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  נגע הצרעת   –   תזריע מצורע פרשת 

ְהֶיה ְבעֹור ְבָשרֹו ְשֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְבָשרֹו  כפי שנאמר "  צרעת הגוףתחילה את    צרעת.  נגעימתארת שלשה סוגי    התורה י יִּ ָאָדם כִּ
ים ָבָניו ַהֹכֲהנִּ ְהֶיה בֹו ֶנַגע שנאמר " צרעת הבגד את אחר כך. )ויקרא יג, ב( "ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד מִּ י יִּ ָצָרַעת ְבֶבֶגד ְוַהֶבֶגד כִּ

ים:  ְשתִּ ים ְוַלָצֶמר אֹו ְבעֹור אֹו ְבָכל ְמֶלאֶכת עֹור ֶצֶמר אֹו ְבֶבֶגד פִּ ְשתִּ י אֹו ְבֵעֶרב ַלפִּ ְשתִּ י  "שנאמר    הביתצרעת    את  גםאחר כך  ו.  מח( –)ויקרא יג, מז    " אֹו בִּ כִּ
י ֶנַגע ָצַרַעת ְבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכםָתֹבאּו י ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָזה ְוָנַתתִּ   .)ויקרא יד, לד( " ֶאל ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִּ

 ?  לכהן כדי להיטהר ממנודווקא    יםזקוק  וומדוע הי ביתו,בקירות  ו  , מה היה אותו 'נגע צרעת' שניתן בגוף האדם בבגדיולהביןויש  

 טומאת הצרעת היה נכנע מול קדושתו של הכהןנגע 

  , רופא או סממניםעל ידי על ידי כהן ולא  היתה ורפואתה , רשת תזריע ד"ה אדם כי יהיה בעור()'רקנאטי' פ מחלקי הטומאה ואצבע אלקים היתהת הצרע
סימנים  בדרכים ובאלא רק  עמוקות' פרשת תזריע ד"ה ומעתה בס"ד נבא אל ביאור()'זרע ברך' לר' ברכיה ברך תלמיד 'המגלה  העולםברפואות  התלוי משום שהצרעת לא

לגזור על   יכולהיה לא  שהיה רואה את הנגע גם הכהןלכן  .)הרמ"ד וואלי פרשת תזריע פרק יג על הפסוק 'וראה הכהן את הנגע'( שנתנה התורה בענין הכרת הנגעים
מוליך עמו חכם   אז היהמכיר בנגעים היה לא הוא אם ו. על פי ידיעת הנגעיםרק , אלא חלילהֵשֶכל  ם ּו צא מפיו בלי הבנה ושפי סברתו ככל היו

 .)הרמ"ד וואלי פרשת תזריע פרק יג על הפסוק 'וראה הכהן את הנגע'( אומר לו החכםהיה  לפי מה ש   היה אומר 'טהור' או 'טמא' הבקי בנגעים, והכהן  

אפילו  ו .)'חסד לאברהם' מעין שני נהר סט ד"ה וכל נגע הנראה( הכהן בלבדדברי  ל ולטמא את האדם בענין הנגעים, אלא על פי  לטומאה כוח ורשות לחו   לא היה
מתיישב   היהאז 'טמא'  הנגעמר על ואהיה הוא כשהרי  )ראה משנה נגעים ג, א( )'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וידבר ה' אל משה( אם הכהן היה 'עם הארץ'

)'הרמ"ד וואלי' פרשת תזריע פרק יג על הפסוק 'והובא  התרפאסתלק והנגע כוח הטומאה ה  ואם אמר 'טהור' אז  תפשט.תקשה והוהנגע ה  כוח הטומאה  באדם

 )זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה ובגין כך קדשא בריך הוא( הבא להתגבר עליו של הכהן כוח הקדושהפני נכנע בהיה ח הטומאה שכו  משוםוזה היה  .אל אהרן הכהן'(
לכן  )'אשל אברהם ועץ החיים' על טעמי המצוות בחלק עץ החיים מצוה רלד דף קכט ע"ב ד"ה וע'ד האמת כבר נתבא'( איש החסד וממנו בורחים כל כוחות 'החיצונים' היה הוא כי 

)ויקרא יג, מד( )'אלשיך הקדוש' פרשת תזריע יג,  " ַהֹכֵהן  ַטֵמא ְיַטְמֶאּנּובהבטת עיני קדושתו, וגם לטמא אותו בפיו שנאמר "  היה יכול להביט בנגע ולדכאוהכהן  

 .ן כי אין כח הטומאה(ג ד"ה והעני

הוא  ,'שבט מוסר' סימן תרמ"ב ד"ה וביאור מאמר זה( למחבר)'ידו בכל'  של הכהן הָהַרבָ  פרשת מצורע ד"ה שאלוני כיון שהכהן( 'שבט מוסר' למחבר)'מזבח אליהו'  מחמת תוקף קדושתו
'שבט מוסר' סימן תרמ"ב ד"ה וביאור   למחבר)'ידו בכל'    כוח להידבק בובהם    ולא היה)'מזבח אליהו' פרשת מצורע ד"ה שאלוני כיון שהכהן(   ת הנגעיםויכול לראות את טומא  היה

אפשר  היה  – מחכמי ישראל הקדושיםאחד הוא אם , אפילו את הנגעים רואהאחד מישראל היה אך אם  מפניו. היו נדחיםהם אלא  מאמר זה(
שה, והיות והישראלי קדושתו קלה  הטומאה מבקשת להידבק בקדּושוהטעם בזה, משום   .'ידו בכל' סימן תרמ"ב ד"ה וביאור מאמר זה() תדבק בוהטומאה  ש

ולשרות  התגברותה דוחה את הטומאה והיא אינה יכולה לנוח  ו  שתוודחוזק ק  בכהן  ואילו.  ח לכף רגלהומנֹו   פתח להיכנס בו  שם  אזי היא מוצאת
 .)'מזבח אליהו' פרשת מצורע ד"ה שאלוני כיון שהכהן( בו כלל

 בני האדםדים שהטילו ארס בבגדי על ידי ׁש באה'צרעת הבגד' 

המעניש   ארורהצורר ההוא מאותו 'צרעת ממארת', כי  גם נקראהיה . לכן הנגע את האדם ושהעניש 'יםד  ׁש  'היתה באה על ידי  'צרעת הבגד'
ֹכל ַחַית ַהָשֶדה   ָארּור"  הקדמוןחטא  נאמר ב   שעליוו   ,רהארּוהיא  פעולתו  ש  את האדם על פי בוראו ָכל ַהְבֵהָמה ּומִּ )'צרור המור' סוף )בראשית ג, יד(  "ַאָתה מִּ

היו   דיםאותם הׁש .פרשת מצורע ד"ה מקום שאין שם ישוב(לר' יצחק דמן עכו תלמיד הרמב"ן )עפ"י 'מאירת עינים' השדים באים מכוחו הרי ש  ,פרשת תזריע ד"ה ראה והבן איך זה(
  ' נגעים', עד אשר נראים ניגשים אל האנשים החוטאים בנפשותם ומטילים בהם ארס ומטמאים את בגדיהם בכל מיני נגעים וטומאה

בגדיהם  לכן   –מתקרבים אליהם היו שהם כן  מכל מקום, כיווןוכי תורתם משמרתם.  ,בידם יכולת  לא היה ישראלחכמי אמנם על  .בבגדיהם
  .)'צרור המור' פרשת תזריע ד"ה והבגד כי יהיה בו נגע צרעת( ו ע"א(דף ברכות גמ' )ראה  מתבלים קודם זמנםהיו    חכמי ישראלשל  

י אֹו ָבֵעֶרב"  נרמז בפסוק  של צרעת הבגד  ד הזההש י ָפָשה ַהֶּנַגע ַבֶבֶגד אֹו ַבְשתִּ י כִּ יעִּ   " ֶבֶגד"הַ שידוע  כי על אף ש  ,)ויקרא יג, נא(  "ְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע ַביֹום ַהְשבִּ
י"הוא ה  יא נאמר "כבר ו 'תועבה'הוא ולפי ש על השד השולט על 'השתי והערב'.  חזר ואמר אותם כדי לרמוז ,"ֵעֶרב"או ה  "ְשתִּ ָבה ְולֹא ָתב  תֹוע 

יֶתָך ֶאל י אֹו ֶאת ְוָשַרף ֶאת ַהֶבֶגד אֹו שנאמר " כפי ,  לשרוף אותולכן ציותה התורּה )דברים ז, כו( "ב  י   ָהֵעֶרבֶאת ַהְשתִּ ים אֹו ֶאת ָכל ְכלִּ ְשתִּ ַבֶצֶמר אֹו ַבפִּ
ָשֵרף וא ָבֵאש תִּ י ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת הִּ ְהֶיה בֹו ַהָּנַגע כִּ תבונן האדם בצרעת  מהיה וכש .)'צרור המור' סוף פרשת תזריע ד"ה ראה והבן איך זה( )ויקרא יד, נב( "ָהעֹור ֲאֶשר יִּ

)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם   תרפאמהיה  אז  ו  ,תוֵ ישתדל לתקן את אשר עִּ מ  היהמים לכל, וטומאה ומעשיו מפורסו  ב  השהתלבש   ביןהיה מהוא  בבגדו,  ש

  .הבבלי מצוות עשה מצוה עט(

 בתוך הבית שהיו נמצאיםדים ׁשה מחמת הנעשת'צרעת הבית' 

)'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה ואמר כנגע   טהורהוחזק כלא הגיע הכהן הכל  שכל עוד  . אך  היה מתפשט שד ומטמא את כל הבית  'הבית'צרעת  טומאת  גם ב 

יהכהן היו  בואו שלטרם לכן  .נראה לי בבית( ְראֹות ֶאת ַהֶּנַגעבית, שנאמר " בם את כל אשר ְמַפּנִּ ת ְבֶטֶרם ָיבֹא ַהֹכֵהן לִּ ּנּו ֶאת ַהַביִּ ָּוה ַהֹכֵהן ּופִּ ְולֹא   ְוצִּ
ְטָמא ָכל ת יִּ ת  ֲאֶשר ַבָביִּ ְראֹות ֶאת ַהָביִּ ' אשר  נגע'ההוא 'הקטיגור' של אותו והיות שהכהן הוא מצד הקדושה ו .)ויקרא יד, לו( "ְוַאַחר ֵכן ָיבֹא ַהֹכֵהן לִּ

)'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן  הוא מיד יטיל זוהמא בכל מה שבבית  –את הכהן הקדוש    הנגע שהוא הסטרא אחרא  ראהיכש לכןבבית,  

ְטָמא ָכל" . וזה כוונת הפסוק(ופנו את הבית, 'ילקוט דוד' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו את הבית ת ְולֹא יִּ , אבל  כעת הוא לא טמאלומר שלשון עתיד, ב" ֲאֶשר ַבָביִּ
ת " יהיה טמא כאשר   ְראֹות ֶאת ַהָביִּ  .כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו הבית()'שפתי  "ָיבֹא ַהֹכֵהן לִּ

 מטעמי תורת חיים 
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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לא ברח  שהיה בבית  השד  אז    ,)'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה ואמר כנגע נראה לי בבית(  ראה במראה עיניו את הביתובקדושתו וחכמתו  הכהן    גיעהכאשר  הנה  ו
תשנאמר " וזהו מה .אלא הלך ונחבא בקיר ונשקע שם כדי שלא יראהו הכהן מפניו יֹרת ַהַביִּ ֵּנה ַהֶּנַגע ְבקִּ ְוָרָאה  " )ויקרא יד, לז( "ְוָרָאה ֶאת ַהֶּנַגע ְוהִּ

ֵּנה ַהֶּנַגעשראה אותו הכהן, ואף על פי כן " –" ֶאת ַהֶּנַגע  היו נעשים פניו של  ראה הכהן כי  ,אך עם זאת . שלא ברח מפניו ללכת לוכלומר  – "ְוהִּ
יר"השד   ן ַהקִּ בתחילה לא היו מתגרים באותו לכן  .  על שנתבייש מפניו של הכהן  – )ויקרא יד, לז( "ְשַקֲערּוֹרת ְיַרְקַרֹקת אֹו ֲאַדְמַדֹמת ּוַמְרֵאיֶהן ָשָפל מִּ

תְוָיָצא  לא חולצים את האבנים ולא מקציעים את הבית, אלא רק "ד,  ש ת ֶאל ֶפַתח ַהָבי  ן ַהַבי  ן מ  אולי ילך השד    , כדי שעל ידי כן)ויקרא יד, לח(  "ַהֹכה 
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו את הבית(  הכהן  לא יראהוש  בשעה

ת וְ " שנאמר אותוהיה מסגיר הכהן  ,הביתאת מא יהשד טשומחמת  יר ֶאת ַהַבי  ְסג  ים ה  ְבַעת ָימ  )'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו  )ויקרא יד, לח( "ׁש 

ימים   שעשה למשך שבעהעל ידי ההסגר וכך ו'טמא טמא יקרא'.  הזה כי טמא הוא השד –את כל אשר בבית  ומטמא מוסיףגם והיה  את הבית(
לפי שהשדים נבראו בערב שבת  .את אותה הטומאה ואותו השד ממקומו הוציא לנסות לבזה , ו'יום שבת קודש'יעבור עליו רצה הכהן ש

הם ו )'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה ואמר כנגע נראה לי בבית( השבת התקדש עליהם יום עשייתם הוקודם שנגמר ,)ראה פרקי אבות ה, ו( של בראשיתהראשונה 
פרשת מצורע ד"ה ואמר כנגע נראה לי לר' אברהם סבע )'צרור המור'  בורחים מאימת השבתלכן השדים  ,פרקי אבות ה, ו()'רבינו עובדיה מברטנורא' על  נשארו רק רוחות בלי גוף

 .בבית(

ואם השד לא התבייש ולא הוריקו   )'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה 'ואמר כנגע נראה לי בבית' מהדורת ויניציאה שנת רפ"ג( את הבית דק הכהןימים ב האותם שבע יאחר
תפניו אלא אדרבה "  יֹרת ַהָבי  )'צרור המור'  בניםחולצים את האאזי היו  )ויקרא יד, לט( )'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו את הבית(" ָפָשה ַהֶנַגע ְבק 

מושבו  מקום    ם הואשׁש )'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו את הבית( אשר בהם היה הנגע פרשת מצורע ד"ה 'ואמר כנגע נראה לי בבית' מהדורת ויניציאה שנת רפ"ג(
ְלצּו ֶאת  . וזה מה שנאמר "משליכים את האבנים, וכך מוציאים אותו בעל כורחווהיו  )'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה 'ואמר כנגע נראה לי בבית'( של השד ְוחִּ

יר ֶאל ָמקֹום ָטֵמא חּוץ ָלעִּ יכּו ֶאְתֶהן ֶאל מִּ ְשלִּ ים ֲאֶשר ָבֵהן ַהָּנַגע ְוהִּ ְלצּו "  ,)ויקרא יד, מ(  "ָהֲאָבנִּ ל על האבנים אלא חולצים  לחּו   לשדשאינם מניחים    –"  ְוחִּ
על מנת לסלקו, וככל  היו בבית כל הפעולות שעשוכך ו .)'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו את הבית( כדי שלא יהיה היזק לעולםאותו מהם 

 .)עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה 'וידעת וגומר' מהרמ"ק( היה צריך יותר  היה מושרש יותר כךהוא  ש

  " ּוָפַרח " לשון  נאמר וכנגד שמחתו .איננו מתבייש מאנשי הבית אלא אדרבא שמחהוא סימן כי  היה זה, עדיין נשאר שם השדאחר כך ואם 
ם ָישּוב ַהֶּנַגע "בפסוק  ּטֹוחַ  ּוָפַרחְואִּ ת ְוַאֲחֵרי הִּ ְקצֹות ֶאת ַהַביִּ ים ְוַאֲחֵרי הִּ ֵלץ ֶאת ָהֲאָבנִּ ת ַאַחר חִּ אזי היה  לבית הכהן כששבורק  .)ויקרא יד, מג( "ַבַביִּ

ֵּנה " אלא "ּוָפַרחלא נאמר לשון "אז לכן  .הוא קטגורוכי השד מתבייש מפניו  ת ָפָשהּוָבא ַהֹכֵהן ְוָרָאה ְוהִּ )'שפתי כהן על התורה'  )ויקרא יד, מד( "ַהֶּנַגע ַבָביִּ

א הואאמר הכהן " ועל זה .פרשת מצורע ד"ה וצוה הכהן ופנו את הבית( ת ָטמ  וא ַבַבי  אותו  מהוא שכלומר  – "ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת" )ויקרא יד, מד(" ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ה 
שעליה נבנה הבית.   ' ח הטומאהרּו' כן ו א אותו השד משםיצי באופן ש ניתץ את הבית והסיר את היסודות הכהן. ואז יצר הרעההוא ש שטןה

 .('ואמר כנגע נראה לי בבית'פרשת מצורע ד"ה  לר' אברהם סבע  )'צרור המור'    לבית וליושביוהיה קיום  סוד ובנין חדש בשם ה' אל עולם, וואז לקחו אבנים אחרות ועשו י

 משם את רוח הטומאה סילקבבתיהם של אנשי כנען שניתן צרעת הנגע 

היו בונים בניינים לצלמיהם ולתועבותיהם, לצד הטומאה  הם    שלה.כולם ברוח הטומאה    ארץ היו עובדי עבודה זרה ונדבקום שהיו בכל הכנעני 
ולכן כאשר הם היו  על השקר והכזב, וכל מעשיהם היו מיוסדים על הכישוף. היה יסודם  .תזריע דף נ ע"א ד"ה כנענים פלחי()זוהר פרשת  שהיא העבודה זרה

ֹ רש פורה ראש ולענה, והיו אומרים ששיסדים אותו על שֹויהיו מהם בונים את ביתם, אזי מיד בתחילת היסוד  ה לשם  אׁשמים את האבן הר
היתה נגמרת  גם  ו  ,ואז רוח הטומאה היתה עולה שם  )'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה 'ועתה שמע מה שכתב הקדוש' עפ"י דברי רשב"י(  זרה פלוניתד פלוני ולשם עבודה  ׁש  

)'צרור המור'  כל אשר בביתאת היתה שורה בבית ומטמא  היאהעת  ומאותה .)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה כנענים פלחי( המלאכה עם אותה רוח הטומאה

  היו עושים את כל מעשיהם לשמות ידועים מרוח הטומאה, באופן שכל ארץ ישראל היתההם  וכן    פרשת מצורע ד"ה 'ועתה שמע מה שכתב הקדוש' עפ"י דברי רשב"י(
  .)'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה 'ועתה שמע מה שכתב הקדוש' עפ"י דברי רשב"י( אה גלולים ושקוצים ושדיםמל

, כיון שהם עצמם היו שורש  בימיהם תה ניכרת לא היהטומאה  –  אותושּופְ ועִּ  באוירהמאו את הארץ ופגמו יהגוים בארץ ישראל טשאף ו
)זוהר  עליהםהקב"ה חס ישראל נכנסו לארץ, שכו .)'מזבח אליהו' פרשת מצורע ד"ה במדרש כי תבא אל ארץ כנען( ארץבין הל הםי ולא היה דבר חוצץ בינ הטומאה

 לפי  )'צרור המור' פרשת מצורע ד"ה ועתה שמע למה שכתב הקדוש(  ושיהיו טהורים  )'קב הישר' פרק כד ד"ה וזהו ענין של נגעי בתים(  שלא יינזקו מפניהם  פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה ובגין כך(
לפנות מקום  ארץ כדי  ולקדש להם את ההקב"ה לטהר    רצהעוד  ו  .)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה ובגין כך(  שלא ידעו דבר על אותם בתים שבאו לגור בהם 

)זוהר   'רוח הטומאה'לכן  נאחזה קודם  שכבר    היכןאין רצונה להיות  ש  מחמת  ע"א ד"ה כיון שעאלו()זוהר פרשת תזריע דף נ    בתוך הטומאה  רהשֹולא  שלשכינה  

 למחבר' )'אגרא דכלה  שם  חשה מקום לנּוהקדּו  צאתמֹועל פי דרכי התורה אז  את הטומאה    מבעריםוכאשר    .פרשת תזריע דף נא ע"ב ד"ה 'אמר ליה רבי' בשם רבי חזקיה(

  .פרשת מצורע על הפסוק 'כנגע נראה'( 'בני יששכר'

)זוהר  'דין קשה'שהוא  )'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ' ע"ב ד"ה 'ובא אשר לו הבית' ממהרח"ו( אחד נגעעל הבית ה שלח הקב"כאשר ישראל נכנסו לארץ לכן 

, כללות לאה ורחל דף נא ע"ב ד"ה והנה תמורה(  )'מדרש לפירושים' לר' אליעזר פישל מסטריזוב דרוש כט  ' הטמאים החיצונים'שורש יניקת    פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה ובגין כך קדשא בריך הוא(
טומאה  ההרס בנין ייכך ו )זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה ובגין כך קדשא בריך הוא( ינתצו את הבית מחמת אותו הנגעש על ידי להעביר את הטומאה במטרה

י ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר  לכן נאמר בפסוק "  .'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה ובמדבר מה חטאה הארץ(זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה כיון דעאלו ישראל,  )  שבנו הכנענים כִּ
י ֶנַגע ָצַרַעת ְבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם י ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָזה ְוָנַתתִּ י ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ ְכַנַען"  ,לד()ויקרא יד,    "ֲאנִּ כפי שנאמר בכמה  בסתם  רץ'  לא נאמר 'אל הא  –"  כִּ

  הרסו אותם בבתיהם כדי שי  ' נגע צרעת' הוא לתת    עובדי עבודה זרה מוכרח  יםהכנענלרמוז שבסיבת היות    ,"ְכַנַעןֶאל ֶאֶרץ  אלא "  מקומות בתורה
 .פרשת טהרה ד"ה כי תבאו אל ארץ( 'שבט מוסר' למחבר )'חוט של חסד'

  בעל הבית  וזה נרמז במה שאמר ., לכן היתה נלחמת עמו' שנתן ה'הדין הקשה'צה באותו לא היתה חפהטומאה שהיתה נמצאת שם בבית 
יד ַלֹכֵהן ֵלאֹמר"  לכהן גִּ ת ְוהִּ ת ּוָבא ֲאֶשר לֹו ַהַביִּ י ַבָביִּ ְרָאה לִּ  אמר )'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נה ע"א ד"ה 'א"ר אלעזר כתיב והזרתם' מהרמ"ק( )ויקרא יד, לה(" ְכֶנַגע נִּ

)'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נה ע"א ד"ה 'א"ר אלעזר כתיב והזרתם'  ' חברורוח הטומאה' לע ומתגבר ,הולך וחוזר ושב אל מקומו כנגד מה שהנגע" ְכֶנַגע"

)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה ובגין כך, 'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ' ע"ב ד"ה 'ובא אשר  'סימן'ל  'סימן'מ  שתנהמבית  קירות הב  מראהרם כי הוגשהוא  ו ,מהרמ"ק(

תזריע דף נ' )'אור החמה' על זוהר פרשת  לטהר את הבית  'הנגע'את אותו    שלחידע כי ה' יתברך  הוא  ,  מפי בעל הביתהכהן  את זה  וכששמע   .לו הבית' ממהרח"ו(

 .(. ראה 'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת תזריע דף נא ע"ב אות גממהרח"ו' ע"ב ד"ה 'ובא אשר לו
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)'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה 'אמר ר' אלעזר וכ"ש  שיבואו שם ' הקליפות' חבריה שאר ל  תקורא היתה ה בבית,גר ש טומאהה רוחשל ' קליפהה' 

ר על  גבתתעל מנת ש שם,נת כהשֹו 'רוח הטומאה' הם היו מנסים לבוא לעזרתרבים מאכן ו .ממהרח"ו, פירוש 'דרך אמת' למהרח"ו על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב(
הוא  שולט עליו כי כוחו  'הנגע דין קשה'ולבסוף היה  )'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה 'אמר ר' אלעזר וכל שכן' מהרמ"ק( עמהמתקוטט  היה הנגע אשר

'אור  זוהר פרשת תזריע דף  נא ע"ב ד"ה וכד הו הנחית, ) מהבית והיה מסיר את רוח הטומאה, )'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נה ע"א ד"ה 'א"ר אלעזר כתיב והזרתם' מהרמ"ק( גדול

וץ, ואחר כך נכנס פנימה ודחה  שבתחילה היה הנגע בכותל מבח  כל זה היה בשלבים,ו .החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נה ע"א ד"ה 'א"ר אלעזר כתיב והזרתם' מהרמ"ק(
וזה מה לבחוץ ודחה את רוח הטומאה לגמרי.  עצמו ך יצא הנגעחוץ ונתכסה הנגע בתוך הכותל. ואחר כל שהיתה בכותל  רוח הטומאהאת 

ת" שאמר בעל הבית י ַבָבי  ְרָאה ל   ' על הכותל של הביתרוח הטומאה' נראה ליהיה בבית כך גם  לי הנגע שישכלומר כמו  )ויקרא יד, לה(" ְכֶנַגע נ 

יד"  לשון  ונאמר  .(בביאור הזוהר  )'מקדש מלך' על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב גִּ חכמה לראות את המראות    דבר  זה היהשהוא לשון חכמה, כי  לפי    )ויקרא יד, לה("  ַלֹכֵהן   ְוהִּ
 .(אלא בשעתא דהאיד"ה  ב)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"הללו  

  שהוא שורש יניקת החיצונים )זוהר פרשת מצורע דף נה ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר( כי 'הנגע צרעת', ואף שכבר הלכה לה הטומאה היה צריך לנתץ את הבית
  ,ימו בו את דין הריסת הבית והאבניםיהיה עדיין בבית עד שאשר יק ,)'מדרש לפירושים' לר' אליעזר פישל מסטריזוב דרוש כט כללות לאה ורחל דף נא ע"ב ד"ה והנה תמורה(

ת ֶאת אֲ שנאמר " יר ֶאל ָמקֹום ָטֵמאְוָנַתץ ֶאת ַהַביִּ חּוץ ָלעִּ יא ֶאל מִּ ת ְוהֹוצִּ )זוהר פרשת מצורע דף נה ע"א ד"ה אמר  )ויקרא יד, מה( "ָבָניו ְוֶאת ֵעָציו ְוֵאת ָכל ֲעַפר ַהָביִּ

)זוהר פרשת  לחזור אליו הליכ ' והיארוח טומאה'  שייך לאותה היה הוא עדיין היה קיים שהביתשכל זמן  משום גםהיה צריך לנתץ ו .רבי אלעזר(

)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה  בית אחרשם  בעל הבית בנהאז . הבית נטהר נהרס כל הבית ונתצו כל האבניםש ורק אחרי. ע"ב ד"ה כיון דאזיל(-תזריע דף נ ע"א

את    בנה  גםו  .)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה תא חזי אי עובדא דא(  שהיתה שם  , על מנת להעביר את רוח הטומאהעפר אחרבאותו העפר אלא  אך לא ב   וכדין אתי(
)זוהר פרשת תזריע דף  שהשיהיה בניינו בקדּו   שיםשמות קדֹו  על הבית הזכירו  .שנהרס  ד של הבית הקודםשני טפחים מהיסֹומ יותרשל במרחק הבית 

 .נא ע"ב ד"ה וכד הוה נחית(

ים  נאמר "  לאחר הריסת הקודמים  ישראל  שבנו  חדשיםבתים  אותם  על   ְבֶנהּוָבתִּ ים תִּ שהם נקראים עתה טובים,  כלומר    –  )דברים ח, יב(  "ְבתָ ְוָישָ   ֹטבִּ
  ה' לא הבטיח מטעם זה .()זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה וכדין אתי שלא היו טובים ולא היו בכלל הקדושה והטהרה  הרסושנ  הבתים הראשונים לעומת

יםכפי שהבטיח בעניין ה"  ,בנולא  שהם  בתים בנויים    לישראל שיקבלו בארץ יםה"  "ֹבֹרתוה"  "ָער  ים " וה"ְכָרמ  ית  )'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע  "ז 

ים ָכל טוביהיו "אלא רק הבטיח ש ואולי גם כן אותו(ד"ה  א  י  שנאמר "כפי  ,)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה אמר רבי אלעזר( " כלומר בממון כסף וזהבְמל  ְוָהָיה כִּ
ְצָחק ְיבִּ  ֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְליִּ ְשַבע ַלַֽ ים ְגֹדֹליֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ ים ָכל טּוב ֲאֶשר  ּוָבתִּ יָת: ת ְוֹטֹבת ֲאֶשר לֹא ָבנִּ ּוְלַיֲַֽעֹקב ָלֶתת ָלְך ָערִּ ים ְמֵלאִּ
 ֹ ֵלאתָ ל י ּוֹבֹרת  א מִּ ֹ  םֲחצּובִּ ֹ א ָחַצְבתָ ֲאֶשר ל ים ֲאֶשר ל ים ְוֵזיתִּ ַכְלָת ְוָשבָ  א  ְכָרמִּ   של הבתים הבנויים  בניינםש וזה משום יא( –)דברים ו, י  "ְעתָ ָנָטְעָת ְוָאַֽ

 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה ואולי גם כן אותו(  טומאהשל  נבנה על שם    כיהיה צריך להיהרס  

 נגע הצרעת גילה להם מטמונים של כסף וזהב בגללהריסת בתי הכנענים 

  שדותתוך הבוהטמינו את ממונם  הם עמדואז , לארץ כנען  ישראל באים אליהםעם ם שהיו בארץ שמעו שכאשר ישראל היו במדבר, הכנעני
 )רש"י ויקרא יד פסוק לד, עפ"י זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה אמר רבי אלעזר(  זהב  ד"ה אמר רבי אלעזר()זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב    כסף  מטמוניות של  –  (ו)ויקרא רבה יז,    שלהם  בתיםוה

 .)רש"י ויקרא יד, לד( במשך כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדברועשו כך  ,)עפ"י 'פני דוד' להחיד"א פרשת תזריע טהרה אות ו ד"ה כי תבואו אל ארץ( טובות ומרגליות
)'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה   'רוח טומאהגם 'מזכירים שמות של טומאה ומושכים שם    הכנענים  ולפעמים על מנת לטמון את ממונם היו

מוצאים    היו  , הםשבאו עליהם  מחמת אותם נגעים  של הכנענים  סותרים את בתיהםנכנסו לארץ והיו  וכאשר ישראל    .'אשתמודען מכתשין וגומר' מהרמ"ק(
  הכנענים,קחו משל השדהלהם  מתייבשתהיתה  גםו .(רש"י ויקרא יד, לדזוהר פרשת תזריע דף נ ע"א ד"ה כגוונא דא,  ,ויז,  'ויקרא רבה') אוצרותה את אותם  בכתלים
  .חטאה הארץ()'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה ובמדרש מה  אוצרותשם  גם    מוצאיםהיו    שהם היו הופכים אותהומתוך  

י ָתֹבאּושנאמר " ,על הדבר הזהה' בישר לישראל כבר בהיותם במדבר  י ֶנַגע ָצַרַעת ְבֵבית ֶאֶרץ כִּ י ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָזה ְוָנַתתִּ  ֶאל ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִּ
ית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם"  ,)ויקרא יד, לד(  "ֲאֻחַזְתֶכם י ֶנַגע ָצַרַעת ְבב  בבתיהם בכדי שימצאו את המטמונים    'נגע צרעת'שהוא עתיד לתת  להם  בישר    –"  ְוָנַתת 
י "  להם  ומה שאמר  .)רש"י ויקרא יד, לד(  בקירות בתיהם  שנמצאים עוד יותר ממטמוני    שהוא לשון בשורה טובה שיש לה' יתברך לתת לישראל  "ְוָנַתת 
יתברך לכן הוא    ובישר אותם טובות שכאשר הם יגיעו אל הארץ הקדושה שה' דורש אותה תמיד, אז כיון שהם דבקים בקדושת , לפי  זהב וכסף
דומה לאדם האומר  זה  ו   שו לו הטוב בעיניהם לבערו מהעולם.והם יע   ,אויביהם בבית ארץ אחוזתם כלומר ברשותם'נגע הצרעת' שהוא  ייתן את  

  ואשה  הכהן שהיה מכיר את נגע הצרעתדווקא . לכן בידיו ורגליו, ותעשה לו הטוב בעיניך!" קשורבידך כאשר הוא  יך"אני אתן אויברו לחב
תמצד הטומאה היה מצוה לקיים " על הפסוק 'כי תבואו    דף מח ע"ב )'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק שמן הטוב פרשת מצורע  כדי להסירו מן העולם  )ויקרא יד, מה(  "ְוָנַתץ ֶאת ַהַביִּ

 .אל הארץ'(

י ֶנַגע ָצַרַעת ְבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם "  בפסוק  אמרעוד נו ' ששם היו מוטמנים  השדה' ו  ' הבית' על    רומזים"  ְבֵבית ֶאֶרץ"שתי התיבות   )ויקרא יד, לד( "ְוָנַתתִּ
התיבות  גמטריא    ותיוצא"  ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם"התיבות  וכן  ".  ֶאֶרץן שהרוב היו מטמינים בבתים לכן השדה באה רק ברמז בתיבה " ומכיוו  האוצרות.

י "בפסוק גם  אמרנו .)'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע ד"ה ובמדרש מה חטאה הארץ( התיבותכנגד ארבע ארבע עוד 'כדי לגלות כספם וזהבם' עם    ֹנֵתן ֲאֶשר ֲאנִּ
היו האמוריים בארץ ישראל מטמינים בביתם זהב ומרגליות    הבטחת ה' כי כבר מאז  .  לשון הווה, כלומר מעתה ומעכשיו  ,)ויקרא יד, לד(  "ָלֶכם ַלֲאֻחָזה

פרשת   )'פני דוד' להחיד"א  לישראל  כבר  הוא  של האמוריים  בםהווה כי כל טולשון  לכן הנתינה היא ב  הם עשו בכל משך שהותם של ישראל במדבר.וכן  

 .תזריע טהרה אות ו ד"ה כי תבואו אל ארץ(

ועל מנת למצוא את  מהבתים  ' רוח הטומאה' על מנת להעביר את  –על שני דברים  באה לישראל בכניסתם לארץ ' צרעת הבתים'  נמצא כי
על ידי   כי . 'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"א אות א(בדעת ר' שמעון,  'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה ר"ש אמר כל דא' ממהרח"ו) י הארץי של גו  המטמונים

היה בעל הבית מוצא שם ממון   שהיה מנתץ ובאותה העת ,ישראלארץ והועברה רוח הטומאה ממנה ומעם בתים התקדשה ההתצו את ישנ
פלי כפליים ממה שהיה צריך כ במטמון היה שם ואף ,נ ע"ב ד"ה רבי שמעון אמר( )זוהר פרשת תזריע דף שהיה מספיק לו לבנות את ביתו מחדש ולמלאותו

דף נ ע"ב  עי)זוהר פרשת תזר צריך להרוס  שהואה מצטער על הבית לא הי בעל הביתאז ו .)'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה ר"ש אמר כל דא' ממהרח"ו( לבניינו

)זוהר פרשת תזריע  כאשר נכנסו לארץ ישראלמצרים והשני מה שלקחו  משר, אחד מה שלקחו  ישראל נכנסו לארץ עם שני מיני עֹולכן   .ד"ה רבי שמעון(

לזהב  כסף ולממון  שהכוונה היא לכ  (ויז,    'ויקרא רבה')  התקיימה הבטחת ה' לאבות שיכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב  ובזה  .דף נ ע"ב ד"ה תרין עותרין(
 .)זוהר פרשת תזריע דף נ ע"ב ד"ה אמר רבי אלעזר( יםשל הכנענ
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 באה מכוח עוונות האדםוביותר היתה טומאה קשה  'צרעת הגוף'

, דרוש התשובה ד"ה ולבא אל ביאור המד'('ר פוחוביצ )'קנה חכמה' למהרי"ל רוחניים שברא האדם החוטא בעוונוכוחות טומאה אדם היו הבגוף הנגעים שהיו נראים 
בלבוש גשמי    והתלבשובו בסיבת עוונותיו,    ונאחזו  נדבקוהם  ו )'חסד לאברהם' מעין שני נהר סט ד"ה וכל נגע הנראה( באדם  הנגעים  נעשו  ןשמהעבירות עצמ  כך

אחיזתם של    כל נינראה לעי וכאשר  .וואלי פרשת תזריע פרק יג על הפסוק 'אדם כי יהיה בעור בשרו'( )הרמ"ד רהשתווה לעצמותם הכעוה אשר  מכוער של 'נגע צרעת'
שתדל בטהרתו  אל הכהן שמ  ובא  אותו האדם היה מהרהר תשובהואז    הטהורים.האנשים  ממנו כל    יםהטמאים באדם הנגוע, היו פורש  הכוחות
ְהֶיה ְבעֹור ְבָשרֹו ְשֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְבָשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאהֲ שנאמר " , כפיותיקונו י יִּ ָבָניו  ָאָדם כִּ ֹרן ַהֹכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד מִּ
ים  .'(ק יג על הפסוק 'אדם כי יהיה בעור)ויקרא יג, ב( )הרמ"ד וואלי פרשת תזריע פר "ַהֹכֲהנִּ

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת כי תצא ד"ה  מארס זוהמת הנחש )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת נשא ד"ה על כן אחר שהזכיר( ם הטומאהעצ רושם היהבעצמו ע המצור

הוא  לכן  בו.דה תיקון בעֹו הזאתלטומאה לא היה ו .)'תפארת יהונתן' פרשת תזריע ויקרא יג, ב( עבודה זרה דף ה ע"א( גמ' )ראה 'מת'כמו  והיה נחשב גם נתבאר מתוך מה(
בכדי  )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת נשא ד"ה על כן אחר שהזכיר( 'מחנה ישראל'ו 'מחנה לויה' 'מחנה שכינה' מחוץ לשלשת המחנות שהן לחהיה משו

ומעתה )'שם משמואל' פרשת תזריע שנת תרע"א תז"מ ושבת ר"ח ד"ה שלא יהיה לרע ההוא יניקה מישראל כך ח הרע אחיזה בו, ולהרחיקו מהמחנה כל עוד יש לכ

ְטָמא ָטֵמא הּוא  מחוץ למחנה שנאמר "  "ָבָדד"יושב  היה    והוא .יובנו דברי( חּוץ ַלַמֲחֶנה מֹוָשבֹו  ָבָדד ֵיֵשבָכל ְיֵמי ֲאֶשר ַהֶּנַגע בֹו יִּ במקומם    )ויקרא יג, מו("  מִּ
מרים כאשר הצטרעה לאחר שדיברה על אחיה   שהיה עםכפי ו .)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תזריע סימן יג ד"ה וידבר ה' אל משה וכו'( םהחיצונים והשדי  של

ים"  , שנאמרמשה  ְבַעת ָימִּ חּוץ ַלַמֲחֶנה שִּ ְרָים מִּ ָסֵגר מִּ  .)במדבר יב, טו( "ַותִּ

יםְהיו ְבָגָדיו י  "צריכים להיקרע שנאמר היו  של המצורע בגדיו   טומאתו על ידי  'בגדי נשמתו'גם על מנת להראות שנטמאו  )ויקרא יג, מה( "ְפֻרמ 

קוברים אותו  היו בצרעתו, אדם לכן אם מת  .כמו מנודה כלפי מעלה היה הוא ימי צרעתובכל ו .)'עיר מקלט' פרשת תזריע אות קעג ד"ה לקרוע המצורע בגדיו(
שניסה להקטיר  וכפי שהיה מעשה עם המלך עוזיהו    .כלפי מעלה  המצורע  להודיע שכך הואבכדי    ,יֹו כמו שעשו לאדם שמת בנידּו  מקום  בריחוק

ים  שנאמר "  הצטרעקטורת אף שהוא לא היה כהן ולכן   ם ַהֹכֲהנִּ יר ּוְבַזְעפֹו עִּ ְקֶטֶרת ְלַהְקטִּ ָיהּו ּוְבָידֹו מִּ ְזַעף ֻעזִּ ְצחֹוַויִּ ים   ְוַהָצַרַעת ָזְרָחה ְבמִּ ְפֵני ַהֹכֲהנִּ   לִּ
ְזַבח ַהְקֹטֶרת ָיהּו ַהֶמֶלְך ְמֹצָרע ַעד יֹום מֹותֹו שנאמר "   מת בצרעתווכך עוזיהו   .)דברי הימים ב' פרק כו, יט( "ְבֵבית ה' ֵמַעל ְלמִּ י ֻעזִּ  ,)דברי הימים ב' פרק כו, כא( "ַוְיהִּ

םנאמר "ובקבורתו  ְקְברּו ֹאתֹו עִּ ם ֲאֹבָתיו ַויִּ ָיהּו עִּ ְשַכב ֻעזִּ ְשֵדה ַהְקבּוָרה ֲאֶשר ַלְמלָ  ַויִּ י ָאְמרּו ְמצֹוָרע הּואֲאֹבָתיו בִּ ים כִּ )'ספר  פרק כו, כג( ')דברי הימים ב "כִּ

ה ַהְקבוָרה"  נקבר  עוזיהוש  כלומר ציוני' פרשת מצורע ד"ה זאת תהיה תורת( ְשד   .פרק כו, כג( ')רש"י דברי הימים ב לא במערה עם שאר המלכיםאך  "  ב 

 .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת כי תצא ד"ה גם נתבאר מתוך מה( צא החוצהו יהיה שבו  של הצרעת ' ארס הנחש'  עשה תשובה אזיתעורר וה אדם מצורע כאשר 
התורה' )'שפתי כהן על  היתה חופפת עליוהיא  ו  אה מאחר שנכנס לתוכה וישב בתחומהצריך לעשות פעולות לטהר אותו ולהצילו מיד הטומהיה  ואז  

  ה נאסרעדיין    טהרתוכל חלקי  השלים את  כל זמן שהוא לא    זר אל המחנה,וח נרפא מנגע הצרעת ו  היהשהמצורע  אף    לכן .פרשת מצורע ד"ה ואם דל הוא(
חּוץ ְלָאֳהלֹועליו אשתו, שנאמר " ים  ְוָיַשב מִּ ְבַעת ָימִּ לפי שאי    והטעם בזה,  .רש"י ויקרא יד, ח(  ע"ב, וכןראה גמ' מועד קטן ז  )  זאת אשתו  –"  ָאֳהלֹו "  ,)ויקרא יד, ח(  "שִּ

וואלי' פרשת מצורע פרק יד על הפסוק 'וכבס   )'הרמ"ד  עליו  ׁשֹורההטומאה החמורה הזאת עדיין    שלשם הדינים  צא דבר טוב מזיווג כזה, בשעה שרֹויאפשר שי

 .המטהר את בגדיו'(

רוח  'מנת להעביר את  את בגדיו על    ולכבסבמים    צריך לטבול  היהוכן    להכניע את כוחות הטומאה השופעים,  ערו כדימגלח את שהיה  המצורע  
ַּטֵהר ֶאת ְבָגָדיו שנאמר " , כפימעליו 'הטומאה ֶבס ַהמִּ ם ְוָטֵהר ְוכִּ ַלח ֶאת ָכל ְשָערֹו ְוָרַחץ ַבַמיִּ  .(פרשת מצורע ד"ה וכבס המטהר את בגדיו 'רקנאטי') )ויקרא יד, ח( "ְוגִּ

על   – דים המעוררים את האדם לרדוף אחרי תאוות גופניותֹורים ׁששבהם ׁש בגופו על המצורע מדם קרבן האשם בשלשה מקומות נותנעוד ו
ית"על    "הימניתְתנּוְך ֹאֶזן  " ית "ועל    "ֹבֶהן ָידֹו ַהְיָמנִּ ית  שנאמר "כפי  "  ֹבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמנִּ ַּטֵהר ַהְיָמנִּ ַדם ָהָאָשם ְוָנַתן ַהֹכֵהן ַעל ְתנּוְך ֹאֶזן ַהמִּ ְוָלַקח ַהֹכֵהן מִּ

ית  ית ְוַעל ֹבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמנִּ  ניצול מתובע ומקטרג היההוא וועל ידי נתינה זו היו מסתלקים מעליו אותם השדים,  .יד, יד( )ויקרא "ְוַעל ֹבֶהן ָידֹו ַהְיָמנִּ
 .)'חסד לאברהם' מעין ב נהר סא ד"ה 'דע כי יש'. ועיי"ש שזה היה עניין הסימנים שמסר יעקב אבינו לרחל, ואכהמ"ל(

 הכפוריםהציפור המשולחת של המצורע כיפרה כמו שעיר המשתלח של יום 

אל המדבר, שנאמר  שילחו אחת מהן כאשר  עירים של יום הכפורים,שה טהרת המצורע היה צריך לקחת שתי ציפורים שהיו בסוד שני סדר ב
ֹפר" ַלח ֶאת ַהצִּ ֹפרנאמר "ש נגעי הבתים טהרת וכן גם עשו ב .)ויקרא יד, ז( "ַהַחָיה ַעל ְפֵני ַהָשֶדה ְושִּ ַלח ֶאת ַהצִּ יר ֶאל ְפֵני ַהָשֶדה   ְושִּ חּוץ ָלעִּ ַהַחָיה ֶאל מִּ

ת ְוָטֵהר ֶפר ַעל ַהַביִּ הציפור המשולחת היתה נושאת את כל עוונותיו של החוטא אל מחוץ   .()ויקרא יד, נג( )'רקנאטי' פרשת מצורע ד"ה זאת תהיה תורת המצורע "ְוכִּ
שלא   )'ילקוט דוד' על פרשת מצורע ד"ה ושלח את הצפור( לס"מ כמו שוחד היתהוהיא  ,)רמב"ן ויקרא יד, נג('שעיר המשתלח' העם שהיה  כמו ,לעיר אל פני השדה

  . וזה פירוש תגלחת וכיבוס הבגדים וטבילה של יום השביעי וקרבן של יום השמינייקטרג כל עוד שלא נשלמה טהרתו של המצורע, עד לאחר  
י ָאַמר  כמו שאמר יעקב אבינו על עשו ",  "ַהָשֶדה  ַעל ְפֵני"  שנשלחה  מה שנאמר ְנָחה  ֲאַכְפָרה ָפָניוכִּ ח רוגזו על שמקבל  כלומר שינּו   )בראשית לב, כא(  " ַבמִּ

 .('פור)'שפתי כהן על התורה' פרשת מצורע על הפסוק 'ושלח את הצ 'שוחד' 

בהמה והלך 'לעזאזל'  ממין הוא שהשעיר המשתלח היה פור המשתלחת' אצל המצורע, יההבדל בין 'שעיר המשתלח' ביום הכפורים לבין 'הצ
הרמב"ן פרשת מצורע ד"ה מקום שאין )'מאירת עינים' לרב יצחק דמן עכו תלמיד  וכיפר בזה על עסקי הציבור )'רקנאטי' פרשת מצורע ד"ה זאת תהיה תורת המצורע( כלומר לס"מ עצמו

)'רקנאטי' פרשת מצורע ד"ה זאת תהיה תורת המצורע,  ים הטסים ופורחים באוירד  פור המשולחת היתה הולכת ל'פֹורחֹות השדה' שהם הׁש  יואילו צ ,שם ישוב(

. לכן השילוח של הציפור  על עסקי היחיד של המצורע הכיפר יאוההבאים מכוחו של הס"מ,  'ציוני' לרבינו מנחם ציוני פרשת מצורע על הפסוק 'ושלח את הצפור'(
  של  שילוחל בדומהוזה  )'מאירת עינים' פרשת מצורע ד"ה מקום שאין שם ישוב( בה ושממה, ולא בבית ובמקום ישּוֻחְרבָ " ממש מקום ָשֶדההיה צריך להיות ב"

ְפֵני ה' ְלַכֵפר ָעָליו ְלַשַלח ֹאתֹו ַלֲעָזאֵזל  במדבר, שנאמר " דווקא  היה  ש'השעיר לעזאזל'   יר ֲאֶשר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי לִּ ְדָבָרהְוַהָשעִּ   " ַהמִּ
 .'שעיר המשתלח לעזאזל'( –)להרחבה על השעיר המשתלח ראה מאמרינו ליום הכפורים  )ויקרא טז, י(

 

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 
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 מרים בת שמואל ז"ל
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אליהו בן 
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 הי"ו וכל משפחתה יהודית בת ורדה רוזיטה
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 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
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ציונה שושנה בת 
 הי"וחנה ֵבמּון 

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

שה' ברחמיו ישלח להם 

 רפואה שלימה

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
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שמעון בן 

יָשא   הי"ועִּ

ברטה בת  

יָחה  הי"ו ַסבִּ
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