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 ויקרא פרק יד 
 אְוָיָצ) ג( :ַה%ֵֹה$ ֶאל ְוה#ָבא ָטֳהָרת� ְ�י�  ַהְ�צָֹרע ��ַרת ִ�ְהֶיה זֹאת) ב( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(

 ַלִ�ַ/ֵהר ְוָלַקח ַה%ֵֹה$ ְוִצָ#ה) ד( :ַהָ.ר#ַע ִמ$ ַהָ.ַרַעת ֶנַגע ִנְרָ-א ְוִהֵ,ה ַה%ֵֹה$ ְוָר+ה ַלַ�ֲחֶנה ִמח#' ֶאל ַה%ֵֹה$
 :ְוֵאזֹב ת�ַלַעת #ְ�ִני ֶאֶרז ְוֵע' ְטהֹר�ת ַח0�ת ִצֳ-ִרי  ְ�ֵ�י

 

 י"רש
 1 רתוטה ביו� המצורע תורת תהיה זאת) ב(

 מחו� אל) ג( :בלילה אותו מטהרי$ שאי$ מלמד
 בימי ש  שנשתלח מחנות לשלש חו' 1 למחנה
 פרט 1 טהרות :לטרפות פרט 1 חיות) ד( :חלוטו
, הרע לשו$ על באי$ שהנגעי  לפי. טמא לעו4
 הוזקקו לפיכ7, דברי  פטפוטי מעשה שהוא

 :קול בצפצו4 תמיד שמפטפטי$, צפרי  לטהרתו
 :הרוח גסות על באי$ שהנגעי  ילפ 1 ארז וע�
 ישפיל, ויתרפא תקנתו מה 1 ואזב תולעת ושני
 מקל 1 ארז ע� :וכאזוב כתולעת, מגאותו עצמו
 צבוע צמר של לשו$ 1 תולעת ושני :ארז של

 :זהורית

 ן"רמב
 הוא, א"ר אמר 1 ואזוב תולעת ושני ארז וע�) ד(

 מדברי והעד, הצמחי  במיני והקט$ הגדול
 המצורע והנה). יג ה א לכי מ (שלמה חכמת
, קרובי  המת וטומאת המנוגע הבית ותורת
 פני על וטע . מצרי  פסח כדמות ה  והנה
 שלא ישוב ש  אי$ אשר מקו , )ז פסוק (השדה
 פני על, אמרו) ה ב פרשה (כ"ובת. הצרעת תדבק
 שלא, לי  וישלחנה ביפו יעמוד שלא, השדה
 יהיה כ$ וא . למדבר וישלחנה בגיבת יעמוד
 ישתלח וש , המשתלח השעיר כסוד הטע 
 ועוד. השדה לפורחות וכא$ המדברה לעזאזל
 :ה"בע) ח טז להל$ (זה אפרש

 
 מלכים א פרק ה 

 #ִמ%ֹל ֶקֶד  ְ�ֵני ָ%ל ֵמָחְכַמת ְ�לֹמֹה ָחְכַמת ַוֵ�ֶרב) י(
 ֵמֵאיָת$ ָה+ָד  ִמָ%ל ַו0ְֶחַ% ) יא( :ִמְצָרִי  ָחְכַמת

 ְ�מ� ַוְיִהי ָמח�ל ְ�ֵני ְוַדְרַ;ע ְוַכְל%ֹל ְוֵהיָמ$ ָהֶאְזָרִחי
 ָמָ�ל ֲאָלִפי  ְ�לֶֹ�ת ַוְיַדֵ�ר) יב( :ָסִביב ַה>�ִי  ְבָכל
 ִמ$ ָהֵעִצי  ַעל ַוְיַדֵ�ר) יג( :ָו+ֶל4 ֲחִמָ=ה ִ�יר� ַוְיִהי
 ירַ�ִ< יֵֹצא ֲאֶ�ר ָהֵאז�ב ְוַעד ַ�ְ�ָבנ�$ ֲאֶ�ר ָהֶאֶרז
 ְוַעל ָהֶרֶמ? ְוַעל ָהע�4 ְוַעל ַהְ�ֵהָמה ַעל ַוְיַדֵ�ר
 :ַהָ;ִגי 

 תרגום יונתן 
וסגיאת חוכמת שלמה מחוכמת כל בני ) י(

וחכ  מכל ) יא( :מדינחא ומכל חוכמת מצרי 
אנשא מאית$ בר זרח והימ$ וכלכל ודרדע בני 
 :מחול והוה שמיה סגי בכל עממיא סחור סחור

א אלפי$ מתלי$ והואה תושבחתיה ומלל תלת) יב(
ואתנבי על מלכי בית דוד דעתידי$ ) יג:(אל4 וחמש

למשלט בעלמא הדי$ ובעלמא דאתי דמשיחא 
  :ואתנבי על בעירא ועל עופא ועל ריחשא ועל נוניא

 

 י"רש
' אדומ דפרה בפסיקתא' כדאית' וכו במזלות יודעי  קד  בני חכמת היא מה 1 קד� בני כל מחכמת) י(

 וכלכל והימ� אית� :כמשמעו 1 האד� מכל ויחכ�) יא( :משמעה לפי ש  נדרשת הזאת הפרשה וכל
 לוי  היו (ואית$ זמרי זרח ובני) 'ו' ב' א הימי  בדברי (שנאמר יהודה ב$ זרח בני היו אחי$ 1 ודרדע

 על אומרי  הלוי  שהיו שיר במחולות האמורי  מזמורי  ליסד יודעי  היו 1 מחול בני ):משוררי 
 אגדה מדרש, האזרחי להימ$ ומשכיל האזרחי לאית$ משכיל תהלי  בספר שיסדו מזמורי  דוכנ 

, יוס4 זה וכלכל, משה זה הימ$, אברה  זה, האזרחי אית$, הראשו$ אד  זה, האד  מכל, בפסיקתא
 למודי שלשת 1 משל אלפי� שלשת) יב( :העגל מעשה על לכ  שנמחל מחול, המדבר דור זה ודרדע
 השירי  ושיר אלה שלשה 1 חמשה שירו ויהי :משלי בספר שלמה משלי כתוב פעמי  לשש משלות
 כל ועל משל אלפי  שלשת פסוק בכל אומר שהיה אגדה ומדרש ללמוד הוא כדי' א בכל 1 ואל� :וקהלת
 וליטע פלוני לבני$ יפה פלוני וע' אחת כל רפואת מה 1 העצי� על וידבר) יג( :טעמי  וחמשה אל4 משל

 בגבוה ליטהר מצורע ראה מה א"ומ' ומאכל גדוליה ועיקר רפואתה מה הבהמה על וכ$ פלונית בקרקע
 וזה אחד בסימ$ בשחיטה כשר להיות זה ראה ומה העו4 ועל הבהמה ועל שבנמוכי  ובנמו7 שבגבוהי 

 :כלו  בלא' וחגבי ודגי  סימני$ בשני
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  פרשה יט -במדבר רבה 

 בגבוה נטהר מצורע מה מפני שלמה אמר אלא העצי  על לדבר לאד  אפשר וכי העצי  על וידבר...  ]ג[
 שהשפיל כיו$ בצרעת לקה כארז עצמו שהגביה ידי על ובאזוב ארז בע' שבנמוכי  ובנמו7 שבגבוהי 

 .אזוב י"ע נתרפא כאזוב עצמו
 

  פרשה יז -שמות רבה 
 שאינו לאד  נראה האזוב, מצות כמה מה$ שותלע ה"הקב וצוה שפלי  נראי$ שה$ דברי  יש וכ$ ] ...ב[

 הפרה בשריפת מצורע בטהרת מקומות בכמה לארז אותו שמשל האלהי  לפני גדול וכחו כלו 
 וידבר) ה א מלכי  (אומר בשלמה וכ$, אזוב אגודת ולקחת  שנאמר באזוב מצוה לעשות צוה ובמצרי 

, ה"הקב לפני שוי$ וגדול שהקט$ ללמד7, בקיר יוצא אשר האזוב ועד בלבנו$ אשר הארז מ$ העצי  על
 בעצי כתפוח הוי ישראל את גאל שבאילנות שפל שהוא אזוב י"וע נסי  עושה הוא קטני  ובדברי 

 . היער
 

 ם הלכות דעות "רמב
 שבכל בינונית מדה היא הישרה הדר7 :פרק א הלכה ד

 הדעה והיא, לאד  לו שיש הדעות מכל ודעה דעה
 קרובה ואינה שוה ריחוק תהקצוו משתי רחוקה שהיא
 שיהא הראשוני  חכמי  צוו לפיכ7, לזו ולא לזו לא

 אות  ומכוי$ אות  ומשער תמיד דעותיו ש  אד 
 יהא לא כיצד, בגופו של  שיהא כדי האמצעית בדר7
 אלא מרגיש שאינו כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל

 עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא, בינוני
 יתאוה לא וכ$, אחרת פע  בו כיוצא יעשה שלא כדי
 להיות אפשר ואי לה$ צרי7 שהגו4 לדברי  אלא

 לא וכ$, נפשו לשובע אוכל צדיק שנאמר כעני$ בזולת$
 שעה לחיי לו שצרי7 דבר להשיג אלא בעסקו עמל יהיה
, ביותר ידו יקפו' ולא, לצדיק מעט טוב שנאמר כעני$
 ומלוה ידו סתמ כפי צדקה נות$ אלא ממונו יפזר ולא

 עצב ולא ושוחק מהולל יהא ולא, שצרי7 למי כראוי
 וכ$, יפות פני  בסבר בנחת ימיו כל שמח אלא ואונ$
 אד  כל, החכמי  דר7 היא זו ודר7, דעותיו שאר

 . חכ  נקרא ממוצעות בינוניות דעות שדעותיו
 

 בה$ לנהוג לאד  לו שאסור דעות ויש :פרק ב הלכה ג
 הקצה עד האחד הקצה מ$ יתרחק אלא בבינונית
 אד  שיהיה הטובה דר7 שאי$, לב גובה והוא, האחר
 נמוכה רוחו ותהיה רוח שפל שיהיה אלא בלבד עניו

 נאמר ולא מאד ענו רבינו במשה נאמר ולפיכ7, למאד
, רוח שפל הוי מאד מאד חכמי  צוו ולפיכ7, בלבד ענו
 ור  שנאמר בעיקר כפר לבו המגביה שכל אמרו ועוד
 מא$ בשמתא אמרו ועוד, אלקי7' ה את שכחתו לבב7
 מדה הכעס וכ$, מקצתה ואפילו הרוח גסות ביה דאית
 עד ממנה שיתרחק לאד  וראוי למאד עד היא רעה

 דבר על ואפילו יכעוס שלא עצמו וילמד, האחר הקצה
 בניו על אימה להטיל רצה וא , עליו לכעוס שראוי
 לכעוס ורצה פרנס היה א  הציבור על או ביתו ובני

 שהוא בפניה  עצמו יראה למוטב שיחזרו כדי עליה$
 לבי$ בינו מיושבת דעתו ותהיה לייסר  כדי כועס
 אינו והוא כעסו בשעת כועס מדמה שהוא כאד  עצמו
 עובד כאילו הכועס כל הראשוני  חכמי  אמרו, כועס
 הוא חכ  א  הכועס שכל ואמרו, כוכבי  עבודת
  נבואתו ואה נביא וא  ממנו מסתלקת חכמתו

 אפילו ירגיש שלא עצמו שינהיג עד הכעס מ$ להתרחק צוו לפיכ7, חיי  חייה  אי$ כעס ובעלי, ממנו מסתלקת
 ואינ  חרפת  שומעי  עולבי$ ואינ$ עלובי$ ה$ הצדיקי  ודר7, הטובה הדר7 היא וזו המכעיסי  לדברי 
 .בגבורתו השמש כצאת יוואוהב אומר הכתוב ועליה , ביסורי  ושמחי  מאהבה עושי$ משיבי$

 

 ]שורץ. תירגם מ[ג פרק מז "ח, מורה נבוכים
ל "ג  החכמי  ז. את עניי$ טומאת צרעת כבר ביארנו

ה  הודיעונו אותו ושהעיקרו$ שנקבע . הבהירוהו
ושהשינוי הזה , לגביה הוא שהיא עונש על לשו$ הרע

הרי לכ7 , וא  הוא שב בתשובה, מתחיל בכתלי 
עובר השינוי ,  הוא מתמיד במריווא . היתה הכוונה

א  הוא ממשי7 . הזה אל מיטתו ורהיטי ביתו
זה . כ$ אל גופו1ואחרי, אל בגדיו) הנגע(עובר , להמרות

התועלת . הוא נס אשר הונצח באומה כמו מי שֹוטה
הצרעת מידבקת , יתר על כ$. שבאמונה זאת ברורה

הדבר הזה כמעט . אד  כול  סולדי  ממנה1ובני
ה שמיטהרי  ממנה בע' ארז ואזוב #ְשִני מ. בטבע 

 לזאת הובאו טעמי  1תולעת ושתי ציפורי  
עד הזמ$ . א7 אינ  מתאימי  למטרתנו, במדרשות

ולא מה הטע  לע' , הזה איני יודע טע  לדבר מזה
, בפרה אדומה) ו, במדבר יט(ארז ואזוב ושִני תולעת 

שמזי  בה את ד  ) כב, שמות יב(וכ$ אגCדת אזוב 
לא מצאתי דבר שאסתמ7 עליו בייחוד . הפסח) ורב$ק(

 .מיני  אלה

 י"ה  ברש"ד] תרלט[לפרשת מצורע שפת אמת 

 
 

 
 
 


