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ריסון הביקורת הפנימית

לדון לכף זכות

מהלך ההתנהלות היומיומית שלנו עם בני משפחתנו, ידידינו ומכרינו, אנו דנים אחרים כל העת, מבלי לשים לב; ב
שופטים אותם, הן לחיוב והן לשלילה. כל אינטראקציה נרשמת במחשב המנטאלי שלנו. לרבים מאתנו יש נטיה 

לדון אנשים דווקא לכף חובה. אך התורה דורשת כי נדון כמעט את כולם לכף זכות )פרט לאדם שידוע כ"רשע"(. 
בכוחה של גישה חיובית כלפי הזולת להגדיר מחדש את חיינו ולהביא למהפכה בכל מערכות היחסים שלנו. 

השיעור הזה יתייחס לשאלות הבאות: 

 Iמדוע עליי לדון את הזולת לכף זכות? האם לא עדיף לא לדון אחרים כלל?
 Iהאם עליי להיות תמים ותמיד לדון לכף זכות?

כיצד אוכל לדון אדם לכף חובה, אולי הרקע שלו ונסיבות חייו מאלצים אותו לנהוג כפי שהוא נוהג? I 
 Iכיצד משפיע הדין לכף זכות על הלך רוחו הכללי של האדם?

מבנה השיעור: 

המצווה לדון אחרים לכף זכות חלק ראשון: 

פרק א. התלות בין אהבת הזולת לבין דין לכף זכות   

משמעות שמו הטוב של הפרט חלק שני:  

פרק א. סקירה כללית   

פרק ב. לדון את המעשים, לא את האדם    

פרק ג. מדוע בכלל לדון?   

הרווחים שמפיקים כשדנים לכף זכות חלק שלישי: 

פרק א. שלום ושלווה   

פרק ב. כפי שאנו דנים אחרים, ידון ה’ אותנו   

פרק ג. התבוננות בזכותו של הזולת היא דרך לחקות את ה’   
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חלק ראשון: המצווה לדון אחרים לכף זכות

כהקדמה לנושא, עיינו בסיפור הבא. 

בבית משפחת פיינגולד באשדוד, שררו רגשות מעורבים. מצד אחד, השמחה הייתה גדולה, כי הבת הבכורה זה עתה התארסה; 
מצד שני, ההורים מודאגים בגלל האמצעים הדלים שעמדו לרשותם הן עבור החתונה הקרבה והן עבור חלקם בעלותה של דירה 

לזוג הצעיר. 

מר פיינגולד נסע ברחבי ארץ ישראל וארה"ב כדי לגייס כספים לחתונתה של בתו. כאשר הבינו שכניו וידידיו את המצב הקשה, 
החלו אף הם לגייס כספים עבור המשפחה. 

לבסוף, הגיע ליל החתונה. כאשר נכנסו האורחים שתרמו מכספם עבור החתונה אל האולם, הייתה התדהמה גדולה. החדר היו 
מקושט בפאר גדול, יותר מכפי המקובל בחברה זו, כולל סידורי פרחים יוקרתיים, ותזמורת בת שבעה כלים ניגנה תוך כדי הגשתה 

של המנה הראשונה מתוך שש.

האם לשם כך גייסו כספים?! והלא לאחרונה דברו הרבנים במפורש נגד חתונות ראוותניות, כשהם מעודדים את הציבור להימנע 
מאירועים כאלה על מנת שלא לאלץ אנשים בעלי יכולת צנועה יותר לחקותם. והנה, מבזבזת משפחת פיינגולד הנצרכת הון עתק, 
כולל כספם של תורמים, עבור לילה אחד, כאשר החתן והכלה זקוקים לדירה! האנשים שהוזמנו עזבו את האולם מזועזעים ובלתי 

מרוצים בעליל. 

מספר ימים לאחר מכן, העלה הרב פיינגולד, שחש בכעסם של אורחיו, את הנושא בפני רב הקהילה, הרב אליה וייס, והסביר לו 
מה שאירע. "כאשר הגעתי לאולם לדבר על מחירים ולקבוע תאריך, שאל אותי בעל המקום, 'האם יש לך קרובים בשם פיינגולד 

בגרמניה?' אמרתי לו שליאו פיינגולד היה אבי המנוח, ואז עלו דמעות בעיניו. הוא קרא, 'אני חי היום רק בזכותו של אביך;  הוא 
החביא את משפחתי ואותי והציל אותנו מן הנאצים. כל משפחתי חבה את חייה לאביך!'"

מר פיינגולד הסביר כי בעל האולם תמיד רצה לפגוש שוב את מציליו ולגמול להם טובה, אך, לאחר המלחמה, אבד הקשר עמם. 
"הוא הבטיח בהתרגשות כי יערוך לנו, בלי עלות נוספת, את החתונה המפוארת ביותר," המשיך מר פיינגולד. "ועל אף שניסינו 

להניא אותו מכך, החלטתו הייתה נחושה: הוא חש כי בכך הוא מכיר לנו טובה.

"כאשר הגענו לאולם באותו הערב, נדהמנו אנחנו בעצמנו מן הפאר וההדר, כפי שנדהמו כל אורחינו. לא יכולנו לומר דבר, כי 
מיטיבנו ביקש שמתנתו תישמר בסוד. אך כאשר ראינו את תגובותיהם של אורחינו, ביקשתי ממנו רשות לחשוף את הסיפור. כעת 

אני מבקש ממך, הרב וייס, אנא ספר לכולם את האמת."

למחרת בבוקר, בבית הכנסת, סיפר הרב וייס לקהילתו את הסיפור כולו. שוב הופתעו האנשים, אך הפעם מעצמם. כל אלה אשר 
אמרו דברים שליליים הבינו כי הם לא ידעו את כל העובדות – על אף שבאותו הזמן הם היו בטוחים שהם יודעים היטב! )על פי 

הרב פסח קראהן, Around the Maggid's Table, עמ' 167-164(. 

כמה פעמים מתרחש אירוע כזה בחיינו? אילו רק נעצרו האורחים ודנו את המשפחה לכף זכות. הם הכירו היטב את מר פיינגולד 
ואת משפחתו. הייתה לו היסטוריה ארוכה של התנהגות אחראית ומוסרית בתוך קהילתם. אז מדוע הם הסיקו מסקנות חפוזות 

ושטחיות לגבי החתונה המפוארת?
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ויקרא יט:טו – ה' אומר לנו לשפוט את עמיתנו "בצדק".   .1

ּפֹט ֲעִמיֶתָך. ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ֵני ָגדֹול ּבְ ר ּפְ א ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהּדַ ט ֹלא ִתּשָׂ ּפָ ׁשְ ּמִ ֹלא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ

מהו מובנו המדויק של הביטוי "בצדק תשפוט עמיתך"? התלמוד מסביר זאת במקור הבא. 

תלמוד בבלי שבועות ל, עם פירוש רש"י – אם אתה רואה אדם עושה מעשה שניתן לפרשו לחיוב או לשלילה, תדון אותו    .2
לכף זכות. 

בצדק תשפוט עמיתך הוי דן את חבירך לכף זכות.

 רש”י: הוי דן את חבירך לכף זכות - ולא בדין בעלי דינים הכתוב מדבר, אלא ברואה חבירו עושה דבר שאתה יכול להכריעו 
לצד עבירה ולצד זכות הכריעו לזכות ואל תחשדהו בעבירה.                         

התורה דורשת כי נראה את האנשים כהגונים, ישרים, וטובי לב ביסודם ולכן נדון אותם לכף זכות. 

ספר החינוך, מצווה רלה – מוטל עלינו לדון את האדם לכף זכות בהיכלי מחשבתנו, כשם שמוטל עלינו לשפוט בצדק    .3
בהיכלי המשפט. 

לשפוט בצדק ... ובא הפירוש שנצטוו הדיינין להשוות בעלי הריב... ועוד יש בכלל מצוה זו שראוי לכל אדם לדון את חבירו 
לכף זכות, ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב...                            

כשם שהשופט מֻצֶוה לדון בצדק בבית המשפט )כפי שנאמר בחלק הראשון של פסוקנו(, מגלים לנו החכמים כי מצוות התורה 
"בצדק תשפט עמיתך" נוגעת אף למחשבתו של כל אדם ואדם. כפי שנסביר בחלק השני של השיעור, מיושמת מצווה זו באופנים 

שונים בהתאם לאדם שבו מדובר. 

פרק א. התלות בין אהבת הזולת לבין דין לכף זכות

המקור הבא מתאר כיצד מהווה המצווה לדון לכף זכות ביטוי ל"ואהבת לרעך כמוך". 

הרב אלכסנדר זיסקינד, "יסוד ושורש העבודה", עמ' 13 – כאשר דנים את הזולת לכף זכות ניתן לקיים את מצוות "ואהבת    .1
לרעך כמוך". אם אנו דנים את הזולת לכף חובה, קשה מאוד לאהוב אותו. 

ומצות עשה של “בצדק תשפוט עמיתך” היינו לדון את חבירו לזכות בכל ענין ובכל מעשה שיעשה חבירו ... היא תלויה 
ומחוברת למצות עשה של “ואהבת לרעך כמוך”.

כי דבר ברור הוא, באם שידין לחבירו לכף חובה אפילו פעם אחת, שוב לא יכול לקיים בו מצות עשה של “ואהבת לרעך 
כמוך” על בוריה ושלימותה.

כתנאי לאהבת הזולת, יש לדונו לכף זכות. וכפי שמשתקף מן המקור הבא, אף ההפך הוא הנכון: אהבת הזולת היא תנאי מוקדם 
ליכולת לדון אותו לכף זכות. 

הרב דוד קרונגלאס, "שיחות חוכמה ומוסר" כרך א', עמ' 82 – אהבת הזולת מאפשרת לדון אותו לכף זכות.    .2

אם יש אהבה בין אדם לחבירו, אהבה אמיתית כאהבת האב לבנו, אז בא ממילא ובטבע המבט לטובה, ורואה הכל ודן הכל 
לכף זכות. 
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א”כ נמצא דמצות “בצדק תשפוט עמיתך”, הוי דן את כל האדם לכף זכות, היא תוצאה ממצות “ואהבת לרעך כמוך”. ומידת 
דן לכף זכות היא באמת סימן מובהק שיש בו אהבת הבריות.                       

מכאן שקיימת תלות הדדית בין דין לכף זכות לבין אהבת הזולת. לא תוכל לאהוב את הזולת באמת אלא אם כן תדון אותו לכף 
זכות, ולא תוכל לדונו לכף זכות אלא אם כן תאהב אותו. המקור הבא מתאר השלכה מעשית של ההבנה כי האפשרות לדון לכף 

זכות בנויה על "ואהבת לרעך כמוך". 

הרב אברהם אהרמן, Virtue to Journey, 2:12 – אהבת הֵרַע "כמוך" פירושה להשתמש באותן הצדקות עצמיות    .3
שבהן אנו מתרצים את חסרונותינו על מנת להצדיק את חסרונותיו של הזולת. 

התורה מצווה אותנו “ואהבת לרעך כמוך” על מנת לעודד אותנו להשקיע מאמצים  במתן הסברים להתנהגותו של הזולת, 
באותה מידה שבה אנו משקיעים מאמצים להתעלם מכישלונותינו שלנו. 

האם פטרת פעם את עצמך בתירוץ, “כך חונכתי. מה אני יכול לעשות? נו טוב, אז אני לא מושלם...”?

בפעם הבאה שתמהר לגנות את הזולת, העמד את עצמך במקומו ואמור, “כך חינכו אותו. מה הוא יכול לעשות? בסדר, אז 
הוא לא מושלם.”

אלה אינם תירוצים המצדיקים להמשיך בהתנהגות השלילית. מטרתה של דרך חשיבה זו היא לסייע לנו לראות את הזולת 
באור שונה, להמיר את הכעס באמפתיה ובחמלה כלפי אדם שאינו רואה כי מעשיו הם שליליים.

כמעט תמיד ניתן למצוא תירוץ כלשהו או לפחות לצמצם את חומרת המעשה או את התכונה הרעה כפי שהיא נראית לעין. לעתים 
קרובות אין האדם מבין את חומרת מעשיו, או שחינוכו וניסיון חייו הובילו אותו להאמין כי התנהגותו טובה, או אפילו נדרשת! 

התסריט הבא הוא דוגמה טובה לכך. 

אודי היה תלמיד תיכון בעייתי מאוד. הוא לעג לחברים בקביעות, ולא התעניין כלל בלימודים. ההנאה היחידה שלו הייתה להתבדח 
על חשבון אחרים. דוד, בן כיתתו, סבל אישית מהתנהגות זו והיה מתלונן על כך הרבה באוזני הוריו. 

יום אחד אמרה אמו של דוד, "נראה לי שמשהו קורה בחיים של אודי. למה שלא נבדוק מה המצב שם בבית?"

לאחר מספר ימים התברר כי הוריו של אודי עומדים בפני גירושין. אודי לא קיבל בבית את האהבה ואת ההערכה שהוא היה זקוק 
להן, ועל מנת לקבל את תשומת הלב החסרה לו נואשות, התנהג באופן שלילי בבית הספר.

דוד חש כעת רק אמפתיה כלפי אודי, ותחושתו לגבי התנהגות חברו השתנתה מן הקצה אל הקצה. )מבוסס על הרב אברהם 
)2:11 ,Virtue to Journey ,אהרמן

במצבים כאלה, אם אפשר, עלינו לבחון אפשרויות להושיט יד ולהציע סיוע לזולת )ראה שיעור “מורשה” על חסד(. 

הרב שלמה וולבה, "עלי שור" כרך ב', עמ' 207 – עלינו לחפש את התכונות הטובות אצל הזולת. זאת, בניגוד למנהג הטבעי    .4
של רבים מבני האדם, המתמקדים בשלילי ומתעלמים מן החיובי. 

הדן לכף זכות רוצה שחברו יהיה זכאי ומחפש דרכים כיצד להבין מעשיו שיהיו על צד כוונה טובה...

... כל כך יש להסתכל בעין טובה על כל אדם ולרצות דווקא לראות כל מעשיו נובעים ממקור טוב! מכאן שאנו צריכים 
לחפש אצל בני אדם דווקא מעלות, היפך מדרך העולם שאת המגרעות רואים תיכף ומהמעלות מתעלמים.       
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נקודות לסיכום החלק הראשון: 

בכל רגע נתון אנו דנים את התנהגותו של הזולת. כהרף עין אנו מעמידים למשפט, מביאים ראיות, ומוציאים גזר דין על כל מי  I 
שאנו רואים. כשם שהתורה קובעת את סדר היום עבור משפטים הנערכים בבית הדין, כך היא מדריכה אותנו כיצד לפעול 

בתוך “היכלי המשפט” של מוחותינו. בניגוד גמור לשיפוטים השליליים או הניטראליים שאנו נוטים לבצע כלפי הזולת, דורש 
מאיתנו ה’ כי נדון את הזולת לכף זכות. 

ראיית הזולת באור חיובי היא תנאי מוקדם ליכולת לאהוב את רעך כמוך. יחד עם זאת, אהבת הזולת היא תנאי מוקדם  I 
ליכולת לראות אותם באופן חיובי. מאחר ששני תנאים אלו תלויים זה בזה, כיצד יתחיל האדם לאהוב את הזולת ולדונו לכף 

זכות? כדי להתחיל בתהליך, עלינו להשתמש באותם צידוקים עצמיים שבעזרתם אנו מתרצים את חסרונותינו, כדי לתרץ את 
חסרונותיו של הזולת. 

הגישה “כך הוא חונך, מה הוא יכול לעשות? נכון, הוא אינו מושלם, אבל אינו רע,” תוכל להמיר את הכעס על הזולת בחמלה,  I 
את התסכול בסבלנות של אהבה, ואת המשפטים הקשים ב”היכלי המשפט” הפנימיים שלנו בברכות להצלחתו.

חלק שני: משמעות שמו הטוב של הפרט

פרק א. סקירה

כפי שציינו לעיל, המצווה לדון את הזולת לכף זכות תלויה בסוג האדם שבו מדובר. היהדות דורשת מאיתנו לחשוב על התנהגותו 
של הזולת, במקום לדון אותו אינסטינקטיבית. כפי שיראו המקורות הבאים, על אף שאנו נדרשים לדון לכף זכות כאשר אנו 

מפרשים את מעשיהם של הזולת, איננו נדרשים להיות תמימים מדי. 

פרקי אבות א:ו, עם פירוש הרמב"ם – ראוי לדון את הזולת לכף זכות.    .1

 

יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות.

רמב”ם: הוי דן את כל האדם לכף זכות - ענינו כשיהיה אדם שלא תדע בו אם צדיק הוא אם רשע, ותראהו שיעשה מעשה 
או יאמר דבר שאם תפרשהו על דרך אחת יהיה טוב, ואם תפרשהו על דרך אחרת יהיה רע, קח אותו על הטוב ולא תחשוב 

בו רע... וכשיהיה בלתי ידוע ... צריך בדרך החסידות שתדין לכף זכות.

הרמב”ם מציג שלוש קטגוריות של אנשים: 

	 צדיק: אדם שידוע עליו כי הוא תמיד מתנהג בצורה הראויה בתחום מסוים ובמערכות יחסים בין-אישיות.

	 רשע: אדם שידוע כי תמיד אינו מתנהג כראוי בתחום מסוים ובמערכות יחסים בין-אישיות.

	 אדם שאינך מכירו. 

מאחר שאנשים הנם מורכבים, תחומים שונים בהתנהגותו של האדם אינם תלויים זה בזה ואינם תמיד אחידים. למשל, ייתכן כי 
אדם צדיק ביחס לכיבוד הורים, ורשע בענייני ממונות )מדבריו של הרב יצחק ברקוביץ, ירושלים; קודש ישראל, פרק כג(.

במקור הקודם למדנו כי במקרה של זר, שאינך יודע האם הוא צדיק או רשע, ראוי לדונו לכף זכות. במקורות הבאים נעסוק 
בקטגוריות האחרות. 
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רמב”ם, פרקי אבות א:ו – יש לדון את הצדיק לכף זכות בכל המצבים. צריך אף לתרץ התנהגויות חשודות ולהסביר אותן    .2
בצורה חיובית. 

אבל אם יהיה האדם נודע שהוא צדיק מפורסם ובפעולות הטובות, ונראה לו ּפַֹעל שכל עניניו מורים שהוא ּפַֹעל רע, 
ואין אדם יכול להכריעו לטוב אלא בדוחק גדול ואפשר רחוק, הוא ראוי שתקח אותו שהוא טוב, אחר שיש שם שום צד 

אפשרות להיותו טוב ואין מותר לך לחושדו.

המקרה הבא, המופיע בתלמוד, מדגים את המידה שבה מוטל על האדם לדון לכף זכות את מעשיו של הצדיק. 

שאילתות דרב אחאי גאון, פרשת שמות, שאילתא מ – רבי עקיבא ידע כי מעסיקו צדיק, והתאמץ מאוד לדונו לכף זכות    .3
כאשר לא קיבל בזמן את שכרו על עבודתו. 

ומעשה ברבי עקיבא בן יוסף שהיה מושכר אצל רבי אליעזר בן הורקנוס ועשה עמו שלש שנים. כשבא ליפטר ממנו בערב 
יום הכפורים אמר לו תן לי מעותיי ואלך ואפרנס את אשתי ואת בניי. אמר לו אין לי מעות שאתן לך. והיה רואה מעות בידו 

... )ר’ עקיבא ביקש שייתן לו שכרו בנכסים שונים ור’ אלעזר השיב שאין לו, למרות שר’ עקיבא ראה את אותם חפצים 
ברשות רבי אליעזר. פנה ר’ עקיבא והלך לביתו בלי כל תשלום. אחרי החג הגיע אליו ר’ אליעזר לשלם לו, ושאלֹו מה חשב 

כאשר דחה אותו בלי כל שכר(.

אמר לו: בני, חייך, כשאמרת לי תן לי מעותיי ואמרתי לך אין לי מעות שאתן לך והיית רואה מעות בידי במה חשדתני? אמר 
לו: אמרתי, שמא שדות וכרמים נזדמנו לו בזול וביקש ליקח מהם...

כשאמרת לי תן לי כרי’ וכסתו’ בשכרי ואמרתי לך אין לי והיית רואה כרים וכסתות בתוך ביתי והיית רואה לי קרקע, במה 
חשדתני? אמר לו: אמרתי, שמא הקדיש רבי כל נכסיו לשמים. 

אמר לו: העבודה, כך היה. הורקנוס בני לא היה עוסק בתורה והקדשתי כל נכסיי לשמים כדי שיעסוק בתורה עד שבאתי 
אצל חכמים והתירו את נדרי...

באירוע לעיל, ראינו את נכונותו של ר' עקיבא להתאמץ מאוד לדון לכף זכות את התנהגותו של מעסיקו בערב יום הכיפורים, במקום 
להאמין לאפשרות כי מעסיקו אינו משלם לו בזדון.

מכך עלינו ללמוד להשתמש ביכולות שיקול הדעת שלנו במלואן על מנת להגיע להסבר סביר יותר למעשיו של הצדיק, כפי 
שמודגם במקרה הבא: 

מסופר כי הרב שמעון שוואב )1908-1995, ניו יורק( ראה יהודי אחד אוכל נקניקיה בדוכן לממכר מזון שאינו כשר. הרב שוואב 
הכיר את היהודי הזה כאדם שמתפלל בבית כנסת אורתודוקסי. הוא הניח כי אדם זה הנו חולה מסוכן, ומצבו הרפואי דרש כי יאכל 

מיד עם הופעתם של סימפטומים מסוימים. האם הייתה הערכתו של הרב שוואב נכונה לגבי המצב?

כן. רוב המתפללים הקבועים באותו בית כנסת הם "צדיקים" בתחום של הכשרות - הם אוכלים מזון כשר בלבד. לכן היה הרב 
שוואב מחוייב לדון אדם זה לכף זכות, ולהמציא הסבר סביר )אף אם דחוק( לכך שאדם זה נאלץ לאכול מזון לא כשר באותו הרגע. 

זמן מה לאחר מכן נודע לרב שוואב כי אותו מתפלל אושפז בבית החולים, והוא הלך לבקרו. האדם סבל מאולקוס מדמם בקיבה, 
ורופאו ציווה עליו לאכול מיד עם הופעתם של הסימפטומים! )מדבריו של הרב יצחק ברקוביץ, ירושלים(. 
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דוגמה שכיחה יותר מופיעה להלן. 

מרים נהגה להופיע בזמן לפגישותיה עם דינה. לכן, כאשר אחרה מרים, הניחה דינה כי ארע משהו דחוף שגרם לעיכוב, ולא סברה 
כי מרים מאחרת מתוך חוסר כבוד כלפיה. 

במקור הבא, אנו מגיעים לקטגוריה האחרונה, "הרשע". 

רמב"ם, פרקי אבות א:ו – יש לדון את מעשיו של הרשע לכף חובה, עד שיחזור בתשובה.    .4

וכן כשיהיה רשע ויתפרסמו מעשיו ואחר כך ראינוהו שיעשה מעשה שכל ראיותיו מורות שהוא טוב ויש בו צד אפשרות 
רחוק לרע ראוי להשמר ממנו ושלא תאמן בו שהוא טוב אחר שיש בו אפשרות לרע.                     

כאשר אדם רכש לעצמו שם רע, ובצדק, עליו להוכיח כי השתנה. על אף שבדרך כלל אנו נדרשים לדון את הזולת לכף זכות, עלינו 
להימנע מתמימות שאינה במקומה. 

לסיכום, שמו של האדם הוא המכריע:

עלינו לדון את הצדיק לכף זכות תמיד, אף כאשר מעשה מסוים נראה שלילי. 

עלינו לדון את הרשע לכף חובה תמיד, אף אם נראה כי הוא עושה מעשה טוב.  

אם אין מכירים את האדם, ראוי, אך אין חובה, לדון אותו לכף זכות. 

התסריטים הבאים מסייעים להדגים את יישומיה של מצווה: 

תסריט א. אתה מתלבש בחדר הכושר המקומי. אתה שומע ילד אומר לאביו, "אבא, המכנסיים האלה לא שלי." האב משיב, "לא 
משנה, תלבש אותם ונלך." מה עליך לחשוב לגבי האירוע הזה?

תגובה. אם אינך מכיר את האב, ראוי לדון אותו לכף זכות. ניתן להסביר למשל, כי כוונתו של הילד הייתה כי המכנסיים שייכים 
לאחיו, ולא לו, ולכן האב לא התנגד ללבישתם. 

תסריט ב. אתה יושב בכיתה וממתין שהשיעור יתחיל. שני תלמידים משוחחים ביניהם ואחד לוחש דבר מה לחברו, ושניהם 
מתבוננים בך וממשיכים בשיחתם. האם הם מדברים עליך? האם הם אומרים דברים טובים? דברים רעים?

תגובה. אם אינך מכירם, ראוי לדונם לכף זכות ולחשוב על הסבר סביר, כגון שהם דיברו עליך דברים טובים, או שהם באמת לא 
הסתכלו עליך ולא דיברו עליך.  

אם הם צדיקים בתחום של הימנעות מלשון הרע, יש לדון אותם לכף זכות.

אם הם ידועים כמדברים לשון הרע, ולכן נחשבים "רשעים" בתחום זה, עליך לדונם לכף חובה. 

תסריט ג. חברך הטוב מתגורר בעיר אחרת ואתה רגיל לשוחח עמו בטלפון בכל יום שישי בעת הנסיעה הביתה. ביום שישי אחד 
אתה מתקשר ואין תשובה, ולכן אתה מתקשר שוב ביום ראשון. לאחר שהשארת שלוש הודעות במשך השבוע, הוא טרם השיב 

לך. האם הוא מתעלם ממך? או האם הפלאפון שלו התקלקל? 
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תגובה. מאחר שהוא "צדיק" במענה לשיחות הטלפון שלך )אתה מדבר אתו כל יום שישי, והוא מתנהג כלפיך בדרך ארץ(, עליך 
לדונו לכף זכות. עליך לחשוב על הסבר סביר )אף אם הוא דחוק(, למשל: הפלאפון שלו אינו פועל או שחברת הפלאפונים ניתקה 

לו בטעות את השירות. 

פרק ב. לדון את המעשים, לא את האדם

היהדות מבחינה בין מעשיו של האדם, לבין האדם עצמו, בלי קשר למעשים שאנו רואים שהוא עושה. על אף שהדרך הטובה ביותר 
להכיר את האדם היא באמצעות מעשיו, ייתכן מאוד כי מעשיו מעוצבים בעיקרם על ידי השפעות חיצוניות או על ידי מאבקים 

פנימיים שאיננו מודעים להם. משום כך, אין מעשיו החיצוניים שיקוף מדויק של "מהותו הפנימית" )מדבריו של הרב יצחק 
ברקוביץ, ירושלים(. 

לכן, התורה מעניקה לנו הרשאה והנחיות כיצד לשפוט את מעשיו. זוהי המצווה "לדון את כל האדם לכף זכות", להעריך מתוך 
מחשבה את מעשיו של האדם, ולא להסיק מסקנות חפוזות. 

יחד עם זאת – כפי שנראה במקור הבא – מזהירה אותנו התורה לא לדון את האדם עצמו. 

פרקי אבות ב:ד – מאחר שאין באפשרותנו לדעת את כל ההשפעות שגרמו לאדם להתנהג בצורה שלילית, לא נוכל לדון    .1
את האדם בעצמו. 

ואל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו.       

הרב עובדיה מברטנורה, שם – נהיה רשאים לדון את הזולת, רק במקרה שבו הועמדנו בפני ניסיון זהה, ועמדנו בו.    .2

אם ראית חבירך שבא לידי נסיון ונכשל, אל תדינהו לחובה עד שתגיע לידי נסיון כמוהו וִתָנֵצל.

מאחר שאין אפשרות "להיכנס לנעליו של הזולת" ומאחר שאין אנו האדם שהוא, על כל נסיבות חייו, בלתי אפשרי כי נעמוד בפני 
אותו הניסיון בדיוק, ולכן לא נוכל לדון כלל את האדם. נוכל לדון רק את מעשיו. 

פרק ג. מדוע בכלל לדון?

התורה מבקשת מִאתנו לדון זה את זה לכף זכות. במילים אחרות, עלינו לשפוט את הזולת. מדוע? האם לא יהיה טוב יותר אם לא 
נדון כלל את מעשיו של הזולת? נתעסק רק בעניינים שלנו, נחיה וניתן לחיות? 

הרב יצחק ברקוביץ, תכתובת אישית – אם בכל מקרה נדון את מעשיו של הזולת, הבה נדון אותם לפחות בצורה נכונה. על    .1
מנת להיות פעילים ותורמים לחברה, מוטל עלינו לדון את מעשיו של הזולת. 

יש שתי תשובות:

 הסקת מסקנות שייכת לטבע האנושי. תהיה זו תמימות לחשוב כי לא נדון אינסטינקטיבית את מעשיו של הזולת. התורה 
מכירה בטבע אנושי זה, ולכן מנחה אותנו כיצד לדון אנשים בצורה נכונה. 

 התורה מכוונת אותנו לקחת חלק פעיל בחברה. איננו אמורים להתעלם מן העולם סביבנו! אין לומר, “אני לא מתערב; אינני 
רוצה לדעת ולא אכפת לי מה הוא עשה.” צריך להיות אכפת לנו. היהדות מבקשת שאנשים יהיו פעילים בחברה, ולא יטמנו 

את ראשיהם בחול. כאשר אין דנים את מעשיו של הזולת, בעצם נסוגים מן החברה והופכים להיות פסיביים.
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המקור הבא דן בסיבה נוספת שבעטיה על האדם לדון את הזולת לכף זכות. 

ר' יהושע לייב דיסקין )מהרי"ל דיסקין(, תשובות מהרי"ל, סוף כרך א' – התורה אומרת לנו לדון את הזולת לכף זכות על   .2
מנת שנשמר את רמתנו הרוחנית. אם סבור אדם שהזולת עובר עברות, אזי יש לו לגיטימציה מסוימת לעבור עברות. 

עיר שיש יו”ד יהודים, וא’ חטא, ר”ל, ע”כ פרץ גדר הבושת לגמרי, לא כן השני שיחטא כמו כן, אינו צריך לעזות כ”כ, כי לא 
לבד שאינו מתבייש רק בפני ח’, אף גם הרי יש לו מסייע, וחלילה הג’ שיחטא אינו עז פנים כל כך, כללו של דבר הה’ שיחטא 

א”צ לעזות כלל ...

חז”ל יעצונו לדון לכף זכות, למען לא ִיָמֵצא לנו פתח בלבבינו לפרוץ גדר הבושה, וכאשר נחקוק על לבבינו שכולם צדיקים 
איככה יערב אח”כ להקדיח תבשילו, לא כן כאשר ימצא בכל אחד שמץ דופי, כי אז הוא עלול ליכשל ח”ו באין מושל ברוחו.

נקודות לסיכום החלק השני:

התורה דורשת איזון בין שפיטת אנשים בצורה שלילית לבין תמימות שלא במקומה. לכן, היא מבחינה בין שלושה סוגים של  I 
אנשים: 

	 צדיק: אדם שידוע עליו כי הוא תמיד מתנהג כראוי בתחום הלכתי מסויים ובמערכות יחסים בין-אישיות. את הצדיק יש 
לדון תמיד לכף זכות, אף כאשר נראה, על פניו, כי הוא עושה מעשה שלילי. 

	 רשע: אדם שידוע כי הוא תמיד נוהג שלא-כראוי בתחום הלכתי מסוים ובמערכות יחסים בין-אישיות. עלינו לחשוד 
ברשע תמיד, אף אם נראה כי כעת הוא עושה מעשה טוב. 

	 אם מדובר באדם שאינך מכירו: ראוי, אך לא חובה, לדון אותו לכף זכות. 

מאחר שבני האדם הם מורכבים, תחומים שונים בהתנהגותו של האדם אינם תלויים זה בזה ואינם תמיד אחידים. למשל,  I 
ייתכן כי אדם ‘צדיק’ ביחס לכיבוד הורים, ו’רשע’ בנושאים כלכליים. בנוסף לכך, ניתן לדון ולגבש דעות רק לגבי מעשיו של 

האדם, אך לעולם לא לגבי האדם עצמו, מאחר שנסיבות חייו שונות משלנו. 

מדוע מלמדת אותנו התורה לדון בכלל את מעשיו של הזולת? משום שהסקת מסקנות היא תכונה טבועה בטבע האנושי, ועל  I 
כן מנחה אותנו התורה כיצד לדון בצורה נכונה, ולא לבצע שיפוט מהיר ושטחי. 

בנוסף לכך, היהדות דורשת מאיתנו להיות שותפים פעילים בחברה, כך שנוכל לסייע זה לזה ולדאוג זה לזה. לכן, עלינו  I 
לשקול את האפשרות כי ייתכן שהאדם עושה משהו שגוי והרסני לעצמו ולמשפחתו, ולא להתעלם ממעשיו.

הסיבה השלישית היא, ש’לדון לכף זכות’ הוא אמצעי לשימור רמתו הרוחנית של האדם עצמו, משום שכל עוד סבור האדם  I 
כי אין הזולת עובר עברות, לא יהיה מקובל בעיניו להתנהג באופן בלתי ראוי בעצמו.

חלק שלישי: הרווחים שמפיקים כשדנים לכף זכות

פרק א. שלום ושלווה

לעתים קרובות אנו דנים את האדם מתוך גאווה, כשאנו מלאי ביטחון שאנו יודעים את כל הסיפור. שוו בנפשכם כמה צער היה 
נחסך בסיפור הבא, אילו דנו אנשי העיר את החייט לכף זכות. 

הרש"ש )הרב שמואל שטרשון מווילנא, 1819-1885( היה ידוע בגדלותו בתורה ובעושרו הרב. הוא בילה שעות רבות בלימוד 
התורה )פרשנותו על כל התלמוד מופיעה עד היום בכל הוצאות התלמוד( והוא עזב את תפקידו כבנקאי מסחרי כדי לנהל קרן 

הלוואות-חינם. 
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יום אחד הגיע אליו חייט בשם ר' זלמן ללוות שלוש מאות רובל למשך שנה אחת, והסכום נרשם ביומנו של הרש"ש. שנה אחר כך 
החזיר ר' זלמן את הכסף לידו של הרש"ש, והלה הכניס אותו לתוך הספר שבו למד באותה שעה, כדי לצמצם את ביטול התורה 

שלו. בסופו של אותו יום אחר הצהריים, החזיר את הספר הנדיר למדף, כאשר הכסף עדיין טמון בכריכה האחורית.

שבוע לאחר מכן פנה הרש"ש לר' זלמן וביקש לדעת מתי יוחזר הכסף, ור' זלמן השיב מיד כי הכסף הוחזר ביום המיועד. על מנת 
לפתור את הבעיה החליטו לפנות לבית הדין.

החדשות התפשטו בעיירה כאש בשדה קוצים: ר' זלמן, החייט הפשוט, יעמוד לדין תורה מול הרש"ש. אנשים כעסו מאוד כי מאן 
דהוא מעז לסתור את טענתו של הרש"ש הקדוש והמלומד. אישיותו של ר' זלמן ושמו הטוב הוכתמו. בית הדין פסק כי על ר' זלמן 

להישבע כי אומנם החזיר את ההלוואה. אך הרש"ש לא רצה לקחת סיכון כי יהודי יישבע לשוא, ולכן ויתר על התביעה. 

למרות שבאופן רשמי התביעה בוטלה, הפסיקו אנשי העיר לפנות לחייט המסכן, ובסופו של דבר עזב החייט את העיר רצוץ ושבור. 

שנה אחר כך שוב עסק הרש"ש בסוגיה שאותה למד באותו יום גורלי, ושוב הוציא מן המדף את הספר הנדיר שבו למד. ברגע 
שהוציא את הספר, הבחין בשלוש מאות הרובלים שנפלו מן הכריכה האחורית. זה היה הכסף שר' זלמן השיב!

הרש"ש חיפש את ר' זלמן כדי לבקש את סליחתו, ומצאֹו מתגורר בבית קטן הרחק מן העיר. הרש"ש התחנן בפניו כי ימחל לו. 
"כיצד תועיל לי מחילה?" שאל ר' זלמן בעצב. "עסקיי כשלו, כספי ירד לטמיון והפכתי ללעג ולקלס בעיני הקהילה." הרש"ש הציע 

כי יעבור מבית כנסת לבית כנסת ויודיע כי הטעות הייתה שלו, ושהאנשים צריכים לחזור ולהתייחס לר' זלמן בכבוד הראוי. "לא," 
אמר ר' זלמן בייאוש. "אנשים יאמרו כי הרש"ש צדיק, ובחמלתו הוא מתנהג כך. הם לא יאמינו כי באמת הצדק היה עמי."

הרש"ש היה נבוך, כי בהכירו את הטבע האנושי, ידע שר' זלמן צודק. אנשים לא יאמינו לו לאחר שנה שלמה של ספק ודחייה. 
הרש"ש חשב מעט ולבסוף אמר, "יש לי בת... אם אקח את בנך כחתני, פירוש הדבר כי נהיה מחותנים, ואז איש לא יטיל ספק 

בהיותך אדם ישר ומכובד."

ר' זלמן הסכים להצעה זו. אף החתן והכלה המיועדים הסכימו, החתונה נערכה ור' זלמן חזר למעמדו הקודם בקהילה )על פי הרב 
פסח קראהן, The Maggid Speaks, עמ' 36-39(.

כמה שונים היו חייו של ר' זלמן אילו דנו אותו אנשי עירו לכף זכות. הוא היה שומר על עסקיו ולא היה נאלץ לעבור לעיר אחרת. 
אומנם לסיפור זה יש סוף טוב, אך לא כל סיפור מסתיים כך. במקורות הבאים, נראה כי המצווה לדון לכף זכות היא מפתח לשלום 

ושלווה בתוך הקהילה. 

ספר החינוך, מצוה לה – הנהוג לדון לכף זכות מביא שלום ושלווה, מאחד קהילות ומסיר רגשות שליליים.    .1

גם במה שאמרנו שכל אדם חייב לדון חבירו לכף זכות ... יהיה סיבה להיות בין אנשים שלום ורעות. 

ונמצא שעיקר כל כונת המצוה להועיל בישוב בני אדם אם ישר הדין, ולתת ביניהם שלום עם סילוק החשד איש באיש.

תארו לעצמכם כמה מחלוקות ניתן היה למנוע אילו רק נמנעו אנשים מהסקת מסקנות חפוזות לגבי דבריו, מעשיו או כוונותיו של 
הזולת, או לגבי הסיבות למעשיו!
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אלו הצדקות חיוביות עולות במוחך לאירועים הבאים? מה עשוי היה לגרום לאנשים לנהוג כפי שהם נוהגים?

	 הבחורה שמאחורי הדלפק מאבדת את סבלנותה כלפיך ומשיבה לשאלותיך בלי רצון ובקיצור רב. 

	 גבר המגיע מאחוריך תוך כדי הליכה חפוזה על המדרכה נתקל בך ומבהיל אותך, ואפילו אינו טורח להתנצל. 

	 השכן מחנה את מכוניתו ליד הכניסה לחניה שלך, לאחר שביקשת ממנו לפחות שלוש פעמים לא לעשות זאת. 

	 חברך לדירה מגיע הביתה בשלוש לפנות בוקר כשהוא מדבר בקולי קולות בסלולארי שלו. 

מהי תחושתך כלפי אנשים אלו לפני שאתה מנסה לחשוב כיצד להסביר את מעשיהם? כיצד אתה חש לאחר מכן? 

רמב"ם, הלכות דעות,  ה:ז – תלמיד חכם דן כל אחד לכף זכות והתנהגותו נעימה תמיד.   .2

תלמיד חכם לא יהיה צועק בשעת דיבורו כבהמות וכחיות. ולא יגביה קולו ביותר אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות ... 
ומקדים שלום לכל האדם כדי שתהא רוחן נוחה הימנו. ודן את כל האדם לכף זכות. מספר בשבח חבירו ולא בגנותו כלל. 

אוהב שלום ורודף שלום ... כללו של דבר אינו מדבר אלא בדברי חכמה או בגמילות חסדים וכיוצא בהן             

בתפיסתו של הרמב"ם, הֹנַהג לדון לכף זכות הוא היבט אחד של אישיותו המעודנת של אדם שאנשים נהנים להימצא במחיצתו. 

פרק ב. כפי שאנו דנים אחרים, דן ה' אותנו

חשוב על האנלוגיה הבאה:

קירות השיש המאיימים מגבירים את תחושת העצבנות שלך כשאתה הולך אנה ואנה בפרוזדורים, ממתין לתורך כדי לטעון את 
טענותיך. אמת, מדובר רק בדו"ח תנועה של 800 ₪ על נסיעה במהירות מופרזת, אך האווירה רווית מתח. 

פתאום מתקרב צעיר אחד, שעושה את דרכו בריצה לכיוון אולם בית המשפט. כאשר הוא חולף לידך, הוא דורך על רגלך. לבקשת 
ה"סליחה" המבוהלת שלו אתה משיב בסבלנות, "אין בעיה. אני יודע שאתה כנראה ממהר ועצבני כמוני." הבחור מחייך בהקלה 

וממשיך בדרכו. 

לאחר מספר דקות נפתחת הדלת, ואתה נקרא לעמוד בפני השופט. בענווה, אתה מתחנן בפני השופט, "אני יודע שנסעתי מעל 
המהירות המותרת, אבל בבקשה תבין שממש מיהרתי..."

כשאתה מרים את עיניך, אתה רואה את השופט יושב על הבמה, ולצדו הבחור שהרגע פגשת בפרוזדור. אתה נועץ בצעיר עיניים 
מופתעות. 

"זה בני," מסביר השופט בקצרה. "ועכשיו הסבר מדוע מיהרת כל כך."

עכשיו, מתוך ביטחון מחודש, אתה טוען את טענותיך, כשאתה יודע כי השופט יתייחס אליך באותה נעימות שבה התייחסת לבנו 
)על פי The Code of Jewish Conduct, הרב יצחק סילבר, עמ' 7(. 

בכל פעם שאנו דנים את רענו, מתבונן אבינו שבשמים ורואה מהי מידת הנדיבות שנפעיל כדי לדון את אותו אדם לכף זכות. הקב"ה 
עצמו מתייחס אלינו בהתאם. מושג זה מופיע במקורות הבאים. 
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תלמוד בבלי, שבת קכז: - כפי שאנו דנים את הזולת, כך ה' דן אותנו.    .1

הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות.

אנו קובעים את הסטנדרטים של ההערכה כלפינו על פי ההערכה שלנו כלפי הזולת. כפי שמסביר ר' חיים מוולוז'ין: הפסוק "ה' 
ִצְלָך" )תהלים קכא:ה( כוונתו שהקב"ה נוהג כמו הצל שלנו. כשם שצל-גופו של האדם, על המדרכה או על הקיר, מחקה את האדם 

בכל תנועותיו, כך התנהלותו של ה' כלפי האדם "מחקה" את מעשיו של האדם )נפש החיים א:ז(. עיקרון זה של השתקפות מעשינו 
במעשי ההשגחה האלוקית ידוע כ"מידה נגד מידה". אם אדם סלחני וטוב לב כלפי הזולת, אלוקים יהיה סלחן ורחמן כלפי אדם זה. 

הקשר בין עיקרון 'מידה כנגד מידה' ו'דין לכף זכות' יוסבר באופן מלא יותר במקור הבא. 

חפץ חיים, "שמירת הלשון", שער התבונה פרק ד – כאשר אנו בוחרים כיצד לפרש את מעשיו של הזולת, אנו קובעים כיצד    .2
יישפטו מעשינו בעתיד. 

והנה מה מאד צריך האדם לחזק את עצמו במדה זו לדון את כל אדם לכף זכות, כי על ידי מדה זו דכף זכות, וכן להיפך ח”ו, 
נקל להאדם להעלות על עצמו שם צדיק או רשע. 

כי ידוע הוא דחובתו של אדם וזכותו תלויים לפי רוב המצות והעונות שיש בידו... אם ידקדק הקב”ה ח”ו אחר עשית 
מצותיו, ימצאו רובן בעלי מומין, והמצות שישארו לו יהיו מיעוטא דמיעוטא נגד העוונות שיש לו... אבל אם הקב”ה יתנהג 

עמו במידת הרחמים, ויחפש עליו זכות בכל עניניו, ישארו זכויותיו על מכונן ...

והנה כל זה תלוי לפי ההנהגה שהנהיג עצמו בימי חייו עם הבריות. אם דרכו היתה לדון אותם לכף זכות, דנין אותו ג”כ 
לזכות, כדאיתא בשבת קכ”ז. ואם דרכו היתה ללמד חובה על הבריות ולדבר עליהם רע, גם מלאכי השרת מדברים עליו רע 

למעלה, כדאיתא במדרש...

על כן צריך שידע האדם בנפשו בעודו בחיים, כי בעת שהוא דן את חבירו, בין לטב בין למוטב, אז בדיבורו ממש הוא מסדר 
דין לעצמו.                                

בעל-שם-טוב על התורה, ויקרא יט:טו – שום גזר דין אינו נגזר על האדם אלא אם כן הוא עצמו מוציא גזר דין זהה. לכן    .3
מראים לאדם מישהו העובר עבירה כפי שהוא עבר, וכפי שהוא ידון את האדם הזה, כך ידונו אותו בשמים. 

כשרואה אדם דבר נבלה מאיש רשע שעבר עבירה חזקה ידין אותו לכף זכות, כי מצד רדיפת היצר הבוער בו עושה, ומצד... 
שאינו יודע חומר האיסור בו ... ובזה מציל גם עצמו מדין... וכישמצא זכות לחבירו יהיה גם עליו זכות... קבלנו שאין נגזר על 
האדם שום גזר דין אלא אם כן הוא פוסק בעצמו כן ... מראין לו אדם שעשה איזה עבירה מעין מלאכתו ... והוא פוסק עליו 

את הדין וחותם זה הדין על עצמו.                         

פרק ג. התבוננות בזכותו של הזולת היא דרך לחקות את ה'

כאשר אנו מציגים את המקורות הבאים, עלינו לזכור כי כל מצווה מקרבת את האנושות לשלמות ולאלוקות )רמב"ם, הלכות 
תשובה ג:ד(. המצוות משפיעות על טבע העולם ברמות שונות, בהתאם לרמתו של האדם שעשה את המצווה, לכוונותיו, ולגורמים 

שונים אחרים. בנוסף לכך, לכל המעשים יש קיום רוחני, מעבר לעולם הפיזי )פרקי אבות ד:יא, ר' עובדיה מברטנורא שם(. "ביתו" 
של האדם בעולם הבא מורכב מן המבנה שאותו בנה במהלך חייו, באמצעות מצוותיו.

הרעיון המופיע במקורות להלן הוא שה' מאפשר למצוות להשפיע על העולם הרבה יותר מן העברות, ושקיומן הרוחני הוא אמיתי 
יותר וממושך יותר מאשר קיומן של העברות. 
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הרב משה קורדוברו, "תומר דבורה" פרק א', מידה שמינית – הקב"ה מאפשר למצוות להשפיע השפעה רוחנית נצחית    .1
לטובתנו, אך מגביל את כוחן של העברות. 

הקב”ה מתנהג עם ישראל במידה זו והיא סוד כבישת העון. כי הנה המצוה היא כפורחת עלתה ִנצה, ובוקע ועולה עד אין 
תכלית לכנוס לפניו ית’, אמנם העונות אין להם כניסה שם ח”ו.

...עם היות שהוא משגיח על דרכי איש, הטוב והרע, עם כל זה הטוב אינו כובשו, אלא פורח ועולה עד למאד ונכלל מצוה 
במצוה ונבנה ממנו בנין... ועונות אין להם סגולה זו, אלא כובש אותם שלא יצליחו הצלחה זו ולא יכנסו פנימה. 

ה' יודע את כל מעשינו, דיבורינו, ואפילו מחשבותינו. אף על פי כן, הוא קבע כי מעשים טובים ובונים הם בעלי השפעה חזקה הרבה 
יותר מאשר מעשים הרסניים, בלתי ראויים. התורה מורה לנו לנסות ללכת בדרכי ה' )דברים כח:ט, ראה שיעור מורשה על "לדמות 

לאלוקים"(. כיצד נלך בדרכי ה' לגבי תכונה מסויימת זו?

שם – כדי ללכת בדרכי ה', עלינו לזכור את כל הטובות והמעשים הטובים שאחרים עושים למעננו, ולשכוח את מעשיהם    .2
הרעים. 

אף מדה זו צריך האדם להתנהג בה, שלא יכבוש טובת חבירו ויזכור רעתו שגמלהו, אלא אדרבה יכבוש הרע וישכחהו 
ויזניחהו ... ותהיה הטובה סדורה תמיד לפניו, ויזכור לו הטובה ויגבירה לו על כל המעשים שעשה לו, ולא ינכה בלבו ויאמר 
אם עשה לי טובה הרי עשה לי רעה וישכח הטובה, לא יעשה כן, אלא יתרצה על הרעה בכל דרך ריצוי שיוכל, והטובה אל 

יזניחה לעולם מבין עיניו, ויעלים עינו מן הרעה כל מה שיוכל, כדרך שהקב”ה כובש עונות.                            

הרב אלכסנדר זיסקינד, "יסוד ושורש העבודה" א:ח – מאחר שכולנו בניו של ה', הוא רוצה כי נדון זה את זה לכף זכות, על    .3
אף שאולי יש לנו חסרונות. 

שרצון הבורא ית’ שילמדו סניגוריא בתמידות על בניו אף בשעה שאין עושים רצונו של מקום ... 

ֶכל שעם כל זה רצון האב שילמדו בני אדם על בנו זה  ר ׂשֵ כדמיון האב שיש לו בן שאינו הולך בדרך טובה – יודה על זה כל ּבַ
תמיד סניגוריא ולדון אותו לכף זכות. ובודאי אם ישמע מאיזה אדם שלמד עליו חובה, דבר זה על אפו ועל חמתו. כל שכן 

בהבורא ית’...שרצונו שילמדו על בניו סנגורים ולדון אותם בתמידיות לכף זכות.                             

הבה נסיים בסיפור הבא, אשר מדגיש את החשיבות הטמונה בכך שדנים כל אחד לכף זכות, ואף מדגים כי שיפוט-יתר עלול למנוע 
מאיתנו את ההישג של חיקוי מידותיו של הקב"ה!

בכפר רדומסק היה קצב שנחשב קמצן, ואך לעתים רחוקות הואיל להשתתף בפעילויות החסד של הקהילה. בעיר היה בית תבשיל 
שבו קיבלו הרעבים את ארוחותיהם. לאחר מותו של הקצב, לא היה המטבח מסוגל לספק את הארוחות: הפועלים הפסיקו לבשל 
כי משכורתם לא הגיעה וגם לא הגיע כסף לממן את קניית מוצרי המזון הבסיסיים. במהרה הסתבר כי הקצב "הקמצן" תרם בסתר 

את המזון, אך לא רצה כי איש ידע על כך, על מנת שלא יבוא לידי גאווה. מסתבר, כי הקצב האמין שאין די בכך שהאדם גומל 
,Do Unto Others ,MD  ,חסדים, יש גם להיזהר שלא לגמול חסדים בקול רעש גדול )הרב אברהם י. טוורסקי

 Publishing McMeel Andrew, עמ' 142(. 

נקודות לסיכום החלק השלישי:

אחת מאבני הבניין של החברה היא שחבריה דנים זה את זה לכף זכות. כאשר דנים לכף זכות מתחלפות תחושות שליליות  I 
ותחושות של חוסר אמון בתחושות חיוביות וביטחון בזולת. כך נוצרת חברה שנעים לשהות בה. 

כאשר אנשים דנים זה את זה לכף זכות בכוחם למנוע ויכוחים אין ספור והרס של חיים אישיים. ֲחשֹוב כיצד תחוש כלפי  I 
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הזולת אם במקום לחשוב, “מדוע הוא כל כך חצוף וכועס כלפי כולם?”, תסביר את התנהגותו באמצעות הגישה, “אני מרחם 
עליו, כנראה שהחיים ממש קשים לו.” 

ברמה עמוקה יותר, האופן שבו אנו דנים את הזולת קובע את האופן שבו יתייחס ה’ אלינו. כאשר אנו בוחרים כיצד לפרש את  I 
מעשיו של הזולת, אנו קובעים כיצד ידון הקב”ה את מעשינו בעתיד, לחיוב או לשלילה. 

לבסוף, כאשר אנו זוכרים את הטובות ואת המעשים החיוביים שעשו אנשים למעננו ושוכחים את מעשיהם השליליים,  I 
אנו הולכים בדרכיו של ה’, משום שכך הוא עושה כלפי מעשינו. הוא מאפשר למצוות להשפיע השפעה רוחנית נצחית, אך 

מגביל את כוחן של העברות.


