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Tazria 5717 “Plagues Affecting Clothing” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=477  

  יג פרק ויקרא
ֶגד( מז) י־ִיְהֶיֶ֥ה ְוַהֶבֶּ֕ ַעת ֶנ ֶַ֣גע ֖בֹו ִכִּֽ ֶגד ָצָרָ֑ ֶמר ְבֶב  ֶגד ֖אֹו ֶצֶ֔ ים ְבֶבֶ֥  :ִפְשִתִּֽ
ְשִתי   ֤אֹו( מח) ֹו ִבִּֽ ֶרב א  ים ְבע ֶ֔ ֶמר ַלִפְשִת֖ ֹו ְוַלָצָ֑ ֹור א  אֶכת ֖אֹו ְבעֶ֔ ֹור ְבָכל־ְמֶלֶ֥  :עִּֽ
ה( מט) ַגע ְוָהָיָ֨ ק׀ ַהֶנֶּ֜ ֹו ְיַרְקַר  ם א  ֹו ַבֶבֶגד   ֲאַדְמָדָּ֗ ֹור אָ֨ י ָבעֶּ֜ ֹו־ַבְשִת֤ ֶרב   אִּֽ ֹו אֹו־ָבע   ֹור א  ַעת ֶנֶֶַ֥֣גע ְבָכל־ְכִלי־עֶ֔ ּוא ָצַר֖ ה הָ֑ ֶאת־ ְוָהְרָא֖

ן ִּֽ ה   :ַהכֹּ
ה( נ) ן ְוָרָאֶ֥ ֖ ה  יר ֶאת־ַהָנֶַָ֑֣גע ַהכֹּ ת ֶאת־ַהֶנֶַ֖֣גע ְוִהְסִגֶ֥ ים ִשְבַעֶ֥  :ָיִמִּֽ
ה( נא) ַגע ְוָרָאָ֨ ֹום ֶאת־ַהֶנֶּ֜ י ַבי  ה ַהְשִביִעָּ֗ י־ָפָש֤ ֶבֶגד ַגע  ַהֶנ   ִכִּֽ י ַבַּ֠ ֹו־ַבְשִת֤ ֶרב   אִּֽ ֹו־ָבע   ֹו אִּֽ ֹור א  ל ָבעֶ֔ ה ֲאֶשר־ ְלכֹֹּ֛  ָה֖עֹור י ָעֶשֶ֥

ַעת ִלְמָלאָכָ֑ה ֶרת ָצַרַ֧ א ַהֶנֶַ֖֣גע ַמְמֶאֹ֛ ֶ֥ ּוא ָטמ   :הִּֽ
ף( נב) ֶגד ְוָשַרָ֨ ֹו ֶאת־ַהֶבֶּ֜ י׀ אֶ֥ ת־ַהְשִת  ֹו ֶאִּֽ ֶרב א  ֶמר   ֶאת־ָהע ָּ֗ ֹו ַבֶצ  ים א  י ֚אֹו ַבִפְשִתֶ֔ ֹור ֶאת־ָכל־ְכִל  י־ ַהָנֶַָ֑֣גע ֖בֹו ֲאֶשר־ִיְהֶיֶ֥ה ָהעֶ֔ ִכִּֽ

ַעת ֶרת   ָצַר֤ וא ַמְמֶא  ש ִהֶ֔ ֖ ף ָבא  ִּֽ  :ִתָשר 
ה ְוִאם  ( נג) ן   ִיְרֶא  ה  ה ְוִהנ ה   ַהכֹּ ֹּא־ָפָש  ַגע ל ֶגד ַהֶנֶ֔ ֹו ַבֶבֶּ֕ י אֶ֥ ֹו ַבְשִת֖ ֶרב א  ָ֑ ֹור ֖אֹו ָבע   :ְבָכל־ְכִלי־עִּֽ
ן ְוִצָּוה  ( נד) ה ֶ֔ ּו ַהכֹּ ְבסֶ֔ ת ְוִכָ֨ ֶ֥ ֹו ַהָנֶַָ֑֣גע ֲאֶשר־֖בֹו א  ים ְוִהְסִגירֶ֥ ית ִשְבַעת־ָיִמ֖ ִנִּֽ  :ש 
ה( נה) ן ְוָרָאָ֨ ה ֶּ֜ י׀ ַהכֹּ ס ַאֲחר   ַגע ֻהַכב   ִהנ ה ֶאת־ַהֶנָּ֗ ְך ְוַּ֠ א־ָהַפָ֨ ִֹּּֽ ֶַ֣גע ל ינֹו   ַהֶנ֤ ה ְוַהֶנ ֶַ֣גע ֶאת־ע  א־ָפָשֶ֔ ִֹּּֽ א ל ּוא ָטמ   ש הֶ֔ ֖ נּו ָבא   ִתְשְרֶפָ֑

ֶתת וא ְפֶח  ֹו ְבָקַרְח֖תֹו ִהֶ֔ ֹו אֶ֥  :ְבַגַבְחתִּֽ
ה ְוִאם  ( נו) ן   ָרָא  ה  ה ְוִהנ ה   ַהכֹּ ָה  ַגע כ  י ַהֶנֶ֔ ֖ ס ַאֲחר  ֹו ֻהַכב   תָ֑ ע אֹּ ֹו ְוָקַר  תָּ֗ ֶגד   אֹּ ֹו ִמן־ַהֶב  ֹור א  ֹו ִמן־ָהעֶ֔ י ִמן־ אֶ֥ ֹו ַהְשִת֖ ֶרב אֶ֥ ִּֽ  :ִמן־ָהע 
רָ ( נז) הְוִאם־ת  ֹוד ֶאָ֨ ֶבֶגד עֶּ֜ י ַבַּ֠ ֹו־ַבְשִת֤ ֶרב   אִּֽ ֹו־ָבע   ֹו אִּֽ ֹור א  ַחת ְבָכל־ְכִלי־עֶ֔ ַר֖ וא פֹּ ש ִהָ֑ נּו ָבא   ת ִתְשְרֶפֶ֔ ֶ֥ ֶַ֣גע ֲאֶשר־֖בֹו א   :ַהָנִּֽ
ֶגד( נח) י ְוַהֶבֶּ֡ ֹו־ַהְשִתָ֨ ֶרב אִּֽ י אֹו־ָהע ֶּ֜ ֹו־ָכל־ְכִל֤ ר ָהעֹור   אִּֽ ס ֲאֶש  ר ְתַכב ֶ֔ ם ְוָסֶ֥ ֶה֖ ס ַהָנֶַָ֑֣גע מ  ית ְוֻכַבֶ֥ ִנ֖ ר ש  ִּֽ  :ְוָטה 
את( נט) ַֹּּ֠ ת ז ַעת תֹוַרָ֨ ֶַ֣גע־ָצַרֶּ֜ ֶגד ֶנִּֽ ֶמר׀ ֶבֶ֥ ֹו ַהֶצ  ים א  ֹו ַהְשִתי   ֤אֹו ַהִפְשִתָּ֗ ֶרב א  ֹור ֖אֹו ָהע ֶ֔ ֹו ְלַטֲה֖רֹו ָכל־ְכִלי־עָ֑ ֹו אֶ֥  : ְלַטְמאִּֽ

 
Alef.  

1. RaMBaN--Tzora'at that effects clothing is a miraculous phenomenon that is connected 
directly to the spiritual level of the individual once the land of Israel is conquered and 
inhabited by the Jewish people. 
RaLBaG--Tzora'at on clothing has a natural explanation, I.e., mould that occurs as the result 
of dampness. 

2.    RaMBaN could claim that the Tora is not concerned with natural illness or phenomenon that 
reflect the laws of nature that operate in man's environment. Consequently, if Tzora'at is 
discussed in the Tora, it must be a supernatural occurrence by which God Is attempting to 
Communicate with man. 

3.    RaMBaN states that Tzora'at affecting clothing and houses can only occur once the conquest 
of the land is completed and private property comes into play. As long as the people were 
still in the wilderness, and even after they entered Canaan, but as yet had not taken over 
individual parcels of property, were Tzora'at to occur, no one would know at whom the 
Divine Message was Directed. 

  :רש"י

ד"ה ושמתם את דברי: אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצוות: הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו 

 .הציבי לך ציונים ('ירמיה ל"א כ) לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר

 

  :16-מהר"ל מפראג, במחצית השניה של המאה ה ,גור אריה

בכל זמן איירי, לעולם אתם חייבים במצוות אלה, אלא  "...ולי נראה דהאי קרא "ושמתם את דברי אלה...

ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה" לומר, שאף אחר שתגלו, תהיו חייבים " שלכך סמך הכתוב אל

  .במצוות

דהא כל  טעם זה חייבים, בלא אבל מה שכתב רש"י "כדי שלא יהיו דומים עליך כחדשים" קשה, דהרי

לארץ?! ויש מפרשים, כי כאשר גלו בין האומות ואין  מצוה שהיא חובת גוף חייבים בין בארץ בין בחוצה

עצמם רק על דרך שאלה לשכירות, ואם לא יקיימו ישראל מצוות מזוזה  לישראל מקומות ובתים בפני
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יסיח דעתו מן התפילין,  וכן לא יקיימו מצוות תפילין מפני שצריך שלא להם בתים מיוחדים בגלות, שאין

ואם –  להם הסח הדעת בגולה בשבתם בין העמים ראוי שיהיו פטורין מן התפילין בגולה, כי איך לא יהיה

להם בתים כדי שיעשו להם  כן יהיו המצוות עליהם חדשים כשיחזרו, לכן אמר, שאף בחוץ לארץ יקנו

 ...יהיו נראין להם כחדשיםשלא  מזוזה וגם בגלות יסירו הטרדות ויתחייבו בתפילין כדי
Gur Aryeh on Devarim 11:18 mentions with respect to the Mitzva of Mezuza, since people 
will be renting rather than owning their own houses (paralleling RaShI's comment re 
Tzora'at Begadim), perhaps they should be considered exempt from the Mitzva. Therefore 
RaShI comments on the verse in Devarim that the Jews should purchase homes in the 
Diaspora in order to be obligated in this Mitzva, at least in the sense of being accustomed to 
fulfilling it upon their eventual return to Israel.   

Beit. 

 
 שאלה ב' ד"צו תשיליון ג 

 ?פסוק ב) "כיצד יש לפרש את הה"א של "מוקדה                   

  יד פרק ויקרא
ה  ( ד) ן ְוִצוָּ ה ֵ֔ ח ַהכֹּ ַקַ֧ ר ְולָּ ֵ֛ ים ַלִמַטה  ִרִ֥ י־ִצפֳּ ֵּֽ ֹות ְשת  ֑רֹות ַחיּ֖ ץ ְטהֹּ ֵ֣ ֶרז ְוע  י ֶאֵ֔ ַעת וְשִנִ֥ ב תֹוַלּ֖ זֵֹּּֽ     י"רש:ְוא 

    י"רש 
 :לטרפות פרטג - חיות( ד)

 הוזקקו לפיכך, דברים פטפוטי מעשה שהוא, הרע לשון על באין שהנגעים לפי ד.טמא לעוף פרט - טהרות

 :קול בצפצוף תמיד שמפטפטין, צפרים לטהרתו
 :הרוח גסות על באיןה שהנגעים לפי - ארז ועץ
 :וכאזוב כתולעת, מגאותו עצמו ישפיל, ויתרפא תקנתו מה - ואזב תולעת ושני
 :ארז של מקלו - ארז עץ

 :זהורית צבוע צמרז של וןלש - תולעת ושני

 

 

 שנת תש"ח מצורע פרשת

 צרעת

 ז -ויקרא פרק יד, פסוקים ד 

 בטעם מצוות טהרת המצורע  .ב

 'ז-פסוקים ד'

 בטעם הארבעה: שתי ציפורים, עץ ארז, שני תולעת ואזוב

 

 :'פסוק ד ,רש"י 

על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו  ד"ה טהורות: פרט לעוף טמא. לפי שהנגעים באין

  .שמפטפטין תמיד בצפצוף קול ,ציפורים

 .ד"ה ועץ ארז: לפי שהנגעים באין על גסות הרוח

 .ד"ה ושני תולעת ואזוב: מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו, כתולעת וכאזוב

 

  :ספר החינוך

אלה הודיעונו חכמים על צד הפשט, שהעניין הוא לקבוע בנפשו של  ע, כי בדבריםיש קצת רמז בענייני טהרתו של מצור

כאזוב. ואמרו בטעם ציפורים:  גבה לב כארז, שהוא אילן גבוה, ישפיל עצמו -טרם בוא עליו החולי  –היה  מצורע, שאם

תמיד. ובשני התולעת הרע, לפיכך יקריב ציפורים שהם מצפצפים  הוא עשה מעשה פטיט, כלומר שהרבה דברים בלשון

תולעת. ובטעם המים,  חז"ל עליו דבר. ואפשר גם כן לרמוז שישפיל עצמו; ויהיה הרמז מצד השם של איני יודע שאמרו

הטבילה כאילו נברא באותה שעה, כמו שהיה העולם  שיטהרו כל טמא, אחשוב על הפשט, כדי שיראה האדם עצמו אחר

יחדש גם  ,: "...מרחפת על פני המים"(; ויתן אל לבו, כי כמו שנתחדש בגופו)כמו שכתוב ,כולו מים טרם היות בו אדם

 .יחדל –ישמע, והחדל  כן פעולותיו לטוב ויכשיר מעשיו וידקדק בדרכי ה'. והשומע )לטעם זה(
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  :תתרגום מפירושו בגרמני ,רש"ר הירש

תבלט כאן כניגוד לאופי הסוציאלי של מי שאינה מקבלת מרות" מ" האופי הבלתי סוציאלי המסומל על ידי ציפור הדרור

בהמת השדה" לבין " להכנס ולהצמד לחברה האנושית המושתת על יסודות סוציאליים. זהו הניגוד בין שברצונו לשוב

  .""אדם מן הישוב

בקיום הציווי: "ושחט את הציפור". פירושו של דבר, שעל האדם לשעבד בכל  כניסה זו לחברה הסוציאלית מותנית

 ...את בהמיותו הבלתי מרוסנת לקבלת עול הרצון האנושי התקיף במוסריותו ומאוד

צמר צבוע בדם  –את כלל עולם הצומח, כשם ששני תולעת  עץ ארז ואזוב, הגדול והקטן ביותר במערכת הצומח, מסמל

ם לאחדות אדו מסמל את עולם החי. שלשתם קשורים בחוט –והרמש"( הגדול והקטן במערכת החי  )"היונק –תולעת 

אשר נגזר על הנגוע לשבת בו עד הנה, מפאת אפיו  ,בשדה אחת מסמלים את מושג החיים האורגניים של הצומח והחי

ולא  =) הציפור החי, ציפור הדרור; הבהמיות הבלתי מרוסנת, החיה על פי האינסטינקט הבלתי סוציאלי. נלוה אליהם

 .טבע האורגניהצומח של ה –בבחירה חופשית( מקומה בין עולם החי 

שיתאמץ שבעתיים בכל  ,שבע פעמים באו להזהיר את המרוחק לנאות שדה לשבת בדד בין בעלי חי וצמחים ההזיות...

  .כוחותיו עד שיטהר ויבא כחבר בקהל האנושי

  :להבנת דבריו

 

 :ספרא קי"ד

 .ושלח את הצפור החי... ציפור שחיה חוץ לעיר. ואיזו היא? זו ציפור דרור

 

 :שבת ק"ו

 .שאינה מקבלת מרות... למה נקרא שמה "דרור"? שדרה בבית כבשדה...

 !שנה זו תצוה לטעמי המצוות שהובאו בגיליון הרמב"ם השווה לדבריהם דברי

 

 (ד) 2אשאלה י "מצורע תשגליון 

 

  :ערכין ט"ז ע"א  .2

שפיכות דמים, ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות,  א"ר יוחנן: על שבעה דברים נגעים באים: על לשון הרע, ועל

  .העין ועל הגזל ועל גסות הרוח ועל צרות

  ."מלשני בסתר רעהו אותו אצמית" (תהילים ק"א) בדכתי –על לשון הרע 

  ."ואל יכרת מבית יואב זב ומצורעג" (שמואל ב') דכתיב –על שפיכות דמים 

  ."הואל קח ככרים..." וכתיב "וצרעת נעמן תדבק בך" (מלכים ב' ה) דכתיב –ועל שבועת שווא 

  ."...וינגע ה' את בית פרעה נגעים" (בראשית י"ב) דכתיב –ועל גילוי עריות 

  ..."ובחזקתו גבה לבו עד להשחית... והצרעת זרחה במצחו" (דברי הימים ב' כ"ז) דכתיב –ועל גסות הרוח 

 

 

 :'פרק י"ד פסוק ד ,מה ראה רש"י להביא מכל דבריהם רק שני דברים שעליהם נגעים באים. ועיין רש"י. ד  

 לשון הרע )חולין קמ ערכין טו( שהוא מעשה פטפוטי דברים  ד"ה טהורות: פרט לעוף טמא לפי שהנגעים באין על

  .צפרים שמפטפטין תמיד בצפצוף קול לפיכך הוזקקו לטהרתו

  .של ארז ד"ה ועץ ארז: מקל

Beit.  
1. RaMBaN hypothesized that dyed clothing might resist Tzora'at naturally. Therefore whether 

 or not there was any discoloration was a function of natural law, and was not a reflection of 
any sort of Divine Message. The only time that a discoloration was given significance in this 
regard was when it was supernatural, and this would occur exclusively with respect to white 
garments. Although RaMBaN does not mention the material of the garments explicitly, by 
implication, substances other than wool and linen perhaps would naturally resist 
discoloration, again precluding considering any sort of abnormality in coloring as a Divine 
Message. 
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Ibn Ezra 1) according to the Rabbinic interpretive principle בהווה תורה דברה (the Tora presents 
typical examples from everyday life, the fact that only wool and linen are mentioned in this 
context down not come to exclude other substances, but rather exemplifies all materials. 
Ibn Ezra 2) for some reason which he doesn't specify, Tzora'at only occurs in wool and linen 
garments. (This allows for both natural and supernatural explanations.) 
Klee Yakar posits that Tzora'at specifically is directed at arrogant individuals who self-
aggrandize via their clothing. Since silk is devised fro. silkworms, an intrinsically lowly being, 
this is sufficient to insure modesty and humility on the parts of those wearing such clothing, 
that it is unnecessary for Tzora'at to affect such clothing. (This interpretation appears wildly 
counterintuitive since silk is considered a particularly rare and desirable material for 
clothing, and there would most probably be the material of choice for those who potentially 
could be arrogant!) 

2. Tehilim 119:18-9 ??? 

Ibid. 29           ???           It is likely that these are typographic errors in the Gilayon  

because it does not appear that these verses have anything to do 

with the subject at hand.  

Ibid. 132:9 “Let Thy Priests be clothed with righteousness; and let Thy Saints shout for joy.” 

Ibid. 18 “His Enemies will I clothe with shame; but upon Himself shall His Crown Shine.” 

 “Righteousness” is defined as the types of clothing that the Kohanim are required to 

wear, and since silk is specifically not included, by definition silk is neither relevant for 

the Kohanim’s clothing nor for being affected by Tzora’at.  


