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Pélé Yoets

'Avera - Faute, transgression - 'Ayine

ידוע מאמר התנא (אבות ד יא) העובר עברה אחת, קנה לו
קטגור אחד. והיא מלפפתו ומוליכתו ליום הדין. ואפלו לא

עבר אלא עברה אחת, הרי הוא בכלל, ארור אשר לא יקים
את כל דברי התורה (דברים כז כו). וכל עברה שעובר הרי

זה לא חס על כבוד קונו וענוש יענש, אם מאמין שהשם
יתברך מלא כל הארץ כבודו וחוטא בפניו, או אם אינו מאמין

והרי הוא כדוחק רגלי השכינה. ומאחר שהעולם נדון אחר רבו,
למחש בעי שמא על ידי עברה אחת מכריע את כל

העולם לכף חובה, וענוש יענש על אשר גרם עכבות משיחא
והשחתת עולם וצער העליונים והתחתונים. וכל עברה שעובר
הרי הוא כעובד עבודה זרה, שכמו שהעובד עבודה זרה מניח
את השם אל עולם ומקבל עליו אחר לאדון ופטרון, כן זה
מקבל עליו את יצרו שיהא שופטו והוא ימשל בו. ועוד יש ויש
כמה וכמה צדדין לחיב את החוטא על כל עברה ועברה, כי
רבה רעת האדם החוטא בשמים ובארץ עד אין חקר:

והן בעוון, יש כמה וכמה עברות שדשו בהם רבים ונעשו כהתר,
כגון, ראית נשים, וכל מיני דבורים אסורים, לשון הרע,
נבלות הפה, ליצנות, חנפה, שקר, הזכרת השם לבטלה,
שבועת שוא, תפלות וברכות חטופות וקטופות ובלי כונה,

דבור חל בבית הכנסת, דבור חל בשבת, דברים בטלים,
גאוה, כעס, וכהנה וכהנה אסורים ומדות רעות ובטול

מצות, ובטול תורה כנגד כלם, עד שהעושה אלה אינו כואב
לבו ואינו מתחרט ומרעה אל רעה יוצא, והחי יתן אל לבו
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הדברים הנאמרים באמת, כי גדולה עברה וגורם רעה גדולה
לעצמו ולכל העולמות העליונים והתחתונים, והאיש אשר
הוא יהודי ומאמין בה' ובתורתו הקדושה ובדברי רבותינו

זכרונם לברכה הקדושים, יחרד האיש וילפת ויחוס על כבוד
קונו ועל כל העולמות, ועל נפשו העלובה כבודה בת מלך, ויום
ליום יהיה בורח מן העברה יותר ויותר כמלפני חרב, ויתגבר על
יצרו ולבו למו אב יצעק שיעזרהו ויצילהו מן החטא, יותר ויותר
מהצועק ומתפלל על בנו יחידו אם מטל על ערש דוי בסכנת
מות, כי צרת העברה צרה שמה, אין צרה בעולם גדולה כמוה,
ועליה אמר דוד (תהלים כה יז) צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותי
הוציאני. ולדידי חזי, דכל צרה שנאמרה בספר תהלים היא על
ענין זה, ועל זאת יתפלל כל חסיד אל ה' כי טוב וישר הוא, על
כן יורה חטאים בדרך טובים:
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