
 מסילת   ישרים  
 פרק   י"א   –    בפרטי   מדת   הנקיות.  

 11.4  

 לא   אומר   מענין   המדות,   שהרי   בפירוש   כתוב   בהם,   תועבת   ה'   אלהיך   כל   עושה   אלה,   ואמרו   ז"ל   (בבא   בתרא   פח):   קשה   עונשן   של   מדות   מעונשן   של  
  עריות   וכו'.   ואמרו   (שם):   הסיטון   מקנח   מדותיו   אחת   לשלשים   יום.   וכל   כך   למה?   כדי   שלא   יחסרו   בלא   דעת   ולא   יענש.   

 כל   שכן   עון   הריבית,   שגדול   הוא,   ככופר   באלקי   ישראל   חס   וחלילה   (ב"מ   עא).   ואמרו   ז"ל   (שמו"ר   לא)   על   הפסוק:   בנשך   נתן   ותרבית   לקח   חיה   לא  
 יחיה   (יחזקאל   יח),   שאינו   חי   לתחית   המתים,   כי   הוא   ואבק   שלו   משוקץ   ומתועב   בעיני   ה'.   ואיני   רואה   צורך   להאריך   בזה,   שכבר   אימתו   מוטלת   על  

 כל   איש   ישראל.  

 אמנם   כללו   של   דבר,   כמו   שחמדת   הממון   רבה,   כן   מכשלותיו   רבים.   וכדי   שיהיה   האדם   נקי   מהם   באמת,   עיון   גדול   ודקדוק   רב   צריך   לו.   ואם   נקה  
 ממנו   ידע   שהגיע   כבר   למדריגה   גדולה,   כי   רבים   יתחסדו   בענפים   רבים   מענפי   החסידות,   ובענין   שנאת   הבצע   לא   יכלו   להגיע   אל   מחוז   השלימות.   הוא  

 מה   שאמר   צופר   הנעמתי   לאיוב   (איוב   יא):   אם   און   בידך   הרחיקהו   ואל   תשכן   באהליך   עולה,   כי   אז   תשא   פניך   ממום   והיית   מוצק   ולא   תירא.  

 והנה   דברתי   עד   הנה   מפרטי   מצוה   אחת   מן   המצות,   וכפרטי   חלוקים   אלה,   ודאי   שנמצאים   בכל   מצוה   ומצוה.   אמנם   אינני   מזכיר   אלא   אותם   שרגילים 
  רוב   בני   האדם   להכשל   בהם.  

 ונדבר   עתה   מן   העריות   שגם   הם   מן   החמורים   והם   שניים   במדריגה   אל   הגזל,   כמאמרם   ז"ל,   וזו   לשונם   (ב"ב   קסה):   רובם   בגזל   ומיעוטם   בעריות.  
 והנה   מי   שירצה   להנקות   לגמרי   מזה   החטא,   גם   לו   תצטרך   מלאכה   לא   מועטת.   כי   אין   בכלל   האסור   גופו   של   מעשה   בלבד,   אלא   כל   הקרוב   אליו.  

 ומקרא   מלא   הוא   (ויקרא   יח):   לא   תקרבו   לגלות   ערוה.   ואמרו   ז"ל   (ש"ר   פ'   טז):   אמר   הקדוש   ברוך   הוא,   אל   תאמר   הואיל   ואסור   לי   להשתמש   באשה,  
  הריני   תופשה   ואין   לי   עון,   הריני   מגפפה   ואין   לי   עון,   או   שאני   נושקה   ואין   לי   עון.   

 אמר   הקדוש   ברוך   הוא,   כשם   שאם   נדר   נזיר   שלא   לשתות   יין,   אסור   לאכול   ענבים   לחים   ויבשים   ומשרת   ענבים   וכל   היוצא   מגפן   היין,   אף   אשה  
 שאינה   שלך,   אסור   ליגע   בה   כל   עקר.   וכל   מי   שנוגע   באשה   שאינה   שלו,   מביא   מיתה   לעצמו   וכו'.   והבט   מה   נפלאו   דברי   המאמר   הזה,   כי   המשיל   את  

 האיסור   הזה   לנזיר,   אשר   אף   על   פי   שעיקר   האסור   אינו   אלא   שתיית   יין,   הנה   אסרה   לו   תורה   כל   מה   שיש   לו   שייכות   עם   היין.   והיה   זה   לימוד  
 שלימדה   תורה   לחכמים   איך   יעשו   הם   הסייג   לתורה   במשמרת   שנמסר   בידם   לעשות   למשמרתה,   כי   ילמדו   מן   הנזיר   לאסור   בעבור   העקר   גם   כל   דדמי  

 לה.   ונמצא,   שעשתה   התורה   במצוה   זאת   של   נזיר   מה   שמסרה   לחכמים   שיעשו   בשאר   כל   המצות,   למען   דעת   שזה   רצונו   של   מקום.   וכשאוסר   לנו  
 אחד   מן   האסורין,   ילמד   סתום   מן   המפורש   לאסור   כל   הקרוב   לו.  
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