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צערו ליה טובא הוה קא בעי רבי ההו בריוי דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מ ]א/ברכות י[

יתמו " משום דכתיב ? אמרה ליה ברוריא דביתהו מאי דעתך.מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו
דקרא  )סוף הפסוק(לסיפיה  )הסתכל( שפיל ועוד ! חטאים כתיב, מי כתיב חוטאים"חטאים

 .עלויהו דלהדרו בתשובה אלא בעי רחמי "יתמו חטאים ורשעים עוד אינם" כיון ד"ורשעים עוד אינם"
  . בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה"ורשעים עוד אינם"
  . פריצים-בריוי  ]י"רש[

  .שיכלה יצר הרע קרי ביה חטאים -חטאים כתיב 
  .כל דבר שהוא בסוף קרוי שפילו של דבר,  השפיל עצמך לסוף המקרא-שפיל 

  
מה דעתך על : אמרה לו ברוריה אשתו, מאיר שימותו' התפלל עליהם ר, תומאיר היו בריונים שהיו מצערים או'  בשכונתו של ר]תרגום[

 הסתכל –ועוד .  כתוב"חטאים"הרי ? האם הפסוק מתכוון לחוטאים" ורשעים עוד אינם, יתמו חטאים מן הארץ "] קד לה'תה[ –הפסוק 
 .ש עליהם רחמים והתפלל שיחזרו למוטבקאלא ָּב. !?לא יהיו רשעים, האם בכך שיתמו החטאים" ורשעים עוד אינם: "לסוף הפסוק

  asp.kipurim/net.rogozin.www://http .התפלל עליהם רחמים וחזרו למוטב
  

ולא , כדי שיחזרו למוטב )מישראל(מצוה לו לאדם להתפלל על הרשעים ,  אמר רבי]א/זוהר א קה[
אסור לו לאדם להתפלל , ואמר רבי, "…קואני בחלותם לבושי ש" ] לה יג'תה[דכתיב , יכסו לגיהם

שאלמלא סלקו קודשא בריך הוא לתרח מן העולם כשהיה עובד , על הרשעים שיסתלקו מן העולם
והתורה , והמלך דוד ומלך המשיח, ושבטי ישראל לא היו, לא בא אברהם אביו לעולם, עבודה זרה
אמר רבי יהודה כיון שרואה . וכל אותם הצדיקים והחסידים והביאים לא היו בעולם, לא תה

ויבאו שני המלאכים  "] יט א'בר[מה כתיב , שלא מצא ברשעים כלום מכל אותם העייים ה"הקב
  ".…סדומה

 ותפלתי ]מצודות דוד[ "נפשי ותפלתי על חיקי תשובואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום " ] לה יג'תה[
.  עשיתי כל מה שאפשר- " בחלותם "]ם"לבימ[ .מה שהתפללתי עליהם תשוב אל חיקי ויקויים בי

  .ל שאתפלל פעם אחר פעם" ר- " תשוב"
  ".ויתפלל אברהם אל האלהים "] כ יז'בר[ ולא יהא המוחל אכזרי שאמר ]ו דעות והלכות  -ם "רמב[
  

ומאה …  בשם שריחו רע- " וחלבנה "]י"רש[". …ולבנה… סמים נטף ושחלת וחלבנה "]ל לד' שמ[
והכתוב בין סממו :י הקטורת ללמדיו לצרף שלא יקל בעיו ותפלותייותיו באגודת תעאת  עמ

  .פושעי ישראל שיהיו מין עמו
  

 ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיוִ ַּבַּלְיָלה הּוא ַוּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת )יעקב (ַוָּיָקם "] לב כג'בר[
תה בתיבה ועל בפיה שלא יתן בה ֵעָׂשו עייו ?  ודיה היכן היתה]ר עו ט"ב[ ]י"רש[". ר ַיֹּבקַמֲעַב

  ].לד ב' בר[ ופלה ביד שכם עש יעקב שמעה מאחיו שמא תחזירו למוטבולכך 

  . אף על פי שאיו הגון]א/ברכות ז["  ארחם ורחמתי את אשר…וחֹנתי את אשר אֹחן "]יטלג ' שמ[

  :מאידך

תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו .  אשנא ובתקוממיך אתקוטט'הלוא משנאיך ה] "כב-קלט כא' תה[
  ".לי

ר יצחק " א?"וימת תרח בחרן" מה כתיב למעלה מן העין "אל אברם לך לך' ויאמר ה" ] לט ז'רבה בר[
עים הרש אם לעין החשבון ועד עכשיו מתבקש לו עוד ששים וחמש שים אלא בתחלה אתה דורש

 אצא ויהיו מחללין בי שם שמים : לפי שהיה אברהם אביו מפחד ואומרקרוים מתים בחייהן
 ואם ואין אי פוטרך מכיבוד אב לך :ה" אמר ליה הקב. היח אביו והלך לו לעת זקתו:ואומרים

וימת תרח "אי פוטר לאחר מכיבוד אב ואם ולא עוד אלא שאי מקדים מיתתו ליציאתך בתחלה 
  ."אל אברם' ויאמר ה"כ "אח ו"בחרן

  

  .יצר הרע ]א/ברכות י י"רש[ . חוטאים]י"רש[ "…תמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינםי" ] קד לה'תה[
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 הקטן יהיה לאלף . נצר מטעי מעשה ידי להתפאריירשו ארץ לעולם לם צדיקיםועמך ֻּכ" ]כב- ס כא'יש[
  ".בִעתה אחישנה 'והצעיר לגוי עצום אני ה

. הרשעים יכלו בחבלי המשיחכי  בך יהיו כולם צדיקים העם השאר -  "ועמך" ]כא מצודות[
 העף אשר טעתי -  "נצר מטעי".  ירשו הארץ לעולם ולא יגלו עוד ממה הם-  "לעולם יירשו ארץ"

  .תפאר בו כי יהיו צדיקים ותמימיםאל העם אשר בחרתי "מעשה ידי הוא ויש מה להתפאר בו ר

  ".ְּב ֶאְתָּפָארַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  "]מט ג' יש[

וצרפתים כצרוף  "]יג ט' זכ[כמו שכתוב ,  שיצרף אותם האל- "לם צדיקיםועמך ֻּכ" ]כא ק"רד[
 בציון והנותר הנשארוהיה כל  "]ד ג' יש[כמו שכתוב ,  יהיו כולם צדיקים וקדושיםוהשארים "...כסף

  ".… יאמר לוקדושם יבירושל
  
  

  ". יאשמו וׂשנאי צדיקתמותת רשע רעה "]שם כב[".  מארץ זכרםלהכריתשי רע ֹעב' פני ה "] יזלד' תה[
 והתבוננת על מקומו רשעועוד מעט ואין  .יירשו ארץהמה  'וקוי ה יכרתוןמרעים כי " ]י-ט לז 'תה[

וזרע  "]כט-שם כח[". יכרתוומקלליו כי מברכיו יירשו ארץ  "]שם כב[.  כי מת ואבד]י"רש[". ואיננו
 ]שם לח[". תראה רשעים הכרתב "]שם לד[". יירשו ארץ וישכנו לעד עליהצדיקים . נכרתרשעים 

  ".נכרתהאחרית רשעים ופשעים נשמדו יחדו "
...  וישכנו לעד עליהיירשו ארץצדיקים  ...יכרתוומקלליו  יירשו ארץמברכיו כי  "]לד, כט,  כבשם[
  ". תראה רשעיםהכרתב
  ."ה ממּךה כל זוֶנָתַמ הְצ,יך יאבדוֶקֵחכי הנה ְר" ]כזעג [
  ." תראה רשעיםתַמֻלוִׁשרק בעיניך תביט " ]צא ח' תה[
  ".ישמידואת כל הרשעים  הביוֹאאת כל ' שומר ה "]קמה כ' תה[
  ". לעולם ועדשמם מחיתאבדת רשע גערת גוים  "] ט ו'תה[
  ". כי ֻחקיך לא דרשורחוק מרשעים ישועה "] קיט קה'תה[
 ואין רעה אלא, "והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך" ]קהלת יא י[ ] שער הכעס- ארחות צדיקים [

  ".רשע ליום רעהלמענהו וגם ' ל הַעכל ָּפ "]משלי טז ד[שאמר , גיהם
 :םכישרדו רשעים לגהיֹ ]י"רש[ תרו בהָוִי ותמימים . לעולם הבא]י"רש[ ישכנו ארץ ישריםכי  "]כב-  ב כא'מש[

ע ּוְבַחְבֵלי ַחָּטאתֹו ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלְּכֻדנֹו ֶאת ָהָרָׁש "]כג-ה כב' מש[ ". ובוגדים יסחו ממנהיכרתוורשעים מארץ 
יסוד  וצדיק כעבור סופה ואין רשע "]ל,כה י 'מש[ ". ְּבֵאין מּוָסר ּוְבֹרב ִאַּוְלּתֹו ִיְׁשֶּגההּוא ָימּות. ִיָּתֵמ

 ] כח כח'מש[ ".נהִר  רשעיםדאֹבוב "]יא י 'מש[ ".ורשעים לא ישכנו ארץ לעולם בל ימוט צדיק… עולם
נר רשעים . כי לא תהיה אחרית לרע "]כב,כד כ' מש[ ".ירבו צדיקים םאבדובבקום רשעים יסתר אדם "

  ". ובמׂשל רשע יאנח עםישמח העםברבות צדיקים  "] כט ב'מש[ ".…כי פתאם יקום אידם… ידעך
  ".…והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעיםיתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים " ]דיאל יב י[
  . בלי שארית]מצודות[ ".לויְכ' וֹעזבי הושבר פשעים וחטאים יחדו  "]א כח' יש[
  ". ַאְנֵׁשי ַמֻּצֶת ִיְהיּו ְכַאִין ּוְכֶאֶפס ַאְנֵׁשי ִמְלַחְמֶּתְולֹא ִתְמָצֵאםְּתַבְקֵׁשם  "]מא יב' יש[
  ". לרשעים'אין שלום אמר ה "]ז כא, מח כב' יש[
ירעו  בפיהם לשון תרמית כי המה ה ולא ידברו כזב ולא ימצאָלְו לא יעשו ַעשארית ישראל "]ג יג' צפ[

  ."ורבצו ואין מחריד
ביום ההוא אקים את . מרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה הֹאבחרב ימותו כל ַחָטֵאי עמי "]יא- עמוס ט י[
  ".לאשר אשאיר אסלח.. 'בימים ההם ובעת ההיא נֻאם ה "] כ' יר[ ".…פלתת דויד הֹנּכֻס
  ".ומֹשַאת רשעים כי תבֹאם אל תירא מפחד ִפְּתֹא" ]משלי ג כה[

  ."דת צדיקיםֲעטאים בַחמשפט וַּבמו רשעים ֻקעל כן לא י" ]א ה' תה[

  ".ִִיָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחּיים ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל ִיָּכֵתבּו" ] סט כט'תה[

  ".י ֵאֶלי ִּגִּליִתי ֶאת ִריִבי ִּכ- ִנְקָמְת ֵמֶהם ֶאְרֶאה .ְצָבאֹות ֹׁשֵפט ֶצֶדק ֹּבֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב' ַוה "] יא כ'יר[
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  ". רשעים תאבדודרךדרך צדיקים ' כי יודע ה "] א ו'תה[
  ".רשעים יעות ודרך ׂשמר את גרים יתום ואלמנה יעודד 'ה "] קמו ט'תה[
  ".רשעים תתעם ודרך מרעהו צדיק רֵתָי "]משלי יב כו[
  

 'ה  ויֹשב אלמחשֹבתיו ואיש ָאֶון דרכו רשעֹזב יע. בהמצאו קראהו בהיותו קרוב' ִדרשּו ה "]ח- ה ו' יש[
  ".'כי נאם הָררכיכם ְדכי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא ַד. וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח

 שובו . וחיהמדרכו רשעבשוב  במות הרשע כי אם אחפץאם ' אמר אליהם חי אני נאם אדני ה" ] לג יא'יח[
  ." ישראלשובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית

  
פרקי [ "ִאם ֶאְמָצא ִבְסֹדם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם' ַוּיֹאֶמר ה "] יח כו'בר[

  . חמשים בעולם בצדקתם העולם עומד מכאן אמרו אם ]דרבי אליעזר כה
  
ִהים ֵּבין ,ָרָׁשעְל ַצִּדיקְוַׁשְבֶּתם ּוְרִאיֶתם ֵּבין " ]יח מלאכי ג[   ."ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו ֹעֵבד ֱא
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