
 התמודדות עם רשעים
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ֲרִכי נְַּפִשי  " ִעים עֹוד ֵאינָּם בָּ ִאים ִמן הָָּאֶרץ ּוְרשָּ טָּ ּמּו חַּ יִתַּ
ְללּו ה'ֶאת   )תהלים ק"ד("  ּה-יָּ הַּ

בריוני דהוו בשבבותיה דר"מ והוו קא מצערו ליה טובא.  הנהו

הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו. אמרה ליה 

ברוריא דביתהו מאי דעתך, משום דכתיב "יתמו חטאים", מי כתיב 

חוטאים? חטאים כתיב! ...אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה 

        .והדרו בתשובה "ורשעים עוד אינם". בעא רחמי עלויהו

 )ברכות דף י.(

אותם בריונים שגרו בשכנותו של ר' מאיר והיו מצערים  תרגום:

אותו מאוד, ביקש ר' מאיר רחמים עליהם שימותו. אמרה לו ברוריה 

אשתו: מה דעתך? משום שכתוב "יתמו חטאים", האם כתוב 'חוטאים'? 

ה וממילא 'חטאים' כתוב. אלא בקש עליהם רחמים שיחזרו בתשוב

 'ורשעים עוד אינם'. ביקש עליהם רחמים וחזרו בתשובה.

 

 ואינם, בתכלית נשחתים היו הבריוני שאלה כיון מ"ר חשב ... 

 את לשנות תפילה תועיל איך, דרכם הישרת חפץ אל כלל פונים

 בחירת' ית השם יכריח שלא, קבוע כללי חק שהוא מה, בחירתם

 . כולה התורה כל יסוד וזהו, האדם

 היה שלא בעולם רשע לך אין כי, השכילה ברוריה אמנם

 אונסו שיצרו אלא, רע מדרך טוב בדרך ללכת יותר בוחר

 אדם לך אין אבל. רשע בדרכי והולך אומלל הוא כ"ע, ומטעהו

 חכמה ותוכחת הגון חינוך לו יועיל שלא, לגמרי נשחת שיהיה

 לשמור שישובו רחמים מלבקש להתיאש אין כ"ע. במעט או ברב

 ההשקפה והיא. גדולים היותר הפושעים גם צדק ארחות

 ישרה אלהים שעשאה האדם נפש ערך רוממות על החודרת

 יתכן כ"ע. הטוב וטבעה צורתה ישנה שהאדם אפשר ואי, וטובה

 .. החולים כל כעל, כאלה אומללים על רחמים לבקש

 (עין אי"ה שם)              . 

 בתחילת לבוא צריכה, וגדולה עמוקה כשהיא, הרשעה שנאת

 על מתמתקת היא כך אחר רק. הרשעים שנאת עם יחד ברייתה

, לבדה הרשעה שנאת אם כי שאיןומתברר  הדעת כח ידי

 עליהם מתמלאים, בעצמם הרשעים שהם, שלה והנושאים

 . "חוטאים ולא חטאים יתמו" ו, רחמים

 את לכוין, האידיאלית בצורתה תבוא ברייתה מתחילת אם אבל

 תצא לא לעולם, המופשטת הרשעה של השנאה על רק מהותה

 השנאה חסרון כי, הרשעה שנאת בתור אפילו בכחה הפועל אל

 כל ואז, עצמה הרשעה של השנאה את יטשטש הרשעים אל

 היא מוכרחת כן על. ..גדולה בסכנה הוא מונח הטוב אוצר

 מדת כך ואחר, הדין מדת בתכונת להיות הראשונה המחשבה

 (רכחקובץ ח, )         .בשיתופה אותה וממתקת, באה הרחמים

 אוהב נמצא האדם של חולשתו מפני, הרשעים את כשאוהבים

 כדי, הרשעים את אולשנ הוא הכרח כן ועל, הרשעה את כן גם

 (קסקובץ ז, )         .הרשעה את כן גם זה ידי על אולשנ לזכות

יֵלם ה'ֹאֲהֵבי " ים ַיצִׂ ַיד ְרָשעִׂ יָדיו מִׂ ְנאּו ָרע ֹשֵמר ַנְפשֹות ֲחסִׂ "  שִׂ

 )תהלים צז(

ּנֹור ְוֶאת " ַגע ַבצִׂ י ְויִׂ ד ַביֹום ַההּוא ָכל ַמֵכה ְיֻבסִׂ ַוֹיאֶמר ָדוִׂ
ים  ְורִׂ ים ְוֶאת ַהעִׂ ְסחִׂ דְש ַהפִׂ  ב,ה(" )שמואל נֵֻאי ֶנֶפש ָדוִׂ

ית ה' ֲהלֹוא ְמַשְנֶאיָך " ְתקֹוְמֶמיָך ֶאְתקֹוָטט.  ַתְכלִׂ ֶאְשָנא ּובִׂ
ים ָהיּו לִׂ  ים ְלאֹוְיבִׂ ְנָאה ְשֵנאתִׂ  " )תהלים קלט(ישִׂ

 

מחלוקת הדעות ע"ד הדרכת הכלל, אם בזמן הזה, שרבו 

את להפריד פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי 

, שהכשרים נושאי דגל שם ד' לא יהי להם שום יחש האומה

 או שמא כח השלום הכללי מכריעעם פורקי העול הפושעים, 

השפלות קרה של פלוגתא זו באה מפני יכל ע -את הכל 

שעדיין לא נגמרה הטהרה לגמרי ביסוד האופי של  הכללית,

 (ת התחיה כאורו)                                           האומה 

 בין להפריד מוכשר איננו, המוני יותר הוא שהאדם מה כל

 דרך לו להכין כדי, התעלותו למטרת כן ועל, והנשוא הנושא

, הרע שנאת על מעמדו את לבסס הוא מוכרח, הטוב אל

 עושי האנשים משנאת אצלו להיפרד תוכל לא הרע ושנאת

 כאן שיש פי על אף. השרת למלאכי תורה ניתנה ולא. הרע

 הטוב את כן גם שונאים הרע נושאי שנאת שמתוך, קלקול

 אבל. אחר באופן להיות אנושית לתכונה אפשר אי, שבהם

, ולהפריד לברר היא הנשמה גדולי של העליונה המידה

 הרע בהנשוא רק ומרוכזת, נקיה היא הרע את ושנאתם

 (פבקובץ ג, ).                                                     בעצמו

תקוה וכל הרשעה כרגע תאבד וכל "ולמלשינים אל תהי 
 אויביך מהרה יכרתו..."

-ושעיומש"כ מר לתמוה עלי במה שאני מקרב את הכל, גם את פ 

-סתירה לברכתומצא בזה  ישראל, כדי להחזירם בתשובה

 ...שאנו מתפללים לעקרם ולשברםהמינים 

עקרים ישנם שהם יחד בונים ידע הדר"ג, ששני דברים 
ישראל וההתקשרות האלהית   עמהם. הא' הוא -קדושת

סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת 
אבות, כאמור: 'לא בצדקתך וגו' רק באבותיך חשק ד' 

לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם', 'והייתם לי סגולה 
-בעמכל העמים' ; והסגולה הוא כח קדוש פנימי מונח בט

בחירה, זה תלוי במעשה -הנפש ברצון ד', והב' הוא ענין
 תורה.  -הטוב ובתלמוד

אמנם לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת 
אפשר כ"א במי שבא למדה זו -הסגולה ג"כ. אבל זה אי

, ודורש רעה להם בפועל להיות ח"ו שונא את ישראל
"ם בה' תפלה  הלב, כמו המינים שמפרש הרמב-ובצפיית

 שהיו מצירים לישראל

  )אגרת תקנ"ה(

 


