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ידוע מאמר הכתוב (משלי יז כו) גם ענוש לצדיק לא טוב. ואמרו
רבותינו זכרונם לברכה (שבת קמט ב) כל שחברו נענש על

ידו אין מכניסין אותו במחצתו של הקדוש ברוך הוא. ומאן
דענש וקטל על ידי קללות כמה רעות עושה. אחת דהוה מצי

למפק מנה זרעא מעליא (ומי יכול לעשות כמשה רבנו
כשהרג את המצרי, דכתיב (שמות ב יב) ויפן כה וכה. ואמרו

רבותינו זכרונם לברכה (שמו''ר א, כט) שנסתכל עד סוף
כל הדורות, אי נפק מנה זרעא מעליא, וכן אלישע כשקלל

את הנערים (מ''ב ב כד)). ועוד בה, שבחיים חיותו מרבה
מצוות ומעשים טובים ועושה נחת רוח ליוצרו, ובזמן

שהרשע מצטער שכינה מצטערת, מה הלשון אומרת, קלני
מראשי קלני מזרועי. וכבר כתב מוהר''י

אזולאי בהשמטות ספר ''דבש לפי'', שמה שכתוב (שבת לד א)
נתן עיניו בו ועשאו גל של עצמות. הינו שהיו מכונים שאם הרשע
חיב מיתה וחפץ ה' בזה תועיל הכונה, ואי לא, לא. והוא על
דרך משה רבנו עליו השלום, שנמלך במלאכים כשהרג את
המצרי (שמות רבה א כט). אי נמי דנתן עיניו הינו, כשהיה
הרשע חיב מיתה ודאי. והתוספות (ב''ב כב א, ד''ה אנא) כתבו
אההיא דאמרו אנא ענישתה, שהיו מתעצבים על זה, שאמרו
(שבת קמט, ב) כל שחברו נענש על ידו וכו', עין שם:

הנה כי כן, ראוי לאדם למחל לכל אדם ולבקש רחמים שלא
יענש שום אדם בסבתו. ועוד מטעם אחר ראוי לבקש רחמים
על זה כדי שינצל הוא מחטא, כי בקשי גדול יכול מלט מעבר
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על מה שאמר הכתוב (משלי כד יז) בנפל אויבך אל תשמח.
וכתיב (משלי יז ה) שמח לאיד לא ינקה. ואם הוא ינצל

אפשר שחברו לא ינצל מחטא מלהיות חושד בכשרים,
שיחשד את חברו שהוא שמח על רעתו, באפן שהמקלל

את חברו ומבקש רעתו
גורם רעה לעצמו. וכשם שאמרו (ר''ה טז ב) שהמוסר דין על
חברו הוא נענש תחלה, כן הדבר הזה, שהמבקש שיענש חברו
בעבור אשר חטא לו, יאמרו המקטרגים רבונו של עולם, הוא
אשר חטא לך, על אחת כמה וכמה שראוי לענש. כל קבל דנא,
המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו (יומא כג א):

אבל ראוי לראשי עם בכל מקום להעניש את החוטאים,
בחרמות ונדויים והכאות על ידי גויים וקנסיות וביושים לפי
החטא ולפי צרך השעה, למען יעזב רשע דרכו וכל העם
ישמעו וייראו, וכי היכי דתהוי לה כפרה. והנענש יקבל הענש

בסבר פנים יפות בידעו נאמנה דטבא עבדי לה, שהרי אמרו
(תנחומא משפטים ה) בזמן שאין דין למטה יש דין למעלה.

ובמעט שעושים לו מצילים אותו מענש רע
ומרבים מכאובים אשר לרשע. ומה טוב חלקו, שעל ידו ישובו
רבים מעוון ולא יוסיפו בני עולה למעל מעל כבתחלה, ונמצא
שהוא מזכה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו. צא ולמד
מצלפחד הצדיק שעשה עברה לשמה וחלל את השבת כדי
להרג (תוט' ב''ב קיט, ב) וכל העם ישמעו וייראו:

והחכם עיניו בראשו וישית עצות בנפשו, איך ראוי ליסר ובמה
ראוי ליסר ואת מי ראוי ליסר, שלא יצא לתרבות רעה

ושלא יצא מחלקת בעיר ושלא תצא תקלה, הכל לפי המקום
ולפי הזמן, ולפי מה שהוא אדם, ולשון רכה תשבר גרם (משלי

כה טו). ויודיע דרכיו לנענש שעושה לו
לטובתו לתקון נפשו, ולכפר עליו מאשר חטא על הנפש, ויקדים
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תפלה לפני ה' שיתקנהו בעצה טובה ושלא תצא תקלה מתחת
ידו, ובכן חן וכבוד יתן ה', לא ימנע טוב להולכים בתמים:
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