
 מסילת   ישרים  

 פרק   ד'    –   בדרך   קנית   הזהירות .  

 4.3  

  

 אך   ההערה   לכל   ההמון,   הנה   הוא   בענין   השכר   ועונש   עצמם   בראות   עומק   הדין   עד   היכן   מגיע,   אשר   באמת   ראוי   להזדעזע   ולהתחרד   תמיד,   כי  
 מי   יעמוד   ביום   הדין   ומי   יצדק   לפני   בוראו   באשר   השקפתו   מדקדקת   על   כל   דבר   קטן   או   גדול.   וכן   אמרו   רבותינו   ז"ל   (חגיגה   ה,   ב):   ומגיד  

  לאדם   מה   שיחו   (עמוס   ד,   יג),   אפילו   שיחה   קלה   שבין    איש   לאשתו,   מגידים   לו   לאדם   בשעת   הדין.   

 עוד   אמרו   (יבמות   קכא,   ב):   וסביביו   נשערה   מאד,   מלמד   שהקדוש   ברוך   הוא   מדקדק   עם   חסידיו   כחוט   השערה.  

 אברהם,   הוא   אברהם   האהוב   לקונו   עד   שהכתוב   אמר   עליו   (ישעיה   מא,   ח):   אברהם   אוהבי,   לא   פלט   מן   הדין   מפני   דברים   קלים   שלא   דקדק  
  בהם.   

  על   שאמר   (בראשית   טו,   ח)   "במה   אדע",   אמר   לו   הקדוש   ברוך   הוא,   חייך,   ידוע   תדע   כי   גר   יהיה   זרעך   (בר"ר   מד,   יח).   

  על   שכרת   ברית   עם   אבימלך   בלא   ציוויו   של   מקום,   (בר"ר   נד,   ד)   אמר   לו   הקב"ה   חייך   שאני   משהא   בשמחת   בניך   שבעה   דורות.   

 יעקב,   על   שחרה   אפו   ברחל   שאמרה   לו   הבה   לי   בנים   (בראשית   ל,   א),   אמרו   במדרש   (בר"ר   עא,   ז),   זה   לשונו:   אמר   לו   הקדוש   ברוך   הוא,   כך  
  עונים   את   המעוקות?   חייך,   שבניך   עומדים   לפני   בנה.   

 ולפי   שנתן   את   דינה   בתיבה   כדי   שלא   יקחה   עשו,   אף   על   פי   שכונתו   היתה   ודאי   לטובה,   אך   לפי   שמנע   חסד   מאחיו,   אמרו   במדרש   (בר"ר   עו, 
 ט):   אמר   לו   הקדוש   ברוך   הוא,   למס   מרעהו   חסד   (איוב   ו,   יד),   לא   בקשת   להשיאה   למהול   הרי   היא   נשאת   לערל,   לא   בקשת   להשיאה   דרך   היתר  

  הרי   היא   נשאת   דרך   איסור.  

  יוסף,   לפי   שאמר   לשר   המשקים   (בראשית   מ,   יד)   כי   אם   זכרתני   אתך,   נתוספו   לו   שתי   שנים,   כמאמרם   זכרונם   לברכה   (בר"ר   פט,   ב).   

 יוסף   עצמו   על   שחנט   את   אביו   בלי   רשותו   של   מקום,   או   לפי   ששמע   עבדך   אבינו   ושתק,   למר   כדאית   לה   ולמר   כדאית   לה,   מת   לפני   אחיו   (בר"ר  
  ק,   ג).   
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