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כיצד הדי באנשי דלהל כשיחיו המתי ?

רשעי
בינוניי
צדיקי
לבית שמאי נכתבי ונחתמי יורדי שעה אחת לגיהנ וצועקי ועולי נכתבי ונחתמי
1
לאלתר לגיהנ
לבית הלל לאלתר לחיי עול
הקב"ה רב חסד ומטה דינ לחסד
וכיצד הדי באנשי אלו?
פושעי ישראל או האומות בגופ
יורדי שעה אחת לגיהנ וצועקי ועולי
)ג לב"ה(
יורדי לגיהנ לידו) בה י"ב חודש ואח"כ גופ כלה
ונשמת נשרפת ונעשית אפר תחת רגלי הצדיקי
2

כשה
בינוניי
כשה
רשעי

6

מיני  3מסורות 4אפיקרוסי
יורדי לגיהנ ונידוני) בה
לדורי דורות,
וגיהנ כלה
ואי) ה כלי

5

כיצד הקב"ה מטה כלפי חסד?
לר' אלעזר )כצ"ל(
לר' יוסי בר' חנינא
לתנא דבי ר' ישמעאל

כיצד הקב"ה מטה כלפי חסד?
7
"כובש"
8
"נושא"
מעביר את העבירה הראשונה שלא תנת) לכ

9

 1אכ) כתבו התוס' )בד"ה כי( ,שאי) הכוונה שלא תהיה לה תקנה לעול אלא רק לי"ב חודש ה
נידוני בגיהנ.
 2בגמ' מבואר שפושעי ישראל בגופ) מיקרי מי שלא הניח תפילי) מימיו ,ופושעי אומות העול אלו
שחטאו בעריות שב) נח מוזהר עליה) ,אכ) ג ישראל שחטא בעריות נקרא פושע בגופו ,אלא
שבעכו" לא שיי ,מי שלא מנח תפילי) ולכ) לגבי העכו" הזכיר עבירה(.
 3היינו צדוקי ובייתוסי שהפכו דברי אלקי חיי לרעה.
 4היינו מוסרי ממו) ישראל ביד עכו".
 5מי שמבזה ת"ח .ויחד עמה ג האנשי שכפרו בתורה בזה שאמרו שאי) תורה מ) השמי ,וכ)
אלו שכפרו בתחיית המתי .או אלו שפורשי עצמ מדרכי ציבור  -היינו שלא מתענה בתענית
הציבור ,ואינ) מצטער בצער )אכ) רש"י לא גורס לפורש מדרכי ציבור( .ופרנס שמטיל על הציבור
אימה יתירה שלא לש שמי ,ושחטאו והחטיאו את הרבי כירבע ב) נבט וחבריו.
 6דהיינו שיש לה מחצה מצות ומחצה עבירות ,ונמצא בי) העבירות שלה ג עבירה שנקראת
פושע בגופו.
 7פי' ,שהקב"ה בצדקתו כובש את כ המאזני של זכות ומכריעות את העונות.
 8פי' ,שצדקת ה' היא שהוא נושא העו)  -שמגביה לכ העונות שעי"ז מכריעי הזכויות.
 9כלומר ,מתחילה כשבא הקב"ה לשקול העונות והזכויות מעביר את העו) הראשו) .ומבאר רבא,
שאי) העו) נמחק אלא נשאר בצד וא יהיה מחצה עונות מחשב ג אותו ,וא היה בינוני ע"י
שהעביר את העו) הראשו) ממילא מכריע כ של זכיות.

