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ישראל קדושים ומעוטן בעריות ,וחרדים מאד על אסור עריות
ובפרט היושבים בערי ישמעאל הם גדורים יותר בעריות .אבל
יש קריבות דעריות שאין נזהרים בהם ,השם הטוב יכפר בעד,
כי לכל העם בשגגה .שהרי אמרו )שמות רבה טז ב( האשה
נמשלה לגפן שנאמר אשתך כגפן פוריה .אמר הקדוש ברוך
הוא כשם שאם נדר נזיר לשתות יין אסור לאכל ענבים לחים
ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין ,אף אשה שאינה
שלך אסור לגע בה כל עקר ,וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו
מביא מיתה על עצמו .ותמן תנינן )אבות א ה( כל המרבה
שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו וסופו יורש גיהנם .ועד היכן
גדר מרבה שיחה ,עד שאמרו )ערובע נג ב( שבשביל שאמר
רבי יוסי הגלילי לברוריה ,באיזה דרך נלך ללד ,קראתו ,גלילי
שוטה בשביל שהרבה שיחה ,שהיה יכול לומר ,באיזה ללד.
ואמרו בש''ס )קדושין ע א( שאסור להשתמש באשה כלל ,בין
גדולה בין קטנה ,ובפרט שתתן לו לרחץ פניו או ידיו או רגליו,
או שתמלא לו כוס יין או שכר ,או שתציע לו המטה בפניו הוא
עוון פלילי ,שאין אשה עושה אלה אלא לבעלה או לאביה או
לבנה ,ודוקא בטהרתה .וכן אמרו )שם( קול באשה ערוה.
ואסור לשאל בשלום אשה כלל ,וכל אלו הן הלכות פסוקות
בש''ס ובשלחן ערוך )אבן העזר סימן כא(:
ואסור ראית הנשים הוא חמור מאד וחשוב כזנות ,שכן כתוב
)במדבר טו לט( ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר
אתם זנים אחריהם .ומתגלגל בעוף הנקרא ''ראה'' .וכתב
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הרמב''ם שנקרא משמד לדבר אחד ,ועל מי שאינו מסתכל
בנשים אמר הקדוש ברוך הוא הדין דידי )ירושלמי ברכות
פ''א ,ה''ה( .ואסור ההסתכלות בנשים הוא אפלו אס אין לבבו
פונה להרהר הרהורים רעים ,מכל מקום הראיה פוגמת בעיני
הנפש ,ומתוך כך עינינו חשכו מראות במשכלות ,וזה יצר
באנוש בראותו אשה שרוצה להכירה ,וצריך לדחק את עצמו
ולהיות עוצם עיניו מראות ברע ,ולפם צערא אגרא:
והנה בענינים אלו של קריבות האסורות דאמרן בנשים זרות,
נקל הוא לזהר ,אבל הדבר הקשה לזהר בקרובותיו ,ובפרט
הנלוות עמו בבית ,ומה גם שאין מי שיזהר כי לא ידעו שיש
אסור בדבר ונעשה כהתר ,והרוצה לזהר מחזי כיוהרא לומר
לאשה שאינו רוצה לקבל ממנה לטל ידיו ,או לקבל ממנה את
הכוס וכדומה .אבל האיש הירא את השם יחרד וילפת מעשות
כל דהוא נדנוד עברה ,ולא ישוב מפני כל ,כמו שלא היה
חושש לשום דבר כדי לנצל מלהפסיד אלף אלפים דינרי זהב,
על אחת כמה וכמה כדי שלא להתחיב בנפשו ,ושלא להכעיס
את בוראו זה כלל גדול בתורה:
והנה באסורין אלו של קריבות דעריות ,הנשים נוטלות חלק
בראש והן תוסרנה ביסורין וענשים קשים ומרים בגיהני גיהנם
וצעקה ואין מושיע לה ,כאשר הן גרמא בנזיקין דמגרי יצר הרע
באנשים ,על ידי שהולכות בין האנשים ומדברות עמהם דברים
יתרים .ואפלו אם נקה האיש מעוון שנלחם עם יצרו ונצל
מעברה ומהרהורי עברה ,האשה ההיא תשא את עוונה ,ומה גם
אם גרמה לכשל בה בהרהורי עברה ,אוי לה אוי לנפשה .ומה
גם אם זמרין גברי וענין נשי שירי עגבים והן מקשטות ,שהוא
כאש בנערת ,רחמנא לצלן .הנשים ההנה רעה תבוא עליהן
בעולם הזה או בעולם הבא:
ואשה יראת השם היא תתהלל )משלי לא ל( ,שתזהר ותשמר
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שלא יכשלו בה בשום מכשל והרהור עוון ,ותחשד את כל אדם
כלסטים לענין זה ,כי אין אפוטרופוס לעריות ,וכל הגדול
מחברו יצרו גדול ממנו )סוכה נב ב( ,וכל יצר מחשבות לבו רק
רע ,ואם הוא איש ,טוב שילחם עם יצרו ואולי ינצחנו ,מה לה
ולצרה הזאת להכניסו בתגר זה ,ולכן אשת חיל תהיה צנועה,
כל כבודה בת מלך פנימה אז תתענג על ה' .ומצוה מטלת על
האנשים להזהיר הנשים בנות ביתו ,שתהיינה צנועות בפני כל
בני אדם:
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