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תש"ף

בוני המגדלים ,מי הם ומי קלקל להם את ה'מסיבה'?

)חלק ג(

הרב יוסף כרמל ,ראש כולל 'ארץ חמדה'
סרגון השני ,מלך אשור הוא בונה המגדל שעדיין לא עסקנו בו.
כיצד בונה זה קשור לעם ישראל ומי הוא הצאצא של אברהם אבינו שקלקל גם לו את ה"מסיבה"?
סרגון השני תפס באשור את השלטון באמצע המצור האשורי על שומרון .בתנ"ך הוא נזכר בשמו רק פעם אחת ,בספר המשאות  -נבואות
הגויים ,בתוך ספר ישעיהו וגם זה בדרך אגב .וז"ל הכתוב" :בִּ ְשׁנַת ֹבּא תַ ְר תָּ ן אַ ְשׁדּוֹדָ ה בִּ ְשׁחַ אֹ ת ֹו סַ ְרגוֹן מֶ לֶ אַ שּׁוּר וַיִּ לָּחֶ ם בְּ אַ ְשׁדּוֹד וַיִּ לְ כְּ ָדהּ" )כ' א(.
בלי להיכנס לפרטים )בגלל קוצר היריעה( נקבע כי תיארוך זה קושר אותו לתקופת חזקיהו מלך יהודה .הנביא גם רומז על מעלליו בספר מלכים
ב" :וַ יְהִ י בַּ שָּׁ נָה הָ ְרבִ יעִ ית לַמֶּ לִֶ חזְ ִקיָּהוּ הִ יא הַ שָּׁ נָה הַ שְּׁ בִ יעִ ית לְ הוֹשֵׁ עַ בֶּ ן אֵ לָה מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל עָ לָה שַׁ לְ מַ נְאֶ סֶ ר מֶ לֶ אַ שּׁוּר עַ ל שׁ ְֹמרוֹן ַויָּצַ ר עָ לֶיהָ  :וַיִּ לְ כְּ דֻ הָ ִמ ְקצֵ ה
שּׁוּרה וַ ַיּנְחֵ ם בַּ ְחלַח וּבְ חָ בוֹר נְהַ ר גּ ֹוזָן וְ עָ רֵ י
שָׁ שׁ שָׁ נִים בִּ שְׁ נַת שֵׁ שׁ לְ ִחזְ ִקיָּה הִ יא ְשׁנַת תֵּ שַׁ ע לְ הוֹשֵׁ עַ מֶ לֶ י ְִשׂ ָראֵ ל נִלְ כְּ דָ ה שׁ ְֹמרוֹן :וַ ֶיּגֶל מֶ לֶ אַ שּׁוּר אֶ ת יִשְׂ רָ אֵ ל אַ ָ
מָ ָדי" )י"ח ט-יא(.
הכתוב מתחיל את התיאור תוך ציון העובדה כי שלמנאסר החל את המצור על שומרון ונוקט בלשון יחיד ,לפתע הוא עובר ללשון רבים -
וַ יִּ לְ כְּ דֻ הָ  .רק בדורנו )בגלל התגלות אוצרות ארכיאולוגים( התברר כי חכמי המסורה שימרו כאן מסורת עתיקה מלפני אלפיים ושבע מאות שנה
כי שלמנאסר החל במצור אבל בעקבות מותו תוך כדי המצור ,תפס את השלטון בנינוה מלך חדש – סרגון )זהו פירוש שמו באכדית( והוא
באכזריות נוראה כבש את שומרון והגלה את עשרת השבטים לארצות רחוקות מאוד )הרבה יותר רחוקות מבבל( .נציע כי כעונש משמים על
כך ,בבחינת "שם רשעים ירקב" )תרתי משמע ,כפי שנסביר בהמשך( הכתוב כמעט איננו מזכיר אותו בשמו.
בימי ישעיהו הנביא ,האויב המרכזי החזק והאכזר ביותר של עם ישראל היה מלך אשור  -האימפריה הניאו )=חדשה( אשורית .מלכי אשור
בתקופה זו חזרו לימי נמרוד ,מלך נינוה ,וחידשו את "תפארתה" .תפארתם וגאוותם של האשורים הייתה על עוצמתם הצבאית ועל אכזריותם
הנוראה שהפחידה את כל אויביהם.
עיון בספר המשאות של הנביא ישעיהו )פרקים י"ג-כ"ג( ,מעורר תמיהה עצומה ,איך יתכן שיש בספר נבואות על כל הגויים שהיו קשורים לעם
ישראל במישרין או בעקיפין באותה תקופה ,ואין בו אפילו נבואה אחת על אשור? לעומת זה יש בו שתי נבואת על בבל .האחת מאוד ארוכה –
 44פסוקים )פרקים י"ג-י"ד( ועוד נבואה קצרה )פרק כ"א א-י( .בבל באותם שנים הייתה חלק מהאימפריה האשורית ולא הייתה עצמאית .בבל
בוודאי לא הייתה אז מעצמת על )הבבלים ניצחו את האשורים והקימו אימפריה מחדש רק בימי יאשיהו ואילך ,בעיקר בימי נבוכדנצר ,שכבר
עסקנו בו(.
ב"משא בבל" יש רמזים רבים לכך שבעצם זהו משא על ממלכת אשור .הנביא 'מבטיח' לאשורים עונש  -מידה כנגד מידה על גאוותם ועל
אָרץ לְ שַׁ מָּ ה וְ חַ טָּ אֶ יהָ י ְַשׁמִ יד מִ מֶּ נָּה...:וּפָ קַ ְדתִּ י עַ ל תֵּ בֵ ל ָרעָ ה וְ עַ ל ְרשָׁ עִ ים ֲע ֹונָם
אכזריותם .וז"ל הכתוב" :הִ נֵּה יוֹם יְקֹ וָ ק בָּ א אַכְ ז ִָרי וְ עֶ בְ רָ ה ַוחֲרוֹן אָף לָשׂוּם הָ ֶ
וְ הִ שְׁ בַּ תִּ י גְּ אוֹן ז ִֵדים וְ ַג ֲאוַת עָ ִריצִ ים אַ ְשׁפִּ יל :או ִֹקיר אֱנוֹשׁ ִמפָּ ז וְ אָדָ ם ִמכֶּתֶ ם אוֹפִ יר )מרוב הרג ורצח יהיה קשה למצוא אדם חי( ...כָּל הַ נּ ְִמצָ א י ִָדּקֵ ר וְ כָל הַ ִנּסְ פֶּ ה
יִפּוֹל בֶּ חָ ֶרב :וְ עֹ לְ לֵיהֶ ם יְרֻ ְטּשׁוּ לְ עֵ ינֵיהֶ ם יִשַּׁ סּוּ בָּ תֵּ יהֶ ם וּנְשֵׁ יהֶ ם תִּ שָּׁ כַבְ נָהְ ...:וּקשָׁ תוֹת נְעָ ִרים תְּ ַרטַּ ְשׁנָה וּפְ ִרי בֶ טֶ ן א י ְַרחֵ מוּ עַ ל בָּ נִים א תָ חוּס עֵ ינָם :וְ הָ יְתָ ה בָ בֶ ל
)= אשור( צְ בִ י מַ ְמלָכוֹת תִּ פְ אֶ ֶרת גְּ אוֹן כַּשְׂ ִדּים כְּ מַ הְ פֵּ כַת אֱהִ ים אֶ ת סְ ֹדם וְ אֶ ת עֲמֹ רָ ה" )ישעיהו י"ג ט-יט(.
הנביא מקדיש גם פסוקים מיוחדים ,כדי לתאר את אכזריותו של מלך אשור ועונשו" :וְ נָשָׂ אתָ הַ מָּ שָׁ ל הַ זֶּה עַ ל מֶ לֶ בָּ בֶ ל וְ אָמָ ְרתָּ אֵ י שָׁ בַ ת נֹ גֵשׂ שָׁ בְ תָ ה
מַ ְדהֵ בָ ה )=גאווה-רש"י( שָׁ בַ ר יְקֹ וָ ק מַ טֵּ ה ְרשָׁ עִ ים שֵׁ בֶ ט מֹ ְשׁלִ ים :מַ כֶּה עַ מִּ ים בְּ עֶ בְ רָ ה מַ כַּת בִּ לְ תִּ י סָ רָ ה רֹדֶ ה בָ אַף גּ ֹויִם מ ְֻרדָּ ף בְּ לִ י חָ שָׂ  :נָחָ ה שָׁ ְקטָ ה כָּל הָ אָרֶ ץ
פָּ צְ חוּ ִרנָּה ...:הוּרַ ד שְׁ אוֹל ְגּא ֹונֶ הֶ ְמיַת נְבָ ֶלי תַּ חְ תֶּ י י ֻצַּ ע ִרמָּ ה וּמְ כַסֶּ י תּ ֹולֵעָ ה :אֵ י נָפַ לְ תָּ ִמשָּׁ מַ יִם הֵ ילֵל בֶּ ן שָׁ חַ ר נִגְ ַדּעְ תָּ ל ֶ
ָאָרץ ח ֹולֵשׁ עַ ל גּ ֹויִם :וְ אַ תָּ ה אָמַ ְרתָּ
אָרים כִּ סְ אִ י ְאֵ שֵׁ ב בְּ הַ ר מוֹעֵ ד בְּ י ְַרכְּ תֵ י צָ פוֹן :אֶ ֱעלֶה עַ ל בָּ מֳתֵ י עָ ב אֶ דַּ מֶּ ה לְ עֶ לְ יוֹן :אַ  אֶ ל שְׁ אוֹל תּוּרָ ד אֶ ל י ְַרכְּ תֵ י בוֹר:
בִ לְ בָ בְ  הַ שָּׁ מַ יִם אֶ ֱעלֶה מִ מַּ עַ ל לְ כוֹכְ בֵי אֵ ל ִ
רֹאֶ י אֵ לֶי י ְַשׁגִּ יחוּ אֵ לֶי יִתְ בּ ֹונָנוּ ֲהזֶה הָ אִ ישׁ מַ ְרגִּ יז הָ אָרֶ ץ מַ ְרעִ ישׁ מַ מְ לָכוֹת :שָׂ ם תֵּ בֵ ל כַּמִּ ְדבָּ ר וְ עָ רָ יו הָ רָ ס אֲסִ ירָ יו א פָ תַ ח בָּ יְתָ ה :כָּל מַ לְ כֵי ג ֹויִם ֻכּלָּם שָׁ כְ בוּ
בְ כָבוֹד אִ ישׁ בְּ בֵ יתוֹ :וְ אַ תָּ ה הָ שְׁ לַכְ תָּ מִ ִקּבְ ְר כְּ נֵצֶ ר נִתְ עָ ב לְ בוּשׁ הֲרֻ גִ ים מְ טֹ ֲענֵי חָ ֶרב יו ְֹרדֵ י אֶ ל אַבְ נֵי בוֹר כְּ פֶ גֶר מוּבָ ס :א תֵ חַ ד אִ תָּ ם בִּ ְקבוּרָ ה" )ישעיהו י"ד ד-כ(.
מיד אחר כך ,מגלה לנו הנביא במפורש שהוא מתכוון למלך אשור" :נִשְׁ בַּ ע יְקֹ וָ ק צְ בָ אוֹת לֵאמֹ ר אִ ם א ַכּאֲשֶׁ ר ִדּ ִמּיתִ י כֵּן הָ יָתָ ה וְ ַכאֲשֶׁ ר יָעַ צְ תִּ י הִ יא תָ קוּם:
אַרצִ י וְ עַ ל הָ ַרי אֲבוּסֶ נּוּ וְ סָ ר מֵ ֲעלֵיהֶ ם עֻלּ ֹו וְ ֻסבֳּל ֹו מֵ עַ ל ִשׁכְ מ ֹו יָסוּר )שם כד-כה ,נבואה זו התקיימה בימי חזקיהו ,בשערי ירושלים(.
לִ ְשׁבֹּר אַ שּׁוּר בְּ ְ
סרגון הגאוותן והאכזר נהרג בקרב בארץ רחוקה ,ולא הובא אפילו אלי קבר .האיש שבנה מגדל ורצה להחליף את מלך מלכי המלכים שכב
בשדה כפגר מובס .זה שכל מלכי מזרח ומערב פחדו ורעדו ממנו ,הפך למשל ולשנינה.
אם כך ,נותר לנו להסביר מדוע המשא הוא משא בבל ומדוע סרגון נקרא מלך בבל? התשובה היא שבנינוה הסבירו את סופו הנורא של סרגון
בכך שלא כיבד מספיק את אלילי אשור והעדיף על פניהם את אלילי בבל .בא הנביא ישעיהו ,וצעד בעקבות זקנו  -אברהם אבינו ,והכריז
בנבואה מאוד ארוכה – מלך מלכי המלכים הוא הקב"ה!!! גם מי שבונה "מגדל בבל" וחושב שבכל הוא "דומה לעליון" הוא בשר ודם שסופו
לרימה ותולעה.
מסר נוסף ולא פחות חשוב הוא שהקב"ה שונא אכזריות )שגם היא תוצאה של גאווה( ,עונשו של סרגון לא בא על אי כיבוד אלילים נשברים
אלא שהוא תגובה של מלך מלכי המלכים על גאווה ואכזריות .שוב מופיע צאצא של אברהם העניו ואיש החסד ומלמד את האנושות את הדרך
הנכונה) .הרחבה בנושאים אלה יתפרסמו בע"ה בקרוב בחלק הבא של 'צפנת ישעיהו' –ימי חזקיהו(.
הבה נפנים גם אנו מסר זה ,בימים שה"אגו" נמצא בראש מבזקי החדשות.
נגביר ענווה ,נגביר אחדות ונדגיש את דרכם של בני אברהם רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים.
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע
ט' בכסלו תשס"ט

לע"נ
מרת שרה ונגרובסקי ע''ה
בת ר' משה זאב
נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
ר' מאיר ז"ל
בן יחזקאל שרגא
ברכפלד

לע"נ
לע"נ
לע"נ
דוד צבי טרשנסקי ז"ל
גב' אסתר שמש ע"ה
מר שמואל שמש ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע כ"ח באייר
כ' באב תשע"ז
נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד
לע"נ אברהם קליין ז"ל ,נלב"ע בל"ג בעומר תשע"ט

לע"נ
הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל
נלב"ע
ח' באייר תשע"ו

לע"נ
לע"נ
הרב שלמה מרזל זצ"ל
הרב ראובן אברמן זצ"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע י' באייר תשע"א
נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו
לע"נ מרים שטרן ע"ה ,נלב"ע בה' באב תשע"ט

לע"נ הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד
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הנכם מוזמנים ליהנות משיעורו החדש של

הרב יוסף כרמל
על ספר שמואל –ספרו של גד החוזה
)שמו"ב פרקים כ"א -כ"ד(
https://www.youtube.com/watch?v=QMG5NbtbbKk&list=PLj7NzSdhuKDOimKBHni1E0vmPwg3rLulN&index=62&t=0s

עורך :הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל.

עו"ד שהתרשל בטיפול ברישום דירה
'ארץ חמדה גזית' ירושלים  /שבט תשע"ו  /תיק 75084
דיינים:
הרב חיים בלוך ,הרב עידו רכניץ ,הרב עקיבא כהנא

המקרה בקצרה:
התובע ואשתו רכשו דירה ,והנתבע הוא עו"ד שטיפל במכירה ,לאחר כעשרים שנה התברר לתובע שהדירה אינה רשומה על שמו,
אלא על שם המוכר ,כמו כן העסקה לא דווחה לרשות המיסים ,ובעקבות זאת התובע נדרש לשלם קנסות לרשות המיסים .הנתבע
סירב לבקשת התובע לרשום את הדירה כעת ,ולפנות לרשות המיסים על מנת שתפחית את הקנס .כתוצאה מכך התובע היה צריך
לשכור עו"ד על חשבונו לצורך הרישום וכן לצורך הפחתת הקנס ,וכן לשלם קנס לרשות המיסים.
סך הכל הוא תבע כ 30-אלף .₪
לטענת הנתבע עברו כבר שנים רבות ,ויש להחיל על תביעה זו התיישנות ,מסיבה זו גם לא ניתן כעת להגיע לחקר האמת ,למיטב
זכרונו התובע ואשתו לא שיתפו עמו פעולה ולכן התיק נתקע ,כמו כן אין הוכחה שהם שילמו שכר טרחה על עבודתו .בנוסף חלק
מההוצאות שהוציאו היו נצרכות גם אם התיק היה מטופל במועד ,ולא נגרמו בגלל הטענות לרשלנותו.

פסק הדין:
הנתבע חייב לשלם לתובע ) ₪ 13,416על פסק דין זה הוגש ערעור והסכום הופחת(.

נימוקים בקצרה:
א .טענת ההתיישנות
בהלכה התיישנות אינה מבטלת את התביעה ,וכפי שנפסק בשו"ע )חו"מ צח ,א-ב( שבמקרה של תביעה לאחר שנים רבות הדיין
צריך לבדוק מדוע יש שיהוי בתביעה ,אך התביעה אינה מתבטלת .וכך כתב גם בשו"ת משפטי עוזיאל )ד ,כח( ובשו"ת במראה הבזק
)ז ,קיא( הרחיבו בשאלה מדוע לא חל כאן הכלל ש"דינא דמלכותא דינא".
לפיכך נקבע שהתיישנות אינה מונעת תביעה לפי ההלכה.
ב .האם הנתבע נשכר לעבוד אצל התובע?
לטענת הנתבע התובעים לא שילמו לו את שכרו ,ולכן כלל לא נכרת ביניהם חוזה ,מאידך הוא הביא מהנהלת חשבונות שלו רישום
על סך של  ₪ 750ע"ש אחי התובע ,כשלא ברור לו אם הסכום גם שולם .בית הדין ביקש ממנו לבצע בדיקה ,והוא לא הגיב ,לאור
זאת בית הדין קבע כי חזקה שנכרת הסכם בין הצדדים ,זאת על סמך דברי הרא"ש )שו"ת קז ,ו( לגבי ראייה כבושה )אדם שמסרב
לחשוף ראיות וטענות בפני בית הדין( .בנוסף בידי התובע נמצא עותק מקורי של חוזה המכר החתום על ידי הצדדים שנערך במשרדו
של הנתבע ,יש להניח שהנתבע לא היה נותן אותו ללא קבלת שכ"ט ,ובנוסף על התיק לא נכתב שהוא לא הסתיים או שלא שולם
שכ"ט.
על כן,בית הדין קבע שנכרת הסכם בין הצדדים.
ג .מי אשם באי ביצוע הרישום?
הנתבע טען שמתפקידו של לקוח לוודא שהעיסקה נרשמה כחוק .בית הדין דחה טענה זאת ,משום שלא סביר שלקוח יבדוק בשעה
שאיש המקצוע שהוא שכר לצורך ביצוע המשימה לא אמר לו דבר על כך .ולכן האחריות היא על הנתבע.
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ד .החיוב בקנס לרשויות המס
התובע הסתמך על כך שהנתבע יפנה עבורו לרשות המיסים ולכן לא עשה זאת בעצמו .כתוצאה ממחדל הנתבע ,התובע נקנס על ידי
רשות המיסים .בית הדין קובע כי יש כאן חיוב מדין הסתמכות )ראו על כך גם בתיק מס'  .(74043כך גם עולה מנתיבות המשפט
)קפג ,א( הקובע כי יש לחייב שליח בשכר שלא ביצע את השליחות וגרם לנזק )ראו על כך גם בפסק דין .(71082
התובע נתן לנתבע הזדמנות לפנות לרשות המיסים כדי להפחית את גובה התשלום ,אך הנתבע לא הסכים לבצע זאת .לכן עליו
לשלם את גובה הקנס לרשות המיסים ,ואת עלות הפחתתו.
ה .חיוב על עלות רישום הדירה
במקרה הנדון מדובר בעורך דין שדינו כקבלן )שמקבל שכר גלובלי על תוצאה ולא לפי שעה( שקיבל תשלום על עבודתו ולא השלים
אותה .בשו"ע )חו"מ שלג ,ד( מבואר שבמקרה כזה ,מנכים משכרו של הקבלן את עלות השלמת המלאכה .עלות השלמת הרישום
כעת היתה  ,₪ 4,700והיא גבוהה משכ"ט ששולם לנתבע בזמנו ,שעל פי הידוע לבית הדין עמד על  .₪ 750במקרה כזה ,כתב הש"ך
)שלג ,כא( שאין השכיר חייב להשלים מכיסו ,אלא עליו להחזיר רק את השכר שקיבל.
השאלה היא האם להצמיד את שכ"ט ששולם ) (₪ 750למדד? בפד"ר  619776/6האריכו לדון בזה ,חלק מהנימוקים שם שמצדדים
בכך שיש להצמיד את החיוב ,אינם קיימים במקרה שלנו ,אך בית הדין משתמש בכוחו לבצע פשרה סבירה ,והחליט להצמיד את
הסכום .זאת בין השאר בגלל שיש לצרף את שיטות הפוסקים שבהם מקרים שמחייבים את הקבלן לשלם עבור השלמת העבודה
גם מעבר למה שקיבל )רעק"א ונוב"י(.
לכן נקבע שהנתבע ישלם את הסכום ששולם לו בצירוף הצמדה ,סך הכל  ₪ 1,550על החזר עלות רישום הדירה.

למעבר לפסק הדין
מתפללים לרפואתם השלימה של:
יאיר מנחם בן יהודית חנה
נתנאל בן שרה זהבה
יפה בת רחל יענטע

ניר רפאל בן רחל ברכה
אסתר בת רחל
מאירה בת אסתר

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה
רבקה רינה בת גרונה נתנה
ויקי ויקטוריה בת דייזי

בתוך שאר חולי עם ישראל

)מתוך ח"ד(

קיטו ,אקוודור

Quito, Ecuador

סיון ,ה'תשנ"ה

תפילה להצלחת יהודי בעל עבירה
שאלה
האם יש מקום להתפלל להצלחת יהודי החי עם גויה ,כאשר יש סיכוי גבוה שהוא יסייע לישיבות ולמוסדות יהודיים?

תשובה
יש מקום להתפלל להצלחת יהודי 1החי עם גויה אף-על-פי שזו עבירה חמורה מאוד ,2ואולם יש להבטיח שברור לו ,ולאחרים ,שאין
בזה משום הסכמה והצדקה למעשיו.3
_______________________________________________
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עיין שו"ת "מעיל צדקה" )סי' ז( בעניין תפילה למען רשעים שיחזרו בתשובה ,עניין השייך לגבי כל אדם מישראל ,אפילו התרחק מאד
מקיום תורה ומצוות ,ואפילו איננו מאמין באלוקות ,אם הרהר הרהורי תשובה .בתפילתנו אנו מבקשים שה' יצרף את ההרהורים הללו
למעשה .ובנדון דידן שהאיש הזה מראה ,שברצונו להישאר קשור לקהילה וברצונו לחזק מוסדות תורה על-ידי מעשה צדקה ,בוודאי שיש
מקום להתפלל עליו שיחזור בתשובה .אמנם אין מכאן הוכחה שיש מקום להתפלל שיצליח בעסקים ,אבל מצאנו שכתב מרן הראי"ה קוק
בספרו "עין אי"ה" )מסכת שבת דף  171פסקה ר"ב בסופה( שתפילה ובקשה כוללות גם שהאדם שלמענו מתפללים ,יהיה ראוי במעשיו
ובמחשבותיו לאותה הבקשה ,ולכן  -בצירוף שני המקורות הללו  -יש מקום להתפלל להצלחת היהודי הזה .וזה לשון ה"מעיל צדקה":
"וגם בספר ש"צ בתפילת יום התענית ראיתי נוסח אחת ויה"ר שתחתור וכו' ואותם קשי עורף החזירם אתה בתשובה בהרהור תשובה
שבליבם שישובו בתשובה שלימה כו' ונ"ל כי ספרא דווקנא כתבא להאי נוסח ובכוונה מכוונת האריך להתפלל שע"י הרהור תשובה
שבלבם יחזירם השם כי יהי' כאלו פתחו הם בתשובה שמסייעים מן השמים וזהו הנוסח הנ"ל להתפלל על כל הרשעים אף כי יצאו מן
הכלל כולו ולא מאמינים שיש אלוקות א"א שלא יהרהרו בתשובה ומחשבתם הקב"ה מצרפה כאילו עשו מעשה התשובה בפיהם ממש
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דהרי בישראל הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה ואף כי למי שיצא מן הכלל אע"פ שחטא ישראל הוא בזה וכן בכמה ריבי' וקידושין...
והנה ברות רבה פרשה ג' מקשה בהדי' קושיא זו על הא דאמרינן והשב לב עובדיהם לעבדיך באמת כו' לא נמצא מתפללים על הרשעים,
אמר ר"י יבחר כתיב אפילו כל אותן שפשטו ידיהם בזבול יש בטחון ונ"ל כוונת ר"י בתירוץ יבחר כתיב כלומר שאין אנו דנים כולם
לרשעים שאסור להתפלל עליהם כי הרוב מהם חשודים באונס ברשעתם אחרי שמעשה אבותיהם בידיהם ובעיניהם הגונים מעשיהם
ולאותם יש תקוה אפילו שפשטו ידיהם בזבול ועליהם אנו מתפללים כנ"ל ופירוש דברי בעל יפה ענף דחוקים וכן המפורש בגמרא ירושלמי
שם וגם יש שם נוסח אחר והדברים ברורים .ובמסכת סוטה ספ"ק ורבים השיב מעון שביקש רחמים על פושעי ישראל דלא מאמינים שיש
אלקות שיחזרו בתשובה אולי גם הוא באופן שכתבתי למעלה שיזכו לתשובה שלימה על-ידי זכות הרהורי תשובה שבלבם לכן היתה
תפילתו דווקא לפושעי ישראל".
עיין רמב"ם )הל' איסורי ביאה פ' י"ב הל' א-ו( " ...הנה למדת שהבועל גויה כאילו נתחתן עם עבודה זרה ,שנאמר ובעל בת אל נכר ,ונקרא
מחלל קדש ה' ".
כדי שלא תהיה חנופה כלפיו ,עיין מסכת סוטה )מא ע"ב ,מב ע"ב( ומה שכתב על זה "אגרות משה" )או"ח ח"ב סי' נא(.

בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,
הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמן נחמיה גולדברג
הרב נחום אליעזר רבינוביץ
הרב ישראל רוזן

ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך info@eretzhemdah.org
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סוזי בת עליזה
כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

לע"נ
חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
רבי יעקב ז"ל

שלמה דוד בן זלמן ושרה

בן אברהם ועיישה וחנה
בת יעיש ושמחה סבג

אבנית ז״ל
נלב"ע סיון תשע"ט

לע"נ גב' לוריין הופמן ז"ל
לע"נ נורמן רוסק נלב"ע בכ"ב באב
לע"נ הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד
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