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 ד"בס
 וחברה לב, לשון על :צרעת

 נבון ואיזמ ברה
 

 ~מקרים חמישה  –סיפורים ארבעה  ~
  ד שמות( 1)
ה ַוַיַען( א) ר ֹמשֶׁ יָך ִנְרָאה ֹלא ֹיאְמרּו ִכי ְבֹקִלי ִיְשְמעּו ְוֹלא ִלי ַיֲאִמינּו ֹלא ְוֵהן ַוֹיאמֶׁ ר( ב: )ְיֹקָוק ֵאלֶׁ  ֵאָליו ַוֹיאמֶׁ

ה ַמה< מזה> ְיֹקָוק ָך זֶׁ ר ְבָידֶׁ ה ַוֹיאמֶׁ ר( ג: )ַמטֶׁ ה ַוָיָנס ְלָנָחׁש ַוְיִהי ַאְרָצה ַוַיְשִליֵכהּו ַאְרָצה ַהְשִליֵכהּו ַוֹיאמֶׁ  ֹמשֶׁ
 : ִמָפָניו

 :נחש של אומנותו ותפש ישראל על הרע לשון שסיפר לו רמז - לנחש ויהי :י"רש
 

ר( ד) ל ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ֱאֹחז ָיְדָך ְשַלח ֹמשֶׁ ק ָידוֹ  ַוִיְשַלח ִבְזָנבוֹ  וֶׁ ה ַוְיִהי בוֹ  ַוַיֲחזֶׁ  ִכי ַיֲאִמינּו ְלַמַען( ה: )ְבַכפוֹ  ְלַמטֶׁ
יָך ִנְרָאה ר( ו: )ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ֲאֹבָתם ֱאֹלֵהי ְיֹקָוק ֵאלֶׁ  ָיְדָך ָנא ָהֵבא עֹוד לוֹ  ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ

ָך ר( ז) :ַכָשֶלג ְמֹצַרַעת ָידוֹ  ְוִהֵנה ַויֹוִצָאּה ְבֵחיקוֹ  ָידוֹ  ַוָיֵבא ְבֵחיקֶׁ ל ָיְדָך ָהֵשב ַוֹיאמֶׁ ָך אֶׁ ב ֵחיקֶׁ ל וֹ ָיד ַוָישֶׁ  ֵחיקוֹ  אֶׁ
 ...:  ִכְבָשרוֹ  ָשָבה ְוִהֵנה ֵמֵחיקוֹ  ַויֹוִצָאּה

 

 כמו, בצרעת הלקהו לפיכך, "לי יאמינו לא" באומרו סיפר הרע שלשון רמז זה באות אף ... :י"רש
 :הרע לשון על מרים שלקתה

 
  יב במדבר( 2)
ה ְוַאֲהֹרן ִמְרָים ַוְתַדֵבר( א) ר ַהכִֻּשית ָהִאָשה ֹאדֹות ַעל ְבֹמשֶׁ  ַאְך ֲהַרק ַוֹיאְמרּו( ב: )ָלָקח כִֻּשית ִאָשה ִכי ָלָקח ֲאשֶׁ

ה ר ְבֹמשֶׁ  צפורה עם לשכב נמנע לא כי משה חשדו והנה :עזרא אבן] :ְיֹקָוק ַוִיְשַמע ִדֵבר ָבנּו ַגם אֲהֹל ְיֹקָוק ִדבֶׁ
ה ְוָהִאיש( ג)  [:יפה שאיננה בעבור רק ר ָהָאָדם ִמֹכל ְמֹאד ָעָניו< ענו> ֹמשֶׁ ר( ד) ס: ָהֲאָדָמה ְפֵני ַעל ֲאשֶׁ  ַוֹיאמֶׁ

ל ִפְתֹאם ְיֹקָוק ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ ל ַאֲהֹרן ְואֶׁ ם ְצאּו ִמְרָים ְואֶׁ ל ְשָלְשְתכֶׁ ל אֶׁ ד( ה: )םְשָלְשָת  ַוֵיְצאּו מֹוֵעד ֹאהֶׁ  ְיֹקָוק ַוֵירֶׁ
ַתח ַוַיֲעֹמד ָעָנן ְבַעּמּוד ל פֶׁ ם ַוֵיְצאּו ּוִמְרָים ַאֲהֹרן ַוִיְקָרא ָהֹאהֶׁ ר( ו: )ְשֵניהֶׁ ם ִיְהיֶׁה ִאם ְדָבָרי ָנא ִשְמעּו ַוֹיאמֶׁ  ְנִביֲאכֶׁ

ְתַוָדע ֵאָליו ַבַּמְרָאה ְיֹקָוק ר ַבֲחלֹום אֶׁ ה ִדיַעבְ  ֵכן ֹלא( ז: )בוֹ  ֲאַדבֶׁ ה( ח: )הּוא נֱֶׁאָמן ֵביִתי ְבָכל ֹמשֶׁ ל פֶׁ ה אֶׁ ר פֶׁ  ֲאַדבֶׁ
ה בוֹ  ַנת ְבִחיֹדת ְוֹלא ּוַמְראֶׁ ם ֹלא ּוַמדּועַ  ַיִביט ְיֹקָוק ּוְתמֻּ ה ְבַעְבִדי ְלַדֵבר ְיֵראתֶׁ : ַוֵיַלְך ָבם ְיֹקָוק ַאף ַוִיַחר( ט: )ְבֹמשֶׁ

ָעָנן( י) ל ֵמַעל ָסר ְוהֶׁ ן ַכָשֶלג ְמֹצַרַעת ִמְרָים ֵנהְוִה  ָהֹאהֶׁ ל ַאֲהֹרן ַוִיפֶׁ  ...: ְמֹצָרַעת ְוִהֵנה ִמְרָים אֶׁ
 
  ה ב מלכים( 3)
לְֶׁך ְצָבא ַשר ְוַנֲעָמן( א) א ֲאֹדָניו ִלְפֵני ֹולָגד ִאיש ָהָיה ֲאָרם מֶׁ  ְיֹקָוק ָנַתן בוֹ  ִכי[ דעת מקרא –נטוי גרון ] ָפִנים ּוְנשֻּ

ַתח ַוַיֲעֹמד ּוְבִרְכבוֹ  ְבסּוָסיו< בסוסו> ַנֲעָמן ַוָיֹבא( ט)... : ְמֹצָרע ַחִיל ִגבֹור ָהָיה ְוָהִאיש ַלֲאָרם ְתשּוָעה  ַהַבִית פֶׁ
ֱאִליָשע ַבע ְוָרַחְצָת  ָהלֹוְך ֵלאֹמר ַמְלָאְך ֱאִליָשע ֵאָליו ַוִיְשַלח( י: )לֶׁ ( יא) :ּוְטָהר ְלָך ְבָשְרָך ְוָיֹשב ַבַיְרֵדן ְפָעִמים שֶׁ

ר ַוֵיַלְך ַנֲעָמן ַוִיְקֹצף  ְוָאַסף ַהָּמקֹום לאֶׁ  ָידוֹ  ְוֵהִניף ֱאֹלָהיו ְיֹקָוק ְבֵשם ְוָקָרא ְוָעַמד ָיצֹוא ֵיֵצא ֵאַלי ָאַמְרִתי ִהֵנה ַוֹיאמֶׁ
ק ַנֲהרֹות ּוַפְרַפר ֲאָמָנה< אבנה> טֹוב ֲהֹלא( יב: )ַהְּמֹצָרע שֶׁ ְרַחץ ֲהֹלא ִיְשָרֵאל ֵמיֵמי ִמֹכל ַדּמֶׁ ם אֶׁ ן ְוָטָהְרִתי ָבהֶׁ  ַוִיפֶׁ

ְך ְגׁשּו( יג: )ְבֵחָמה ַוֵילֶׁ ר ַהָנִביא דֹולגָ  ָדָבר ָאִבי ַוֹיאְמרּו ֵאָליו ַוְיַדְברּו ֲעָבָדיו ַויִּ יָך ִדבֶׁ ה ֲהלֹוא ֵאלֶׁ  ָאַמר ִכי ְוַאף ַתֲעשֶׁ
ד( יד: )ּוְטָהר ְרַחץ ֵאלֶׁיָך : ַוִיְטָהר ָקֹטן ַנַער ִכְבַשר ְבָשרוֹ  ַוָיָשב ָהֱאֹלִהים ִאיש ִכְדַבר ְפָעִמים ֶׁשַבע ַבַיְרֵדן ַוִיְטֹבל ַוֵירֶׁ

ל ַוָיָשב( טו) ר ְלָפָניו ַוַיֲעֹמד ַוָיֹבא ַמֲחֵנהּו ְוָכל הּוא ִהיםָהֱאֹל ִאיש אֶׁ י ָנא ִהֵנה ַוֹיאמֶׁ י ָיַדְעתִּ ים ֵאין כִּ  ָהָאֶרץ ְבָכל ֱאֹלהִּ
ָך ֵמֵאת ְבָרָכה ָנא ַקח ְוַעָתה ְבִיְשָרֵאל ִאם ִכי ר( טז: )ַעְבדֶׁ ר ְיֹקָוק ַחי ַוֹיאמֶׁ ָקח ִאם ְלָפָניו ָעַמְדִתי ֲאשֶׁ  בוֹ  ְפַצרַויִ  אֶׁ

ר( יז) :ַוְיָמֵאן ָלַקַחת ד ַמָשא ְלַעְבְדָך ָנא יַֻּתן ָוֹלא ַנֲעָמן ַוֹיאמֶׁ מֶׁ ה לֹוא ִכי ֲאָדָמה ְפָרִדים צֶׁ ַבח ֹעָלה ַעְבְדָך עֹוד ַיֲעשֶׁ  ָוזֶׁ
ה ַלָדָבר( יח: )ַליֹקָוק ִאם ִכי ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים ָך ְיֹקָוק ִיְסַלח ַהזֶׁ  ְוהּוא ָשָּמה ְלִהְשַתֲחֹות ִרּמֹון ֵבית ֲאֹדִני ְבבֹוא ְלַעְבדֶׁ

ה ַבָדָבר ְלַעְבְדָך ְיֹקָוק<  נא> ִיְסַלח ִרֹּמן ֵבית ְבִהְשַתֲחָוָיִתי ִרֹּמן ֵבית ְוִהְשַתֲחֵויִתי ָיִדי ַעל ִנְשָען ר( יט: )ַהזֶׁ  לוֹ  ַוֹיאמֶׁ
ר( כ) ס: ץָארֶׁ  ִכְבַרת ֵמִאתוֹ  ַוֵילְֶׁך ְלָשלֹום ֵלְך ת ֲאֹדִני ָחַשְך ִהֵנה ָהֱאֹלִהים ִאיש ֱאִליָשע ַנַער ֵגיֲחִזי ַוֹיאמֶׁ  ַנֲעָמן אֶׁ

ה ָהֲאָרִּמי ר ֵאת ִמָידוֹ  ִמַקַחת ַהזֶׁ  ַוִיְרֹדף( כא): ְמאּוָמה ֵמִאתוֹ  ְוָלַקְחִתי ַאֲחָריו ַרְצִתי ִאם ִכי ְיֹקָוק ַחי ֵהִביא ֲאשֶׁ
ה ַנֲעָמן ַאֲחֵרי ֵגיֲחִזי ְרָכָבה ֵמַעל ַוִיֹפל ַאֲחָריו ָרץ ַנֲעָמן ַוִיְראֶׁ ר ִלְקָראתוֹ  ַהּמֶׁ ר( כב: )ֲהָשלֹום ַוֹיאמֶׁ  ֲאֹדִני ָשלֹום ַוֹיאמֶׁ

ה ַעָתה ִהֵנה ֵלאֹמר ְשָלַחִני ְפַרִים ֵמַהר ְנָעִרים ְשֵני ֵאַלי ָבאּו זֶׁ ם ָנא ְתָנה ַהְנִביִאים ִמְבֵני אֶׁ ף ַכרכִ  ָלהֶׁ סֶׁ  ֲחִלפֹות ּוְשֵתי כֶׁ
ר( כג: )ְבָגִדים ף ִכְכַרִים ַוָיַצר בוֹ  ַוִיְפָרץ ִכָכָרִים ַקח הֹוֵאל ַנֲעָמן ַוֹיאמֶׁ סֶׁ ל ַוִיֵתן ְבָגִדים ֲחִלפֹות ּוְשֵתי ֲחִרִטים ִבְשֵני כֶׁ  אֶׁ

ל ַוָיֹבא( כד) :ְלָפָניו ַוִיְשאּו ְנָעָריו ְשֵני לָהעֹ  אֶׁ ת ַוְיַשַלח ַבָבִית ַוִיְפֹקד ִמָיָדם ַוִיַקח פֶׁ  ָבא ְוהּוא( כה) :ַוֵיֵלכּו ָהֲאָנִשים אֶׁ
ל ַוַיֲעֹמד ר ֲאֹדָניו אֶׁ ר ?ֵגֲחִזי[ באת] ֵמַאִין< מאן> ֱאִליָשע ֵאָליו ַוֹיאמֶׁ ר( כו: )ָוָאָנה ָאנֶׁה ַעְבְדָך ָהַלְך ֹלא ַוֹיאמֶׁ  ַוֹיאמֶׁ

ר ָהַלְך יִלבִ  ֹלא ֵאָליו ְרַכְבתוֹ  ֵמַעל ִאיש ָהַפְך ַכֲאשֶׁ ָך מֶׁ ת ָלַקַחת ַהֵעת ?ִלְקָראתֶׁ ף אֶׁ סֶׁ  ְוֵזיִתים ְבָגִדים ְוָלַקַחת ַהכֶׁ
 ס :ַכָשֶלג ְמֹצָרע ִמְלָפָניו ַוֵיֵצא ְלעֹוָלם ּוְבַזְרֲעָך ְבָך ִתְדַבק ַנֲעָמן ְוָצַרַעת( כז) ?ּוְשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוָבָקר ְוֹצאן ּוְכָרִמים

 
  כו ב הימים דברי( 4)
ת ְיהּוָדה ַעם ָכל ַוִיְקחּו( א) ִזָיהּו אֶׁ ן ְוהּוא עֻּ ְשֵרה ֵשש בֶׁ  ֵיֵצאוַ ...  ( טו)... : ֲאַמְצָיהּו ָאִביו ַתַחת ֹאתוֹ  ַוַיְמִליכּו ָשָנה עֶׁ

ְזָקתוֹ ( טז) :ָחָזק ִכי ַעד ְלֵהָעֵזר ִהְפִליא ִכי ְלֵמָרחֹוק ַעד ְשמוֹ  בוֹ  ָגַבּה ּוְכחֶׁ  ַוָיֹבא ֱאֹלָהיו ַביֹקָוק ַוִיְמַעל ְלַהְשִחית ַעד לִּ
ל ת ִמְזַבח ַעל ְלַהְקִטיר ְיֹקָוק ֵהיַכל אֶׁ  ְבֵני ְשמֹוִנים ַליֹקָוק ֹכֲהִנים ְוִעּמוֹ  ַהֹכֵהן ֲעַזְרָיהּו ַאֲחָריו ַוָיֹבא( יז: )ַהְקֹטרֶׁ

ִזָיהּו ַעל ַוַיַעְמדּו (יח: )ָחִיל לְֶׁך עֻּ ָיהּו ְלָך ֹלא לוֹ  ַוֹיאְמרּו ַהּמֶׁ יר ֻעזִּ י ַליֹקָוק ְלַהְקטִּ ים כִּ ָדִשים ַאֲהֹרן ְבֵני ַלֹכֲהנִּ  ַהְמקֻּ
ְזַעף( יט: )ֱאֹלִהים ֵמְיֹקָוק ְלָכבֹוד ָךלְ  ְוֹלא ָמַעְלָת  ִכי ַהִּמְקָדש ִמן ֵצא ְלַהְקִטיר ִזָיהּו ַויִּ ת ּוְבָידוֹ  עֻּ רֶׁ  ְלַהְקִטיר ִמְקטֶׁ

ת ְלִמְזַבח ֵמַעל ְיֹקָוק ְבֵבית ַהֹכֲהִנים ִלְפֵני ְבִמְצחוֹ  ָזְרָחה ְוַהָצַרַעת ַהֹכֲהִנים ִעם ּוְבַזְעפוֹ  ן( כ: )ַהְקֹטרֶׁ  ֵאָליו ַוִיפֶׁ
: ְיֹקָוק ִנְגעוֹ  ִכי ָלֵצאת ִנְדַחף הּוא ְוַגם ִמָשם ַוַיְבִהלּוהּו ְבִמְצחוֹ  ְמֹצָרע הּוא ְוִהֵנה ַהֹכֲהִנים ְוָכל ֹראשהָ  ֹכֵהן ֲעַזְרָיהּו

ִזָיהּו ַוְיִהי( כא) לְֶׁך עֻּ ב מֹותוֹ  יֹום ַעד ְמֹצָרע ַהּמֶׁ  ְויֹוָתם ְיֹקָוק ִמֵבית ִנְגַזר ִכי ְמֹצָרע ַהָחְפִשית< החפשות> ֵבית ַוֵישֶׁ
לְֶׁך ֵבית ַעל ְבנוֹ  ת שֹוֵפט ַהּמֶׁ ץ ַעם אֶׁ  ...: ָהָארֶׁ

 

 שנאמר בעיקר כפר כאילו הרע לשון המספר כל: זמרא בן יוסי' ר משום יוחנן' ר אמר ב"ע ו"ט ערכין
ר(: ב"י תהלים) ְלֹׁשֵננּו ָאְמרּו ֲאשֶׁ י - ִאָתנּו ְשָפֵתינּו ַנְגִביר לִּ  !ָלנּו ָאדוֹן מִּ
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ל ַהֹכֵהן ְוָיָצא( ג)   יד ויקרא חּוץ אֶׁ  ְוִצָּוה( ד: )ַהָצרּועַ  ִמן ַהָצַרַעת נֶַׁגע ִנְרָפא ְוִהֵנה ַהֹכֵהן ְוָרָאה ַלַמֲחֶנה מִּ
ִרים ְשֵתי ַלִּמַטֵהר ְוָלַקח ַהֹכֵהן ז ְוֵעץ ְטֹהרֹות ַחיֹות ִצפֳּ רֶׁ  : ְוֵאֹזב תֹוַלַעת יּוְשנִ  אֶׁ

 

  ד:יד ויקרא י"רש
, דברים פטפוטי מעשה שהוא, הרע לשון על באין שהנגעים לפי. טמא לעוף פרט - טהרות
 :(זט ערכין) :קול בצפצוף תמיד שמפטפטין, צפרים לטהרתו הוזקקו לפיכך

 :הרוח גסות על באין שהנגעים לפי - ארז ועץ
 :וכאזוב כתולעת, מגאותו עצמו ישפיל, ויתרפא תקנתו מה - ואזב תולעת ושני

 

ת ְוָשַחט ַהֹכֵהן ְוִצָּוה( ה)  ָחת ַהִצפֹור אֶׁ ל ָהאֶׁ ש ְכִלי אֶׁ רֶׁ ת( ו: )ַחִיים ַמִים ַעל חֶׁ  ֹאָתּה ִיַקח ַהַחָיה ַהִצֹפר אֶׁ
ת ז ֵעץ ְואֶׁ רֶׁ ת ָהאֶׁ ת ַהתֹוַלַעת ְשִני ְואֶׁ ָטה ַהִצֹפר ְבַדם ַהַחָיה ַהִצֹפר ְוֵאת אֹוָתם ְוָטַבל ָהֵאֹזב ְואֶׁ  ַעל ַהְשחֻּ

ַבע ַהָצַרַעת ִמן ַהִּמַטֵהר ַעל ְוִהָזה( ז: )ַהַחִיים ַהַּמִים ת ְוִשַלח ְוִטֲהרוֹ  ְפָעִמים שֶׁ  ְפֵני ַעל ַהַחָיה ַהִצֹפר אֶׁ
ה ס( ח: )ַהָשדֶׁ ת ַהִּמַטֵהר ְוִכבֶׁ ַלח ְבָגָדיו אֶׁ ת ְוגִּ ם ָרַחץוְ  ְשָערוֹ  ָכל אֶׁ ל ָיבֹוא ְוַאַחר ְוָטֵהר ַבַמיִּ  ַהַּמֲחנֶׁה אֶׁ

לוֹ  ִמחּוץ ְוָיַשב ְבַעת ְלָאהֳּ ים ׁשִּ ת ְיַגַלח ַהְשִביִעי ַביֹום ְוָהָיה( ט: )ָימִּ ת ְשָערוֹ  ָכל אֶׁ ת ֹראשוֹ  אֶׁ  ְוֵאת ְזָקנוֹ  ְואֶׁ
ת ֵעיָניו ַגֹבת ס ְיַגֵלחַ  ְשָערוֹ  ָכל ְואֶׁ ת ְוִכבֶׁ ת ְוָרַחץ יוְבָגָד  אֶׁ ם ְבָשרוֹ  אֶׁ  [ ...פרטי קורבנותיו... ]: ְוָטֵהר ַבַמיִּ

 
  קעג מצוה החינוך ספר
 זכרונם שאמרו, הפשט צד על חכמים הודיעונו אלה בדברים מצורע של טהרתו בעניני רמז קצת

 על הארז כמו לב גבה החולי עליו בא טרם היה שאם מצורע של בנפשו לקבוע הוא שהענין לברכה
 פטיט מעשה עשה הוא, צפרים בטעם ואמרו. כאזוב עצמו ישפיל, גבוה אילן שהוא משל דרך

 איני התולעת ובשני. תמיד מצפצפים שהם צפרים יקריב לפיכך, הרע בלשון דברים שהרבה כלומר
 הרמז ויהיה, עצמו שישפיל רמז שהוא כן גם ואפשר. דבר עליו לברכה זכרונם שאמרו ונזכר יודע
 . תולעת לש השם מצד

 עצמו את האדם שיראה כדי הוא הענין כי הפשט צד על אחשוב, טמא כל שיטהרו המים ובטעם
 וכמו, אדם בו היות טרם מים כולו העולם שהיה כמו, שעה באותה נברא כאילו הטבילה אחר

 שנתחדש כמו כי בדמיון לבו אל ויתן, המים פני על מרחפת אלהים ורוח[ 'ב', א בראשית] שכתוב
 .... הוא ברוך השם בדרכי וידקדק, מעשיו ויכשיר, לטוב פעולותיו כן גם יחדש פובגו

 
 יד פרק ויקרא ר הירש "רש

. כבשדה בבית דרות והן, מרות מקבלות הן אין שהרי ;חברתי - בלתי אופי מייצגות הדרור ציפרי
. האדם של רתיתהחב לשותפות הכניסה את המתנים ,החברתיים לערכים גמור ניגוד היא זו תכונה

 למי המופנית הדרישה וזו  ."עיר"שב האדם לבין "השדה" תיח שבין הניגוד את מגלמת היא
 את לשעבד עליו: אומר הווה; "הצפור - את ושחט": האדם של החברתית לשותפות שנכנס

 .... האנושי הרצון מרות את עליה ולהטיל הרסן משולחת הבהמיות
 

, ה' א מלכים והשווה; הצומח חיי כלל את מייצגים - הצומח שבעולם והנמוך הגבוה - ואזוב ארז עץ
 והקטן הגדול -" התולעתו[ הכבש] היונק: "תולעת בדם הצבוע צמר - תולעת שני זה וכעין. יג

 והם; אחת לאחדות שלושתם את מחבר השני חוט...  החי של עולמו כלל את מייצגים - החי שבעולם
 נידון שהמנוגע, השדה הוא; שבו והצומח החי את - "שדה"שב ייםהאורגנ החיים כלל את מייצגים

 כי; החיה הדרור ציפור מצטרפת אליהם. אנושי-והלא חברתי-הלא אופיו בשל - בתוכו להתגורר
 עולם של האורגני הטבע מן חלק והיא; לעצמה לה חיה הרסן משולחת האינסטינקטיבית הבהמיות

 חיי" לידי האדם את מביאה האינסטינקטיבית בבהמיות המוסרית השליטה עתה. והחי הצומח
 בחייו להתגשם חייבת והיא ;"החיים המים על השחטה הצפר בדם" מיוצגת זו שליטה; "עולם

 לבין הרסן משולחת הבהמיות בין מבדילות מעלות שבע אולם. המוסרי האדם של החברתיים
 את ולהפעיל אלה במעלות לעלות האדם על: פעמים שבע הזיות משמעות וזו .המוסרית החירות

 .....האדם לחברת לשוב וייטהר - והחי הצומח מחברת ישוחרר אז רק; פעמים שבע כוחו
 

 תחילה עליו חובה עתה. עתידו לחידוש התנאים את למד ובהזיות הציפור בשחיטת. וטבילה גילוח
 הוא כך על נוסף אולם. וגופו בגדיו טבילת ידי - על ביטוי לידי בא זה ודבר; עברו עם קשר כל לנתק
 כל לשיער ביחס - מצוה של תגלחת... . זה מעשה של משמעותו על לעמוד ויש, בגילוח גם חייב
 המיוחדים חיים מכלל אנשים להוציא יש המקרים בשני ... ;הלויים במינוי רק עוד מצויה - הגוף

 רק חי הוא כה עד: במצורע כאן גם הדבר וכן... . לכלל התבטלות לידי אותם ולהביא - לעצמם רק
 את עצמו על יקבל ואילך מכאן; חטאו עיקר היה וזה - לחברה ובהתנגדות באנוכיות - לעצמו
 על התער והעברת התגלחת משמעות זו הרי המקרים בשני. עצמית הקרבה כדי תוך הכלל חובות

 ....לעצמו רק מלחיות לחדול האדם על: בשרם כל
 

  ב:טז ערכין
 איש בין הבדיל הוא? מושבו למחנה מחוץ ישב בדד+ ג"י ויקרא+ תורה שאמרה מצורע נשתנה מה

 . 'וגו ישב בדד: תורה אמרה לפיכך, לרעהו איש בין לאשתו


