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יֹורּו ֶאְתֶכם ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעשֹות

פרשת נגעים

עם פירוש ְוִטַהר ַהֹכֵהן
עם הוספות וליקוטי פסקים באותיות 

קטנות לצד פרשת נגעים עם מ"מ, תמו־
נות, טבלאות, מילואים ומבחר תשובות 
וביאורי האחרונים בחלות דיני נגעי עור 
אדם בארץ ישראל ובחוצה לארץ בזמן 

הזה

יוצא לאור בעזה"י על ידי מכון איגוד הכהנים 
חודש תשרי ה'תשע"ה

נגעי עור אדם
פרשה שנייה 

ויקרא פרק יג, פסוקים ט - יז
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יֹורּו ֶאְתֶכם ַהֹּכֲהִנים ַהְלִוִּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעשֹות

לדעת פי' התורה והמצוה, כל עצם 
השוני שבין שאת לבהרת הוא זה 
מזהרת  והיא  עזה  היא  שהבהרת 
ואילו לשאת אין שום עזות וזוהר

לדעת פי' התורה והמצוה, כל עצם 

ְוָהָיה  ַבֶהֶרת  אֹו  ַסַּפַחת  אֹו  ְשֵאת  ְבָשרֹו  ְבעֹור  ִיְהֶיה  ִּכי  ָאָדם  ב  ֵלאמֹר.  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ַוְיַדֵבר  א 
ְבעֹור ְבָשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָבָניו ַהֹּכֲהִנים. ג ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ְבעֹור 
ֹאתֹו.  ְוִטֵּמא  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  ָצַרַעת הּוא  ֶנַגע  ְבָשרֹו  ֵמעֹור  ָעמֹק  ַהֶּנַגע  ּוַמְרֵאה  ָלָבן  ָהַפ�  ַבֶּנַגע  ְוֵשָער  ַהָבָשר 
ד ְוִאם ַבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְבעֹור ְבָשרֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור ּוְשָעָרה לֹא ָהַפ� ָלָבן ְוִהְסִּגיר ַהֹּכֵהן ֶאת 
ְוִהְסִּגירֹו  ַהֶּנַגע ָבעֹור  ְבֵעיָניו לֹא ָפָשה  ַהֶּנַגע ָעַמד  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ְוָרָאהּו  ָיִמים. ה  ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת 
ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית. ו ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ְולֹא ָפָשה ַהֶּנַגע ָבעֹור 
ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת ִהיא ְוִכֶבס ְבָגָדיו ְוָטֵהר. ז ְוִאם ָּפֹשה ִתְפֶשה ַהִּמְסַּפַחת ָבעֹור ַאֲחֵרי ֵהָרֹאתֹו ֶאל ַהֹּכֵהן 
ְלָטֳהָרתֹו ְוִנְרָאה ֵׁשִנית ֶאל ַהֹּכֵהן. ח ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ָּפְשָתה ַהִּמְסַּפַחת ָבעֹור ְוִטְּמאֹו ַהֹּכֵהן ָצַרַעת ִהוא.

נמצאנו אומרים שגוון השאת הוא מראה נקי 
השאת  פרח  שאילו  כך  כדי  עד  ומעולה, 
בכולו והפך כל עורו ללבן השאת היה שייך 
בזה יופי )כעין ֲהַיֲהֹפ� כּוִׁשי עֹורֹו ירמי' יג כג 
יופי18  בו  שייך  השאת  גוון  ועצם  כפשוטו( 
ולולא  זה,  לגוון  כולו  הפך  אילו  רצוי  והיה 
ואי- מסויימים  בחלקים  רק  מתהווה  שזה 

משאר  משונה  שנראה  עד  בעורו  מסודרים 
חשוב  זה  בכגון  השאת  מראה  ולכן  עורו, 

כנגע ולא כעונג.

קשה מכולם או קל מכולם
ַבֶהֶרת  ַסַּפַחת אֹו  ְשֵאת אֹו  ובפירש"י עה"פ 
ביאר "שמות נגעים הם, ולבנות זו  מזו" ע"כ, 
מבין  הפחותה  היא  ששאת  משמע  ומדבריו 
על  קאי  המוזכרת  שספחת  )היינו  שלשתם 
משאת  יותר  לבנה  שהיא  הבהרת  ספחת 
למעלה  זו  נגעים  שמראות  דהסובר  אליבא 

מזו(. 
שלאחר  הקשה,  ב  יג  ויקרא  החיים  והאור 
הפחות  הוא  השאת  מראה  הדיעות  שלכל 

והמקדש וכו'( וע"י מעשיה הרעים בזה, גרמה 
שאחשוירוש ילבש הבגדי כהונה והמשיג גבול 

הכהונה לוקה בצרעת, עיי"ש.
18 וכן משמע איפוא על פי תורת הקבלה, כדאי' 
כנגד  הוא  דף שנו ששאת  יצחק  לוי  תורת  בספר 
קו האמצעי )היינו קו התפארת(, וכן מביא בדף 
שנו, שסא מס' עץ חיים שגימטריא של שאת )עם 
הכולל = 702( הוא כמספר "אל" פשוט ו"אדני" 
מלא היינו אלף = 111, דלת = 434, נון = 106, יוד 
= 20 סה"כ 671 + 31 כמספר אל היינו = 702 )כי 
אל הוא שם חסד ואדני הוא דין והוי התכללות 

חסד ודין דזה הוי תפארת(.

ו  ת י נ ו נ ב ל ב
מבין שלשתם 
ואילו הבהרת 
היותר  היא 
מכולם,  עזה 
הוה  א"כ 
א  ר ק מ ל
מן  להתחיל 
הבהרת שהיא 
ה  א ר מ ה
ה  ק ז ח ה
ת  ק ה ב ו מ ה ו
לירד  ואח"כ 
מן  בהדרגה 
אל  הכבד 

הקל?19 
בהרת"  ספחת,  "שאת,  שהסדר  תירץ  אבל 
השאת  ספחת  שגם  ללמד  כדי  מוכרח  הוא 
עיי"ש,  א  א  נגעים  בתוי"ט  וכ"כ  יטמא, 
כ' שהתורה מקדימה שאת,  והרוקח עה"ת20 
עזה  בבהרת  תחילה  מכה  אינו  הקב"ה  כי 
לא  אם  ורק  לבן  כצמר  בשאת  אלא  כשלג 
ישוב האיש בתשובה, אז ילקה גם בנגע חזק 
יותר. אבל בפי' התורה והמצוה תזריע סק סד 
כתב להיפך, שמבין כל המראות, השאת היא 

תמיד  לדבר  הכתובים  שדרך  שכיוון  דהיינו,   19
בלשון "זו, ואין צריך לומר זו" ואין דרך הכתוב 
לדבר בדרך "לא זו אף זו" ראה חזקוני שמות כא 
פ  ס"ק  בתרייתא  התלמוד  כללי  הגדולה  כנסת  כא, 
השחר  אילת  דשבועות,  קמא  פרק  לתוספות  מציין 

הקדמת המלבי"ם לספרא.
20 ויקרא ד' רמ מהדו' י. קלוגמן.

ו נמצאנו אומרים שגוון השאת הוא מראה נקי  ת י נ ו נ ב ל ב
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ְוָהָיה  ַבֶהֶרת  אֹו  ַסַּפַחת  אֹו  ְשֵאת  ְבָשרֹו  ְבעֹור  ִיְהֶיה  ִּכי  ָאָדם  ב  ֵלאמֹר.  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ַוְיַדֵבר  א 
ְבעֹור ְבָשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהֹּכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָבָניו ַהֹּכֲהִנים. ג ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּנַגע ְבעֹור 
ֹאתֹו.  ְוִטֵּמא  ַהֹּכֵהן  ְוָרָאהּו  ָצַרַעת הּוא  ֶנַגע  ְבָשרֹו  ֵמעֹור  ָעמֹק  ַהֶּנַגע  ּוַמְרֵאה  ָלָבן  ָהַפ�  ַבֶּנַגע  ְוֵשָער  ַהָבָשר 
ד ְוִאם ַבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְבעֹור ְבָשרֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹור ּוְשָעָרה לֹא ָהַפ� ָלָבן ְוִהְסִּגיר ַהֹּכֵהן ֶאת 
ְוִהְסִּגירֹו  ַהֶּנַגע ָבעֹור  ְבֵעיָניו לֹא ָפָשה  ַהֶּנַגע ָעַמד  ְוִהֵּנה  ַהֹּכֵהן ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ְוָרָאהּו  ָיִמים. ה  ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת 
ַהֹּכֵהן ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית. ו ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ְולֹא ָפָשה ַהֶּנַגע ָבעֹור 
ְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת ִהיא ְוִכֶבס ְבָגָדיו ְוָטֵהר. ז ְוִאם ָּפֹשה ִתְפֶשה ַהִּמְסַּפַחת ָבעֹור ַאֲחֵרי ֵהָרֹאתֹו ֶאל ַהֹּכֵהן 
ְלָטֳהָרתֹו ְוִנְרָאה ֵׁשִנית ֶאל ַהֹּכֵהן. ח ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ָּפְשָתה ַהִּמְסַּפַחת ָבעֹור ְוִטְּמאֹו ַהֹּכֵהן ָצַרַעת ִהוא.

הכי קשה וחמורה בטבעה )שאיננה מתרפאת 
במהרה כ"כ כגון הבהרת(, וסדר הכתוב אכן 
או  ב(  שאת,  א(  הקל;  אל  הכבד  מן  הולך 

ספחת, ג( או בהרת. 
כל  בסוף  בהרת  שנכתב  וזה 
המראות הוא כיוון שהבהרת 
ביותר  הגדולה  החידוש  היא 
שלמרות  הנגעים  מכל 
שנראית עזה יותר מן השאת, 
יותר  קל  היא  טבעה 
השאת  מן  )להתרפאות( 
לה,  והולכת  ומתעלמת 

לכך  ראייה  ומביא 
ָצַרַעת  הכתוב  שלשון 
נֹוֶׁשֶנת ִהוא ויקרא יג יא 
נאמר דווקא בשאת כי 
נֹוֶׁשֶנת  ענין  שייך  בה 
הזמן(  )אריכות 
הרפואה21  והתעלמות 
יותר מספחת22 ובהרת, 
גם  מצאנו  וכעי"ז 

במדרש תדשא פרק טז וז"ל; "למה נקרא שם 
עוונותיו  שגרמו  לפי  נושנת?  הצרעת 

שנתישנה הצרעת זמן מרובה" ע"כ.

גוון השאת
במשנה נגעים א א הובאו שתי דיעות בהגדרת 
ודעת  מאיר  רבי  דעת   - השאת  עצם  גוון 

קשה  שתשובתו  לומר  כוונתו  הנראה  ככל   21
מכל הנגעים, ששאת בא על עבירה חמורה של 

גאווה, כדלקמן.
22 היינו ספחתה של הבהרת.

חכמים, ושם; 
"השאת כקרום ביצה, שניה לה כצמר לבן, 

דברי רבי מאיר.
השאת  אומרים,  וחכמים 
לה  שניה  לבן,  כצמר 

כקרום ביצה"
רבי  דעת  לבאר  ויש  ע"כ, 
שהאב  תיתי  מהיכי  מאיר 
לבן  פחות  בגוון  יהיה 
נד  שבת  ובגמ'  מתולדתו? 
למשנה  ברע"ב  וכן  א  עמוד 
כצמר  "שאת  איתא  הנ"ל 
לבן?  צמר  מאי  לבן, 
אמר רב ביבי בר אביי 
יומו  בן  נקי  כצמר 
אותו  שמכבנין 
ע"כ,  למילת" 
ה  שבועות  והתוספות 
עמוד ב כתבו שחכמים 
דיברו באותו סוג צמר 
בן  מכבש  שהוא  לבן 
יומו שנוהגין "לכבנו" - פירש"י שם לשומרו 
מכל לכלוך, ואילו רבי מאיר דיבר בצמר לבן 
סתם דהיינו מכבש בן שנה או שנתיים שכבר 

נתלכלך.
והרמב"ם בפיה"מ נגעים פסק כחכמים שאכן 
ואילו  לבן,  כצמר  הוא  לטמא  השאת  גוון 
ופסיקת  ביצה,  כקרום  גוונה  השאת  ספחת 
רבי  בשיחתו של  ג"כ  כחכמים משמע  הדין 
יהושע עם אביו רבי עקיבא; "יאמרו מקרום 
ביצה ומעלה מטמא" ולא נקט לומר "יאמרו 
שסברו  היינו  מטמא",  ומעלה  לבן  מצמר 

חכמים, ושם;  וחמורה בטבעה )שאיננה מתרפאת 

השאת  אומרים,  וחכמים 
לה  שניה  לבן,  כצמר 

כקרום ביצה"
רבי  דעת  לבאר  ויש  ע"כ, 
שהאב  תיתי  מהיכי  מאיר 
לבן  פחות  בגוון  יהיה 

ובגמ'  מתולדתו? 
ברע וכן  א  עמוד 

צמרו  לשמור  כיבון  עם  יומו  בן  כבש 
מלכלוך 

לבן?  צמר  מאי  לבן, 
אמר רב ביבי בר אביי 
יומו  בן  נקי  כצמר 
אותו  שמכבנין 
ע"כ,  למילת" 

והתוספות 
עמוד ב

דיברו באותו סוג צמר 

גוון צמר לבן של כבש מבוגר

לדעת התוספות, רבי מאיר כיוון את השיעור המזערי 
מבוגר כבש  של  לבן  צמר  לגוון  הצרעת  נגע  של 

לדעת התוספות, רבי מאיר כיוון את השיעור המזערי 

 גוון צמר לבן של כבש בן יומו




