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 והבית   השני   גם   הוא   חרב   ע"י   חסידות   כזה   אשר   לא   נשקל   במשקל   צדק   במעשה   דבר   קמצא,   אמרו   (גיטין   נו,   א):   סבור   רבנן   לקרוביה,   א"ל   רבי  
 זכריה   בן   אבקולס   יאמרו   בעלי   מומין   קריבין   לגבי   מזבח,   סבור   למקטליה   א"ל   רבי   זכריה   בן   אבקולס   יאמרו   מטיל   מום   בקדשים   יהרג,   בין   כך   ובין  

 כך   הלך   אותו   הרשע   והלשין   את   ישראל,   בא   הקיסר   והחריב   ירושלים,   והוא   מה   שאמר   ר"י   על   זה:   ענותנותו   של   ר'   זכריה   החריבה   את   ביתנו  
 ושרפה   את   היכלנו   והגליתנו.   הרי   לך   שאין   לדון   בחסידות   המעשה   באשר   הוא   שם   לבד,   אך   צריך   לפנות   כה   וכה   לכל   הצדדין   שיוכל   שכל   האדם  

  לראות,   עד   שידון   באמת   איזה   יכשר   יותר   העשיה   או   הפרישה.   

 הנה   התורה   צותה   (ויקרא   יט,   יז):   "הוכח   תוכיח   את   עמיתך",   וכמה   פעמים   יכנס   אדם   להוכיח   חטאים   במקום   או   בזמן   שאין   דבריו   נשמעים   וגורם  
 להם   להתפרץ   יותר   ברשעם   ולחלל   ה'   להוסיף   על   חטאתם   פשע,   הנה   בכיוצא   בזה   אינו   מן   החסידות   אלא   לשתוק.   וכך   אמרו   ז"ל   (יבמות   סה,   ב):  

  כשם   שמצוה   לומר   דבר   הנשמע,   כך   מצוה   שלא   לומר   את   שאינו   נשמע.  

 ראה   פשוט   הוא   שראוי   לכל   אדם   להיות   מקדים   ורץ   לדבר   מצוה   ולהשתדל   להיות   מן   העוסקים   בה,   אך   הנה   לפעמים   יכול   להולד   מזה   מריבה   שיותר  
 תתבזה   המצוה,   ויתחלל   בה   שם   שמים   ממה   שיתכבד,   בכיוצא   בזה   ודאי   שחייב   החסיד   להניח   את   המצוה   ולא   לרדוף   אחריה.   וכן   אז"ל   בענין   הלוים  

 ז"ל   (במדבר   רבה   ה,   א):   מפני   שהיו   יודעים   שכל   מי   שטוען   בארון   שכרו   מרובה,   והיו   מניחין   את   השלחן   והמנורה   והמזבחות   וכלן   רצים   לארון  
 ליטול   שכר,   ומתוך   כך   היה   זה   מריב,   ואומר   אני   טוען   כאן,   וזה   מריב   ואומר   אני   טוען   כאן,   ומתוך   כך   היו   נוהגין   קלות   ראש,   והיתה   השכינה   פוגעת  

 בהם   וגו'.  

 הנה   חייב   האדם   לשמור   כל   המצות   בכל   דקדוקיהם   לפני   מי   שיהיה   ולא   יירא   ולא   יבוש,   וכן   הוא   אומר   (תהלים   קיט,   מו):   "ואדברה   בעדותיך   נגד  
 מלכים   ולא   אבוש",   וכן   שנינו   הוי   עז   כנמר   וגו',   אמנם   גם   בזה   צריך   חילוק   והבחנה   כי   כל   זה   נאמר   על   גופי   המצות   שחייבים   אנחנו   בהם   חובה  

   גמורה   שבהם   ישים   פניו   כחלמיש.    
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