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 ו'התשע 'באדר                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                               ומנהיגות לכהונהצרעת בין 

    (יעקב מדן )על פי שיעור של הרבמצורע פרשת ל

   
 :מו-ויקרא יג, מה .1

רּוַע  יו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאשֹו ִיְהיֶׁה פָּ דָּ ַגע ְּבגָּ ר ּבֹו ַהנֶׁ רּוַע ֲאשֶׁ ְוַהצָּ
ַגע ּבֹו  ר ַהנֶׁ ל ְיֵמי ֲאשֶׁ א. כָּ ֵמא ִיְקרָּ ֵמא טָּ ה ְוטָּ ם ַיְעטֶׁ פָּ ְוַעל שָּ

בֹו.  ד ֵיֵשב ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה מֹושָּ דָּ ֵמא הּוא ּבָּ א טָּ   ִיְטמָּ
 :ויקרא י, ו .2

ם ַאל  אֵשיכֶׁ יו רָּ נָּ ר ּבָּ מָּ ר ּוְלִאיתָּ זָּ ְלעָּ ל ַאֲהֹרן ּוְלאֶׁ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ַויֹאמֶׁ
ֻמתּו ם לֹא ִתְפֹרמּו ְולֹא תָּ עּו ּוִבְגֵדיכֶׁ  . ִתְפרָּ

 :דברים כד, ח .3
ר יֹורּו  ַרַעת ִלְשֹמר ְמֹאד ְוַלֲעשֹות ְכֹכל ֲאשֶׁ ַגע ַהצָּ ר ְּבנֶׁ מֶׁ ִהשָּ

ם ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים כַ  ְתכֶׁ ר ִצִּויִתם ִתְשְמרּו ַלֲעשֹות.אֶׁ  .  ֲאשֶׁ
 ג:-ויקרא יג, ב .4

יָּה  ת ְוהָּ רֶׁ רֹו ְשֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבהֶׁ ם ִכי ִיְהיֶׁה ְבעֹור ְּבשָּ דָּ אָּ
ל ַאַחד  ל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן אֹו אֶׁ א אֶׁ ַעת ְוהּובָּ רָּ ַגע צָּ רֹו ְלנֶׁ ְבעֹור ְּבשָּ

ת ה ַהֹכֵהן אֶׁ אָּ יו ַהֹכֲהִנים. ְורָּ נָּ ר  ִמּבָּ ר ְוֵשעָּ שָּ ַגע ְּבעֹור ַהּבָּ ַהנֶׁ
ַרַעת  ַגע צָּ רֹו נֶׁ ֹמק ֵמעֹור ְּבשָּ ַגע עָּ ן ּוַמְרֵאה ַהנֶׁ בָּ ַפְך לָּ ַגע הָּ ַּבנֶׁ

הּו ַהֹכֵהן ְוִטֵמא ֹאתֹו.  אָּ  הּוא ְורָּ
 כא:-דברי הימים ב כו, טז .5

ַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהְשִחית ַוִיְמַעל ַּבה' א   תֹו גָּ ְזקָּ יו-ּוְכחֶׁ ל  ֹלהָּ ַויָּבֹא אֶׁ
יו ֲעַזְריָּהּו  ת. ַויָּבֹא ַאֲחרָּ ֵהיַכל ה' ְלַהְקִטיר ַעל ִמְזַּבח ַהְקֹטרֶׁ
ִיל. ַוַיַעְמדּו ַעל ֻעִזיָּהּו  ַהֹכֵהן ְוִעמֹו ֹכֲהִנים ַלה' ְשמֹוִנים ְּבֵני חָּ

ְך ַויֹאְמרּו לֹו לֹא ְלָך ֻעִזיָּהּו ְלַהְקִטיר ַלה' ִכי ַלֹכֲהִנים לֶׁ ְּבֵני  ַהמֶׁ
ַעְלתָּ ְולֹא  ש ִכי מָּ ִשים ְלַהְקִטיר ֵצא ִמן ַהִמְקדָּ ַאֲהֹרן ַהְמֻקדָּ

בֹוד ֵמה' א   ת -ְלָך ְלכָּ רֶׁ ֹלִהים. ַוִיְזַעף ֻעִזיָּהּו ּוְביָּדֹו ִמְקטֶׁ
ה ְבִמְצחֹו ִלְפֵני  ְרחָּ ַרַעת זָּ ְלַהְקִטיר ּוְבַזְעפֹו ִעם ַהֹכֲהִנים ְוַהצָּ

יו ֲעַזְריָּהּו ַהֹכֲהִנים ְּבֵבית  ן ֵאלָּ ת. ַוִיפֶׁ ה' ֵמַעל ְלִמְזַּבח ַהְקֹטרֶׁ
ע ְּבִמְצחֹו ַוַיְבִהלּוהּו  ל ַהֹכֲהִנים ְוִהֵנה הּוא ְמֹצרָּ רֹאש ְוכָּ ֹכֵהן הָּ
ְך  לֶׁ ֵצאת ִכי ִנְגעֹו ה'. ַוְיִהי ֻעִזיָּהּו ַהמֶׁ ם ְוַגם הּוא ִנְדַחף לָּ ִמשָּ

ב ע ַעד יֹום מֹותֹו ַוֵישֶׁ ע ִכי  ְמֹצרָּ ְפִשית ְמֹצרָּ ֵּבית החפשות ַהחָּ
ת ַעם  ְך שֹוֵפט אֶׁ לֶׁ ם ְּבנֹו ַעל ֵּבית ַהמֶׁ ִנְגַזר ִמֵּבית ה' ְויֹותָּ

ץ.  רֶׁ אָּ   הָּ
 :י-במדבר יב, א .6

ר  ה ִדּבֶׁ ה... ַויֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך ְּבֹמשֶׁ ַוְתַדֵּבר ִמְריָּם ְוַאֲהֹרן ְּבֹמשֶׁ
נּו ִדֵּבר ַוִיְש  ם ַוֵיַלְך. ה' ֲהלֹא ַגם ּבָּ ַמע ה'... ַוִיַחר ַאף ה' ּבָּ

ן ַאֲהֹרן  ג ַוִיפֶׁ לֶׁ ל ְוִהֵנה ִמְריָּם ְמֹצַרַעת ַכשָּ ֹאהֶׁ ר ֵמַעל הָּ ן סָּ נָּ עָּ ְוהֶׁ
ַעת.  ל ִמְריָּם ְוִהֵנה ְמֹצרָּ   אֶׁ

 :ערכין טו ע"ב .7
נגעים  -ואמר ר' יוסי בן זימרא: כל המספר לשון הרע 

(: מלשני בסתר רעהו באים עליו, שנאמר )תהילים קא
אותו אצמית, וכתיב התם )ויקרא כה(: לצמיתות, 
ומתרגמינן: לחלוטין, ותנן: אין בין מצורע מוסגר למצורע 
מוחלט אלא פריעה ופרימה. אמר ריש לקיש, מאי דכתיב 
)ויקרא יד(: זאת תהיה תורת המצורע? זאת תהיה תורתו 

 של מוציא שם רע. 
 דברים כד, ט: .8

ה ה' א   שָּ ר עָּ כֹור ֵאת ֲאשֶׁ ם -זָּ ְך ְּבֵצאְתכֶׁ רֶׁ יָך ְלִמְריָּם ַּבדֶׁ ֹלהֶׁ
ִים.   ִמִמְצרָּ

 :י-יב, אמדבר ב .9
ר וַ  ה ַהֻכִשית ֲאשֶׁ ִאשָּ ה ַעל ֹאדֹות הָּ ְתַדֵּבר ִמְריָּם ְוַאֲהֹרן ְּבֹמשֶׁ

ה ֻכִשית ח ִכי ִאשָּ קָּ ר  לָּ ן סָּ נָּ עָּ ם ַוֵיַלְך. ְוהֶׁ ח... ַוִיַחר ַאף ה' ּבָּ קָּ לָּ
ל ִמְריָּם  ן ַאֲהֹרן אֶׁ ג ַוִיפֶׁ לֶׁ ל ְוִהֵנה ִמְריָּם ְמֹצַרַעת ַכשָּ ֹאהֶׁ ֵמַעל הָּ

ַעת.  ְוִהֵנה ְמֹצרָּ
 מלכים ב ה, א: .10

יו ּוְנֻשא  דֹול ִלְפֵני ֲאֹדנָּ יָּה ִאיש גָּ ם הָּ ְך ֲארָּ לֶׁ א מֶׁ ן ַשר ְצבָּ ְוַנֲעמָּ
יָּה ִגּבֹור ַחִיל  ִאיש הָּ ם ְוהָּ ה ַלֲארָּ ַתן ה' ְתשּועָּ ִנים ִכי בֹו נָּ פָּ

ע.    ְמֹצרָּ
 מלכים ב ה' ח: .11

א   ע ִאיש הָּ ִלישָּ ֵאל -ַוְיִהי ִכְשֹמַע א  ְך ִיְשרָּ לֶׁ ַרע מֶׁ ֹלִהים ִכי קָּ
יָך יָּבֹא  דֶׁ ַרְעתָּ ְּבגָּ ה קָּ מָּ ְך ֵלאֹמר לָּ לֶׁ ל ַהמֶׁ יו ַוִיְשַלח אֶׁ דָּ ת ְּבגָּ אֶׁ

ֵאל.  ִביא ְּבִיְשרָּ א ֵאַלי ְוֵיַדע ִכי ֵיש נָּ  נָּ
 מלכים ב יג, ז: .12

ה  ִכי לֹא רָּ ִשים ַוֲעשָּ רָּ ם ִכי ִאם ֲחִמִשים פָּ ז עָּ חָּ ִהְשִאיר ִליהֹואָּ
ר  פָּ עָּ ם ַוְיִשֵמם כֶׁ ְך ֲארָּ לֶׁ ם מֶׁ ִפים ַרְגִלי ִכי ִאְּבדָּ ת ֲאלָּ רֶׁ ב ַוֲעשֶׁ כֶׁ רֶׁ

ֻדש.    לָּ
 :טי-מלכים ב ה' ט .13

ַתח ַהַּבִית  יו ּוְבִרְכּבֹו ַוַיֲעֹמד פֶׁ ן בסוסו ְּבסּוסָּ ַויָּבֹא ַנֲעמָּ
לִ  א  ַחְצתָּ לֶׁ לֹוְך ְורָּ ְך ֵלאֹמר הָּ ע ַמְלאָּ ִלישָּ יו א  ע. ַוִיְשַלח ֵאלָּ ישָּ



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2 

ן ַוֵיַלְך  ר. ַוִיְקֹצף ַנֲעמָּ ְרָך ְלָך ּוְטהָּ ִמים ַּבַיְרֵדן ְויָֹּשב ְּבשָּ ַבע ְפעָּ שֶׁ
א ְּבֵשם ה'  רָּ ַמד ְוקָּ ַמְרִתי ֵאַלי ֵיֵצא יָּצֹוא ְועָּ ר ִהֵנה אָּ ַויֹאמֶׁ

יו ְוֵהנִ -א   ע. ֲהלֹא טֹוב ֹלהָּ ַסף ַהְמֹצרָּ קֹום ְואָּ ל ַהמָּ יף יָּדֹו אֶׁ
ֵאל ֲהלֹא  ק ִמֹכל ֵמיֵמי ִיְשרָּ שֶׁ ה ּוַפְרַפר ַנֲהרֹות ַדמֶׁ נָּ אבנה ֲאמָּ

ה.  ְך ְּבֵחמָּ ן ַוֵילֶׁ ְרִתי ַוִיפֶׁ הָּ ם ְוטָּ הֶׁ ְרַחץ ּבָּ   ... אֶׁ

ד ַוִיְטֹּבל א   ַוֵירֶׁ ִמים ִכְדַבר ִאיש הָּ ַבע ְפעָּ ב -ַּבַיְרֵדן שֶׁ ֹלִהים ַויָּשָּ
ר.  ֹטן ַוִיְטהָּ רֹו ִכְבַשר ַנַער קָּ   ְּבשָּ

א   ל ִאיש הָּ ב אֶׁ יו -ַויָּשָּ נָּ ל ַמֲחֵנהּו ַויָּבֹא ַוַיֲעֹמד ְלפָּ ֹלִהים הּוא ְוכָּ

ַדְעִתי ִכי ֵאין א   א יָּ ר ִהֵנה נָּ ל הָּ -ַויֹאמֶׁ ץ ִכי ִאם ֹלִהים ְּבכָּ רֶׁ אָּ
ר ַחי ה'  ָך. ַויֹאמֶׁ ה ֵמֵאת ַעְבדֶׁ כָּ א ְברָּ ה ַקח נָּ ֵאל ְוַעתָּ ְּבִיְשרָּ
ֵאן...  ַקַחת ַוְימָּ ח ַוִיְפַצר ּבֹו לָּ קָּ יו ִאם אֶׁ נָּ ַמְדִתי ְלפָּ ר עָּ ֲאשֶׁ

ץ.  רֶׁ ְך ֵמִאתֹו ִכְבַרת אָּ לֹום ַוֵילֶׁ ר לֹו ֵלְך ְלשָּ   ַויֹאמֶׁ
 :כז-מלכים ב ה' כ .14

ר א   ַויֹאמֶׁ ע ִאיש הָּ ִלישָּ ַשְך ֲאֹדִני -ֵגיֲחִזי ַנַער א  ֹלִהים ִהֵנה חָּ
ר ֵהִביא ַחי ה'  ה ִמַקַחת ִמיָּדֹו ֵאת ֲאשֶׁ ֲאַרִמי ַהזֶׁ ן הָּ ת ַנֲעמָּ אֶׁ
ה. ַוִיְרֹדף ֵגיֲחִזי  ַקְחִתי ֵמִאתֹו ְמאּומָּ יו ְולָּ ִכי ִאם ַרְצִתי ַאֲחרָּ

ן ה ַנֲעמָּ ן ַוִיְראֶׁ ה  ַאֲחֵרי ַנֲעמָּ בָּ ְרכָּ יו ַוִיֹפל ֵמַעל ַהמֶׁ ץ ַאֲחרָּ רָּ
ַחִני ֵלאֹמר  לֹום ֲאֹדִני ְשלָּ ר שָּ לֹום. ַויֹאמֶׁ ר ֲהשָּ אתֹו ַויֹאמֶׁ ִלְקרָּ
ְפַרִים ִמְּבֵני  ִרים ֵמַהר אֶׁ אּו ֵאַלי ְשֵני ְנעָּ ה ּבָּ ה זֶׁ ִהֵנה ַעתָּ

ף ּוְשֵתי ֲחִלפֹות סֶׁ ם ִכַכר כֶׁ הֶׁ א לָּ ה נָּ ִדים.  ַהְנִביִאים ְתנָּ  ... ְּבגָּ
ע מאן ֵמַאִין  ִלישָּ יו א  ר ֵאלָּ יו ַויֹאמֶׁ ל ֲאֹדנָּ א ַוַיֲעֹמד אֶׁ ְוהּוא בָּ
ִדים ְוֵזיִתים  ַקַחת ְּבגָּ ף ְולָּ סֶׁ ת ַהכֶׁ ַקַחת אֶׁ ֵגֲחִזי... ַהֵעת לָּ
ן ִתְדַּבק  ַרַעת ַנֲעמָּ חֹות. ְוצָּ ִדים ּוְשפָּ ר ַוֲעבָּ קָּ ִמים ְוצֹאן ּובָּ ּוְכרָּ

ג. ְּבָך ּוְבַזְרֲעָך לֶׁ ע ַכשָּ יו ְמֹצרָּ נָּ ם ַוֵיֵצא ִמְלפָּ    ְלעֹולָּ
 :דברים כד, טז .15

בֹות ִאיש  ִנים לֹא יּוְמתּו ַעל אָּ ִנים ּובָּ בֹות ַעל ּבָּ לֹא יּוְמתּו אָּ
תּו.  ְטאֹו יּומָּ   ְּבחֶׁ

 סנהדרין כז ע"ב: .16
דתנו רבנן: )דברים כד( לא יומתו אבות על בנים, מה 
תלמוד לומר? אם ללמד שלא ימותו אבות בעון בנים ובנים 

הרי כבר נאמר )שם( איש בחטאו יומתו.  -בעון אבות 
בעדות בנים, ובנים לא  -אלא, לא יומתו אבות על בנים 

בעדות אבות. ובנים בעון אבות לא?  -יומתו על אבות 
התם  -לד( פוקד עון אבות על בנים!  והכתיב )שמות

כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן. כדתניא: )ויקרא כו( 
כשאוחזין מעשה  -ואף בעונות אבותם אתם ימקו 

 .  אבותיהם בידיהם.
 סוטה מז ע"ב: .17

אמר ר' יוחנן זה גיחזי  –"וארבעה אנשים היו מצורעים" 
  ושלושת בניו. 

 :ט-מלכים ב ז, ח .18
ֹבאּו ַהְמצֹ  ל ַויָּ ל ֹאהֶׁ ֹבאּו אֶׁ ה ַויָּ ה ַעד ְקֵצה ַהַמֲחנֶׁ ֵאלֶׁ ִעים הָּ רָּ

ִדים ַוֵיְלכּו  ב ּוְבגָּ הָּ ף ְוזָּ סֶׁ ם כֶׁ ד ַויֹאְכלּו ַוִיְשתּו ַוִיְשאּו ִמשָּ חָּ אֶׁ
ם ַוֵיְלכּו  ל ַאֵחר ַוִיְשאּו ִמשָּ ל ֹאהֶׁ ֹבאּו אֶׁ ַוַיְטִמנּו ַויָֻּשבּו ַויָּ

ל ֵרֵעהּו לֹא ֵכן ֲאַנְחנּו ֹעִשים ַהיֹום ַוַיְטִמנּו. ַויֹאְמרּו ִא  יש אֶׁ

ר  ה הּוא ַוֲאַנְחנּו ַמְחִשים ְוִחִכינּו ַעד אֹור ַהֹּבקֶׁ ה יֹום ְּבֹשרָּ ַהזֶׁ
ְך.  לֶׁ ה ֵּבית ַהמֶׁ ה ְוַנִגידָּ ֹבאָּ ה ְלכּו ְונָּ וֹון ְוַעתָּ נּו עָּ אָּ   ּוְמצָּ

 ":רחל המשוררת, בשירה "יום בשורה .19
ר  ְכבָּ אְּבשֶׁ אֹוֵיב ַהנֹורָּ  ַהיִָּמים הָּ

צֹור; ת ֹשְמרֹון ֵהִביא ְּבמָּ  אֶׁ
ה. ּה ִּבְשרּו ְּבשֹורָּ ִעים לָּ ה ְמֹצרָּ עָּ  ַאְרּבָּ

ּה ִּבְשרּו ְּבשֹוַרת ַהְדרֹור.  לָּ
  

צֹור  ּה, –ְכֹשְמרֹון ְּבמָּ ץ ֻכלָּ רֶׁ אָּ ל הָּ  כָּ
ב ִמְנשא. עָּ רָּ ֵבד הָּ  ְוכָּ

ה ְּבשֹוַרת ה, ַאְך ֲאִני לֹא ֹאבֶׁ  ְגֻאלָּ
בֹוא. ע ִהיא תָּ  ִאם ִמִפי ְמֹצרָּ

  
הֹור, ַאל ַהטָּ הֹור ְיַבֵשר ְוגָּ  ַהטָּ

א ִלְגֹאל   –ְוִאם יָּדֹו לֹא ִתְמצָּ
צֹור ר ִלי ִלְנֹפל ִמְמצּוַקת ַהמָּ ז ִנְבחָּ  אָּ

דֹול. ה ַהגָּ  אֹור ְליֹום ְּבשֹורָּ
 :סנהדרין צח ע"א .20

פיתחא ר' יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי א
דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי. אמר ליה אתינא לעלמא 
דאתי? אמר ליה אם ירצה אדון הזה. אמר רבי יהושע בן 
לוי שנים ראיתי וקול ג' שמעתי. אמר ליה אימת אתי 
משיח? אמר ליה זיל שייליה לדידיה. והיכא יתיב? 
אפיתחא דקרתא. ומאי סימניה? יתיב ביני עניי סובלי 

שרו ואסירי בחד זימנא, איהו שרי חד חלאים, וכולן 
   ואסיר חד; אמר דילמא מבעינא דלא איעכב.

 :סנהדרין צח ע"ב .21
אמר עולא ייתי ולא איחמיניה, וכן אמר ]רבה[ ייתי ולא 

  איחמיניה... וכן אמר ר' יוחנן ייתי ולא איחמיניה. 
רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא 

   דחמריה.
 :פו ע"אבבא מציעא  .22

קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא: אם בהרת קודמת לשער 
לבן טמא, ואם שער לבן קודם לבהרת טהור; ספק? 
הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקיעא 
אמרי טמא. ואמרי מאן נוכח? נוכח רבה בר נחמני, דאמר 
רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות... כי 

  נפשיה אמר טהור טהור. הוה קא ניחא 
 מסכם הרב מדן: .23

לעיתים יש לנו ספיקות ביחס למנהיגים ולאנשים 
שהנחו ושמנחים את עם ישראל. לפעמים אנו חושדים 
שיש כאן עירוב של אינטרסים או שאנו מתנגדים 
למעשים שונים נגד חוקי התורה. חשוב לזכור, שכאשר 

ובניו, עלינו לנדות ולהוקיע  מדובר במצורעים כגיחזי
אותם, אבל לגבי מצורע שדואג לעם ישראל, ייתכן 
שעלינו דווקא לרצות בבשורת גאולה, גם אם מפי מצורע 
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היא תבוא, ולא להקל בדיני בין אדם לחברו. וכפי 
 "טהור". -שהכריע הקב"ה, שפסק בספק צרעת 


