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 אך   הענין   הוא   כי   ודאי   חילוקים   רבים   ועיקרים   יש   בדבר:   יש   פרישות   שנצטוינו   בו,   ויש   פרישות   שהוזהרנו   עליו   לבלתי   הכשל   בו,   והוא   מה   שאמר  
 שלמה   המלך   עליו   השלום   (קהלת   ז,   טז):   אל   תהי   צדיק   הרבה.  

 ונבאר   עתה   הפרישות   הטוב.   ונאמר,   כי   הנה   אחר   שהתבאר   לנו   היות   כל   עניני   העולם   נסיונות   לאדם,   וכמו   שכתבנו   כבר   למעלה   והוכחנוהו   בראיות  
 והתאמת   לנו   גם   כן   רוב   חולשת   האדם   וקרבת   דעתו   אל   הרעות,   יתברר   בהכרח   שכל   מה   שיוכל   האדם   להמלט   מן   הענינים   האלה   ראוי   שיעשהו,   כדי  

  שיהיה   נשמר   יותר   מן   הרעה   אשר   ברגליהם.   כי   הנה   אין   לך   תענוג   עולמי   אשר   לא   ימשוך   אחריו   איזה   חטא   בעקבו.   

 דרך   משל:   המאכל   והמשתה   כשניקו   מכל   אסורי   האכילה,   הנה   מותרים   הם.   אמנם,   מלוי   הכרס   מושך   אחריו   פריקת   העול,   ומשתה   היין   מושך   אחריו  
 הזנות   ושאר   דברים   רעים.   כל   שכן   שבהיות   האדם   מרגיל   עצמו   לשבוע   מאכילה   ושתיה,   הנה   אם   פעם   אחת   יחסר   לו   רגילותו,   יכאב   לו   וירגיש   מאד  

 ומפני   זה   נמצא   הוא   מכניס   עצמו   בתוקף   עמל   הסחורה   ויגיעת   הקנין   לשתהיה   שולחנו   ערוכה   כרצונו   ומשם   נמשך   אל   העוול   והגזל,   ומשם   אל  
  השבועות   וכל   שאר   החטאים   הבאים   אחר   זה,   ומסיר   עצמו   מן   העבודה   ומן   התורה   ומן   התפלה.   

 מה   שהיה   נפטר   מכל   זה   אם   מתחלתו   לא   משך   עצמו   בהנאות   אלה.   וכענין   זה   אמרו   בענין   בן   סורר   ומורה   (סנהדרין   עב,   א):   עמדה   תורה   על   סוף  
 דעתו   וכו'.   וכן   על   ענין   הזנות   אמרו   (סוטה   ב,   א):   כל   הרואה   סוטה   בקלקולה   יזיר   עצמו   מן   היין.   ותראה   כי   זאת   היא   תחבולה   גדולה   לאדם   למען  
 הנצל   מיצרו,   כי   כיון   שבהיותו   בעסק   העבירה   קשה   עליו   לנצחו   ולכבוש   אותו,   על   כן   צריך   שבעודנו   רחוק   ממנה   ישאיר   עצמו   רחוק,   כי   אז   יהיה  

  קשה   ליצר   לקרבו   אליה.   

 הנה   הבעילה   עם   אשתו   מותרת   היא   היתר   גמור.   אמנם   כבר   תקנו   טבילה   לבעלי   קריין   שלא   יהיו   תלמידי   חכמים   מצויים   אצל   נשיהם   כתרנגולים,   לפי  
 שאף   על   פי   שהמעשה   עצמו   מותר,   אמנם   כבר   הוא   מטביע   בעצמו   של   אדם   התאוה   הזאת   ומשם   יכול   להמשך   אל   האסור,   וכמאמר   רבותינו   ז"ל  

 (סנהדרין   קז,   א):   אבר   קטן   יש   באדם,   משביעו   רעב,   מרעיבו,   שבע.   ולא   עוד   אלא   שאפילו   בשעה   הראויה   והעת   ההגון,   אמרו   על   רבי   אליעזר   (נדרים  
 כ,   ב):   שהיה   מגלה   טפח   ומכסה   טפחים   ודומה   למי   שכפאו   שד,   כדי   שלא   ליהנות   אפלו   בשעת   הנאתו.  

 המלבושים   והקשוטים   לא   הזהירה   התורה   על   יפיים   או   על   תבניתם,   אלא   שלא   יהיה   בהם   כלאים   ויהיה   בהם   ציצית   ואז   כולם   מותרים.   אמנם,   מי   לא  
 ידע   שמלבישת   הפאר   והרקמה   תמשך   הגאוה   וגם   הזנות   יגבל   בה,   מלבד   הקנאה   והתאוה   והעושק   הנמשכים   מכל   מה   שהוא   יקר   על   אדם   להשיגו,  

 וכבר   אמרו   ז"ל   (בראשית   רבה   כב,   ו):   כיון   שרואה   היצר   אדם   שתולה   בעקבו,   ממשמש   בגדיו   ומסלסל   בשערו,   אומר,   זה   שלי.  

 הטיול   והדבור   אם   אינו   בדבר   אסור,   ודאי   דין   תורה   מותר   הוא,   אמנם   כמה   בטול   תורה   נמשך   ממנו,   כמה   מן   הלשון   הרע,   כמה   מן   השקרים,   כמה   מן  
 הליצנות,   ואומר   (משלי   י,   יט):   ברוב   דברים   לא   יחדל   פשע.  

    

-   48   -   


