
 

 

 

 בשביל הדיבור

 

 המצורע יושב בדד 
 מכולם הוא מפורד

הטהרה ו התשובה אך בזכות
 יכול לשוב בחזרה

 בס"ד

 מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "תזריע מצורע"

 פרשתנו עוסקת בנגע הצרעת. 

ֵמא הּוא " א טָּ ַגע ּבֹו ִיְטמָּ ר ַהּנֶׁ ֶׁ ל ְיֵמי ֲאש  בּכָּ ֵ ד ֵיש  דָּ בוֹ  ּבָּ ָּ ה מֹוש  ֲחנֶׁ " )ויקרא י"ג ִמחּוץ ַלּמַ

 מ"ו( 

 : קראו את דברי רש"י לפסוק .1

 

  ?מה ההבדל בין טמאים אחרים לטמא בנגע הצרעת

.________________________________________________________ 

  ? מה ההסבר שמביא רש"י להבדל

________________________________________________________

.________________________________________________________ 

 

 השלימו:

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

 לכן ה_____ של המדבר לשון הרע הוא בהבדלת ה________ משאר בני האדם.

 הבדלה / עונש / לשון הרע / מצורע 

 

 טהרת המצורע.  

 קראו את הפסוק: .1

רּועַ " ַרַעת ִמן ַהּצָּ ַגע ַהּצָּ א נֶׁ ה ִנְרּפָּ ה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ אָּ ה ְורָּ ֲחנֶׁ ל ִמחּוץ ַלּמַ א ַהּכֵֹהן אֶׁ צָּ )י"ד ,  "ְויָּ

 ג'(.

 קראו את דברי הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת:

שואלים המפרשים: מדוע האריכה התורה בלשונה וכתבה "והנה נרפא נגע הצרעת מן 

 הצרוע"? לכאורה היה עליה לכתוב "והנה נרפא הצרוע", וזהו! 

מה נשתנה משאר טמאים  :מו. ואמרו רבותינוישלא יהיו שאר טמאים יושבים ע בדד ישב:

 הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא יבדל ?לישב בדד

 חוץ משלוש מחנות.
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 המצורע יושב בדד 
 מכולם הוא מפורד

הטהרה ו התשובה אך בזכות
 יכול לשוב בחזרה

ה. ולכן אומר בעל אור החיים הקדוש שהצרוע יכול לרפא את עצמו על ידי שיחזור בתשוב

 מן הצרוע" הצרוע יכול להביא רפואה לעצמו על ידי תשובה. –נאמר "והנה נרפא נגע הצרעת 

 "מן הצרוע באה רפואתו ששב ורפא לו".     

 

  ?מה הקושי  בפסוק 

 ?מה עונה בעל האור החיים הקדוש 

 ?על איזה חטא צריך הצרוע לחזור בתשובה 

 השלימו:

 ורע.פרשתנו עוסקת בתהליך הטהרה של המצ

אחרי שהאדם החוטא ב_______ נענש בנגע ה____, אחרי ש_____ כי כולם ידעו על 

______. אחרי ימים של ריחוק מה______ אומרת התורה כי יש ______. אם יעשה _____ 

 יוכל המצורע ל____. הדבר תלוי רק ____. 

 טהרחטאיו / צרעת / התבייש / לשון הרע / תקווה / חברה / בו / תשובה / הי

 

ַקח " ה ַהּכֵֹהן ְולָּ ֵהרְוִצּוָּ ּטַ ִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב ַלּמִ ְ ז ּוש  רֶׁ ִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ אֶׁ י ִצּפֳּ ּתֵ ְ )י"ד " ש 

 , ד'( 

 מה עניין הציפורים לטהרה? 

 דברי רש"י לפסוק: היעזרו ב

לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו "

 ".צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קול

 

 עיין בפסוק: כיצד מכנה התורה את הצרוע? מה אתה למד מכך על מצבו הרוחני? .1

________________________________________________________ 

 את הקשר בין תהליך הטהרה לסוג החטא. הסבירו לפי דברי רש"י .2

________________________________________________________ 

כיצד אפשר לחזור בתשובה על עוון לשון הרע בימינו?  .3

______________________________________________________ 
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  :דבר תורה לשבת פרשת "תזריע מצורע"

צרעת אדם, צרעת הבגד וצרעת  -מצורע" מפורטים בהרחבה דיני נגע הצרעת בפרשיות "תזריע 

זאת תהיה תורת הבית. חז"ל מבארים כי הנגעים באים על האדם כעונש על לשון הרע: "

  .זו תהיה תורתו של מוציא שם רע -" המצורע

בֹועל ציווי התורה כי המצורע " ד ֵיֵשב ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה מֹושָּ דָּ הואיל רש"י את דברי רבותינו: "" מביא בָּ

יבדל חוץ משלוש מחנות". והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא 

כוחו של הדיבור הרע הוא הרסני. הוא מפריד בין אוהבים, בני משפחה וחברים, ועל כן המצורע 

 שהיה הגורם לפירוד נענש בפירוד ובבידוד מחברת אנשים.

א נֶ נגע הצרעת נ ַגע רפא על ידי חזרה בתשובה כפי שמסבירים חכמים את הפסוק: "ְוִהֵנה ִנְרפָּ

רּוַע". ַרַעת ִמן ַהצָּ רּוַע" מרמזות  ַהצָּ אפשר היה לכתוב "ונרפא הצרוע", אלא שהמילים "ִמן ַהצָּ

מש במתנת הדיבור נשתדל ונתאמץ להשתאת עצמו בכך שתיקן את דרכיו. שהצרוע ריפא 

 .  לטובה

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשון הרע -מצווה בפרשה 

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

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

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

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

 

 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.
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 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

 

 :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
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 :ת אתגרושאל

 אש?איך נקראת צרעת הר .א

 ?איזה צבע יש לשיער במקרה של צרעת .ב

 ?מהי גבחת .ג

 ?כיצד נקראות הבהרות הלבנות שבעור .ד

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

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 .הקשורות האחת לשנייה

 ציפורים           ברית

 תולעת          צרעת

 הבתים           עץ   

 ארז              שני           

 מילה              שתי

 


