
                                         נגע צרעת                                   בעהי"ת

 
ֶכם: ויקרא יד: ֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַזתְּ י ֶנַגע ָצַרַעת בְּ ָנַתתִּ י ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָזה וְּ ַנַען ֲאֶשר ֲאנִּ י ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ כְּ )לה( ּוָבא ֲאֶשר לֹו  )לד( כִּ

תַהַביִּ  י ַבָביִּ ָאה לִּ רְּ ֶנַגע נִּ יד ַלֹכֵהן ֵלאֹמר כְּ גִּ הִּ  .ת וְּ
 

בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות  -)לד( ונתתי נגע צרעת רש"י:
 בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר וע"י הנגע נותץ הבית ומוצאן:

נגעים פי"ב. ת"כ( אפי' תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי לא יפסוק דבר ברור לומר נגע ) -)לה( כנגע נראה לי בבית 
 נראה לי אלא כנגע נראה לי:

 
נגע צרעת תני ר' חייא וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם תני רבי שמעון בן יוחאי כיון ששמעו  מדרש רבה:

ובשדות אמר הקדוש ב"ה אני הבטחתי לאבותיהם שאני  כנענים שישראל באים עליהם עמדו והטמינו ממונם בבתים
מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב שנאמר )דברים ו( ובתים מלאים כל טוב מה הקב"ה עושה מגרה נגעים בביתו 

 .והוא סותרו ומצא בו סימא
 

י בבגד לא יקרו אלה מז( והבגד כי יהיה בו נגע צרעת. ממה שאין ספק בו שלא יהיה זה בטבע בשום פנים, כ) ספורנו:
המראות המשונות אם לא מצד מלאכה תשימם בו בצבעים שונים בכונה או שלא בכונה וזה מצד איזה חטא שיקרה 
בסמים הצובעים או במלאכת האומן או בהתפעלות הבגד הצבוע. וכבר באה הקבלה שלא ידונו בנגעי בגדים זולתי 

וזה להעיר אוזן הבעלים על ים יהיה זה כפלא בבגדים ובבתים, הלבנים בלתי צבועים כלל. אמנם העיד הכתוב שלפעמ
, וכל זה בחמלת ה' על עמו. וכן קבלו ז"ל שאין בגדי גוים מטמאים בנגעים. וכאשר בחר באומה עבירות שבידם

 הישראלית כאמרו בך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגלה וזה מפני שתקות המכוון מאתו יתברך היא יותר ראויה ומצויה
אמר לעורר היחידים  ,באישי זאת האומה ממה שתהיה באישי זולתה, ובחמלתו עליהם כשיהיה הרוב מהם לרצון לפניו

מהם, ראשונה בנגעי בגדים אשר עליהם באה הקבלה שאין בגדי גוים מטמאים בנגעים, וכשלא יספיק זה יעוררם בנגעי 
י שלא יהיו בגדי גוים מטמאים ולא בתיהם מטמאים בתים אשר בהם גם כן לא יבא נגע צרעת בטבע כלל. ולזה ראו

וכאשר לא עלו הדורות למדרגה ראויה לחמלה )למעלה( זו, אין זכרון לראשונים שנמצאו בנגעים כלל כמו שקבלו הם ז"ל. 
 לעולם נגעי בתים עד שאמרו קצתם ז"ל שלא היו לעולם:

 
ולא הווה בעולם, וכן נגעי הבתים, אבל בהיות ישראל  מז( והבגד כי יהיה בו נגע צרעת זה איננו בטבע כלל) רמב"ן:

שלמים לה' יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא 
ועון יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו, להראות כי השם סר מעליו ולכך אמר הכתוב )להלן יד לד( ונתתי נגע 

ת ארץ אחוזתכם, כי היא מכת השם בבית ההוא והנה איננו נוהג אלא בארץ שהיא נחלת ה', כמו שאמר )שם( צרעת בבי
כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ואין הדבר מפני היותו חובת קרקע, אבל מפני שלא יבא הענין ההוא 

ורע פרשה ה ג( דרשו עוד, שאין הבית מטמא ובתורת כהנים )מצ אלא בארץ הנבחרת אשר השם הנכבד שוכן בתוכה:
אלא אחר כבוש וחלוק, ושיהא כל אחד ואחד מכיר את שלו והטעם, כי אז נתישבה דעתם עליהם לדעת את ה' ותשרה 
שכינה בתוכם וכן אני חושב בנגעי הבגדים שלא ינהגו אלא בארץ, ולא הוצרך למעט מהן חוצה לארץ כי לא יארעו שם 

ם ההוא ד אינם נוהגים אלא בבגדים לבנים לא בצבועים, כי אולי הצבע הוציא הכיעור ההוא במקולעולם ומפני זה עו
 ולפיכך הצבועים בידי שמים מטמאין כדברי רבי שמעון )נגעים פי"א מ"ג(: ,כטבעו ולא אצבע אלהים היא

 
דכר ליה על ההוא עבידתא, כגוונא דא, מאן דעביד עבידתא לעבודה זרה או לסטרא אחרא דלא קדישא, כיון דא זוה"ק:

כנעניים פלחי לעבודה זרה אינהו, ומתדבקן כלהו כחדא  הא רוח מסאבא שריא עלוי, וכד סליק עבידתא, במסאבא סליק:
ברוח מסאבא בעבודה זרה, והוו בניין בנין לפרצופייהו ולגעולייהו לסטר מסאבא לעבודה זרה, וכד שראן למבני, הוו 

כיון דעאלו  ומייהו, סליק עליה רוח מסאבא, כד אסתליק עבידתא, ברוח מסאבא אסתליק:אמרי מלה, וכיון דאתדכר בפ
ישראל לארעא, בעא קודשא בריך הוא לדכאה לון, ולקדשא לון ארעא, ולאפנאה אתר לשכינתא, דלא תשרי שכינתא גו 

חזי, אי עובדא דא הוה  תא מסאבא, ועל דא בההוא נגע צרעת הוו סתרין בניינין דאעין ואבנין דאתעבידו במסאבו:
אבל קרא כתיב, וחלצו את  לאשכחא מטמונין בלחודוי, יהדרון אבנין לבתר כמה דאינון לאתרייהו, ועפרא לאתריה,

האבנים, וכתיב ועפר אחר יקח, בגין דיתעבר רוחא מסאבא ויתפני, ויתקדש השתא כמלקדמין, וישתכחו ישראל בקדושה, 
  ינתא:ובדיורא קדישא, למשרי בינייהו שכ

וכדין סייעתא  ,ועל דא, מאן דבני בנין, כד שארי למבני, בעי לאדכרא בפומיה דהא לפולחנא דקודשא בריך הוא, הוא בני
דשמיא שארי עלוי, וקודשא בריך הוא זמין עליה קדושתא, וקארי עליה שלום, הדא הוא דכתיב )איוב ה כד( וידעת כי 

 תחטא ולא וכדין, בני איהו כד בפומא מלה לאפקדא ופקדת אבל אוקמוה הא נוך ופקדת( שם) מהו שלום אהלך וגו':
כל שכן מאן דבני, ורעותיה בגוונא אחרא, בגין דמייחד ביתא לסטרא , אחרא סטרא לביתיה זמין הא לאו ואי, כתיב

, ומאן עד דאתענש בההוא ביתא, אחרא לאסתאבא ביה, הא ודאי שריא ביה רוח מסאבא, ולא נפיק ההוא בר נש מעלמא
ואי תימא, במה ידיע, כגון  דדייר ביה יכול לאתזקא, דהא ההוא דירה רוח מסאבא שריא ביה, ואזיק מאן דאשתכח ביה:

דאתזק בההוא ביתא ההוא דבני ליה, או אנשי ביתיה, או בנזקי דגופא או בנזקי ממונא, הוא ותרין אחרנין אבתריה, הא 
ובגין כך, קודשא בריך הוא חס עלייהו  ור בטילא דעפרא ולא ידור ביה:ודאי יערוק בר נש לטורא ולא ידור ביה, יד

 .דישראל, דאינון לא ידעין מלה בכל אינון בתי, והוא אמר, אתון לא ידעין, אנא ידענא, וארשימנא לון בנגע



 


