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אדר ב' התשע'ו

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
בין צרעת לכהונה ומנהיגות
לפרשת מצורע (על פי שיעור של הרב יעקב מדן)
 .1ויקרא יג ,מה-מו:
וְ הַ צָּ רּועַ אֲ שֶׁ ר ּבֹו הַ ֶׁנגַע ּבְ גָּדָּ יו י ְִהיּו פְ רֻ ִמים וְ ר ֹאשֹו י ְִהיֶׁה ָּפרּועַ
וְ עַ ל שָּ פָּ ם יַעְ טֶׁ ה וְ טָּ מֵ א טָּ ֵמא י ְִק ָּראָּ .כל יְמֵ י אֲ שֶׁ ר הַ ֶׁנגַע ּבֹו
יִ ְטמָּ א טָּ מֵ א הּוא ּבָּ דָּ ד יֵשֵ ב ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶׁה מֹושָּ בֹו.
 .2ויקרא י ,ו:
יתמָּ ר ּבָּ נָּיו ָּראשֵ יכֶׁם ַאל
וַי ֹאמֶׁ ר מֹשֶׁ ה ֶׁאל ַאהֲ רֹן ּולְ ֶׁאלְעָּ זָּ ר ּול ְִא ָּ
ִתפְ ָּרעּו ּובִ גְ דֵ יכֶׁם ל ֹא ִתפְ רֹמּו וְ ל ֹא ָּתמֻ תּו.
 .3דברים כד ,ח:
ִהשָּ מֶׁ ר ּבְ ֶׁנגַע הַ צָּ ַרעַ ת לִ ְשמֹר ְמאֹד וְ ַלעֲשֹות כְ כֹל אֲ שֶׁ ר יֹורּו
יתם ִת ְש ְמרּו ַלעֲשֹות. .
ֶׁא ְת ֶׁכם ַהכֹהֲ נִים ַה ְלוִ ִים ַכאֲ שֶׁ ר צִ ּוִ ִ
 .4ויקרא יג ,ב-ג:
יִהיֶׁה בְ עֹור ּבְ שָּ רֹו ְש ֵאת אֹו סַ פַחַ ת אֹו בַ הֶׁ ֶׁרת וְ הָּ יָּה
ָּאדָּ ם כִ י ְ
בְ עֹור ּבְ שָּ רֹו ְל ֶׁנגַע צָּ ָּרעַ ת וְ הּובָּ א ֶׁאל ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן אֹו ֶׁאל ַא ַחד
ִמּבָּ נָּיו הַ כֹהֲ נִים .וְ ָּר ָּאה הַ כֹהֵ ן ֶׁאת הַ ֶׁנגַע ּבְ עֹור הַ ּבָּ שָּ ר וְ שֵ עָּ ר
ּבַ ֶׁנגַע הָּ פְַך לָּבָּ ן ּומַ ְר ֵאה הַ ֶׁנגַע עָּ מֹק מֵ עֹור ְּבשָּ רֹו ֶׁנגַע צָּ ַרעַ ת
הּוא וְ ָּר ָּאהּו הַ כֹהֵ ן וְ ִטמֵ א אֹתֹו.
 .5דברי הימים ב כו ,טז-כא:
ּוכְ ֶׁחזְ ָּקתֹו גָּבַ ּה ִלּבֹו עַ ד לְהַ ְש ִחית וַ י ְִמעַ ל ּבַ ה' אֹ-להָּ יו ַויָּב ֹא ֶׁאל
הֵ יכַל ה' לְהַ ְק ִטיר עַ ל ִמזְ ּבַ ח הַ ְקט ֶֹׁרתַ .ויָּב ֹא ַאחֲ ָּריו ֲעז ְַריָּהּו
הַ כֹהֵ ן וְ עִ מֹו כֹהֲ נִים ַלה' ְשמֹונִים ּבְ נֵי חָּ יִלַ .ויַעַ ְמדּו עַ ל עֻזִ יָּהּו
ֹאמרּו לֹו ל ֹא לְָך עֻזִ יָּהּו לְהַ ְק ִטיר ַלה' כִ י ַלכֹהֲ נִים ּבְ נֵי
הַ מֶׁ לְֶׁך וַי ְ
ַאהֲ רֹן הַ ְמקֻ דָּ ִשים לְהַ ְק ִטיר צֵ א ִמן הַ ִמ ְקדָּ ש כִ י מָּ עַ ל ְָּת וְ ל ֹא
ּוביָּדֹו ִמ ְקטֶׁ ֶׁרת
ֹלהיםַ .ויִזְ עַ ף עֻזִ יָּהּו ְ
לְָך לְכָּבֹוד מֵ ה' אִ -
לְהַ ְק ִטיר ּובְ זַעְ פֹו עִ ם הַ כֹהֲ נִים וְ הַ צָּ ַרעַ ת ז ְָּרחָּ ה בְ ִמצְ חֹו ִלפְ נֵי
הַ כֹהֲ נִים ּבְ בֵ ית ה' מֵ עַ ל לְ ִמזְ ּבַ ח ַה ְקט ֶֹׁרתַ .ו ִי ֶׁפן ֵאלָּיו ֲע ַז ְריָּהּו
כֹהֵ ן הָּ ר ֹאש וְ כָּל הַ כֹהֲ נִים וְ ִהנֵה הּוא ְמצ ָֹּרע ּבְ ִמצְ חֹו ַויַבְ ִהלּוהּו
ִמשָּ ם וְ גַם הּוא נ ְִדחַ ף לָּצֵ את כִ י נִגְ עֹו ה'ַ .וי ְִהי עֻזִ יָּהּו הַ מֶׁ ֶׁלְך
ְמצ ָֹּרע עַ ד יֹום מֹותֹו ַויֵשֶׁ ב ּבֵ ית החפשות ַהחָּ פְ ִשית ְמצ ָֹּרע כִ י
יֹותם ּבְ נֹו עַ ל ּבֵ ית הַ מֶׁ ֶׁלְך שֹופֵט ֶׁאת עַ ם
נִגְ זַר ִמּבֵ ית ה' וְ ָּ
הָּ ָּא ֶׁרץ.
 .6במדבר יב ,א-י:
ֹאמרּו הֲ ַרק ַאְך ּבְ מֹשֶׁ ה ִדּבֶׁ ר
וַתדַ ּבֵ ר ִמ ְריָּם וְ ַאהֲ רֹן ּבְ מֹשֶׁ ה ...וַי ְ
ְ
ַיִשמַ ע ה'ַ ...ויִחַ ר ַאף ה' ּבָּ ם ַו ֵילְַך.
ה' הֲ ל ֹא גַם ּבָּ נּו ִדּבֵ ר ו ְ

וְ ֶׁהעָּ נָּן סָּ ר ֵמעַ ל ָּהא ֶֹׁהל וְ ִהנֵה ִמ ְריָּם ְמצ ַֹרעַ ת כַ שָּ לֶׁג וַ ִי ֶׁפן ַאהֲ רֹן
ֶׁאל ִמ ְריָּם וְ ִהנֵה ְמצ ָֹּרעַ ת.
 .7ערכין טו ע"ב:
ואמר ר' יוסי בן זימרא :כל המספר לשון הרע  -נגעים
באים עליו ,שנאמר (תהילים קא) :מלשני בסתר רעהו
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.
 .8דברים כד ,ט:
אתכֶׁ ם
ֹלהיָך ל ְִמ ְריָּם ּבַ ֶׁד ֶׁרְך ְּבצֵ ְ
זָּכֹור ֵאת אֲ ֶׁשר עָּ ָּשה ה' אֶׁ -
ִמ ִמצְ ָּר ִים.
 .9במדבר יב ,א-י:
ֹשה עַ ל אֹדֹות ָּה ִא ָּשה ַהכ ִֻשית אֲ ֶׁשר
ַו ְתדַ ּבֵ ר ִמ ְריָּם וְ ַאהֲ רֹן ְּבמ ֶׁ
ַיִחר ַאף ה' ּבָּ ם ַויֵלַ ְך .וְ ֶׁהעָּ נָּן סָּ ר
ל ָָּּקח כִ י ִא ָּשה כ ִֻשית ל ָָּּקח ...ו ַ
כַשלֶׁג וַיִ פֶׁ ן ַאהֲ רֹן ֶׁאל ִמ ְריָּם
ֵמעַ ל הָּ א ֶֹׁהל וְ ִהנֵה ִמ ְריָּם ְמצ ַֹרעַ ת ָּ
וְ ִהנֵה ְמצ ָֹּרעַ ת.
 .10מלכים ב ה ,א:
וְ ַנעֲמָּ ן שַ ר ְצבָּ א ֶׁמלְֶׁך אֲ ָּרם ָּהיָּה ִאיש גָּדֹול לִ פְ נֵי אֲ ֹדנָּיו ּונְ שֻ א
ָּפנִים כִ י בֹו נ ַָּתן ה' ְתשּועָּ ה לַאֲ ָּרם וְ ָּה ִאיש ָּהיָּה גִ ּבֹור חַ יִ ל
ְמצ ָֹּרע.
 .11מלכים ב ה' ח:
יִש ָּר ֵאל
ֹלהים כִ י ָּק ַרע ֶׁמלְֶׁך ְ
ִישע ִאיש ָּהאִ -
ַוי ְִהי כִ ְשמֹעַ אל ָּ
ִשלַ ח ֶׁאל ַהמֶׁ ֶׁלְך לֵ אמֹר לָּמָּ ה ָּק ַרעְ ָּת ְּבגָּדֶׁ יָך יָּב ֹא
ֶׁאת ְּבג ָָּּדיו ַוי ְ
נָּא ֵא ַלי וְ י ֵַדע כִ י יֵש נ ִָּביא ְּב ִי ְש ָּר ֵאל.
 .12מלכים ב יג ,ז:
ֲש ָּרה
פָּר ִשים וַ ע ָּ
ִיהֹוא ָּחז עָּ ם כִ י ִאם חֲ ִמ ִשים ָּ
ָּ
כִ י ל ֹא ִה ְש ִאיר ל
וַיְש ֵמם כֶׁעָּ פָּ ר
ֶׁרכֶׁב ַועֲשֶׁ ֶׁרת אֲ ָּלפִ ים ַרגְ לִי כִ י ִא ְּב ָּדם ֶׁמלְֶׁך אֲ ָּרם ִ
ָּלדֻש.
 .13מלכים ב ה' ט-יט:
פֶׁתח ַהּבַ יִ ת
ּוב ִרכְ ּבֹו ַו ַי ֲעמֹד ַ
סּוסיו ְ
ַויָּב ֹא ַנע ֲָּמן בסוסו ְּב ָּ
ִישע ַמל ְָּאְך לֵאמֹר ָּהלֹוְך וְ ָּרחַ צְ ָּת
לֶׁא ִלישָּ עַ .ו ִי ְשלַח ֵאלָּיו אל ָּ
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ּוטהָּ רַ .וי ְִקצֹף ַנע ֲָּמן ַו ֵי ַלְך
שֶׁ בַ ע פְ עָּ ִמים ּבַ י ְַרדֵ ן וְ ָּישֹב ְּב ָּש ְרָך לְָך ְ
וַי ֹאמֶׁ ר ִהנֵה ָּאמַ ְר ִתי ֵאלַי יֵצֵ א יָּצֹוא וְ עָּ מַ ד וְ ָּק ָּרא ּבְ שֵ ם ה'
אֹ-להָּ יו וְ הֵ ִניף יָּדֹו ֶׁאל הַ מָּ קֹום וְ ָּאסַ ף הַ ְמצ ָֹּרע .הֲ ל ֹא טֹוב
ִש ָּר ֵאל הֲ ל ֹא
ימי י ְ
אבנה אֲ מָּ נָּה ּופ ְַרפַר נַהֲ רֹות דַ מֶׁ שֶׁ ק ִמכֹל מֵ ֵ
ֶׁא ְר ַחץ ּבָּ הֶׁ ם וְ טָּ הָּ ְר ִתי ַו ִי ֶׁפן ַויֵלֶׁ ְך ְּבחֵ ָּמה... .
ֹלהים ַויָּשָּ ב
וַ י ֵֶׁרד וַיִ ְטּבֹל ּבַ י ְַרדֵ ן שֶׁ בַ ע פְ עָּ ִמים כִ ְדבַ ר ִאיש הָּ אִ -
ּבְ שָּ רֹו כִ ְב ַשר נַעַ ר ָּקטֹן ַו ִי ְט ָּהר.
ֹלהים הּוא וְ כָּל מַ חֲ נֵהּו ַויָּב ֹא ַו ַי ֲעמֹד ְל ָּפנָּיו
וַ יָּשָּ ב ֶׁאל ִאיש ָּהאִ -
ֹלהים ּבְ כָּל הָּ ָּא ֶׁרץ כִ י ִאם
וַי ֹאמֶׁ ר ִהנֵה נָּא יָּדַ עְ ִתי כִ י ֵאין אִ -
יִש ָּר ֵאל וְ עַ ָּתה ַקח נָּא בְ ָּרכָּ ה מֵ ֵאת עַ בְ דֶׁ ָך .וַי ֹאמֶׁ ר חַ י ה'
ּבְ ְ
אֲ שֶׁ ר עָּ מַ ְד ִתי ְל ָּפנָּיו ִאם ֶׁא ָּקח וַ ִיפְ צַ ר ּבֹו ָּל ַק ַחת וַ ְי ָּמ ֵאן...
וַי ֹאמֶׁ ר לֹו לְֵך ְל ָּשלֹום ַו ֵילְֶׁך מֵ ִאתֹו כִ בְ ַרת ָּא ֶׁרץ.
 .14מלכים ב ה' כ-כז:
ֹלהים ִהנֵה חָּ שַ ְך אֲ דֹנִ י
וַי ֹאמֶׁ ר גֵיחֲ זִ י נַעַ ר אלִישָּ ע ִאיש הָּ אִ -
ֶׁאת ַנעֲמָּ ן הָּ אֲ ַר ִמי הַ זֶׁה ִמ ַקחַ ת ִמיָּדֹו ֵאת אֲ שֶׁ ר הֵ בִ יא ַחי ה'
לָּק ְח ִתי מֵ ִאתֹו ְמאּומָּ ה .וַיִ ְרדֹף גֵיחֲ זִ י
כִ י ִאם ַרצְ ִתי ַאחֲ ָּריו וְ ַ
ַאחֲ ֵרי ַנעֲמָּ ן וַיִ ְר ֶׁאה ַנעֲמָּ ן ָּרץ ַאחֲ ָּריו ַו ִיפֹל מֵ עַ ל הַ ֶׁמ ְרכָּבָּ ה
לִק ָּראתֹו וַי ֹאמֶׁ ר הֲ שָּ לֹום .וַי ֹאמֶׁ ר שָּ לֹום אֲ ֹדנִי ְשלָּחַ נִ י ֵלאמֹר
ְ
ִהנֵה עַ ָּתה זֶׁה ּבָּ אּו ֵאלַי ְשנֵי נְעָּ ִרים מֵ הַ ר ֶׁאפְ ַריִם ִמּבְ נֵי
ּוש ֵתי חֲ ִלפֹות ּבְ ג ִָּדים... .
יאים ְתנָּה נָּא לָּהֶׁ ם כִ כַר כֶׁ סֶׁ ף ְ
הַ נְבִ ִ
וְ הּוא בָּ א וַ ַי ֲעמֹד ֶׁאל אֲ ֹדנָּיו ַוי ֹאמֶׁ ר ֵאלָּ יו א ִלישָּ ע מאן ֵמ ַא ִין
ֵיתים
גֵחֲ זִ י ...הַ עֵ ת ל ַָּקחַ ת ֶׁאת הַ כֶׁסֶׁ ף וְ ל ַָּקחַ ת ּבְ ג ִָּדים וְ ז ִ
ּושפָּחֹות .וְ צָּ ַרעַ ת ַנעֲמָּ ן ִת ְדּבַ ק
ּוכְ ָּר ִמים וְ צ ֹאן ּובָּ ָּקר ַועֲבָּ ִדים ְ
ּבְ ָך ּובְ ְזַרעֲָך ְלעֹו ָּלם ַויֵצֵ א ִמ ְל ָּפנָּיו ְמצ ָֹּרע כַשָּ ֶׁלג.
 .15דברים כד ,טז:
יּומתּו עַ ל ָּאבֹות ִאיש
יּומתּו ָּאבֹות עַ ל ּבָּ נִים ּובָּ נִים ל ֹא ְ
ל ֹא ְ
ּבְ חֶׁ ְטאֹו יּומָּ תּו.
 .16סנהדרין כז ע"ב:
דתנו רבנן( :דברים כד) לא יומתו אבות על בנים ,מה
תלמוד לומר? אם ללמד שלא ימותו אבות בעון בנים ובנים
בעון אבות  -הרי כבר נאמר (שם) איש בחטאו יומתו.
אלא ,לא יומתו אבות על בנים  -בעדות בנים ,ובנים לא
יומתו על אבות  -בעדות אבות .ובנים בעון אבות לא?
והכתיב (שמות לד) פוקד עון אבות על בנים!  -התם
כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן .כדתניא( :ויקרא כו)
ואף בעונות אבותם אתם ימקו  -כשאוחזין מעשה
.
אבותיהם בידיהם.
 .17סוטה מז ע"ב:
"וארבעה אנשים היו מצורעים" – אמר ר' יוחנן זה גיחזי
ושלושת בניו.
 .18מלכים ב ז ,ח-ט:
וַ ָּיבֹאּו הַ ְמ ֹצ ָּרעִ ים הָּ ֵאלֶׁ ה עַ ד ְקצֵ ה הַ מַ חֲ נֶׁה ַו ָּיבֹאּו ֶׁאל אֹהֶׁ ל
ִשאּו ִמשָּ ם ֶׁכסֶׁ ף וְ זָּהָּ ב ּובְ ג ִָּדים ַויֵלְ כּו
ִשתּו וַ י ְ
ֶׁאחָּ ד וַי ֹאכְ לּו ַוי ְ
ַיִשאּו ִמשָּ ם ַו ֵי ְלכּו
ַוי ְַט ִמנּו וַ יָּשֻ בּו ַו ָּיבֹאּו ֶׁאל א ֶֹׁהל ַאחֵ ר ו ְ
ֹאמרּו ִאיש ֶׁאל ֵרעֵ הּו ל ֹא ֵכן אֲ נ ְַחנּו ע ִֹשים הַ יֹום
וַ י ְַט ִמנּו .וַי ְ

הַ זֶׁה יֹום ְּבש ָֹּרה הּוא וַאֲ נ ְַחנּו ַמ ְח ִשים וְ ִחכִ ינּו עַ ד אֹור ַהּב ֶֹׁקר
ידה ּבֵ ית ַה ֶׁמלֶׁ ְך.
ּומצָּ ָּאנּו עָּ וֹון וְ עַ ָּתה לְכּו וְ ָּנב ָֹּאה וְ נַגִ ָּ
ְ
 .19רחל המשוררת ,בשירה "יום בשורה":
נֹורא
ּבְ שֶׁ כְ בָּ ר ַהי ִָּמים ָּהאֹויֵב ַה ָּ
ֶׁאת ש ְֹמרֹון ֵה ִביא ְּב ָּמצֹור;
שֹורה.
ַא ְרּבָּ עָּ ה ְמצ ָֹּרעִ ים ָּלּה ִּב ְשרּו ְּב ָּ
שֹורת ַה ְדרֹור.
לָּּה ּבִ ְשרּו ְּב ַ
כְ ש ְֹמרֹון ְּב ָּמצֹור – כָּל ָּה ָּא ֶׁרץ ֻכ ָּלּה,
וְ כָּבֵ ד הָּ ָּרעָּ ב ִמנְשא.
שֹורת גְ אֻ לָּ ה,
ַאְך אֲ נִי ל ֹא אֹבֶׁ ה ְּב ַ
ִאם ִמפִ י ְמצ ָֹּרע ִהיא ָּתבֹוא.
הַ טָּ הֹור יְבַ ֵשר וְ ג ַָּאל ַה ָּטהֹור,
וְ ִאם יָּדֹו ל ֹא ִת ְמצָּ א לִגְ אֹל –
צּוקת ַה ָּמצֹור
ָּאז נִבְ חָּ ר לִי ִל ְנפֹל ִמ ְמ ַ
שֹורה ַהגָּדֹול.
אֹור לְיֹום ְּב ָּ
 .20סנהדרין צח ע"א:
ר' יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי אפיתחא
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
חלאים ,וכולן שרו ואסירי בחד זימנא ,איהו שרי חד
ואסיר חד; אמר דילמא מבעינא דלא איעכב.
 .21סנהדרין צח ע"ב:
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.
 .22בבא מציעא פו ע"א:
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
הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור.
 .23מסכם הרב מדן:
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
מדובר במצורעים כגיחזי ובניו ,עלינו לנדות ולהוקיע
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
שהכריע הקב"ה ,שפסק בספק צרעת " -טהור".
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