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Judging Others, Part II:1 

The Intersection between  

“Danin BeKaf Zechut”2 and “Marit Ayin”3 

 

R. Yaakov Bieler 

Shabbat Shuva, 5774 

 

Introduction:  

Three stories from the Talmud: 

 4:-.יומא פזא. 

 אתא. לרישא הדר - קפרא בר עייל, לרישא הדר - חייא רבי אתא עייל, דרבי קמיה סידרא פסיק הוה רב

 נהדר האי כולי: אמר, חמא'[+ בר: ]ס"הש מסורת( +בר) חנינא רבי אתא. לרישא הדר - ברבי שמעון רבי

 We will return). איפייס ולא, דכפורי יומי מעלי תליסר לגביה רב אזל, חנינא רבי איקפיד. הדר לא? וניזיל

to the continuation of the story later in the Shiur.)                                                                                    

 5בא מציעא לג.בב. 

 אינן - אביו במקום אבדה ולענין. זה על זה וקורעין, זה מפני זה עומדין שבבבל חכמים תלמידי: עולא אמר

 חסדא: ליה אמר -? מאי רבו לו וצריך תלמיד: הונא מרב חסדא רב מיניה קבעי. מובהק לרבו אלא חוזרין

 חיסדא רב יתיב. הדדי לגבי עיילי ולא אהדדי איקפדי. שנין ארבעין עד לי צריכת את, לך צריכנא לא, חסדא

 לרב דחשדיה משום תעניתא ארבעין הונא רב יתיב, הונא דרב דעתיה דחלש משום תעניתא ארבעין

 .חסדא

 

 6שם פד.. ג

                                                           
1
Last year’s Shabbat Shuva Derasha was entitled “Judging Others” 

(http://images.shulcloud.com/376/uploads/Pubs/RabbiSpeeches/5773/Shabbat-Shuva-5773-Judging-

Others.pdf ), and explored the problems inherent in thinking that you can evaluate the actions of other 

individuals in terms of whether or not their behavior is appropriate.  
2
 Extending to another the benefit of the doubt. 

3
 Avoiding doing anything that could cause another to suspect that we are not acting properly. 

4 Once Rav was expounding portions of the Bible before Rabbis, and there entered R. Chiyya, whereupon 

Rav started again from the beginning; as Bar Kappara entered, he started again from the beginning; as R. 
Shimeon, the son of Rabbi entered, he started again from the beginning. But when R. Chanina b. Hama 
entered, he said: So often shall I go back? And he did not go over it again. R. Chanina took that amiss. Rav 
went to him on thirteen eves of the Day of Atonement, but he would not be pacified...  
 
 

5
 'Ulla said: The scholars in Babylon arise before and rend their garment for each other [in mourning]; but 

with respect to a [colleague's] lost article, when one has his father's [also to attend to,] he returns [a 

scholar's first] only in the case of his teacher put excellence.   R. Chisda asked R. Huna: 'What of a disciple 

whom his teacher needs?'   'Chisda, Chisda,' he exclaimed; 'I do not need you, but you need me.' Forty 

years   they bore resentment against and did not visit each other. R. Chisda kept forty fasts because R. 

Huna had felt himself humiliated, whilst R. Huna kept forty fasts for having [unjustly] suspected R. Chisda. 

http://images.shulcloud.com/376/uploads/Pubs/RabbiSpeeches/5773/Shabbat-Shuva-5773-Judging-Others.pdf
http://images.shulcloud.com/376/uploads/Pubs/RabbiSpeeches/5773/Shabbat-Shuva-5773-Judging-Others.pdf
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 בי מפלגי הוו חד יומא. רבא גברא ושוייה, ואתנייה אקרייה. הדר מצי ולא - מאניה לאתויי למיהדר בעי

, מלאכתן גמר משעת - טומאה מקבלין מאימתי קציר ומגל יד ומגל והרומח והפגיון והסכין הסייף: מדרשא

: ליה אמר -. במים משיצחצחן: אמר לקיש ריש, בכבשן משיצרפם: אומר יוחנן רבי? מלאכתן גמר ומאימתי

 אהנאי: ליה אמר. לי קרו רבי הכא, לי קרו רבי התם? לי אהנת ומאי: ליה אמר -! ידע בלסטיותיה לסטאה

 .לקיש ריש חלש, יוחנן דרבי דעתיה חלש. השכינה כנפי תחת דאקרבינך לך

 

In all three cases, something was said that deeply affects the individual about whom it was said. 

This in turn resulted in feuds and even death. If this applies to verbal misunderstandings, all the 

more so when objective damage is done. 

 

Is it inevitable that when people interact with one another, that misunderstandings per force 

will happen, necessitating reconciliation, which does not always occur? 

 

R. J.B. Solovetchik, “Confrontation”, Tradition Spring-Summer 1964, pp. 14-15. 

…The word is a paradoxical instrument of communication and contains an inner 

contradiction. On the one hand, the word is the medium of expressing 

agreement and concurrence, of reaching mutual understanding, organizing 

cooperative effort, and uniting action. On the other hand, the word is also the 

means of manifesting distinctiveness, emphasizing incongruity, and underlining 

separateness. The word brings out not only what is common in two existences, 

but the singularity and uniqueness of each existence as well. It emphasizes not 

only common problems, aspirations and concerns, but also uniquely individual 

questions, cares and anxieties which assail each person… 

 

1. What a victim of ill-treatment by others should ideally do each night before he goes to sleep: 

  ס"ק ט' רלט סימן ברורה משנה

 שעשה ימצא ואם ,היום כל שעשה במעשיו שיפשפש לאדם נכון השינה קודם שבלילה הספרים כתבו…

 ,שקרים ,חניפות כגון ,המצויים בעונות ובפרט ,עוד לעשותה שלא ע"ע ויקבל . עליה יתודה ,עבירה

 ,וציערו כנגדו שחטא מי לכל למחול ראוי גם. ביותר בדיקה צריכים תורה בטול עון וכן ,ר"לשה ,ליצנות

 ...7[ח"כ מגילה] ימים מאריך האדם זה ובזכות

                                                                                                                                                                             
6
 He (Reish Lakish) undertook [to repent]; then he wished to return and collect his weapons, but could 

not.   Subsequently, [R. Yochanan] taught him Bible and Mishnah, and made him into a great man. Now, 

one day there was a dispute in the schoolhouse [with respect to the following. Viz.,] a sword, knife, 

dagger, spear, hand-saw and a scythe — at what stage [of their manufacture] can they become unclean? 

When their manufacture is finished.   And when is their manufacture finished? — R. Yochanan ruled: 

When they are tempered in a furnace. Resh Lakish maintained: When they have been furbished in water. 

Said he to him: 'A robber understands his trade.'  Said he to him, 'And wherewith have you benefited me: 

there [as a robber] I was called Master, and here I am called Master.'  'By bringing you under the wings of 

the Shechinah,' he retorted. R. Yochanan therefore felt himself deeply hurt, [as a result of which] Resh 

Lakish fell ill... 

7
  א עמוד כח דף מגילה מסכת יבבל תלמוד 
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 Middat Chassidut? 8   

a) No one has asked you to be Mochel them!9 10 

b) Should perpetrators be “let off the hook” without undergoing a process of 

Teshuva? 11 

                                                                                                                                                                             
 עלתה ולא, חברי בקלון נתכבדתי לא מימי: להם אמר? ימים הארכת במה: הקנה בן נחוניא רבי את תלמידיו שאלו

 חברי...   בקלון נתכבדתי לא. הייתי בממוני וותרן, חברי קללת מטתי על

 ...דצערן מאן לכל ליה שרי: אמר לפורייה סליק הוה כי, זוטרא דמר הא כי - חברי קללת מטתי על עלתה ולא

R. Nechunia b. ha-Kaneh was asked by his disciples: In virtue of what have you reached such a good old 
age? He replied: Never in my life have I sought respect through the degradation of my fellow, nor has the 
curse of my fellow gone up with me upon my bed, and I have been generous with my money. ...  
‘Nor did the curse of my fellow go up on my bed with me’. This is illustrated by Mar Zutra, who, when he 
climbed into his bed said, I forgive all who have vexed me. ‘... 

 הנבוכים חלק ג פרק נא ספר מורה 
, הזהר מאד מלשום מחשבתך בעתים ובעת הקיצך על מטתך...אבל בעת שתהיה לבדך בפני עצמך מבלתי אחר, 

 להתקרב אל השם ולעמוד לפניו על הדרך האמתית, והיא בעבודה ההיא השכליתהנכבדים ההם בדבר אחר אלא 
 אשר הודעתיך, לא על דרך ההפעליות הדמיוניות...

8
על  לפנים משורת הדין, אלא ההלכההוא אדם העושה מעשים טובים שאינם חובה על פי  חסידות ובהלכה, ביהד 

פי רוח ההלכה. אלה הנוהגים בדרך זו בעקביות, מכונים בהלכה בשם "חסידים ואנשי מעשה". ההלכה אינו דורשת 
 :ברייתאאומרת ה לב: מסכת ברכות גמראמכולם לנהוג כך אלא מיחידי סגולה. ב

הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת וכי מאחר  חסידיםתנו רבנן 
הם  חסידיםששוהין תשע שעות ביום בתפלה תורתן היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית אלא מתוך ש

 .תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת
הגים לשהות שעה אחת לפני תפילתם על מנת להתכונן לתפילה כגון על ידי כלומר החסידים הקדמונים, היו נו

 נפסק כי ראוי להתנהג במידת חסידות זו. , או"ח צח:אשולחן ערוך. בהשםהתבוננות בגדלות 
 

 
 http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93_(%D7%94%D7%9C%
D7%9B%D7%94)#cite_note-1  

 
9
  כט פרק דברים 

רֹת( כח) נּו וְַהנְִּגֹלת ֱאֹלקינּו ַליקֹוָּק ַהנְִּסתָּ נֵינּו לָּ ם ּוְלבָּ ְבֵריֶאת־ ַלֲעׂשֹות ַעד־עֹולָּ ה כָּל־דִּ  :ַהזֹאת ַהתֹורָּ

    ן"רמב

 יבין מי שגיאות כמו, אותם העושים מן הנסתרים החטאים הם" הנסתרות" כי, הפשט בדרך ...ודעתי

 חטא... אשר עון בהן לנו אין הם לבדו לשם הנסתרות יאמר(, יג יט תהלים) נקני מנסתרות
10

 There are those who say that even if an individual were to forgive all those who may have offended or 

hurt them, in order for the perpetrators to achieve atonement, they may have to ask for forgiveness 

nevertheless. See “To Forgive is Divine and Human: The Bi-lateral Obligation of Forgiveness” in The Right 

and the Good: Halakhah and Human Relations, Yashar Books, New York, 2005. 

The following is a story that would appear to illustrate the need for the transgressor to forgive: 

  א עמוד פז דף יומא מסכת בבלי תלמוד

 פגע. ליה לפיוסי אנא איזיל: איהו אמר דכפורי יומא במעלי. לקמיה אתא לא - טבחא ההוא בהדי מילתא ליה הוה רב

 וקם אזל. נפשא למיקטל אבא אזיל: אמר. לפלניא לפיוסי ליה אמר -? מר אזיל קא להיכא - ליה אמר; הונא רב ביה

 פלי דקא בהדי! בהדך מילתא לי לית, זיל! את אבא: ליה אמר, וחזייה עיניה דלי, רישא פלי וקא יתיב הוה, עילויה

 .וקטליה, בקועיה ומחייה, גרמא אישתמיט רישא

The fact that Rav went looking for the person who hurt him  in order to give him the opportunity to ask 

for forgiveness, suggests that this is a prerequisite for his repentance and atonement. 
11

 Perhaps the issue is that one should not be the cause of another’s downfall, even if that other person is 

deserving of some sort of punishment. If that punishment is applied in keeping with your wishes, who is 

not to say that the same thing won’t happen to you as a result of someone else’s accusations? 

  ; ר"ה טז:א עמוד נה דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 בין אדם    

 לחבירו          

 בין אדם

 למקום

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)#cite_note-1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)#cite_note-1


4 

 

 

2. What the perpetrator and victim of interpersonal ill-treatment should do on behalf of one 

another “MeiIkar HaDin” on Erev Yom HaKippurim:12 

                                                                                                                                                                             
 !לשמים חבירו על דין ומוסר, תפלה ועיון, נטוי קיר: הן ואלו, אדם של עונותיו מזכירים דברים שלשה: יצחק רבי ואמר

 על ברכות. י רש"

 :ידו על נענש יהיה שחברו בזכיותיו הוא בוטח - דין מוסר

 על ר"ה רש"י

 "ויבא ידו על חבירו שיענש הוא ראוי כלום אומרים(, טז בראשית) וביניך" ביני' ה "ישפוט כמו - דין מוסר

 :אותה קבר הוא "'וגו אברהם

 על ר"ה מהרש"א

 להכריע עונותיו לו להזכיר לו מביא ידו על השמים מן חבירו שיענש בזכותו כן גם שבוטח דין במוסר ...וכן

 ...מכריע היה אברהם דזכות אפשר גדול שרה ותזכ היה אם וגם משרה ליה ומייתי חבירו נגד זכותו

  א עמוד פט דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 הרוח ויצא... גלעד ברמת ויפל ויעל אחאב את יפתה מי' ה )מלכים א' כב:כ וכו'( "ויאמר דכתיב, אטעיתיה נבות רוח

 מאי. ממחיצתי צא - צא מאי: יהודה רב אמר. כן" ועשה צא תוכל וגם תפתה... ויאמר אפתנו אני ויאמר' ה לפני ויעמד

 .היזרעאלי נבות של רוחו: יוחנן רבי אמר -? רוח

  א/פט דף סנהדרין על א"מהרש

 ונטל שהרגו אחאב ידי על רוח שנעשה אותו ליה דריש הידיעה' בה הרוח מדכתיב'. כו נבות של רוחו' גמ

 אין ידו על נענש שחברו דכל םמשו ממחיצתי צא ל"דקא שואל בפרק דקאמר טעמא ולהאי ורוחו נשמתו

 רשות ונתן אחאב את יפתה מי ה"הקב שאמר מה ויתיישב ניחא ה"הקב של במחיצתו אותו מכניסין

 לרוחות אבל ושמאלו ימינו על עומדים שמים צבא וכל ש"כמ לפניו שהיו משחיתים למלאכים היינו לפתותו

 צא ל"דא שם דמסיק טעמא להאי אבל פתנוא אני עצמו על נבות של רוחו שבקש עד רשות נתן לא ונשמות

 דנתן ל"וי אחאב את יפתה מי קאמר ה"הקב דהא קשה עיני לנגד יכון לא שקרים דובר משום ממחיצתי

 נבות רוח שבקש עד רשות ניתן לא בו ולפתותו שקר אומר היות אבל אמת של פתוים בדברי לפתותו רשות

 אחר רשות שנתן היינו' וגו שקר רוח' ה נתן הנה ועתה נמי ודכתיב נביאיו כל בפי שקר רוח להיות עצמו על

 :ל"וק אותו מוליכין לילך רוצה שאדם דבדרך ז"ע שבקש
12

 חיי אדם, חלק ב', ס' קלח 

, השנה כל שב כאילו חשוב בשנה' א יום תשובה העושה שכל ל"חז וקבלו, השנה מן האחרון יום הוא ה"ר ערב( ה)

 הקברות על לילך עוד נוהגין ויש ובוידוים בסליחות ומרבים היום קודם הרבה םומשכימי מתענים שכולם נהגו ולכן

 על ילך לא וגם בו מתדבקים החיצונים אז כי, קרי טמא שהוא מי לקברות יכנסו שלא מאוד ליזהר צריכים ואמנם

 שיהיה דברה שקרוב, המתים מן ולבקש להתפלל מגמתו ישים שלא מאוד נזהר ויהיה המזיקין הם כי, רשעים קברי

 בצדקות שם ומרבים המתים הצדיקים בזכות חסד שיעשה ה"להקב שיתפלל אלא, המתים אל ודורש בכלל

 לבקש כ"יוה ערב עד ימתין ולא, לחבירו אדם שבין בעבירות ש"ומכ, לבו בכל לשוב לבו על אדם כל וישים ובתחנונים

 ...הלמצו עצמו יקדים אלא, מחבירו מחילה

  א עמוד קנג דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 

 יום איזהו יודע אדם וכי: אליעזר רבי את תלמידיו שאלו. מיתתך לפני אחד יום שוב: אומר אליעזר רבי, התם תנן

 "בכל: בחכמתו אמר שלמה ואף. בתשובה ימיו כל ונמצא, למחר ימות שמא היום ישוב, שכן וכל: להן אמר -? ימות

 ולא, לסעודה עבדיו את שזימן למלך משל: זכאי בן יוחנן רבן אמר. ר"יחס אל ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהיו עת

 טיפשין? המלך לבית חסר כלום: אמרו, המלך בית פתח על וישבו עצמן את קישטו שבהן פיקחין. זמן להם קבע

 ולפני נכנסו שבהן פיקחין. עבדיו את המלך ביקש בפתאום? טורח בלא סעודה יש כלום: אמרו, למלאכתן הלכו שבהן

: אמר. טיפשים לקראת וכעס, פיקחים לקראת המלך שמח. מלוכלכין כשהן לפניו נכנסו והטיפשים, מקושטין כשהן

 רבי של חתנו. ויראו יעמדו - לסעודה עצמן קישטו שלא הללו, וישתו ויאכלו ישבו - לסעודה עצמן את שקישטו הללו

 שותין הללו, רעבין - והללו, אוכלין, הללו, יושבין אלוו אלו, אלא. כמשמשין נראין הן אף: אמר מאיר רבי משום מאיר

 מטוב ירנו עבדי הנה תצמאו ואתם ישתו עבדי הנה תרעבו ואתם יאכלו עבדי הנה' ה אמר כה שנאמר, צמאים והללו

 אלו - יחסר אל ראשך על ושמן, ציצית אלו - לבנים בגדיך יהיו עת בכל: אחר דבר. לב מכאב תצעקו ואתם לב
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  א סעיף תרו סימן הכפורים יום הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 צריך  , בדברים אלא הקניטו לא אפילו; שיפייסנו עד מכפר הכיפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות

  .לפייסו..

 13...)ל"מהרי) מלמחול אכזרי יהיה לא( ח) והמוחל: הגה

 

a.  An application of the principle of Mida KeNeged Mida, 14 15 and hence, if nothing else, 

addressing the need for spiritual self-preservation at this time of year, since we have 

to so much rely upon Divine Chesed: 

                                                                                                                                                                             
 If asking someone for Mechila is part of the Teshuva process, this too has to be done <--. . תפילין

constantly.                                                                                                                             
13

  תרו סימן הכפורים יום הלכות חיים אורח ערוך שולחן 

 צריך אינו, רע שם עליו הוציא ואם(; דיומא גמרא) מחילה המבקש לטובת שמכוון לא ( אםהמשך דברי הרמ"א)

 (. ו"ומהרי תשובה מהלכות ב"פ מ"והגה ג"וסמ מרדכי. )לו למחול

 ד סעיף תרו סימן חיים אורח הרב ערוך שולחן

 ( כדי1 מחילה המבקש לטובת מתכוין הוא כן אם אלא מיד לו ימחול אלא מלמחול אכזרי יהיה לא והמוחל

 לו למחול צריך אינו דאז לו שימחול י"ע רעה איזה לעצמו לו יבא שלא ( שחושש2 או הערל לבבו שיכנע

 .חבירו לחיי קודמין דחייו

 

The continuation of the story on Yoma 87a that was referred to in the introduction is the basis 

for this exception: 

. שאני רב -! פעמים משלש יותר ממנו יבקש אל מחבירו מטו המבקש כל: חנינא בר יוסי רבי והאמר? הכי עביד והיכי -

 חלמא חנינא רבי, אלא -! פשעיו כל על לו מעבירין - מדותיו על המעביר כל: רבא והאמר? הכי עביד היכי חנינא ורבי -

 ולא. רשותא למעבד בעי מינה שמע: אמר. הוי רישא בדיקלא דזקפוהו דכל וגמירי, בדיקלא דזקפוהו לרב ליה חזי

 .בבבל אורייתא ולגמר דליזיל היכי כי, איפייס

But how could he do so, did not R. Yose b. Chanina Say: One who asks pardon of his 
neighbour need not do so more than three times? — It is different with Rav.  But how could R. 
Chanina act so [unforgivingly]? Had not Raba said that if one passes over his rights, all his 
transgressions are passed over [forgiven]? — Rather: R. Chanina had seen in a dream that Rav was being 
hanged on a palm tree, and since the tradition is that one who in a dream is hanged on a palm tree will 
become head [of an Academy] he concluded that authority will be given to him, and so he would not be 
pacified, to the end that he departed to teach Torah in Babylon. 

  
 רדאפש משום פעמים, כמה ממנו יבקש אם אפילו ענין, בכל לו למחול צריך אינו רע שם עליו הוציא ואם

 ולא אמת, הוא שהלעז שאפשר להם וידמה הפיוס, שמעו ולא עליו, הלעז הוצאת ששמעו אדם בני שיש

 :רע שם בהוצאת אפילו למחול ענוה מדת מקום ומכל מחשד. נקי זה אדם עדיין יצא
14

 Lit. “One attribute for another”. Reacting to how one is treated in kind. God is Associated with this 

principle in terms of how He “Prefers” to Deal  with His Creation: 

  א פסוק א פרק בראשית י"רש

 הקדים, מתקיים העולם שאין ראה, הדין במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה, "'ה "ברא אמר ולא - אלקים ברא

 :ושמים" ארץ אלקים' ה עשות "ביום( ד ב להלן) דכתיב היינו, הדין למדת ושתפה רחמים מדת

  א פרק( בובר) בראשית אגדת

 אנו ובה, מים של מבול אלא בו הוא ברוך הקדוש שנשבע דבר מצינו לא ואמר יועציו עם נתיעץ הרשע פרעה ...ואף

 לך תדע הוא ברוך הקדוש לו אמר(. כב א שמות, )"תשליכהו היאורה הילוד הבן כל"' שנא, וימותו אותם מטביעים

 ..(.טו קלו תהלים, )"סוף בים וחילו פרעה וניער" שכתוב כמו. אותך לדון זו במידה כח לי שיש
15

 A paradoxical aspect of applying Mida KeNeged Mida to this situation is that the principle is the 

ultimate in logical justice, i.e., one should be treated just as he has treated others. The ultimate example 
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    ברורה משנה

 ואם ;[ח] פשעיו כל על לו מעבירין ,מדותיו על המעביר דכל – מלמחול אכזרי יהא לא( ח)

 :לו ימחלו לא גם ,למחול ירצה לא הוא

    הציון שער

 כנגדו עיות אם אפילו לחברו למחול וצריך. מדה כנגד מדה דנין דלמעלה( ח)

, גמראב שאמרו וכמו, המזידות על פילוא כן גם לו מוחלין ואז, ובמרד במזיד

 :"פשע על שעובר למי ?עון נושא למי"

 

  16א עמוד יז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד

 , פשעיו כל על לו מעבירין ,מדותיו על המעביר כל[: רבא אמר]

 ?עון נושא למי 18  17,פשע" על ועבר עון )מיכה ז:יח( "נשא שנאמר:

 . פשע על שעובר למי –

                                                                                                                                                                             
of this principle is Lex Talionus, “an eye for an eye.” Yet in the case of having to be Mochel another in 

order that we will be forgiven, we are applying this logical principle to an illogical context, i.e., the need to 

forgive and to allow for repentance.  
16 Rava said: He who forgoes his right [to exact punishment] is Forgiven all his iniquities, as it says, 

"Forgiving iniquity and Passing by transgression."(The simple meaning of the phrase is that there are two 
ways in which to describe God’s Forgiveness of the sinner, hence the capital “P” re the word “Passing”.  
However, the homiletic interpretation of Rava attributes the second phrase to the victim of ill-treatment, 
who in turn is himself forgiven when he forgives others, leading to a lower case “p”.)  Who is Forgiven 
iniquity? One who passes by transgression [against himself]. R. Huna the son of R. Joshua was once ill. R. 
Papa went to inquire about him. He saw that he was very ill and said to those present, "Make ready 
provisions for his [everlasting] journey." Eventually, however, he [R. Huna] recovered, and R. Papa felt 
ashamed to see him. He said to him, What did you see [in your illness]? He replied, It was indeed as you 
thought, but the Holy One, blessed be He, Said to them [the angels]: Because he does not insist upon 
his rights, do not be particular with him, as it says, "Forgiving Iniquity and passing by transgression." 

Who is Forgiven iniquity? He who passes by transgression. 
17

  ז פרק מיכה 

י־קל( יח) ֹון נֵֹׂשא כָּמֹוָך מִּ ית ַעל־ֶפַשע וְעֵֹבר עָּ ְשֵארִּ תֹו לִּ ַעד ֹלא־ֶהֱחזִּיק נֲַחלָּ ֵפץ ַאפֹו לָּ  :הּוא ֶחֶסד כִּי־חָּ

יְך ֲעֹונֵֹתינּו יְִּכבֹש יְַרֲחֵמנּו יָּשּוב( יט) ְמֻצלֹות וְַתְשלִּ ם יָּם בִּ ר' משה קורדוברו סומך על הפסוקים הללו בחלק ) :כָּל־ַחטֹאותָּ

 (.תומר דבורהא' של 
18

 It is appropriate to compare the language in Micha with the earlier language in Shemot when HaShem 

Reveals to Moshe His Thirteen Attributes: 

  לד פרק שמות

נָּיו יְקֹוָּק וַיֲַעבֹר( ו) א ַעל־פָּ  :וֱֶאֶמת ב־ֶחֶסדוְרַ  ַאַפיִּם ֶאֶרְך וְַחנּון ַרחּום קל יְקֹוָּק יְקֹוָּק וַיְִּקרָּ

ים ֶחֶסד נֵֹצר( ז) פִּ ֲאלָּ ֹון נֵֹׂשא לָּ ָאה וֶָּפַשע עָּ נִּים ָאבֹות ֲעֹון פֵֹקד יְנֶַקה ֹלא וְנֵַקה וְַחטָּ נִּים וְַעל־ְבנֵי ַעל־בָּ ים בָּ ֵלשִּ  ַעל־שִּ

ים ֵבעִּ  :וְַעל־רִּ

Whereas in Shemot, a single verb “נשא” describes Divine Forgiveness, since in Micha, two verbs, “נשא” 

and  “עבר”, are employed, it allows for the Derasha attributing a different subject to each of the verbs, 

i.e., if man is נושא, then HaShem will Be עובר,  that challenges man’s actions of being overly judgmental if  

he truly wishes to emulate the Divine Attributes, in the spirit of “והלכת בדרכיו”.  

  יח פסוק ז פרק מיכה ם"מלבי

, כמוך מי! קל אתה אומר, עמו פשע' ה שישא העונות סליחת על להשם הודיה יתן דבריו בסיום. כמוך קל מי( יח)

 ועובר עון נושא הוא להם הימין בקץ שישארו דורלה ,נחלתו לשארית אבל, בעונם יסרתם שתחלה הגם ל"ר עון נושא

 ז"ובכ ,עליו יעניש ולא אותו ויסבול שישא הוא שהנשיאה ",וחטאה ופשע עון נושא" אמר מדות ג"בי והנה, פשע על
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 רש"י

, אותו למצערים מדה למדוד מדקדק שאינו - מדותיו על בירהמע

 אין( א, לג יומא) המצות על מעבירין אין כמו, לו והולך מדותיו ומניח

 :לו והולך מניחן( ב, סד עירובין) האוכלין על מעבירין

 אלא, אחריהן מדקדקת הדין מדת אין - פשעיו כל על לו מעבירין

 :והולכת מנחתן

 המאירי

 מאותם להיותו ושלא מדותיו על מעביר להיותו דםלא לו ראוי

 מעבירין מדותיו על המעביר כל ל"ז אמרו לנצחים עברה השומרים

 :מדה כנגד מדה פשעיו כל על לו

 

 , חלש יהושע דרב בריה הונא רב

 , עלמא ליה דחליש חזייה. ביה לשיולי פפא רב על

 . זוודתא ליה צביתו: להו אמר

 . למיחזייה פפא רב מיכסיף הוה, איתפח לסוף

 .Curiosity re near-death experience. הוה הכי, אין[: להו] אמר? חזית מאי: ליה אמרו

                                                                                                           

 שנאמר, בהדיה תקומו לא – במיליה מוקים ולא הואיל: הוא ברוך הקדוש להו ואמר

  . פשע לעובר – עון? נושא למי, פשע" על ועבר עון "נשא

 

3. A tactic that would not require our being Mochel others, at least in certain instances, either 

each evening, on Erev Rosh HaShana or even on Erev Yom HaKippurim: 

 משנה מסכת אבות פרק א משנה ו

 20:זכות 19לכף האדם כל את דן והוי אומר... פרחיה בן ...יהושע

                                                                                                                                                                             
, עון שאינו המרד שהוא פשעה שאת ,שינוי יהיה העתיד ובזמן, "ינקה לא ונקה" ש"כמ, מצוא לעת אצלו שמור הוא

 מקודם שהיה כמו וישאר המציאות מן יעביר לא העון את ורק, לגמרי יעביר ,השכל ועוות מינות י"ע נעשה שלא ל"ר

 רק ,לגמרי מעבירו ואינו ופשע עון שנושא י"ע נסתבב אפים ארך מדת והנה, העבירו ולא אותו וסובל נושא שהיה

 על רק אפים ארך מדת ימצא אל ,לגמרי יעביר הפשע שאת ולעתיד, תיכף להעניש שלא אף ומאריך אותו שסובל

 אפים מאריך שעליו העון על שגם, "אפו לעד החזיק לא" הוסיף ובזה, אף ויאריך אותו ישא רק ,יעביר לא שאותו העון

 רב ומדת רחום מדת שהם שיתעוררו אחרות מדות שני י"ע יהיה וזה, לעד האף את יחזיק לא, אצלו שמור והעון

 ... החסד מצד מחולוי הוא "חסד חפץ כי" א"ועז, חסד
19

כל א' משתי הצלחות הנתלות במאזנים: באחת מהן שמים את הסחורה הנשקלת ובשני' את אבני —מאזנים" כף" 

 .806, קרית ספר, ירושלים, תשי"ג, ד' מלון חדשאברהם אבן שושן, --  המשקל.
20

  ב-א עמוד מ דף קידושין מסכת בבלי תלמוד  

 עבר, זכות לכף עצמו שהכריע אשריו - אחת מצוה עשה, זכאי וחציו חייב חציו כאילו עצמו אדם יראה לעולם : ר"ת

 יחידי חטא בשביל, הרבה טובה יאבד אחד וחוטא: שנאמר, חובה לכף עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה

, רובו חרא נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם לפי: אומר שמעון' בר אלעזר' ר. הרבה טובות ממנו אובד - שחטא

 עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר, זכות לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו - אחת מצוה עשה

 טובה העולם ומכל ממנו אבד - זה שעשה יחידי חטא בשביל', כו אחד וחוטא: שנאמר, חובה לכף העולם כל ואת

 .הרבה

 משנה ח ב פרק אבות מסכת משנה

 את מכריע שניה בכף הורקנוס בן ואליעזר מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אם אומר זכאי( היה)ר' יוחנן בן  ...הוא

 אלעזר ורבי עמהם אף הורקנוס בן אליעזר ורבי מאזנים בכף ישראל חכמי כל יהיו אם משמו אומר שאול אבא .כולם

 :כולם את מכריע שניה בכף
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 a. (ALAS) Exceptions to R. Yehoshua ben Perachya’s rule: 

  i. When one knows that there were evil intentions on the part of the other: 

    י"רש פירוש

 שתדע עד ,לטובה שנתכוון אמור ,עליו שתשמע כל לע. זכות לכף האדם כל את דן והוי

' בפ שמפורש כמו ,לזכות השמים מן אותך ידונו ,כן תדין אתה שאם 21.כן שאינו בבירור

 22:מפנין

                                                           
21

 One is not expected to engage in fabrication and the denial of the truth. It is assumed that one is 

entitled to take offense when another has deliberately done something to harm him. The charitable 

inclination is to be applied only as long as one is unsure what another has done.  

The famed R’ Yisrael Salanter once said that the “eleventh commandment” is “Don’t be a fool,” which 

means that the Torah obligates us to use our intelligence and life experience to navigate our lives. So, 

when someone known to be dishonest attempts to swindle your life’s savings, you are under no 

obligation to judge him favorably and give him the benefit of the doubt. 

http://www.frumtoronto.com/Blogger.asp?Articles=expand&ShowAll=&BlogCategoryID=67&page=6  
  ב עמוד קכז דף שבת מסכת בבלי תלמוד  22

 . לזכות אותו דנין זכות לכף חבירו הדן: רבנן תנו

 . שנים שלש בדרום אחד הבית בעל אצל ונשכר העליון מגליל שירד אחד באדם ומעשה

 . מעות לי אין: לו אמר. ובני אשתי את ואזון ואלך, שכרי לי תן: לו אמר הכפורים יום ערב

  –. לי אין: לו אמר -. פירות לי תן: לו אמר

  –. לי אין -. קרקע לי תן

 . לי אין -. בהמה לי תן

 . לי אין -. וכסתות כרים לי תן

 . נפש בפחי לביתו והלך, לאחוריו כליו הפשיל

 מיני של ואחד משתה לש ואחד מאכל של אחד, חמורים שלשה משוי ועמו, בידו שכרו הבית בעל נטל הרגל לאחר

 . לביתו לו והלך, מגדים

 . שכרו לו נתן ושתו שאכלו אחר

 נזדמנה בזול פרקמטיא שמא: אמרתי -? חשדתני במה מעות לי אין ואמרתי שכרי לי תן לי שאמרת בשעה: לו אמר

  –. בהן ולקחת, לך

  –. אחרים ביד מושכרת שמא: אמרתי -? חשדתני במה בהמה לי אין ואמרתי בהמה לי תן לי שאמרת ובשעה

  –. היא אחרים ביד מוחכרת שמא: אמרתי -? חשדתני במה קרקע לי אין לך ואמרתי קרקע לי תן לי שאמרת בשעה

  –. מעושרות אינן שמא אמרתי -? חשדתני במה פירות לי אין לך שאמרתי ובשעה

  –. לשמים נכסיו לכ הקדיש שמא: אמרתי -? חשדתני במה וכסתות כרים לי אין לך שאמרתי ובשעה

 בדרום חבירי אצל וכשבאתי, בתורה עסק שלא בני הורקנוס בשביל נכסי כל הדרתי! היה כך, העבודה: לו אמר

 . נדרי כל לי התירו

 . לזכות אותך ידין המקום - לזכות שדנתני כשם, ואתה

 ושנה וטבל ירד למחר, מרגלותיו תחת השכיבה ולמלון, ישראל בת אחת ריבה שפדה אחד בחסיד מעשה: רבנן תנו

 .לתלמידיו

  –. לרבי בדוק שאינו תלמיד בנו יש שמא: אמרנו -? חשדתוני במה מרגלותי תחת שהשכבתיה בשעה[ להם] ואמר 

 זכות
 חובה

http://www.frumtoronto.com/Blogger.asp?Articles=expand&ShowAll=&BlogCategoryID=67&page=6
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ii. When one is dealing with an individual with a particular track record: 

 

    מברטנורא עובדיה' פירוש ר

 כגון. ולכאן לכאן הכרע לו ואין מאזנים בכף כשהדבר - זכות לכף האדם כל את דן והוי

 לזכות לדונו שאפשר מעשה ועשה רשע אם צדיק אם ממעשיו יודעים אנו שאין אדם

 24,ברשע שהוחזק אדם אבל. זכות לכף לדונו היא 23חסידות מדת, לחובה לדונו ואפשר

 מכלל[, א ז"צ בתש] בגופו לוקה בכשרים החושד אלא אמרו שלא, לחובה לדונו מותר

 :לוקה אינו ברשעים שהחושד

 

   ם"רמב

 תדע לא, לך ידוע שאינו אדם יהיה שאםא( , עניינו - זכות לכף האדם כל את דן והוי

 מה באופן יפורש שאם, דבר אומר או מעשה עושה ותראהו, רשע או הוא צדיק האם

 .רע בו תחשוב ואל, כטוב פרשהו - רע הוא הרי אחר באופן תפרשהו ואם, טוב הריהו

 שכל מעשה לו ונראה, הטוב במעשי ומפורסם, צדיק שהוא ידוע איש היה אםב(  אבל 

 רב בדוחק אלא טוב מעשה שהוא בו להכריע ואין, רע מעשה היותו על יורו תכונותיו

, טוב להיותו אפשרות צד ויש הואיל, כטוב אותו לפרש צריך - רחוקה ובאפשרות מאד

 רשע היה אם וכןג( ". בגופו לוקה כשרים החושד כל: "יאמרו זה ועל, לחושדו מותר ואין

 ובו, טוב שהוא מורות כולן שראיותיו מעשה עושה ראינוהו כך ואחר, מעשיו ונתפרסמו

 בו ויש הואיל, טוב בו להאמין ולא, ממנו להשמר צריך - לרע מאד רחוקה אפשרות צד

". בליבו תועבות שבע כי, בו תאמן אל קולו יחנן כי" (כה:כו משלי): אמר, לרע אפשרות

 שידון המעלה בדרך צריך - הקצוות משני אחד אל נוטה והמעשה, ידוע בלתי היה ואם

 .שתהיה הקצוות משני איזה, זכות לכף

             Type of person                                 Type of action                                       Judgment  

                                                                                                                                                                             
  –. לרבי קרי אירע הדרך טורח מפני שמא: אמרנו -? חשדתוני במה וטבלתי שירדתי בשעה

  .זכות לכף אתכם ידין המקום - תזכו לכף שדנתוני כשם, ואתם. היה כך, העבודה: להם אמר

 מי: אמרו. אצלה מצויין רומי גדולי שכל, אחת מטרוניתא אצל חכמים לתלמידי אחד דבר הוצרך אחת פעם: רבנן תנו

 . אלך אני: יהושע רבי להם אמר -? ילך

 . בפניהן הדלת ונעל ונכנס, אמות ארבע ברחוק תפיליו חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון, ותלמידיו יהושע רבי הלך

 לא רבי כסבור: אמרנו -? חשדתוני במה תפילין שחלצתי בשעה[ להם] ואמר. לתלמידיו ושנה, וטבל ירד שיצא אחר

  –. טומאה במקום קדושה דברי יכנסו

  –. לבינה בינו יש מלכות דבר שמא: אמרנו -? חשדתוני במה שנעלתי בשעה

 –. רבי של בגדיו על מפיה צינורא זהנית שמא: אמרנו -? חשדתוני במה וטבלתי שירדתי בשעה

 .לזכות אתכם ידין המקום - לזכות שדנתוני כשם, ואתם. היה כך, העבודה: להם אמר
23

 It would appear that someone following this particular Middat Chassidut would preclude having to 

follow the earlier one discussed  in fn. 4 above. 
24

 Reputation—שם טוב is incredibly important. How once one has had his reputation impugned, how does 

one repair his reputation? This is why a victim of מוציא שם רע suffers doubly, i.e., once for having been 

victimized in this manner, and then having to deal with the fallout of others thinking badly of him.  

The Chafetz Chaim likens speaking L"H to ripping open a feather pillow in the wind - the feathers spread 

so quickly it is nearly impossible to recollect them all. And the longer one waits to retract what he said, 

the more the information spreads and the more damage is inflicted on the subject of the Rechilut or L"H. 

 http://www.torah.org/learning/halashon/4.footnote.html  

http://www.torah.org/learning/halashon/4.footnote.html
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Innocent of wrongdoing Could go either way Unknown 

Assume innocence Ostensibly evil Righteous 

Keep your distance Ostensibly good Evil 

 

   Only in cases )א and in )ב is one required to give the benefit of the doubt.  

                                  (No mention is made about in this way earning God’s Doing the same for 

you.) 

 

iii. Why is a person with the track record of a Tzaddik to be indiscriminately 

given the benefit of the doubt, even when it appears he has done something 

egregious? 

    ץ"לרשב אבות מגן

 מפורסם הוא האדם שאם, חלוקות שלשה בזה עשה[ דן והוי ה"ד] ל"ז משה ורבינו...

 אפילו צד שיש כיון, לחובה נוטים הצדדים רוב יהיו אפילו, דבר ידו מתחת ויצא בצדק

 . לזכות לדונו האדם חייב, לזכות לדונו רחוק

 מזה חזק ויותר. גופו"ב לוקה בכשרים "החושד הזורק פרק[ א צז] בשבת נאמר זה ועל

 אל. בלילה עבירה שעבר חכם תלמיד ראית "אם[, א יט ברכות] שמתו מי פרק אמרו

, אימא אלא דעתך? סלקא, "'שמא', והקשו ".תשובה עשה שמא. ביום אחריו תהרהר

  25.תשובה'" עשה ,ודאי

 כיון, לזכות נוטים הצדדים רובי יהיו אפילו, מעשים ועשה ברשע מפורסם הוא האדם ואם

 "כי[, כה כו משלי] נאמר זה ועל. לחובה לדונו מותר, לחובה לדונו שיש אחד צד שיש

 והמעשה, ידוע בלתי הוא האדם " ואם. בלבו תועבות שבע כי בו תאמין אל קולו, יחנן

 .החכם זה במצות לזכות לדונו הוא החסידות ממדת, שקול הוא

 

But, how can we ever be sure that we have accurately assessed another’s actions and 

motivations, for both good and bad? Aren’t the reservations mentioned by RaShI, 

                                                           
25

 At least one voice in the Gemora seems to challenge this assumption:  

 כט עמוד א– ב עמוד כח דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 גמליאל רבן להם אמר. ביבנה הסדר על גמליאל רבן לפני ברכות עשרה שמונה הסדיר הפקולי שמעון: רבנן תנו

 בה והשקיף .שכחה אחרת לשנה, ותקנה קטןה שמואל עמד? המינים ברכת לתקן שיודע אדם יש כלום: לחכמים

 מעלין אין - כלן הברכות בכל טעה: רב אמר יהודה רב והאמר? העלוהו לא אמאי. העלוהו ולא שעות ושלש שתים

! ביה הדר דלמא וניחוש. תקנה דאיהו, הקטן שמואל שאני! הוא מין שמא חיישינן, אותו מעלין - המינים בברכת, אותו

 צדיק אבל, מעיקרו רשע ההוא! עול ועשה מצדקתו צדיק ובשוב והכתיב? ולא. בישא הוי לא באט: גמירי, אביי אמר

 שנה שמנים גדולה בכהונה שמש גדול כהן יוחנן שהרי, מותך יום עד בעצמך תאמין אל: תנן והא? ולא. לא - מעיקרו

 - ויוחנן, מעיקרו רשע - ינאי, לחוד נןויוח לחוד ינאי: אמר רבא. יוחנן הוא ינאי הוא: אביי אמר !צדוקי נעשה ולבסוף

 לא אמאי, הכי אי. ביה הדר דלמא, נמי מעיקרו צדיק: רבא לך אמר! קשיא לרבא אלא, לאביי הניחא. מעיקרו צדיק

 שלא אלא שנו לא: לוי בן יהושע רבי ואיתימא, רב אמר יהודה רב דאמר. בה דאתחיל הקטן שמואל שאני? אסקוהו

 .גומרה - הב התחיל אבל, בה התחיל
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RAV, RaMBaM essentially allowing  us to be judgmental under the rubric of claiming 

that the person  whom we are judging we absolutely know to be a Rasha!!!26 

  

A contemporary variable that has entered into this calculation: 

“The Big Question”: 
“Our big question asks: What is our gravest sin? 
Rabbi Steinsaltz's View:  
New means of communication are multiplying exponentially. Yet our experience 
of deep, conscious relationships with others keeps diminishing. How often do we 
see people ignore the person next to them while communicating via their 
cellphones? This detachment from a real connection to others such as extended 
families—and even the core family–seems to be our gravest ailment. But we can 
still repent; we have not yet reached the point of no return, the point at which it 
is no longer possible to have any relationship with, or concern and empathy for 
others. Let us begin, then, by uniting with close family members: parents, 
children, siblings. Let us at least make an initial attempt to not just get “status 
reports” but also to feel and show a little bit of empathy, of care for others. 

http://www.theglobalday.com/what-is-our-gravest-
sin/?utm_source=BQ%3A+Rosh+Hashana+-
+8%2F30%2F13&utm_campaign=BQ+&utm_medium=email  
 

  How will this phenomenon affect: a) our ability to know who is a Tzaddik, 
Rasha, etc.? b) Will we any longer be sufficiently invested to care to go out 
on a limb for another by assuming that he is innocent? c) Will we even be all 
that concerned to be Mochel others? 

                                                           
26

 This caveat, which in my view, undoes the entire point of being דן בכף זכות, parallels the exception that 

is made when someone who has been asked for forgiveness has the option in certain circumstances to 

refuse (the continuation of the RaMA cited in 2. above): 

  תרו סימן הכפורים יום הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 (; דיומא גמרא) מחילה( י) המבקש לטובת( ט) שמכוון לא אם(, ל"מהרי) מלמחול אכזרי יהיה לא והמוחל: הגה 

    ברורה משנה

 להסיר צריך[ ט] דמלבו נראה מ"ומ בכך ירגיל ולא הערל לבו נכנע שיהא כדי -' וכו המבקש לטובת( ט)

 :מחילה ממנו ביקש דבאמת אחרי ממנו השנאה

 :כשימחול היזק לו שיגיע שמתירא עצמו לטובת מכוין[ י] אם ה"וה - מחילה( י) 

 

 (.ו"ומהרי תשובה מהלכות ב"פ מ"והגה ג"וסמ מרדכי. )לו למחול צריך אינו ה( יא, )רע שם עליו הוציא ואם< ג>

    ז"ט

 שאין' פי משמע עולמית מחילה לו אין ר"ש עליו הוציא כתוב במרדכי -'. כו ר"ש עליו הוציא( ג"פמ( )ג)

 אף זה לענין מהני לו שחטא אותו מת אם ה"מ מחילה הוי למחול רצה אם אבל מוחל כשאין אכזרי המוחל

 :לו מוחל היה קיים היה אלו' דאמרי ר"ש עליו שהוציא

   ברורה משנה

 גם למחול ענוה מדת מ"ומ[ יא] ר"הש ונשאר בפיוס שמע ולא חשדאב דשמע דאיכא - לו למחול צ"א( יא)

 :בזה

http://www.theglobalday.com/what-is-our-gravest-sin/?utm_source=BQ%3A+Rosh+Hashana+-+8%2F30%2F13&utm_campaign=BQ+&utm_medium=email
http://www.theglobalday.com/what-is-our-gravest-sin/?utm_source=BQ%3A+Rosh+Hashana+-+8%2F30%2F13&utm_campaign=BQ+&utm_medium=email
http://www.theglobalday.com/what-is-our-gravest-sin/?utm_source=BQ%3A+Rosh+Hashana+-+8%2F30%2F13&utm_campaign=BQ+&utm_medium=email
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3.  Just as the observer must be careful before he jumps to conclusions about someone whom 

he suspects might be a Rasha and therefore deserving of castigation, the rest of us, who are 

being observed,27 must pay careful attention to not giving cause for suspicion and upset.  

  

 i. Primary sources for Marit Ayin: 

 ב משנה ג פרק שקלים מסכת משנה

  ל"גימ ת"בי ף"אל בהן וכתוב הלשכה את תורמין סאין שלש שלש של קופות בשלש

  א"גמל א"בית א"אלפ בהן כתוב יונית אומר ישמעאל רבי

  מיעבק ולא בתפילין ולא בסנדל ולא במנעל ולא חפות בפרגוד לא נכנס התורם אין

  העני הלשכה מעון ויאמרו יעני שמא

  העשיר הלשכה מתרומת ויאמרו יעשיר שמא או

  המקום ידי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת צריך שאדם לפי

  ”28ומישראל' מה נקיים והייתם“( :כב:לב במדבר) שנאמר

 31 30 29:"ואדם יםקאל בעיני טוב ושכל חן ומצא“( :דג משלי) ואומר

                                                           
27

 All the world's a stage, 
And all the men and women merely players; 
They have their exits and their entrances,                                     
And one man in his time plays many parts, 
His acts being seven ages. 
William Shakespeare, As You Like It Act 2, scene 7, 139–143 
28

 And the land be subdued before the LORD, and ye return afterward; then ye shall be clear before the 

LORD, and before Israel, and this land shall be unto you for a possession before the LORD.  
29

 So shalt thou find grace and good favor in the Sight of God and man.  
30

  ב משנה ג פרק שקלים מסכת טוב יום תוספות 

 טובה עצה דדרך אמינא הוי ה,"דמרע מקרא דאי לי ונראה. לקרא ודוע דיהודה ועוד. ואומר מאי -' וגו חן ומצא ואומר

 לשון שהוא' וגו ומצה ש"ת. שראוי ל"הל טובה עצה אלא אינו ואילו. תנן שצריך ואנן. ראובן ולבני גד לבני דקאמר הוא

" )עיין .ידע אהו וישראל יודע[ הוא' ]ה "אלקים( ב"כ) ביהושע ה"שהע לשל מוקדם והוא שלישי קרא נמי ואיכא. צווי

 אלא כלל ממנו ללמוד דאין לפי הביאו לא דמתניתין לי ונראה הביאו ובירושלמי בתלמוד ירושלמי שהובאה למעלה.( 

. אמרו כאשר לצבא עליהם מלעלות שיחדלו כדי ישראל בני לפני דבריהם לברר כרחם בעל הוצרכו וראובן גד שבני

 שבכולם חמור איזהו בירושלמי דקאמר והא. ובכתובים. בנביאים. הבתור כן דמצינו לומר אלא הביאו לא והירושלמי

 :טוב ושכל חן ממצא פחות שהוא. קאמר בעלמא נקיון דאפילו היינו. "נקיים והייתם"
31

  ד פסוק ג פרק משלי - יונה רבנו  

 הבריות על המרחם כל( ב"ע, קנא שבת) ל"אז כאשר, ואדם אלוהים בעיני חן תמצא החסד י"ע. טוב ושכל חן ומצא

 נפשך גדלה כאשר הנה" וכתיב(. יח, יג דברים" )והרבך ורחמך רחמים לך ונתן" שנאמר, השמים מן עליו מרחמין

" לחייך נאוו" מלשון והוא(. כב, יט" )חסדו אדם תאות" וכתיב(. כד, כו ב"ש" )י"י בעיני נפשי תגדל כן בעיני היום

 בעיניו חן להם יתן' פי( לד, ג" )חן יתן ולענוים" וכתיב, ונדבתו חסדו פיל שלו והנוי והחן אדם חמדת' פי(. י, א ש"שיה)

 האדם יעשה אשר והחסד הטוב י"ע כי הדבר וידוע, האדם על החן ימשך הנאות המדות י"ע הנה. הנבראים כל ובעיני

 את צדיקווה אמת בדרך ההולכים כי. ואדם אלהים בעיני טוב שכל תמצא האמת י"וע, בעיניהם חן ימצא לבריות

 הם חכמים" שנאמר כענין, השקר את בחכמתם המחזיקים לא. טוב שכל המשכילים הם הרשע את והרשיעו הצדיק

 היא כי ועשיתם ושמרתם" ונאמר(. ט, ח שם" )להם מה וחכמת מאסו י"י בדבר הנה" ונאמר( כב, ד ירמיה" )להרע

 אדם החסד י"ע כי לפרש יש גם(. ו, קיא תהלים) "עושיהם לכל טוב שכל" ונאמר(. ו, ד דברים" )ובינתכם חכמתכם

 (:טו, יג" )חן יתן טוב שכל" שנאמר כמו חן וימצא, שפירשנו כמו, אלהים בעיני חן מוצא

  ד פסוק ג פרק משלי על ג"רלב

http://www.enotes.com/ayli-text/act-ii-scene-7#stage
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 ב"ה ג"פ יםשקל ירושלמי

 כדרך הבריות ידי לצאת אדם שצריך מצינו 32ובכתובים ובנביאים בתורה, יונתן ר"א נחמני בר שמואל ר"א 

( כב:בכ יהושע) דכתיב בנביאים, ומישראל"' מה נקיים "והייתם דכתיב בתורה, המקום ידי לצאת שצריך

 בעיני טוב ושכל חן "ומצא'( ג לימש) דכתיב ובכתובים 34 33,ידע" הוא וישראל יודע הוא' ה אלקים לק"

' מה נקיים והייתם", לו אמר, שבכולם המחוור איזהו, רבי בר יוסי' לר שאל זוגא גמליאל. ואדם" אלקים

 35: "ומישראל

 

 . יג פסחים

 תמחוי וגבאי(, גלעצמן פורטין ואין לאחרים מעותיהם פורטין ’לחלק עניים להם שאין צדקה גבאי, תניא

   36ל"ומישרא' מה נקיים "והייתם שנאמר משום לעצמן מוכרים ואין לאחרים מוכרין חלק,ל עניים להם שאין

 

   לח. יומא

                                                                                                                                                                             
 הם כי ואדם יםראל בעיני חן למצוא תגיע התורה משפטי לפי מעשיך תנהיג אם והנה - טוב ושכל חן ומצא( ד)

 שיש החכמה אופן על שאפשר מה כפי תעמוד ואם האנשים בעיני חן האדם בו שימצא מה המדות שלימותמ כלולים

 :אותו שתחפוץ מה בכל ואדם יםקאל בעיני טוב שכל תמצא אז המצות באלו
32

  א עמוד לא דף מגילה מסכת בבלי תלמוד 

 בתורה כתוב זה דבר; ענוותנותו מוצא אתה הוא ברוך הקדוש של גבורתו מוצא שאתה מקום כל: יוחנן רבי אמר

 ...בכתובים ומשולש בנביאים ושנוי

  ב עמוד יט דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד

 :...בכתובים ומשולש בנביאים ושנוי בתורה כתוב זה דבר, לוי בן יהושע ר"א - יצליח יעשה אשר וכל

  ב עמוד צב דף קמא בבא מסכת בבלי תלמוד

 דבר: ליה אמר? דשרכי קינא גבי בישא דיקלא ואזיל מטייל: אינשי דאמרי מילתא הא מנא, מרי בר לרבה רבא ל"א

 ....בברייתא ותנינא, במתניתין ותנן, בכתובים ומשולש, בנביאים שנוי, בתורה כתוב זה
33

 'God, God, the LORD, God, God, the LORD, He Knoweth, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or 

if in treachery against the LORD--Save Thou us not this day--.  
34

    דוד מצודות

 לחזק דבריהם וכפלו, אלהים הקרואים המלאכים והם, אלהים כל על אל שהוא' ה לומר רצה -' ה אלקים קל( כב)

 ידע ישראל גם הזמן בהאריךו, לומר רצה - ידע הוא וישראל. לפניו נאמן שלבבנו הוא יודע מאז - יודע הוא. מאמרם

 .אנחנו כנים כי ויכיר

 מלבי"ם

 שהיה שחשדום הצד ונגד, זולתו אחר ואין -' ה יםקלא לק אמרו ז"לע המזבח שהיה שחשדום מה נגד, לק( כב)

 לא כי שיראו בעת האמת - ידע הוא וישראל מכבר האמת - יודע הוא' ה יםקאל לק אמרו', לה קרבנות עליו להקריב

   יו...על נקריב
35

  ט הערה לב פרק במדבר הערות תמימה תורה 
(ט

 וגם, לחשדו איש דעת על יעלה שלא להזהר גם שצריך אלא ,טוב ושכל חן למצוא שצריך די שלא מבואר דממנו 

 הבריות עם מעורבת דעתו בכלל שיהיה רק שהכונה ל"די הראיה לדחות אפשר ידע" הוא "וישראל דמפסוק לפרש יש

 :לבריות נוח שיהיה והיינו' א ז"י בכתובות ש"וכמ
36

  ד הערה לב פרק במדבר הערות תמימה תורה 
(ד

 מ"ובחו, נקיים" ד"והייתם זו ממדה המסתעפים צדקה לגבאי השייכים שונים ענינים עוד א"ס ז"רנ' סי ד"ביו ועיין 

 להודיעו שכנגדו לצד דין בהטיית חושדו דין שבעל כשרואה הדיין צריך נקיים" "והייתם דמטעם מבואר ד"ס ד"י' סי

 אמר'( א א"ש) שתיתי" לא ושכר "יין לעלי חנה שאמרה' ב א"ל בברכות ועיין -. אותו שאל לא ואפילו, דנו טעם מאיזה

 "והייתם בתורה מדה הוא והלא, מכאן שאמר מה באור וצריך. להודיעו שצריך בו, שאין בדבר לנחשד מכאן, א"ר

, גד לבני משה שנתן היא טובה עצה דרק א"הו ,זה מפסוק דאי ל"וי, שנחשד רלאח כ"ומכש שנחשד קודם אף נקיים"

 :באחיו איש וכשלו בפסוק בחקתי' בפ כ"מש ע"וע. ש"יעו', ח אות בסמוך כתבנו גונא וכהאי, היא דחובה מחנה ל"קמ

Implies that there is an audience 

watching and listening. 
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 שלא בניהם ביד נקיה פת נמצאה לא ומעולם הפנים לחם במעשה בקיאין היו גרמו בית, ר"ת

 37(ה ומישראל"' מה נקיים "והייתם שנאמר מה לקיים, נזונים הפנים לחם ממעשה יאמרו

 

 שם

 וכשהיו, מבתיהן מבושמת כלה יצאה לא ומעולם, הקטורת במעשה בקיאין היו אבטינס תבי, ר"ת

 הקטורת ממעשה יאמרו שלא, תתבשם שלא עמה מתנין היו אחר ממקום אשה נושאין

  :ומישראל' מה נקיים והייתם שנאמר מה לקיים, מתבשמין

 

 ii. A fundamental question: 

  כב פסוק בל פרק מטות פרשת במדבר הירש ר"רש

 והיית", "מאלתי תנקה אז: "מא, כד בראשית השוה - ומישראל' מה נקים והייתם( כב)

 התחייבות עליך תטיל לא היא, בך לפגוע תוכל לא לי שנשבעת השבועה". מאלתי נקי

 יבואו לא וישראל' ה: כאן גם וכן(. ח, כד שם' פי השוה) חובתה ידי יצאת כבר, נוספת

   What are the expectations of “people” that each< --.נוספת בדרישה אליכם

of us are obligated to meet? Can these expectations be unreasonable?                   

              

 

  

  

 

 

 

                                                           
37

  ה הערה לב פרק במדבר הערות תמימה תורה 

 בידיהם ופתם לחוץ לצאת הקטנים דדרך, הקטנים הבנים על בומוס, בניהם ביד הלשון אמר דבמכוון לומר אפשר( ה

 חכמים שאסרו מקום כל ל"דקיי פי על ואף, בבתיהם משלהם לאכול מותרים הגדולים אבל, הרואים מפני לחוש ויש

 אלא אינו זה דכלל פוסקים ועוד חבית' פ בשבת ש"הרא כתב כבר אך, אסור חדרים בחדרי אפילו העין מראית מפני

 אנשים דכמה, מדינא ולא יפה ומנהג מדה רק שאינו כזה בדבר כ"ומכש, דרבנן באיסור ולא ממש דאורייתא באיסור

 ואם, גרמו לבית חכמים שבחום זה שעל כאן בגמרא אמרו שהרי ממש וחובה דין בזה שאין וראיה, נקיה פת אוכלין

 עצמה חנה שהתנצלה דמה הקודם באות כ"למש סתירה זה ואין. זה דבר קיום על שבח שייך לא וחובה דין בזה היה

 :ש"יעו, שחשדה מפורש ששמעה התם דשאני, החובה מצד היה עלי לפני


