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  יד פרק ויקרא

 ִ�ְהֶיה זֹאת) ב( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(
  :ַה%ֵֹה$ ֶאל ְוה#ָבא ָטֳהָרת� ְ�י�  ַהְ�צָֹרע ��ַרת

 ְוִהֵ,ה ַה%ֵֹה$ ְוָר+ה הַלַ�ֲחֶנ ִמח#' ֶאל ַה%ֵֹה$ ְוָיָצא) ג(
 ְוָלַקח ַה%ֵֹה$ ְוִצָ#ה) ד:(ַהָ.ר#ַע ִמ$ ַהָ.ַרַעת ֶנַגע ִנְרָ-א

 #ְ�ִני ֶאֶרז ְוֵע' ְטהֹר�ת ַח0�ת ִצֳ-ִרי  ְ�ֵ�י ַלִ�ַ/ֵהר
 :ְוֵאזֹב ת�ַלַעת

 י"רש
 1 טהרתו ביו� המצורע תורת תהיה זאת) ב(

 מחו� אל) ג( :בלילה אותו מטהרי$ שאי$ מלמד
 בימי ש  שנשתלח מחנות לשלש חו' 1 למחנה
 פרט 1 טהרות :לטרפות פרט 1 חיות) ד( :חלוטו
, הרע לשו$ על באי$ שהנגעי  לפי. טמא לעו4
 הוזקקו לפיכ7, דברי  פטפוטי מעשה שהוא

  :קול בצפצו4 תמיד שמפטפטי$, צפרי  לטהרתו
 עצמו ישפיל, ויתרפא תקנתו מה 1 ואזב תולעת יושנ :הרוח גסות על באי$ שהנגעי  לפי 1 ארז וע�

 :זהורית צבוע צמר של לשו$ 1 תולעת ושני :ארז של מקל 1 ארז ע' :וכאזוב כתולעת, מגאותו
 

  טז פרשה - רבה ויקרא
 המצורע תורת תהיה זאת צרעת נגע תורת זאת במצורע כתובות תורות חמש לוי ב$ יהושע' ר אמר ]ו[

 תורת תהיה זאת, הצרעת תורת זאת הצרעת נגע לכל התורה זאת רעתצ נגע בו אשר תורת זאת
 משה לפיכ7 תורה חומשי חמשה על עובר הרע לשו$ האומר שכל ללמד7 רע ש  המוציא המצורע
 . המצורע תורת תהיה זאת ישראל את מזהיר

 
  ב פסוק לז פרק בראשית

 ָהָיה הָ�ָנ ֶעְ=ֵרה ְ�ַבע ֶ�$ י�ֵס4 ַיֲעקֹב �ְֹלד�ת ֵאֶ�ה
 ְוֶאת ִבְלָהה ְ�ֵני ֶאת ַנַער ְוה#א ַ�.ֹא$ ֶאָחיו ֶאת רֶֹעה
 ֶאל ָרָעה ִ<ָ�ָת  ֶאת י�ֵס4 ַו0ֵָבא +ִביו ְנֵ�י ִזְלָ-ה ְ�ֵני

 : ֲאִביֶה 

 י"רש
 אלה, יעקב תולדות של אלה 1 יעקב תולדות אלה

 סבה. יישוב לכלל שבאו עד וגלגוליה  ישוביה 
 זה ידי על' וגו עשרה שבע ב$ יוס4 ראשונה
 של פשוטו אחר זהו. למצרי  וירדו נתגלגלו
  אגדה ומדרש. אופניו על דבור] דבר [להיות מקרא

 לב$ אצל עבד לא יעקב של עצמו שכל אחת, דברי  כמה מפני ביוס4 יעקב תולדות הכתוב תלה, דורש
 וזה נשט  זה, ליוס4 אירע עקבלי שאירע מה וכל, לו דומה יוס4 של איקוני$ זיו ושהיה, ברחל אלא
 בו נדרש ועוד). ו פד (רבה בבראשית הרבה וכ$, להרגו מבקשי  אחיו וזה להרגו מבקש אחיו זה, נשט 
 ה"הקב אומר בשלוה לישב מבקשי  צדיקי . יוס4 של רוגזו עליו קפ', בשלוה לישב יעקב ביקש וישב
 1 נער והוא :הזה בעול  בשלוה לישב  שמבקשי אלא, הבא לעול  לה  שמתוק$ מה לצדיקי  דיי$ לא

 כלומר 1 בלהה בני את :יפה נראה שיהיה כדי, בעיניו ממשמש בשערו מתק$, נערות מעשה עושה שהיה
 רואה שהיה רעה כל 1 רעה דבת� את :מקרב$ והוא אות$ מבזי$ אחיו שהיו לפי, בלהה בני אצל ורגיל
, עבדי  לקרות$ השפחות בבני ומזלזלי$, החי מ$ אבר אוכלי$ שהיו, לאביו מגיד היה לאה בני באחיו

, במכירתו עזי  שעיר וישחטו) לא פסוק לעיל (החי מ$ אבר על. לקה ובשלשת$. העריות על וחשודי 
 ועל. יוס4 נמכר לעבד) יז קה תהלי (, עבדי  לאחיה  שקורי$ עליה  שספר דבה ועל. חי אכלוהו ולא

 ז"בלע '"פרלידי דבה לשו$ כל 1 דבת� :'וגו אדוניו שתא ותשא) ז לט להל$(, עליה  שספר העריות
 :ישני  שפתי דובב) י ז שיר (לשו$ 1 דבה :מספר היה רעה בה  לדבר יכול שהיה מה כל] רכילות[
 

  ד פרק שמות
 ְולֹא ִלי ַיֲאִמינ# לֹא ְוֵה$ ַו0ֹאֶמר מֶֹ�ה ַו0ַַע$) א(

 :ְיקָֹוק ֵאֶלי7ָ ִנְר+ה לֹא יֹאְמר# ִ%י ְ�קִֹלי ִיְ�ְמע#
 ְבָיֶדBֶ 7ָה ַמה> מזה <ְיקָֹוק ֵאָליו ַו0ֹאֶמר) ב(

 Cְרָצה ַהְ�ִליֵכה# ַו0ֹאֶמר) ג( :ַמֶ/ה ַו0ֹאֶמר
 :ִמָ-ָניו מֶֹ�ה ַו0ָָנס ְלָנָח� ַוְיִהי Cְרָצה ַו0ְַ�ִליֵכה#

 ֶוֱאחֹז ָיְד7ָ ְ�ַלח מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו0ֹאֶמר) ד(
 :ְ�ַכ-� ְלַמֶ/ה ַוְיִהי �� ַו0ֲַחֶזק ָיד� ַו0ְִ�ַלח ב�ִ�ְזָנ
 ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֵאֶלי7ָ ִנְר+ה ִ%י ַיֲאִמינ# ְלַמַע$) ה(

 ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ֱאלֵֹהי Cְבָרָה  ֱאלֵֹהי ֲאבָֹת 
 :ַיֲעקֹב

 י"רש
 מזה לדרוש, אחת תיבה נכתב לכ7 1 ביד� מזה) ב(

 ופשוטו. בכשרי  שחשדת ,ללקות חייב אתה שביד7
 אב$ שלפני7 שזו אתה מודה לחברו שאומר כאד 
) ג( :ע' אותה עושה הריני לו אמר. ה$ לו אומר. היא
 ותפש ישראל על הרע לשו$ שסיפר לו רמז 1 לנחש ויהי

, הוא אחיזה לשו$ 1 בו ויחזק) ד( :נחש של אומנותו
 האנשי  ויחזיקו) טז יט בראשית (במקרא יש והרבה
 יז א שמואל(, במבושיו והחזיקה) יא כה דברי  (,בידו
, ת"לבי הדבוק חזוק לשו$ כל. בזקנו והחזקתי) לה

 :הוא אחיזה לשו$
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  לב פסוק יג פרק במדבר
 אָֹתE ָ�ר# ֲאֶ�ר ָה+ֶר' ִ<ַ�ת ַו0�ִציא#

 ֲאֶ�ר ָה+ֶר' ֵלאמֹר ִיְ=ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל
 אֶֹכֶלת ֶאֶר' אָֹתE ָלת#ר ָבE ָעַבְרנ#
 ָרִאינ# ֲאֶ�ר ָהָע  ְוָכל ִהוא י�ְ�ֶביָה
Eָכ� : ִמ<�ת Cְנֵ�י ְבת

  י"רש
, מתי  קוברי מצאנו  שעברנו מקו  בכל 1 יושביה אוכלת
 :לאלו לב יתנו ולא באבל  לטרד  כדי לטובה עשה ה"והקב
 גלית כגו$, מדה לה  לתת וצרי7 וגבוהי  גדולי  1 מדות אנשי

) כ, כא' ב שמואל (וכ$, וזרת אמות שש גבהו) ד, יז' א ואלשמ(
 :מדה איש) כג, יא' א ה"ד(, מדו$ איש

 

  ט פסוק כד פרק דברים
 ֱאלֶֹהי7ָ ְיקָֹוק ָעָ=ה ֲאֶ�ר ֵאת ָזכ�ר

 : ִמִ�ְצָרִי  ְ�ֵצאְתֶכ  ַ�ֶ<ֶר7ְ ְלִמְרָי 

  י"רש
 לאש להזהר באת א  1 למרי� אלהי�' ה עשה אשר את זכור
 למרי  העשוי זכור. הרע לשו$ תספר אל, בצרעת תלקה
 :בנגעי  ולקתה באחיה שדברה

 
  י הלכה טז פרק צרעת טומאת הלכות ם"רמב

 קרוי האד  עור לוב$ שהרי, לזה זה דומי$ שאי$ הרבה ענייני  כולל בשותפות האמור ש  הוא הצרעת
 וזה, צרעת קרוי הבתי  או הבגדי  עי$ ושינוי, צרעת קרוי הזק$ או הראש שיער קצת ונפילת, צרעת
 אות אלא עול  של ממנהגו אינו הש  בשותפות צרעת תורה שקראתו ובבתי  בבגדי  האמור השינוי
 בו חזר א , ביתו קירות משתנות הרע בלשו$ שהמספר, הרע מלשו$ להזהיר$ כדי בישראל היה ופלא
 א , עליה$ ושוכב יושב שהוא שבביתו ורהע כלי משתני$ הבית שהות' עד ברשעו עמד א , הבית יטהר
 ברשעו עמד וא  יטהרו בו חזר א , שעליו הבגדי  משתני$ שישרפו עד ברשעו עמד וא , יטהרו בו חזר
 שהוא הרשעי  בשיחת יתעסק שלא עד לבדו ומפורס  מובדל ויהיה ויצטרע עורו משתנה שישרפו עד

 י"י עשה אשר את זכור הצרעת בנגע השמר מרואו בתורה מזהיר זה עניי$ ועל, הרע ולשו$ הליצנות
 גדולה שהיתה באחיה שדיברה הנביאה למרי  אירע מה התבוננו אומר הוא הרי, בדר7 למרי  אלהי7
 טעתה אלא בגנותו דברה לא והיא הי  מ$ להצילו בעצמה וסכנה ברכיה על וגידלתו בשני  ממנו

 כ$ פ"ואע מאד ענו משה והאיש שנאמר והאל הדברי  כל על הקפיד לא והוא נביאי  לשאר שהשותו
 ראוי לפיכ7. ונפלאות גדולות לדבר שמרבי  הטפשי  הרשעי  אד  לבני וחומר קל בצרעת נענשה מיד
 רשעי  ברשת אד  יתפס שלא כדי עמה$ ומלדבר מישיבת$ להתרחק אורחותיו לכוי$ שרוצה למי

 ברוב כסיל וקול שנאמר כעני$ הבאי בדברי מרבי$ בתחילה הרשעי  הלצי  ישיבת דר7 וזה, וסכלות 
 צדיק על הדוברות שקר שפתי תאלמנה שנאמר כעני$ הצדיקי  בגנות לספר באי$ כ7 ומתו7, דברי 
 מלעיבי  ויהיו שנאמר כעני$ בדבריה  דופי ולתת בנביאי  לדבר הרגל לה$ יהיה כ7 ומתו7, עתק

 בעיקר וכופרי$ באלהי  לדבר באי$ כ7 ומתו7, בנביאיו ומתעתעי  דברי  ובוזי  האלהי  במלאכי
 בשמי  שתו אומר הוא והרי, אלהיה  י"י על כ$ לא אשר דברי  ישראל בני ויחפאו שנאמר כעני$
 היא זו, באר' תחילה שהלכה לשונ  פיה  בשמי  לשית לה  גר  מי באר' תהל7 ולשונ  פיה 
 ע  משתאות בתי וישיבת האר' עמי של כנסיות וישיבת קרנות ישיבת לה$ שגורמת הרשעי  שיחת
 על עוזר הוא ברו7 הקדוש לפיכ7, וחכמה תורה בדברי אלא אינה ישראל כשרי שיחת אבל, שכר שותי
 לפניו זכרו$ ספר ויכתב וישמע י"י ויקשב רעהו אל איש י"י יראי נדברו אז שנאמר, בה אות$ ומזכה יד$

 . צרעת טומאת הלכות להו סליקו. שמו ולחושבי י"י ליראי
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