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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    וישבוישבוישבוישבשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

        שמירת הראייהשמירת הראייהשמירת הראייהשמירת הראייה
 

וטע� הדבר הוא בגלל , שבשבטו של יוס� לא שולטת עי� הרע 1ל"התבאר בחז  .א
עי� שלא רצתה לזו� ממה " 2ל"ש חז"וכמ, עמידתו של יוס� בנסיו� ע� אשת פוטיפר

 ".שאינו שלו אי� הרע שולטת בו

ויתכ�  .היכ� מצינו בפסוק שהנסיו� וזכותו של יוס� היה בשמירת הראיה ע"וקצ  .ב
ורק , ל שעיקר הנסיו� והעבודה בעני� הקדושה היא בשמירת הראיה"שרמזו כא� חז

אי� יצר הרע שולט "ל "וכמו שאמרו חז ,שמר מנסיונותימי ששומר את עיניו יכול לה
  .ל"וכמבואר בהרבה מקומות בחז ,"אלא במה שעיניו רואות

ליבא ועינא תרי� "אמרו  3דהנה בירושלמי, ואציי� בזה כמה מראי מקומות בעני�  .ג
ה אי יהבת "אמר הקב, דכתיב תנה בני לב" לי ועיני" דרכי תצורנה, סרסורי� דחטאה

 ".לי לב" ועיני" אנא ידע דאת לי

עד שה� , יחרה אפ" בעמ"' למה ה. ..ה"כ" אמר משה לפני הקב": ל"עוד מצינו בחז
ובשעה  ...כ לא היו פרוצי� בעריות שנאמר ג� נעול"במצרי� עבדו אלילי� ואעפ

לא ראוב� מביט באשתו של  ...שירדו למצרי� היו צנועי� כל אחד ואחד בתו" אהלו
טובו  כיו� שצפה בלע� התחיל משבח� מה. ..מעו� ולא שמעו� באשתו של ראוב�ש

  ".4אהלי" יעקב
  ".וראש לכל הגדרי� שישמור את עיניו מכל דבר שאינו שלו"כתב  5ד"ובראב

וכמו שנאמר , ל שכל הזהיר בשמירת עיניו זוכה להקביל פני השכינה"עוד אמרו חז
שבזכות , וביאור הדבר הוא". [מל" ביפיו תחזינה עני".. .ועוצ� עיניו מראת ברע"

  .]הוא לראות בעיניו מה שלא יראו אחרי� זוכה, שהוא קידש את ראייתו
זה שאי� מסתכל .. .מראות ברע וועוצ� עיני: "במסכת בבא בתרא אמרו' והנה בגמ  .ד

היכי .. .)�שהיו מכבסות בנהר ומגלות רגליה(בנשי� בשעה שעומדות על הכביסה 
לעול� , אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא אי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא ,דמי

 ".ה מיבעי ליה למינס נפשיה"אחרינא ואפ דליכא דרכא

ההול" במקו� שבו יש נשי� שאינ� , � דבדאיכא דרכא אחרינא"ופירש ש� הרשב
, שהיה לו להתרחק מ� העבירה[לבושות בצניעות הרי הוא רשע ג� א� אינו מסתכל 

אינו חייב מעיקר הדי� לאנוס  6וא� אי� דר" אחרת, ]שהרי אמרו הרחק מ� הכיעור

                                                
1

 .ובעוד מקומות, .ברכות כ' בגמ 
2

  .ברכות שם 
3

 .'הלכה ה' ברכות פרק א 
4

 .'ב בדף ס"בב' וכעין זה אמרו בגמ 
5

  .בספר בעלי הנפש בשער הקדושה 
6

ליכא 'שכל שאין דרך קצרה כדרך זו מיקרי ] 'ב סעיף ט"קמ' ד סי"יו[ ע"ועיין בספר חוט שני שהוכיח מדברי השו 

  .'דרכא אחרינא
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אול� מדת הצדיקי� והחסידי� לאנוס נפש� , שהרי הוא אנוס, להסתכל עצמו ולא
   .ה"עייש, ולא לראות

אלא חובה גמורה , דאי� זו מדת חסידות' ע נראה לכאו"� והשו"ומדברי הרמב[
  .]7ועיי� בהערה, למינס נפשיה

ובדליכא , תמה מדוע בדאיכא דרכא אחרינא אסור לו ללכת ש� 8ובספר חפ, חיי�  .ה
ל בכל התורה שאי� איסור "הלא קיי, אחרינא מידת חסידות למינס נפשיהדרכא 

וכתב שלאחר שעיי�  .]וכש� שמותר לגרור כסא א� א� יעשה חרי,[ 9באינו מתכוו�
ל שהחמירו יותר באיסורי עריות שלבו של אד� מחמד "הרבה בקושיה זו הסיק שצ
 .אות� ויש בה� לעז הבריות

הוא שאי� ' אינו מתכוו�'יתר בדי� הדהנה עיקר ה 10ל באופ� אחר"ואמנ� נראה די  .ו
ולכ� הגורר כסא בשבת ונעשה [המעשה מתייחס אל העושה והרי הוא כנעשה מאליו 

ואמנ� , ]'לא עבר הגורר על איסור חורש בשבת שהחרי, כנעשה כאליו וכדו, חרי,
שעניננו , אול� איסור ראיית ערוה, כל זה בעבירות שענינ� איסור לעשות מעשה

ולכ� , אלא המצב נאסר, שמירה לא לבוא לידי הרהור עבירה אינו איסור במעשהה
  .'אינו מתכוו�'ג לא שיי" להתיר מדי� "בכה

כבר ביארו רבותינו , 11'אינו מתכוו�'וא� שלגבי איסורי הנאה מצינו את ההיתר של   .ז
 כ"משא', לקיחת ההנאה'אלא ' הנאה'יסורי הנאה לא נאסרה האשב 12האחרוני�

באיסור ראיית ערוה שעיקרו שמירה מהרהור עבירה מסתבר שגדר האיסור הוא לא 
שמי ', בל יראה'וכעי� זה מצינו לגבי איסור . [להיות במצב כזה ולא עצ� ההבטה

ולא , א� שלא כיו� להשאיר חמ, בביתו' בל יראה'שמצא חמ, בביתו עובר משו� 
   .]13'אינו מתכוו�'שיי" להתיר מדי� 
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סתמו שאסור להסתכל בנשים בשעה ] 'א סעיף א"ע כ"אבה[ע "ובשו] א"א מאיסורי ביאה הכ"כ[ם "דברמב 

ומות דבמתכוון לראות אסור להסתכל אף במק, ראיה בעלמא אסורה' כ כוונתם שאפי"וע[, שעומדות על הכביסה

ל "ומשמע דס, ]'מ' א סי"ח ח"מ או"ת אג"וכמו שהכריח בשו, ם בריש הפרק"ע שם וברמב"ש השו"וכמ, הגלויים

ם שבדאיכא דרכא אחרינא "ם גם חידושו של הרשב"ומאידך לא הוזכר ברמב, דהוא חובה גמורה מעיקר הדין

  . ע"וצ', עורהרחק מן הכי'ואולי סמך בזה על הדין הכללי ש, ה רשע גם בעוצם עיניו"ה

ומנו שם את זה שאינו עומד על הנשים בשעה , מכות אמרו בא ישעיה והעמידן על שש' בסוף מס' והנה בגמ[

. שעומדות על הכביסה וכן את רבי ישמעאל ברבי יוסי שנמנע מלקחת מאריסו פירות שהקדים לו משום שוחד

ג דכתובות כתבו "ריש פי' דת חסידות דבתואם הוא שוחד גמור או מי' ם עם התו"ולענין שוחד זה נחלקו הרמב

האם ישעיה , ההיא' נידוננו תלוי במחלו' ולכאו, ם מבואר שהוא מעיקר הדין"שהוא משום מידת חסידות וברמב

  .]מנה דברים שהם חןבה מעיקר הדין או מידת חסידות

  .ע"וצ, ם"אולם בספר חוט שני ראיתי שסתם כדברי הרשב
8

 .ד"ק י"ח ס"בבמ' כלל ו 
9

ר שהרי יכול לעצום עיניו שוב לא "מ כיון שבשעת הליכתו אין כאן פס"מ, ר"הוי פס' וביאר שם דאף דלכאו 

 .ה"עייש, ר"מיקרי פס
10

 .א כשלמדנו לפניו את מסכת פסחים"וכמדומה דכן שמעתי מהגרשז 
11

 .ה"כדאיתא בפסחים כ 
12

 .ה ובברכת שמואל ובקובץ שיעורים"פכ' בשערי יושר שער ג 
13

  .א"תל' שכתב במקור חיים ריש סיוכמו  


