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 3מתוך  1עמ' 

 

 נגעים לפני ואחרי מתן תורה

ובין  םיציאת מצרי –בשנים שאינן מעוברות תחול פרשת תזריע )בחיבור עם פרשת מצורע( בין חג הפסח  מים ראשונים:

 1.חיבור זה בלוח השנה-מיקוםמתן תורה. ננסה להראות בדף זה שאולי יש משמעות ל –חג השבועות 

 משנה א מסכת נגעים פרק ז

בראש ובזקן  ,בקמט ונגלה ,בקטן ונולד ,בעובד כוכבים ונתגייר ,שהיו בו קודם למתן תורה :אלו בהרות טהורות

 2.הוריםט -וכו' בשחין ובמכוה 

 פסוק ב העמק דבר במדבר פרק הפירוש 

ונראה דפרשה זו של שלוח טמאים אף על גב שנאמרה מיד ולדורות, מכל מקום משונה היה המעשה של אותה ... 

הא צרוע טהור אין ...  במצורע לא הוזהרו לדורות אלא אותו מצורע שהוא טמא ,היינו .רותשעה מהדינים שלדו

מושבו חוץ למחנה, והמצורעים של אותו דור היה אפילו שנצטרעו לפני מתן תורה, ואם כן היו טהורים כדתנן 

  3.במסכת נגעים ריש פרק ז' אלו נגעים טהורות שהיו קודם מתן תורה

 הלכה ד צרעת פרק ו רמב"ם הלכות טומאת

אלו בהרות טהורות: עכו"ם שהיתה בו בהרת ונתגייר, היתה בעובר ונולד, בקמט ונגלה, בראש ובזקן כשהיה 

בהן שיער ונקרחו ונשר כל השיער ונתגלתה הבהרת, היתה בשחין ובמכוה כשהן מורדין והעלו צרבת הרי אלו 

 4וכו'. טהורות

 בחדש השלישי - פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא יב

ִני" :פתחק ר' יצח ה אָּ דּוִני ַבַתפּוִחים ִכי חֹוַלת ַאֲהבָּ ֲאִשישֹות ַרפְּ כּוִני בָּ לבן  :א"ר לוי 5...)שיר השירים ב ה(.  "ַסמְּ

ליו והוא הולך לו ועדיין לא בא זיוו של בני מח :המלך ראמ 6.ליוילך לו לאסכ :פידגוגו מרליו, אומלך שעמד מח

כיון שיצאו  ,לי. כךושה חדשים במאכל ובמשתה ואחר כך הוא הולך לאסכואלא יתעדן בני שנים של ?ליולאיסכ

עדיין ר הקב"ה: והיו בהם בעלי מומין משעבוד טיט ולבנים, אמ .ישראל ממצרים היו ראויין לקבל את התורה

שה חדשים בבאר ושנים של אלא יתעדנו בניי ?טיט ולבנים והן מקבלין את התורה דלא בא זיוון של בניי משיעבו

 7)שמות יט א(. "בחדש השלישי" ?מתייובמן ובשליו, ואחר כך מקבלין את התורה. א
                                                      

 , אבל זה נושא אחר.לשואה ולגבורה ולחללי מערכות ישראל קדושים בסמיכות לימי הזכרון –ושבתות פרשות אחרי מות  1
או ואיש  :לפי שנאמר ?אדם כי יהיה בעור בשרו, מה תלמוד לומר: "פרשת נגעים פרשה א פרק א -ספרא תזריע וכך גם במדרש  2

אלא בהרות  ,אשה כי יהיה בעור בשרו בהרות בהרות טהורות, אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים ושלא באו לכלל
מי שהיתה בו צרעת קודם מתן על המשנה: "ר' עובדיה מברטנורא ". ופירוש שבהם מראות נגעים שהיו בגוי ונתגייר, בקטן ונולד

דבעינן ...  חר מתן תורה. דכתיב )ויקרא י"ג( אדם כי יהיה בעור בשרו, פרט לזה שכבר היהתורה, לא היה טמא מחמת אותו נגע לא
". שתי השוואות מעניינות כאן. שיוולד הנגע בשעה שראוי ליטמא בו ולא קודם, כמו גר עד שלא נתגייר וקטן עד שלא נולד)שצריך( 

ל תינוקות שהיו כבר ברחם אמם, היינו מום מולד, ולהבדיל כנראה ידעו כבר באותם הימים לזהות מומים ש –קטן עד שלא נולד 
בילד אחרי שנולד. נגע כזה, מום גנטי, אינו נחשב לנגע עפ"י ההלכה. גם ההשוואה לגר שהתגייר מעניינת. צר בינם ובין מום שנו
ת והבגד של גוי שאינן שנגעים של אדם שאינו מישראל, אינם נגעים מההיבט ההלכתי. כמו צרעת הביבפשטות מחד גיסא, תאמר 

אך מאידך גיסא, אפשר לראות בהלכה זו מקבילה לדין שאין מזכירים לגר את עברו התורה לא קובעת הלכות לגויים. צרעת בהלכה. 
בפרשת בהר(. כל הנגעים ומומים שהיו לגר לפני כניסתו ליהדות ונמשכים גם אחרי גרותו, אינם  הונאת דבריםעל )ראה דברינו 

 נחשבים לנגע או מום. רק אלה שיתווספו לו אחרי שהתגייר.
ָרֵאל , ככתוב: "בספר במדבר חוזר הציווי, אשר נזכר בעקיפין בפרשת מצורע, של שילוח המצורעים אל מחוץ למחנה 3 ֵני ִישְּ ַצו ֶאת בְּ

ֹכל ָטֵמא ָלָנֶפש ָכל ָזב וְּ חּו ִמן ַהַמֲחֶנה ָכל ָצרּוַע וְּ על מצווה זו דן שם פירוש העמק דבר, אשר חוזר למשנה ולספרא  .ב( במדבר ה" )ִויַשלְּ
יש דבר כזה, מי לא צרוע טהור! , אנטהרמצורע ששבפרשתנו וטובע את מטבע הלשון: צרוע טהור! לא מצורע טהור במובן של 

 מחוץ למחנה.אל שנטמא לפני מתן תורה ונמשך נגעו לאחר מתן תורה, אין עליו דין של מצורע ואין הוא משולח 
אין לנו תלמוד, לא בבלי ולא ירושלמי, על מסכת נגעים ולפיכך לא נדע מה דרשו האמוראים על המשנה והספרא לעיל. אבל הרמב"ם  4

צרעת ונגעים בספרו היד החזקה ומעניין שהוא לא מביא את המקרה של מי שנתנגע קודם מתן תורה. מן הסתם  כולל את הלכות
 והמדרש משום שאין זה להלכה לדורות. אבל במקום שבעלי הלכה קצרו והתמקדו במה שנוגע לחיים המעשיים, יבואו בעלי האגדה

 ולי ללמוד מנושא זה.למוסר וללקח שיש א, וירחיבו במה שנוגע לחיים הרוחניים
אילו הלכות המאוששות. רפדוני בתפוחים  - סמכוני באשישותבקטע שהשמטנו מובאות דרשות על הקשר בין התפוח והתורה, כגון: " 5

בחג השבועות. קצרנו ודלגנו היישר לדרשה שהיא  עץ התפוח ומתן תורהראה דברינו . "אילו דברי תורה שריחן טוב כתפוחים -
 מעניינינו.

 .school –לאסכולה, לבית הספר  6
מארץ מצרים, ביום הזה באו  הסיום: "בחודש השלישי" הוא חתימת הדרשה בפסוק הפותח: "בחודש השלישי לצאת בני ישראל 7

מדבר סיני", הפסוק הפותח את פרק יט המתאר את התחלת מעמד הר סיני. כל הפיסקא נקראת "בחודש השלישי". ויש כאן גם 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94


 טתשע" מצורע טהור – תזריעפרשת 

 3מתוך  2עמ' 

 

 שמות רבה מג ז 

 :אלא אמר משה ?מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים ",למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים"

משל  :א"ר הונא בשם ר' יוחנן ?י טלאיםעובד , ממקוםמצריםארץ מלא  ?מהיכן הוצאת אותם ,בון העולםיר

נות עשתה שלה והנער כבחור עשה  .שפתח לבנו חנות של בשמים בשוק של זונות ,לחכם המבוי עשה שלו והאּומָּ

אמר  ,היה שם אוהבו !הורגך אני :התחיל האב צועק ואומר .בא אביו ותפסו עם הזונות .יצא לתרבות רעה - שלו

ם ?צועק כנגדואתה איבדת את הנער ואתה  :לו תֹו אלא ַבשָּ תָּ כל האומניות ולא ִלַמדְּ ב ,ִהַנחְּ אות ווהנחת כל המְּ

הנחת כל העולם ולא שעבדת בניך אלא  ,בון העולםיר :כך אמר משה !ולא פתחת לו חנות אלא בשוק של זונות

ת מארץ אשר הוצא" :לפיכך אמר .ולמדו מהם בניך ואף הם עשו העגל ,עובדי טלאיםם כולם במצרים שה

 8דע מהיכן הוצאת אותם. -" מצרים

 פרשת מצורע יח ד, ויקרא רבה 

  ,(ז )שמות כד" כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" :בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו :תני ר' שמעון בן יוחאי

 םולא אילמים ולא חרשים ולא שוטי ,ולא סומים םלא חיגרי ים,מצורעלא זבים ולא  םאותה שעה לא היה בה

וכיון   .(ז )שיר השירים ד" כולך יפה רעיתי ומום אין בך" :על אותה שעה הוא אומר פשים.יולא שוממים ולא ט

ם: זבים ומצורעים, חגרים וסומים, אלמים וחרשים, שוטים עד שנמצאו בה ,ימים קלים שהולא  ,שחטאו

 9.(ב )במדבר ה" זב וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל" ?על אותה שעה הוא אומרושוממים וטפשים. 

 משנה א משנה מסכת נגעים פרק יב

 כל הבתים מיטמאין בנגעים חוץ משל עובדי כוכבים 

חוץ  ודוקא בארץ ישראל, דבבית ארץ אחוזתכם כתיב )ויקרא יד(: -כל הבתים : ר' עובדיה מברטנוראפירוש 

ואין אחוזת הנכרים מיטמאה  אחוזתכם מיטמאה בנגעים :אם קנו בית בארץ ישראל. דהכי משמע -משל נכרים 

 10.בנגעים. וכשם שאין אחוזתם מיטמאה בנגעים, כך בגדיהם וגופם אין מיטמאים בנגעים

                                                      
וממהרים לחזור  'חמשישבת'לא שלושה ימים כדרך עבדים שקבלו  –משקל נגד לדברי משה לפרעה: "נלכה דרך שלושת ימים וכו' " 

כנאמר למשה עוד שלושה חודשים? למה באמת לא למהר לקבל תורה? -שנייםדרך בני חורין שעיתותם בידם. ולמה לאדונם, אלא כ
משום שאת התורה יש לקבל בזיו פנים, בבריות גופא בסנה: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה"? 

, שהרי זו משך חמישים יום אלהמי שלא הספיק להתרפא מנגעיו ב: חודש זיו במלואו. ומצוי ובנהורא מעליא. ובאמצע תקופה זו
ואגב, הרי לנו עוד משמעות של ימי הספירה  שנים, אין מומו או נגעו נחשבים. 210באמת תקופה קצרה להתרפא בה משעבוד של 

 כימי מרפא.
בפרשת כי תשא. והפעם נגלה  סניגוריות על חטא העגלכבר הרחבנו לדון במדרש סניגוריה זה של משה בפרשת חטא העגל בדברינו  8

העידון וחידוש זיוום של יוצאי מצרים הוא נאה ויפה. חייב  בו אולי טעם חדש. הרעיון של מדרש פסיקתא הקודם של ימי הריפוי,
ַוֹיאֶמר ִאם ָשמֹוַע ק בין יציאת מצרים ומעמד הר סיני. בפסק זמן זה קבלו יוצאי מצרים במרה את הברכה )המותנת(: "סֶ להיות פֶ 

מִ  ָת לְּ ַהֲאַזנְּ ֵעיָניו ַתֲעֶשה וְּ ַהָיָשר בְּ קֹול ה' ֱאֹלֶהיָך וְּ ַמע לְּ ַרִים ֹלא ָאִשים ָעֶליָך ִכי ִתשְּ ִמצְּ ִתי בְּ ָת ָכל ֻחָקיו ָכל ַהַמֲחָלה ֲאֶשר ַשמְּ ָשַמרְּ ֹוָתיו וְּ צְּ
ֶאָך אבל לחשוב שבאמת כולם התרפאו בחמישים יום!! לחשוב שנגעי גוף ונפש של מאתיים ועשר שנים  .כו( שמות טו" )ֲאִני ה' ֹרפְּ

א, צועק משה. גם לא אחרי החיזיון הנשגב של מעמד הר סיני )שהעם נרתע ממנו(. הנגע נמחו ופסו מן העולם בחמישים יום!! ל
של זנות ועבודה זרה מקורו בשעבוד מצרים ולא נולד כאן ועכשיו משום שאיחרתי בכמה שעות לרדת מההר. העם אמנם נגוע, אבל 

 הוא טהור.
מפני  ?למה .בעלי מומין םשיצאו ישראל ממצרים היו כל רובבשעה  : " ...פרשת נשאז א  מדבר רבהראה מדרש זה באריכות בב 9

על ידי שהיו עולין לראשי הדמוסין או האבן נופלת וקוטעת ידו  ,ומי שהוא בונה .שהיו יגעים בטיט ובלבנים ועולים לראש הבנין
כך הוא כבודה של תורה שאתן  :כיון שבאו למדבר סיני אמר האלהים .או הקורה או הטיט נכנס בעיניו והוא נסמא והיו בעלי מומין

אמר למלאכים שירדו אצל  ?מה עשה האלהים .ואם אמתין עד שיעמדו אחרים הרי אני משהא במתן תורה ?אותה לדור בעלי מומין
: שנאמר ?מנין שלא היה בהן גידמיןו .ואין נצב אלא על רגליו ,ויתיצבו בתחתית ההר: שנאמר... ותדע לך שכן  ם.ישראל וירפאו אות

ואם אין אתה למד מכאן יש  ם.נמצאת אומר שנתרפאו כול ...ונשמע  :שנאמר ?ומנין שלא היה בהן חרשין .אשר דבר ה' נעשה כל
אבל כיון שעשו אותו כולם. הרי לך שנתרפאו  -וגו' במצרים לא אשים עליך כל המחלה אשר שמתי : שנאמר ,לך ללמוד ממקום אחר

וכו ' ". הביטוי "חזרו למומם" נזכר אצל פרשנים ובעלי תריסין כעדות לכך שחטא  מצורעיןמעשה של עגל חזרו למומן ונעשו זבין ו
העגל הוא מום חדש. מהמומים שלפני מתן תורה התרפאו בני ישראל לחלוטין )מה שלא מוחלט במדרש פסיקתא דרב כהנא לעיל(, 

"ב ובדיון על דברי הר"ן שם )בגמרא הדנה דרים ז ענבפירושו לגמרא חתם סופר למשל וחטא העגל הוא "פנים חדשות" כפי שמציע 
, "אעבודה זרה ה עבגמרא תוספות ראה גם פירוש דתן ואבירם(. הפסוק: "כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" המיוחס לעל 
ים שלאחר אם אכן כך, אזי מדרשי ויקרא רבה ובמדבר רבה אלו חולקים על שמות רבה לעיל וסבור ".אלא שירדו מנכסיהם: "ד"ה

אך ומה שכעת הוא מום חדש. הכל נתרפא במעמד הר סיני. מתן תורה שוב אין מצב של נגע קודם או מום שעלה משעבוד מצרים. 
וגם את הביטוי "חזרו למקומם" אפשר לקרוא באופן שלא הכל התרפא לראות במשנה נגעים בה פתחנו שיש אפשרות עדיין אפשר 

לא נעלמו. וחריציו גע של שעבוד מצרים. היה אמנם ריפוי במעמד הר סיני, אבל עקבות השעבוד חיובי ואוהד. מה חזר למקומו? הנ
שמות רבה צודק. אפשר מדרש ומשה ב ,אי אפשר למחוק מאתיים ועשר שנים של שעבוד פיסי ורוחני בחמישים יוםהם חזרו. 

 לסנגר על בני ישראל שזה עתה יצאו מעבדות כה קשה.ומותר 
)והבגד(  צרעת הביתחלוקת )שאנו יצרנו( בין מדרש שמות רבה ובין ויקרא רבה ובמדבר רבה, נידרש לעניין זה של עד שנכריע במ 10

יו וביתו. אבל כל זה, רק בארץ ישראל. וגם בארץ ישראל, רק בבית עליה הרחבנו בפרשת מצורע. לא רק האדם יכול להתנגע, גם כל
שבנה אדם מישראל. בתי הנכרים אינם מטמאים בנגעים גם אם עברו לרשות יהודי. מתן תורה הוא קו פרשת מים בנגעי הגוף 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%92%D7%9C
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%a8%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa


 טתשע" מצורע טהור – תזריעפרשת 

 3מתוך  3עמ' 

 

  ה, פתיחה לפרשת עריות-גפסוקים יח פרק ויקרא 

ַנַען ֲאֶשר ֲאִני מֵׂ  ה ֶאֶרץ כְּ ַמֲעשֵׂ ּה לֹא ַתֲעשּו ּוכְּ ֶתם בָּ ַשבְּ ַרִים ֲאֶשר יְּ ה ֶאֶרץ ִמצְּ ַמֲעשֵׂ ה לֹא ַתֲעשּו כְּ מָּ ֶכם שָּ ִביא ֶאתְּ
כּו: לֵׂ יֶהם לֹא תֵׂ ֻחֹקתֵׂ יֶכם: ּובְּ ֶהם ֲאִני ה' ֱאֹלהֵׂ ֶלֶכת בָּ רּו לָּ מְּ ֶאת ֻחֹקַתי ִתשְּ ַטי ַתֲעשּו וְּ פָּ ֶתם ֶאת ֻחֹקַתי  ֶאת ִמשְּ ַמרְּ ּושְּ

ֶהם ֲאִני ה' ַחי בָּ ם וָּ דָּ אָּ ם הָּ ַטי ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֹאתָּ פָּ ֶאת ִמשְּ   11:וְּ

 א רבה פרשה כג סימן זויקר

אמר ר' ברכיה: אמר הקב"ה למשה: לך אמור להם לישראל: בני, כשהייתם במצרים הייתם דומים כשושנה 

בין החוחים. עכשיו אתם באים לארץ כנען היו דומים לשושנה בין החוחים. היזהרו שלא תעשו לא כמעשי אלו 

מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו ולא כמעשי אלו. לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם: "כ

 12וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו".

  481אוצר המדרשים )אייזנשטיין( פנחס בן יאיר עמוד 

ֵבית ֶא " ַרַעת בְּ ַתִתי ֶנַגע צָּ נָּ ה וְּ ֶכם ַלֲאֻחזָּ ַנַען ֲאֶשר ֲאִני ֹנֵתן לָּ ֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ כְּ ֶכםִכי תָּ מה היא  -" )ויקרא יד לד( ֶרץ ֲאֻחַזתְּ

וישב " :מה כתיב שם ,מפני שהיתה הגזירה זו עליכם שתשעבדו בארץ מצרים ,להימתח :? אמר להם"לאחוזה"

הארץ היתה אוחזת בהם ותופסת אותם, ואילו היה  - (כז )בראשית מז "ישראל בארץ מצרים ויאחזו בה

כאדם  -" ויאחזו בה" :לפיכך כתיב .יכולים עד שבא הקץ שהם חייביןמבקשים לצאת מתוכה קודם לכן לא היו 

לא תהיו סבורים שאתם נאחזים בה ויש , אמר להם הקב"ה: אבל כיון שבאו לארץ כנען .רחוובעל כ שאוחז בו

זהרו בכם פן תחרב הארץ יעליכם עוד שעבוד אחר, חייכם ברשותכם היא. אתם אוחזים ותופסים אותה, ה

 13... ם. ונתתי נגע צרעתממעשיכם הרעי

 שבת שלום

 מחלקי המים

                                                      
מדרש שהקב"ה ייתן נגע את הלראות ואילו ארץ ישראל ובניינה הוא קו פרשת מים בנגעי חפצים ובניינים. בהקשר זה אפשר גם 

הבית כך רק פעם אחת, על מנת שבני ישראל יזכו בכסף ובזהב שהם הסתירו בקירות הבתים )ויקרא רבה יז ו(. אבל  כנעניםבבתי ה
שתבנו אתם כעת, אינו מחוסן מפני נגעים. בית שאתם בניתם בארץ אחוזתכם, שמרו עליו היטב. אין עוד חסינות של לפני מתן 

 .)אין "גוי של נגעים"( יהודישל פת המדבר, של גוי ולא תורה, של תקו
ֵניֶכם:והפסוקים החותמים פרשה זו שם: " 11 ַשֵלַח ִמפְּ אּו ַהּגֹוִים ֲאֶשר ֲאִני מְּ מְּ ָכל ֵאֶלה ִנטְּ ָכל ֵאֶלה ִכי בְּ אּו בְּ ֹקד  ַאל ִתַטמְּ ָמא ָהָאֶרץ ָוֶאפְּ ַוִתטְּ

ֶביָה: ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָתִקא ָהָאֶרץ ֶאת ֹלא ִתַטמְּ  ֹישְּ ֵניֶכם וְּ ִתי ֲעשֹות ֵמֻחקֹות ַהתֹוֵעֹבת ֲאֶשר ַנֲעשּו ִלפְּ ִבלְּ ִתי לְּ ַמרְּ ֶתם ֶאת ִמשְּ ַמרְּ אּו ָבֶהם ... ּושְּ
 בפרשת אחרי מות. כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען". ראה דברינו ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם

מידם ואעשה אותך לגוי גדול". בה בעת משה עומד ומסנגר בכל כוחו בחטא העגל וגם מסרב להצעתו של הקב"ה: "הרף ממני ואש 12
ולאחר שסינגר, ולאחר נקרת הצור, הקמת המשכן ועוד, מזהיר משה את בני ישראל לא רק משיירי השעבוד במצרים וצלקותיו, 

הצפויים להם בארץ כנען. ויש לזכור שאנחנו בספר ויקרא עוד לפני חטא המרגלים וגזירת  תוהפיתיונואלא מהנגעים, המומים 
עים השנים במדבר. בין החוחים והקוצים של ארץ מצרים מצד אחד וארץ כנען מצד שני, צריכה השושנה לשמור על ניקיונה ארב

ארץ כנען. אולי זו המשמעות של מיצוב ספר ויקרא ב"פנים חדשות" של מומים הישמר מוטהרתה. לא לחזור למומים של מצרים ול
 אידך גיסא.בכלל, בין ספר שמות וספרים במדבר ודברים מ

וישם אותה יוסף וגו' וישב ישראל בארץ : "פרשת ויגש פרשה צה"י וותיקן אלבק( כ-בראשית רבה )תיאודורמקור מדרש זה הוא  13
כן ארעה צרתון למגבי שטרה  ,אלא !הכה אתמר ויאחזו בה ולהלן אתמר אשר אני נותן לכם לאחזה )ויקרא יד לד( -מצרים וגו' 

הדרשן . "אם זכיתם לאחזה ואם לאו אתם גולים ממנה ,זהואשר אני נותן לכם לאח :ברם להלן .ויאחזו בה מר:מינהון לפיכך הוא או
מעמת את "ויאחזו בה" של בני יעקב בארץ מצרים )לאחר שאמרו לפרעה: "לגור בארץ באו עבדיך"(, בסוף פרשת ויגש, עם "לאחוזה" 

ות, הארץ אוחזת בעם, עד שיגיע הקץ, עד שייגבה השטר. בארץ ישראל, ו"ארץ אחוזתכם" בפרשת מצורע בדין צרעת הבית. בכל גל
העם צריך לאחוז בארץ, לתפוס אותה. היא ברשותו ולא הוא ברשותה. אך דא עקא, שרשות זו היא על תנאי. אם לא יהיה העם 

 גע הצרעת. נאמן למצוות הארץ, אם לא ייאחז בה כראוי, אם ינהג כמעשה הכנענים אשר גרו בה לפניו, יבוא נ
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