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 !?„ˆÈÎ‰ – "Ú‚ Â· ‰‡¯˘ Ô˙Á"
 

פרשות תזריע ומצורע עוסקות בדיני נגעים. בפרשת תזריע נתבארו נגעי אדם ונגעי בגדים, 
ופרשתנו משלימה את התמונה בנגעי בתים. נגעים אלה אינם דבר שבטבע העולם, אלא תופעה 
ניסית שנתייחדה בעם ישראל, בימים עברו, כדי לעורר לתשובה על העוונות שעליהם הם באים.1 
דינים רבים נאמרו בעניינים אלו, ומסכת שֵלמה נתייחדה לכך במשנה, היא מסכת נגעים. ברצוננו 

להתייחס כאן להלכה אחת, ולקושי מסוים אשר היא מעוררת.  
במסכת נגעים (ג, ב) שנינו: "חתן שנראה בו נגע, נותנין לו שבעת ימי המשתה, לו, ולביתו 
ולכסותו". כלומר, בשונה מן המקרה הרגיל, בו נדרש האדם שראה נגע לבוא אל הכהן, החתן 
פטור מכך כל שבעת ימי המשתה, כדי שלא תפגם שמחת חתונתו.2 במועד קטן (ז, ע"ב) הובאה 

ברייתא המלמדת, כי נחלקו תנאים באשר למקורו של דין זה: 
'וביום הראות בו' (ויק' יג יד) - יש יום שאתה רואה בו, ויש יום שאי אתה רואה בו. מכאן 
אמרו: חתן שנולד בו נגע - נותנין לו שבעה ימי המשתה, לו ולביתו ולכסותו. וכן ברגל, 
נותנין לו שבעת ימי הרגל, דברי רבי יהודה. רבי אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר (שם יד 

לו) 'וצוה הכהן ופנו את הבית', אם ממתינים לו לדבר הרשות - כל שכן לדבר מצוה.3  
והנה, היו שהקשו על דין זה האמור בחתן: הרי אין הנגעים באים אלא על עוונות,4 כאמור בספרא 
(מצורע, פ"ג, פ"ה): "אין הנגעים באים אלא על לשון הרע",5  ואם כן, היאך יתכן שיראו נגעים 
בחתן, והרי כבר לימדונו חז"ל, שחתן ביום חתונתו, נמחלים לו עוונותיו?! כך, למשל, נאמר 

בירושלמי ביכורים (ג, ג) על חתונת עשו, המהווה בנין אב לכל החתונות:  
תני: חכם, חתן, נשיא - גדולה מכפרת … חתן – "וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת 
בת ישמעאל" (בר' כח ט). וכי מחלת שמה, והלא בשמת שמה (שם לו ג), אלא שנמחלו לו 

כל עונותיו.  
                                                           

1     ראה: רמב"ם, הל' טומאת צרעת, פט"ז ה"י; רמב"ן, ויק' יג מז; רבינו בחיי, שם נח. 

2     עפ"י פירוש הרא"ש, ועפ"י פירוש הרמב"ם, נגעים שם.  

3     כלומר, לדעת רבי, אין ללמוד דין זה מהפסוק האמור בנגעי האדם, אלא מהכתוב בפרשתנו ביחס לנגעי בתים. 

שם נאמר (יד לו), שהכוהן מצווה לפנות את הבית ÈÙÏ בואו לראות את הנגע. ואם בשביל פינוי הכלים, שהוא 
דבר הרשות, הכהן ממתין, קל וחומר שראוי שימתין עד שתעבור שמחת חתן וכלה, שהיא דבר מצווה.  

4   אמנם, בברכות ה, ע"ב, העלתה הגמ' שני אופנים, שבהם יכולים נגעים להיחשב ל'יסורין של אהבה', ורש"י 

פירש (שם ה, ע"א): "יסורין של אהבה – הקב"ה מייסרו בעוה"ז ·ÔÂÂÚ ÌÂ˘ ‡Ï, כדי להרבות שכרו בעולם 
הבא יותר מכדי זכויותיו". ולפי זה אפשר שנגעים הבאים על חתן אינם אלא ייסורין של אהבה.   

  רשימה נרחבת יותר של עוונות הובאה בערכין (טז ע"א): "על שבעה דברים נגעים באין: על לשון הרע, ועל 
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שפיכות דמים, ועל שבועת שוא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין". 
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בשמו של ר' אריה צבי פרומר (ראש ישיבת לובלין לפני השואה) מובא התירוץ הבא:6 כאשר 
נמחלים לאדם עוונותיו, מתעלה דרגתו הרוחנית, וִעמה גובהת גם רמת הציפיות ממנו בשמים. כך 
יוצא, שמעשים, דיבורים ומחשבות, שבעבר לא נחשבו לו לאדם לחטא, נחשבים לו עתה, לפי 
מצבו הרוחני החדש. לכן, דווקא משום שנמחלים לחתן עוונותיו, עלול הוא להיתבע מעתה על 

עוונות 'חדשים', ועליהם אפשר שייענש בנגעים, אף באותו יום עצמו!7 
יסוד תירוץ זה - כי ככל שדרגת האדם גבוהה יותר, מן השמים תובעים ממנו יותר - מקופל במאמר 
התלמודי (יבמ' קכא, ע"ב): "וסביביו נשערה מאד (תה' נ ג) - מלמד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק 
עם סביביו כחוט השערה", ועל יסוד זה כבר הורחב בכתבי רבותינו הראשונים והאחרונים.8 עתה 
למדנו, כי כל אימת שזוכה האדם למחילת עוונות ולכפרתם, הקב"ה מדקדק עמו יותר, ומכאן 

ואילך הוא נדרש למחילה ולכפרה על עוונות חדשים, 'דקים' ו'עדינים' יותר.9  
לאור האמור, ניתן יהיה להאיר באור נוסף כמה עניינים השייכים לתשובה ולמחילת עוונות. 
למשל, במקרא ובתפילות מצאנו כפל של סליחה וריבויה בסגנונות שונים, כמו: "וחנׂתי את אשר 
אחׂן, וִרחמתי את אשר ארחם" (שמ' לג יט), "ויׂשב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה לסלוח" 
(ישע' נה ז), ובחתימת ברכת 'סלח לנו': "חנון המרבה לסלוח". ברוח האמור עד עתה, יובן היטב 
סגנון זה, שהרי כל אימת שזוכה האדם בסליחה על עוונותיו, מתעוררים אצלו עוונות חדשים, לפי 

דרגתו החדשה, ועליהם נדרש הוא לסליחה נוספת.  
מכאן יובן היטב גם המנהג לומר לפני תפילת ערבית במוצאי יוהכ"פ, את הפסוק (תה' עח לח): 
"והוא רחום יכפר עֹו ן וגו'". מה מקום יש לאמירת פסוק זה מיד במוצאי יוהכ"פ, והרי זה עתה 
נמחלו כל עוונותינו?! אכן, לדרכנו כאן יתבאר,10 שדווקא בגלל מחילת העוונות ביוהכ"פ, 
מתעוררים לאדם עוונות חדשים מן העבר, לפי דרגתו החדשה, ועליהם מבקשים "והוא רחום יכפר 

עון", וכן מבקשים בהמשך, בתפילת העמידה: "סלח לנו אבינו כי חטאנו".  
גם העניין הבא יוסבר יפה ברוח זו: רבותינו התנאים נחלקו בשאלה, אם אדם צריך להתוודות  
ביוהכ"פ על עבירות שלא עשה במהלך השנה, ושהתוודה עליהן ביוהכ"פ הקודם. כך שנינו 

בברייתא (יומא פו, ע"ב):  
תנו רבנן: עבירות שהתודה עליהן יום הכפורים זה - לא יתודה עליהן יום הכפורים אחר, 
ואם שנה בהן - צריך להתודות יום הכפורים אחר, ואם לא שנה בהן וחזר והתודה עליהן - 
עליו הכתוב אומר (מש' כו יא): "ככלב שב על ֵקאו כסיל שונה בִאולתו". ר' אליעזר בן 
יעקב אומר: כל שכן שהוא משובח, שנאמר (תה' נא ה): "כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי 

תמיד".  
כלומר, לדעת ראב"י, החוזר ומתוודה שנה אחר שנה, משובח הוא. וביאר רש"י (שם): "וחטאתי 
נגדי תמיד - איני סבור שכפרת לי, והרי הוא תמיד כאילו הוא נגדי עומד". לפי האמור לעיל, ניתן 
להציע הסבר אחר לדברי ראב"י; כי דווקא בגלל שהתוודה האדם על עוונותיו ביוהכ"פ ועשה 
תשובה, נתעלתה מדֵרגתו, ובשל כך נתבע הוא על רמה דקה יותר של עוונות, ואף על אותם עוונות 
עצמם,11 ועל כן יש מקום לוידוי ולתשובה נוספים.12 ניתן להרחיק לכת יותר בקו מחשבה זה, 

                                                           
   מובא כן משמו בÛÒÂÈ Ò„¯Ù, לר"י פצנובסקי, ויק'  יג לו וכן בÂ˙ Ï˘ ‰ÈÈÚÓ¯‰, לרא"ז פרידמן, ויקרא שם. 
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7   אף שבימינו אין באים נגעי הצרעת, דומה שלקח מאלף מונח בתירוץ זה גם לזוגות הנישאים בימינו. שכן, 

לִעתים חווים הזוגות הנישאים  'נגעים טבעיים'. דהיינו, תקלות שונות (גם אם פרוזאיות) בענייני משק הבית 
וניהולו, או בתחומים אחרים. ועשויים הם לתמוה ולשאול: "מה זאת עשה אלוקים לנו". עתה התבאר כי 
"מתוך גנותם אתה יודע שבחם". כלומר, הואיל ונמחלו עוונותיהם בחתונתם, נתרוממה מדֵרגתם, ונדרשים הם 

למחילה וכפרה על העוונות החדשים שנתעוררו, ואפשר שעל כך באים כל אותם 'נגעים'. 
8   ראה למשל: ראב"ע, בר' לב ט: "ועוד ידענו כי כל עון, קטן וגדול, כנגד העושה"; רבינו בחיי, ויק' ד ג: "כי 

מהידוע כי לפי מעלת האדם יכבד פשעו"; מלבי"ם, התורה והמצוה, ויק' ט ג ועוד. 
     בדרך זו כבר ביאר המלבי"ם, שלאחר שנמחל לאהרן חטא העגל, הוצרך לקרבן נוסף לכפרה, שכן, לפי מדריגתו 

9

הרוחנית החדשה, בעקבות מחילה זו, לא היה דיי בתשובה שעשה, ובכפרה שזכה לה בתחילה! 
10   כך ביאר רא"צ פרומר עצמו, ראה: ‡¯È·ˆ ı, על המועדים, ח"ב, ת"א, תשמ"ה, עמ' לו-לז.     

11    חיזוק לדברינו יש בדברי המלבי"ם בהערה 9 לעיל, שהרי דבריו אמורים באותו עוון עצמו.   

12   יסוד הדבר הוא כי בכל איסור מאיסורי התורה יש דרגות שונות וגוונים שונים של חטא, וכל אחד נתבע על 

רובד מסוים של החטא בהתאם למעלתו הרוחנית. יש הנתבע רק על מעשה העֵברה עצמו, יש הנתבע על 
הדיבור בעֵברה, ויש שאף על המחשבה בה בלבד, וגם בכל אלו יש בחינות משתנות וענפים שונים עד בלתי 
תכלית. יסוד זה מקובל בשם הרמב"ם, והוא אחד ההסברים לאמירת הווידוי המפורט ביום הכיפורים, גם 

כאשר ברי לו לאדם שלא חטא בחלק מן העֵברות, ראה: החיד"א בספרו ÂÓ„˜ ¯·„Ó˙, מערכת ו, אות יא.  
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ולומר כי דברי ראב"י "שהוא משובח", אינם מביעים רק את יחסם של חז"ל למי שאומר את 
הווידוי מדי יוכ"פ, אלא הם מוסבים על האדם עצמו, שהוא עצמו נעשה משובח ע"י הווידוי.13 
כלומר, דרגתו הרוחנית מתרוממת ומשביחה בשל תשובתו, ונמצא שהווידוי האחד הוא עצמו 
הסיבה לאמירת ווידוי נוסף ביוהכ"פ הבא, וכך מידי שנה בשנה. הכלל העולה מכאן הוא, משחטא 

אדם ועשה תשובה, הוא נדרש לתשובה נוספת, וכך שוב ושוב - "ונמצא כל ימיו בתשובה". 
אכן, לשאלה הפותחת, היאך ייתכנו מראות נגעים בחתן לאחר שנמחלו לו עוונותיו, ניתן להציע  
תירוצים נוספים:14 ראשית, יש לשים לב לאפשרות שמחילת עוונות לחתן איננה מתנת שמים אשר 
יזכה בה כל חתן וחתן באופן שווה, אלא היא תלויה ומותנית בתשובתו של החתן. שהרי לימדונו 
חכמים (שבועות יג, ע"א), שאף יום הכיפורים אינו מכפר אלא לשבים, ולא נראה שמחילת עוונות 
לחתן כוחה רב יותר ממחילת עוונות של יום הכיפורים.15 זאת ועוד, יש מקום לדייק, שהדבר תלוי 
בתשובה, גם מן הפסוק שממנו למדו על מחילת עוונות לחתן. שכן, הפסוק מתייחס לחתונתו 
השנייה של עשו, ואפשר שבאמת לא נמחלו עוונותיו של עשו אלא בחתונתו השנייה בלבד, 
ומדוע? כי בראשונה עדיין שרוי היה בחטאיו, ומושפע מנשותיו הרעות,16 ואילו בשנייה, נתן דעתו 
למצבו השלילי ועשה תשובה,17 ובחר באשה אחרת מבית ישמעאל. כך פירש ר' חיים ויטאל 
בפסוקים המתייחסים לעשו, וסיכם:18 "אע"פ שהוא חתן, צריך שיצטרף עמו התשובה, ואז ימחלו 
לו עונותיו", ובדרך זו צעדו חכמים נוספים.19 אמור מעתה, חתן שלא עשה תשובה, לא נמחלו לו 

עוונותיו, ואפשר שבגללם יבואו עליו נגעים, ואף ביום חתונתו! 
לשאלה זו ניתן להציע תירוץ נוסף. בתחילת פרשת הנגעים (ויק' יג ב) כתב הראב"ע: "כי הצרעת 
היא מהחליים הנדבקים מהחולה אל השלם". וכן כתב רבינו בחיי בפרשתנו (יד ז): "לפי שהצרעת 
הוא חולי דבק, על כן יש לשלחה במקום שאין בו ישוב, כדי שלא תדבק הצרעת". מעתה ניתן 
לומר, שגם אם נמחלים לחתן עוונותיו, ואין מקום להענישו בנגעים, אפשר שלא יצילוהו מלהדבק 

מצרעת, הקיימת כבר באדם אחר. 
פשר החילוק הזה נלמד מן המובא במנחות (מא, ע"א), ששאל רב קטינא את המלאך: "ענשיתו 
ַאעֵשֹה"? והשיבו: "בזמן דאיכא ריתחא ענשינן". כלומר, בזמן שחרון אף ה' בעולם, מענישים אף 
על ביטול מצוות עשה. ויש לשאול, ממה נפשך, אם מחויב האדם בעונש על ביטול מצוות עשה, 
ראוי היה להיענש בכל שעה ושעה, ואם איננו מחויב בעונש, מפני מה יענש "בעידן ריתחא"?! 
משמו של ר' שלמה קלוגר מובא ההסבר הבא:20 דרכי הקב"ה הם מידה כנגד מידה. לפיכך, כאשר 
אדם מבטל מצוות עשה, והוא מקיים בעצמו 'שב ואל תעשה', גם בשמים ינהגו כך ביחס אליו, 
ולא יעשו מעשה על מנת לפגוע בו ולהענישו. אבל ב"עידן ריתחא", דהיינו בשעה שכעסו של ה' 
בעולם, ו"ניתנה רשות למשחית", ואסונות, צרות ופגעים מתרחשים בסביבת האדם, צריך לעצור 
אותם ולעשות מעשה על מנת להצילו. ברם, כשם שהוא לא עשה מעשה כנדרש ממנו, כך ישלמו 

לו עתה כמידתו, ומשמים לא יעשו מעשה להצילו.  
הבחנה זו ניתן ליישמה גם בחתן: נכון שחתן זוכה במחילת עוונות ביום חתונתו. אבל מחילת 

                                                           
13   הסבר זה הוא ברוח דברי רי"ל אלתר מגור, בעל השפת אמת, באמור בהגדה ש"פ: "וכל המרבה לספר ביציאת 

מצרים הרי זה משובח". כך כתב: "הרי זה משובח, אינו סימן שהוא משובח, רק שנעשה משובח ע"י הסיפור", 
ראה: ˘Ó‡ ˙Ù˙, עה"ת, ח"ג, פסח, תר"ם. 

14   ואמו"ר, פרופ' י"ש שפיגל, אמר כי ניתן ליישב בפשטות, שאמנם נמחלים לו לחתן כל עוונותיו, אבל לא 

נשללה ממנו בחירתו החופשית, ואפשר שביום חתונתו עצמו, או במהלך שבעת ימי המשתה, יחטא וייענש 
בנגעים.  

15   כאן המקום לציין, כי ניתן לתרץ את השאלה הנידונה באופן זה: כשם ש"עבירות שבין אדם לחבירו, אין 

יוהכ"פ מכפר, עד שירצה את חבירו" (יומא ח, ט), כך גם בחתן; הואיל וחלק מן העֵברות שעליהן נגעים באים, 
הן בין אדם לחֵברו, עליהן אין דיי במחילת יום החתונה. מעתה אפשר שיבואו נגעים על חתן, על אותן עֵברות 

שלא ריצה בהן את חבירו. ראה: רב"מ הלוי פריינד בספרו ·¯ÈÎ„¯Ó ÍÂ, ב"ב, תשמ"ח, ויק' יג יד.  
16   ראה: בראשית כו לד-לה; בראשית רבה, פרשה סה סי' ד; רש"י, בראשית שם. 

17   ראה: בראשית רבה, פרשה סז סי' יג: "שנתן דעתו להתגייר". 

 בספרו ÂË ˙Ú„‰ ıÚ·, חלק ב (לראשונה מכת"י), ירושלים תרס"ו, מאמר לחתן, דף לא, ע"ב. ועוד הוסיף 
 18

והדגיש לשיטתו, כי מעלת החתן על שאר בעלי תשובה היא, שאיננו נזקק לחילוקי הכפרה האמורים ביומא פו, 
ע"א, אלא דיו בעיצומו של יום החתונה עם התשובה. 

19   ראה למשל: ר' טוביה ב"ר אברהם הלוי בספרו ÂË ÔÁ·, ונציה, שס"ה, פרשת בראשית, דף יט ע"ג-ע"ד. 

20   ראה: ÛÒÂÈ Ò„¯Ù, לר"י פצנובסקי, וירא יט, כב. 
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עוונות איננה יוצרת עבורו זכויות ומעשים טובים, אלא היא רק מוחקת ומעלימה את עברו 
השלילי. מעתה הואיל ואין ביד החתן חטאים ומעשים רעים, אין דרך ה' בכהאי גוונא לעשות 
מעשה להרע לו, ואין לחשוש שיביאו עליו נגעים משמים. עם זאת, אם אין בידו זכויות ומעשים 
טובים, עדיין עלול הוא להדבק מצרעת הקיימת בסביבתו. שכן מידה כנגד מידה, כשם שהוא נמנע 
מעשות מעשים טובים, כך בשמים יימנעו מלעשות מעשה מיוחד להצילו, ועלול הוא אפוא 

להידבק בצרעת חבירו. 
מדברינו האחרונים עולה, כי בדרכי ההשגחה השמימית קיימת אפשרות של 'יחס ניטרלי' כלפי 
האדם. דהיינו, כשם שלא יעשו מעשה להרע לו ולהענישו, כך גם לא יעשו מעשה להיטיב עמו 
ולהושיעו בעת צרה, בשל העדר זכויות ומעשים טובים. מתברר כי כך אירע גם עם אבותינו 

במצרים. הנה, על הימים שלפני יציאת מצרים נאמר במכילתא דר"י (מס' דפסחא, פ"ה):  
היה רבי מתיא בן חרש אומר: הרי הוא אומר (יחז' טז ח): 'ואעבׂר עליך ואראך והנה ִעֵתך 
עת דׂדים' - הגיע שבועתו שנשבע הקב"ה לאברהם שיגאל את בניו, ולא היה בידם מצות 
שיתעסקו בהם כדי שיגאלו, שנאמר (שם שם ז): 'שדים נכׂנו ושערך צֵמח ואת ערׂם ועריה 
וגו' - ערום מכל מצות. נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצות: דם פסח ודם מילה, 
שיתעסקו בם כדי שיגאלו, שנאמר (שם שם, ו): 'ואעבׂר עליך ואראך מתבוססת בדמיך, 

וׂאמר לך בדמיך חיי, ואמר לך בדמיך חיי'.  
ויש לשאול, והרי תשע מכות כבר נחתו על מצרים, ולא שמענו שנדרשו ישראל לזכויות כדי 
להינצל מהן, ומה נשתנה עתה במכה העשירית? ועוד מפני מה נדרשו לדם הפסח ודם המילה "כדי 

שי ָּגאלו"?! 
עפ"י תשובת המלאך לרב קטינא מתבארים הדברים יפה. דווקא עתה, במכה העשירית, נחשב 
הדבר ל'עידן ריתחא',21 שנאמר (שמ' יב כב-כג): "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בׂקר; ועבר 
ה' לנגׂף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזׂת, ופסח ה' על הפתח, ולא יתן 
המשחית לׂבא אל בתיכם לנגׂף". ובשעה שכזו אין אפשרות להינצל אלא ע"י זכויות ומעשים.22 
שכן דרכי ה' הם מידה כנגד מידה, ורק מי שבידו מעשים טובים, יעשה ה' מעשים להצילו מן 
הרעה והאסון, כאמור: "ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגׂף". כך היה גם בהמשך תהליך 
הגאולה, ביציאת מצרים עצמה; הקב"ה לא עשה מעשה כדי לגאול את ישראל, עד אשר לא 
הצדיקו הם במעשיהם את פועל ה' - מעשים שעליהם העיד יחזקאל בכפל הכתוב: "וׂאמר לך 

בדמיך חיי, וׂאמר לך בדמיך חיי" – בדם פסח ובדם מילה!  
  בעז שפיגל 
המחלקה לתלמוד 
 
21    והראיה, שמהפסוק "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר", למדו במכילתא דר"י (מס' דפסחא, בא, פרשה 

יא) ובבבא קמא (ס ע"א, לשון הגמ'): "כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים", ואין לך 
עידן ריתחא גדול מזה. 

22   מעניין לציין, כי המכה היחידה מבין עשר המכות הנקראת בתורה 'נגע' היא מכת בכורות, ככתוב (שמ' יא א): 

"עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים". בכך יש רמז, שמכת בכורות כמוה כנגע. והיינו, כשם שראינו 
בנגעים, שאף שלא יוולדו דרך נס באדם עצמו, יכולים הם לדבוק בו באופן טבעי מסביבתו, כך גם היה הדבר 

ביחס למכת בכורות. כלומר, אף שלא נתכוון הקב"ה להכות את ישראל, הואיל וסביבתם נענשה במכה זו,  
יכולים היו גם ישראל 'להידבק' ממנה. וכשם שחתן נדרש לזכויות ומעשים טובים שיגנו עליו באותה שעה, 

ולא די במחילת עוונותיו, כך גם נדרשו ישראל לדם הפסח ודם המילה, שיגנו עליהם.  
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