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   הצרעת
  

 הקטן לגוף נטפליםו מבחוץ הבאים "מצורע"ו "תזריע" בפרשיות הנזכרים והטומאות הנגעים מן יש
 ,קרי כגון ,האדם מגוף ויוצאים נובעיםה ישו ,וספחת בהרת ,) ְבַרץ תרגמהג"רס (צרעת כגון, אחרים עצמיםלו

  . ונידה זיבה
 ההיגיינה ועל והטהרות הטומאות על, וריפוים הנגעים גילוי על אחראים ובמקדש במשכן הניםוהכ

 הנלוות והמחלות הצרעת נגעל מוקדש זו רשימה עיקר .)טו:כג' דב ("דושּקָ  ךָ ינֶ חֲ מַ  והיה" בבחינת הסביבתית
  .אבעבועותה לתמח שזאת יתכןיו ,חיותושלפ – מתנשאים עור קרומי :לה

 ולעתים ,אדמומיותו קשקשת תונוצר ,שאת ביתר מתרבים העור תאי בהש מחלה :פסוריאזיס – ספחת
 הטיפול .העור תאי את שתוקפת חיסוניתה המערכת תאי ידי על נגרמת המחלה. מוגלתיים נגעים גם מופיעים
  .המלח בים השמש וקרינת תסגולי- האולטר לקרינה וחשיפה תרופות של קוקטייל מתן דיי לע נעשה היום
 טעונות תומולקול דיי לע כנראה המלאנין צבע והרס בעור לובן כתמי הופעת של מחלה :ויטיליגו – בהרת
 יכול שיזוף .מלאנין הפיגמנט ייצור של המנגנון את הורסים כנראהש ,חופשיים רדיקלים בשם עותוהיד

 "משכרת ויתנאה" הצמח עלי כתישה של בהצלחה ניסה זו רשימה כותב .המחלה התפשטות את לעצור
)withaniq somniaerq(שהושמה ברטייה על המקום הפגוע .  

 לע נקראת עצמה והמחלה ,מצורע או צרוע נקרא החולה. הארצות ברוב נפוצהו יומין עתיקת מחלה :צרעת
 לע 19-ה המאה באמצע הבקטריולוגיה רקומח המיקרוסקופ שכלול בעקבות .הנסן ,המחלה גורם מגלה םש
 הנורבגי הרופא סבר חילהת .הצרעת באצילוס חיידק נחשף ,הגרמני קוק ורוברט הצרפתי פסטר לואי דיי

 ואילו, בצרעת נגועות שלמות משפחות אליו הגיעוש ווןכי ,תורשתית מחלה אתשז )1815-1894 (דניאלסן
 חולי בתאי חיידקים וסקופהמיקר באמצעות גילה) 1841-1912 (הנסן הנרי ,חתנואך  .הב נדבק לא עצמו הוא

 באצילוס חיידקי הזרקת דיי לע, בהסכמה ויניס נעשה 1884- ב .בריאים באנשים מצויים ינםשא ,הצרעת
 במחקר נוסף צעד .בצרעת חלה אכן המתנדב .זה לצורך הומר ועונשו למוות שנידון רוצח של לגופו הצרעת
 הדביק הוא .ירושליםב העברית וניברסיטהבא לרפואה הספר מבית )1895-1966( אדלר שאול 'פרופ עשה
   .בצרעת ולק אכן והן ,הןשל החיסונית במערכת שפגע לאחר ,צרעת חיידקיב ניסוי חיות

 החיסונית תכמערהכש פורצת יאוה ,הגוף את שתוקפים חיידקיםמ נגרמת הצרעת מחלת – לסיכום
 של צירוףש התגלה םעשריה המאה באמצע אך ,מרפא חשוכת המחלה נחשבה רבות שנים במשך. פגומה
 לאחר מתגלית שהמחלה הוא הקושי .החולה עם להיטיב כדי בו יש, חודשים המכ במשך ניתנותה תרופות

 וברקמות העצבים וקצות בעור בפגיעה מתבטאת המחלה .הגוף בתוך גרוד כבר החיידק בהןש שנים המכ
  .עור וקילופי תפיחות ,עבותהתל גורם הוא חוץ זיהומי בדלמו ,ורעליו החיידק דיי לע הריריות
. ארמלדו הקטן היונק וגם עכברים ,ארנבות ,קופים כגון ,אחרים ביונקים גם באדם מלבד פוגעת מחלהה

  .הצרעת באצילוס נושא של והתעטשות שיעול דיי לע מועברת מחלהה
  מקראב הצרעת
 נבט בן ירבעם של לאמו נאיג שם: כגון, בצרעת ללוקים כינוייםו צרוע, מצורע המילים נגזרו הצרעת ממילת

' ה רּוחַ  ַוָּתֶחל" – שמשוןבסיפורי  שנזכר העָ רְ צָ  -  מקום שם; )כו:יא א"מל( "ַאְלָמָנה ִאָּשה ְצרּוָעה ִאּמֹו ְוֵׁשם" –
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 ָעִתיַהָּצרְ  ָיְצאּו ֵמֵאֶּלה "– אדם של וצאמ םש ;)כה:יג 'שופ" (ֶאְׁשָּתאֹל ּוֵבין ָצְרָעה ֵּבין ָדן-ְּבַמֲחֵנה ְלַפֲעמֹו
 המילה ערב בלשון .רעהִצ  – בעקיצתו מזיק חרק שם ;)דנ שם" (ַהָּצְרִעי" ;)נג:ב א"ידבה ("ְוָהֶאְׁשָּתֻאִלי

  .בפלשתים שאול שלו שמשון של מלחמותיו זירות -  לוואשתא צרעה מיליםה כמו, הרג וגם מכה מציינת
   והסיבות להופעתה הצרעתסימני
 ָלָבן ָהַפךְ  ַּבֶּנַגע ְוֵׂשָער ַהָּבָׂשר- ְּבעֹור ַהֶּנַגע-ֶאת ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ":הצרעת יסימנאת  – הנגע סוג את בודק הןוהכ

  ).ג:יג' ויק" (אֹתֹו ְוִטֵּמא ַהּכֵֹהן ְוָרָאהּו הּוא ָצַרַעת ֶנַגע ְּבָׂשרֹו ֵמעֹור ָעמֹק ַהֶּנַגע ּוַמְרֵאה
 ישו ,החיים לכל משכתהנ צרעת יש .ראויה לא התנהגות על גמולבו סיםנִ  במעשי הקשור מקראב הצרעת

  :להלן כמפורט שונות דמויות על' ה שהביא הנגעים כגון, מהר וחולפת קצוב לזמן הבאה
   .)יז:יב' בר (עריות לויילג ניסיון על לפרעה צרעת נגעי *
  ).א:ד 'שמ" (ְּבקִֹלי ִיְׁשְמעּו ְולֹא ִלי ַיֲאִמינּו-לֹא ְוֵהן": העם על דיבה שהוציא על משה צרעת *
  ).ב:יב' במ" ()'ה (ִדֵּבר ָּבנּו- ַּגם ֲהלֹא" :אמרהש ועל הכושית האישה דותוא משה על דבריה על מרים צרעת* 
 לאומית גאווה גילה אלישע הנביא. ויהירות הווגאמ שנבעה ורוח ותגס על ,ארם מלך צבא שר נעמן צרעת* 

 לא הוא גם. )ח:ה ב"מל" (ְּבִיְׂשָרֵאל ָנִביא ֵיׁש יּכִ  ְוֵיַדע ֵאַלי ָנא- ָיבֹא" שנעמן דרשכש ,ישראל מלך לעומת
 מימי של הטוב שמם את גם האדירו שמים שם קידש הנביא. מצרעתו שריפא את נעמן על שכר קבלל רצה
  .דמשק נהרות פני על הירדן

 רושמם את בכך ומחה הנביא בשם קרישו פוייהר דמי את לקחת נעמן אחרי ףרדש ,אלישע נער גיחזי צרעת *
 ּוְבַזְרֲעךָ  ְּבךָ -ִּתְדַּבק ַנֲעָמן ְוָצַרַעת: "קיללו כן עלו גיחזי מעשה על הנבואה ברוח ידע הנביא. אלישע דברי של

 העיר על הארמים צרו אחאב בימיבהמשך מסופר ש). כז:ה ב"מל" (ַּכָּשֶלג ְמצָֹרע ִמְּלָפָניו ַוֵּיֵצא ,ְלעֹוָלם
 העיר על הצרים הארמים לאוזני השמיע' וה, בשער עמדו יםמצורע אנשים ארבעה. בה שרר ורעב, שומרון

 מנוסת את למלך בישרו המצורעים). ז-ו:ז ב"מל" ( ַוָּיקּומּו ַוָּינּוסּו ַבֶּנֶׁשף... קֹול סּוס קֹול ַחִיל ָּגדֹול, ֶרֶכבקֹול"
  ."ובניו גיחזי – אנשים וארבעה":  מפרשי"רש. וגאולה הצלה בכך והביאו הארמים

 ִלּבֹו ָּגַבּה" ,החקלאות תוחיופ יהיבנ ימפעל הקמת, ותבמלחמ ניצחונותיו בשל .יהודה מלך זיהועו צרעת *
 ּכֲֹהִנים ְוִעּמֹו ַהּכֵֹהן ֲעַזְרָיהּו... ַהְּקטֶֹרת ִמְזַּבח-ַעל ְלַהְקִטיר' ה ֵהיַכל-ֶאל ַוָּיבֹא לָֹהיו-אֱ ' ַּבה ַוִּיְמַעל ְלַהְׁשִחית- ַעד
 ְלִמְזַּבח ֵמַעל ...ְבִמְצחֹו ָזְרָחה ְוַהָּצַרַעת ַהּכֲֹהִנים-ִעם ּוְבַזְעּפֹו ...'ַלה ְלַהְקִטיר ֻעִּזָּיהּו ְלךָ - לֹא לֹו ַוּיֹאְמרּו ...'ַלה

  ).כא- טז:כו ב"דבה" (מֹותֹו יֹום- ַעד ְמצָֹרע ַהֶּמֶלךְ  ֻעִּזָּיהּו ַוְיִהי ...ַהְּקטֶֹרת
  : )עא טז ערכין(ך נאמר בגמרא  על כ.ראינו שפעמים רבות מופיעה הצרעת כעונש משמים

 ועל, דמים שפיכות ועל, הרע לשון על: באין נגעים דברים שבעה על יוחנן ר"א נחמני בר שמואל ר"א
: דכתיב, הרע לשון על. העין צרות ועל, הגזל ועל, הרוח גסות ועל, עריות גילוי ועל, שוא שבועת

ִיָּכֵרת ִמֵּבית יֹוָאב ָזב -ְוַאל": דכתיב, דמים שפיכות על. )ה:קא 'תה" ( ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמיתְמָלְׁשִני"
 )כג:ה ב"מל( " ַנֲעָמן הֹוֵאל ַקח ִּכָּכָרִיםַוּיֹאֶמר": דכתיב, שוא שבועת ועל. )כט:ג ב"שמו ('וגו "ּוְמצָֹרע
 "ַּפְרעֹה ְנָגִעים- ֶאת'  הְיַנַּגעוַ ": דכתיב, עריות גילוי ועל. )כז שם ('וגו "ְּבךָ -ִּתְדַּבק ַנֲעָמן ְוָצַרַעת": 'וכתי
 "לָֹהיו-אֱ ' ְלַהְׁשִחית ַוִּיְמַעל ַּבה-  ָּגַבּה ִלּבֹו ַעדּוְכֶחְזָקתֹו": דכתיב, הרוח גסות ועל. )יז:יב 'בר ('וגו

" ַהַּבִית- ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאתְוִצָּוה": דכתיב, הגזל ועל .)שם יט" ( ָזְרָחה ְבִמְצחֹוְוַהָּצַרַעת" )טז:וכ ב"דבהי(
 ּוָבא": דכתיב, העין צרות ועל. ממונו ויפזר הכהן יבא, שלו שאינו ממון כונס הוא: תנא ,)לו:יד' ויק(

   .לו ביתו שמיוחד מי: ישמעאל' ר דבי ותנא, )שם לה(" לֹו ַהַּבִית-ֲאֶׁשר
: קשין דינין שלושהב שנידונו מלמד – )לה:לב' שמ(' ָהָעם- ֶאת'  הַוִּיּגֹף'": הקשים הדינים ןמ היא הצרעת
  ).לה, לב שמות הגדול מדרש ("ובצרעת בהריגה, במגפה
  מבשרים מצורעים

 שני הלכו, מואב בארץ הירדן בעבר ,ממזרח בבואם, ישראל לארץ ישראל בני ם שלבמסעהגמרא מספרת ש
 בהן התחבאו, ארנון נחל מעבר ידשל בהרים מערות להם עשו מוריםהאֱ . ישראל מחנה בסוף מצורעים

, כיוון שבא הארון .ההרים את לפניהם מיישר היה' ה שארון ידעו ולא, נהרגם כאן ישראל כשיעברו :אמרוו
 וסיפרו המצורעים שני גילו הנס בשורת את .וירד דמם לנחל ארנון האמורים את נדבקו ההרים זה לזה והרגו

  ).'ב ז"ב וראו מל"ע- א"ע נד ברכות (שירה ישראל אמרועל זה . לישראל
  במקרא הצרעת סוגי
  . מהעור השערות ניתוק שם על הראש ערובׂש בזקן הנתיק צרעת :העור צרעת
 הנגע פשה לא ואם ,פהלשרֵ  נידונים הם בהם מתפשט הנגע אם :עור מלאכת או ופשתים צמר, הבגד צרעת
  .ימים שבעה במשך והסגרה כביסה ידי על הוא הטיפול ,בהם
 האבנים את להרחיק יש עקבותיושב מתפשט צרעת נגע – )לד:יד' ויק ("ֶכםֲאֻחַּזְת  ֶאֶרץ ְּבֵבית" :המבנים צרעת
 פשה אם הזה הטיפול אחרי. הבית קירות את ולטייח מחדש הפרצות את לבנות, לעיר מחוץ אל ותהנגוע
  .בגדיו לכבס צריך המנוגע בבית והאוכל השוכב. לעיר מחוץ אבניו את ולהרחיק הבית את להרוס יש הנגע
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 ?אבן ובבתי מעובד בעור ,בבגד כיצד אם כן פוגעת הצרעת .חיידקיםמ נגרמת החי בגוף צרעת ,כאמור
 אֹו תּקֹרַ ְק רַ יְ  תרֹרּועֲ קַ ְש ת יִ ּבַ ת הַ ירִֹק ע ְּב גַ ּנֶ ה הַ ּנֵ ִה וְ  ":נאמר ועליו ,החיים בעלי מצרעת שונה בהם הנגעש נראה

 והאדמומיות ,אצותו חזזיות ,טחבים במיני שמדובר יסבורנ .)לז:יד ("ירִּק ן הַ ל ִמ פָ ן ָש יהֶ אֵ רְ מַ  ּותּמֹּדַ ְמ דַ אֲ 
 ביתרמ היגיינהכאן  נוקטת התורה. הבית קירות את יםמפורר אלה צמחים .)בוייהר יחידות (מנבגיהם מתנגר

  .הנגועים הבית רכיבי בסילוק
במקרא מופיעה : אפיונים בכמה leprosy בשם גם שידועה הנסן מצרעת נבדלת שבמקרא צרעתה

. ערנשמר צבע הׂש הנסן תמחלואילו ב, הופך לבן ואף נושר ערהׂש .קצר בזמן מעצמה ונרפאת בפתע מחלהה
 בערפל לוטה היאו ודאיים בלתי גורמיה המקראית צרעתה ואילו ,בלבד יםבקטריאלישל מחלת הנסן  גורמיה

  .מוגבל בה והמחקר ,סינִ 
  המקראי מצורעב הטיפול
 יוצא הןוהכ .למחנה מחוץ מוסגר אהו ,צרעת בו יש ואם ,נגעה נושא בדיקתב ראשוני טיפול מקבל המצורע

 שערותיואת  גלחל, בגדיו  אתכבסעליו ל, ממחלתו מאליו נרפה הצרוע אם .אותו ורואה למחנה מחוץ אל
 שתי לוקח הןוהכ. פחות מובנת ןתכלית נוספות טיהור פעולות. הגיוניות היגיינה פעולות – את גופו וץרחלו

, אזוב, ארז עץ ענף דמהטובל בו, "יםּיִ ם חַ יִ מַ -ל עַ ׂשרֶ חֶ - ילִ ּכְ - לאֶ " אחתשוחט את ה ,)הבית ורדר (חיות ציפורים
 הִציפור את משלח אחרי זה הוא ".יםִמ עָ ְּפ  עבַ ֶש  תעַ רַ ְּצ הַ  ןִמ  רהֵ ּטַ ִּמ הַ  לעַ  "מזהו ,החיה הציפורשני התולעת ואת 

  . ומנחה עולה, חטאת ,אשם קרבנות רהֵ ּטַ הִמ  מקריב, חטאים על באה שצרעת כיוון. לחופשי החיה
  ובידוד הרחקה
, אבלות מנהגי ונוהג בצד יושב, מהחברה מורחק הוא. טמא של תווית בו דבקה בצרעת הנגוע אדם
-ַעלוְ  ָפרּועַ  ִיְהֶיה ְורֹאׁשֹו) כך נהגו לא נשים (ְפֻרִמים ִיְהיּו ְּבָגָדיו ַהֶּנַגע ּבֹו-ֲאֶׁשר ְוַהָּצרּועַ : "כתובכ ,וצער השפלה
 צריךהוא  ,המצורע אל ותמתקרבבריות כש ,כלומר .)מה:יג" (ִיְקָרא ָטֵמא ְוָטֵמא) ראש כיסוי (ַיְעֶטה ָׂשָפם

 םה בארצם ובהיותם ,למחנה מחוץ אל המצורעים הופנו במדבר ישראל בני כשהיו ."טמא" עצמו על להכריז
 בארצות מצורעים על נאסר החדשה בעת,  בדומה לכך.שומרון בשער המצורעים מוכ מושבם ממקום הורחקו

  .נוכחותם על להכריזכדי  פעמון תשאל ואף מזהה לבוש לבושל עליהם היה ,אירופה להינשא
 סמוך מצורעים תושכונ והתקיימ ובארץ ,ייחודיים חולים בבתי המצורעים הוחזקושונות  בתקופות

  .הרפואה והתפתחות חולים מיעוט בגלל קיימים אינם כבר אלה. בירושלים טלביה ובשכונת היהודי לרובע
  

  דורי זכריה
  דוקטורנט במחלקה לתולדות ישראל
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