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 ועתה   אביא   לך   ראיות   על   כל   הדברים   האלה   מן   החז"ל,   אע"פ   שהדברים   פשוטים   ואין   צריכים   לחיזוק   ראיה.  

 בפרק   בני   העיר   אמרו   (מגילה   כז:):   "שאלו   תלמידיו   את   ר'   זכאי,   במה   הארכת   ימים?   אמר   להם:   מימי   לא   השתנתי   בתוך   ד'   אמות   של   תפלה   ולא  
 כניתי   שם   לחבירי,   ולא   בטלתי   קידוש   היום.   אימא   זקנה   היתה   לי   פעם   אחת   מכרה   כיפה   שבראשה   והביאה   לי   קידוש   היום.".   הרי   לך   פה   מן  

 החסידות   במה   שנוגע   אל   דקדוקי   המצות,   כי   כבר   פטור   היה   מן   הדין   מהבאת   יין   לקידוש,   כיון   שלא   היה   לו,   עד   שהיתה   צריכה   אמו   למכור   כיפה  
  שבראשה,   אמנם   ממידת   חסידות   היה   עושה   כן.   ובמה   שנוגע   לכבוד   חבירו   שלא   כנהו   אפילו   כנוי   שאינו   של   גנאי   וכדפירשו   התוספות   שם.   

 ורב   הונא   גם   כן   קשר   גמי   על   לבושו,   לפי   שמכר   המיינו   לקנות   יין   לקידוש   היום.  

 עוד   שם   (מגילה   כז:):   "שאלו   תלמידיו   את   ר'   אלעזר   בן   שמוע   במה   הארכת   ימים?   אמר   להם   מימי   לא   עשיתי   קפנדריא   לבית   הכנסת,   ולא   פסעתי   על  
 ראשי   עם   קודש".   הנה   זה   המדות   בענין   כבוד   בית   הכנסת   ובענין   כבוד   הבריות,   שלא   לפסוע   על   גב   מסיבתן   שלא   ליראות   כמבזה   אותן.  

 עוד   שם   (מגילה   כז:):   "שאלו   תלמידיו   את   ר'   פרידא   במה   הארכת   ימים?   אמר   להם   מימי   לא   קדמני   אדם   לבית   המדרש,   ולא   ברכתי   לפני   כהן,   ולא  
 אכלתי   מבהמה   שלא   הורמה   מתנותיה.   ואמרו   עוד   שאלו   תלמידיו   את   ר'   נחוניא   במה   הארכת   ימים?   אמר   להם   מימי   לא   נתכבדתי.  

 בקלון   חבירי,   ולא   עלתה   על   מטתי   קללת   חבירי",   ומפרש   התם,   כי   הא   דרב   הונא   דרי   מרא   אכתפיה,   אתא   ר"ח   בר   חנילאי   וקא   דרי   מיניה,   א"ל   אי  
 רגילת   דדרית   במאתיך   דרי,   ואי   לא   אתייקורי   אנא   בזילותא   דידך   לא   ניחא   לי,   (תרגום:   כגון   רב   הונא   שנשא   מעדר   על   כתפו   בא   ר"ח   בן   חנילאי  

 ליטלו   ממנו   כדי   לכבדו,   אמר   לו   ר"ח:   אי   רגיל   אתה   לשאת   כך   בעירך   קח,   ואם   אין   אתה   רגיל,   להתכבד   בבושתך   איני   רוצה).   הרי   שאע"פ  
 שמשמעות   בקלון   חבירו   הוא   המשתדל   לבזות   חבירו,   כדי   שעל   ידי   זה   ירבה   כבודו,   הנה   לחסידים   לא   יאות   לקבל   כבוד,   אפילו   אם   חבירו   הוא   הבא  

 ומתרצה   בזה,   אם   יהיה   זה   בזיון   לחבירו.  

 וכענין   זה   אמר   רבי   זירא   מימי   לא   הקפדתי   בתוך   ביתי   ולא   צעדתי   בפני   מי   שגדול   ממני,   ולא   הרהרתי   במבואות   המטונפות,   ולא   הלכתי   ד'   אמות   בלא  
 תורה   ובלא   תפילין,   ולא   ישנתי   בבית   המדרש   לא   שינת   קבע   ולא   שינת   עראי,   ולא   ששתי   בתקלת   חבירי   ולא   קראתי   לחבירי   בחניכתו   (בכינויו),   הרי  

 לך   מעשי   חסידות   מכל   הדרכים   שזכרנו   למעלה.  
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