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	 יד פרק ויקרא
ר) לג( ק וַיְַדֵּב֣ ָ֔ ה יְקֹו ן ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹ֖ ר וְֶאֽל־ַאֲהר ֹֽ :ֵלאמ 	
י) לד( אּו֙  ִּכ֤ ֹ֙ ֶרץ ָתב ַען ֶאל־ֶא֣ ר ְּכנַ֔ י ֲאֶׁש֥ ן ֲאִנ֛ ם נֵֹת֥ ַעת ֶנַ֣גע וְנַָתִּתי֙  ַלֲאֻחָּז֑ה ָלֶכ֖ ית ָצַר֔ ֶרץ ְּבֵב֖ :ֲאֻחַּזְתֶכֽם ֶא֥ 	
יִת ֲאֶׁשר־֣לֹו ּוָבא֙ ) לה( יד ַהַּב֔ ן וְִהִּג֥ ר ַלּכֵֹה֖ ֹ֑ ַגע ֵלאמ ה ְּכנֶ֕ י נְִרָא֥ :ַּבָּבֽיִת ִל֖ 	
ה) לו( ן וְִצָּו֨ יִת ּוִפּ֣נּו ַהּכֵֹה֜ ֶרם ֶאת־ַהַּב֗ א ְּבֶט֨ ֹ֤ ַגע ִלְר֣אֹות ַהּכֵֹהן֙  יָב א וְֹ֥לא ֶאת־ַהּנֶ֔ ר יְִטָמ֖ יִת ָּכל־ֲאֶׁש֣ ַחר ַּבָּב֑ ן וְַא֥ א ֵּכ֛ ֹ֥ ן יָב  ַהּכֵֹה֖

:ֶאת־ַהָּבֽיִת ִלְר֥אֹות 	
ה) לז( ַגע וְָרָא֣ ַגע֙  וְִהֵּנ֤ה ֶאת־ַהּנֶ֗ ת ַהּנֶ֙ ֹ֣ יִת ְּבִקיר ֲערּורֹת֙  ַהַּב֔ ת ְׁשַקֽ ֹ֔ ת ֖אֹו יְַרְקַרּק ֹ֑ ן ֲאַדְמַּדּמ ל ּוַמְרֵאיֶה֥ יר ָׁשָפ֖ :ִמן־ַהִּקֽ 	
א) לח( ן וְיָָצ֧ יִת ַהּכֵֹה֛ ַתח ִמן־ַהַּב֖ יִת ֶאל־ֶּפ֣ יר ַהָּב֑ יִת וְִהְסִּג֥ ת ֶאת־ַהַּב֖ :יִָמֽים ִׁשְבַע֥ 	
ב) לט( ן וְָׁש֥ י ַּבּ֣יֹום ַהּכֵֹה֖ ה ַהְּׁשִביִע֑ ה וְִהֵּנ֛ה וְָרָא֕ ַגע ָּפָׂש֥ ת ַהֶּנ֖ ֹ֥ :ַהָּבֽיִת ְּבִקיר 	
ן וְִצָּוה֙ ) מ( ים וְִחְּלצּו֙  ַהּכֵֹה֔ ֲאָבנִ֔ ר ֶאת־ָה֣ ן ֲאֶׁש֥ ַגע ָּבֵה֖ יכּו ַהָּנ֑ יר ֶאל־ִמ֣חּוץ ֶאְתֶהן֙  וְִהְׁשִל֤ :ָטֵמֽא ֶאל־ָמ֖קֹום ָלִע֔ 	
יִת) מא( עַ  וְֶאת־ַהַּב֛ יִת יְַקִצ֥ יב ִמַּב֖ יר ֶאל־ִמ֣חּוץ ִהְק֔צּו רֲאֶׁש֣  ֶאת־ֶהָֽעָפר֙  וְָׁשְפ֗כּו ָסִב֑ :ָטֵמֽא ֶאל־ָמ֖קֹום ָלִע֔ 	
יאּו ֲאֵח֔רֹות ֲאָבִנ֣ים וְָלְקחּו֙ ) מב( ַחת וְֵהִב֖ ר ָהֲאָבִנ֑ים ֶאל־ַּת֣ ר וְָעָפ֥ ח ַאֵח֛ ח יִַּק֖ :ֶאת־ַהָּבֽיִת וְָט֥ 	
ַגע֙  וְִאם־יָׁ֤שּוב) מג( ח ַהּנֶ֙ יִת ּוָפַר֣ ר ַּבַּב֔ ץ ַאַח֖ י ֶאת־ָהֲאָבִנ֑ים ִחֵּל֣ יִת ִהְק֥צֹות וְַאֲחֵר֛ י ֶאת־ַהַּב֖ :ִהּֽטֹוחַ  וְַאֲחֵר֥ 	
ן ּוָבא֙ ) מד( ה ַהּכֵֹה֔ ה וְִהֵּנ֛ה וְָרָא֕ ַגע ָּפָׂש֥ יִת ַהֶּנ֖ ַעת ַּבָּב֑ ֶרת ָצַר֨ וא ַמְמֶא֥ יִת ִה֛ א ַּבַּב֖ :ֽהּוא ָטֵמ֥ 	
ץ) מה( יִת וְנַָת֣ יו ֶאת־ֲאָבנָיו֙  ֶאת־ַהַּב֗ ת וְֶאת־ֵעָצ֔ ר וְֵא֖ יִתהַ  ָּכל־ֲעַפ֣ יר ֶאל־ִמ֣חּוץ וְהֹוִציא֙  ָּב֑ :ָטֵמֽא ֶאל־ָמ֖קֹום ָלִע֔ 	
יִת וְַהָּבא֙ ) מו( י ֶאל־ַהַּב֔ יר ָּכל־יְֵמ֖ א אֹ֑תֹו ִהְסִּג֣ :ַעד־ָהָעֶֽרב יְִטָמ֖ 	
ב) מז( יִת וְַהּׁשֵֹכ֣ ס ַּבַּב֔ יו יְַכֵּב֖ ל ֶאת־ְּבָגָד֑ יִת וְָהאֵֹכ֣ ס ַּבַּב֔ יו יְַכֵּב֖ :ֶאת־ְּבָגָדֽ 	
א) מח( ֹ֨ א וְִאם־ּב ֹ֜ ן יָב ִהּנֵה וְָרָאה֙  ַהּכֵֹה֗ ה וְ֠ ַגע֙  ֹלא־ָפָׂש֤ יִת ַהּנֶ֙ י ַּבַּב֔ חַ  ַאֲחֵר֖ ֹ֣ יִת ִהּט ר ֶאת־ַהָּב֑ יִת ַהּכֵֹהן֙  וְִטַה֤ י ֶאת־ַהַּב֔ א ִּכ֥  נְִרָּפ֖

:ַהָּנַֽגע 	
ח) מט( א וְָלַק֛ יִת ְלַחֵּט֥ י ֶאת־ַהַּב֖ ים ְׁשֵּת֣ ץ ִצֳּפִר֑ ֶרז וְֵע֣ י ֶא֔ ַעת ּוְׁשִנ֥ ֹֽב תֹוַל֖ :וְֵאז 	
ט) נ( ר וְָׁשַח֖ ֹ֣ ת ֶאת־ַהִּצּפ ֶרׂש ָהֶאָח֑ יִם ֶאל־ְּכִלי־ֶח֖ :ַחִּיֽים ַעל־ַמ֥ 	
ח) נא( ֶאֶרז וְָלַק֣ ץ־ָה֠ ב ֶאת־ֵעֽ ֹ֜ ֵאז ת׀ וְֶאת־ָה֨ י וְֵא֣ ַעת ְׁשִנ֣ ר וְֵא֘ת  ַהּתֹוַל֗ ֹ֣ ל ַהַֽחּיָ֒ה  ַהִּצּפ ם וְָטַב֣ ר ְּבַדם֙  אָֹת֗ ֹ֣ ה ַהִּצּפ יִםּובַ  ַהְּׁשחּוָט֔  ַּמ֖

ים יִת וְִהָּז֥ה ַהַֽחִּי֑ ַבע ֶאל־ַהַּב֖ :ְּפָעִמֽים ֶׁש֥ 	
א) נב( יִת וְִחֵּט֣ יִם ַהִּצּ֔פֹור ְּבַדם֙  ֶאת־ַהַּב֔ ים ּוַבַּמ֖ ר ַהַֽחִּי֑ ֹ֣ ה ּוַבִּצּפ ץ ַהַחּיָ֗ ֶרז ּוְבֵע֥ ב ָהֶא֛ ֹ֖ י ּוָבֵאז :ַהּתֹוָלַֽעת ּוִבְׁשִנ֥ 	
ח) נג( ר וְִׁשַּל֞ ֹ֧ יר ֶאל־ִמ֥חּוץ ַהַֽחָּי֛ה ֶאת־ַהִּצּפ י ָלִע֖ ה ֶאל־ְּפֵנ֣ ר ַהָּׂשֶד֑ יִת וְִכֶּפ֥ :וְָטֵהֽר ַעל־ַהַּב֖  

 

 
פרשת מצורע  
שנת תשכ"ב  
נגעי בתים  

ויקרא פרק יד, פסוקים לג  מה -  
 

נגעי בתים    .א מדברי חז"ל -  
 

פסוק ל"ד  
"ַלֲאֻחּזָה ְונַָתִּתי נֶגַע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחּזְַתֶכםִּכי ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכנַַען ֲאֶׁשר ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם "  

  :ספרא ע"ה
.(י"ד ל"ד) "ונתתי נגע צרעת": ר' יהודה אומר: בשורה היא להם, שבאים עליהם נגעים  

בראשית רבה, ':י"ז ו   
כנענים שישראל באים תני ר' חייא: וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם? תני ר' שמעון בן יוחאי: כיון ששמעו 

עליהם, עמדו והטמינו ממונם בבתים ובשדות. אמר הקב"ה: אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ 
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מגרה נגעים בביתו והוא סותרו ומצא בו  ?מלאה כל טוב, שנאמר (דברים ו') "ובתים מלאים כל טוב". מה הקב"ה עושה
.סימא (מטמון, דבר שהוא סמוי מן העין)  

:ש"יר  
ד"ה ונתתי נגע צרעת: בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות 

.בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוציאן  
:יומא י"א ע"ב  

ובא אשר לו הבית: "לו" למה לי? מי שמייחד ביתו לו   
  :רש"י)

  ,(מיוחדין לו ואינו משאילן לשכניושכלי תשמישו 
.שאינו רוצה להשאיל כליו ואומר שאין לו, הקב"ה מפרסמו כשמפנה את ביתו  

  :ערכין ט"ז ע"א
הוא כינס ממון שאינו שלו,  –וצוה הכהן ופנו את הבית" "א"ר יוחנן: על שבעה דברים נגעים באים... ועל הגזל, דכתיב 

.ותנא דבי ר' ישמעאל: מי שמיוחד ביתו לו –עין, דכתיב "ובא אשר לו הבית" יבוא הכהן ויפזר ממונו, ועל צרות   
  :רש"י)

.(שייחד ביתו: כלי תשמישו, שלא השאילם לאחרים  

?שתי תפישות שונות בענין נגעי בתים מצינו בדברי חז"ל דלעיל. אילו הן  .1   

 

?מה ראה רש"י להביא דברי ויקרא רבה ולא להביא דברי הגמרא  .2  

?מה ראה ר' יהודה לומר את דבריו אלה לנגעי בתים דווקא ולא אמרם על נגעי בגדים לפרשת תזריע  .3   

 

  :מפרש את דברי ר' יהודה בהסתמכו על שמואל ב', ז' י"ד, המלבי"ם  .4
  "ְּבֵׁשֶבט ֲאנִָׁשים ּוְבנִגְֵעי ְּבנֵי ָאָדםתֹו ְוהַֹכְחִּתיו ֲאנִי ֶאְהיֶה ּלֹו ְלָאב ְוהּוא יְִהיֶה ִּלי ְלֵבן ֲאֶׁשר ְּבַהֲעו ֹ"

?במה מסייע פסוק זה להבנת דברי ר' יהודה  
 

בעל הבית והכהן   .ב  
 

פסוק ל"ה  
"ּוָבא ֲאֶׁשר לֹו ַהַּביִת"  

:ספרא ע"ח (ז')  
."שלא ישלח ביד שליח. יכול אפילו זקן, אפילו חולה? תלמוד לומר: "ובא –אשר לו הבית" "  

  :ספרא ע"ט
ידקדק הכהן, כיצד בא הנגע לביתו. "לאמר" יאמר לו הכהן דברי כיבושין: "בני, אין נגעים באים אלא  –והגיד לכהן" "

דברים כ"ד, ח') על לשון הרע!" שנאמר השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות, זכור את אשר עשה ה' " ('ט-
ומה אם מרים  :הרע! והלא דברים קל וחומר למרים". וכי מה ענין זה לזה? אלא מלמד שלא נענשה אלא על לשון

!על אחת כמה וכמה –מדבר גנאי של חברו בפניו  –שדברה שלא בפניו של משה כך   

 

אינו מותר  –פרט לזקן וחולה שאנו יכול ללכת  –ומקשים: והלא בעלמא שלוחו של אדם כמותו ולמה כאן   .1
?לשלוח ע"י שליח  

?הספרא הנ"להתוכל ליישב הקושיה על פי דברי   

?הסבר מהיכן דייקו שזקן וחולה מותרים להגיד ע"י שליח  .2   

?"התוכל להסביר על פי דברי הספרא הנ"ל מהו ההבדל בין גדר "אמר" לבין גדר "הגד  .3   

 

"ֵלאמֹר"  .4  
  :'ויקרא ו ,מלבי"ם

לבד ולא יסמך אל הזולת, כבר ביארנו ההבדלים שבין דיבור ואמירה, שהדיבור מורה על הדבור המבטאיי 
שיאמר לזולת,  –והאמירה תהיה אל אחר, ומתוך כך רגיל בדברי חז"ל ומפרשי המקרא לפרש מילת "לאמור" 

אמר ר' עזריה: לאמור  ?"כמו שנאמר דברים רבה (ואתחנן ו') "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור" מהו "לאמור
פי לדורות, שיהיו מתפללין בשעת צרה, שהרי משה אף על לא תעבור את הירדן הזה" " :('דברים ג) שנאמר לו 
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.התחיל מתחנן  
ואולם זה לא יתכן, במקום שכתוב אחריו "דבר אל בני ישראל" וכן במקום שכתוב "ויאמר לאמור", ולמדנו 

בספרא שיש עוד כמה כוונות למילה זו, ויתפרש כל אחד כפי עניינו: לפעמים פירושו, שיאמר להם דברי 
ויקריבו  ...'ויביאו את קרבנם לפני ה" ('במדבר ז' ג) (מו שתמצא בבמדבר רבה (נשא פסוק י"ב י"חכיבושין, כ

אותם לפני המשכן" שהביאום ומסרום לציבור, באו ועמדו לפני המשכן ולא קיבל מהם, עד שנאמרה לו מפי 
הגבורה "קח מאתם!" הדא הוא דכתיב הושעיה: "משה, צא  "ויאמר ה' אל משה לאמור" מהו "לאמור"? תני רב 
."ואמור להם דברי כיבושין ודברי נחמות  

הסבר, כיצד דייקו מפסוקנו שהכהן אומר לאשר על הבית דברי כיבושין, והלא נושא פסוקנו הוא "אשר לו 
?"הבית  

?איזה רמז (או רמזים) מצאו חז"ל לכך, שנגעים באים על לשון הרע  .5   

הספרא הסבר את הקל וחומר שבסוף   .6  - ?במה חמור דיבור דברי גנאי בפניו משלא בפניו   
 

נגעי בתים    .ג משל לבית המקדש -  
 

:ויקרא רבה, י"ז (ז)  
  ,"הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם" :(יחזקאל כ"ד) זה בית המקדש, שנאמר –(י"ד ל"ד) "...בבית ארץ אחוזתכם" 

  ;""יען ביתי אשר הוא חרבזה הקב"ה, שנאמר (חגי א')  –ובא אשר לו הבית" "
  ;"מן הכהנים אשר בענתות" ('ירמיה א) זה ירמיהו, שנאמר –והגיד לכהן" "
זו טינופת עבודה זרה; ...הדא הוא דכתיב –כנגע נראה לי בבית" " (יחזקאל ח') "והנה מצפון לשער המזבח סמל הקנאה  

  ..."הזה
  ;"'יקח (=שישק מלך מצרים) את כל אוצרות בית הו" (מלכים א', י"ד כ"ו) – "וצוה הכהן ופנו את הבית"
  ;(על נבוכדנצר מלך בבל –עזרא ה' י"ב ) "ונתץ את הבית"; "וביתא דנא סתריה"
  ."ועמא הגלי לבבל" (עזרא שם, המשך הפסוק דלעיל) –והוציא אל מחוץ למחנה" "

לכן כה אמר ה' אלוקים, " (ישעיה כ"ח) שנאמר –ולקחו אבנים אחרות" " (ויקרא י"ד מ"ב) :יכול לעולם? תלמוד לומר
."הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד, המאמין לא יחוש  

:(מלכים ב' כ"ד י"ג) לדעת בעל יפה תאר על מדרש רבה נפלה כאן טעות וצ"ל  
"'ַוּיֹוֵצא ִמָּׁשם ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ֵּבית ה"  
.(אשר גם הוא מדבר בנבוכדנצר)   

?לדרשן לדרוש את פסוקינו בדרך של דרש אליגורימה גרם    

עלון הדרכה  
הלכות טומאת )וראוי להתחיל את הלימוד בפרשה זו בדברי הרמב"ם  ,בפרשה זו עסק גיליוננו גם בפרשת מצורע תש"ו

.גיליון מצורע תשי"זהמאירים עיניים בעניין סתום זה. המעיין ימצאום גם בעלון ההדרכה ל (צרעת פרק ט"ז  
:המדרשים המובאים בשאלה א בנויים כולם על הדיוק הסגנוני: ויש להשוות את הפסוקים הבאים  

פרק י"ג   
' פסוק ב  

"ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ִּכי יְִהיֶהָאָדם "  
' פסוק ט  

"ְּבָאָדם ִּכי ִתְהיֶהנֶגַע ָצַרַעת "  
  פסוק י"ח

"בֹו ְבעֹרֹו ְׁשִחין ִּכי יְִהיֶהּוָבָׂשר "  
  פסוק כ"ד

"ְבעֹרֹו ִּכי יְִהיֶהָׂשר אֹו בָ "  
  פסוק ל"ח

"ְבעֹור ְּבָׂשָרם ִּכי יְִהיֶהְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה "  
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  פסוק מ"ז
"בֹו נֶגַע ָצָרַעת ִּכי יְִהיֶהְוַהֶּבגֶד "  

פרק י"ד   
  פסוק ל"ד

"נֶגַע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחּזְַתֶכם ְונַָתִּתי ...ִּכי ָתבֹאּו ֶאל"  
:שם ,מעניינים בקשר לזה דברי המלבי"ם –היא האומרת דרשני  וחריגה זו מן הסגנון  

כשתדקדק תמצא שעל הדברים היוצאים מגזרת ה' לא יאמר לשון "נתינה", רק אם הם לטוב, או שהם לתכלית טוב, 
רק אם יכוון על  ,כמו "והו' נתן קולות וברד", "ונתן מלכיהם בידך". אבל על הדברים הרעים לא יבוא לשון נתינה

 (יחזקאל ט"ו) ;"ונתתי את ירושלים לגלים" ('ירמיהו ט) ;"ונתתי את עריכם חרבה" (ויקרא כ"ו) כמו .וראת הקיוםה
.ונתתי את הארץ שממה" שפירושו שתישאר שממה ימים רבים"  

."לכן ממה שבא פה על הנגעים לשון "נתינה" הוציא ר' יהודה, שהם לתכלית טובה, "לכלא הפשע ולהתם חטאות  
 )Alt Judische 1 (יצחק היינמן בספרו ,המובא בשאלה האחרונה נראה מוזר בריחוקו הגמור משפטי הכתוביםהמדרש 

Allegoristic  העמידנו על כך, שפירושים אליגוריים של פסוקי הלכה אינם תדירים בין מדרשי חז"ל, ולעולם לא
ם בעתידו של עם ישראל. (ומביא דוגמא יבואו כדי לדחות את פירוש הפסוק כפשוטו. יש ונדרשו הפסוקים כמדברי

:(הקרובה למקומנו מבמדבר רבה פרשת נשא הדורשת את שילוח המצורעים מן המחנה  
' :במדבר רבה ז  

זה גלות.  –צו את בני ישראל: רבנן פתרין קרייה בגלות. על שעברו ישראל על המצוות נתחייבו שלוח  ('במדבר ז' י)
שלח מעל פני ויצאו". "מן " (ירמיהו ט"ו) ישלחו' אלא לשון גלות, כמו שנאמראין 'ו –וישלחו מן המחנה" "הה"ד 

המחנה" זו א"י, ששם השכינה שורה. "כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" רמז להם, שאם יברו ישראל על ג' עברות 
הללו עכו"ם וגילוי עריות ושפיכות דמים, יתחייבו גלות, צרוע  זו ע"ז... (עיין שם!) -  

קנו על הנגע הנראה תחילה כ"נגע" בבית, הנבדק אחרי שפינו את הבית, העלול להיות פושה, עד שיהיו פסוקי פר
מוכרחים לחלוץ את האבנים המנוגעות, העלול לפרוח שוב עד שלא יהיה תקנה אלא בנתיצת הבית, פסוקים אלה 

על "במאמר (2) (סדן (אז דב שטוקקרובים להיות נדרשים דרש אליגורי, ואף בדורנו נדרשו דרש חדש במאמרו של דב 
הבאר הסתומה" והמעמיד בראשו את כל פרשתנו והפותח במילים: "רבה היא תוכחת הדברים שאנו משמיעים עתה 

הנגע, עניינו ושרשו. תוכחת דברים זו, אף כי היא רצופה  –באוזנינו, כדי לבאר לעצמנו את הנגע אשר בבית, בית הדור 
אתה מוצא בה מדרך הבדיקה שמצינו בפרשת מצורע לעניין בית ונגעו, לא זו חובת המצוי  ביקורת, קיטרוג ומוסר, אין

נוהג גם עתה בלשון המעמיד את הצרעת כצרה מועטת, מודיע גם עתה לא בלשון:  אשר לו הבית ,ולא זה מצוי החובה
ואילו הכוהנים, אם אינם מסתפקים ברביע דרכו של הכוהן שבפרשה, הריהם מגיעים לכל המוטב כדי " ,כנגע"נגע, אל 

 ,את קירות הבית, ועל כן הם מדברים על שקערורות –אלא בשטחי שרשו  רואים את הנגעמחציתה. נמצא שאינם 
אך אינם רואים את הנגע בעמקי שרשו,  .ירקרקות או אדמדמות אבנים "ואינם מדברים על  ועפרו עציו אבניואת  -

."...ועל עפר אחר, וממילא אינם מסמיכים עשייה לדיבור ומדמים בליבם, כי נרפא הנגע" אחרות  
ואילו האחרון  האליגוריהואולי המשווה את דברי המדרש שבויקרא רבה ל"מדרש" החדיש יראה שהקודם הלך בדרך 

הקטע כדי להראות כיצד גם דברי תורה הללו, הסתומים  ואולם הבאנו את – סמליתמשתמש בדברי פסוקינו במשמעות 
.מאיתנו ורחוקים מהבנתנו הפרו את המחשבה ולימוד לקח  

------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Berucht des Seminars Breslau 1935, p 43.  

ן זמננו תלבכור" מאסף ב" .2 .87אביב תש"א, חוד אבנים. עמוד -  
Alef.		

R.	S.R.	Hirsch	counts	the	highest	number	of	iniquities	“Hated”	by	God	that	are	mentioned	in	
Mishlei	6:16,	and	finds	that	the	number	7	corresponds	with	the	number	of	sins	listed	in	
VaYikra	Rabba,	Parashat	Metzora	Alef	that	are	thought	to	be	the	precipitators	of	Tzora’at.	
These	iniquities	are	particularly	irksome	to	HaShem	Who	Created	man	to	be	righteous	by	
means	of	the	actions	of	his	body,	and	individuals	guilty	of	these	shortcomings	are	the	
diametric	opposite	of	God’s	righteous	Expectations	for	His	special	Creation.	Consequently	
He	Is	Prepared	to	plague	the	very	body	that	He	Created,	since	how	man	turned	out	is	
“abominable”	to	Him.		
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Beit.		
1. Three	commentators	explain	the	Halacha	cited	by	RaShI	that	when	a	person	reports	to	a	

Kohen	that	he	suspects	that	there	may	be	Tzora’at	in	his	home,	he	should	not	state	this	with	
certainty,	but	rather	that	there	is	only	a	possibility.		
Mizrachi:	A	person	should	never	express	himself	as	if	he	is	certain	about	any	situation.	He	
should	always	express	how	tentative	he	is	regarding	what	is	actually	true.	We	are	all	limited	
in	terms	of	being	able	to	ascertain	with	certainty	anything	about	the	world	around	us.	A	
Halacha	which	is	a	function	of	the	capabilities	of	a	Gavra.	
Gur	Aryeh:	Objectively	speaking,	until	the	Kohen	declares	that	a	certain	situation	is	Tzora’at,	
it	is	as	if	the	Tzora’at	as	yet	has	not	come	into	being.	A	Halacha	that	is	a	function	of	a	Chalot	
Shem	of	status	that	can	be	determined	only	by	a	Kohen.	(See	my	blog	post	“In	Addition	to	the	
Divine	Sign	from	Above,	the	Presence	of	Tzora’at	has	to	Be	Confirmed	by	Someone	Other	
than	Oneself”	https://yaakovbieler.wordpress.com/2016/04/07/in-addition-to-the-divine-
sign-from-above-the-presence-of-tzoraat-has-to-be-confirmed-by-someone-other-than-
oneself/	)	
Tosafot	Yom	Tov:	The	restriction	against	the	owner	of	the	home	reporting	with	certainty	
that	his	home	has	been	affected	by	Tzora’at	is	due	to	not	inviting	calamity	by	talking	about	it	
before	it	is	necessary.	A	Halacha	which	is	a	function	of	Tzaddik	Gozer	VeHaKadosh	Baruch	
Huh	Mekayem.		

2. The	lesson	that	each	approach	teaches	is:	
Mizrachi:	The	cognitive	limitations	that	affect	our	ability	to	know	with	certainty	anything	
about	our	surroundings	should	give	rise	to	a	strong	sense	of	intellectual	humility.	
Gur	Aryeh:	In	the	Halachic	universe,	nothing	exists	until	the	proper	protocol	is	followed.	
Consequently,	it	does	not	matter	whether	or	not	physically	the	phenomenon	of	Tzora’at	has	
occurred,	but	rather	it	is	completely	dependent	upon	the	official	ruling	of	the	individual	who	
is	tasked	with	determining	the	status	of	the	person	or	the	object.	In	matters	of	Halachic	
status,	it	is	a	zero	sum	game	in	the	sense	that	either	the	object	in	question	has	one	status	or	
another,	but	potential	status	is	irrelevant.		
Tosafot	Yom	Tov:	One	must	be	careful	about	expressing	negative	possibilities,	since	they	
may	come	true,	once	they	have	been	expressed.	Overall,	a	person	should	be	optimistic	
rather	than	always	worrying	about	the	worst	scenario,	since	this	could	lead	to	that	
regrettable	circumstance	coming	true.		

3. A	possible	answer	to	Divrei	David	question	as	to	why	RaShI	altered	the	language	of	the	
Mishna	in	Negaim	from	“Talmid	Chacham”	to	“Chacham”	is	because	the	judgment	of	a	Tora	
scholar	(Talmid	Chacham)	might	make	a	judgment	of	Tzora’at	more	inevitable	than	the	
verdict	of	a	“mere”	Chacham.	Since	the	Halacha	is	that	even	if	the	Kohen	is	not	an	expert,	
upon	consultation	with	a	Talmid	Chacham,	he	will	be	able	to	make	the	proper	declaration,	
this	demonstrates	that	the	decision	of	a	Talmid	Chacham	will	have	to	be	taken	seriously.			
	


