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כף זכות
                “והוי דן את כל האדם לכף זכות”

 יו”ל 
לעילוי נשמתם של

מ”ה הרוגי האסון במירון
מוקדש השבוע לרפואת 

הבחור יוסף עזריאל בן חיה 
 מיכל שנפצע קשה מאד 

 באסון במירון ועדין 
אינו מגיב

בדידי הוי עובדא דברי הזכות במשנת מרן החפץ חיים זי”ע

מי גונב את הביצים

שהיה  ביצים  במוכר  מעשה 
קשה  כלכלית  תקופה  בירושלים, 
מאד היתה אז, והנה בוקר אחד גילה 
המוכר כי חסרות לו כשלושים ביצים, 

הדבר גרם לו עגמת נפש מרובה.

משחזרה התופעה על עצמה הבין כי 
אין  כי  ראה  להפתעתו  בגנב,  מדובר 
מנעול הדלת,  על  פריצה  סימני  שום 
החנות  בבעל  לחשוד  החל  והוא 
כי  בטוח  והיה  לחנותו,  סמוך  שהיה 
המשיך  לילה  אחר  לילה  הגנב,  הוא 

הגנב במלאכתו באין מפריע.

שמואל  לרבי  הביצים  מוכר  הלך 
צרתו,  את  לפניו  ותינה  זצ”ל  סלנט 
הקשיב רבי שמואל עד שהלה סיים 
קח  עצה,  לו  יעץ  ואז  דבריו,  את 
שלושים ביצים ובשל אותן עד שיהיו 
החנות  את  סוגר  שהנך  ולפני  קשות, 
בראש  אותן  שים   – ערב  לפנות 
האיש  של  פליאתו  הביצים.  ערמת 
בדיוק  עשה  הוא  אך  מרובה,  היתה 

כפי שיעץ לו הרב.

חנותו  את  המוכר  כשפתח  בבוקר 

מימדים  גדול  נחש  למראה  נבהל 

הקרקע,  גבי  על  מת  שרוע  שהיה 

התברר כי אותו נחש היה הגנב שמידי 

לילה בלע את הביצים, ובזכות עצתו 

כאשר  נחנק  סלנט,  שמואל  רבי  של 

בלע את הביצים הקשות. רק אז נוכח 

מוכר הביצים כי דן לחובה את חברו 

שהיה נקי מכל אשמה.

)זכות הדן(

לכבוד מערכת הגליון הנפלא “כף זכות”

אשתי המתינה עם בני נ”י בקופת חולים 
אנשים  עוד  שם  והיו  רופא  אצל  לתור 
מגיעה  לפתע  בתור,  שממתינים  רבים 
ללא  לרופא  ישר  ונכנסת  בנה  עם  אשה 
המתנה, כולם פתחו עליה זוג עינים, מה 

זה צריך להיות? 

ובאמת  זכות,  עליה  ללמד  ניסינו  אבל 
וסיפרה  אשתי  עם  דיברה  היא  אח”כ 
והמערכת  לה של”ע בנה חולה במחלה 
לו  ואסור  מאוד,  נמוכה  שלו  החיסונית 
להיות בקרבת אנשים מחשש למחלות, 
ולכן הרופא אמר לה שברגע שהם באים 

שיכנסו מיד, ללא תור וללא המתנה.

בשורות טובות 

כשם שאדם דן חבירו לכף זכות כך 
הקב”ה ידינהו לכף זכות  

ש.ג. בית שמש

גם ירגיל אדם את עצמו לדון את חבירו 
האדם  שעשה  מעשה  ובכל  זכות,  לכף 
בשגגה  שאולי  זכות  עליו  לחפש  צריך 
כבר התחרט  אולי  או  הזה,  עשה הדבר 
בזה, וכיוצר בזה, וממילא תסור השנאה 
קכ”ז  )שבת  חז”ל  אמרו  וכבר  מלבו, 
ע”ב( הדן את חבירו לכף זכות, דנין אותו 

בשמים לזכות.

עוד איתא בחז”ל )אבות ב’ ד’( אל תדין 
דהנה  למקומו,  שתגיע  עד  חבירך  את 
לפעמים אדם מבקש איזה טוב מחבירו 
כגון להלוות לו גמילות חסד, וחבירו לא 
ממנו,  שביקש  ההיא  הטובה  לו  עשה 
חובה  לכף  אותו  לדון  האדם  יתרגל  אל 
ולתלות שבשביל רוע לבבו לא מילא את 
אותו  לחקור  האדם  צריך  אלא  בקשתו, 
מאד  דמצוי  לו.  להלוות  בידו  יש  אם 
מתנהג  ביתו  שהנהגת  באחד  לפעמים 
אותו  חושבים  כולם  וממילא  בהרחבה 

לעשיר ונגיד ובאמת מצבו דחוק ונורא, 

אבל מוכרח להתנהג כך, או משום שלא 

או  במסחרו,  היזק  הקמצנות  לו  תגרום 

שיתבעו  חובותיו  בעלי  עליו  שיקפצו 

או  מנכסיו,  שירד  להם  כשיוודע  ממנו 

לו  שיש  או  בהקפה,  לו  יתנו  לא  אולי 

בנים ובנות שהגיעו לפירקם ואינו רוצה 

שיצא שם עני עליו, ועוד ענינים שונים 

שבשבילם לא הי’ נמצא במצב כזה, ואם 

הי’ יותר טוב ממנו.

שתגיע  עד  חז”ל  מאמר  כוונת  וזהו 
למקומו - ר”ל למצבו. ואם יעשה אדם 
את  לעולם  ידין  אז  תמיד,  כזה  חשבון 

חבירו לכף זכות ויתן הצדק לחבירו. 

)אהבת ישראל להח”ח פרק ה’( )היכל 
הזכות(
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שאלה לדיון בשולחן שבת

שלחה לאחותה תפוחי אדמה גדולים ויפים, ואחותה החזירה לה תפו”א קטנים

באחד הימים הייתה לאה צריכה דחוף תפוחי אדמה, היא התקשרה אל רחל אחותה, ובקשה ממנה אם היא יכולה 

להשאיל לה שמונה תפוחי אדמה, רחל השיבה בשמחה.

רחל בררה את התפוחי אדמה הגדולים והיפים ביותר, ושלחה אותם עם אחד מילדיה ללאה.

לאחר כמה ימים החזירה לאה לרחל, שמונה תפוחי אדמה קטנים, רחל מאד התפלאה מילא שלא תחזיר, אך 

להחזיר כאלו תפוחי אדמה, זה ממש בזיון, כאשר אני שלחתי לה כמות כמעט כפולה, מה קרה ללאה שכך עשתה 

לי...

תשובה לשאלה מעלון קודם

מה קרה לשכני הצדיקים שבוקעות מביתם צעקות כאלו

למחרת כברה הבנתי הכל, השכן בא אלי ובקש סליחה על הרעש שהיה אתמול בביתם, הוא סיפר לי שחבר שלו 

יועץ נישואין שמע שבלילה נעזוב את הבית לחתונה, וביקש אם יכול לשאול את הדירה, כדי להשכין שלום בית 

בין שני בני זוג...

 )ווי העמודים(


