
 מראי מקומות שיעור לפרשת תזריע מצורע

 הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א

 דמעות היתום והחפץ חיים. –ביקורת מתוך אהבה כוחה של 

 

 השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות חלק כ"ז תזריע ב'
 

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה  ויקרא יג ב 

בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו 

 וראהו הכהן וטמא אתו....  הכהנים 

שפיכות  להרע, עעל לשון  על שבעה דברים נגעים באים:ערכין טז : 

הגזל ועל  להרוח, ועגסות  לעריות, ועגילוי  לשווא, ועועל שבועת  דמים,

 .צרות העין

הטומאה והטהרה  .שהכל כשירין לראות נגעים אע"פרמב"ם פ"ט ה"ב 

תלויה בכהן כיצד כהן שאינו יודע לראות החכם רואהו ואומר לו אמור 

שנאמר ועל  . אמור טהור והכהן אומר טהור .טמא והכהן אומר טמא

אומר  פיהם יהיה כל ריב וכל נגע ואפילו היה הכהן קטן או שוטה החכם

לו והוא מחליט או פוטר או סוגר במה דברים אמורים כשהיה הכהן סומך 

על דברי החכם אבל אם היה הכהן רואה וסומך על עצמו אסור לו לראות 

נגע מכל נגעים עד שיורנו רבו ויהיה בקי בכל הנגעים ובשמותיהן בנגעי 

 :אדם כולם ובנגעי בגדים ובנגעי בתים

צבור ר"ת  : י' המשנה )אבות פ"ב מ"ד(ככר לאדן )להחיד"א( ס"ז בפ

 צדיקים בינונים ורשעים.

א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא: כל :   בעמוד  כריתות דף ו מסכת

פושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, תענית שאין בה מ

  .ומנאה הכתוב עם סממני קטורת

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא ויקרא י טיז : 

 ... ואהבת לרעך כמוך תשא עליו חטא
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אודות הלימוד  מ רצא”ע’, חלק ג צ,”ר מוהריי”אגרות קודש אדמו

 מהזריקה.

 שאתה יום יש(, יד, יג תזריע) בו הראות וביום והתניא: ב, ז קטן מועד

 נגע בו שנולד חתן אמרו מכאן. בו רואה אתה שאי יום ויש בו רואה

 שבעת לו נותנין ברגל וכן ולכסותו ולביתו לו המשתה ימי' ז לו נותנין

  .הרגל ימי

וראה הכהן את הנגע כו' וראהו הכהן. הכפילות מבואר. משך חכמה : 

. ויתכן ע"ד רז"ל שהכוונה שיראה את הנגע אם היא ראויה ועיין תו"כ

לטמאנה, הוא שיש בה סימן טומאה שער לבן, וראהו הכהן הוא שיראה 

הכהן על האיש אם ראוי לטמאותו, הוא אם חתן נותנין לו כל ז' ימי 

המשתה וכן ברגל נותנין לו כל ימות הרגל שלא לערבב שמחתו ודרכיה 

איך הוא באיכותו אם הוא ראוי לפי הזמן דרכי נועם, ולכן וראהו 

לטמאותו, וזה שאמר וביום הראות יש יום שאי אתה רואה הוא ענין 

מצד הזמן, לא שאם לפי תכונתו צריך התחברות עם אנשים וכיו"ב אינך 

 .רואה בו, רק כשהוא ענין מצד הזמן. בינה זה

 

 


