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 תורת המצורע

  מז פסוק יג פרק ויקרא - ן"רמב )1
 ישראל בהיות אבל, הבתים נגעי וכן, בעולם הווה ולא כלל בטבע איננו זה - צרעת נגע בו יהיה כי והבגד

 מהם באחד יקרה וכאשר, טוב במראה ובתיהם דיהםובג גופם להעמיד תמיד עליהם השם רוח יהיה' לה שלמים
 יד להלן (הכתוב אמר ולכך. מעליו סר השם כי להראות, בביתו או בבגדו או בבשרו כיעור יתהוה ועון חטא

 שהיא בארץ אלא נוהג איננו והנה. ההוא בבית השם מכת היא כי, אחוזתכם ארץ בבית צרעת נגע ונתתי) לד
 חובת היותו מפני הדבר ואין, לאחוזה לכם נותן אני אשר כנען ארץ אל תבאו כי) שם (שאמר כמו', ה נחלת
 :בתוכה שוכן הנכבד השם אשר הנבחרת בארץ אלא ההוא הענין יבא שלא מפני אבל, קרקע

 
  ב עמוד טו דף ערכין מסכת) 2

 כל: זימרא בן יוסי' ר ואמר ...בעיקר כפר כאילו - הרע לשון המספר כל: זימרא בן יוסי' ר משום יוחנן' ר אמר
 תהיה זאת? "המצורע תורת תהיה זאת": דכתיב מאי, לקיש ריש אמר ..עליו באים נגעים - הרע לשון המספר
 והוא אני אין: ה"הקב אמר, הרע לשון המספר כל: עוקבא מר אמר חסדא רב ואמר....רע שם מוציא של תורתו
 יעסוק הוא חכם תלמיד אם? הרע לשון מספרי של ותקנת מה: חנינא' בר חמא רבי אמר....בעולם לדור יכולין
 ועל, הרע לשון על: באין נגעים דברים שבעה על יוחנן ר"א.) טז(...דעתו ישפיל הוא הארץ עם ואם...בתורה

' ר דתניא.....העין צרות ועל, הגזל ועל, הרוח גסות ועל, עריות גילוי ועל, שוא שבועת ועל, דמים שפיכות
 רבי דבי ותנא, "העם על ויכפר הקטרת את ויתן" )ז"י במדבר(: דכתיב, שמכפרת לקטרת למדנו: חנינא

 .חשאי מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבא: ה"הקב אמר, הרע לשון על? מכפרת קטרת מה על: ישמעאל
 
 ז הלכה, ו פרק) צוקרמאנדל (נגעים מסכת תוספתא) 3

 באין הנגעים שאין בך וחזור בעצמך ופשפש צא לו ואמר אומר והכהן הכהן אצל בא היה .... הנגע ראיית כיצד
 על באין הן הרי ברתיון אלא האדם את דן המקום ואין הרוח גסי על אלא בא הצרעת ואין הרע לשון על אלא
 טעון לאו ואם קריעה טעון בו חזר בגדיו על באין הן הרי נתיצה טעון לאו ואם חליצה טעון בו חזר ביתו

 ....מושבו למחנה מחוץ ישב בדד לאו ואם חוזר בו חזר וגופ על באין הן הרי שריפה
 
  הלכה י, טז פרק צרעת טומאת הלכות ם"רמב) 4

, צרעת קרוי האדם עור לובן שהרי, לזה זה דומין שאין הרבה עניינים כולל בשותפות האמור שם הוא הצרעת
 האמור השינוי וזה, צרעת קרוי הבתים או הבגדים עין ושינוי, צרעת קרוי הזקן או הראש שיער קצת ונפילת
 כדי בישראל היה ופלא אות אלא עולם של ממנהגו אינו השם בשותפות צרעת תורה שקראתו ובבתים בבגדים
 עד ברשעו עמד אם, הבית יטהר בו חזר אם, ביתו קירות משתנות הרע בלשון שהמספר, הרע מלשון להזהירן
 עד ברשעו עמד ואם, יטהרו בו חזר אם, עליהן שוכבו יושב שהוא שבביתו העור כלי משתנין הבית שהותץ

 ויהיה ויצטרע עורו משתנה שישרפו עד ברשעו עמד ואם יטהרו בו חזר אם, שעליו הבגדים משתנין שישרפו
 בתורה מזהיר זה עניין ועל, הרע ולשון הליצנות שהוא הרשעים בשיחת יתעסק שלא עד לבדו ומפורסם מובדל
 אירע מה התבוננו אומר הוא הרי, בדרך למרים אלהיך י"י עשה אשר את ורזכ הצרעת בנגע השמר ואומר



 הים מן להצילו בעצמה וסכנה ברכיה על וגידלתו בשנים ממנו גדולה שהיתה באחיה שדיברה הנביאה למרים
 והאיש שנאמר האלו הדברים כל על הקפיד לא והוא נביאים לשאר שהשותו טעתה אלא בגנותו דברה לא והיא
 גדולות לדבר שמרבים הטפשים הרשעים אדם לבני וחומר קל בצרעת נענשה מיד כן פ"ואע מאד ענו משה

 אדם יתפס שלא כדי עמהן ומלדבר מישיבתן להתרחק אורחותיו לכוין שרוצה למי ראוי לפיכך. ונפלאות
 לוקו שנאמר כענין הבאי בדברי מרבין בתחילה הרשעים הלצים ישיבת דרך וזה, וסכלותם רשעים ברשת
 על הדוברות שקר שפתי תאלמנה שנאמר כענין הצדיקים בגנות לספר באין כך ומתוך, דברים ברוב כסיל
 מלעיבים ויהיו שנאמר כענין בדבריהם דופי ולתת בנביאים לדבר הרגל להן יהיה כך ומתוך, עתק צדיק

 כענין בעיקר ריןוכופ באלהים לדבר באין כך ומתוך, בנביאיו ומתעתעים דברים ובוזים האלהים במלאכי
 ולשונם פיהם בשמים שתו אומר הוא והרי, אלהיהם י"י על כן לא אשר דברים ישראל בני ויחפאו שנאמר

 שגורמת הרשעים שיחת היא זו, בארץ תחילה שהלכה לשונם פיהם בשמים לשית להם גרם מי בארץ תהלך
 כשרי שיחת אבל, שכר שותי עם משתאות בתי וישיבת הארץ עמי של כנסיות וישיבת קרנות ישיבת להן

 אז שנאמר, בה אותן ומזכה ידן על עוזר הוא ברוך הקדוש לפיכך, וחכמה תורה בדברי אלא אינה ישראל
 .  שמו ולחושבי י"י ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע י"י ויקשב רעהו אל איש י"י יראי נדברו


