
 

  

        עמיחי גורדיןעמיחי גורדיןעמיחי גורדיןעמיחי גורדיןהרב הרב הרב הרב 

        צרעתצרעתצרעתצרעת ה ה ה הסוגיסוגיסוגיסוגי

. צרעת הבית וצרעת הבגדים, האדםצרעת : וגים בסיסיים של צרעתישנם שלושה ס

נגע (חין והמכווה צרעת הש :צרעת האדם מתחלקת גם היא לשלושה סוגים מרכזיים

צרעת הראש  ו)בשרהמופיע על הנגע (צרעת הבשר , )הגלדההבתהליך המופיע על פצע 

 . )מופיעה במקום שערהקרחת (

ננסה לבחון את ההבדלים הבסיסיים . גי צרעתלפנינו חמישה סו, אם כן, סך הכל

טבלה את נסכם ב, ראשית. ודרכם לעמוד על עקרונות יסודיים בדיני הצרעת, שביניהם

   :הדומה והשונה בתהליכי ההסגרה של כל אחד מסוגי הצרעות

        המועדהמועדהמועדהמועד    
 3333שבוע שבוע שבוע שבוע  בין ההסגריםבין ההסגריםבין ההסגריםבין ההסגרים 2222שבוע שבוע שבוע שבוע  בין ההסגריםבין ההסגריםבין ההסגריםבין ההסגרים     1111שבוע שבוע שבוע שבוע  הצרעתהצרעתהצרעתהצרעת

 - - - - יש השחיןהשחיןהשחיןהשחין

 - - שי - יש הבשרהבשרהבשרהבשר

 - - יש נגעהגילוח סביב  יש הראשהראשהראשהראש

 - - יש כיבוס הנגע יש הבגדהבגדהבגדהבגד

 יש נותץ את הנגע יש - יש הביתהביתהביתהבית

בדרך כלל ההסגר נמשך , ראשית. טבלהעיון במסקנות מרכזיות עולות משתי 

צרעת ו, רק שבוע אחדההסגר נמשך בה  - השחיןצרעת : שני חריגיםמלבד , םשבועיי

 אך -רוב המקרים שב,  היאשנייה מסקנה .ושה שבועותשל בה נמשך ההסגר -  הבית

בהמשך מאמרנו ננסה להסביר את  .תבצעת בין ההסגריםיש פעולה המ - לא בכולם 

  .ל"התפקיד של כל אחד מהמרכיבים הנ

        האדםהאדםהאדםהאדם    ובצרעתובצרעתובצרעתובצרעת    הביתהביתהביתהבית    בצרעתבצרעתבצרעתבצרעת    השלישיהשלישיהשלישיהשלישי    השבועהשבועהשבועהשבוע

הינו  הזמקובל להבין ששבוע .  יש שבוע שלישי של הסגרהצרעת הביתשבראינו 

ברצוני , אמנם. ירור של הצרעתחלק מתהליך הבומהווה , ך לשבועיים הראשוניםהמש

 הטהרההטהרההטהרההטהרה     מקביל דווקא לשבועשבוע זה, לדעתי. שתפקיד השבוע השלישי שונה להציע

  . ונבאר את דברינו.מצורעהשל 
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לעיתים , לעיתים התשובה מיידית. אדם שיש לו נגע צרעת עובר תהליך של בירור

תהליך הבירור אמור .  שבועייםרק לאחר -ולעיתים ,  שבועעה כעבורהתשובה מגי

כדי  .מצורעאו שאיננו , מצורעשהוא או : להוביל את האדם לאחת משתי תוצאות

: לבדוק את מידת זיקת הנגע לאדםיש  ,הנגע הוא מצורעם שנמצא בו לברר האם האד

במקרה זה . קיים קשר משמעותי בין האדם לבין הנגע - אם יש בנגע מחייה או שער

 אחרי שבוע או שבועיים נגלהבמידה ומסקנה דומה תתקבל . ם עצמו הינו מצורעהאד

 תשאדם נתפלבין הנגע  הזיקה גם במקרה זה. התרחב: דהיינו, שהנגע פשה

אם אחרי שבועיים לא הופיעו ,  אולם.וניתן להגדיר את האדם כמצורע, תמשמעותיכ

במקרה זה . שמעותי בין האדם לבין הנגעניתן לקבוע שאין קשר מ - סימני טומאה אלו

  .האדם טהור

 המצורע ,כשהנגע נעלם.  עליו לחכות עד שהנגע יעבור,מצורענמצא האדם אם 

ברגע שהכהן קבע  :שלושה שלביםזה יש תהליך ב. הטהרהיכול להתחיל את תהליך 

 אחר כך .וטובל מביא לכהן שתי ציפורים, המצורע מגלח את שערו - שהנגע עבר

 עם תום השבוע .במהלכם הוא עדיין טמא כאב הטומאה,  ימיםהמצורע שבוע מחכה

  .ביום השמיני עליו להביא את קרבנוו, טובלוהמצורע מתגלח 

. חלק מתהליך טהרת המצורעישנו שבוע שלישי שהוא , אם כן, בצרעת האדם

 ולא ,הוא חלק מתהליך הטהרה של הבית השבוע השלישי של צרעת הביתגם , לדעתי

ה מתחיל בנתיצת תהליך הטהר. לגבי זיקתה של הצרעת לבית מתהליך הבירור חלק

ניתן לטעון שהשבוע ,  במובן זה1.נגע לא חזרהבמידה ו ומסתיים לאחר שבוע, הנגע

   2.השלישי בצרעת הבית מקביל לשבוע השלישי בצרעת האדם

תוץ צריך לנ - כבר לאחר שבועהנגע פשה כאשר מדוע ,  ניתן להביןלאור דברינו

). במקביל לאדם מצורע(מצורע הבית נחשב ל -ברגע שהנגע פשה :  מידאת הנגע

  .טהרתותהליך את לעבור כבר עכשיו   הבית צריך,במקרה כזה

בשלב . בדיקת הקשר שבין הנגע לאדםבדיקת הקשר שבין הנגע לאדםבדיקת הקשר שבין הנגע לאדםבדיקת הקשר שבין הנגע לאדם הראשון הוא : ישנם שני שלבים,לסיכום

שלב . מצורעמצורעמצורעמצורעהבית הוא /לא ברור האם האדם אך ,הבית/ על האדםנגענגענגענגעזה ברור שיש 

כבר  ששלב זה מגיע לאחר .תהליך ההיטהרותתהליך ההיטהרותתהליך ההיטהרותתהליך ההיטהרות השני הוא .זה יכול להימשך עד שבועיים

. הבית הינם מצורעים/במצב זה האדם. הבית לבין הנגע/נקבע שקיים קשר בין האדם

לחכות שהוא יוסר  -ובמקרה של צרעת האדם ,  צריך להסיר את הנגע בבית,כעת

 

 .בהמשך עיין הבית בצרעת הציפורים שתי תפקיד לגבי   1

 הבית בצרעת ואילו, מאליו עובר הנגע האדם בצרעת: אחד משמעותי הבדל שקיים, להעיר יש   2

 .אקטיבי באופן הנגע את לנתץ יש
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הכולל , להתחיל את תהליך ההיטהרות ניתן - שהכהן קובע שהנגע נעלםלאחר . אליומ

  . ימיםפרק זמן של שבועבין היתר 

        הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    השבועייםהשבועייםהשבועייםהשבועיים

ההבנה המקובלת רואה את השבועיים הללו .  נחזור לשבועיים הראשונים,כעת

יש להבין את תפקידו של השבוע , לדעתי. כתקופה שבה מבררים את מצב המצורע

 לשבוע ואילו, שון הוא שבוע של בירור השבוע הרארק, להבנתי. השני באופן אחר

  .השני יש תפקיד שונה

ם בצרעת ג.  בין השבוע הראשון לשניהבסיס לטענה זו הוא הפעולות שמתבצעות

: הבגד וגם בצרעת הראש ישנן פעולות שיש לבצע בתום השבוע הראשון של ההסגר

 ימה. תקהנ-לגלח את סביבות הנגע -בצרעת הראש ו, לכבס את הנגעיש בצרעת הבגד 

אם : עוזרות לנו לברר את טיבו של הנגעשהן ניתן להציע ? פעולות אלושל  ןמשמעות

  . מהו טיבויותר טוב נוכל לדעת ,  סביבות הנגענכבס או נגלח את

עם ביצוען של פעולות אלו  מחכים מדוע, ראשית: הבנה זו מעוררת שתי בעיות

בצעות גם בשאר סוגי מדוע פעולות אלו לא מת, ושנית ?לתחילת השבוע השני

את מטרתן של פעולות אלו באופן אחר ניתן להבין ש נראה לי בשל כך ?הצרעות

  : רבי יונתן בן יוסף במסכת חוליןוזאת על בסיס דברי, לחלוטין

שנייה  תכבוסת מקיש? 'שנית' ל"ת מה -' וכובס': אומר יוסף בן יונתן רבי

 מה אי; לדעתשנייה  בוסתתכ אף, לדעת ראשונה תכבוסת מה, ראשונה לתכבוסת

  . ):לא(   מקום מכל', וטהר': ל"ת? כהן דעת בעינן כאן אף, כהן דעת בעינן להלן

כיבוס בין הלנו מתוך ההקבלה בי. רבי יונתן מתייחס לכיבוס הבגד בין שני ההסגרים

 שגם בכיבוס הראשון יש צורך בכוונת ,הוא מסיק שמתבצע בסוף תהליך הטהרה

 הוא מניח: הבנה מעניינתמשתקפת דברי רבי יונתן נראה כי ב"). לדעת("היטהרות 

וממילא הוא , כיבוס הנגע הינו חלק מתהליך של היטהרות. שמטרת הכיבוס היא לטהר

   3. כוונת היטהרותדורש גם

 

 מטרת שלפיה העקרונית ותפישת על חולקים לא יונתן רבי על החולקים אלו שגם מאוד ייתכן   3

 השני לכיבוס הראשון הכיבוס בין מההיקש מסתייגים רק אלא, טהרה היא ןהראשו הכיבוס

 .הכוונה לעניין ביחס
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מובן , היטהרותהתהליך  המבין שהכיבוס והגילוח הינם תחילת, לפי רבי יונתן

 מתחיל רק בשלב זה: י השבוע הראשון רק אחרמאוד מדוע פעולות אלו מתבצעות

   4.תהליך ההיטהרות

; הכיבוס הוא טיהור רבי יונתן מבין שאופי. רבי יונתן הלאה ניתן לקחת את שיטת

מטרת השבוע השני איננה .  שבא בעקבותיוהשבוע השניכל  ניתן להבין שזהו גם אופי

ולא ,  המטהר- לשבוע השלישי השבוע השני קרוב יותר באופיו. אלא לטהר, לברר

  .לשבוע הראשון שנועד לבירור

  :י רמות של טומאת נגעיםנקדים ונאמר שישנן שת, את הצעתנוכדי להבהיר 

 ....הנגעהנגעהנגעהנגע במקרה זה הטומאה נובעת מ. נגע קבועעליהםעליהםעליהםעליהםבגד שיש /בית/אדם  ....אאאא

במקרה זה .  נגע הקשור אליהם בצורה משמעותיתבהםבהםבהםבהםבגד שיש /בית/אדם  ....בבבב

ך שהטומאה נובעת מהם באופן ישיר כ, מצורעיםמצורעיםמצורעיםמצורעים נקראים בגדבגדבגדבגד/ביתביתביתבית/דםדםדםדםהא

 .מהנגע שעליהם ולא רק

. הו נגע קבועז - אם הנגע לא כהה :ונה מוכרעת בשבוע הראשוןהרמה הראש

 מוכרעת במהלך השבועיים הראשונים בהתאם להופעת סימני שנייההרמה ה, לעומתה

  .ה או שערימחי, פשיון: טומאה

טומאה משנים הע לדרך שבה סימני  בנוג,מה שציינו למעלהל בנקודה זו יש לחזור

מצורע (=  בעצמוהמנוגעהמנוגעהמנוגעהמנוגעלאדם  )מצורע מוסגר(= נגע עליועליועליועליומאדם שיש  את המצב

.  קיים קשר משמעותי בין האדם לבין הנגע-אם יש בנגע מחייה או שער : )מוחלט

 שבוע או מסקנה דומה תהיה אם נגלה לאחר. רעבמקרה כזה האדם עצמו הינו מצו

  .גם אז הקשר בין הנגע לבין האדם הוא משמעותי: התרחב-שהנגע פשה, שבועיים

  .את סדר ההשתלשלות של הסגר הנגעכעת  נתאר ,כדי להבהיר את הצעתנו

        השבועותהשבועותהשבועותהשבועות    שנישנישנישני    מהלךמהלךמהלךמהלך

        ''''שלב אשלב אשלב אשלב א

 :צריך להחליט בין שלוש אופציותש, הנגע מובא אל הכהן

 .)צבע לא מתאים(אין כאן נגע  ::::1111אופציה אופציה אופציה אופציה   ....אאאא

 

 הסיבה, לדעתי. והראש הבגד בצרעת רק כזו היטהרות פעולת ישנה מדוע להסביר צריך עדיין   4

 משתלבת וגם לנגע משמעותית גם שהיא פעולה לבצע אפשרות אין אחרים שבמקומות היא

 שמתחיל מקום הינו הראש נגע (לנתק משמעותיים הם והכיבוס הגילוח. טהרה של בתהליך

 של כפעולות אחרים בהקשרים גם שנתפשות פעולות אלו זאת עם ויחד, ולבגד) להתקרח

  .היטהרות
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 . לאדםבאופן משמעותי קשור לאעדיין יש נגע אך הוא  ::::2222אופציה אופציה אופציה אופציה   ....בבבב

  ).י סימני טומאה"ע (באופן משמעותייש נגע והוא קשור לאדם  ::::3333אופציה אופציה אופציה אופציה   ....גגגג

אם יש נגע שקשור . הכהן מטהר לחלוטין את האדם -) 1אופציה (אם אין נגע 

אם יש נגע שלא קשור  ).3אופציה  (האדם מוגדר מצורע מלאהאדם מוגדר מצורע מלאהאדם מוגדר מצורע מלאהאדם מוגדר מצורע מלא - משמעותית לאדם

 האם הנגע קבוע והאם :דבריםשני דיין צריך לברר עהכהן  -) 2אופציה (עדיין לאדם 

  .אכן הוא אינו קשור לאדם

. 2 אופציה -תפקידו של השבוע הראשון הוא רק במקרה של תרחיש הביניים 

שיטמא , נגע קבוענגע קבוענגע קבוענגע קבועבמקרה זה על הכהן לברר בעזרת השבוע הראשון האם הנגע הוא 

  .בית שעליו הוא נמצא/בגד/את האדם

        ''''שלב בשלב בשלב בשלב ב

  . מחכים שבוע

        ''''שלב גשלב גשלב גשלב ג

  :גם כאן יש בפניו שלוש אפשרויות. הכהן בודק את הנגע

 5. אין כאן נגע קבוע-הנגע נעלם  ::::1111אופציה אופציה אופציה אופציה   ....אאאא

 הנגע קבוע ולכן הוא מטמא אך עדיין אין זיקה - הנגע עמד בעינו  ::::2222אופציה אופציה אופציה אופציה   ....בבבב

 .מהותית בין האדם לנגע

 . הנגע טמא ויש קשר בין האדם לבין הנגע-נולדו סימני טומאה  ::::3333אופציה אופציה אופציה אופציה   ....גגגג

אם יש נגע משמעותי הקשור  .הכהן פוטר את האדם -) 1אופציה (אם אין נגע 

אם הנגע . מוחלטהכהן מטמא את האדם והאדם יוגדר כמצורע , )3אופציה (לאדם 

לא , כנגעכנגעכנגעכנגע( הנגע קבוע ולכן הוא מטמא -) 2אופציה ( אבל הוא לא קשור לאדם טמא

 הנגע מתבצעת לעיתים טהרתכאשר , כעת על הכהן לטהר את הנגע). כאדם מצורע

  .שלב אחדבולעיתים  שני שלביםב

        ''''שלב דשלב דשלב דשלב ד

זהו שלב שמתבצע רק . )בשער(או גילוח  )בבגד( כיבוס דיימטהרים את הנגע על 

  .)4הערה , ראה לעיל ( מהסיבות שפירטנו למעלה,בסוגים האלו

        ' ' ' ' שלב השלב השלב השלב ה

  . מחכים שבוע כדי לטהר את האדם מהנגע הקבוע

 

 .ויוסר יקולף הנגע שמקום בתנאי זאת אך, הבית את מטהרים כהה הנגע אם גם מנוגע בבית   5
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        ''''שלב ושלב ושלב ושלב ו

מוגדר ) או הבית או הבגד(האדם ,  אם נולדו סימני טומאה.הכהן רואה את הנגע

  .ת הנגע הושלםהכהן יכול לקבוע שתהליך טהר,  אם לא נולדו סימנים6.מצורעכ

חשוב לציין שלגבי השאלה . בנגע עצמוההתמקדות היא במשך כל השלבים הללו 

עצם העובדה שאדם נמצא בתהליכי . המצב שונה במקצת, מתי האדם עצמו טמא

גם אם עדיין לא ברור האם הנגע , ור והיטהרות יכולה לטמא אותו ברמה חלקיתביר

 בלבדהוא מטמא כמצורע מוסגר  -  בכל מקרה שבו הכהן מסגיר את האדם ,לכן. טמא

 ,גם בשבוע הראשון שבו עדיין לא ברור האם הנגע קבוע). בגד וביתוכך גם לגבי (

  7.האדם יהיה טמא מדין מצורע מוסגר

        החריגיםהחריגיםהחריגיםהחריגים

שניים ו, שניים בנגע; ינו עד כה מהלך שמורכב מארבעה מצבי טומאהבנ

  :בית/בגד/באדם

 . אחרי השבוע הראשון-  טמא הנגעהנגעהנגעהנגע  ....אאאא

 . בשבוע השני- בתהליך היטהרות הנגעהנגעהנגעהנגע  ....בבבב

 :ובמקביל

 . אחרי שנולדו סימני טומאה- טמאים הבגדהבגדהבגדהבגד/הביתהביתהביתהבית/דםדםדםדםהאהאהאהא  ....גגגג

 . בשבוע השלישי- בתהליך היטהרות הביתהביתהביתהבית/האדםהאדםהאדםהאדם  ....דדדד

' בה אין את מצב ד, צרעת הבגד האחד הוא :ל"ה הנישנם שני חריגים למבנ

 בה ,צרעת השחין והמכווה באדם השני הוא .בגד טמא צריך להישרף): היטהרות הבגד(

 .'אין את מצב ב

 

 גדל לא שהנגע מספיק, אדם בצרעת. ובגד בית צרעת לבין אדם תצרע בין מעניין שוני יש כאן   6

 את לטהר ניתן, שהוא כמות נשאר אם גם לכן. לאדם מהותית קשור לא שהוא לקבוע כדי

 קשור לא שהוא לקבוע כדי ידהה שהנגע צריך, זאת לעומת, ובבגד בבית. מהנגע האדם

, נובע זה שוני. מצורע הינו בגד/הבית כל -  נשאר הנגע אם אולם, לבגד/לבית משמעותית

 כדי. דוממים חפצים שהם - ובגד בית לבין, דינמי יצור שהוא - האדם בין מההבדל, לדעתנו

 אם אך, וגדל דינמי להיות עליו, משמעותית אליו קשור אדם של בגופו המצוי שנגע לקבוע

 ולכן, דוממים חפצים הינם, לעומתו, ובגד בית. לאדם קשור הוא אין - שהוא כמות נשאר הוא

 .משמעותית בצורה אליהם קשור -  שבועיים שנשאר קבוע נגע

 .9 הערה, לקמן גם וראה   7
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בניגוד לבית או לאדם . להסביר שבגד אינו גוף משמעותייש , לגבי החריג הראשון

,  אמנם8. בלתי אפשרירשבבגד הדב הרי, שבהם ניתן להפריד את הנגע מהגוף עצמו

  .יש צורך להרחיב מעט את היריעה -  צרעת השחין והמכווה-לגבי החריג השני 

צרבת " :הנימוק לכך מופיע כבר בתורה. שניבצרעת השחין והמכווה אין שבוע 

 כיוון ,לא איכפת לנו שהנגע טמא. )כח, ג"י (" המכוהצרבת"או , )כג, ג"י( "השחין הוא

  . שייך רק לפצע, כל עוד לא נולדו בו סימני טומאה, ע השחיןנג. שהוא לא על האדם

ם לא מצאתי כל דיון במעמדם "בגמרות וברמב, במשניות, במדרשי ההלכה

פתחה לנו התורה , אלא שבמקום שבו כולם סתמו. הייחודי של צרעת השחין והמכוה

מופיעות ה(המכווה ו הבדל עקבי ומעניין בין צרעת השחין נויש .פתח כפתחו של אולם

 בנוסף לכך שבצרעת השחין .סוגי הצרעת האחרים לבין ,)בשתי פרשיות שונות

קיים , ולא לאחר שני שבועות, לאחר שבוע אחדכבר את האדם והמכוה הכהן פוטר 

 לאחר -סוגי הצרעת בכל ( טיהור הכהן לאחרגם הבדל בנוגע למה שצריך לעשות 

 פעולת טיהור יש לבצע, צרעתה רימקבכל ).  שבוע לאחר-  ובצרעת השחין ,שבועיים

פעולה בצרעת השחין ובצרעת המכווה , אולם.  את הנגע שהכהן מטהרלאחרנוספת 

      :יש צורך בכיבוס בגדיםבצרעת הבשר . נוספת זו לא מופיעה כלל

וראה הכהן אתו ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע ולא פשה הנגע בעור וטהרו 

   .)ו, ג"י(  הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר

  :ישנה דרישה דומהגם בצרעת השער 

וראה הכהן את הנתק ביום השביעי שנית והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו 

   .)לד, ג"י(  עמק מן העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר

   :בצרעת הבגד יש צורך בכיבוס

 יתשנ סבוכ עגנה םמה רוס סתכב ראש רהעו יכל לכ או בהער או יהשת או דוהבג

  .)נח, ג"י(   רוטה

  :בצרעת הבית יש צורך בשתי ציפורים

 רוטה תהבי תא הטח יאחר תבבי עהנג הפש אל הוהנ הורא ןהכה איב אב םוא

   .עהנג אנרפ יכ תהבי תא ןהכה

  .בואז תתולע יושנ זאר ץוע יםצפר ישת תהבי תא אלחט קחול

  .יםחי םימ לע חרש יכל לא תהאח רהצפ תא טושח

 

 כאשר קיים זה מצב. הבגד כל את ולא הנגע את רק שורפים בו, מיוחד מצב יש הבגד בצרעת   8

 ). א, ב"י צרעת טומאת' בהל ד"והראב ם"הרמב בדברי עיין (חלקית בצורה דהה הנגע
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 דםב םאת לוטב ההחי רהצפ תוא תהתולע ישנ תוא בהאז תוא זהאר ץע תא חולק

  .יםפעמ עשב תהבי לא הוהז יםהחי םובמי ההשחוט רהצפ

 יובשנ בובאז זהאר ץובע ההחי רובצפ יםהחי םובמי רהצפו םבד תהבי תא אוחט

  .תהתולע

   רוטה תהבי לע רכפו ההשד יפנ לא ירלע ץמחו לא ההחי רהצפ תא חושל

  .)נג-מח, ד"י(  

בצרעת השחין והמכווה אין התייחסות לפעולת  - בניגוד לכל סוגי הצרעת הללו, אמנם

  : כך ביחס לשחין.טהרה נוספת מעבר לטיהור הנגע עצמו

   .)כג, ג"י (  ןהכה וטהרו ואה יןהשח תצרב הפשת אל תהבהר דתעמ תחתיה םוא 

  :מכווהוכן גם ביחס ל

 וטהרו ואה ההמכו תשא הכה ואוה רבעו הפשת אל תהבהר דתעמ תחתיה םוא

   ).כח, ג"י(   ואה ההמכו תצרב יכ ןהכה

וייתכן שאכן היה לימוד ,  הבדל זה לא בא לידי ביטוי במשניות ובגמרות,כאמור

יקרון  הע, עם זאת9.ה את המצב של המצורעים החלקיים מסיבות צדדיותושהשו

איננו , בוע שלאחר השחין והמכווה ינגעמצבם של  :העולה מן הפסוקים חד וברור

גם אם , בצרעת השחין והמכווה. שבועייםמצבם של הנגעים האחרים לאחר  למקביל

אדם בין ה מכיוון שאין קשר ישיר בינו לוזאת, הוא לא מטמא את האדם - הנגע קבוע

  ."השחין הואהשחין הואהשחין הואהשחין הואצרבת " -

 

 בתהליך שהוא העובדה מעצם מטמא בירור בתהליך שנמצא שאדם ייתכן: מקודם כךל רמזנו   9

 שהוא כיוון מטמא הוא: מוסגר כמצורע מוגדר זה מצורע לפיכך. הנגע לשאלת קשר בלי, בירור

 . מוסגר


