
 בס"ד

  גי פרק - "צרעת נגע"

ובקיום עבודת ה' לעם, בהוראת חוקי התורה  – למדנו על תפקידם החשוב של הכוהניםבפרקים הקודמים 

במשכן. אלו המצבים הרגילים שבהם עומדת בפני האדם מישראל האפשרות להגיע למשכן, מקום 

 .השראת השכינה

מנוע מלכתחילה מלהגיע נמצא בטומאה, ואולם ישנם גם מצבים פחות טובים, בהם האדם מישראל 

ריחוק המסמל את הנגע גופני  -מצורע, שהוא כעין מחלה רוחנית  של זה . אחד המצבים הללו הואלמשכן

 . ועמוק תיקון יסודידורש מהשכינה וה

 חר צעד ממצב של ריחוק למצב של טהרה וכפרה.כיצד הכהן מלווה את היהודי צעד א בפרקנו נלמד על

 

 למורה:

 : האופן המוצע ללימוד

בלימוד שלנו לא  .מצביהם השוניםאת נגעים, ושונים של סוגים מפרטים ה ,פסוקים ארוכים -בפרשה 

קשר שלו עם בו של האדם המנוגעי להכלבתהליך נתמקד בצורה ובמראה של כל אחד מהנגעים, אלא 

 הכהן.

 עיקר, אף על פי שהם מיעוט הפסוקים: –נעשה זאת בשלשה שלבים, כאשר הראשון והאחרון שבהם 

מה עושה האדם הרואה נגע בבשרו, למי הוא פונה, מהן האפשרויות העומדות  –ח -לימוד פסוקים א .1

 בפני הכהן וכו'.

נזהה אותם בפסוקים  –מנוגע נציין כי ישנם סוגים שונים של נגעים שעל פיהם יכול הכהן לטמא את ה .2

 ונראה את שמותם, ללא עיון בפרטים: בהרת, שאת, שחין, מכוה, נתקים )נגעי שער(.

מו להבין מהי המשמעות של "וטמאו הכהן", מהם דיניו של המצורע. בפסוקים -הומיד נעבור לפס' מ .3

 אלו ניעזר גם בשלשה דיבורי המתחיל ברש"י 

 

 סוגים שונים של נגעים.לכולל , שהוא שם "צרעת"נתוודע למונח ב  בפסוק - הצרעת

)הנבדלים זה מזה ברמת  ספציפיים נגעים"שאת", "ספחת", "בהרת" הם שמות שונים של   בפס' א לדוגמה:

 צרעת. –של כל הנגעים הוא  השם הכוללהלובן, רש"י(. 

ת האדם הנגוע. בימינו חשוב להזכיר כי רק הכוהנים  הם שידעו ונצטוו לזהות את הנגעים האלה, ולטהר א

 אין נגעים מן הסוג הזה, וגם אין כוהנים היודעים לזהותם ולטפל בהם.  –

הסגרת החולים ו ,מחלה קשה ומדבקת -אין לבלבל, אפוא, בין הצרעת המוכרת לנו מהמאות האחרונות 

נגע בעור, אך היא איננה מחשש להידבקות. הצרעת האמורה בתורה היא אמנם בתי המצורעים" "בה ב

 באמצעות משחות..  מתרפאת  איננהאותה מחלה מדבקת, והיא ודאי 

 

 ב(-)פס' אהופעת הנגע והפניה לכהן 

ר  א ֵּ ה ְוֶאל ֶאל ה'ַוְיַדב  ֶ אֹמר ֹמש   : ַאֲהרֹן לֵּ

י ָאָדם ב ְהיֶה ְבעֹור כ ִּ ת אוֹ  יִּ אֵּ רֹו ש ְ ש ָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ב ְ ַ    ַספ 



רוֹ  ְוָהָיה ְבעֹור ש ָ  ֶנַגע ָצָרַעת לְ  ב ְ

 

להמחיש את הענין של "נגע רוחני" על ידי המחזה של יהודי ה"מתקשר" לקופת החולים ומבקש לקבל ניתן 

 . הופיע בעורו ממש הבוקרטיפול עבוד נגע מסוים ש

 מתברר שזהו סוג של נגעים שהקופה איננה מטפלת בו.. הקצר שיחהלאחר 

את  קבללוכל י ואצלם ,על כן יומלץ למתקשר לפנות לגורמים אחרים, המומחים בדיוק למצבים הללו

 על מנת לאתר מי הם המומחים הללו. –ההנחיות המתאימות. כך נפנה את התלמידים לפס' ב 

 

ן ְוהו ָבא ֶאל ֹהֵּ ים אֹו ֶאל ַאֲהרֹן ַהכ  ֲֹהנִּ ָניו ַהכ  ב ָ  :ַאַחד מִּ

  .הבין מה המשמעות של המראהויבקש להכהן  המנוגע יבוא אל

 פסוקים שנלמד בפרק. ב -והתשובה 

ומהו עומק  )לבן( בוחן את הנגע על פי הלכות התורה. הוא מזהה בדיוק מהו צבע המראה הכהןראשית, 

אבחן את המראה כ"נגע" המראה )הנראה בהשוואה שבין הנגע לרקע של העור סביבו(. אם הכהן 

 בפס' ד. –בפסוק ג, השניה  –עומדות בשלב הזה שתי אפשרויות. האחת 

 תי האפשרויותהאם יוכלו לאתר את ש –נשאל את התלמידים 

 

ן ֶאת ג ֹהֵּ עֹור ְוָרָאה ַהכ  ֶַגע ב ְ ר  ַהנ  ש ָ ַגע ָהַפְך ָלָבןַהב ָ ֶ נ  ַ ָער ב  רוֹ  ְוש ֵּ ש ָ עֹור ב ְ ַגע ָעֹמק מֵּ ֶ ה ַהנ  ֶנַגע  ו ַמְראֵּ

ן  ֹהֵּ א ֹאתוֹ ָצַרַעת הו א ְוָרָאהו  ַהכ  ֵּ מ  ם ד  :ְוטִּ רוֹ  ְואִּ ש ָ עֹור ב ְ וא ב ְ ֶהֶרת ְלָבָנה הִּ ין ב ַ ן ְוָעֹמק אֵּ  ַמְרֶאָה מִּ

ָעָרה לֹא ן  ָהַפְך ָלָבן ָהעֹור ו ש ְ ֹהֵּ יר ַהכ  ְסג ִּ ים ֶאתְוהִּ ְבַעת ָימִּ ַגע ש ִּ ֶ  :ַהנ 

שבוע  . כעבור (, ז( א, ומשנה מס' מגילה )רש"ילמשך שבוע מחוץ למחנה  ענוגבידוד המההסגר הוא 

 :נוסףלשבוע טמא או שצריך הסגר טהור, הוא את הנגע ויחליט האם  הכהןיבדוק 

החלטת  מראה הנגע
 הכהן

החלטת  וע ראשוןבסוף ש
 הכהן

החלטת  סוף שבוע שני
 הכהן

 
מראה עם כל סימני ה

 הנגע
 

 
 טמא

 

מראה עם חלק ה
 הסימניםמ

 
 

 
 הסגרה

 טמא פשה הנגע

 

  
 
 

 

 הסגרה לא פשה הנגע  
  פשה הנגע נוספת

 כהה הנגע

 טמא

 טהור

 [דומה לעור הרגיל יהכהה ונה )שהוא לבן( הנגע = צבע כהה;  תפשט= גדל וה פשהביאור המושגים: ]
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 את הטבלה תוך השמטת חלק מהפרטים:להשלים  –ידים משימה מלאפשר לתת לת

החלטת  מראה הנגע
 הכהן

החלטת  וע ראשוןבסוף ש
 הכהן

החלטת  סוף שבוע שני
 הכהן

 
מראה עם כל סימני ה

 הנגע
 

 
 

 

מראה עם חלק ה
 הסימניםמ

 
 

 
 

 טמא 

 

  
 
 

 

  לא פשה הנגע  
  פשה הנגע

 

 טמא

 טהור

 

*   *   *  

מכריז על הכהן  – נגע צרעתכ מוכריה ראשונה, ובין בראיה שניה או שלישית, אם הנגע אבין אם בר

 המצורע כ"טמא".

 מה המשמעות של הכרזה זו? 

בפני )ניתן להמחיז  את הכהן: "מה זה אומר"? שואל יודאובהמצורע שזה עתה נתבשר על טומאתו 

 (והן את הכהן המודאג המצורע המודאג, את הן - ידיםהתלמ

כל ל, המתייחסים מו-עבור ללמוד את פס' מדנ -המצורע  תטומאשל כדי להבין את המשמעות הקשה 

 :הנגעים

 מו. מה משתנה בחייו כעת? מה עליו לעשות?-ננסה להשיב למצורע על פי פסוקים מה

 .)דיבורי המתחיל ע"פ תכנית הלימודים( לשם כך ניעזר בפירוש רש"י

ר מה ֶ רו ַע ֲאש  ֶַגע ְוַהצ ָ ֹו ַהנ    ב 

ים     ְהיו  ְפֻרמִּ ָגָדיו יִּ ְהֶיה ָפרו עַ    ב ְ ֹו יִּ   ְורֹאש 

ָפם ְוַעל     א      ַיְעֶטה ש ָ א ָטמֵּ ְקָרא ְוָטמֵּ  : יִּ

ל מו וֹ  כ ָ ֶַגע ב  ר ַהנ  ֶ י ֲאש    ְימֵּ

ְטָמא     א הו א יִּ ב    ָטמֵּ ֵּ ָדד יֵּש  בוֹ  ב ָ ֲחֶנה מֹוש ָ ַ חו ץ ַלמ   :מִּ

. הוא מתרחק את שבטווהמצורע משולח מחוץ ל"שלש מחנות". הוא עוזב את ביתו, את משפחתו, 

 כי הוא טמא, למען ירחקו ממנו!יז אבלים. לכל רואהו הוא מכרמנהג  –. מנהגו קום השכינהממ

 מה קרה? כיצד ומתי הוא יוכל לחזור אל המחנה? למה? –וכאן המצורע מן הסתם שואל את הכהן 

. הנגע הוא סימן לאדם המורה על מצבו זהו המקום להבהיר כי החזרה אל המחנה איננה תלויה בזמןו

 הרוחני. חזרתו אל המחנה ורפואתו תלויה, אפוא, בתיקון המעשים. 
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 ?..הה הנגעכ וליא -על מנת שיבדוק אותו  ניתן להמחיז את המצורע ה"מתקשר" כל הזמן אל הכהן

 לעל המעשים שעשה ועמהותית למחשבה  תנה טכנית,משוב מהאת הכהן המכוון אותו שוב ו -ומנגד 

 .תשובההתיקון והדרך 

 

את אחד של הצרעת, האפשרי דוגמה למשך הזמן כניתן להביא  ןזוסבר את האלי כד –לשיקול דעת המורה 

 עוזיהו.המלך  –המצורעים המפורסמים בתנ"ך 

חזקה בניה ביצר את ירושלים בם, וגדוליצחונות ינהשיג עוזיהו שהמלך מסופר על  )ב, פרק כו(דברי הימים בספר 

רת על מזבח הזהב, ולהקטיר קטנכנס להיכל על מנת בגאון ליבו . "תּוְכֶחזְָקתֹו ָגַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהְשִחי", פוארתמו

 נצטרע. –כאשר עמד עם הקטורת ליד המזבח  .לא חזר בו הניםוועל אף הפצרות הכ

ית "עוזיהו היה  ית   (מבודד על יד החומהמקום ) ַהָחְפִשיתְמצָֹרע ַעד יֹום מֹותֹו וַיֵֶּשב ּבֵּ וְיֹוָתם ְּבנֹו  ה'ְמצָֹרע ִכי נְִגזַר ִמּבֵּ

ית ַהֶמֶלְך   ."ַעל ּבֵּ

 שנה! 25לפי חז"ל משך זמן זה היה 

 

)תלמוד בבלי,  חז"ל ביארו במקומות שונים על איזה חטא באה הצרעת. בגמרא נמנו שבעה חטאים אפשריים לצרעת

למען ישוב האדם בתשובה, וכי  - כי העקרון הוא שהצרעת הינה אות רוחני תלמידיםכדאי להדגיש ל. ערכין טז.(

  שייעשה אל מול הכהן.  ןיתבררו במהלך התיקו חטאי האדם

 לשון הרע.הוא  –צרעת שעליו באה המרכזיים  כי אחד החטאים, המפורסמים רש"ידברי נביא את 

 רש"י לפסוק מו:

ואמרו רבותינו מה נשתנה משאר טמאים . שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו - בדד ישב

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

 

בין  הטלת הפירוד, ולשון הרע חמור עווןמדיניו הקשים של המצורע נוכל גם ללמוד עד כמה אם כן, 

 .בתיקון מעשיו ודרכו - מצורע בון וחזרה אל המחנה תלויה קיאנשים במחנה. הדרך לת

 רעשם יא מוצ – מצורע : בשמוגם חכמים אמרו כי עוונו של המצורע רמוז 

 משימה לתלמידים:

 לעזרתכם קרוצה לשוב לביתו ולמשפחתו. הוא זקוהמצורע 

יוכל להצליח ש מנתעל  ,הוא יכול לעשות, או ממה עליו להימנעמה  – עצות טובות כמההציעו לו 

 :לשון הרע עווןמ נצלהילבמשימתו ו

 

 

 

 

 

___________________

_________________ 

 

____________

____________ 



וה; נתקים )נגעי שער(; בהרת. לכל נגע ושחין; מכ שאת; –ישנם סוגים שונים של מראות מד -בפס' ט

פוסקים את  , והםבקיאים בהלכות אלו אשר היוכוהנים הרואה נגע צריך לילך לוהלכות משלו. דינים  –

  .כהןההוראת  פי עלאף אחד מהמראות הללו מטמא אלא  אין .הדין

 

 מיומנו של מצורע" " –משימה לתלמידים 

במפגש עם מראה הנגע, בשעת  –יים תבתהליך העובר על המצורע ישנם מספר שלבים משמעו

 וכדו'. שלבים אלו קשורים במצבו הרוחני של המצורע.השיבה אל המחנה הבידוד,  ההסגר,הכהן, 

ול קלפי שי, או כמה) , המתארת אחד מהשלבים הללוחהומשימת כתיבה פתתת לתלמידים ניתן ל

 המורה( מנקודת הראות של המצורע.  דעת

 :כגון פתיחה באמצעות משפטילכוון לתת משימה פתוחה ואפשר  אפשר

 ורזר בעוהמראה מתי את היהבוקר שרא ואותב... 

 ש.. פחדתי דתי מול הכהןמכשע 

  ש.. יתבחשיר אותי גלהס טחליהכאשר הכהן 

  הרגשתי ש.. שאני טמא כריזהכשהכהן  

 

 

 

 

 

 

 מיומנו של מצורע

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



 נט(-)פס' מז עת הבגדרצ

 

 היא דין מיוחד, אשר עליו כותב רמב"ן:צרעת הבגד 

זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם, וכן נגעי הבתים, אבל בהיות ישראל שלמים לה' יהיה רוח השם "

יתהוה  - עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועון

 "כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו, להראות כי השם סר מעליו

 

 לראות את פסוקי הפתיחהו לתלמידים, "צרעת הבגד"הבסיסי של מושג נוכל לתאר את האם כן, 

)אין צורך להביאו מבפנים ב"ן י רמרלאור דב סבירנ .מבלי להיכנס לפרטי הדינים מט, נט(-)מז והסיום

כי זהו סימן מיוחד, לעם אשר השכינה נמצאת ממש בקרבו,  בפני התלמידים אלא להסביר על פיו(

 :וכלי עורבבגדים אשר מורה לאדם מתי ה' סר מעליו. סימן זה יכל להופיע גם 

ֶגד" ֶ י ְוַהב  ְהֶיה ב כ ִּ   ֹו ֶנַגע ָצָרַעתיִּ

ֶבֶגד ֶצֶמר ים ב ְ ת ִּ ש ְ ִּ ֶבֶגד פ   ..אֹו ב ְ

ֶַגע    .."םְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמד ָ  ְוָהָיה ַהנ 

 .יש לשרוף אותו –, וכאשר הכהן מטמא את הבגד ודינים שוניםמצבים  –לצרעת הבגד 

 "םיְַרְקַרק אֹו ֲאַדְמדָ "מילים: לאת התלמידים לביאור רש"י להפנות  –ת המורה לשיקול דע

 ירוק שבירוקין - ירקרק

 אדום שבאדומים - אדמדם

מאד, כך קטן  –ק" הוא ירוק בהיר, אלא כמו שאנחנו אומרים היום "קטנטן" "ירקרולא כלשוננו ש

 !אדום, אדום מאד-אדום ..הואלפי פירוש רש"י "אדמדם" 

 

 

 

 


