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תזריע-מצורע תשע"ג
בעניין צרעת הבית
, Fany Altura,ע"ה This week's shiur is dedicated in memory of Fany Fayga bat Avraham veMina
by her loving granddaughter, Nurit Altura.
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)לד( ונתתי נגע צרעת ) בשורה היא לה" שהנגעי" )לד( אמר הכתוב בנגעי הבתי ונתתי נגע צרעת )
לרמוז כי יד ה' תעשה זאת ,לא טבע כלל ,כמו
באי" עליה" ,לפי שהטמינו אמוריי" מטמוניות
שפירשתי )לעיל יג מז( :ואמר כי תבואו אל אר
של זהב בקירות בתיה" כל ארבעי" שנה שהיו
ישראל במדבר ,ועל ידי הנגע נות הבית ומוצא :כנע וגו' בבית אר אחוזתכ" ) כי ע" כל ישראל
ידבר .והיה ראוי ,אחרי וידבר ה' אל משה ואל
אהר ,שיאמר דברו אל בני ישראל ,אבל יקצר הכתוב במוב ,או שידבר עמה" במקו" כל ישראל,
וירמוז כי אי הכונה עתה רק ללמד לה" דיני הצרעת כול" ושילמדו אות" לכהני" ,ולא יזהיר משה
עתה את כל ישראל ,רק לבאי האר יזהיר )דברי" כד ח( השמר בנגע הצרעת לשמור מאד וגו' ,כי לה"
צוה מתחלה במשפטי" האלה:
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.

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.

לעי"נ גרשון אלטר בן יהודה וולף ז"ל
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