
 בענין דן לכף זכות 

שלא יהא אחד  )ויקרא יט:טו("ת"ר בצדק תשפוט עמיתך   - גמרא שבועות ל: (א

יושב ואחד עומד אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך ד"א 

 "  דן את חבירך לכף זכותבצדק תשפוט עמיתך הוי 

מצוה קעז, אחר שהביא מצוות  ברמב"ם ספר המצוותוהובא זה  ( ב

 הדיינים, כתב, "ויש בו עוד שראוי לדון את חבירך לכף זכות".

שער ג' ס' רי"ח וז"ל  לרבינו יונה בספר שערי תשובהוכן הובא להלכה  ( ג

"והנה, כי תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה מעשה ויש לשפט דברו  

ומעשו לצד חובה ולצד זכות, אם האיש ההוא ירא אלקים, נתחייבת לדון  

אותו לכף זכות על דרך אמת, גם כי יהיה הדבר קרוב ונוטה יותר אצל 

יזהרו מן החטא ופעמים  הבינונים אשר הדעת לכף חובה, ואם הוא מן 

כמו שאמרו   יכשלו בו, יש עליך להטות הספק ולהכרעו לכף הזכות,

רבותינו ז"ל הדן את חברו לכף זכות, המקום ידינהו לכף זכות, והיא 

 מצות עשה מן התורה, שנאמר בצדק תשפוט עמיתך"  

"ת"ר הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות    קכז:שבת ע' גמרא נפלאה   (ד

דם אחד שירד מגליל העליון ונשכר אצל בעה"ב אחד בדרום  ומעשה בא

שלש שנים ערב יוה"כ אמר לו תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני אמר  

לו אין לי מעות אמר לו תן לי פירות אמר לו אין לי תן לי קרקע אין לי תן 

לי בהמה אין לי תן לי כרים וכסתות אין לי הפשיל כליו לאחוריו והלך 

פחי נפש לאחר הרגל נטל בעה"ב שכרו בידו ועמו משוי ג'  לביתו ב

חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים והלך לו  

לביתו אחר שאכלו ושתו תן לו שכרו אמר לו בשעה שאמרת לי תן לי 

שכרי ואמרתי אין לי מעות במה חשדתני אמרתי שמא פרקמטיא בזול  

רת לי תן לי בהמה ואמרתי אין לי נזדמנה לך ולקחת בהן ובשעה שאמ

בהמה במה חשדתני אמרתי שמא מושכרת ביד אחרים בשעה שאמרת  

לי תן לי קרקע ואמרתי לך אין לי קרקע במה חשדתני אמרתי שמא  

מוחכרת ביד אחרים היא ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות במה חשדתני  

סתות  אמרתי שמא אינן מעושרות ובשעה שאמרתי לך אין לי כרים וכ

במה חשדתני אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים א"ל העבודה כך 

היה הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה וכשבאתי  

אצל חבירי בדרום התירו לי כל נדרי ואתה כשם שדנתני לזכות המקום  

 ידין אותך לזכות.  



וז"ל "ת"ר מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת בת   עוד מעשה שם ( ה

ל ולמלון השכיבה תחת מרגלותיו למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו ישרא

ואמר להן בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותי במה חשדתוני אמרו שמא  

יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני  

אמרנו שמא מפני טורח נדרך אירע קרי לרבי אמר להם העבודה כך היה  

 כות המקום ידין אתכם לכף זכות."ואתם כשם שדנתוני לכף ז

וז"ל "תנו רבנן פעם אחת הוצרך דבר אחד לתלמידי חכמים  מעשה ג' (ו

אצל מטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרו מי ילך אמר להם 

ר' יהושע אני אלך הלך רבי יהושע ותלמידיו כיון שהגיע לפתח ביתה חלץ  

בפניהן אחר שיצא ירד וטבל  תפיליו ברחוק ארבע אמות ונכנס ונעל דלת 

ושנה לתלמידיו ואמר להן בשעה שחלצתי תפילין במה חשדתוני אמרנו  

כסבור רבי לא יכנסו דברי קדושה במקום טומאה בשעה שנעלתי במה  

חשדתוני אמרנו שמא דבר מלכות יש בינו לבינה בשעה שירדתי וטבלתי  

רבי אמר   במה חשדתוני אמרנו שמא ניתזה צינורא מפיה על בגדיו של

להם העבודה כך היה ואתם כשם שדנתוני לזכות המקום ידין אתכם  

 לזכות" 

לכאורה יש סתירה לזה בדברי הרמב"ם: ע' במשנה פרקי אבות פרק א'   (ז

שם, והוי דן את כל האדם לכף זכות, וע' ברמב"ם שם, וז"ל "ענינו 

כשיהיה אדם שלא תדע בו אם צדיק הוא אם רשע, ותראהו שיעשה  

יאמר דבר, שאם תפרשהו על דרך אחת יהיה טוב, ואם מעשה או 

קח אותו על הטוב ולא תחשב בו רע,   –תפרשהו על דרך אחרת יהיה רע  

לכף זכות איזה קצה  צריך בדרך החסידות שתדין..וע' סוף דבריו 

שיהיה משני הקצוות. ומשמע דהוא רק דרך חסידות ולא מצוה מחייבת  

 מן התורה.  

תלמיד  הלכות דעות פ"ה ה"ז, וז"ל  ברמב"ם ביד החזקה,וכן הוא  (ח

לא יהא צועק וצווח בשעת דבורו כבהמות וכחיות, ולא יגביה קולו   חכמים

בנחת יזהר שלא ביותר, אלא דבורו בנחת עם כל הבריות, וכשידבר 

יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח, ומקדים לשלום כל האדם כדי 

מספר בשבח   ודן את כל האדם לכף זכות,שתהא רוחן נוחה הימנו, 

 חבירו ואינו מספר בגנותו כלל אוהב שלום ורודף שלום"

ומשמע דרק מנה הרמב"ם ענין זה בין מדות תלמידי חכמים, ולא מצוה  ( ט

 אדם, וצ"ע.חיובית מוטל על כל  



שם, וז"ל  מים חיים פתיחה על הלכה ג'הקשה זה, בבאר  והחפץ חיים (י

"ואל יתפוס עלי הקורא לאמר שבוודאי הרמב"ם חולק על רבינו יונה 

וסובר שהוא רק מדה בעלמא ולא מצות עשה, והראיה שהרמב"ם כתב  

שם בסוף מאמרו במשנה הנ"ל שהוא מדרכי החסידות, דזה אינו, 

אם הוא צדיק אם רשע לזה   שאין אני מכירושם באדם  דהרמב"ם איירי

בודאי אין אני מחויב מן התורה לדונו לכף זכות, רק מדה טובה בעלמא,  

וכן ברמב"ם בפרק ה' מהלכות דעות בהלכה ז שמונה זה בין מדותיו של 

ירי גם כן בכהאי  תלמיד חכם ומשמע דהוא רק מדה בעלמא, התם אי

  כל אדםשון המשנה דאבות הוי דן את  גוונא, ותדע דהא העתיק שם ל

שאינו רשע רק מן  שאני מכירולכף זכות, אבל אנן איירינן באיש 

מהרמב"ם גופא בספר   והראיה חיובא דאורייתא הבינונים, שם הוא 

לכף  חבירו שידין את  שיתחייב  המצוות עקז כתב בהדיא ובכללה גם כן  

 איירי במכירו( זכות )ואתי שפיר דשם נקט לישנא ד'חבירו' ומבואר ד

ומבואר דיש חיוב דאורייתא על מי שמכירו, ויש מדת חסידות ומדת   (יא

 ת"ח על מי שאינו מכירו מעולם. 

ספר החינוך מצוה  ויש להסביר שני מדרגות אלא ע"ד דרוש: דהנה ע' ( יב

מצוה שישפוט צדק, בטעם המצוה וז"ל "גם במה שאמרנו שכל   רלה,

ל המצוה, יהיה סבה להיות בין  אדם חיב לדון חברו לכף זכות, שהוא בכל

בישוב בני  ונמצא שעקר כל כונת המצוה, להועיל  שלום ורעות,אנשים 

  עם סלוק החשד איש באיש.עם ישר הדין ולתת ביניהם שלום   אדם

ומבואר דהוא ענין גמילות חסדים בין אדם לחבירו, וכן מבואר בשבת  

 גמילות חסדים. קכז. דהוא מדין 

רכ"ה כתב טעם אחר למצוה זו, "כי בכלל זה לדון חבירו   בסמ"קאבל  (יג

לכף זכות שמתוך שידונו לכף זכות יחשבו אין חוטא רק אני וישוב לבוראו 

 פן יכריע כל העולם לחובה וכמה מעשיות מביא במסכת שבת דף קכז." 

לדון לכף זכות,  יעצונו "ל ומובן דחז"ל מהרי"ל דיסקין וזוכן איתא בשו"ת  (יד

א לנו פתח בלבבינו לפרוץ גדר הבושה, וכאשר נחקוק על  למען לא ימצ

איככה יערב אח"כ להקדיח תבשילו, לא כן כאשר   שכולם צדיקיםלבבינו 

 ימצא בכל אחד שמץ דופי כי אז הוא עלול ליכשל ח"ו באין מושל ברוחו"

וי"ל לפ"ז, דכאנו עוסקים באדם שאנו מכירין, ואנו יושבין אהדדי,  ( טו

, למען השלום כדברי הספר החינוך. אבל כשאנו  יש חיוב דן לכף זכות

פוגשין באדם שאין לנו עסק בו, ואין אנו מכירין, אז, ליכא ענין שלום, 



דבלאו הכי אין לנו עסק בו, אלא הוא ענין חיזוק נפשינו שיחזק כל אדם 

 לחזק עצמינו שלא יבוא לידי חטא ודו"ק. לעובד ד', כדי 

 

 

Judging Others Favorably 

1) The Gemara teaches us that there is a positive commandment to 

judge others favorably. 

2) The Rambam and Rabeinu Yonah bring this in their works of 

Halacha. 

3) The Gemara in Shabbos 127 brings fascinating stories of the 

extent of judging others favorably: 

4) A man reneged on paying his worker on time, claiming that he 

had nothing, even though he seemed well to do, and even 

wealthy. The worker decided to judge his employer favorably, and 

attributed his inability to pay to far fetched circumstances- he 

turned out to be right. 

5) A Sage ransomed a girl and kept her in his hotel room- the next 

morning he asked to immerse in a mikvah, and assumed he would 

be suspected of wrongdoing-but his students judged him 

favorably. 

6) The great Sage Rav Yehoshua once paid a visit to a Roman 

Matron, and subsequently immersed-again, he was judged 

favorably. 

7) There seems to be a contradiction in the Rambam- in his Sefer 

Hamitzvos he counts judging others favorably as a Biblical 

requirement, while in his commentary on Pirkey Avos he treats it 

just as a meritorious act. Likewise in Hilchos De’os he counts it 

just as an attribute of a scholar. 



8) The Chofetz Chaim resolves this difficulty, explaining that the 

requirement only applies to someone you know to be observant, 

while judging even those we don’t know as only a meritorious act.  

9) This can be supported by the different wording of the halacha- 

the requirement is stating regarding a ‘friend’ i.e. someone we 

know, while the pious act is stated as you should judge ‘everyone’ 

favorably – even people we never met before and don’t know. 

10) The Sefer Hachinuch explains the reason behind this mitzva 

to promote peace and goodwill between neighbors that we 

should live together in harmony. The Gemara in Shabbos states as 

well that this falls under the category of ‘gemilos chassadim’ 

11) The Semak, and Rav Yehoshua leib Diskin, explain that the 

reason for the mitzva is to reinforce our own observance; if other 

people are sinning, it makes it easier for us to sin; if no one else is 

sinning, it makes it harder for us to sin.  

12) Perhaps this explains the two levels: there is an obligation to 

judge those around us favorably because it promotes peace and 

goodwill. It is meritorious to judge even those we have nothing to 

do with favorably, as a preventive against sinning. 


