
 

 

 

 בן אדם לחברו -חזון החמ"ד

 

המצורע יושב בדד מכולם 

 הוא מפורד
כי בדבריו הרעים הפריד 

 בין חברים

 בס"ד

 / מירב מגני "תזריע"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

נו עונש על לשון הרע. האדם יהנושא העיקרי בפרשתנו הוא טומאת הצרעת. נגע הצרעת ה (1

קרא את  .מ"ו -ו מ"ה וקיםשנטמא על ידי נגע זה מחויב להתנהג כפי שמתואר בפרק י"ג פס

 הפסוקים והשלם את המשפטים הבאים:

ר ּבֹו הַ  ֶׁ רּוַע ֲאש  ֵמא "ְוַהּצָּ ה ְוטָּ ם ַיְעטֶׁ פָּ רּוַע ְוַעל ש ָּ ֹו ִיְהיֶׁה פָּ יו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאש  דָּ גָּ ַגע ּבְ ּנֶׁ

בֹו" ָּ ֲחנֶׁה מֹוש  ב ִמחּוץ ַלּמַ ֵ ד ֵיש  דָּ ֵמא הּוא ּבָּ א טָּ ַגע ּבֹו ִיְטמָּ ר ַהּנֶׁ ֶׁ ל ְיֵמי ֲאש  א. ּכָּ ֵמא ִיְקרָּ  טָּ

 בגדיו צריכים להיות _______. (א

 אסור לא ל______ את שערותיו. (ב

 ור לו ל______ את זקנו.אס (ג

 הוא צריך להודיע לכולם שהוא ______. (ד

 עליו לצאת _______ לישוב. (ה

 

 רש"י לד"ה "בדד ישב" מנסה להסביר את האיסור המיוחד שחל על המצורע: (2

הואיל  ?מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד :"שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו. ואמרו רבותינו

 "איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא יבדלוהוא הבדיל בלשון הרע בין 

 __________________________ מה ההבדל בין טמאים אחרים לטמא בנגע הצרעת? (א

 __________________________________________________ מהי הסיבה לכך? (ב

 ______________________________________? מה ההסבר שמביא רש"י להבדל (ג

 )בחר בתשובה הנכונה( מסוג זה?כיצד מכונה עונש  (ד

i) קל וחומר 

ii) מידה כנגד מידה 

iii) כרת 

 השלימו: (3

 הוא  פירוד ו________ בין בני האדם.  ____   התוצאה של המדבר  _____

 הוא בהבדלת ה________ משאר בני האדם. מדבר לשון הרעלכן ה_____ של ה

  מצורע / / לשון הרע עונש / הבדלה

 

  .ין הצרעת לחטא לשון הרעבים את הקשר שונים המסביר מקורותלפניכם  (4

 ומצאו את הקשר בין מחלת הצרעת לחטא לשון הרע.  מקורותקראו את ה  

 

  :"אמר רבי יוסי בן זימרה הצרעת.." בנגעהשמר " 

 באים עליו" נגעים כל המספר לשון הרע

 ____________________________הקשר:
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המצורע יושב בדד מכולם 

 הוא מפורד
כי בדבריו הרעים הפריד 

 בין חברים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היעזרו בתרמילון שלפניכם: 

מאותיות המילים של /המילה "נגע" חוזרת בהקשר לצרעת ולעונש הבא על מספר לשון הרע 

 וכשחטאו קבלו צרעתה בהם צרעת יתה גבוהה לא היהמילה "מצורע" / כשהיו עם ישראל במעל

 קראו את הפסוק ואת פירוש רש"י וענו:  (5

ֹּאֶמר ה"  "לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך ְבֵחיֶקָך ַוָיֵבא ָידֹו ְבֵחיקֹו ַויֹוִצָאּה ְוִהֵנה ָידֹו ְמצַֹּרַעת ַכָשֶלג 'ַוי

אם בהרת לבנה " ,('ד ,ג"דרך צרעת להיות לבנה )ויקרא י מצרעת כשלג: רש"י:

, "לא יאמינו לי"( 'אף באות זה רמז שלשון הרע סיפר באומרו )פסוק א ."היא

 ".לפיכך הלקהו בצרעת, כמו שלקתה מרים על לשון הרע

 ______________. מי הדמות המתוארת בפסוק? .1

 ________________. מהקב"ה? האיזה אות קיבל .2

 ____________________._____________ מה רמז הקב"ה באות שהראה? .3

 ____________________.מי עוד לקה בצרעת בעוון לשון הרע ומה קרה בעקבות כך?  .4

בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו: "כל אשר דיבר ה'  :דרש ר' שמעון בן יוחאי

אותה שעה לא היה בהן לא זב ולא מצורע, ולא חיגרין, ב -( 'ד, ז"ונשמע" )שמות כ נעשה

ולא סומין, ולא אילמים, ולא חירשים, ולא שוטים. על אותה שעה הוא אומר: "כולך 

לא עברו ימים קלים עד שנמצאו בהן זבין וכיוון שחטאו  .יפה רעיתי ומום אין בך"

 .כל זב"ומצורעין. על אותה שעה הוא אומר: "ִוישלחו מן המחנה כל צרוע ו

 __________________________________הקשר:  

 

 
 תחשבו על זה 

  ,אם משתמשים בו לרעה הוא מפריד אפילו בין אוהבים לדיבור שלנו יש כוח רב.

 נינו.יואם משתמשים בו לטובה הוא מאחד את כולם. נשתדל בכל עת לדבר טוב ולהרבות שלום ואהבה ב
 

 
 הצרעת לדיבור הוא בכך שהדיבור הוא ביטוי חיצוני של מחשבות ורגשות פנימיים קשר נוסף בין מחלת

 והעור שבגוף האדם מראה כלפי חוץ קלקול שקיים בגוף. בשניהם הטיפול הוא שורשי ורוחני

 את הדיבור מתקנים על ידי מחשבות טובות ואת הצרעת מרפאים על ידי  טהרה בעזרת הכהן.

 

 )ערכין ט"ז('מצורע' מוציא שם רע 

 ____________________________הקשר:
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המצורע יושב בדד מכולם 

 הוא מפורד
כי בדבריו הרעים הפריד 

 בין חברים

 ": דבר תורה לשבת פרשת "תזריע מצורע

מלמדים שהצרעת באה  מעשים שונים שנזכרו במקראפרשתנו עוסקת בנגע הצרעת. 

ת ידו מחיקו וגילה שהיא . כך למשל, כשהוציא משה אלשון הרע כעונש על חטא

מצורעת כשלג, כעונש על שהרהר אחר אמונתם של בני ישראל בשליחותו; כך במעשה 

משה איש האלוהים; וכך במעשה גיחזי משרת  על מרים אחותו, שנצטרעה על שדיברה 

" ָבָדד ֵיֵשב ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה מֹוָשבֹוודה. על ציווי התורה כי המצורע "אלישע ועוזיה מלך יה

הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש מביא רש"י את דברי רבותינו: "

יבדל חוץ משלוש מחנות". כוחו של הדיבור הרע הוא הרסני. הוא מפריד לרעהו, אף הוא 

בין אוהבים, בני משפחה וחברים, ועל כן המצורע שהיה הגורם לפירוד נענש בפירוד 

ן  ניתן להסיק עד כמה גדולה ועצומה ההשפעה החיובית ובבידוד מחברת אנשים. מכא

 של הדיבור שביכולתו לקרב ולהשכין חיבור ואהבה בין כולם. 

 

  מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודי דות וחידודים /חי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשון הרע -מצווה בפרשה 

את החלק הרוחני שבאדם, את הדיבור מבטא  המאפיין הייחודי של האדם על פני כל הנבראים הוא כוח הדיבור.

 –לייעודו הנכון ים" שטבע בו ה' בבראו אותו. פרשת "תזריע" מלמדת שכוח דיבור זה חובה לשמור וק"צלם אל

. אם חלילה מעל האדם בשימוש ועוד ני אדם, לימוד תורהשימוש בדיבור למטרות חיוביות: תקשורת טובה בין ב

 צרעת. –בכוח הדיבור, ודיבר "לשון הרע" על מישהו, נענש הוא בעונש קשה, מיוחד, המאפיין את הדיבור הרע 

 

 מה חסר? השלימו לפי הפסוקים.

ַשר ______" )י"ב, ג'( .א  "ּוַבּיֹום _____ ִיּמֹול בְּ

הּוָבא ֶאל  .ב ָשרֹו _____  ______ וְּ עֹור בְּ ָהָיה בְּ ָשרֹו ____ אֹו _____ אֹו _____, וְּ עֹור בְּ ֶיה בְּ "ָאָדם ִכי ִיהְּ

ֲהִנים" )י"ג, ב'( ֵהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָבָניו ַהכֹּ  ._____ ַהכֹּ

ֶיה __ .ג רֹּאשֹו ִיהְּ יּו ______ וְּ ָגָדיו ִיהְּ ַהָצרּוַע ֲאֶשר בֹו _____, בְּ ָרא" "וְּ ָטֵמא ָטֵמא, ִיקְּ ַעל ָשָפם _____; וְּ ___, וְּ

 )י"ג, מ"ה(

ָמא, _____ הּוא: .ד ֵמי ֲאֶשר ַהֶנַגע בֹו ִיטְּ   _____ ֵיֵשב, ִמחּוץ ______ מֹוָשבֹו" )י"ג, מ"ו( "ָכל יְּ

הּוָבא ֶאל ________" )י"ד, ב'( .ה יֹום ______, וְּ ֶיה תֹוַרת ________ בְּ ֹּאת ִתהְּ  "ז

אּו ֶאלִכי  .ו ֶכם" )י"ד, ל"ד -ָתבֹּ ָנַתִתי ֶנַגע ָצַרַעת ____ ֶאֶרץ ֲאֻחַזתְּ ֵתן ָלֶכם _____; וְּ    (ֶאֶרץ ____, ֲאֶשר ֲאִני נֹּ
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המצורע יושב בדד מכולם 

 הוא מפורד
כי בדבריו הרעים הפריד 

 בין חברים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 מידה כנגד מידה"" –מידה בפרשה 

לעתים נוטה לחרוג מהמותר, ולעשות מה שליבו מושך אותו או גורמים אחרים שבסביבה מושכים אותו לכך. האדם 

פרשת "תזריע" מלמדת  "מידה כנגד מידה". עיקרון חשוב בחינוך של ה' את עם ישראל ואת העולם כולו הוא עיקרון

ידי לשון הרע להרחקה בין בני  שעונש הצרעת הבא על מי שמדבר לשון הרע הוא בהתאם לעברה. מי שגרם על

 אדם עליו להיענש בהרחקה מחברת בני אדם, על ידי שהייה מחוץ למחנה עקב הופעת צרעת על גופו.

 :כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה - בלשון הפרשה

הכהן אומר לאדם שבתהליך טהרה מהצרעת לקחת שתי ציפורים חיות טהורות, עץ ארז, שני  .א

 ____________________________________________תולעת ואזוב )י"ד, ד'( 

.___________________________________________________________ 

הוא טהור ויכול לחזור למחנה, אך האדם המטהר מכבס את בגדיו, מגלח שערו, רוחץ במים ואז  .ב

)י"ד, ח'( _______________________  עדיין עליו להמתין מחוץ לאוהלו שבעה ימים

___________________________________________________________.  

לפני שהכהן מגיע אל בית נגוע בצרעת מפנים את הבית ורק לאחר מכן הכהן מגיע )י"ד, ל"ו(  .ג

_______________________________________________________. 

בני ישראל צריכים להיזהר בענייני טומאה וטהרה כדי להישאר בחיים וכדי לא לטמא את עצמם  .ד

 ______________________________________________ ואחרים )ט"ו, ל"א(

____________________________________________________._______ 

 
 

 

 
      

 

 כתבו נכון / לא נכון לגבי המשפטים הבאים: מה נכון?

 נכון / לא נכון –אישה יולדת מביאה קורבן כבש לעולה, ובן יונה או תור לחטאת  .א

חייב ללכת דווקא אל הכהן הגדול ולא אל אחד מבניו  –שזו צרעת  אדם שיש לו נגע בעור והוא חושש .ב

 נכון / לא נכון –

 נכון / לא נכון –מי שיש לו צרעת צריך להיות בהסגר שמונה ימים  .ג

 נכון / לא נכון –צבע צרעת הראש או הזקן הוא צהוב  .ד

 נכון / לא נכון –הצרוע צריך לצאת מחוץ למחנה  .ה

 נכון / לא נכון –צבע צרעת הבגד הוא כחול או ירוק  .ו

 נכון / לא נכון –בגד שנגוע בצרעת צריך לשרוף אותו  .ז

 

 :ת אתגרושאל 

 ?מהי גבחתו אש?איך נקראת צרעת הר .א

 ?יזה צבע יש לשיער במקרה של צרעתא .ב

 ?כיצד נקראות הבהרות הלבנות שבעור .ג

 רכס אדמה מוגבה. י וזנבי ותקבלאני נגע בעור. קצץ ראש .ד

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות האחת לשנייה

 ציפורים                   ברית

 תולעת                  צרעת

 הבתים                   עץ   

 ארז                      שני      

 מילה                    שתי

 


