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  בס"ד 
1465מספר , בפ"תש, רעמצֹ  תרשפ

  

    " ִכיחַ ֹו י   ה'ַהב  ֶיאֱ   ר ׁשֶ ֶאת אֲ   י ּכִ " 
  יכאל קנובסקי מ 

  מת, :  , כגוןםמטמאים את האד ה  רבים  ריםישנם דב
לכולם    נבלה, ועוד.  שרצים  מקדישה  התורה  שבעה 

מקדישה  אך לטומאת הצרעת התורה    ,כמה פסוקים
פרש  טכמע   " תזריע"פרשות  רוב    את  ;ותשתי 

 מה מיוחד כל כך בנגע הצרעת?. "מצורע"ו

על    הדיבור  ב אתמרחין רפאל הירש  שמשוהרב  
הוא   ",תזריע"סוף פרשת  דבריו בבצרעת  הנגעי     וכך 
  :כותב

נגעים התורה  ,הלכות  חלקי  שאר  מכל    , יותר 
המשובשות לדעות  מקור  אופיים    שימשו  על 

המבט   אכן  משה.  תורת  חוקי  של  הסניטרי 
ל יכול  שהרי  השטחי  לכך.  סימוכין  מצוא 

 , קתבמחלה מדב  ,חלותמלכאורה מדובר כאן ב
לבידודמעים  הנפג נשלחים  איזו    .מנה  לשם 

מנוע הדבקה? היה די בכך  מטרה אם לא כדי ל 
אלה  כדי הלכות  של  אופיין  את  כל    ,לקבוע 

העם   בריאות  על  לשמור  אלא  באו  לא  עצמן 
זו  ווהכ  .כביכול במסגרת  המשמשים  הנים 

מי רפואה. אולם מכל הרשימה  אינם אלא חכ 
מח של  הוצהפתולוגית  אנושיות    ה אלות 

ה"מחלדווקא   ננקטו    .צרעת"ת  כנגדה  רק 
וא, שהיהודים  ה אפנרא  .אמצעים משטרתיים

זו איומה  ממחלה  ביותר  של    והבדיה   ,סבלו 
ממצרים   ,יטוסקט היהודים  נתגרשו  כאילו 

צרעתם של  מה    ,בעטיה  על  כנראה,  לה  יש 
   שתסמוך!

  , אי טקיטוסהרומ  ן את ההיסטוריו  מצטטש  רש"ר היר
י  כתבש   , מצריםאל מישר  ציאת בניסיפור חליפי על 

היושבמשם  שגורשו    וטען סיפור  ל  מצורעים.  תם 
זה  מ  מגיע  בדוי  מנטון  כנראה  בשם  מצרי  כומר 

)Manetho(,    על ההיסטוריה של מצרים שכתב ספר 
השלישיה  סביב גירוש    ספרב  .ה"סלפנ  ת מאה  מוזכר 

ממ מצורעיםהיהודים  היותם  בגלל  ומשם  ,  צרים 
לם  עוהרחבי  בשונות  צורות  ביפור  סההתגלגל  

  יק.  העת

  

הכולל  מ* ובוגר  מדעי  עורך  קנובסקי  מיכאל  הד"ר 
 אילן. - והמחלקה לביולוגיה באוניברסיטת בר

הירש  ה רפאל  שמשון  מדיני  רב  כמה  מביא 
במחלה הצרעת  ה כאן  שמדובר  ההנחה  את  סותרים 
את    , כביכול,דו להקטיןנוע   צרעתה ושדיני    ,דבקתימ
טומאת  ,  הלדוגמהמחלה.    תפשטותה צרעת  הדיני 

  תכן יהי   1.אינם יהודיםש  על לא  ויהודים  על  רק    חלים
לה  2שהנגיף לשאיניכול  יהודי  בין    ? ייהודו  בחין 
ו  יןאבנוסף,   מצורעים  אותם   ין אבודקים  מטמאים 

הב ובזמן  של  משך  רגלים  המשתה  ימי  שבעת 
  ים באהם    האלהזמנים  הבשני  שאע"פ    3, חתונתם

עם   מאוד  אנשיםבמגע  נוספות  הלכות    ןישנ  .רבים 
כש המקראית    ,בבירור  ולןמראות    אינה שהצרעת 

  . משהו אחראלא זיהומית מחלה 

    ב:כתוא) "ע טז( גמרא בערכיןב

שמו שבעה  א"ר  על  יוחנן,  א"ר  נחמני  בר  אל 
ועל   הרע,  לשון  על  באין:  נגעים  דברים 

ש שבועת  ועל  דמים,  גילוי  ו שפיכות  ועל  וא, 
ועל   ועל צרות  עריות,  ועל הגזל,  גסות הרוח, 

    .העין

  בבירור שצרעת היא עונש   עידותלו מלכל הסיבות ה
צחם של  מ  כעין אות קין על  ,ם לא רצוייםעל מעשי
בצרעת  אנשים   שלקו  במקרא  הדמויות  חוטאים. 

  משה ידו של    כמו  , מעשיהם  לעעונש  כ  אותה בלו  יק
מצורעית היש נזכרם  אמנ  כשלג.  תה  אינה  ת  הסיבה 

אבל  בתורה לשון  לקה  ש   4כתבו   חז"ל,  שדיבר  בגלל 
ישראל   בני  על  א"  :שאמרכהרע   "ִלי  ּוַיֲאִמינ  ְוֵהן 

ד:אש( על    םימר.  )מ'  צרעת  לשון  דשקיבלה  יברה 
שחילל    כיווןגיחזי קיבל צרעת    5.אחיה משה  הרע על

 ,שר צבא ארם תשלום מנעמןכאשר לקח שמיים שם 

 
  .הלכה אהלכות נגעים פרק ט    ,מב"םר   1
  יהומית הנגרמת לת הנסון היא מחלה זהצרעת או מח   2

  . Mycobacterium leprae החיידק ידי  על
  .הלכה ח  , שםרמב"ם  3
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק     4

  . ד סימן ו
שאנ 5 מדגישה  של  התורה  עונשה  את  לזכור  חייבים  ו 

  ה ׂשָ עָ   רׁשֶ ֵאת אֲ   רֹוָזכ" : פר דבריםבס  כמו שכתוב  ,מרים
.  ט): כד(  "ְצָרִיםּמִ מִ   אְתֶכםצֵ ּבְ   ֶרַּבּדֶ ְלִמְרָים    ֶהי- אֱ   ה'

שלשש פוסק  יש    הרמב"ן  בתורה  המופיעות  הזכירות 
זכירת נגע הצרעת  ו ,עשה דאורייתאתוקף של מצוות  

  עמלק.  של מרים היא מצוות עשה כמו זכירת



  

2 

שנכנס למקדש   כיוון בצרעת  דה לקה  ועוזיה מלך יהו
  להקטיר קטורת.  

 , חטאים מסוימים  בשלאדם  ה לעאם צרעת באה  
 ,של צרעתבלבד    ם בודדיםמקריבכל התנ"ך  ומצאנו  

 "ָאֶרץ  ׁשּוִייְר   ָלםֹועלְ   יִקיםּדִ צַ   םֻּכּלָ   ּמֵ עַ וְ "אז כנראה ש
ס:כא( צרעת    .)יש'  של  הנדירה  ,  מעידההתופעה 

יהושע   כנראה, מזמן  ישראל  לסוף חתימת   שעם  עד 
לשון הרע וגילוי  על    לא עבר  ,לא רצח  ,לא גנב התנ"ך  

וכו' ש  אוליו.  עריות  הנביאים  השכם    התריעוכל 
על  ו אלוהערב  ֵיְלכיְוָאבִ   ׁשְוִאי"כמו    ,חטאים   ֶאל  ּוו 
חַ   ֲעָרהּנַ הַ  ב:ז(  "יׁשִ ָקדְ   םׁשֵ ֶאת־  לּלֵ ְלַמַען  ְיֵדיֶכם "  ;)עמ' 
ְוָנֹאף ְוהִ   ֲהָגֹנבאו "  )יש' א:טו(  "ּוָמֵלא  ִמיםּדָ    ֵבעַ ּׁשָ ָרֹצַח 
  . הלוואי.  "הגזימו" )יר' ז:ט( "ֶקרּׁשֶ לַ 

א  על כל הנושכותב באריכות  רבי עובדיה ספורנו
צרע והאדםשל  הבית  הבגד,  ל  ת    וק: פסבפירושו 

ָצָרַעת  ֹוב  ִיְהֶיה  יּכִ   ֶגדּבֶ הַ " יג:מז(  "ֶנַגע  מנם א"  :)וי' 
או   בבגדים  כפלא  זה  יהיה  שלפעמים  הכתוב  העיד 

ה להעיר אוזן הבעלים על עבירות שבידם". בבתים וז 
לאדם   קריאת השכמה   לשמשצרעת נועדה  כלומר, ה

האדם    ,תאחר  יאהמכל ברבשונה  .  על מצבו הרוחני
א בצלם  ויהלו-נברא  חש  ים  בחירה  אם   .פשיתולו 

ה בדרכי  ללכת  והאמת    ,להים-אבחר  הצדק  בדרכי 
והרחמים עולם  ,החסד  יסוד  צדיק  נקרא  הוא    , אזי 

את ה'  ברא  ואם    ובשבילו  ויעשה  יתרשל  העולם. 
במזיד  חטא או  אותו    ,בשגגה  קרי   ,בממונו  ה'ייסר 

    :ממשיך  הספורנואו בגופו.  ,צרעת הבגד או הבית

תעוררו כלל לדעת ה  מים אשר לאאמנם הנרד
מזה נ  ,דבר  בני  כל  האומה י והם  ורוב  כר 

סגולה יחידי  זולתי  ספק   ,הישראלית  בלי  הם 
  . בעתחת הנהגת הט

על הריחוק    הצרעת מעיד  ם שלמקריהמיעוט  כלומר,  
מה באז'שלנו  אזעקות  להתקין  סיבה  אין  ש.  בו  ור 

אם בצרעת,  בגד  יסמן  ה'  סיבה ש  רשים. איןיכולם ח
היה לכבס את הבגד  תהצרוע  גד  הבל בעל  ש  תותגוב

ובאקונומיקה שה'  ,  סיבה  באין  אדם  אם    צרעתיכה 
  מטולוג. ללכת לדררק היה תמצורע התגובתו של 

של   הסיבה  ספורנו  פירושו  את  אולי  מסביר 
בית שני  יםשל מצורע   יםמקר  עדרילה   , כידוע  .בזמן 

. לא מאשר בבית ראשון  פחות אז  נוכחות ה' הורגשה  
ידוע לי שמסופר    .ספרות חז"לב  עתמקרי צר  מצאתי

נוצריים מצורע   בכתבים  שריפא  האיש  אותו    , יםעל 
כמו צרעת  למקרי  בחז"ל  אזכורים  גמרא  בו  ישנם 

    :במסכת כתובות

ראתן   בעלי  אין  מה  מפני  חנינא:  ר'  אמר 
בבבל? מפני שאוכלין תרדין, ושותין שכר של  

יוחנן: מפני מה אין מצורעין  היזמי.   אמר רבי 
מפניבב שכר,  ש  בל?  ושותין  תרדין,  אוכלין 

    .ורוחצין במי פרת

כאן  צרעתה גרידאהיא    הנזכרת  פיזית    , מחלה 
ממ להימנע  ידי    לא   הנשאפשר  בעל  לשון  שימוש 

ידי שתיית בירה ושחייה בנהר. יכול    לאלא ע  ,נקייה
צרעת מיני  שני  היו  שתמיד  ה מחל  תאחה  , להיות 

ו מצב  מחלה    השנייהפיזית  בשל    , רוחנישנגרמת 
דומ  ןהניימסו זהיםהיו  לא  אך  זה  .  ים  בגלל  אולי 

מ  התורה  האריכה יותר  הצרעת  בבתיאור  כל  אשר 
 ,רשר צבא ארם, גוי גמושהיה    ,נעמןטומאה אחרת.  

  , רוחניבשל מצבו ה  לא נטמא בצרעת  ,אליליםעובד  
 .בעור  (גרב)ה זמקא  ישהו איז  ;בל צרעת פיזיתיקאלא  
בהוא  לכן   לרחוץ  לו  שיעץ  אלישע  על  דן  ירהתרעם 

ט"  :באמרו א    ל ּכֹ מִ   קַּדֶּמׂשֶ   תֹוַנֲהר  רּפַ ַפְר ּו  ֲאָמָנה  בֹוֲה
א  ָרֵאלׂשְ ֵמיֵמי יִ   .)מל"ב ה:יב(  "יּתִ ְר ְוָטהָ   ֶהםּבָ ֶאְרַחץ    ֲה
לקדש    אלישע ה'את  רצה  א  ולכן  שם  נעמן ריפא    ת 

בה שלקה  הפיזית  מוזכר  ההטהרה  לשון  ו  , מהצרעת 
  ג מושאל.שמורק הוא   יפור זהסב

  , צרעתב  לקווהמסלול  מ  ם סטוימשה ומרכאשר  
הבינו   ק  מיידהם  זאת,  .  הבלו ילמה  אנחנו לעומת 

טומאות  מיני  בכל    עלינו   ותמשפיע  ינןאש  טמאים 
זהכ שכן הוא  מזמן   ,  שטומאה    איבדנו  ההרגשה  את 
 "מצורעים" בחינת  באנחנו  לכן    .רחיקה אותנו מה'מ

רגל   ראשומכף  בחזקת מוחזקים  ה  ,עד    עדיין 
לי בגלל  . אויםטמאינו כעלשווא יכריזו  לכי    'טהורים'

ע(בסנהדרין  כותבת  הגמרא  זה   של  על  ב)  "צח  שמו 
שנאמר   ורבנן אמרי: חיוורא דבי רבי שמו"  :המשיח

ֳחָלֵינ" ַוֲאַנְחנ  ּוַמְכֹאֵבינּו  אׂשָ נָ   אּוה  ּוָאֵכן   ּוְסָבָלם 
נג:דיש(  "הּנֶ ְמעֻ ּוִהים  -אֱ   הּכֵ מֻ   עַ ּוָנג  ּוְבנֻהׁשַ חֲ   '( .  
י  תשמ  תגם אח  ווז   ,"לבן"בארמית פירושו    "חיוורא"

ש מילה לבתרגומו    משתמשאונקלוס  בהן  המילים 
יהיה  "מצורע" המשיח  של  שמו  הוא    'מצורע'.  כי 

א לקדמותויחזיר  המצב  יתרה    ,ת  קירבה  של  למצב 
ַוֲאִני ֶאֱעֶנה   ּוִיְקָרא  ְוָהָיה ֶטֶרםלמצב של "  ,בין ה' לעמו

מְ   דֹוע אֶ   ִריםּבְ דַ ֵהם  סה:כד(  "ָמעׁשְ ַוֲאִני  ולמצב  ,  )יש' 
 . יתברך מה'ריחוק פיזי כל באופן נרגיש ו שב

  

  
  הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי

 ידע שלמהבאתר גם ומופיע רה ולמדע, לתו
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