
 מסילת   ישרים  
 פרק   ד'    –   בדרך   קנית   הזהירות .  

 4.5  

  

 ואם   תאמר,   אם   כן,   מדת   הרחמים   למה   היא   עומדת,   כיון   שעל   כל   פנים   צריך   לדקדק   בדין   על   כל   דבר?   התשובה,   ודאי,   מדת   הרחמים   היא   קיומו   של  
 עולם,   שלא   היה   עומד   זולתו   כלל   וכלל.   ואף   על   פי   כן   אין   מדת   הדין   לוקה,   וזה,   כי   לפי   שורת   הדין   ממש,   היה   ראוי   שהחוטא   יענש   מיד   תיכף   לחטאו  
 בלי   המתנה   כלל,   וגם   שהעונש   עצמו   יהיה   בחרון   אף,   כראוי   למי   שממרה   פי   הבורא   יתברך   שמו,   ושלא   יהיה   תיקון   לחטא   כלל,   כי   הנה   באמת,   איך  

 יתקן   האדם   את   אשר   עיות   והחטא   כבר   נעשה?   הרי   שרצח   האדם   את   חברו,   הרי   שנאף,   איך   יוכל   לתקן   הדבר   הזה?   היוכל   להסיר   המעשה   העשוי   מן  
 המציאות?  

 אמנם,   מדת   הרחמים   היא   הנותנת   הפך   השלשה   דברים   שזכרנו:   דהינו,   שיתן   זמן   לחוטא   ולא   יכחד   מן   הארץ   מיד   כשחטא,   ושהעונש   עצמו   לא   יהיה  
 עד   לכלה,   ושהתשובה   תנתן   לחוטאים   בחסד   גמור,   שתחשב   עקירת   הרצון   כעקירת   המעשה,   דהיינו,   שבהיות   השב   מכיר   את   חטאו   ומודה   בו   ומתבונן  

 על   רעתו   ושב   ומתחרט   עליו   חרטה   גמורה   דמעיקרא   כחרטת   הנדר   ממש   שהוא   מתנחם   לגמרי   והיה   חפץ   ומשתוקק   שמעולם   לא   היה   נעשה   הדבר  
 ההוא   ומצטער   בלבו   צער   חזק   על   שכבר   נעשה   הדבר   ועוזב   אותו   להבא   ובורח   ממנו,   הנה   עקירת   הדבר   מרצונו,   יחשב   לו   כעקירת   הנדר   ומתכפר   לו.  

 והוא   מה   שאמר   הכתוב   (ישעיה   ו,   ז):   וסר   עונך   וחטאתך   תכפר,   שהעון   סר   ממש   מהמציאות   ונעקר   במה   שעכשיו   מצטער   ומתנחם   על   מה   שהיה  
  למפרע.   וזה   חסד   ודאי   שאינה   משורת   הדין.   

 אך   על   כל   פנים   הנה   הוא   חסד   שאינו   מכחיש   הדין   לגמרי,   שהרי   יש   צד   לתלות   בו,   שתחת   הרצון   שנתרצה   בחטא   וההנאה   שנהנה   ממנו   בא   עתה  
  הנחמה   והצער.   וכן   אריכות   הזמן   איננו   ויתרון   על   החטא,   אלא   סבלנות   קצת   לפתוח   לו   פתח   תקון.   

 וכן   כל   שאר   דרכי   חסד:   כענין   ברא   מזכה   אבא   (סנהדרין   קד,   א),   או   מקצת   נפש   ככל   הנפש   (קהלת   רבה   ז,   כז),   המוזכרים   בדברי   החכמים,   דרכי   חסד  
 הם   לקבל   את   המעט   כמרובה,   אך   לא   מתנגדים   ומכחישים   ממש   מדת   הדין,   כי   כבר   יש   בהם   טעם   הגון   להחשיב   אותם.   אך   שיותרו   עבירות   בלא   כלום  

 או   שלא   ישגיח   עליהם,   זה   היה   נגד   הדין   לגמרי,   כי   כבר   לא   היה   משפט   ודין   אמיתי   בדברים,   על   כן   זה   אי   אפשר   להמצא   כלל.   ואם   אחד   מן   הדרכים  
 שזכרנו   לא   ימצא   לחוטא   להמלט,   ודאי   שמדת   הדין   לא   תשוב   ריקם.   וכן   אמרו   ז"ל   (תענית   פ"ב   ה"א):   מאריך   אפיה   וגבי   דילה.  

 נמצא,   שאין   לאדם   הרוצה   לפקוח   עיניו   פיתוי   שיוכל   להתפתות   בו   לבלתי   הזהר   במעשיו   בתכלית   הזהירות   ולדקדק   בהם   תכלית   הדקדוק.  

 הן   כל   אלה   ההשקפות   שישקיף   עליהן   האדם   ויקנה   בם   מדת   הזהירות   ודאי,   אם   בעל   נפש   הוא.  
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