
 בס"ד

  דיפרק  - צרעת הבית

 למדנו על צרעת הגוף ועל צרעת הבגד. יגבפרק 

 מיוחד ופלאי. , סוגהצרעת בסוג השלישי של ת הנושאה מסיימת אתורה

 

  מה הסימנים שלו? כיצד הוא מופיע? היכן מופיע הזוג השלישי של הצרעת?לד. -ים לגקנקרא פסו

ר  לג ֵּ ה ְוֶאל ֶאל ה'ַוְיַדב  ֶ אֹמר ֹמש  י ָתֹבאו  ֶאל לד: ַאֲהרֹן לֵּ ַנַען כ ִּ ן ָלֶכם ַלֲאֻחז ָה ֶאֶרץ כ ְ י ֹנתֵּ ר ֲאנִּ ֶ  ֲאש 

י ֶנַגע ָצַרַעת ית ֶאֶרץ ֲאֻחז ְַתכֶ  ְוָנַתת ִּ בֵּ ר לה: םב ְ ֶ ת ו ָבא ֲאש  יִּ ַ אֹמר: לֹו ַהב  ן לֵּ ֹהֵּ יד ַלכ  ג ִּ ֶנַגע  ְוהִּ י  כ ְ ְרָאה לִּ נִּ

ת יִּ ב ָ ו  ֶאת לו: ב ַ נ  ן ו פִּ ֹהֵּ ה ַהכ  ו ָ ת ְוצִּ יִּ ַ ְראֹות ֶאת ַהב  ן לִּ ֹהֵּ ֶטֶרם ָיֹבא ַהכ  ַגע ב ְ ֶ ְטָמא ַהנ  ל ְולֹא יִּ ר מ כ ָ ֶ ֲאש 

ן ֹהֵּ ן ָיֹבא ַהכ  ֵּ ת; ְוַאַחר כ  יִּ ב ָ ְראֹות אֶ  ב ַ ת תלִּ יִּ ַגע ְוָרָאה ֶאת לז: ַהב ָ ֶ ֵּה  ַהנ  נ  תְוהִּ יִּ ַ ירֹת ַהב  קִּ ֶַגע ב ְ  ַהנ 

ֹת ַקֲערו רֹת ְיַרְקַרק  ֹת ש ְ מ  ָפל אֹו ֲאַדְמד ַ יֶהן ש ָ ן ו ַמְראֵּ י מִּ  :רַהק ִּ

 

 חזק של נגעים, כתמים, בצבע ירוק או אדוםהופעה  –הוסג השלישי של צרעת נקרא: צרעת הבית, והוא 

ְתכֶ  דבר זה יכול להיות רק ב" הבית. כשקועים בקירותהנראים   ל.בארץ ישרא - "םֶאֶרץ ֲאֻחזַּ

בתחילה  :בכמה מילים המשך הפסוקים )עד פסוק נג(ב התהליךאת  לא נעבור פסוק פסוק אלא נסביר

באבנים שסביב  רק מטפלים –כדי לראות אם הנגע מתפשט. אם הנגע מתפשט  מסגירים את הבית

מטמאים את  -ומתפשט ,שב הנגעורק אם ת הקיר( אותם ומטייחים א מוציאים אותם, מחליפים) הנגע

  .מטהר את הבית ובעליו שב לגור בוהכהן  –, אבל אם הנגע נעצר הבית והורסים אותו

 

ון נטמאים כל הכלים שבתוכו, לכן כבר מהרגע הראש ,מכיון שכאשר הבית נטמא. נחזור לפסוק לזכעת 

 שלא ייטמאו אם הכהן יטמא את הנגע. כדי הביתכל הכלים מ לפנות אתצריך שקוראים לכהן 

 

 אודות התופעה הפלאיתון הדי – צרעת הבית

אינו ממנהגו "הצרעת כי כל נגעי  )הלכות טומאת צרעת פרק טז(זכיר את דברים הרמב"ם ראשית, נחזור ונ

 כשהיתה שכינהבעבר מצוי היום, אלא רק איננו ". זהו דבר שלהיה בישרא אות ופלא של עולם אלא

 . שורה בישראל

להתקיים ויש בכלל ה הזו יכולה חכמינו ז"ל חולקים אם ההלכ. הוא פלא גדול עוד יותר געי בתיםנ

 ומוסר.לקח ממנה צריך ללמוד עדיין , אלא ש"תבית המנוגע לא היה ולא עתיד להיו שאמרו: "

 

. המורה ישתמש בהם לפי שיקול ענין צרעת הבית הסברמקורות ל שלנביא כאן שלאחר הקדמה זו 

 :דעתו

 רבה פרק יז הלכה ב:-מדרש ויקרא .1
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 .מר לו: אין ליווא .אדם אומר לחבירו: השאילני קב חטים

  , ואומר לו: אין לי!םקב שעורי -

  , ואומר לו: אין לי!קב תמרים -

  !אין לי :היא אומרת, הני נפיאשה אומרת לחברתה: השאיל

  !אין לי, והיא אומרת לה: ני כברהיהשאיל -

מה הקב"ה עושה? מגרה נגעים בתוך ביתו, ומתוך שהוא מוציא את כליו, הבריות רואות ואומרות: 

  ...ןה חטים יש כאן, כמה שעורים, כמה תמרים יש כא? ראו כמ"אין לי כלום"לא היה אומר 

 

בשבוע שבו הבית מוסגר בעל הבית מוצא את עצמו נחשוב על הרגעים של פינוי הבית לרחוב.  :כלומר

ראו במצב זה הסבר חוץ לבית. זהו מצב לא נעים, וחכמים מחוץ לביתו, כאשר כל הכלים והרהיטים מ

עצמו  , אולם הוא מבודד אתלסייע ביד שכנו וחבריו יכולת לאדםיש  צרעת הבית: רעיון שלאפשרי ל

את כל כליו לרחוב, הם. מה מחזיר לו הקב"ה? גורם לו להוציא מהם, ודלתות ביתו סגורים בפני

 ולהזדקק למקום חדש ולסיוע משכניו.

 

 ספר החינוך, מצווה קע"ז .2

יבא לפעמים לבתי ישראל להוכיחם כי מאהבת השם   הוא ענין מופתי באבנים וזה הענין של צרעת "

בו יבמה שהוא חוץ לגופם כדי שיחזרו בתשובה טרם יתחי)המוסר, התוכחה שלו( אותם יודיעם מוסרו 

  - ש אותם בגופם. וכן היה הענין שאם לא עשה תשובה יתפשט הנגע גם בבגדיו, לא הרגיש עדיןולענ

 "יתפשט גם בגופו

 

החינוך )מופיע גם ברמב"ם, בלשון מעט יותר מורכבת, בפרק טז מהלכות טומאת  לפי פירוש ספר

צרעת( צרעת הבית היא מעין "איתות", שלב בדרך לצרעת הגוף. ראשית האדם מקבל סימן שמשהו 

רוחני לא בסדר, אבל הסימן הזה לא מתחיל בעור בשרו, אאאל בקירות ביתו, ואם לא נותן אל ליבו 

            בבשרו. –דו, ולאחר מכן לשוב, בא הנגע בבג

 

 על פסוק לג:בפרקנו רש"י  .3

י ֶנַגע ָצַרעַ  באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב   בשורה היא להם שהנגעים תְוָנַתתִּ

   ןבקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר וע"י הנגע נותץ הבית ומוצא

 

לומר  של חז"ל אין הכוונהוביל לתועלת ולרווח. השהנגע , לאחר שנותצים את הקיר מתברר על פי חז"ל 

יש מציאות כזו, גם במקרה של צרעת,  בו כי לעיתיםחז"ל כתגע צרעת מוביל למטמון פיסי, אבל שכל נ

 הקב"ה מגלגל טובה לאדם גם בדרך שאיננה נראית כך בתחילה.  וכי

 

     ושבא יםשהמצורע מרוויח מהנגע "מטמון" ראות: האם גם בנגעי אדם אפשר לשאלה למחשבה     

  עליו?   

 



 פסוקי הסיום:קריאת נחתום את הלימוד ב

ֹוָרה זֹאת נה ַרַעת ְלָכל ַהת  ֶתק ֶנַגע ַהצ ָ   :ְוַלנ ָ

ֶגד נה ֶ יִּת ו ְלָצַרַעת ַהב   :ְוַלב ָ

ַחת נו ַ פ  ַ ת ְוַלס  אֵּ ָהֶרת ְוַלש ְ ֶ    :ְוַלב 

הֹר ְלהֹורֹת נז ָ א ו ְביֹום ַהט  מֵּ ָ יֹום ַהט  ֹוַרת ב ְ ָרַעת זֹאת ת   :ַהצ ָ

 

 המופיעה כאן פעמיים? "זאת"מה פירוש המילה 

זהו  .הצרעתל ש הלכותה/חוקה -הצרעת, דהיינו  תורתהן "שנאמרו בפרקים אלו, ההלכות  –"זאת" 

 .ים סיום לנושאקפסוסגנון של 

 

 

 

  שני פרטים מעניינים  ?ידעתה 

אולי יהיה צורך לפרק  ?מגדל עזריאלי בקומה השלישיתב ירקרקמה אם.. יימצא נגע . 1

 השלישית?.. המהקורק את 

ו נוהג כלל בימינו. שנית, דין צרעת נ: בודאי שלא. ראשית, כפי שאמרנו הדבר אינתשובה

בית שבנוי מכל חומר . חולהמודבקים במאבנים  יםהבנוי ים "של פעם"תשייך רק בב

 אינו שייך בו.הדין  –סלע, שיש, בטון  לבנים,, כגון אחר

 מה אם, חלילה, ייראה נגע במקום כמו הכותל המערבי?ו. 2

ש"ירושלים איננה מטמאה  הנלמדת מהתורה תשובה: אין כזה דבר. יש הלכה מיוחדת

 בנגעים". 
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