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 ראיית נגעים במועד :חיסוגיה 

**** 

 רקע

סוגייתנו עוסקת בדין ראיית נגעים ומחדשת שכיוון שיש מצות שמחה במועד, אין הכהן 
 רואה נגעים במועד כדי שלא לצער את האדם בנגעיו. כדי להבין את הסוגיה נקדים הקדמה

 בדיני נגעים:

 ישנם ארבעה מראות נגעים בעור אדם:

 לובן עז ביותר הנראה בעור הבשר כשלג. –א. בהרת 

 לובן הנראה כצמר נקי של כבש. –ב. שאת 

 תולדה של בהרת הנראת כסיד ההיכל. –ג. ספחת 

 תולדה של שאת הנראת כלובן של ביצה. –ד. ספחת 

ים זה לזה. מראה כהה מלובן של ביצה כל המראות הללו מוגדרים כנגעים, והם מצטרפ
 אינו נגע אלא בוהק.

 שלושה סימני טומאה בצרעת עור הבשר:

 שתי שערות לבנות הצומחות בנגע. –א. שיער לבן 

 בשר חי באמצע הנגע, והבהרת מקיפה אותו מכל צד. –ב. מחיה 

 הנגע גדל מהפעם הקודמת שהכהן ראה אותו. –ג. פשיון 

 סדר ראיית נגעים הוא:

הכהן רואה את המראה, אם הוא כהה מלובן של ביצה הוא בוהק והכהן מטהרו. אם 
]שיער המראה נראה כאחד מארבעת מראות נגעים הכהן מסגירו, ואם במראה סימן טומאה 

הכהן מחליטו. לאחר שבוע של הסגר הכהן חוזר שנית, אם במראה סימן  לבן או מחיה[
ן מחליטו, ואם אין בו סימן טומאה, הכהן מסגירו הכה ]שיער לבן או מחיה או פשיון[טומאה 

]שיער פעם שניה. לאחר שבוע נוסף של הסגר הכהן חוזר בשנית, אם במראה סימן טומאה 

הכהן מחליטו, אם אין בו סימן טומאה, הכהן מטהרו מפני שלא ניתן  לבן או מחיה או פשיון[
 להסגיר יותר מפעמיים. 

בל ומכבס בגדיו והוא טהור. מצורע מוחלט שנטהר מצורע מוסגר שנטהר מימי הסגרו טו
]=לוקח שתי צפורים, שוחט אחת וממצה ושתי צפורים  ]=כהן מגלח את כל שער גופו[חייב בתגלחת 

את דמה בתוך רביעית מים חיים שבכלי חרס, טובל עץ ארז, אזוב, שני תולעת ואת הצפור החיה במים ומזה 

ואחר כך טובל ומכבס בגדיו, ומותר לו  חיה מחוץ לעיר[על המצורע, ואחר כך שולח את הצפור ה
להכנס לפנים מן החומה. להשלמת טהרתו הוא סופר שבעה ימים, וביום השביעי לספירתו 

 הכהן מגלחו בשנית, הוא טובל, מכבס בגדיו, מביא קרבנות מצורע, והוא טהור.

ב. מצורע מוחלט. כפי שראינו, בדין מצורע יש שלש תקופות שונות: א. מצורע מוסגר. 
 ג. ימי ספירה לטהרתו. לכל אחת מהתקופות יש דינים ייחודיים:
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מצורע מוחלט הוא אב הטומאה, מטמא אדם וכלים במגעו, אדם במשא, מטמא משכב 
ומושב, ומטמא בביאתו לבית אדם וכלים שבבית. מצורע מוחלט צריך להיות מכוסה ראש 

]דין בגדיו, יושב מחוץ לעיר  ]=קורע[ופורם  ועוטה את הכיסוי על שפמו כאבל, פורע ראשו

, אסור בשאלת שלום, ואסור לספר ולכבס ומותר בתשמיש זה נוהג בבתי ערי חומה בלבד[
 המיטה.

מצורע מוסגר כמצורע מוחלט לכל דיניו, חוץ מפריעה ופרימה שאינה נוהגת במצורע 
 מוסגר.

גר ומוחלט בכך שיכול בימי ספירה לטהרתו דינו של המצורע קל יותר ממצורע מוס
לשבת בתוך העיר, אינו מטמא את הבית בביאתו ואינו מטמא משכב ומושב. דינו חמור 

 יותר ממצורע מוסגר ומוחלט בכך שהוא אסור בתשמיש המיטה.

רש"י בסוגייתנו סובר שיש הבדלים נוספים בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט. לדעתו 
י ספרו, שניהם אינם משתלחים מחוץ למחנה, דין מצורע מוסגר דומה לדין מצורע בימ

]דין שילוח מחוץ למחנה עולה מד"ה ומר סבר צוותא דעלמא עדיף ושניהם אסורים בתשמיש המיטה 

ליה, ודין תשמיש המיטה עולה מד"ה מר סבר צוותא דאשתו. דינים אלו מפורשים בשם רש"י בתוס' ד"ה אמר 

 .רבי[

 מקורות

 מר רואין את הנגעים... לאורו נמי קא משמע לן" ח. "מתני' ר' מאיר או-א. ז.
 ב. תוס' ד"ה אמר רבי, בהסגר

 ג. רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ז הט"ז

 הסבר הסוגיה

להקל אבל לא להחמיר וחכמים אומרים לא "רבי מאיר אומר רואין את הנגעים 
  ]משנה ז.[                                                                  .להקל ולא להחמיר"

 

נחלקו התנאים בחיוב של כהן לטמא את הנגע הנראה כטמא, ומחלוקת זו מכתיבה 
מחלוקת בדין ראיית נגעים במועד. רבי מאיר סובר שכהן אינו חייב לטמא את הנגע הנראה 

 –הכהן מטהרו, ואם הנגע טמא  –ע טהור כטמא, ולכן לדעתו רואים נגעים במועד, אם הנג
הכהן שותק ואינו מטמאו. רבי יוסי סובר שכהן רשאי לא לראות את הנגע, אבל כשהוא 
רואהו הוא חייב לטהרו או לטמאו, ולכן כהן אינו רואה נגע במועד, שמא הנגע טמא, 

 וטומאתו תפגע בשמחת המועד. 
 

רעתו. לפי ברייתא אחת רבי אומר: רבי מכריע במחלוקת התנאים, ונחלקו תנאים בהכ
"נראין דברי רבי מאיר במוסגר ודברי רבי יוסי במוחלט", ולפי ברייתא שניה רבי אומר 

 להיפך, נראין דברי רבי יוסי במוסגר ודברי רבי מאיר במוחלט.
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רבא מסביר את דברי התנאים, ואומר: "בטהור כולי עלמא לא פליגי דלא חזו ליה, 
עלמא לא פליגי דחזי ליה, כי פליגי בהסגר שני". כשהכהן רואה מראה בהסגר ראשון דכולי 

 נגעים של אדם המוחזק כטהור, יש לו שלש אפשרויות:

 המראה בוהק ולא נגע, והכהן מטהרו. –א. אם המראה כהה מלובן של ביצה 

 הכהן מסגירו. –ב. אם המראה נראה כאחד מארבעת מראות נגעים, ואין בו סימן טומאה 

הכהן  –המראה נראה כאחד מארבעת מראות נגעים ויש בו מחיה או שער לבן ג. אם 
 מחליטו.

ראיית נגעים של אדם זה, יכולה להרע את מצבו, אם הכהן יסגירו או יחליטו, ואינה 
יכולה לשפרו, שהרי הוא מוחזק כטהור, ואם הכהן יטהרו הוא ישאיר את דינו כפי שהוא. 

 ף שהכהן לא יראה את מראה נגעיו.במקרה זה גם רבי מאיר מודה שעדי

 כשהכהן רואה נגע של מוסגר בהסגר ראשון יש שלש אפשרויות:

 הכהן מטהרו. –א. אם כהה הנגע מלובן של ביצה 

 הכהן מסגירו להסגר שני. –ב. אם אין בנגע סימן טומאה 

 הכהן מחליטו. –ג. אם יש בנגע סימן טומאה, מחיה או שער לבן או פשה הנגע 

רת שגם רבי יוסי מודה שהכהן רואה את הנגע בהסגר ראשון, מפני שאם הכהן הגמ' אומ
יטהר נגעו, הוא משמחו, ואם הכהן יסגירו שבוע נוסף, הוא אינו מצערו, שהרי בין כך ובין 
כך הוא היה מוסגר. הגמ' אינה מתייחסת לאפשרות השלישית שהכהן יחליטו. מפרשים 

מאמץ הסבר זה  )סוד"ה כי פליגי( בר זה וכותב שהוא דוחק, הריטב"א מביא הס )ד"ה בהסגר(]תוס' הראשונים 

שהאיסור של כהן לשתוק נאמר רק בהסגר שני, ששם נאמר "לטהרו או לטמאו",  בשתי ידיו[
]תוס' מביא מכח קושיה אבל בהסגר ראשון שיכול גם להסגירו לכולי עלמא מותר לכהן לשתוק 

 . זו הסבר אחר ל"הסגר ראשון"[

 רואה נגע של מוסגר בהסגר שני יש שתי אפשרויות: כשהכהן

 הכהן מטהרו. –א. אם כהה הנגע מלובן של ביצה או שאין בנגע סימן טומאה 

 הכהן מחליטו. –ב. אם יש בנגע סימן טומאה, מחיה או שער לבן או שפשה הנגע 

נגעו,  הגמ' אומרת שרבי יוסי ורבי מאיר נחלקו בדין זה. רבי מאיר סובר שהכהן רואה את
אם לא נולד בנגע סימן טומאה, הכהן מטהרו ומשמחו, אם נולד בנגע סימן טומאה, הכהן 
שותק כדי שלא להחליטו. רבי יוסי סובר שאסור לכהן הרואה נגע טמא לשתוק, ולכן הכהן 

 אינו רואה את הנגע.

 כשהכהן רואה נגע של מוחלט יש שתי אפשרויות:

מטהרו, מגלחו והוא מתחיל את שבעת ימי  א. אם הנגע כהה מלובן של ביצה הכהן
 ספירתו.

 ב. אם הנגע לא כהה מלובן של ביצה, הוא נשאר בטומאתו.

רבי, לפי הברייתא הראשונה, מכריע כרבי מאיר במוסגר וכרבי יוסי במוחלט. לדעה זו 
רבי פוסק כרבי יוסי במוחלט מפני שצוותא דאשתו עדיפא ליה, ואם הכהן יטהרו, הוא 

ימי ספור ויאסר בתשמיש המיטה. רבי, לפי הברייתא השניה, מכריע כרבי יוסי יתחיל את 
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במוסגר וכרבי מאיר במוחלט. לדעה זו רבי פוסק כרבי יוסי במוסגר מפני שהמעבר ממוסגר 
לקמן למוחלט מצערו, וכרבי מאיר במוחלט מפני שהמעבר למוחלט לימי ספירה משמחו ]

 . נרחיב בהסבר הדין[
 

ם בהסבר שיטות התנאים, מחלוקת הנובעת משיטתם בדין מצורע מוסגר נחלקו הראשוני
. לדעת רש"י דין [)ד"ה כי פליגי(]הסבר שיטות הראשונים על פי פירושו של הריטב"א ומצורע מוחלט 

שילוח מחוץ למחנה ודין תשמיש המיטה של מצורע מוסגר כדין ימי הספירה, בשניהם 
]ד"ה אמר רבי[ סור בתשמיש המיטה. לדעת תוס' המצורע אינו משתלח חוץ לג' מחנות וא

ורוב הראשונים דין שילוח מחוץ למחנה ודין תשמיש המיטה של מצורע מוסגר כדין מצורע 
 מוחלט, בשניהם המצורע משתלח חוץ לג' מחנות ומותר בתשמיש המיטה.

לדעת רש"י, רבי מאיר סובר שצוותא דעלמא עדיפא ליה. כיוון שלדעת רבי מאיר כהן 
רואה נגע טמא רשאי לשתוק, רואים נגעים של מצורע מוסגר בהסגר שני במועד, אם כהה ה

הנגע או שלא נולדו בו סימני טומאה, הכהן מטהרו, ואם נולדו בו סימני טומאה, הכהן 
שותק כדי שלא להחליטו ולשלחו חוץ לשלש מחנות. כמו כן, כהן רואה נגע של מצורע 

אר בטומאתו, ואם הנגע נטהר, הכהן מטהרו, כדי שיהיה מוחלט, אם הנגע טמא, המצורע נש
]אמנם הוא יאסר בתשמיש המיטה, אבל צוותא דעלמא עדיפא ליה על רשאי לחזור למחנה ישראל 

 . צוותא דאשתו[

לדעת רש"י, רבי יוסי סובר שיש אנשים שצוותא דעלמא עדיפא להו ויש אנשים שצוותא 
ואה נגע טמא אינו רשאי לשתוק אין רואים נגעים דאשתו עדיפא להו. כיוון שלדעתו כהן שר

במועד. אין הכהן רואה נגעי מצורע מוסגר בהסגר שני שמא נולדו בנגע סימני טומאה, 
והכהן יצטרך להחליטו ולשלחו חוץ לשלש מחנות, ואולי הוא מהאנשים שצוותא דעלמא 

גע, וכשהכהן עדיפא להו. כמו כן, אין הכהן רואה נגע של מצורע מוחלט שמא כהה הנ
יטהרו הוא יתחיל את ימי ספירתו, ויאסר בתשמיש המיטה, ואולי הוא מהאנשים שצוותא 

 דאשתו עדיפא להו.

לדעת רש"י, רבי סובר כרבי יוסי שכהן שרואה נגע אינו רשאי לשתוק וחייב לטמאו 
כשהוא טמא. לפי הברייתא הראשונה רבי סובר שצוותא דאשתו עדיפא ליה. במוחלט הוא 

ק כרבי יוסי שאין רואים את נגעו, שמא הכהן יטהרו, והוא יאסר בתשמיש המיטה בימי פוס
הוא ישמח  –ספרו. במוסגר הוא פוסק כרבי מאיר שרואים את נגעו, אם הכהן יטהרו 

הוא יהיה מותר באשתו, וצוותא דאשתו עדיפא ליה יותר  –בטהרתו, אם הכהן יחליטו 
תא השניה רבי סובר שצוותא דעלמא עדיפא ליה. מהיציאה חוץ לשלש מחנות. לפי הבריי

במוסגר הוא פוסק כרבי יוסי, שאין רואים את נגעו, שמא הכהן יחליטו, וישלח אותו חוץ 
לשלש מחנות. במוחלט רבי פוסק כרבי מאיר, שאם הכהן יפסוק שהוא עדיין טמא, הוא 

 נשאר במצבו הקודם, ואם הכהן יטהרו הוא יוכל לחזור למחנה ישראל.

לדעת רוב הראשונים, דין צוותא דאשתו וצוותא דעלמא נאמר רק על טהרת מצורע 
מוחלט, ולא נאמר במצורע מוסגר שהוחלט, שהרי לדעתם גם מצורע מוסגר וגם מצורע 
מוחלט מותרים בתשמיש המיטה ומשתלחים חוץ לשלש מחנות. לדעתם יש למצורע מוסגר 
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, ומפני ]ריטב"א[ריעה שהוא נוול גדול צער בהוראת הכהן שהוא מוחלט מפני פרימה ופ
]ע"פ תוס'. אמנם תוס' עצמו שטומאת מוחלט אינה קצובה בזמן וטהרתו על ידי תגלחת וצפורים 

סובר שגם במקרה זה שייך צוותא דעלמא, דכיוון שמצורע מוחלט טעון פריעה ופרימה וטמא טמא יקרא, הוא 

 .פורש מבני אדם יותר מימי הסגרו[

ר שרואים נגעים של מצורע מוסגר מפני שאם כהה הנגע, הכהן מטהרו רבי מאיר סוב
ומשמחו במועד, ואם נולד בו סימן טומאה, הכהן שותק ואינו מחליטו. לגבי מצורע מוחלט 
סובר רבי מאיר שרואים את נגעיו, שאולי הנגע נטהר, וצוותא דעלמא עדיף ליה מצוותא 

 דאשתו.

מצורע מוסגר, שמא נולד בנגע סימן טומאה וצריך  רבי יוסי סובר שאין רואים נגעים של
להחליטו. רבי יוסי סובר שאין רואים נגעים של מצורע מוחלט, שמא הנגע נטהר ובימי 

]לפי שיטת ספרו הוא אסור בתשמיש המיטה, ורבי יוסי סובר שצוותא דאשתו עדיפא ליה 

א להו ויש אנשים הסוברים שצוותא רש"י חייבים לפרש שרבי יוסי סובר שיש אנשים שצוותא דאשתו עדיפ

דעלמא עדיפא להו. לפי שיטת רוב הראשונים שבמעבר ממצורע מוסגר למצורע מוחלט אין שינוי בצוותא 

דעלמא, שבשניהם הוא משתלח חוץ למחנה, ואין שינוי בצוותא דאשתו, שבשניהם הוא מותר בתשמיש 

 .המיטה, רבי יוסי סובר שצוותא דאשתו עדיפא ליה[

ובר על פי הברייתא הראשונה כרבי מאיר שמותר לכהן הרואה מראה נגעים רבי ס
לשתוק. הוא מכריע כרבי מאיר במוסגר מפני שאם כהה הנגע, מטהרו ומשמחו, ואם נולד 
בו סימן טומאה, שותק ואינו מחליטו. הוא פוסק כרבי יוסי במוחלט, מפני שאין סיבה 

סרו בתשמיש המיטה, ולדעת רבי צוותא לראות את נגעו. אם כהה הנגע הוא מטהרו ואו
דאשתו עדיפא ליה, ואם לא כהה הנגע, הוא נשאר בטומאתו כשהיה לפני ראיית הכהן. לפי 
הברייתא השניה רבי סובר כרבי יוסי שאסור לכהן הרואה מראה נגעים לשתוק, והוא חייב 

, והכהן חייב לטמאו או לטהרו. רבי מכריע כרבי יוסי במוסגר, שמא נולד בו סימן טומאה
להחליטו. הוא מכריע כרבי מאיר במוסגר, כיוון שלדעתו צוותא דעלמא עדיפא ליה, ואם 
כהה הנגע הוא מתחיל את ימי ספרו, ומותר לו לחזור למחנה ישראל, אם לא כהה הנגע, הוא 

 נשאר בטומאתו כשהיה.
 

נמצא חגו פוסק: "אין רואין את הנגעים במועד שמא ימצא טמא ו ]פ"ז הט"ז[הרמב"ם 
נהפך לאבל". פסק הרמב"ם שאין רואים נגעים במועד סותר את הסוגיה, שהרי מפורש בגמ' 

 שבהסגר ראשון דכולי עלמא לא פליגי דחזי ליה. 

מסביר המגיד משנה שהרמב"ם פוסק כחכמים של המשנה, ולא כרבי יוסי, ולדעתם אין 
סק כחכמים, אבל הוא רואים כלל. המשנה למלך מסכים עם המגיד משנה שהרמב"ם פו

מפרשם בצורה הפוכה. לדעתו הרמב"ם גרס במשנה: "ר' מאיר אומר רואין את הנגעים 
בתחילה", ומחלוקת רבי מאיר וחכמים היא רק בראית מראה של אדם המוחזק כטהור, 
לאחר הסגר ראשון ושני גם חכמים מודים שרואים את הנגעים במועד. לפיכך הרמב"ם 

הנגעים במועד שמא ימצא טמא", כדי להדגיש שאיסור ראיית נגעים  פוסק: "אין רואין את
 הוא רק באדם המוחזק כטהור.
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לא נדון כעת האם הסבר המשנה למלך תואם את לשון התנאים ואת לשון הרמב"ם, אבל 
האומר בפירוש: "ולא נחלקו  ]פ"א מ"ה[רק נציין שההסבר נדחה מהרמב"ם בפירוש המשנה 

 בראייתו בהסגר שני...". אלא ]רבי מאיר וחכמים[

מבאר שבדקדוקי סופרים יש גרסה אחרת בגמ', והיא  ]ביד פשוטה על אתר[הרב צבי הבר 
כנראה גרסת הרמב"ם: "בהסגר ראשון כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בהסגר שני". הרמב"ם 
מפרש שבהסגר ראשון, זאת אומרת בתחילת הסגר ראשון, שבא אדם המוחזק כטהור לכהן, 

לי עלמא לא פליגי שאין רואים מומיו, כי פליגי בהסגר שני, בתחילת הסגר שני, שכאן כו
נחלקו התנאים, והלכה כחכמים שאין רואים לא בתחילת הסגר ראשון ולא בתחילת הסגר 

 שני.

 סיכום

 נסכם את הסוגיה בטבלה:

 

 רואים נגעים -רבי רבי יוסי רבי מאיר 

 יםאין רואים נגע ]הכהן רשאי לשתוק[ 

 2ברייתא  1ברייתא  ]אסור לכהן לשתוק[

 משמחו –אם טהור  מוסגר רש"י

הכהן שותק שצוותא דעלמא עדיפא ליה, ומוחלט משתלח חוץ לשלש  –אם טמא 
אין רואים נגעים שמא טמא, ומצערו שיש אנשים שצוותא דעלמא עדיפא ליה,  מחנות.

 דאשתו עדיפא אסור לכהן לשתוק. וצוותא ומוחלט משתלח חוץ לשלש מחנות.

 :נגעיו רואים

 שמח בטהרתו. – אם טהור

 כהן אינו רשאי לשתוק וצוותא דעלמא עדיפא ליה. שמח באשתו. – אם מוחלט

 אין רואים נגעיו שמא מוחלט, וחייב לצאת מחוץ לשלש מחנות.

משמחתו, שבימי ספרו חוזר למחנה, וצוותא דעלמא עדיף  – טהרתו מוחלט 
פני שאסור בתשמיש המיטה, ואולי צוותא דאשתו עדיף טהרתו מצערת אותו מ ליה.
 רואים נגעיו: אין רואים נגעיו שמא טהור, ואסור בתשמיש המיטה בימי ספרו. ליה.

 דינו כפי שהיה, אם טהור חוזר למחנה. – אם טמא

 משמחו –אם טהור  מוסגר רוב הראשונים

נגעים שמא  אין רואים הכהן שותק שלא יהיה חייב בפריעה ופרימה – אם טמא
 כהן רשאי לשתוק וצוותא דאשתו עדיפא טמא, ומצערו שחייב בפריעה ופרימה.

 :נגעיו רואים

 אם טהור שמח, 

 אסור לכהן לשתוק וצוותא דעלמא עדיפא הכהן שותק. –אם מוחלט 

 אין רועים נגעיו שמא מוחלט, ומצטער שחייב בפריעה ופרימה.
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חנה, וצוותא דעלמא עדיף ליה.טהרתו משמחתו, שבימי ספרו חוזר למ מוחלט 
אין  טהרתו מצערתו,  מפני שאסור בתשמיש המיטה, וצוותא דאשתו עדיף ליה. 

 רואים נגעיו:

 לא הרוויח דבר, – אם טמא

 רואים נגעיו: אסור  בתשמיש המיטה בימי ספרו. – אם טהור

 דינו כפי שהיה – אם טמא

 אם טהור חוזר למחנה.


