי עליון גדולים ונוראים מאד ,עם כל זה פחדו ורעדו מהרהורין,
כאשר אמר אותו תנא שראה אשה שהולכת מלפניהם כמובא (קידושין פא) וזה לשונם ,רב ורב יהודה
הוו קא אזלי באורחא ,הוה קאזלה ההיא אתתא קמייהו ,אמר ליה רב לרב יהודה דל כרעיך מקמי
גיהנם ,אמר ליה והא מר הוא דאמר בכשרים שפיר דמי ,אמר ליה מי יימר דבכשרים כגון אנא ואת,
אלא כגון מאי ,כגון רבי חנינא בר פפי וחבריו עכ"לף וכל שכן אנחנו שופלא דשופלא ,שאם המה
כמלאכים אין אנחנו אפילו כחמורים ,כמה עצות צריך לנו לעשות להינצל מרע (טה"ק ,מאמר שמירת
הברית תסג).
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צריך זהירות גדולה שלא לקרוא ולהסתכל בסיפורי מעשיות אשר יש חשש שיש בהם דברים מגונים
ומנוולים שאפשר שיעורר את המחשבה להרהורים אסורים ,וכל שכן צריך להיזהר לברוח מאנשים
ריקים ועמי הארץ שמספרים ענייני נבלות פה רח"ל ,כי לפעמים על ידי ראייה בספר ועיתון או שמיעת
דבר מנוול ,יכול לבלבל מחשבת האדם זמן רב.

לכן צריך שמירה גדולה על זה ,וביותר צריך שמירה שלא לראות ח"ו תמונות מגונות ומנוולות ,אשר
לפעמים לא תסור צורת התמונה ממוחו זמן רב ,ועל כל זה צריך להקדים תפילה שלא להיכשל בהם,
כמו שהתפלל דוד המלך ע"ה" העבר עיני מראות שוא".
כמה דברים הזהירו רז"ל כדי שלא יבוא לידי הרהור ,כגון שלא להסתכל באצבע קטנה של אשה.
ואמרו כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף ,ואסרו להשתמש באשה
כלל ,ולשאול בשלומה ,ולהרבות שיחה ...וכהנה כמה דברים שאסרו חז"ל כדי שלא יבוא לידי הרהור.
והמון העם אין נזהרין ,ואף אם יאמר האדם שלבו חלל בקרבו ומדי הרהור יצא ,על כל פנים מדי העברה
לא יצא שעובר על דברי חכמים ,ומגרי יצר הרע בנפשיה.
טוב לאדם להנהיג עצמו בתכלית הטהרה ולהפריש עצמו מהתאוות הגופניות המגואלות והמפלגות לו
ולמזלו ,ובזה יתרומם קר נו ומזלו ,וסגולה להקים מזלו ....וניצול מפגעי הזמן ,וזוכה לכל טוב ברוחניות
ובגשמיות בעולם הזה ובעולם הבא.
יתרה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו בדברי תורה ,וירחיב דעתו בחכמה ,שאין מחשבות העריות
מתגברות אלא בלב פנוי מן החכמה (רמב"ם ,איסורי ביאה כב :כא).
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עיקר פגם הברית בא ממה שהאדם בטל ואינו מהרהר בדברי תורה ,ומכל שכן שאינו מתייגע לחדש
בתורה לשמה ,וממילא כשהמוחין בטלין מהרהורי תורה הן מחשבין במילי דעלמא ,ומזה בא לידי
הרהורי עברה ,אבל כשהמוחין מהרהרים בדברי תורה ומייגע עצמו לחדש חידושים ,אם כן לא יבוא
לידי הרהור ח"ו ,שכבר כתבו הקדמונים שאין אדם מהרהר בעברה כי אם בזמן שלבו פנוי מדברי
תורה.

לכן צריך שיראה האדם שיהיה לבו ומחשבתו בדברי תורה ,וזה תיקון גדול לפגם הברית שיטריח
המוחין נגד שהוציא זרע לבטלה על ידי הרהור המוח.
(מתוך הספר "קדושה וצניעות" ,פרק )02
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"טבילת מקווה – מתיקוני נפשו של אדם" הרב
הגאון אהרון ראטא זצוק"ל ,בעל הספר טהרת הקודש

תדע אחי ,כי עניין טהרת המקווה ,מלבד שהיא עניין נעלה רם ונישא ,שיש בכוח קדושתה להמשיך קדושה
גדולה על האדם באם הולך ומתנהג בדעת ,אבל לבד מזה הוא מעיקרי תיקוני הנפש ,כמובא בספר הקדוש
"עבודת ישראל" ,שיש שלושה תיקוני הנפש :אחד על ידי סיגופים ותעניות ,ואחד על ידי דמעות ,ואחד טבילת
מקוואות ...שטבילת המקווה הוא פרט אחד מן תיקוני הנפש ...וכן מובא ...בכתבי האר"י ז"ל ,שהבעל תשובה
טרם שיתחיל תשובתו ,ייכנס לטהר את עצמו במקווה ...וכן הגר שמתגייר קיימא לן מל ולא טבל ,כאילו לא מל.
הרי כי עיקר כל כניסת הקדושה בישראל הוא טהרת המקווה...והנה דע ,אחי ,שיש בטבילה טהרה חיצונית
וטהרה פנימית ,כי ידוע שיש בחינת מקיפין דקודשה ,וכן יש בסיטרא אחרא חם ושלום בבחינת "סביב רשעים
יתהלכון" ,שאלו נקראים נגעי בני אדם ורוח זנונים רחמנא ליצלן ,ועוד כיתות חיצונים למאות ואלפים שברא
בעוונותיו במחש בה דיבור ומעשה ,ועיקר שבעיקרין מה שנראו מפגם הברית ,שאלו נקראים בניו ממש ,ואין
מניחים אותו לרגע ,הן בחייו והן לאחר פטירתו עד לאחר צירופים וייסורים רבים עד שיכלו ,והלוואי שיזכה לכלות
כולם כי רבו כמו רבו...ובשעה שאדם טובל במים הכשרים לשם תשובה וטהרה ,אז לפי שעה בורחים כולם ממנו
אלו הסובבים אותו ,וזו השעה שבורחים ממנו גם כן טובה גדולה והתחזקות לנפש לפי שעה אבל אחר כך
אוחזים שוב בו ,והנה הגם ששוב אוחזים בו אבל בכל טבילת המקווה שהיא לשם שמיים דייקא ,מכלה הרבה
מינייהו בכוח גבורת קדושת הנשמה שמתחזקת בזו השעה.
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מקווה האר"י בצפת

אבל יש במקווה טהרה פנימית שזהו עיקר שבעיקרים ,כמו אדם שמנוגע מכף רגל ועד ראש ,הגם כי כך כל מיני
משחות ימשח על גופו לא יועיל רק לפי שעה ,עד שיראה לשרש שורש המחלה מבפנים ,ככה העיקר הוא הטהרה
הפנימית שהיא חולאת הנפש ,שנגרם על ידי היצר  -וכת דיליה ,וחולאת הרוח והנשמה ,וטהרת נפש הבהמית,
נפש היסודית ,וטהרת היצר ,שזה עיקר ביאת האדם להעולם ,וזו כל עבודתו.
ואם אדם הולך במקווה טהרה בדעת ובשכל ובהכנה ,אז גורם טהרה גדולה לנפש הפנימי על ידי שורש הנשמה
העליונה שטובלין אותה ומטהרין אותה בנהר דינור ,ומשם נמשך טהרה לחלק הנפש שבגוף ,ונכנע כוח הרע
של היצר ,ונטהר נפש היסודית על ידי המשכת קדושה גדולה ונוראה על נפשו ,וכל שכן אם המים קרים ,אז
נתקיים (משלי כ"ה) " :מים קרים על נפש עיפה" ( וישינה) ,כי מים קרים מרפאים הנפש העייפה והחלושה
ממכות היצר.
כי תדע ,אחי ,כי כמו שתצייר בשכלך שאתה רואה אחד מכה לחברו מכת רצח ופצע מוחו וגופו בחבורות ופצעים
מכות אכזריות ,ככה עוד בלי שיעור וחקר ,אשר אי אפשר לשער בשכלנו כלל ,אשר בגלל חטא ופשע של אדם,
היצר מכה ופוצע בנפש במכות אכזריות בזו השעה רק שטח מראות עינינו בלי לראות זאת ,ואילו שמענו קולות
הנפש מגדל צערה ,לא היה ביכולתנו לסבול אפילו רגע ,אם כן נפש אשר חטאה ומעלה בה' ,דהיינו ,שהניחה
להתפשט היצר וחלק הרע שבקרבו על ידי העוונות ,אז היא מנוגעת מכף רגל ועד ראש.
וכמו [אדם] שהוא עייף ונחלש מאוד ונכנס להקר [עצמו] במים קרים ,שב רוחו בקרבו ,ככה תדע [הוא] טבילת
מקווה טהרה ,שהוא חיות הנפש ורפואתה ממכה וחלאתה ,דהיינו חלק מהרפואה ,לפי הזמן ,ולפי קדושת
המחשבה ומסירות נפש של טהרת המקווה ,וכל מה שמכוון יותר מכוונת המקווה לפני ה' ,מקודש ומטוהר ביותר.
וגילה הבעל שם טוב לתלמידיו ,שעיקר מדרגותיו השיג על ידי טהרת המקווה .והגם שמובא במקום אחר שהשיג
מדרגותיו על ידי תפילה ,הנה שניהם צודקים כי על ידי טבילות זכה לתפילות קדושות ונוראות ,ועל ידי זה השיג
מדרגותיו.
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לכן דע אחי ,חביבי ,כשאתה הולך למקווה ,אז אתה הולך לגרש חלק הרע וקליפות לאלפים ורבבות המסבבים
אותך ,ואתה הולך לעסוק בתיקונו של עולם לתקן ולטהר נפשך .ומי שהוא איש צדיק ,זוכה על ידי טבילתו
להמשיך [ישועה] ורפואה על האדם ולעזור למקשה לילד ,ולהמשיך כל מיני רפואות...
ומי שהוא צדיק האמת ,יכול על ידי טבילת המקווה להמתיק הדינין מעל כל כללות ישראל כי גדול כוחו של מקווה,
וכידוע שזה היה עבודתם של הצדיקים הגדולים ,אשרי חלקם .לכן אחי ,חביבי ,תדע מה שעליך ,ואל תתרשל
בנפשך להשליך קדושה גדולה ונוראה כזו על ידי פתאות וסכלות...
ובעניין הסתכלות ,כתבו בספרים שאסור להסתכל באנשים הערומים ,שזה אחד מפגמי היסוד וכל שכן חס ושלום
להסתכל בברית קודש (סנהדרין צ"ב) ...
ועוד יש פתאים מבוהלים יותר ,אשר עומדים ערומים בלי בושה ומורא שמים עליהם ,ומשיחים זה לזה ערום
בלא לבוש בלי בושת ,כמבואר (בשולחן ערוך או"ח סימן ב') שאסור להיות רגע בלי לבוש .וגם כשלובש חלוקו,
צריך [להיות] מכוסה שלא יעמוד רגע ערום בלי לבוש .והנה במקווה לא אפשר זאת ,אבל על כל פנים תכף שיוכל
ללבוש את עצמו ילבש .וכל שכן שחס ושלום לעמוד סתם ערום אפילו רגע וכל שכן עוד להשיח עם חברו .והנה
פתי כזה בוודאי ממשיך זוהמא גדולה על נפשו ולא שירוויח וצריך כל ירא שמים קודם שהולך למקווה ,לבקש
מה' שלא ייכשל [בשום] איסור בפגם הראייה ובענייני דיבור.
(טהרת הקודש ,מאמר מקווה ישראל)

"ונהר יצא מעדן להשקות את הגן"....
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