
 

1
 

Benefit of the Doubt – Shabbat Shuva 5776 

Source 1: Mishna Pirkei Avot Ch. 1 

ר,  ן ְפַרְחָיה אֹומֵּ ַע בֶּ ם. ְיהֹושֻׁ הֶּ ִלי ִקְבלּו מֵּ ן ְפַרְחָיה ְוִנַתאי ָהַאְרבֵּ ַע בֶּ ְיהֹושֻׁ
ה ְלָך ַרב, ּוְקנֵּה  ת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּותֲעשֵּ י ָדן אֶּ ֱהוֵּ ר, וֶּ  ְלָך ָחבֵּ

6. Joshua the son of Perachia and Nitai the Arbelite received from them. 

Joshua the son of Perachia would say: Assume for yourself a master, 
acquire for yourself a friend, and judge every man to the side of merit. 

 

Source 2: Vayikra Ch. 19 

 

: 

Do not pervert justice. Do not give special consideration to the poor nor show 

respect to the great. Judge your people fairly. 

 

Source 3: Sifra, Kedoshim   

 הוי דן את כל האדם לכף זכות - בצדק תשפוט עמיתךדבר אחר 
  

Source 4: Maimonedes/Rambam – Sefer Hamitzvot 

, ושיהיה נשמע כל אחד מהם עם אורך היא שנצטוו הדיינין להשוות בין בעלי דינין -מצווה קעז 
דבריו או קיצורם, והוא אמרו יתברך בצדק תשפוט עמיתך, ובא הפירוש בספרא שלא יהא אחד 

 .מדבר כל צרכו ואחד את אומר לו קצר דבריך, וזו אחת מהכוונות שכולל עליהם הציווי הזה

, ובו גם כן שכל איש מצווה לדון דין תורה כשיהיה יודע בו ושישבית הריב שבין בעלי דינים
 .ובביאור אמרו אחד דן את חבירו דבר תורה שנאמר בצדק תשפוט עמיתך

  ויש בו עוד שראוי לדון את חבירו לכף זכות ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב וחסד

…There is another explanation: that it is fit to judge a person favorably 
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Source 5: Merkevet Hamishna 

אמר והוי דן את כל האדם לכף זכות, והוא אזהרת ואהבת [ 4וכנגד ועשו סייג לתורה]
    לרעך כמוך, שמאהבת האדם לחברו ידינהו לכף זכות

Source 6: Talmud Shabbat 127b 

העליון ונשכר  תנו רבנן: הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות. ומעשה באדם אחד שירד מגליל
אצל בעל הבית אחד בדרום שלש שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו: תן לי שכרי, ואלך ואזון את 

אין  -תן לי קרקע.  -אמר לו: אין לי.  -אשתי ובני. אמר לו: אין לי מעות. אמר לו: תן לי פירות. 
לאחוריו, והלך לביתו בפחי  אין לי. הפשיל כליו -אין לי. תן לי כרים וכסתות.  -תן לי בהמה.  -לי. 

נפש. לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו, ועמו משוי שלשה חמורים, אחד של מאכל ואחד של 
משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו: בשעה 

מטיא בזול אמרתי: שמא פרק -שאמרת לי תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות במה חשדתני? 
ובשעה שאמרת לי תן לי בהמה ואמרתי אין לי בהמה במה חשדתני?  -נזדמנה לך, ולקחת בהן. 

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

ובשעה שאמרתי לך אין לי כרים וכסתות במה  -אמרתי שמא אינן מעושרות.  -תני? במה חשד
אמר ליה: העבודה, כך היה! הדרתי כל  -אמרתי: שמא הקדיש כל נכסיו לשמים.  -חשדתני? 

נכסי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה, וכשבאתי אצל חבירי בדרום התירו לי כל נדרי. 
 .המקום ידין אותך לזכות -ואתה, כשם שדנתני לזכות 

תנו רבנן: מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה אחת בת ישראל, ולמלון השכיבה תחת מרגלותיו,  
למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו. ואמר להם: בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותיי במה חשדתוני? 

 -? בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני -אמרנו: שמא יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי.  -
אמר להם: העבודה, כך היה. ואתם, כשם  -[. 6אמרנו: שמא מפני טורח הדרך אירע קרי לרבי]

 .[ )שבת קכז ע"ב(7המקום ידין אתכם לכף זכות] -שדנתוני לכף זכות 

Our Rabbis taught: He who judges his neighbour in the scale of merit is himself judged 

favourably. Thus a story is told of a certain man who descended from Upper Galilee 

and was engaged by an individual in the South for three years. On the eve of the Day 
of Atonement2  he requested him, 'Give me my wages that I may go and support my 
wife and children.' 'I have no money,' answered he. 'Give me produce,' he demanded; 'I 

have none,' he replied. 'Give me land.' — 'I have none.' 'Give me cattle.' — 'I have none. 
'Give me pillows and bedding.' — 'I have none.' [So] he slung his things behind him 

and went home with a sorrowful heart.3  After the Festival his employer took his wages 
in his hand together with three laden asses, one bearing food, another drink, and the 
third various sweetmeats, and went to his house. After they had eaten and drunk, he 

gave him his wages. Said he to him, 'When you asked me, "Give me my wages," and I 
answered you, "I have no money," of what did you suspect me?' 'I thought, Perhaps you 

came across cheap merchandise and had purchased it therewith.' 'And when you 
requested me, "Give me cattle," and I answered, "I have no cattle," of what did you 
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 suspect me?' 'I thought, they may be hired to others.' 'When you asked me, "Give me 

land," and I told you, "I have no land," of what did you suspect me?' 'I thought, perhaps 

it is leased to others.' 'And when I told you, "I have no produce," of what did you suspect 
me?' 'I thought, Perhaps they are not tithed.' 'And when I told you, "I have no pillows 

or bedding," of what did you suspect me?' 'I thought, perhaps he has sanctified all his 
property to Heaven.' 'By the [Temple] service!' exclaimed he, 'it was even so; I vowed 
away all my property because of my son Hyrcanus, who would not occupy himself with 

the Torah, but when I went to my companions in the South they absolved me of all my 
vows. And as for you, just as you judged me favourably, so may the Omnipresent judge 

you favourably.' 

Our Rabbis taught: It happened that a certain pious man4  ransomed an Israelite maiden 

[from captivity]; at the inn he made her lie at his feet. On the morrow he went down, 
had a ritual bath, and learnt with his disciples. Said he to them, 'When I made her lie at 

my feet, of what did you suspect me?' 'We thought, perhaps there is a disciple amongst 
us who[se character] is not clearly known5  to our Master.'6  'When I descended and had 

a ritual bath, of what did you suspect me?' 'We thought, perhaps through the fatigue of 
the journey the Master was visited by nocturnal pollution.' 'By the [Temple] Service!' 
exclaimed he to them, 'it was even so. And just as you judged me favourably, so may 

the Omnipresent judge you favourably.' 

Our Rabbis taught: The scholars were once in need of something from a noblewoman 

where all the great men of Rome were to be found. Said they, 'Who will go?' 'I will go,' 
replied R. Joshua. So R. Joshua and his disciples went. When he reached the door of 

her house, he removed his tefillin7  at a distance of four cubits, entered, and shut the 
door in front of them. After he came out he descended, had a ritual bath, and learnt with 

his disciples. Said he to them, 'When I removed my tefillin, of what did you suspect 
me?' 'We thought, our Master reasons, "Let not sacred words enter a place of 

uncleanness".' 'When I shut [the door], of what did you suspect me?' 'We thought, 
perhaps he has [to discuss] an affair of State with her.' 'When I descended and had a 
ritual bath, of what did you suspect me?' 'We thought, perhaps some spittle spurted from 

her mouth upon the Rabbi's garments.'8  'By the [Temple] Service!' exclaimed he to 
them', 'it was even so; and just as you judged me favourably, so may the Omnipresent 

judge you favourably.' 
 

Source 7: Maharal, Netivot Olam Vol. 2 Ch. 1 Netiv Lev Tov 

ת היינו כאשר יכול לדון והביא ג' מעשיות, שלא יאמר האדם בודאי יש לדון את האדם לכף זכו
אותו לכף זכות בדרך קרוב אז יש לו לדון אותו לכף זכות, אבל אם אינו יכול לדון אותו לכף 

ולכך מביא ג' מעשיות, שכל אחד היה יותר זכות רק בדרך רחוק מאוד לא ידון אותו לכף זכות.. 
אחד דהיינו מה שאמר , כי מעשה הראשון לא היה רק דבר רחוק לדון אותו לכף זכות מן הראשון

תמיד אין לי, ובדבר אחד יש לדון לכף זכות מפני שאין צריך לדון אותו לכף זכות רק בדבר אחד, 

http://halakhah.com/shabbath/shabbath_127.html#127b_4
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והמעשה השני צריך לדון אותו לכף זכות בשני דברים דהיינו שהשכיבה ]תחת[ מרגלותיו וירד  

למקום סתר זהו  וטבל ושנה להם, ובמעשה הג' צריך לדון אותו לכף זכות בשלוש דברים, שנכנס
 .אחד, וחלץ תפילין זהו השני, וירד וטבל זהו הג', ואפי' הכי היו דנין אותו לכף זכות

R. Yuval Sherlow: 

 This stands in opposition to the attribute of Emet/Truth! These incidents 
seem to possess heavy doses of untruth! Truth is one of the three legs upon 
which the world stands! 

 It’s going to reward wicked immoral people, strengthen the tendency to 
flatter, and in general harm a just society 

 One may become a victim of the person to whom you are giving the benefit 
of the doubt! 

 Is there any internal “control” on this obligation? Any limit?  

 What interest is being served by giving someone the benefit of the doubt? 

To Whom Does the Mishna Refer? 

Source 8: Approach of Rambam – Commentary on the Mishna 

ענינו כשיהיה אדם שלא תדע בו אם צדיק הוא אם רשע, ותראהו והוי דן את כל האדם לכף זכות. 
שיעשה מעשה או יאמר דבר שאם תפרשהו על דרך אחת יהיה טוב ואם תפרשהו על דרך אחרת 

  ולא תחשוב בו רע.יהיה רע, קח אותו על הטוב 

אבל אם יהיה האדם נודע שהוא צדיק מפורסם ובפעולות הטובות ונראה לו פועל שכל ענייניו 
מורים שהוא פועל רע, ואין אדם יכול להכריעו לטוב אלא בדוחק גדול ואפשר רחוק הוא, ראוי 

ל זה שתיקח אותו שהוא טוב אחר שיש שום צד אפשרות להיותו טוב ואין מותר לך לחשדו, וע
 . כל החושד בכשרים לוקה בגופואמרו 

וכן כשיהיה רשע ויתפרסמו מעשיו ואחר כן ראינוהו שיעשה מעשה שכל ראיותיו מורות שהוא 
טוב, ויש בו צד אפשרות רחוק לרע, ראוי להישמר ממנו ושלא תאמן בו שהוא טוב אחר שיש בו 

שיהיה בלתי ידוע והמעשה בלתי אפשרות לרע, ועל זה נאמר כי יחנן קולו אל תאמן בו וגו'. וכ
מכריע לאחד משני הקצוות צריך בדרך החסידות שתדין לכף זכות איזה קצת שיהיה משני 

 .[12]הקצוות )פירוש המשניות לרמב"ם(

Judge everyone favorably….When you don’t know whether a person is a Tzaddik or 
a Rasha, and you see that he does an action or makes a statement that if you explain 
it one way, will be positive, and if you explain it another way it will be negative, 
accept it as positive and don’t attribute incorrect intentions to it.  

But if there is someone who is a known Tzaddik and acts properly and it seems that 
the action he does is wrong, and one can only interpret it positively with great 
difficulty and it’s a remote possibility that it’s really positive, it is appropriate for you 
to accept it as positive since there is a small chance that it is indeed positive and it is 
not permissible for you to suspect him; regarding this, our sages said: anyone who 
suspects a kosher person will be smitten.  
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 So too, regarding a wicked person, who is known to be so, and then we see him do 

something, which, by all indiciations, is positive, and there is a remote possibility of 
understanding it as negative, one should be wary of him and not believe him that it is 
good since there is a possibility of it being bad,…..and when you don’t know who he 
is and the action is also unclear, it is an act of piety to judge him favorably 

 WHO DOES RAMBAM SEEM TO LIMIT THE MISHNA TO?  

 WHO IS EXCLUDED?  

Source 9: Commentary of Maharam Shik 

דהיינו שיהיה חשוב בעיניך )זה שאתה לומד ממנו תורה( ותדון אותו לכף זכות, שאתה אינך מבין 
אותו אבל הוא אומר אמת, ועל ידי זה תדרוש אחר דבריו אם הדין עימו ותבוא גם אתה על 

 .קהאמת ודו"

It means that the person that you learn Torah from should be important in your eyes 
and you should give him the benefit of the doubt, that you didn’t understand him but 
that he is telling the truth, and based on this you will inquire after him to see if he is 
halachically correct, and you, too, will arrive at the truth 

Source 10: Commentary of Maharal on Pirkei Avot 

ולפיכך אמר והוי דן את כל אדם לכף זכות, כי הרב והחבר מה שהם רגילים עם האדם אי אפשר 
שלא יחשוב בעיניו שחטא לו כי כל ענינו עמו ויבא לידי פירוד, לכך אמר על זה והוי דן את כל 

רבך ובין חבירך כי תדין  אדם לכף זכות, וכאשר אתה דן אותו לכף זכות לא יבא פירוד בינך ובין
  אותו לכף זכות כאשר אתה חושב שעשה דבר כנגדך ודבר זה ברור. 

That is why is says that you should judge all people favorably, because the rabbi and 
the friend, since you spend much time with them, it’s impossible to think that they 
didn’t commit a sin against you, because you have so much interaction and some may 
lead to them being alienated from one another. Therefore, the mishna says that we 
should judge them favorably and when you do so you will avoid a break between 
yourself and your friend or teacher… 

Source 11: Sefer Avodat Yisrael 

כי לפעמים לא ישמע לחבירו בחשבו עליו שגם הוא ואמר עוד והוי דן את כל האדם לכף זכות,  
   שמע אליו בכלעשה שלא כהוגן לכך ידון אותו לכף זכות ואז י

…sometimes you won’t listen to your friend when you think he has done something 
wrong; that’s why you should judge him favorably and then you will listen to him 
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 Source 12: Commentary of Ya’avetz – Etz Avot 

לומר לך שאם מי שלא ירצה לקבל עליו להיות רב עם היותו ראוי והגון, וכן לא יחפוץ לקנות או 
שמא מפני בני אדם שאינם להימכר לחבר, אל תדינהו לחובה כמונע בר, אלא הפוך בזכותו, 

או שמא אדם חלוש הטבע הוא, שאינו יכול לשאת עול הציבור, וכן יקשה לסבול .....הגונים נמנע
  דעת החבר כשאינם מתדמי המזג...

To teach you that if you see someone who does not want to accept upon himself to be 
the rabbi although he is appropriate to play that role, and does not want to acquire a 
friend, do not judge him unfavorably…maybe he’s refraining from doing so because 
of his concern of associating with immoral people ..or maybe he is of weak 
composition, in that he doesn’t want to bear the burden of communal life and has a 
hard time accepting a friend’s view if they have very different perspectives….  

Purpose of this directive if we understand it broadly? 

1) A) Practical Approach to Doubt 
Eg. Two guys grabbing on to a Tallet – יחלוקו. יהא מונח עד שיבא אליהו (Bava Metziah) 
Eg. Squatter – claims that it’s his property and he’s been dwelling their for three years 
unimpeded – חזקה – claims he lost the bill of sale – or המוציא חבירו עליו הראיה? (Bava 
Batrah) According to this approach, it remains unclear why the doubt should be alleviated 
by giving someone the benefit of the doubt! But this approach may not be consistent with 
that of the Rambam, who limits the principle to a middle-of-the road person and not to a 
Tzaddik or Rasha…A doubt is a doubt and must be clarified! 

 
What factors play into this kind of resolution of doubt?  
 
A) Empirical evidence – Most of the time people behave properly; does 

not have to be beyond a reasonable doubt – a “slim victory” will do! 
                     Is this convincing? Why or why not?  

 
B) Assumption about the essential goodness of mankind 

Is this supported by pesukim? What proofs could you draw in favor or to 
the contrary? 
 

C) A Generous Approach to a Given Action ? 
 

Source 13: Masechet Berachot 58a 

"כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפני, כמה יין הביא לפני, כמה   
 לא טרח אלא בשבילי"  -גלוסקאות הביא לפני, וכל מה שטרח 

… a good guest should say, “All of the host’s efforts were for me, look how 
much meat he served me, how much wine he served me, how many bread 
rolls he served me – everything he did was for my benefit” 
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 Source 14: Rav Kook’s commentary on this Gemara…. 

כי המסתכל בעין טובה אין בזה מן השקר כלל, שהאורח הטוב יצייר את טובו של בעה"ב ו
את הצדדים הטובים שמחייבים אותו להכיר טובה ולקנות אהבה וקורת ימצא באמת 
וכיון שנפשו טובה הרי הוא מוצא לפניו נכון לדון לכף זכות וכף צדק, שיודע  רוח מבעה"ב.

היה הוא בעה"ב מכניס אורחים, אם יהיה בידו היו מקבלם בעצמו מדת טובו שאלמלא 
, מפני בסבר פנים יפות בשמחה ובעין יפה. א"כ גם בעה"ב זה ודאי טרח ג"כ הכל בשבילי

  שהתכונה הטובה של אהבת רעים הי' כדאי להכריעו לכל אלו המעשים... 

..there is nothing false in this at all, because someone who looks with a 
good eye will indeed find the positive aspects that obligate him to show 
gratitude and love the host. And since he feels positively towards him, it is 
appropriate to judge him favorably, because he knows about himself that if he 
were to be a host he would greet guests with joy; therefore presumably the 
host did everything for me…. 

Question: How can Rav Kook say that this approach is not false? 

Compare to our attitude when we see a film – how do we approach it – as a 
critic or as one who seeks to be entertained and engaged? 

Purpose of this directive if we understand it broadly? 

2) Clarifying the Truth 
 
                Source 15: R. Nachman of Breslov 

דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה 
ט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על ידי מעט טוב, שבאותו המע

יוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת )תהילים ל"ז(: "ועוד מעט זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ו
ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו", היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי 

 ..…גמורשאתה רואה שהוא רשע 

Is this approach? Psychological, sociological, mystical? 

Source 16: Kedushat Levi – cites a proof from Yosef and his 
brothers….. 

Fear of Heaven is the person’s motivation…. 

זה הדרכה הנכונה לאדם בקום אדם עליו ידין אותו לכף זכות, שעושה הכל למען  ונראה לי דהנה
יראת הש"י, ועל ידי זה שאינו חושדו שעושה לו מחמת רשעות רק ביראת ה' מקרב לבבו אליו, 

. וזה שאמר יוסף זאת עשו וחיו את ואז ממילא יושג לו שלום מאתו כיון שלבבו נתקרב אליו
די זה יהיה לכם חיות שממילא יתקרב לבבי אליכם על ידי שתאמינו שעל יהאלוקים אני ירא, 

  ן אני בא חס ושלום עליכם ברשעותשהאלוקים אני ירא ואי
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 Source 17: Rav Kook  Orot Hakodesh   

וכשהמחשבה האחדותית מתגברת היא, אור החסד והסליחה מופיע, ועונות ופשעים נמחקים. 
מתקרב לחוגו של צדיק טוב כזה, הנקודות של הטוב הגנוזות במעמקי נשמתו  וכל מי שהוא

. והם הם צדיקים יסודי עולם, שהם דנים את כל מתנוצצות ובולטות, והרע הולך ונאפס לגמרי
העולם כולו לכף זכות, ומאירים את אור החסד על כל ברייה, אוהבים לצדק את הבריות, 

 האמיתיים של אברהם אבינו, ההולכים בדרכיו  ושונאים לחייבם. והם הם תלמידיו

Purpose of this directive if we understand it broadly? 

3) Cautioning Us About Human Judgment   

Source 18: Hanhagot HaTzaddikim 

ויראה כי פעמים ידון את כא. לדון את כל האדם לכף זכות כמ"ש בצדק תשפוט את עמיתך, 
   חבירו לכף חובה וכאשר ישאל אותו אין בו עוון

To judge everyone favorably as it says, “Judge others righteously” and you will see 
that sometimes you judge others unfavorably but when you ask him, you will find 
that he did nothing wrong…. 

Source 19: Rav Kook - Rosh Hashana 

חלוקת באים תמיד מפני שאין כל אחד מבין מה שבלב חבירו, על כן כשנדון כל אחד כי עקרי המ
. וממה שנתן השי"ת לאדם הדיבור נבין שאי אפשר שתהיינה את חבירו לכף זכות יתגבר השלום

, אלא וודאי צריך לדיבורכל הדעות שוות, שהרי אז היה כל אחד מבין מה שבלב חבירו, ולא היה 
אחד יהיה לו דעות ומדות אחרות, ומכל מקום צריך כל אחד לסבול את כך היא המידה שכל 

  חבירו אע"פ שאינו ע"פ מידותיו והוא רחוק ממנו, ועל ידי כך כל אחד מתקן עצמו

Disagreements mostly stem from the inability of people to see into the hearts of his 
friends, therefore, when we judge each other favorably, peace will increase….. 

It’s not about deciding what to do in a case of doubt, clarifying or generating the truth, 
it’s about changing yourself…. 

Purpose of this directive if we understand it broadly? 

4) Increasing Humility:  Source 20: Rabbeinu Bechaya, Duties of the Heart 

וכן אמרו רז"ל והוי דן את כל האדם לכף זכות והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות ...
ואמרו מאד מאד הוי שפל רוח ואמרו יהי אדם רך כקנה ואל יהי קשה כארז לפיכך זכה קנה 
לחתוך ממנו קולמוס לכתוב בו ס"ת תפילין ומזוזות )ספר חובת הלבבות שער ששי שער הכניעה 

 .פרק י( -

This is what our sages said, “Judge everyone favorably and accept everyone with a 
happy countenance. And they said, ‘be of a very very lowly spirit’ ad they said ‘a 
person should be as soft as a reed and not as hard as a cedar’ this is why a reed merited 
being cut to write a Sefer Torah, Tefilin and Mezuzot… 
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 Purpose of this directive if we understand it broadly? 

5) Increasing Goodness in the World 

Source 21: Rav Kook, Orot Hakodesh    

אחרי כל הרעש של כל מיני ההתחכמויות, המביאות לידי כל ההריסות השונות למיניהן, ואחרי 
, אנו באים לידי מסקנה, שעמל האדם תר עמוק במערכת רזים וגנזי נסתרות כל השיקוע היו

ראוי להיות בכשרון מעשה להרבות טוב בעולם, בין אדם לחברו, ולכל היקום אשר על פני 
והדעה צריכה להיות עסוקה בהמון רב של השכלות מבוררות, הנותנות לעוסקים בהן  האדמה.

ת, שמתקיימת אצל כל יחיד, לחזור על כל ההמון כולו, . וסוף טובה יחידית כזאחיים מאירים
 לעורר את כל אחד לפי מדתו להכריעו לכף זכות, וממילא נעשה היקום כולו יותר נשגב ונעלה

 .)אורות הקודש ג, שטו(

Purpose of this directive if we understand it broadly? 

 
6) Fostering Personal Teshuva 

 
Source 22: Avodat Yisrael 

אמר והוי דן את כל האדם לכף זכות, הנה מלת את, הוא מיותר. והכוונה בזה, שכשיראה איזה ו
עניינים מהעולם הזה או איזה עבירה ח"ו, אזי תשכיל ותבין כי לא על חנם בא לך זאת תחת 

עצמו אולי עשה גם כן בפעם אחר כזה, עיניך אם לא ליקח ממנו איזה מוסר. והיינו שיזכיר את 
או באיזה עניין אחר הקרוב לזה, כגון הא דכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה ח"ו רחמנא ליצלן, 
כי הכל הוא בידי שמים, וישוב אז על חטאיו, וכן הוא הכל והוי דן את כל האדם לכף זכות, כמו 

לא ידעת את יצרו הרע. ואומר עוד  עם כל האדם כדי שתבוא לכף זכות שתשוב, והפשוט הוא כי
)לקמן פ"ב מ"ה( ואל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו, אילו היה לך ח"ו היצר הרע של זה 

  היית גרוע ממנו 

And it says, “Judge Everyone Favorably” – the word “et” is superfluous! The 
intention is, that when you see things around you in this world, or any transgression, 
G-d forbid, then you should understand that it didn’t occur before you by coincidence 
rather it was intended to convey to you some sort of ethical message. In other words, 
you should try to recall if maybe you also did something like this in the past, or 
something similar, like getting angry (anyone who does so is as if he served idols,  
G-d forbid) because everything is in the hands of Heaven, and he will then do teshuva 
from his sins….this is what [the Hebrew expression means] האדם את כל  – means 
“with all people” so that you will arrive at a favorable judgment, ie that you will do 
teshuva... 

 


