
 

 ביאור התפילה להינצל מלשה"ר ולכפר על זה

איתא בגמ' ערכין )טו:( א"ר  זאת תהיה תורת המצורע )יד ב(
אם ת"ח הוא  ,חמא ב"ר חנינא מה תקנתו של מספר לשה"ר
 .יעסוק בתורה כו' ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו

ונראה לפרש עפי"ז מה שאומרים בסוף תפילת שמו"ע אלוקי 
ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך  נצור לשוני מרע כו'

"אלוקי נצור  ,שהנה זו תפילה להינצל מלשה"ר וכך פירושה ,וגו'
ואם דברתי לשה"ר  ,לשוני מרע" היינו עשה שלא אדבר לשה"ר

אזי "נפשי כעפר לכל תהיה" ר"ל שאצליח להשפיל דעתי בכדי 
פתח ליבי ואצליח , "פתח ליבי בתורתך" היינו שתלכפר החטא

 .סוק בתורה שגם זה כפרה לחטא לשה"רלע
 פרדס יוסף )תזריע(

 תשובה בעובד ע"ז ובמדבר לשוה"ר

איתא בתנחומא ילמדינו  זאת תהיה תורת המצורע )יד ב(
כך שנו רבותינו  ,רבינו כמה בני אדם אין להם חלק לעולם הבא

אלו הן ג'  ,אלו שאין להם חלק לעולם הבא ג' מלכים וד' הדיוטות
, חדא מה שייך ויל"ע בתרתי, מלכים ירובעם ואחאב ומנשה כו'

עוד יל"ע מה נסתפקו כמה אין להם חלק ענין זה לפסוק הנ"ל, 
 .הלא משנה ערוכה היא בסנהדרין ריש פרק חלק )צ.( ,לעוה"ב

ונראה לפרש בזה ובהקדם הנה איתא בגמ' )שם( אמר ר' יהודה 
ובגמ'  ,ויתפלל עליו ויעתר לו מנשה יש לו חלק לעוה"ב שנאמר

ונראה לפרש דברי  ,)שם קב:( מבואר הטעם מפני שעשה תשובה
ר' יהודה ע"פ מה מה דאיתא בגמ' יומא )דף פו( אמר ר"ל גדולה 

שנאמר שובה ישראל עד ה'  ,תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד
ובכפות תמרים )שם(  ,ר' יוחנן אמר עד ולא עד בכלל כו' ,אלוקיך

ת ר"ל שמועילה תשובה עד ועד בכלל דס"ל שמועילה ביאר שיט
ואילו ר' יוחנן ס"ל שלא מועילה  ,תשובה אף על עבודה זרה

וע"פ הנ"ל שפיר היטב שיטת ר' יהודה שמנשה  ,תשובה על ע"ז
דר"י ס"ל כר"ל שמועילה  ,יש לו חלק לעוה"ב שעשה תשובה

תשובה על ע"ז וא"כ התקבלה תשובתו של מנשה ויש לו חלק 
 .ולם הבאלע

 ,עוד איתא בגמ' ערכין )טו:( מה תקנתם של מספרי לשון הרע
ר"א בר"ח אמר סיפר אין  ,אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה כו'

ב , הרי כתוונראה לפרש מחלוקתם ע"פ הנ"ל ,לו תקנה כו' עיי"ש
כאילו כפר בעיקר וא"כ היינו כאילו עבד שעל המדבר לשוה"ר 

תשובה על ע"ז וא"כ תועיל נמי  ולזה נחלקו האם מועילה ,ע"ז
או שלא מועילה תשובה על ע"ז וא"כ לא  ,על מדבר לשוה"ר

 .תועיל נמי על מדבר לשון הרע
ועוד איתא שם אמר רשב"ל מאי דכתיב זאת תהיה תורת 

ונראה לפרש  ,זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע ,המצורע
 דבריו דס"ל כמ"ד שמועילה תשובה על מדבר לשוה"ר שיעסוק

ואע"פ שהוא ככופר בעיקר משום דס"ל שמועילה  ,בתורה
וכך פירוש הפסוק "זאת תהיה תורת המצורע"  ,תשובה על ע"ז

 .דהיינו דתקנתו בהכי ע"י שילמד תורה
 

ועתה נבוא להבין היטב דברי התנחומא שנסתפק כמה אנשים אין 
זאת תהיה תורת המצורע  הרי בקרא נאמרש ,להם חלק לעוה"ב

וא"כ שיש  ,ונתפרש דמהא ידעינן שיש תשובה למדבר לשון הרע
תשובה ללשוה"ר צריך להיות שיש גם תשובה לעובד ע"ז שהרי 

וא"כ י"ל שמנשה יש לו חלק לעוה"ב שהרי  ,זב"זאותם תלינו 
 ,עשה תשובה ואם מהני תשובה על ע"ז הרי שנתקבלה תשובתו

לת ידלא כהמשנה בסנהדרין וזו היתה שא והיינו דמקרא זה חזינא
ולזה תי' התנחומא שגם למנשה אין חלק לעוה"ב  ,התנחומא

שיש תשובה למדבר לשוה"ר אינו ומה  ,ןיררי המשנה בסנהדכדב
לעובד ע"ז שלמדבר לשוה"ר יש תשובה ולעובד ע"ז אין  ראיה

 . תשובה ודו"ק
 יציב פתגם

 מדוע לא לומדים דין רוב מציפורי מצורע

בגמ' חולין )יא( איתא  תי ציפורים חיות טהורות וגו' )יד ד(ש
דמנלן שאינו  ,המקור לכך דאזלינן בתר רובא משעיר המשתלח

 .טריפה קמ"ל דאזלי' אחר רוב בהמות ורוב בהמות כשרות
הקשה השפת אמת מדוע צריכה הגמ' להוכיח זאת משעיר ו

הרי משלח ש ,המשתלח הלא יכולה להוכיח זאת מציפורי מצורע
ציפור ע"פ השדה ואי נימא שהציפור טריפה היא הרי המצורע 

ההיתר להיכנס אע"פ שכל  ,שאין למצורע היתר להיכנס למקדש
בכדי לשלח את הציפור לטהרתו וממילא ניחוש שמצורע הוא 

לינן בתר רובא שרוב ציפורים כשרות אלא ע"כ דאז ,שטריפה היא
מדוע איפוא לא א"כ ו ,ולכך יכול המצורע להיכנס למקדש הן

 .למדה הגמ' דין זה מציפורי מצורע
בשו"ת חדות יעקב כתב לחדש שעוף דונראה ליישב ובהקדם 

בהמה שנאמרה בה מן בדרק  ,טריפה פסול להקרבה רק מדרבנן
 ,הבקר ודרשינן להוציא הטריפה אמרי' שפסולה מדאוריתא

 .עיי"ש שהוכיח כדבריו
ופות שמקריבים ולא נמצא לפי"ז דא"א למילף דין רוב מע

אלא  ,די"ל שאכן לא אזלי' בתר רובא ,חיישינן שמא טריפה הם
עוף טרף כשר לגבי  מפני שמדאוריתאדאפ"ה אפשר להקריב 

מזבח דומיא דעוף בעל מום שכשר לגבי מזבח משום שאין תמות 
וממילא מיושב היטב דא"א ללמוד דין רוב  ,וזכרות בעופות

אזלי' בתר רובא ואפ"ה משלח  מציפורי מצורע די"ל שבאמת לא
אלא  ,אפשר להקריבו טריפה , שבעוף מדאוריתאושוחט צפוריו

פסול  טריפה כ למילף דוקא משעיר המשתלח שמדאוריתאע"
 .ע"כ דאלזי' בתר רובאוב

 נחלת יעקב יהושע

ת למעשה הלוכיצד שייך סדר המסכתות נגעים וא
 דוד ובת שבע

          איתא בגמ'  לב(זאת תורת אשר בו נגע הצרעת וגו' )יד 
 בנגעים   שעוסקין  בשעה   אלא   עוד   ולא  דוד  אמר )ב"מ נט.( 
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ויש  ,הלות אומרים דוד הבא על אשת איש מיתתו במה כו'וא
ודם קהקשות מדוע הקדימה הגמ' נגעים לאהלות והרי אהלות ל

 לנגעים בסדר המשניות.
ונראה לפרש שהנה איתא בגמ' )כתובות ט:( כל היוצא 

ולפי"ז קודם שיצא  ,כריתות כותב לאשתולמלחמת בית דוד גט 
אוריה החתי למלחמה כתב גט כריתות לבת שבע אשתו )עיי' 

ונחלקו בגמ' מה היא האשה  ,רש"י כתו' שם בריש העמוד(
חד אמר אשת  ,באותן הימים שבעלה במלחמה והגט על תנאי

ופסקינן לחומרא שלא יטמא לה בעלה  ,איש וחד אמר פנויה
 .אה נגעה כדין אשת אישכדין פנויה ושלא יר

והנה כשהיו עוסקים בדיני אוהלות דהיינו האם יטמא לה בעלה 
לו וא"כ לא יכ ,כדין פנויהויחמיר בה הרי אמרי' שלא יטמא לה 

הרי בדיני אוהלות לשאול את דוד הבא על אשת איש כו' ש
אך כשדנו בנגעים  ,דינה כפנויה ונמצא שהיתה בת שבע פנויה

שבזה מחמירים שלא יראה נגעה כדין אש"א הרי שיכלו 
בזה מחמרינן שדינה הרי ש ,לשאול את דוד הבא על אש"א

ומאחר שעסקו בנגעים תחילה שפיר שאלו לדוד  ,כאשת איש
ולכן הקדימו נגעים לאוהלות  ,הבא על אשת איש מיתתו במה

 .כדי לשאול את דוד הכי
ומהפך בזכותו היה הרי שכשסידר  משא"כ רבי דאתי מדוד

והרי  ,למשניות סידר תחילה אוהלות ואח"כ נגעים
שכשעוסקים באוהלות פסקי' לחומרא שאינה אשת איש ואינו 

ולכן  ,ושפיר בא דוד על בת שבע שאינה אשת איש ,מטמא לה
נגעים אע"פ שמדינא נגעים קודם  את אהלות קודםסידר רבי 

אוהלות ענינו מיתה ומיתה באה שנגעים ענינו נגע ו ,לאוהלות
וזה הפי' דרבי  ,אפ"ה סידר כך בשביל זכות דוד ,לאחר הנגע

מהפך בזכותו של דוד שהיפך הסדר והקדים אוהלות לנגעים 
 .לזכותו של דוד

 ראש יוסף

מדוע נתייראו ישראל כששמעו פרשת נגעים ומה 
 תשובת הקב"ה על כך

 ,במדרש איתא זאת תורת אשר בו נגע הצרעת וגו' )יד לב(
א"ל הקב"ה הללו  ,כששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראו
 .ותמוה .לאומות העולם אבל אתם לאכול ולשתות

א. בעוון  ,ונראה לפרש דאיכא ב' דעות על מה בא נגע הצרעת
ב. לכפר על חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת  ,לשה"ר

והנפק"מ בין הטעמים  ,דכתיב אדם כי יהיה ולא כתיב איש
נה שאם הטעם משום חטא אדה"ר הרי שא"א להיזהר הי

לשה"ר הם באים הרי שיכול , משא"כ אם על ולהינצל מהם
 .האדם להיזהר ולהינצל מהם

איתא במדרש אדה"ר לא חטא כלום משום שחוה עירבה לו עץ 
ואיתא בגמ' חולין )יא(  ,הדעת בתוך שאר פירות ונתבטל ברוב

נקב קשחיט והו"ל  אנן היאך אכלינן בישרא דילמא במקום
 .אלא משום דאזלינן בתר רובא ,טריפה

שמעו ישראל כשולפי"ז נבוא להבין היטב דברי המדרש ש
שהטעם לנגעים הינו מפני דהיינו שפחדו  ,פרשת נגעים נתיראו

לכפר על חטא אדה"ר ונמצא שאינם יכולים להיזהר ולהינצל 
, השיב להם הקב"ה אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח ,מכך

ר להם אמ, וממילא כשהנה ידוע שאין שמחה אלא בבשר וייןש
 בשר שרק בזה יש  רימז להם על אכילתהקב"ה לאכול ולשמוח 

בע"כ ו ,קשה כיצד אוכלים בשר דילמא טריפה היא, ששמחה
ומאחר דאזלי' בתר רובא הרי שפיר לא  ,י"ל דאזלי' בתר רובא

ת הדעת בשאר פירו עץאת חטא אדה"ר שהרי חוה עירבה לו 
ומאחר שכך הרי שאין הנגעים באים לכפר  ,ואזלי' בתר רובא

חטא לשה"ר וממילא  וע"כ שבאים על ,על חטאו שלא חטא
כך היתה תשובת הקב"ה  ,יכולים אתם להיזהר ולהינצל מהם

 .נגעים שלא יראו ויחששו ישראל מפרשת כדי
 ברכה משולשת מר"י אייבשיץ

הטעם שנאמר לישראל מראש שיש מטמוניות 
 בבתים

כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם אחוזה 
איתא בגמ' הוריות )י.( ר'  ונתתי נגע צרעת וגו' )יד לד(

ופרש"י  ,יהודה אומר בשורה היא להם שנגעים באים עליה
כשהיו ישראל מ' שנה במדבר החביאו האמוריים כל ש ,הטעם

ולכך בשורה היא לישראל שכשישברו  ,רכושם בכתלי הבתים
 .מוניותטים יגלו את המהבת

תורה לבשרם הויש להקשות מדוע קודם שנכנסו לא"י הוצרכה 
על כך שכשיכנסו יקבלו נגע צרעת בבתים ויצטרכו לשוברם 

לשתוק קרא ולימא להו הכי בבואם  ,ויהיה להם מטמוניות
 .לארץ

ויש ליישב ע"פ המבואר בגמ' ב"ק )קטז:( שבשעת כיבוש 
ואם לא חשב לזכות , ושמלחמה צריך לחשוב לזכות ברכ

 ,הרי זה גזל עכו"ם בידו ,אפי' במקום שכבר כבש ,ואח"כ מצא
ולכך שפיר אמרה תורה על כך מראש שידעו ישראל לחשוב 

כאשר יפול הבית יהיה המטמון שלהם ולא , שלזכות בכך
 .יעברו עליו בגזל עכו"ם

 פנים יפות

מדוע אמרה התורה בנדה כי תהיה כו' והרי בהכרח 
 תהיה

קרא זה  זבה דם יהיה זובה בבשרה וגו' )טו ט(כי תהיה 
בזמנים , והנה טומאת הנדה הרי שייכת מיירי בטומאת הנדה
לשון כי תהיה שמשמע ה א"כ מה ביאורהרגילים בכל אשה ו

היה לתורה לכתוב לשון ואשה  ,פעמים הוה ופעמים לא הוה
 .בימי נדתה דם יהיה וגו'

אמרו חז"ל במדרש שבדור ונראה דאתא קרא לרמז בזה למה ש
לשון כי הולזה שפיר  ,נשים דם נדות כללההמדבר לא ראו 

ולזה  ,במדבר וכשהיו במדבר לא ראוהרי הציווי נאמר ש ,תהיה
שכאשר יהיו בארץ  ,נאמר להם כי תהיה דהיינו לשון עתיד

ישראל ויחזור הנשים לראות דם נדות אזי שבעת ימים תהיה 
 .בנדתה

ובזה אפשר ליישב קו' תוס' כריתות )י: ד"ה א"א( למ"ד אין 
תורה לכתוב שאשה הפתיחת הקבר בלא דם מדוע הוצרכה 

והא גם בלא כך היא נטמאת דאין  ,טמאה בלידתה שבעה ימים
ועיי' בתוס' מה  ,פתיחת הקבר בלא דם וא"כ נטמאה היא בנדה

א ולהנ"ל נראה ליישב בפשיטות שהוצרכה תורה לקר ,שתירץ
וא"כ גם  ,זה דיולדת בשביל דור המדבר שלא ראו דם נדה

ולזה נאמר בפסוק שיולדת  ,בפתיחת הקבר בלידה לא ראו דם
 .שבעה ימים משום הלידה עצמה מטמאה

 בנין שלמה

  לע"נמוקדש  
 זצ"ל אביגדור ב"ר יצחק רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.
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