
Giving the Benefit of the Doubt 

 פרקי אבות א:ו

 ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה ְוִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך
 ָחֵבר, ֶוֱהוֵי ָדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות:

 

 מסכת שבת קכז

 ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ַּבר ֵׁשיָלא ָאַמר ַרִּבי ַאִּסי ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן: ִׁשָּׁשה ְּדָבִרים ָאָדם אֹוֵכל ֵּפירֹוֵתיֶהן
 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַהֶּקֶרן ַקּיֶיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵאּלּו ֵהן: ַהְכָנַסת אֹוְרִחין, ּוִביּקּור חֹוִלים, ְוִעּיּון
  .ְּתִפָּלה, ְוַהְׁשָּכַמת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְוַהְמַגֵּדל ָּבָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה, ְוַהָּדן ֶאת ֲחֵברֹו ְלַכף ְזכּות

 ִאיִני?! ְוָהא ֲאַנן ְּתַנן: ֵאּלּו ְּדָבִרים ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה אֹוָתם ְואֹוֵכל ֵּפירֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן
 ַקּיֶיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוֵאּלּו ֵהן: ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֶׁשֵּבין ָאָדם

 ַלֲחֵברֹו, ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ּכּוָּלם [ָהֵני — ִאין, ִמיֵּדי ַאֲחִריָנא — ָלא

  .ָהֵני ָנֵמי, ְּבָהֵני ָׁשיְיִכי

 ָּתנּו ַרָּבַנן: ַהָּדן ֲחֵבירֹו ְלַכף ְזכּות — ָּדִנין אֹותֹו ִלְזכּות. ּוַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָּיַרד ִמָּגִליל
 ָהֶעְליֹון ְוִנְׂשַּכר ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית ֶאָחד ַּבָּדרֹום ָׁשלֹׁש ָׁשִנים. ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ָאַמר לֹו: ֵּתן ִלי

 ְׂשָכִרי, ְוֵאֵלְך ְוָאזּון ֶאת ִאְׁשִּתי ּוָבַני. ָאַמר לֹו: ֵאין ִלי ָמעֹות. ָאַמר לֹו: ֵּתן ִלי ֵּפירֹות. ָאַמר לֹו: ֵאין
 ִלי. ֵּתן ִלי ַקְרַקע — ִאין ִלי. ֵּתן ִלי ְּבֵהָמה — ֵאין ִלי. ֵּתן ִלי ָּכִרים ּוְכָסתֹות — ֵאין ִלי. ִהְפִׁשיל

  .ֵּכָליו ַלֲאחֹוָריו, ְוָהַלְך ְלֵביתֹו ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש

 ְלַאַחר ָהֶרֶגל ָנַטל ַּבַעל ַהַּבִית ְׂשָכרֹו ְּבָידֹו, ְוִעּמֹו ַמּׂשֹוי ְׁשלָֹׁשה ֲחמֹוִרים, ֶאָחד ֶׁשל ַמֲאָכל, ְוֶאָחד
  .ֶׁשל ִמְׁשֶּתה, ְוֶאָחד ֶׁשל ִמיֵני ְמָגִדים, ְוָהַלְך לֹו ְלֵביתֹו. ַאַחר ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו ָנַתן לֹו ְׂשָכרֹו

 ָאַמר לֹו: ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמְרָּת ִלי ״ֵּתן ִלי ְׂשָכִרי״ ְוָאַמְרִּתי ״ֵאין ִלי ָמעֹות״, ַּבֶּמה ֲחַׁשְדַּתִני? ָאַמְרִּתי:
 ֶׁשָּמא ְּפַרְקַמְטָיא ְּבזֹול ִנְזַּדְּמָנה ְלָך, ְוָלַקְחָּת ָּבֶהן. ּוְבָׁשָעה ֶׁשָאַמְרָּת ִלי ״ֵּתן ִלי ְּבֵהָמה״, ְוָאַמְרִּתי

 ״ֵאין ִלי ְּבֵהָמה״, ַּבֶּמה ֲחַׁשְדַּתִני? ָאַמְרִּתי: ֶׁשָּמא מּוְׂשֶּכֶרת ְּבַיד ֲאֵחִרים. ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמְרָּת ִלי
 ״ֵּתן ִלי ַקְרַקע״, ְוָאַמְרִּתי ְלָך ״ֵאין ִלי ַקְרַקע״, ַּבֶּמה ֲחַׁשְדַּתִני? ָאַמְרִּתי: ֶׁשָּמא מּוְחֶּכֶרת ְּבַיד

 ֲאֵחִרים ִהיא. ּוְבָׁשָעה ֶׁשָאַמְרִּתי ְלָך ״ֵאין ִלי ֵּפירֹות״ ַּבֶּמה ֲחַׁשְדַּתִני? ָאַמְרִּתי: ֶׁשָּמא ֵאיָנן
 ְמעּוָּׂשרֹות. ּוְבָׁשָעה ֶׁשָאַמְרִּתי ְלָך ״ֵאין ִלי ָּכִרים ּוְכָסתֹות״ ַּבֶּמה ֲחַׁשְדַּתִני? ָאַמְרִּתי: ֶׁשָּמא

  .ִהְקִּדיׁש ָּכל ְנָכָסיו ַלָּׁשַמִים



 ָאַמר לֹו: ָהֲעבֹוָדה! ָּכְך ָהָיה. ִהַּדְרִּתי ּכׇל ְנָכַסי ִּבְׁשִביל הּוְרָקנֹוס ְּבִני ֶׁשּלֹא ָעַסק ַּבּתֹוָרה.
 ּוְכֶׁשָּבאִתי ֵאֶצל ֲחֵביַרי ַּבָּדרֹום ִהִּתירּו ִלי ָּכל ְנָדַרי. ְוַאָּתה, ְּכֵׁשם ֶׁשַּדְנַּתִני ִלְזכּות, ַהָּמקֹום ָיִדין

  .אֹוְתָך ִלְזכּות

 ָּתנּו ַרָּבַנן: ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָּפָדה ִריָבה ַאַחת ַּבת ִיְׂשָרֵאל, ְוַלָּמלֹון ִהְׁשִּכיָבּה ַּתַחת
  .ַמְרְּגלֹוָתיו. ְלָמָחר ָיַרד ְוָטַבל ְוָׁשָנה ְלַתְלִמיָדיו

 ְוָאַמר ָלֶהן: ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְׁשַּכְבִּתיָה ַּתַחת ַמְרְּגלֹוַתי, ַּבֶּמה ֲחַׁשְדּתּוִני? ָאַמְרנּו: ֶׁשָּמא ֵיׁש ָּבנּו
  .ַּתְלִמיד ֶׁשֵאינֹו ָּבדּוק ְלַרִּבי

 ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַרְדִּתי ְוָטַבְלִּתי, ַּבֶּמה ֲחַׁשְדּתּוִני? ָאַמְרנּו: ֶׁשָּמא ִמְּפֵני טֹוַרח ַהֶּדֶרְך ֵאיַרע ֶקִרי ְלַרִּבי.
 ָאַמר ָלֶהם: ָהֲעבֹוָדה! ָּכְך ָהָיה. ְוַאֶּתם, ְּכֵׁשם ֶׁשַּדְנּתּוִני ְלַכף ְזכּות, ַהָּמקֹום ָיִדין ֶאְתֶכם ְלַכף

  .ְזכּות

 ָּתנּו ַרָּבַנן: ַּפַעם ַאַחת הּוְצַרְך ָּדָבר ֶאָחד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאֶצל ַמְטרֹוִניָתא ַאַחת ֶׁשּכׇל ְּגדֹוֵלי
  .רֹוִמי ְמצּויִין ֶאְצָלּה. ָאְמרּו: ִמי ֵיֵלְך? ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע: ֲאִני ֵאֵלְך

 ָהַלְך ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַתְלִמיָדיו. ֵּכיוָן ֶׁשִהִּגיַע ְלֶפַתח ֵּביָתּה, ָחַלץ ְּתִפיָּליו ְּבִרחּוק ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְוִנְכַנס
  .ְוָנַעל ַהֶּדֶלת ִּבְפֵניֶהן. ַאַחר ֶׁשָּיָצא, ָיַרד ְוָטַבל ְוָׁשָנה ְלַתְלִמיָדיו

 ְוָאַמר ָלֶהן: ְּבָׁשָעה ֶׁשָחַלְצִּתי ְּתִפיִּלין, ַּבֶּמה ֲחַׁשְדּתּוִני? ָאַמְרנּו: ְּכָסבּור ַרִּבי, לֹא ִיָּכְנסּו ִּדְבֵרי
  .ְקדּוָּׁשה ִּבְמקֹום טּוְמָאה

  .ְּבָׁשָעה ֶׁשָּנַעְלִּתי, ַּבֶּמה ֲחַׁשְדּתּוִני? ָאַמְרנּו: ֶׁשָּמא ְּדַבר ַמְלכּות ֵיׁש ֵּבינֹו ְלֵביָנּה

 ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיַרְדִּתי ְוָטַבְלִּתי ַּבֶּמה ֲחַׁשְדּתּוִני, ָאַמְרנּו: ֶׁשָּמא ִניְּתָזה ִציּנֹוָרא ִמִּפיָה ַעל ְּבָגָדיו ֶׁשל
 .ַרִּבי. ָאַמר ָלֶהם: ָהֲעבֹוָדה! ָּכְך ָהָיה. ְוַאֶּתם, ְּכֵׁשם ֶׁשַּדְנּתּוִני ִלְזכּות, ַהָּמקֹום ָיִדין ֶאְתֶכם ִלְזכּות

 

 


