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  ח'התשס' אדר ב                        ד"בס

  
  פרשת הצרעת 
  לפרשת תזריע

  
  סדר הדינים בפרשות תזריע ומצורע

  רמט' עמהרב הופמן . 1
, שבה[היא טומאת הצרעת ] הנידונות בפרשותינו[החמורה שבטומאות אלו "

, ]אף ממחנה ישראל, משולח המצורע הטמא מכל שלושת המחנות, ורק בה
  !".  השורה של הטומאות להתחיל בטומאה זאתולכאורה הייתה צריכה

  
  )ד"י-ג"פרקים י(מבנה פרשת הצרעת 

  ד"ויקרא י. 2
ְוַלְׂשֵאת ) נו:(ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד ְוַלָּבִית) נה:(זֹאת ַהּתֹוָרה ְלָכל ֶנַגע ַהָּצַרַעת ְוַלָּנֶתק) נד(

  :ֹום ַהָּטהֹר זֹאת ּתֹוַרת ַהָּצָרַעתְלהֹורֹת ְּביֹום ַהָּטֵמא ּוְבי) נז:(ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת
   סדר העניינים בפרשת הצרעת -ד "י, ג"ויקרא י. 3
  סוגי הצרעת על פי מראה הנגע ועל פי מקומו : מד-א , ג"י

  הליכי הסגרה והליכי טיהור או החלטה.  בגוף                    
  דיני המצורע בימי טומאתו: מו- מה    

   הבגדדיני צרעת:  נט- מז     
  הליך טיהור המצורע שנרפא המאפשר את שובו:  ט-א  , ד"י

  למחנה               
  קרבנות המיטהר מצרעתו ביום השמיני לטהרתו : כ-י        

  "אם דל הוא ואין ידו משגת " ל"קרבנות הנ:  לב-כא     
  דיני צרעת הבית :  נג-לג     
  חתימת כל דיני הצרעת :  נז-נד     

  א"השאלה הי ברבנאלי א"ר. 4
, אחרי זכרון מיני צרעת האדם, למה ציותה התורה בצרעת הבגד במקום הזה

  ? שבא בתחילת סדר זאת תהא תורת המצורע, קודם שיזכור אופן טהרתו
, כ יבאר צרעת הבגד"ואח, והיה ראוי שישלים משפטי צרעת האדם וטהרתו

  ?ולמה זכרם בדילוגים, כ צרעת הבתים"ואח
  ג"ויקרא י. 5

ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוַהָּצרּוַע ) מה(
ִמחּוץ ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ָּבָדד ֵיֵׁשב ) מו:(ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא

  : מֹוָׁשבֹוַלַּמֲחֶנה

  'ב-'א ד"י ויקרא. 6
ִמחּוץ ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל . ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן, את ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹוזֹ

  .ַהָּצרּועַ  ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ,ַלַּמֲחֶנה
  ט"נ, ג"יויקרא  .7
ִּתים אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָּכל ְּכִלי עֹור ֶּבֶגד ַהֶּצֶמר אֹו ַהִּפְׁש , זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע ָצַרַעת"

  " ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַטְּמאֹו
  ב "ל ד"ייקרא ו. 8
  , "ֲאֶׁשר לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹו" ,"זֹאת ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת"

  המצורע ובגדיו
  ד"לג "י -ו ' ו ג"יויקרא . 9

  ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ְולֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע , ם ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִניתְוָרָאה ַהּכֵֹהן אֹתֹו ַּבּיֹו
  ...ְוָטֵהרְוִכֶּבס ְּבָגָדיו , ִמְסַּפַחת ִהיא, ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן, ָּבעֹור

ּו ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנֶתק ָּבעֹור ּוַמְרֵאהּו ֵאיֶנּנ, ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנֶתק ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי
  ...ְוָטֵהרְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוִטַהר אֹתֹו ַהּכֵֹהן , ָעמֹק ִמן ָהעֹור

   ה"ג מ"יויקרא . 10
   ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפםְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמיםְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע 

  .ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא,  ַיְעֶטה
  ד"י ד"ויקרא י -' כ ט"שמות כ .11

ְוָנַתָּתה ַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ַאֲהרֹן ְוַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ָּבָניו , ְוָׁשַחְטָּת ֶאת ָהַאִיל ְוָלַקְחָּת ִמָּדמֹו
    ...ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָיָדם ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית

 אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּוְך , ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָאָׁשם
  .ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית

  
  

   א"כ ט"שמות כ. 21
ְוִהֵּזיָת ַעל ַאֲהרֹן ְוַעל ְּבָגָדיו ְוַעל , ְוָלַקְחָּת ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּוִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה

     .ְֹוָקַדׁש הּוא ּוְבָגָדיו ּוָבָניו ּוִבְגֵדי ָבָניו ִאּתו, ָניו ִאּתֹוָּבָניו ְוַעל ִּבְגֵדי בָ 
   הרב אלחנן סמט להסבר מבנה הפרשההצעתו של

  'ב-'א, ד"יויקרא . 31
  ...זאת תהיה תורת המצֹרע ביום טהרתו: אל משה לאמר' וידבר ה

  
  המבנה הכללי של פרשת הצרעת. 41

 

: ג" פרק י- מחצית א 
 צורעטומאת האדם המ

טהרת : ד" פרק י-מחצית ב 
 האדם המצורע

דיני 
 האדם

  מד-א
  

 מו-מה

סוגי הנגעים 
, המטמאים

 והליכי
, ההסגרה
הטיהור 

  וההחלטה
המצורע בימי 

 טומאתו

-א
  ט
  
-י

 לב

הליך טיהור המצורע 
  שנרפא

קרבנות המיטהר 
 מצרעתו ביום השמיני

דיני 
 חפציו

 הבגדצרעת  נט-מז
-לג
 נג

 הביתצרעת 

 
-נד  

 נז

 תימה כלליתח

  
  המצורע וביתו

  טהרת האדם מול טהרת בית. 51
    )נג-מט:יד( טהרת הבית    )ז-ד:יד( טהרת האדם

ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי , ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן
ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז 

, ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן. ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב
ת ֶאל ְּכִלי ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפֹור ָהֶאחָ 

ֶאת ַהִּצּפֹר . ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים
ַהַחָּיה ִיַּקח אָֹתּה ְוֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז 

, ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵאזֹב
ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה 
ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשֻחָטה ַעל ַהַּמִים 

ְוִהָּזה ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן . ַהַחִּיים
, ְוִטֲהרֹוַהָּצַרַעת ֶׁשַבע ְּפָעִמים 

ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ַעל ְּפֵני 
  : ַהָּׂשֶדה

 

ְוָלַקח ְלַחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ְוֵעץ 
ְוָׁשַחט ֶאת . ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב

ַהִּצּפֹר ָהֶאָחת ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים 
ח ֶאת ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ָהֵאזֹב ְוָלקַ . ַחִּיים

, ְוֵאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֵאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה
ְוָטַבל אָֹתם ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשחּוָטה 
ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ְוִהָּזה ֶאל ַהַּבִית ֶׁשַבע 

ְוִחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ְּבַדם ַהִּצּפֹור . ְּפָעִמים
ּפֹר ַהַחָּיה ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ּוַבִּצ 

ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפֹר . ּוָבֵאזֹב ּוִבְׁשִני ַהּתֹוָלַעת
, ֶאל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה, ַהַחָּיה ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר

   . ְוָטֵהרַעל ַהַּבִיתְוִכֶּפר 
 

  ט"י-ח"י  ד"יויקרא . 61
. 'ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני הְוִכֶּפר , אׁש ַהִּמַּטֵהרְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ִיֵּתן ַעל רֹ

. ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה, ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹוְוִכֶּפר , ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת
  . ְוָטֵהרָעָליו ַהּכֵֹהןְוִכֶּפר , ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה

  ד "ויקרא י. 71
   :אל משה לאמר' וידבר ה    לג
כי תבֹאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ   לד

  .אֻחזתכם
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    ג"יויקרא  .81

 :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) א(

 ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו) ב(
  :ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבָניו ַהּכֲֹהִנים

  ד " יויקרא. 91
  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר) א(
  :זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן) ב(

  ג" י ויקרא.20
אֹו ִבְׁשִתי אֹו ) מח:(ְוַהֶּבֶגד ִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים) מז(

  :ְבֵעֶרב ַלִּפְׁשִּתים ְוַלָּצֶמר אֹו ְבעֹור אֹו ְּבָכל ְמֶלאֶכת עֹור
  ?מהי הצרעת

  י"ז ה"ם בסוף הלכות טומאת צרעת פט"הרמב. 12
. כולל עניינים הרבה שאין דומים זה לזה, האמור בשותפותהצרעת הוא שם 

, ונפילת קצת שער הראש או הזקן קרוי צרעת, שהרי לובן עור האדם קרוי צרעת
וזה השינוי האמור בבגדים . הבגדים או הבתים קרוי צרעת] מראה[=ושינוי עין 

  ...ובבתים שקראתו תורה צרעת בשותפות השם
  

  ואה מונעת ודחייתההדעה הרואה בדיני הצרעת רפ
  ב"בביאורו לפרק יל "שד. 22

. והנה חשבו רבים כי הרחקת המצורע היא מפני שהחולי ההוא מתדבק במגע
כמה חוליים אחרים יש , שאם חששה התורה להידבקות החולי, ונראה לי

ואיך לא ציוותה דבר על . ולא התקינה התורה בהם שום תקנה, המתדבקים
  ?דבר הֶדֶבר

  בנספח לפירושו לפרשת תזריערש ר הי"הרש. 32
שימשו מקור לדעות המשובשות על , יותר מכל שאר חלקי התורה, הלכות נגעים

 - השחין -מחלת העור העיקרית ... 'אופיים הסניטרי של חוקי תורת משה'
אשר לא תוכל ' 'שחין מצרים' 'שחין רע'אותו . איננה מטמאה כשלעצמה

  .מניח מקום לטומאה כללאיננו ) לה, כז, ח"דברים כ(' להרפא
חזרה ) יג-פסוקים יב(' מראשו ועד רגליו'אם כיסתה הצרעת את כל הגוף 

אם פורצת : 'הרופאים הסניטרים'נמצאת זאת התורה היוצאת מפי . הטהרה
והנה ! הרי זה סימן להחלמה גמורה, המחלה בכוח רב ומכסה את כל הגוף

יא האימה מתואר במילים הרי ש', אשר לא תוכל להרפא'דווקא בשחין מצרים 
  .'מכף רגלך ועד קדקדך'

הכוהנים אינם ... אי אפשר כלל לומר שפרק זה דן בריפוי מחלות ומניעתן
שהרי בכל הפרק הזה אין ... 'שירותי התברואה'ממלאים כל תפקיד במסגרת 

  .הם נוקטים בשום אמצעים כדי לרפא את המחלות שלפניהם
  

  לאדם עונש -הצרעת וטומאתה : ל"דעת חז
  טז-מסכת ערכין דפים טו. 42

  ...  נגעים באים עליו-כל המספר לשון הרע : אמר רבי יוסי בן זימרא
 זאת תהיה תורתו של מוציא שם -' זאת תהיה תורת המצורע': אמר ריש לקיש

  .רע
על ) 1: (על שבעה דברים נגעים באים: אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן

ועל ) 5(ועל גילוי עריות ) 4(ועל שבועת שווא ) 3(ת דמים ועל שפיכו) 2(לשון הרע 
  .ועל צרות העין) 7(ועל הגזל ) 6(גסות הרוח 

  על עברות שונות' עונש ביד הכהצרעת . 52
  ; )ב"במדבר י(מרים נענשה בצרעת על שדיברה במשה  �
גיחזי נענש בה על רדיפת הבצע שלו ועל שנשבע שבועת שקר לאלישע  �

  ; )'ב ה"מל(
ו נענש בצרעת על כך שניגש להקטיר במקדש על אף מחאות עוזיה �

  ).כא-טז, ו"ב כ"דהי(הכוהנים 
  ט"ה מ"אבות פבמשנה . 62

  . באה לעולם על שבועת שווא ועל חילול השםחיה רעה
 באה לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכת דמים ועל גלות

  .השמטת הארץ
  )רכ' עמ(הרב הופמן . 72

מדוע לא ייראה גם נגע הצרעת כעונש על , אם כל מכה היא עונש על חטא, באמת
  ? עברות מסוימות

יש מקרים יוצאים מן הכלל שבהם אסונות באים על בני , אולם כמו שמצד אחר
גם מקרי צרעת יקרו ... כך, אדם בלי שאפשר לראות בהם תוצאות מעברות

שיש מקרים שצרעת באה ) ב"ברכות ה ע(כך שנו רבותינו . כללבדרך יוצא מן ה
הרי מתמיה כי דווקא הצרעת , מלבד זה. 'ייסורין של אהבה'על האדם כ

אינן , גם כן לרוב כעונש על חטאיםשבאות , ואילו מחלות אחרות, מטמאת
  .מטמאות

  י"ז ה"ם בסוף הלכות טומאת צרעת פט"הרמב. 82
אינו , בשותפות השם' צרעת'בתים שקראתו תורה וזה השינוי האמור בבגדים וב

.  כדי להזהירן מלשון הרע1אלא אות ופלא היה בישראל, ממנהגו של עולם
אם עמד .  יטהר הבית-אם חזר בו . שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו

.  משתנין כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהן-ברשעו עד שהותץ הבית 
אם .  משתנין הבגדים שעליו-ואם עמד ברשעו עד שיישרפו . ו יטהר-אם חזר בו 

                                                 
 

ויהיה ,  משתנה עורו ויצטרע-ואם עמד ברשעו עד שיישרפו ,  יטהרו-חזר בו 
עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון , מובדל ומפורסם לבדו

  .הרע
... השמר בנגע הצרעת') ט-ח, ד"דברים כ(ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר 

התבוננו מה אירע : הרי הוא אומר. 'להיך למרים בדרך-א' זכור את אשר עשה ה
קל וחומר לבני אדם הרשעים , נענשה בצרעת... למרים הנביאה שדיברה באחיה

  .הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות
  
  "ונתתי נגע צרעת"
  פרשת צרעת הבגד פתיחת –ז "ג מ"ויקרא י. 82

  .ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתיםָצָרַעת   ֶנַגעֹה בוִּכי ִיְהיֶ ְוַהֶּבֶגד 
  הביתפרשת צרעת  פתיחת –ד "ד ל"ויקרא י. 30

ְּבֵבית ֶאֶרץ ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה 
  .ֲאֻחַּזְתֶכם

  ז"ב פרק ט"נ, אבות דרבי נתן. 13
שכל זמן שהנגעים באים לתוך ביתו של רשע הן סותרין כותלו , רח משכן רעְב 

  . הם גרמו לו-עונותיו של רשע ? מי גרם לכותלו של צדיק שייסתר; של צדיק
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    ג" ויקרא י–ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת

רֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂש ) ב(
ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ) ג:(ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבָניו ַהּכֲֹהִנים

ר ְּבָׂשרֹו ֶנַגע ָצַרַעת ַהֶּנַגע ְּבעֹור ַהָּבָׂשר ְוֵׂשָער ַּבֶּנַגע ָהַפְך ָלָבן ּוַמְרֵאה ַהֶּנַגע ָעמֹק ֵמעֹו
ְוִאם ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו ְוָעמֹק ֵאין ) ד:(הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹו

  :ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור ּוְׂשָעָרה לֹא ָהַפְך ָלָבן ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים

  

    ֶנַגע ָצַרַעת

ְׂשֵאת ְלָבָנה  ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה) י:(ַעת ִּכי ִתְהֶיה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהןֶנַגע ָצרַ ) ט(
ָצַרַעת נֹוֶׁשֶנת ִהוא ְּבעֹור ) יא:(ָּבעֹור ְוִהיא ָהְפָכה ֵׂשָער ָלָבן ּוִמְחַית ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאת

ְוִאם ָּפרֹוַח ִּתְפַרח ַהָּצַרַעת ָּבעֹור ) יב:( הּואְּבָׂשרֹו ְוִטְּמאֹו ַהּכֵֹהן לֹא ַיְסִּגֶרּנּו ִּכי ָטֵמא
) יג:(ְוִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֵאת ָּכל עֹור ַהֶּנַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן

ְך ָלָבן ָטהֹור ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ְוִטַהר ֶאת ַהָּנַגע ֻּכּלֹו ָהפַ 
  :ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו ָּבָׂשר ַחי ִיְטָמא) יד:(הּוא

  

   נגע בראש או בזקן

ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע ) ל:(ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה בֹו ָנַגע ְּברֹאׁש אֹו ְבָזָקן) כט(
ֵּמא אֹתֹו ַהּכֵֹהן ֶנֶתק הּוא ָצַרַעת ְוִהֵּנה ַמְרֵאהּו ָעמֹק ִמן ָהעֹור ּובֹו ֵׂשָער ָצהֹב ָּדק ְוִט 

ְוִכי ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ֶאת ֶנַגע ַהֶּנֶתק ְוִהֵּנה ֵאין ַמְרֵאהּו ָעמֹק ) לא:(ָהרֹאׁש אֹו ַהָּזָקן הּוא
  :ִמן ָהעֹור ְוֵׂשָער ָׁשחֹר ֵאין ּבֹו ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת ֶנַגע ַהֶּנֶתק ִׁשְבַעת ָיִמים

  

    ְלָבנֹתֶּבָהרֹת ֶּבָהרֹת 

ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ) לט:(ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת ֶּבָהרֹת ְלָבנֹת) לח(
  :ְוִהֵּנה ְבעֹור ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת ֵּכהֹות ְלָבנֹת ּבַֹהק הּוא ָּפַרח ָּבעֹור ָטהֹור הּוא

  

    ֵּבַח ג ּוִ ֵקֵרַח 

ְוִאם ִמְּפַאת ָּפָניו ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו ) מא:( הּוא ָטהֹור הּואֵרחַ קֵ ְוִאיׁש ִּכי ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו ) מ(
ְוִכי ִיְהֶיה ַבָּקַרַחת אֹו ַבַּגַּבַחת ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָּדם ָצַרַעת ) מב:(הּוא ָטהֹור הּואִּגֵּבַח 

ֵאת ַהֶּנַגע ְלָבָנה ְוָרָאה אֹתֹו ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ְׂש ) מג:(ּפַֹרַחת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו
ִאיׁש ָצרּוַע הּוא ָטֵמא ) מד:(ֲאַדְמֶּדֶמת ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו ְּכַמְרֵאה ָצַרַעת עֹור ָּבָׂשר

  :הּוא ַטֵּמא ְיַטְּמֶאּנּו ַהּכֵֹהן ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו

 

ֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁש) מה(
ָּכל ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ) מו:(ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא

  :ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו

 

  צרעת הבגד 

אֹו ִבְׁשִתי אֹו ) מח:(יםְוַהֶּבֶגד ִּכי ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע ָצָרַעת ְּבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּת ) מז(
ְוָהָיה ַהֶּנַגע ְיַרְקַרק אֹו ) מט:(ְבֵעֶרב ַלִּפְׁשִּתים ְוַלָּצֶמר אֹו ְבעֹור אֹו ְּבָכל ְמֶלאֶכת עֹור

ֲאַדְמָּדם ַּבֶּבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְּכִלי עֹור ֶנַגע ָצַרַעת הּוא ְוָהְרָאה 
ְוָרָאה ֶאת ) נא:(ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּנַגע ְוִהְסִּגיר ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים) נ:(ֶאת ַהּכֵֹהן

ַהֶּנַגע ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּכי ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ָבעֹור ְלכֹל ֲאֶׁשר 
ְוָׂשַרף ֶאת ַהֶּבֶגד אֹו ֶאת ) נב:(ָטֵמא הּואֵיָעֶׂשה ָהעֹור ִלְמָלאָכה ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ַהֶּנַגע 

ַהְּׁשִתי אֹו ֶאת ָהֵעֶרב ַּבֶּצֶמר אֹו ַבִּפְׁשִּתים אֹו ֶאת ָּכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו ַהָּנַגע ִּכי 
ע ַּבֶּבֶגד ְוִאם ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנגַ ) נג:(ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוִכְּבסּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע ) נד:(אֹו ַבְּׁשִתי אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְּבָכל ְּכִלי עֹור
ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס ֶאת ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה לֹא ָהַפְך ) נה:(ְוִהְסִּגירֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית

ֶּנַגע לֹא ָפָׂשה ָטֵמא הּוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו ְּפֶחֶתת ִהוא ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ַהֶּנַגע ֶאת ֵעינֹו ְוהַ 
ְוִאם ָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס אֹתֹו ְוָקַרע אֹתֹו ִמן ) נו:(ְבַגַּבְחּתֹו

ִאם ֵּתָרֶאה עֹוד ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי וְ ) נז:(ַהֶּבֶגד אֹו ִמן ָהעֹור אֹו ִמן ַהְּׁשִתי אֹו ִמן ָהֵעֶרב
ְוַהֶּבֶגד ) נח:(אֹו ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל ְּכִלי עֹור ּפַֹרַחת ִהוא ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע

 אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב אֹו ָכל ְּכִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס ְוָסר ֵמֶהם ַהָּנַגע ְוֻכַּבס ֵׁשִנית
  :ְוָטֵהר

ֶּבֶגד ַהֶּצֶמר אֹו ַהִּפְׁשִּתים אֹו ַהְּׁשִתי אֹו ָהֵעֶרב זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע ָצַרַעת ) נט(
  : ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַטְּמאֹואֹו ָּכל ְּכִלי עֹור

  

  

  ד" ויקרא י–צרעת הבית 

 ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ֶאֶרץ) לד:(ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר) לג(
ּוָבא ֲאֶׁשר לֹו ַהַּבִית ) לה:(נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם

ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ) לו:(ְוִהִּגיד ַלּכֵֹהן ֵלאמֹר ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית
ְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע ְולֹא ִיְטָמא ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית ְוַאַחר ֵּכן ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ָיבֹא ַהּכֵֹהן לִ 

ְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ְּבִקירֹת ַהַּבִית ְׁשַקֲערּורֹת ְיַרְקַרּקֹת אֹו ) לז:(ֶאת ַהָּבִית
ָצא ַהּכֵֹהן ִמן ַהַּבִית ֶאל ֶּפַתח ַהָּבִית ְויָ ) לח:(ֲאַדְמַּדּמֹת ּוַמְרֵאיֶהן ָׁשָפל ִמן ַהִּקיר

ְוָׁשב ַהּכֵֹהן ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ) לט:(ְוִהְסִּגיר ֶאת ַהַּבִית ִׁשְבַעת ָיִמים
ִהְׁשִליכּו ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוִחְּלצּו ֶאת ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ָּבֵהן ַהָּנַגע וְ ) מ:(ַהֶּנַגע ְּבִקירֹת ַהָּבִית

ְוֶאת ַהַּבִית ַיְקִצַע ִמַּבִית ָסִביב ְוָׁשְפכּו ) מא:(ֶאְתֶהן ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא
ְוָלְקחּו ֲאָבִנים ֲאֵחרֹות ) מב:(ֶאת ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִהְקצּו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא

ְוִאם ָיׁשּוב ַהֶּנַגע ) מג:(ח ְוָטח ֶאת ַהָּבִיתְוֵהִביאּו ֶאל ַּתַחת ָהֲאָבִנים ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ 
) מד:(ּוָפַרח ַּבַּבִית ַאַחר ִחֵּלץ ֶאת ָהֲאָבִנים ְוַאֲחֵרי ִהְקצֹות ֶאת ַהַּבִית ְוַאֲחֵרי ִהּטֹוחַ 
) מה(:ּוָבא ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבָּבִית ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ַּבַּבִית ָטֵמא הּוא

ְוָנַתץ ֶאת ַהַּבִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו ְוֵאת ָּכל ֲעַפר ַהָּבִית ְוהֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל 
) מז:(ְוַהָּבא ֶאל ַהַּבִית ָּכל ְיֵמי ִהְסִּגיר אֹתֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב) מו:(ָמקֹום ָטֵמא

ְוִאם ּבֹא ָיבֹא ) מח:( ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיוְוַהּׁשֵֹכב ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְוָהאֵֹכל
ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהֵּנה לֹא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבַּבִית ַאֲחֵרי ִהּטַֹח ֶאת ַהָּבִית ְוִטַהר ַהּכֵֹהן ֶאת 

ז ּוְׁשִני ְוָלַקח ְלַחֵּטא ֶאת ַהַּבִית ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ְוֵעץ ֶארֶ ) מט:(ַהַּבִית ִּכי ִנְרָּפא ַהָּנַגע
  ...) נ:(תֹוַלַעת ְוֵאזֹב

ְוַלְׂשֵאת ) נו:(ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד ְוַלָּבִית) נה:(זֹאת ַהּתֹוָרה ְלָכל ֶנַגע ַהָּצַרַעת ְוַלָּנֶתק) נד(
  :ְלהֹורֹת ְּביֹום ַהָּטֵמא ּוְביֹום ַהָּטהֹר זֹאת ּתֹוַרת ַהָּצָרַעת) נז:(ְוַלַּסַּפַחת ְוַלֶּבָהֶרת

  


