
 
 

 בני ניצחוני  – פרשת תזריע

המצורע.  דיני  כתובים  בהרת שהש  בפרשת השבוע  הוא  מסימני הצרעת  הפך  י אחד  בה  ער 

ער הרי זה  יוכתוב בפרשה שאם הבהרת קדמה לש  , הבהרת היא כתם לבן בעור  להיות לבן.

תה הבהרת  יער הפך להיות לבן, ואחרי כן נהייואם קודם הש  סימן צרעת והאדם יהיה טמא.

 העור, האדם אינו טמא. שהיא הכתם הלבן על 

 ומה קורה אם יש ספק מה קדם למה?

הקב״ה אמר שהאדם   תה מחלוקת בשמים,ימסופר שבשאלה זו הי  במסכת בבא מציעא )פו.(

טמא.  טהור שהוא  אמרו  הישיבה שבשמים  בני  מה    וכל  לפי  תהיה  בדין  הוסכם שההכרעה 

א שרבה בר נחמני הלך מספרת הגמר  שיפסוק רבה בר נחמני שהיה בקי גדול בהלכות צרעת.

הקב״ה.  שפסק  כמו  טהור  טהור  אמר:  הוא  מותו  לפני  האחרון  וברגע  קול    למות  בת  יצאה 

  אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאה נשמתך בטהור. מהשמים ואמרה:

הרמב״ם בהלכות טומאת   ולמרות שרבה בר נחמני פסק כפי שפסק הקב״ה שהאדם טהור,

ער הלבן קדם לכתם הלבן על העור, או  יאם יש ספק האם השסק שו פ  צרעת )פרק ב הלכה ט(

 ער הלבן, האדם טמא.ישהכתם הלבן על העור קדם לש

סק שהאדם טמא, הרי זה נגד הפסק של הקב״ה שהאדם ואיך הרמב״ם פ  אל הכסף משנה:וש

 טהור וכפי שפסק רבה בר נחמני.

פוסקים לפי מה  שלא    ,דברים ל יב(״לא בשמים היא״ )  תרץ הכסף משנה שעל כך נאמר:מו

  , אפילו אם זה כנגד פסקו של הקב״ה  ,שנפסק בשמים אלא לפי כללי הפסיקה המסורים לנו

 וכמו שלמדנו במחלוקת על תנורו של עכנאי.

תה בין רבי אליעזר לחכמים על תנור  ימסופר על מחלוקת שהי  במסכת בבא מציעא )דף נט.(

אמר רבי   וחכמים השאירו אותו בטומאתו.  רבי אליעזר טיהר אותו. חרס טמא שנחתך לחוליות 

 אמרו חכמים: .  היה שם עץ חרוב והוא נעקר ממקומו.  אליעזר: אם הלכה כמותי עץ החרוב יוכיח

ומיד המים    אם הלכה כמותי אמת המים תוכיח,  אמר רבי אליעזר:.  אין מביאים ראיה מעץ חרוב

לא    אמרו חכמים:.  הרגיל שלהםשזרמו באמת המים התחילו לזרום בכיוון הפוך מכיוון הזרימה  

יוכיחו,    אמר רבי אליעזר:.  מביאים ראיה מאמת המים אם הלכה כמותי קירות בית המדרש 

מה אתם מתערבים :  גער בהם רבי יהושע ואמר לקירות  התחילו קירות בית המדרש ליפול,

הוכחה א  ואמר רבי אליעזר אם הלכה כמותי שתב  הפסיקו הקירות ליפול. ,  ויכוח בין החכמיםוב



 
 

  עמד רבי יהושע על רגליו ואמר.  הלכה כרבי אליעזרש  יצאה בת קול מהשמים ואמרה.  מהשמים

בתורה כתוב ״אחרי רבים  ו  התורה ניתנה לנו,  ״לא בשמים היא״   נאמר אצלנו בפרשהשכפי ש

כג( )שמות  הקובע  להטות״  הוא  החכמים  יומכ   ,שהרוב  מול  מיעוט  בדעת  אליעזר  שרבי  וון 

מספרת הגמרא שרבי נתן פגש את אליהו הנביא ושאל אותו מה אמר   תו.אין הלכה כמו  ,הרבים

הקב״ה    אמר לו אליהו:  ,שהרי החכמים פסקו כנגד הפסק שנשמע מהשמים  על כך הקב״ה, 

 צחוני. יצחוני בני נינ: חייך ואמר

 


