
   העריות על וצוונו

  

האיבוד בכמות של החיים העתידים הוא חטא גדול והשחתה מוסרית עצומה, כי אם גם מיעוט האיכות. אם לא יכשיר (רק) לא 

ם מצדו להיות ראויים לתעודה הרוחנית והשכלית וכן הגופנית כפי הערך הראוי והאפשר לו, כבר חוטא הוא את החיים הבאי

ליושר האמיתי הצופה את העתיד היותר רחוק בסקירה אחת של רגע ההוה. על פי זה, כמו שהשחתת החיים, באיזה צד שיהיה, 

על גדול השפלתם לפי ערכו של הרכוש הנפשי של האדם, הוא מַ  הוא דבר עקרי ביסודי השחתות מוסריות היותר גדולות, כמו כן

  ר פרק טזודלנבוכי ה וחסרון יושר, ובזה נארגו חוקי העריות, לכלליהם, ולפרטי פרטיהם.

  

 וביסוד בנפש נוגע בהיותו חבירו את מקלקל א"כ כי, בזה זה שיגעו שאסורים אהבה מיני שני הם אשה ואהבת הקרובים אהבת

 בערבוביא באות וכשהן ,העולם את בונות השפעתן שיתוף י"ע והן המיוחד במסלולו א"כ האהבות שתי אלה הן תזורמו. העולם

. העולם ואת הנפש את חשיכה וממלאות העולם טוב כל את הן עוצרות, כראוי להתפשט מהנה אחת לכל אפשר שאי באופן

  . בשר שאר עריות איסור סוד וזהו. ולכלות לשבר, נורא וקצף רבה בטומאה, מתפרצים והזעם הדין וכחות

 שביניהן הניגוד י"ע א"כ בזו זו התכופה נגיעתן י"ע רק לא אבל, האישות י"ע האחוה באהבת פגיעה כ"ג היא אחיות שתי ואיסור

 לאשה איש שבין השיתוף, האופנים שני משום בזה ויש. "לצרור תקח לא אחותה אל ואשה", מהראוי יותר קירוב י"ע כ"ג שבא

 אלא עוד ולא, אישות של קרבה י"ע אותה לדחות ואסור, האחוה קרבת בתוכן אחיזה כבר לו ויש ,לאח האחות בעל את שהעו

 שהעולם האחוה ביסוד כללי פגם הוא וזה, לזו זו צרות שנעשו מה י"ע לשנאה יהפך האחיות של האחותי שהקירוב שגורם

  . סח ו קובץ, קבצים שמונה. עליו משותת

  

ורי עריות הוא התעצמות האהבה רק בעצמות הפרט, כי גם אהבת המשפחה היא אהבה עצמית נרחבת, על כן יסוד מיסודי איס

התרחבות מושג האהבה לזולתו יכונן מיסוד תולדות, מהתאחדות החוגים, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. על 

  . "בלא יבוא"כן ממזר הוא משאר בשר, שהוא 

  קבצים מכת"י קדשו פנקס "אחרון בבויסק" י. אשת איש הוא הרחקה לעומת השמירה מהתעצמות אהבה עצמית יתירה.ודין ממזר מ

  

איסור עריות הקרובות פועל על טבע האהבה האנושית, שתהיה ראויה להתפתח מצד מעלת הרוח והכח המוסרי שבאדם. והנה 

המשפחה  ה אהבתתבה חומרית, ועל ידי היתר הקרובות היאהבת המשפחה היא ראש הקולטורא, על כן צריך שלא תחשך באה

מובלעת בתאוה החומרית, ולבד מה שהיה חסר כח המשלים של אהבת המשפחה לחציו של כל מין, היה גם מוליד שנאה למין 

מכת"י קבצים  .השוה, מנשים לנשים, ומאנשים, לאנשים, עד שהיה מביא את האנושיות לידי שקיעה גדולה ומניעת הצדק האלקי

  .קדשו ב בויסק ב יט

  


