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ונתתי נגע צרעת ) בשורה היא לה" שהנגעי" באי" עליה",
לפי שהטמינו אמוריי" מטמוניות של זהב בקירות בתיה"
כל ארבעי" שנה שהיו ישראל במדבר ,ועל ידי הנגע נות
הבית ומוצא:

מסכת ערכין דף טז ע"א

א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנ על שבעה דברי" נגעי" באי :על לשו הרע ,ועל שפיכות דמי" ,ועל
שבועת שוא ,ועל גילוי עריות ,ועל גסות הרוח ,ועל הגזל ,ועל צרות העי .על לשו הרע ,דכתיב) :תהלי"
ק"א( מלשני בסתר רעהו אותו אצמית .על שפיכות דמי" ,דכתיב) :שמואל ב' ג'( ואל יכרת מבית יואב
זב ומצורע וגו' .ועל שבועת שוא ,דכתיב) :מלכי" ב' ה'( ויאמר נעמ הואל קח ככרי" ,וכתי') :מלכי"
ב' ה'( וצרעת נעמ תדבק ב 3וגו' .ועל גילוי עריות ,דכתיב) :בראשית י"ב( וינגע ה' את פרעה נגעי" וגו'.
ועל גסות הרוח ,דכתיב) :דברי הימי" ב' כ"ז( ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעול בה' אלהיו) ,דברי
הימי" ב' כ"ז( והצרעת זרחה במצחו .ועל הגזל ,דכתיב) :ויקרא י"ד( וצוה הכה ופנו את הבית ,תנא:
הוא כונס ממו שאינו שלו ,יבא הכה ויפזר ממונו .ועל צרות העי ,דכתיב) :ויקרא י"ד( ובא אשר לו
הבית.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עא עמוד א

אמר רבי יונת :אני ראיתיה ]עיר הנידחת[ ,וישבתי על תילה .כמא אזלא הא דתניא :בית המנוגע לא
היה ולא עתיד להיות ,ולמה נכתב ) דרוש וקבל שכר .כמא ) כרבי אלעזר ברבי שמעו .דתנ ,רבי
אלעזר ברבי שמעו אומר :לעול" אי הבית טמא עד שיראה כשתי גריסי על שתי אבני" ,בשתי
כתלי" ,בקר זוית ,ארכו כשני גריסי ורחבו כגריס .מאי טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעו ) כתיב קיר
וכתיב קירת ,איזהו קיר שהוא כקירות ) הוי אומר זה קר זוית .תניא ,אמר רבי אליעזר ברבי צדוק:
מקו" היה בתחו" עזה והיו קורי אותו חורבתא סגירתא .אמר רבי שמעו איש כפר עכו :פע" אחת
הלכתי לגליל וראיתי מקו" שמצייני אותו ,ואמרו :אבני" מנוגעות פינו לש".
ויקרא פרק יג פסוק מז

רמב"ן

וְ ַה ֶגֶד ִי יִ ְהיֶה בֶ 6נגַע ָצ ָר ַעת ְ ֶבגֶד והבגד כי יהיה בו נגע צרעת ) זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעול",
וכ נגעי הבתי" ,אבל בהיות ישראל שלמי" לה' יהיה רוח הש"
ֶצ ֶמר אֶ ְ 6בגֶד ִ'ִ ְ 7י":
עליה" תמיד להעמיד גופ" ובגדיה" ובתיה" במראה טוב ,וכאשר
יקרה באחד מה" חטא ועו יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו ,להראות כי הש" סר מעליו .ולכ3
אמר הכתוב )להל יד לד( ונתתי נגע צרעת בבית אר אחוזתכ" ,כי היא מכת הש" בבית ההוא .והנה
איננו נוהג אלא באר שהיא נחלת ה' ,כמו שאמר )ש"( כי תבאו אל אר כנע אשר אני נות לכ"
לאחוזה ,ואי הדבר מפני היותו חובת קרקע ,אבל מפני שלא יבא העני ההוא אלא באר הנבחרת
אשר הש" הנכבד שוכ בתוכה:
ובתורת כהני" )מצורע פרשה ה ג( דרשו עוד ,שאי הבית מטמא אלא אחר כבוש וחלוק ,ושיהא כל
אחד ואחד מכיר את שלו .והטע" ,כי אז נתישבה דעת" עליה" לדעת את ה' ותשרה שכינה בתוכ" .וכ
אני חושב בנגעי הבגדי" שלא ינהגו אלא באר ,ולא הוצר 3למעט מה חוצה לאר כי לא יארעו ש"
לעול" .ומפני זה עוד אינ" נוהגי" אלא בבגדי" לבני" לא בצבועי" ,כי אולי הצבע הוציא הכיעור
ההוא במקו" ההוא כטבעו ולא אצבע אלהי" היא ,ולפיכ 3הצבועי" בידי שמי" מטמאי כדברי רבי
שמעו )נגעי" פי"א מ"ג( .ועל דר 3הפשט ,מפני זה יחזירו הכתוב בכל פסוק ופסוק "הבגד או העור או
השתי והערב" ,כי הדבר נס .ולרבותינו בה" מדרשי" וכול" בתורת כהני":
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רמב"ם הלכות טומאת צרעת פרק טז הלכה י

הצרעת הוא ש" האמור בשותפות כולל ענייני" הרבה שאי דומי זה לזה ,שהרי לוב עור האד" קרוי
צרעת ,ונפילת קצת שיער הראש או הזק קרוי צרעת ,ושינוי עי הבגדי" או הבתי" קרוי צרעת ,וזה
השינוי האמור בבגדי" ובבתי" שקראתו תורה צרעת בשותפות הש" אינו ממנהגו של עול" אלא אות
ופלא היה בישראל כדי להזהיר מלשו הרע ,שהמספר בלשו הרע משתנות קירות ביתו ,א" חזר בו
יטהר הבית ,א" עמד ברשעו עד שהות הבית משתני כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליה ,א"
חזר בו יטהרו ,וא" עמד ברשעו עד שישרפו משתני הבגדי" שעליו ,א" חזר בו יטהרו וא" עמד ברשעו
עד שישרפו משתנה עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורס" לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעי" שהוא
הליצנות ולשו הרע ,ועל עניי זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת זכור את אשר עשה י"י
אלהי 3למרי" בדר ,3הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרי" הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה
ממנו בשני" וגידלתו על ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מ הי" והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה
שהשותו לשאר נביאי" והוא לא הקפיד על כל הדברי" האלו שנאמר והאיש משה ענו מאד ואע"פ כ
מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אד" הרשעי" הטפשי" שמרבי" לדבר גדולות ונפלאות .לפיכ 3ראוי
למי שרוצה לכוי אורחותיו להתרחק מישיבת ומלדבר עמה כדי שלא יתפס אד" ברשת רשעי"
וסכלות" ,וזה דר 3ישיבת הלצי" הרשעי" בתחילה מרבי בדברי הבאי כעני שנאמר וקול כסיל ברוב
דברי" ,ומתו 3כ 3באי לספר בגנות הצדיקי" כעני שנאמר תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק
עתק ,ומתו 3כ 3יהיה לה הרגל לדבר בנביאי" ולתת דופי בדבריה" כעני שנאמר ויהיו מלעיבי"
במלאכי האלהי" ובוזי" דברי" ומתעתעי" בנביאיו ,ומתו 3כ 3באי לדבר באלהי" וכופרי בעיקר
כעני שנאמר ויחפאו בני ישראל דברי" אשר לא כ על י"י אלהיה" ,והרי הוא אומר שתו בשמי"
פיה" ולשונ" תהל 3באר מי גר" לה" לשית בשמי" פיה" לשונ" שהלכה תחילה באר ,זו היא
שיחת הרשעי" שגורמת לה ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי האר וישיבת בתי משתאות ע"
שותי שכר ,אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחכמה ,לפיכ 3הקדוש ברו 3הוא עוזר על
יד ומזכה אות בה ,שנאמר אז נדברו יראי י"י איש אל רעהו ויקשב י"י וישמע ויכתב ספר זכרו לפניו
ליראי י"י ולחושבי שמו .סליקו להו הלכות טומאת צרעת.
ספר הכוזרי מאמר ב

סא .אמר הכוזרי :זה מספיק לי בהסתפק הנפש למה זה מטמא המותר העצמי הזה ,רוצה לומר הזרע,
וכלו רוח ,מה שאיננו מטמא השת והצואה ע" כיעור ריחו ומראהו וע" רובו ,ונשאר עלי צרעת הבית
והבגד.
סב .אמר החבר :כבר אמרתי ל ,3כי זה מחקי כחות השכינה ,כי היתה בישראל במעלת הרוח בגו8
האד" ,מועילה אות" החיות האלהית ונותנה לה" זיו והדר בגופות" ובתכונות" ובמשכניה" ,ובעת
שמתרחקת מה" ,מסתכלת עצת" ויתכערו גופיה" וישתנה יופי" ,וכשהיא מתרחקת מיחידי" נראה
על כל איש ואיש סימ התרחק אור השכינה ממנו ,כאשר נראה התרחק הרוח פתאו" בעבור פחד או
דאגה משנות הגו ,8ונראה בנשי" ובנערי" בעבור חלישות רוח" ,שיעשו בגופות" מקומות שחורי"
וירוקי" מהיציאה בלילה ,וה" מיחדי" זה אל השדי" ,ואפשר שיקרה מזה ומראות המתי" וההרוגי"
חליי" קשי" בגו 8ובנפש.
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen
Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.

Please note: Next week Rabbi Brovender will deliver a special Pesach shiur on
Monday, April 14 at 8:00 PM at Ohel Nechama (in place of the Thursday night shiur).
The shiur will then resume on Thursday, May 1 for Parshat Kedoshim.
Join WebYeshiva on Sunday, April 13 for an all-day Yom Iyun on Pesach.
10 free, interactive, online shiurim.
Visit www.WebYeshiva.org for details.

