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 ויקרא פרק יד   .1
אֹמר:   ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן לֵּ  )לג( ַוְיַדבֵּ

י ָתֹבאּו ית ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם:)לד( כִּ י ֶנַגע ָצַרַעת ְבבֵּ ן ָלֶכם ַלֲאֻחָזה ְוָנַתתִּ י ֹנתֵּ   ֶאל ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִּ
ת׃ )לה(  יִּ י ַבָבָּֽ ֵ֖ ה לִּ ְרָאִּ֥ ַגע נִּ ר ְכֶנֶ֕ אֹמֹ֑ ן לֵּ ֵ֖ יד ַלֹכהֵּ ִּ֥ גִּ ת ְוהִּ יִּ  ּוָב֙א ֲאֶשר־֣לֹו ַהַבַּ֔

 
 

 כלי יקר ויקרא פרשת מצורע פרק יד פסוק לד  .2
Shlomo Ephraim ben Aaron Luntschitz (1550 – 21 April, 1619) Rabbi of Prague from 1604-
1619. 

והקרוב אלי לומר בזה שעיקר הטעם בעבור צרות העין, כמו שאמרו חז"ל )ערכין טז א( מן 
 הבית זה שייחד ביתו לו לעצמו ולא היה מהנה ממנו אחרים,  לופסוק ובא אשר 

כי לבעבור זה נתן ה' לו לאחוזה בית מלא כל טוב לנסותו אם ייטיב מביתו גם לאחרים כי לי  
הכסף והזהב אמר ה' )חגי ב ח( וכל מה שהאדם נותן לאחרים לא משלו הוא נותן כי אם  

אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה כי לא משולחן גבוה קא זכי ליה, לכך נאמר כי תבואו 
בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה )תהלים מד ד( כי אם ימין ה' רוממה, לתת להם נחלת  
גוים, ואין מקום לצרי עין לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה שהרי ה' הוא הנותן לך 

 .כח ואחוזה
לא תשמעו בקול דברו ותהיו מן צרי העין   ואם כן דין הוא שתתנו משלו לעניי עמו ואם

המיחסים האחוזה אל עצמם אז ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, רצה לומר במקום  
שאתם מיחסים האחוזה לכם כאילו אתם האוחזים בה בכח ידכם. לכך נאמר מיד ובא אשר לו 

 הבית, זהו שייחד ביתו לו לעצמו לומר שבכוחו ועוצם ידו בנה ביתו: 
 

 ק דבר שם העמ .3
Naftali Zvi Yehuda Berlin (20 November 1816 in Mir, Russia – 10 August 1893 in Warsaw, 
Poland)   

כבר הרגישו ברבה על מה שייחד הכתוב ארץ כנען, ופירשו שהיו סוחרים וכלשון כנעניה 
נכבדי ארץ )ישעיהו כ"ג:ה( והנה מה שהכנענים היו סוחרים ביותר הוא על פי הכתוב בפרשת 

ח 'והכנעני יושב על היום' ויושבי חוף הימים מסוגלים לסחורה ביותר ממדינה למדינה, של
 אבל עדיין יש לבאר מה שייך לכאן זה הכינוי.  

ונראה דמשום דעיקר צרעת באה על לשון הרע דאהני מעשיו להזיק לחבירו...ואם כן עיקר  
אחד בגבולו של רעהו   לשון הרע זו מצוי ביותר בין הסוחרים שמתפרנסים מן הרוח, ובא

הכי מתרבה הקנאה ותחרות ומביא ללשון הרע לאהני להזיק, מה שאין כן מי שחיה שום ומ
על ידי עבודת הארץ וכדומה, אין אדם מתקנה בחברו ואין לשון הרע מצוי ביניהם, ואפילו  

 יהא, מכל מקום לא אהני מעשיו שיגיע מזה לעונש צרעת.
 

 חזקוני ויקרא פרשת מצורע פרק יד פסוק לד  .4
 French rabbi Century th13, Hezekiah bar Manoah , orHezekiah ben Manoah 

בשביל מעלת ארץ ישראל שהמקדש עתיד להיות בתוכה …נאמר כי תבאו אל ארץ כנען
 הוזקקה להיות נקיה וטהורה.

 
 

 הירש ויקרא פרשת מצורע פרק יד פסוק לד   רש"ר .5
Samson Raphael Hirsch June 20, 1808 – December 31, 1888  

)לד( כי תבאו וגו'. נגעי בתים נוהגים רק בארץ ישראל )משום כך, כנראה, נתייחדה להם 
ורק לאחר שנתחלקה לשבטים וליחידים, ונמצא כל אחד מכיר את שלו;  -פרשה לעצמה( 

לו הבית": "מי שמיוחד לו" )יומא יב  -עה כבר היתה הארץ לאחזה, ונתקיים "אשר באותה ש
 … ע"א(. בית השותפים מיטמא בנגעים; שהרי בעליו ידועים, אפילו הם רבים
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; שהרי ירושלים לא נתחלקה לשבטים; ב"ק פב:[[ כנגד זה "אין ירושלים מטמאה בנגעים" 

בתים בירושלים לפי שאינה שלהן": העולים לירושלים היו זכאים לדור בה  ו"אין משכירין
בחינם; בעלי הבתים לא היו רשאים ליטול דמי שכירות, שהרי הם עצמם לא נחשבו בעלים  

 יב ע"א(.  -לבתיהם )שם יא ע"ב 
 
 

6. Elie Wiesel New York Times on April 18, 2010: 
It [Jerusalem] belongs to the Jewish people and is much more than a city, it is what 
binds one Jew to another in a way that remains hard to explain. When a Jew visits 
Jerusalem for the first time, it is not the first time; it is a homecoming. 

 


