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 Section meçora’ 

meçora' 1 

	 Voici la loi à appliquer au lépreux (Lv 14,2). Que notre maître veuille bien nous enseigner. - Combien 
de gens seront-ils privés du monde à venir? - Nos maîtres ont enseigné: Voici ceux qui n’auront pas 
part au monde à venir : trois rois et quatre particuliers. Trois rois : Jéroboam, Achab et Menassé. R. 
Yéhuda haLévi bar Shalum a dit : Les Sages de la Mishna ont souhaité ajouter à ces trois rois le 
nom de Salomon, mais une voix céleste (bat qol) se fit entendre et dit : Ne touchez pas à qui m'est consacré; 
à mes prophètes ne faites pas de mal (Ps 105,15). Néanmoins, ces Sages confirmèrent leur enseignement. Un 
feu du ciel détruisit alors les bancs sur lesquels ils siégeaient. La voix céleste revint proclamer : d'après 
toi, devrait-il punir? Mais tu t'en moques! Comme c'est toi qui choisis et non pas moi, fais-nous part de ta science (Jb 

34,33). - Mais pourquoi ont-ils enseigné cela? - Parce qu'il est écrit : Le roi Salomon aima beaucoup de 
femmes étrangères - outre la fille de Pharaon - : des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des 
Hittites (1R 11,1). Il fit ce qui déplaît à Yahvé et il ne lui obéit pas parfaitement comme son père David (ib.6).  

 זאת תהיה תורת המצורע. (א) ילמדנו רבינו כמה בני אדם אין להם חלק לעולם הבא, כך שנו רבותינו אלו שאין להם
 חלק לעה"ב שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אלו הן שלשה מלכים ירבעם ואחאב ומנשה, א"ר יהודה בר שלום בקשו
 חכמי המשנה לשנות ארבעה מלכים ולמנות שלמה עמהם אלא שיצאה בת קול ואמר אל תגעו במשיחי ובנביאי אל

 תרעו (תהלים קה) ואעפ"כ חזרו יום אחד ובקשו לשנות, ואתא אש מן השמים ולחכה בספסליהם וחזרה ואמרה
 המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר (איוב לד) כל כך למה היו שונים על שכתוב בו

 והמלך שלמה אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה מואביות עמוניות אדומיות צדוניות חתיות ויעש שלמה הרע
  בעיני ה' (מלכים א יא)

*

	 Et trois particuliers : il s’agit de Balaam, Doëg, AHitophel et Géhazi. Tu constateras que ces 
derniers furent condamnés à la Géhenne à cause de leurs paroles. Balaam mérita la Géhenne à 
cause de son discours, comme il est dit: Balaq me fait venir d'Aram, le roi de Moab, des monts de Qédem : 
Viens, maudis-moi Jacob, viens, fulmine contre Israël (Nb 23,7). Autrement dit: J'étais parmi les exaltés,  j'étais 1

l'un des patriarches. Balaq m’a fait venir (yanHeni) pour me jeter dans la Géhenne. En effet le terme 
yanHeni renvoie ici à la Géhenne, comme il est dit : Fils d'homme, lamente-toi (nahé) sur la multitude de 
l'Égypte et fais-la descendre avec les filles des nations, majestueuses, vers le pays souterrain, avec ceux qui descendent 
dans la fosse.  (Ez 32,18). Doëg fut également banni à cause de son discours. - Quand cela? - Quand 2

David s'enfuit vers Nob, la ville des prêtres et qu’Ahimélek le reçut, Saül rassembla tous ses 
serviteurs et leur dit: Une belle façon de me traiter! Car David fait tout ce qu'il veut, et aucun de 
vous ne m’en a informé, comme il est dit : Personne ne m'avertit quand mon fils pactise avec le fils de Jessé. 
Aucun d'entre vous ne s'inquiète à mon sujet et ne me révèle que mon fils a dressé contre moi mon serviteur pour me 
tendre des pièges, comme c'est le cas aujourd'hui (1S 22,8). Doëg tint alors un discours de délation, comme il est 
dit: Doëg l'Édomite … répondit en disant : J'ai vu le fils de Jessé qui venait à Nob chez Ahimélek, fils d'Ahitub (ib. 9). 
C'est aussi par sa main que quatre-vingt-cinq prêtres portant l'éphod et le Grand Prêtre Ahimélek 

 aram (araméen) est lu comme de la racine de ram (élevé). Nous sommes toujours dans la stigmatisation de la fausse 1

élévation, de ceux qui se « haussent du col ».

 Le midrash sollicite la sonorité de nahé proche de yanHéni et de la descente qui suit ce terme nahé.2



furent tués. Et il passa Nob la cité des prêtres au fil de l'épée. AHithophel aussi fut puni à cause de 
son discours, comme il est dit: Quant à Ahitophel, lorsqu'il vit que son conseil n'était pas suivi, il sella son âne et 
se mit en route pour aller chez lui dans sa ville. Il mit ordre à sa maison, puis il s'étrangla et mourut. On l'ensevelit 
dans le tombeau de son père (2S 17,23).  

 ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי אתה מוצא שהללו מפני דבור פיהם נדחפו לגיהנם, בלעם ע"י לשונו
 נדחף לגיהנם שנאמר (במדבר כג) מן ארם ינחני בלק מלך מואב מן הרמים הייתי ממחיצת האבות, הנחני בלק וזרקני
 לגיהנם, ואין ינחני אלא לשון גיהנם שנא' (יחזקאל לב) בן אדם נהה, וכן דואג על לשונו נטרד אימתי בשעה שברח דוד
 לנוב עיר לאחימלך הכהן וקבלו והרגיש שאול וכנס את כל עבדיו ואמר להם יפה אתם עושין לי שדוד עושה מה שהוא
 מבקש ואין אחד מכם גולה את אזני שנאמר (שמואל א כב) כי קשרתם כלכם עלי ואין גולה את אזני בכרת בני עם בן
 ישי ואין חולה מכם עלי, התחיל דואג לספר לשון הרע שנאמר (שם שמואל א' כ"ב) ויען דואג האדומי והוא נצב על

 עבדי שאול ויאמר ראיתי את בן ישי בא נבה אל אחימלך בן אחיטוב, ועל ידו נהרגו חמשה ושמנים כהנים נושאי אפוד
 בד ואחימלך כהן גדול ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב וגו', א"ר אלעזר כל שנעשה רחמן על האכזרי לסוף נעשה

 אכזר על הרחמנים, כתיב (שם שמואל א' טז) ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר וכתיב בנוב עיר
 הכהנים (שם שמואל א' כב) ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב וכן אחיתופל על לשונו נטרד שנאמר (שמואל ב יז)

  ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו וגו' ויצו אל ביתו ויחנק
*

	 Gehazi également fut puni à cause de son discours. Quand Naamân devint lépreux puis guéri 
par Elisée, Naamân offrit à ce dernier de l'argent, de l'or et des cadeaux, qu’il ne voulut pas 
accepter. Géhazi, qui servait Elisée, vit l'argent, l'or et les vêtements et se dit : Mon maître a ménagé 
Naamân, cet Araméen, en n'acceptant pas de lui ce qu'il avait offert. Aussi vrai que Yahvé est vivant, je cours après lui 
et j'en obtiendrai quelque chose (2R 5, 20). C’est pourquoi il fut puni, comme il est dit : Mais la lèpre de 
Naamân s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géhazi s'éloigna de lui blanc de lèpre comme la neige (ib. 27) 
- Pourquoi? - Parce qu’il est dit: De cet anathème tu ne garderas rien (Dt 13,18). Naamân et le roi d'Aram 
servaient des idoles. et il est écrit : Tu n'introduiras pas dans ta maison une chose abominable, de peur de devenir 
anathème comme elle. Tu les tiendras pour immondes et abominables, car elles sont anathèmes (Dt 7,26). Puisque tu as 
dit : j'en obtiendrai quelque chose (meuma) (2R 5,20). par ta vie ! Tu prendras aussi son imperfection (mum), 
comme, il est dit : la lèpre de Naamân s'attachera à toi (ib. 27). R. Pedat a dit: Le Saint béni soit-il fit une 
alliance avec le monde : quiconque profère un discours de calomnie sera puni de la lèpre. - D'où le 
savons-nous ? - De ce qu’il est écrit ici: Voici la loi à appliquer au lépreux (ha-meçora’) (Lv 14,2). Lire : ha-moçi 
ra’ celui qui sort le mal de sa bouche. 

וגחזי על לשונו נטרד ונצטרע בשעה שנצטרע נעמן ונתרפא ע"י אלישע הנביא התחיל נעמן ליתן כסף וזהב ודורונות 
לאלישע ולא רצה לקבל עליו, היה גחזי משמש לפני אלישע ראה את הכסף ואת הזהב ואת הבגדים אמר הנה חשך 
אדני את נעמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא חי ה' כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאתו מאומה (מלכים ב ה) 

בודאי מומו לקח, שנאמר (שם מלכים ב' ה') וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם ויצא מלפניו מצורע כשלג, למה לפי 
שכתוב (דברים ו) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם והיה מלך ארם ונעמן שר צבאו עובדי ע"ג וכתיב ולא תביא תועבה 
אל ביתך א"ר פדת ברית כרותה להקב"ה בעולם כל מי שמספר לשון הרע ילקה בצרעת מנין ממה שקראו בענין וזאת 

תורת המצורע אל תקרי המצורע אלא המוציא שם רע,  
*

	 Voici la loi à appliquer au lépreux (Lv 14,2). Nos maîtres ont dit: Les plaies frappent quelqu’un à 
cause des calomnies qu’il profère. Et l'Esprit saint de s’écrier: Ne laisse pas ta bouche faire de toi 
(bessarekha) un pécheur (Qo 5,5). Autrement dit: faire que ta chair (bassar) soit atteinte. Et ne va pas dire au 
Messager que c'était par inadvertance (ib.). Autrement dit: ne va pas dire à l'ange en charge de toi: j’ai dit 
cela par erreur, car toute parole qui sort de ta bouche est inscrite dans un livre, qu’elle soit bonne ou 
mauvaise, accidentelle ou volontaire. - D'où savons-nous qu’il en est bien ainsi? - De ce qu'il est dit: 
Alors ceux qui craignent Yahvé se parlèrent l'un à l'autre. Yahvé prêta attention et entendit : un livre aide-mémoire fut 



écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent Yahvé et qui pensent à son Nom (Ml 3,16). Et quand David fut puni, 
il dit : que je me lève ou m'assoie, tu le sais, tu perces de loin mes pensées (Ps 139,2). Job dit de même : tu observes 
tous mes sentiers et prends l'empreinte de mes pas! (Jb 13,27). Pourquoi donner à Dieu l'occasion de s'irriter de tes propos 
et de ruiner l'œuvre de tes mains? (Qo 5,5): Il s’agit des mains et du corps quand ils sont frappés par la lèpre.  

ארז"ל אין הנגעים באים על האדם אלא על לשון הרע שמוציא מפיו ורוח הקדש צווחת ואומרת לו אל תתן את פיך 
לחטיא את בשרך (קהלת ה) אל תתן רשות להוציא דבר מפיך לחטיא את בשרך להלקות את גופך, ואל תאמר לפני 

המלאך כי שגגה היא ואל תאמר לפני המלאך הממונה עליך בשגגה הוצאתי הדבור מפי שכל דבור ודבור שיצא מפיך 
בספר נכתבים בין טוב בין רע בין בשוגג בין במזיד ומנין שהוא כן שנאמר (מלאכי ב) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו 
ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו, וכן במדת פורעניות אמר דוד לפני הקב"ה (תהלים 

קלט) אתה ידעת שבתי וקומי בנת לרעי מרחוק, וכן אמר איוב כי אתה צעדי תספור (איוב יד) ואומר (שם איוב י"ד) על 
שורשי רגלי תתחקה, למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשי ידיך (קהלת ה) אלו הידים והגוף שלוקין בצרעת 

ובנגעים,  
*

	 Autre interprétation. Ne laisse pas ta bouche faire de toi un pécheur…(Qo 5,5). La Tora s’exprime par 
euphémisme. Si ta femme te dit qu'elle est en état de nida, ne fais pas pécher ton corps en la 
touchant. Et ne va pas dire au Messager (ib.). en charge de toi depuis la formation de ton embryon: J'ai 
fait une erreur, je ne savais pas. pourquoi donner à Dieu l'occasion de s'irriter de tes propos et de ruiner l'œuvre de 
tes mains? (ib.). Allusion aux enfants atteints de la lèpre. R. AHa a dit en effet: Si un homme a des 
rapports sexuels avec sa femme quand elle a ses règles, ses enfants seront frappés de la lèpre. - 
Comment cela? - S’il a des rapports sexuels le premier jour des règles, l'enfant qui naît sera affligé à 
l’âge de dix ans. S'il a des relations avec elle le deuxième jour des règles, l’enfant sera affligé à l’âge 
de vingt ans. S'il a des relations avec elle le troisième jour, l’enfant sera lépreux à l’âge de trente ans. 
S'il a des relations avec elle le quatrième jour, il sera frappé à l’âge de quarante ans. Le cinquième 
jour, l’enfant sera lépreux à cinquante ans. Le sixième jour, il sera lépreux à soixante ans. Le 
septième jour, il sera lépreux à soixante-dix ans. Il ne quittera pas le monde avant d'avoir vu les 
fruits de ses entrailles touchés par a lèpre. Or, la durée de la vie humaine ne dépasse pas soixante-dix 
ans, comme le dit David: Le temps de nos années, quelque soixante-dix ans (Ps 90,10). Et parfois quatre-vingts 
ans si l'on réussit par son mérite à atteindre cet âge, comme il est dit : quatre-vingts, si la vigueur y est; 
mais leur grand nombre n'est que peine et mécompte, car elles passent vite, et nous nous envolons.(ib.). C'est pourquoi 
si un homme a des rapports avec une femme qui a ses règles le septième jour, l’enfant sera lépreux à 
soixante-dix ans, de sorte que notre homme ne quittera pas le monde avant d'avoir vu son fruit 
abîmé. le Saint béni soit-il dit: Cette punition, pour ainsi dire, ne vient pas de moi. Je vous ai déjà 
averti à ce sujet en écrivant : Voici la loi à appliquer au lépreux le jour de sa purification. On le conduira au prêtre 
(Lv 14,2).  

דבר אחר אל תתן את פיך לחטוא את בשרך בלשון נקי דברה תורה אם אמרה לך אשתך שהיא נדה אל תחטיא את 
גופך ותגע בה ואל תאמר לפני המלאך הממונה על צורת הולד שוגג הייתי ולא הייתי יודע, למה יקצוף האלהים על 
קולך וחבל את מעשה ידיך אלו הבנים שלוקים בצרעת, א"ר אחא אם שמש אדם עם אשתו בימי נדתה הבנים לוקין 

בצרעת, כיצד שמש ביום ראשון לנדתה הבן הנולד מהם לוקה לעשר שנים, שמש עמה ביום ב' לנדתה הבן לוקה 
לעשרים שנה, שמש ביום השלישי לנדתה הבן לוקה לשלשים שנה, שמש ביום הרביעי לנדתה הבן לוקה לארבעים, 

ביום החמישי לנדתה לוקה לחמשים, ביום הששי לנדתה לוקה לששים, ביום השביעי לנדתה לוקה לשבעים שנה 
כנגד שבעת ימי נדתה, ואינו יוצא מן העולם עד שרואה פירותיו מקולקלים ואין שנותיו של אדם אלא שבעים שנה 

שנאמר (תהלים צ) ימי שנותינו בהם שבעים שנה , זכה לשמנים, לכך אם שמש אדם עם אשתו בשבעה לנדתה הולד 
לוקה לשבעים שנה כביכול אומר אין המרירות זו משלי כבר העידותי בך ואמרתי לך זאת תהיה תורת המצורע, ד"א 

אל תתן את פיך וגו' אם עשית בזדון ותטעה ותאמר לכ"ג שהוא מלאך בשגגה עשיתי ותטעה אותו לעצמך את מטעה, 
למה יקצוף האלהים על קולך וגו' אלו הבנים שלוקין בצרעת, ומנין שכהן גדול נקרא מלאך שנא' (מלאכי ב) כי שפתי 

כהן ישמרו דעת וגו'. 


