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לקדושת בתי מדרשות
ארגון מוקדש לתיקון קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות
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שער ט"ו :חיזוק גדול מול הנסיונות לשמירת עינים
מתלוצצין עליו ומתבייש – זוכה למעלות היותר גדולות – להוכיח אחרים
– להחינוך מילדות – גם מעוברת תזהר.

כשמתלוצצין עליו בני אדם:
א(
ב(

ג(
ד(

ה(

כל שיודע שעושה המחוייב ,אל יבוש מפני המלעיגים עליו ,וגם לא יתקוטט עמהם
סימן א' ס"א(.
ואפילו הכל מלעיגים עליו ומביישים אותו ואומרים דברים לצערו ומזכירין לפניו מעשיו הרעים,
לא יעזוב האדם את חסידותו מפני הליצנים ,ויעלה על לבו שיהא לו זכות גדול על ידי זה
וצדקה תחשב לו אשר מתבייש ,ועל ידי כן יראת ד' טהורה נכנסה לו בלבו ומטהרת לבו וגופו
מכל דבר רע ,ומסייעין לו מן השמים להחזיקו ביראת ד' ,ומזמנין לו לעשות תשובה שלימה
)ספר חסידים ,סימן ז'(.
כאשר בן אדם בא לטהר עצמו ,מסייעין לו משמיא בנשמה קדושה )זוהר הקדוש נח סב.(.
עיקר חוזק החסידות מתחילה ועד סוף ,אף על פי שמתלוצצים עליו אינו מניח חסידותו
וכוונתו לשמים ואינו רואה פני הנשים )ספר חסידים ,סימן ט'( .כשמביישין אותו ומלבינין פניו ואינו
פותח פיו לענות ,לעתיד לבא פניו מבהיקין ויזכה להיות מהכתות המקבלות פני השכינה
ונהנות מזיו השכינה) .עי' שבת פח ,:ויקרא רבה הל' ד' ,ספר חסידים או' י'(.
כשעשה אדם עבירה ומתבייש בה ,מוחלין לו על כל עונותיו )ברכות י"ב( ,וכל שכן אם הגיע
)אורח חיים

לכך על ידי עסק של מצוה ,שנמנע מהסתכלות ,ועל ידי כן מבזין אותו.

ו( זהו טבע של קלי הדעת ,שכל דברים כהללו נראה בעיניהם כדברי שטות ,ואם ידברו
באזניהם ילעיגו למו ,וגם שלמה המלך עליו השלום ,כשכתב ספר משלי ,לא כנגן כתבו ,כי
אילו הי' מדבר באזניהם כל חכמתו לא היתה מועלת להיטיב לבם להשיבם ,אלא כנגד
הצדיקים החפצים בדבר ד' ,שיראו ויבינו וישכילו )ספר חסידים סימן א'(.
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