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, מגיע היכן עד הדין עומק בראות עצמם ועונש השכר בענין הוא הנה, ההמון לכל ההערה אך
 באשר בוראו לפני יצדק ומי הדין ביום יעמוד מי כי, תמיד ולהתחרד להזדעזע ראוי באמת אשר

 לאדם ומגיד): ב, ה חגיגה( ל"ז רבותינו אמרו וכן. גדול או קטן דבר כל על מדקדקת השקפתו
. הדין בשעת לאדם לו מגידים, לאשתו איש שבין קלה שיחה אפילו), יג, ד עמוס( שיחו מה
 חסידיו עם מדקדק הוא ברוך שהקדוש מלמד, מאד נשערה וסביביו): ב, קכא יבמות( אמרו עוד

  .השערה כחוט

 הדין מן פלט לא, אוהבי אברהם): ח, מא ישעיה( עליו אמר שהכתוב עד לקונו האהוב אברהם הוא, אברהם
, הוא ברוך הקדוש לו אמר", אדע במה) "ח, טו בראשית( שאמר על. בהם דקדק שלא קלים דברים מפני
 ר"בר, (מקום של ציוויו בלא אבימלך עם ברית שכרת על). יח, מד ר"בר( זרעך יהיה גר כי תדע ידוע, חייך
 לו שאמרה ברחל אפו שחרה על, יעקב. דורות שבעה בניך בשמחת משהא שאני חייך ה"הקב לו אמר) ד, נד

 עונים כך, הוא ברוך הקדוש לו אמר: לשונו זה), ז, עא ר"בר( במדרש אמרו), א, ל בראשית( בנים לי הבה
 פי על אף, עשו יקחה שלא כדי בתיבה דינה את שנתן ולפי. בנה לפני עומדים שבניך, חייך? המעוקות את

 ברוך הקדוש לו אמר): ט, עו ר"בר( במדרש אמרו, מאחיו חסד שמנע לפי אך, לטובה ודאי היתה שכונתו
 להשיאה בקשת לא, לערל נשאת היא הרי למהול להשיאה בקשת לא), יד, ו איוב( חסד מרעהו למס, הוא
, אתך זכרתני אם כי) יד, מ בראשית( המשקים לשר שאמר לפי, יוסף. איסור דרך נשאת היא הרי היתר דרך

 רשותו בלי אביו את שחנט על עצמו יוסף). ב, פט ר"בר( לברכה זכרונם כמאמרם, שנים שתי לו נתוספו
). ג, ק ר"בר( אחיו לפני מת, לה כדאית ולמר לה כדאית למר, ושתק אבינו עבדך ששמע לפי או, מקום של
, מיכל). א, לה סוטה( שמחתו ונתערבבה עוזא בדבר שנכשל, נענש, זמירות תורה לדברי שקרא לפי, דוד
, ו ב שמואל( במותה אלא ולד לה היה שלא נענשה, הארון לפני בחוץ שרקד במה דוד את שהוכיחה לפי
 בבל מלך בהיכל סריסים להיות בניו על נגזר, נכתה בית את בבל מלך שרי אל שהראה לפי, חזקיהו). כג
  .מאד כאלה ורבים). יח, כ ב מלכים(

 למשפט אליכם וקרבתי, בכי הוה קרא להאי מטי הוה כד יוחנן רבי): א, ה חגיגה( אמרו חיבים הכל ובפרק
 כונת שאין ובודאי? לו יש תקנה, כחמורות קלות עליו ששוקלים עבד), ה, ג מלאכי'(וגו ממהר עד והייתי
 הענין אמנם. מדה כנגד מדה אלא משלם אינו הוא ברוך הקדוש כי, אחד שתיהן על העונש שיהיה המאמר

 ולא הקלות את החמורות ישכיחו לא כי, החמורות כמו הקלות בכף עולות כך המעשים משקל שלענין, הוא
 לדון, אחת בהשואה ויפקח ישגיח כולם על אלא, מהחמורות יעלים לא כאשר כלל מהם עינו הדיין יעלים

 אומר השלום עליו המלך ששלמה מה והוא, שהוא מה כפי אחד כל על כך אחר ולהעניש מהם אחד כל
 מלשכוח מניח הוא ברוך הקדוש אין כאשר כי', וגו במשפט יביא האלקים מעשה כל את כי): יד, יב קהלת(

 מלב ולהוציא, שהוא כמות קטן רע מעשה כל ולהוכיח מלשפוט יניח לא כן, שהוא כמות קטן טוב מעשה כל
 אלא, עליהם חשבון יקח ולא הקלים הדברים בדיניו הוא ברוך האדון יעלה שלא ולחשוב להתפתות הרוצים
 אומר אם: אמרו וכן. מעוהי יתותרו, הוא ותרן הוא ברוך הקדוש, האומר כל): א, נ קמא בבא( הוא כללא

  '.ה אמת אל הנה כי, ומבורר פשוט דבר וזה. לו תשמע אל לך מוחל הוא ברוך והקדוש, חטא, הרע יצר לך

 אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור): ד, לב דברים( השלום עליו רבנו משה שאמר מה והוא
 העין את העלים, המשפט על עבור הוא כך הנה, במשפט רוצה הוא ברוך שהקדוש כיון כי', וגו עול ואין
 בתכלית מעלליו וכפרי כדרכיו איש לכל שיתן צריך, רוצה הוא משפט אם כן על. החובה מן כמו הזכות מן

 ל"ז שפירשו), ד, לב דברים( הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל, והיינו, למוטב בין לטוב בין, הדקדוק
  .להמלט ואין מעניש הוא חטא כל ועל דן הוא הכל ועל המדה היא כך כי, ולרשעים לצדיקים): ספרי(

  ')דפרק  המשך, (מסילת ישרים 

  

  

  



אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע, כתיב בתורתך "אשר לא ישא פנים" והלא אתה נושא פנים 
לישראל, א"ל ולא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם ואכלת ושבעת וברכת, והם מדקדקים על עצמם 

  .עד כזית ועד כביצה

שהיא התכלית הנשגבה. ומה יסוד מדת המשפט בעולם איננה נקמה חלילה, כ"א הדרך להדריך אל השלימות 
בצע בויתור על הדין, הלא אותו החסרון שהדין משלים את הכלל או את הפרט, הוא ישאר בויתור העונש. 
א"כ אין זה טובה כ"א רעה וחלילה להמטיב העליון ית' מעשות זאת, ע"כ נשיאת פנים נמנעת בכל דין, 

עליון כי תשאר הנטי׳ הרעה שגרמה כל חטא, שהרי ישאר העול שהוא חסרון כולל גם פרטי. ובמדת דין ה
  אם לא תהי' מתוקנת כראוי ע"פ מדתו.

וע"כ אפי' יהי' האדם כליל חמודות, לא יוכלו כל מעלותיו להכריע אפי' לותר משגה קל. כי השלימות 
התכליתית מוכרחת לבא ע"פ גזירת טובו של אדון כל המעשים, וכל מונע מהטוב העליון יוסר בהכרח. והנה 

תתקלקל השורה, כי לא יחוש האדם בנפשו עוד, שהוא צריך לתמם דרכיו  - אם יהי' ויתור במשפט העליון
  ולעלות במעלות השלימות, כי רואה הוא שיש כאן ויתור גם וחסרון.

אמנם לפעמים תוכל מדה כללית טובה להקל הרבה מאד את מדת המשפט, מפני שמי שקנה חמדה בו בנפשו 
אם ירגיש שיש כאן עליו חסד עליון יותר מהראוי לו. והוא מי שהקנה לנפשו מדת  יבא אל השלימות גם

הכרת טובה באמת, והשכיל שראש פסגת המוסריות הוא שישתמש בה נגד השם ית', שאין קץ לטובתו על 
בריותיו וכל אשר תגדל עליו מדת הטובה תגדל הרגשתו בהכרת טובה, ויכיר ג"כ כי מה נוכל לגמול חסד 

ונינו כ"א בהיותינו משתדלים להשלים את עצמינו וזולתינו, שאנו עושים בזה רצונו, במה שאנו עם אד
משלימים את בריותיו וגורמים שישמח במעשיו. איש אשר הכיר לאמתתה מדת הכרת טובה אל השי"ת ומתנהג 

קפיד עוד על פיה במעשיו, כאשר ירגיש בנפשו שלא כחטאיו גמל ד' עליו, לא תביאהו הנהגה זו לבל י
להדריך עצמו בדרך הטובה, כ"א עוד יוסיף אומץ בדרך הישרה, באשר נוספה סבה חדשה והכרת טובת האדון 

  ית'. ע"כ לאיש כזה יקל הרבה מדת המשפט, וכך היא המדה הראויה התכליתית.

ל ע"כ באמרם איך ישא פנים לישראל, בהיות כמה דרכים מיוחדים במשפט העליון שהם קלים לישראל מאצ
אוה"ע. אמר שכך יאתה להם בהיותם מחזיקים ומוטבעים במדת הכרת טובה לשמו ית', עד שאפי' למה שלא 
הצרכתים לברך, לא יוכלו לעבור על רגשת נפשם, ויברכו גם על כזית ועל כביצה. להם נשיאת הפנים, 

, כדי לשלם כפי והקלת העונש, והרבות שפע החסד יותר ממדת המעשים, טובה היא וגורמת תוספת שלימות
  היכולת חק הכרת הטובה המוטבעת בגוי קדוש.

ויש עוד הערה בזה, שבהעברת פשע והוספת חסד יותר על המדה, ימצאו שני כוחות מתנגדים בנפש המקבל, 
שפעולת האחד תהי' לטובה והשני לרעה. ומי שנפשו עדינה והרגש הכרת הטובה מוטבע בטבעו הנכון, תגבר 

להדריכהו להיטיב, מפני שהיא חזקה עליו יותר. ומי שנפשו לא מטוהרה, תגבר עליו עליו ההרגשה הטובה 
המדה הפחותה המשובבת את דעתו ומביאתו לבאר שחת. כי מצד אחד המרגש שגם בהיותו סר מדרך הטובה, 
לא נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה ושעתו משחקת לו, יבעט ויאמר בדעתו, אכן מצאתי און לי ומה יתרון 

ה ועבודה. אבל מי שהרגשת מדות טובות חזקות בנפשו, הוא יעורר רוחו לאמר הנה הנני חבול מחסדי הצדק
  השם ית' ע"כ עלי להחלץ חושים להתגבר בטוב וחסד וצדק.

] תתגבר למען דעת אם ראוי איש כזה אשרוהנה אם נבקש בחינה במקום התנגדות שתי רוחות כמו אלה [
אם יקבל טובת ד' בצמצום ועוד החסרון רב לפניו, שמצבו יעורר בקרבו לשפע חסד עליון, נדע מהנהגתו, 

מצד הטוב שהשיגה ידו  :תית ונכונה והאחת שקרנית ומעוותהע"פ טבע לב האדם שתי הרגשות, האחת אמי
יתעורר בטבע להודות לד' חסדו, אבל ההרגשה ברב חסרונו יכבה זה ההרגש ובלב תתגנב תלונה חרישית. 

נפש טובה וכשרה, ויכיר ערך יחש הבורא ית' עם נבראיו כראוי, ודאי תתגבר עליו המדה ע"כ אם תכונת ה
הטובה של הכרת טובה בעד הטוב המושג, מבלי להרגיש על אשר עוד יחסר לו, כי ידע שכל פעל ד' לטובה. 
' ומאיש כזה בטוחים אנחנו שבהתנגד אצלו ב' הכוחות, כח הכרת הטובה מעבר מזה על שפע החסד של ד

עליו יותר מהמדה, וכח הסועד להטות הלב לבלי הבט אל יושר ומשפט מפני העברת המשפט שרואה בנפשו, 
עליו תתגבר התכונה האמיתית של הכרת הטובה. ע"כ בהיות האדם אוכל לשבע ולא ידע מחסור, אין בו 

ו. אמנם בהיותו כ"א הרגשה טבעית אחת, בהיותו ישר, רק הודאה ושבח על אשר עשה ד' עמו טוב וישביעה
מוצא כדי ספקו בצמצום גדול, והוא עודנו רעב, ועכ"ז יודה לד' חסדו על מעט המושג, ותכבה הרגשת 
התלונה מפני עוצם ההרגשה הטובה של הכרת טובה, איש כזה ראוי להתנהג עמו בשפע חסד ורב טוב יותר 

ויים ישראל להיות נושא ד' פניו ממדתו, ומשתי הרוחות המתנגדות הבאות, עי"ז יברר את הטובה. ע"כ רא
   להם, בהיותם מברכים גם על כזית ועל כביצה, אף כי עוד לא מצאה ידם לשבע די שבעם.

  )ברכות ג לח(עין אי"ה / הרב קוק, 
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