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 במדבר פרק יב

ְרָים ְצאּו  ְתאֹּם ֶאל מֶֹּשה ְוֶאל ַאֲהרֹּן ְוֶאל מִּ ֹּאֶמר ה' פִּ )ד( ַוי
)ה( ַוֵיֶרד ה' ְבַעּמּוד  ְשָלְשְתֶכם ֶאל אֶֹּהל מֹוֵעד ַוֵיְצאּו ְשָלְשָתם:

ְרָים ַוֵיְצאּו ְשֵניֶהם: ְקָרא ַאֲהרֹּן ּומִּ ֶהל ַויִּ  ָעָנן ַוַיֲעמֹּד ֶפַתח ָהאֹּ
ֹּאֶמר שִּ  יֲאֶכם ה' ַבַּמְרָאה ֵאָליו )ו( ַוי ְהֶיה ְנבִּ ם יִּ ְמעּו ָנא ְדָבָרי אִּ

י ֶנֱאָמן  ֶאְתַוָדע ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר בֹו: י מֶֹּשה ְבָכל ֵביתִּ ֹּא ֵכן ַעְבדִּ )ז( ל
ידֹּת ּוְתֻמַנת ה'  הּוא: ֹּא ְבחִּ )ח( ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדֶבר בֹו ּוַמְרֶאה ְול

ֹּא ְיֵראֶת  יט ּוַמדּוַע ל י ְבמֶֹּשה:ַיבִּ ַחר ַאף ה'  ם ְלַדֵבר ְבַעְבדִּ )ט( ַויִּ
ְרָים ְמצַֹּרַעת ַכָשֶלג  ָבם ַוֵיַלְך: ֵנה מִּ )י( ְוֶהָעָנן ָסר ֵמַעל ָהאֶֹּהל ְוהִּ

ֵנה ְמצָֹּרַעת: ְרָים ְוהִּ ן ֶאל מִּ ֶפן ַאֲהרֹּ ן ֶאל  ַויִּ ֹּאֶמר ַאֲהרֹּ )יא( ַוי
י ַאל ָנא ָתֵשת ָעֵלינ נִּ י ֲאדֹּ ּו ַחָטאת ֲאֶשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶשר מֶֹּשה בִּ

ּמֹו ַוֵיָאֵכל  ָחָטאנּו: י ַכֵּמת ֲאֶשר ְבֵצאתֹו ֵמֶרֶחם אִּ )יב( ַאל ָנא ְתהִּ
י ְבָשרֹו: ְצַעק מֶֹּשה ֶאל ה' ֵלאמֹּר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה: ֲחצִּ  )יג( ַויִּ

יָה ָירֹּק ָיַרק ְבָפֶניהָ  ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ְוָאבִּ ָכֵלם  )יד( ַוי ֹּא תִּ ֲהל
חּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵתָאֵסף: ים מִּ ְבַעת ָימִּ ָסֵגר שִּ ים תִּ ְבַעת ָימִּ  שִּ

ֹּא ָנַסע ַעד  ים ְוָהָעם ל ְבַעת ָימִּ חּוץ ַלַּמֲחֶנה שִּ ְרָים מִּ ָסֵגר מִּ )טו( ַותִּ
ְרָים:  ֵהָאֵסף מִּ

 רש"י 
רץ, נגלה עליהם פתאום, והם טמאים בדרך א - פתאום)ד( 

והיו צועקים מים מים, להודיעם שיפה עשה משה שפרש מן 
האשה, מאחר שנגלית עליו שכינה תדיר ואין עת קבועה 

מגיד ששלשתן נקראו בדבור אחד,  - צאו שלשתכם לדבור:
יצא  - בעמוד ענן)ה(  מה שאי אפשר לפה לומר ולאזן לשמוע:

יחידי, שלא כמדת בשר ודם. מלך בשר ודם כשיוצא 
יוצא באוכלוסין, וכשיוצא לשלום יוצא במועטים, למלחמה 

ומדת הקדוש ברוך הוא יוצא למלחמה יחידי, שנאמר )שמות 
טו, ג( ה' איש מלחמה, ויוצא לשלום באוכלוסין, שנאמר 

ויקרא  )תהלים סח, יח( רכב אלהים רבותים אלפי שנאן:
שיהיו נמשכין ויוצאין מן החצר לקראת  - אהרן ומרים

ומפני מה משכן והפרידן ממשה, לפי  - ניהםויצאו ש הדבור:
שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו, וכן 

מצינו בנח, שלא בפניו נאמר )בראשית ו, ט( איש צדיק 
תמים, ובפניו נאמר )בראשית ז, א( כי אותך ראיתי צדיק 

שמעו נא )ו(  לפני. דבר אחר שלא ישמע בנזיפתו של אהרן:
 אם  - אם יהיה נביאכם אלא לשון בקשה: אין נא - דברי

פה )ח(  שכינת שמי אין נגלית עליו באספקלריא המאירה אלא בחלום וחזיון: - ה' במראה אליו אתודע יהיו לכם נביאים:
אמרתי לו לפרוש מן האשה. והיכן אמרתי לו, בסיני )דברים ה, כז( לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, ואתה פה  - אל פה

מראה זה מראה דבור, שאני מפרש לו דבורי במראת פנים שבו ואיני סותמו לו בחידות,  - ומראה ולא בחידות י:עמוד עמד
כענין שנאמר ליחזקאל )יחזקאל יז, ב( חוד חידה וגו', יכול מראה שכינה, תלמוד לומר )שמות לג, כ( לא תוכל לראות את 

אינו אומר בעבדי  - בעבדי במשה שמות לג, כג( וראית את אחורי:זה מראה אחורים, כענין שנאמר ) - ותמנת ה' יביט פני:
משה, אלא בעבדי במשה, בעבדי אף על פי שאינו משה, במשה אפילו אינו עבדי, כדאי הייתם לירא מפניו, וכל שכן שהוא 

ויחר )ט(  עבדי ועבד מלך מלך, היה לכם לומר אין המלך אוהבו חנם. ואם תאמרו איני מכיר במעשיו, זו קשה מן הראשונה:
 מאחר שהודיעם סרחונם גזר עליהם נדוי, קל וחומר לבשר ודם שלא יכעוס על חבירו עד שיודיענו סרחונו: - אף ה' בם וילך

ואחר כך והנה מרים מצורעת כשלג, משל למלך שאמר לפדגוג, רדה את בני, אבל לא תרדנו עד שאלך מאצלך,  - והענן סר)י( 
שהמצורע חשוב כמת, מה מת מטמא  - כמת אחותנו זו: - נא תהיאל )יב(  כתרגומו לשון אויל: -נואלנו )יא(  שרחמי עליו:

אמנו היה לו לומר, אלא שכינה הכתוב. וכן חצי בשרו, חצי  - אשר בצאתו מרחם אמו בביאה, אף מצורע מטמא בביאה:
)בראשית בשרנו היה לו לומר, אלא שכינה הכתוב. מאחר שיצאה מרחם אמנו היא לנו כאילו נאכל חצי בשרנו, כענין שנאמר 

 - אשר בצאתו לז, כז( כי אחינו בשרנו הוא. ולפי משמעו אף הוא נראה כן, אין ראוי לאח להניח את אחותו להיות כמת:
מאחר שיצא זה מרחם אמו של זה שיש כח בידו לעזור ואינו עוזרו, הרי נאכל חצי בשרו, שאחיו בשרו הוא. דבר אחר אל נא 

סגירה ומי מטהרה, אני אי אפשר לראותה, שאני קרוב ואין קרוב רואה את תהי כמת, אם אינך רופאה בתפלה, מי מ
בא הכתוב ללמדך דרך ארץ, שהשואל  - אל נא רפא נא לה)יג(  הנגעים, וכהן אחר אין בעולם, וזהו אשר בצאתו מרחם אמו:

לומר, אמר לו השיבני  מה תלמוד - לאמר דבר מחבירו צריך לומר שנים או שלשה דברי תחנונים ואחר כן יבקש שאלותיו:
אם אתה מרפא אותה אם לאו, עד שהשיבו ואביה ירק ירק וגו'. רבי אלעזר בן עזריה אומר בארבעה מקומות בקש משה 
מלפני הקדוש ברוך הוא להשיבו אם יעשה שאלותיו אם לאו, כיוצא בו )שמות ו, יב( וידבר משה לפני ה' לאמר וגו', מה 

טז( וידבר משה  -ואלם אתה אם לאו, עד שהשיבו עתה תראה וגו'. כיוצא בו )במדבר כז טו תלמוד לומר לאמר, השיבני אם ג
אל ה' לאמר יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר, השיבו קח לך )במד' כז יח(. כיוצא בו )דברים ג, כג( ואתחנן אל ה' בעת ההיא 

יו ישראל אומרים אחותו נתונה בצרה והוא מפני מה לא האריך משה בתפלה, שלא יה - רפא נא לה לאמר, השיבו רב לך:
 עומד ומרבה בתפלה ]דבר אחר שלא יאמרו ישראל בשביל אחותו הוא מאריך בתפלה, אבל בשבילנו אינו מאריך בתפלה[:

ואם אביה הראה לה פנים זועפות הלא תכלם שבעת ימים, קל וחומר לשכינה י"ד יום, אלא דיו  - ואביה ירק ירק בפניה)יד( 
אומר אני כל האסיפות האמורות במצורעים  - ואחר תאסף הדין להיות כנדון, לפיכך אף בנזיפתי תסגר שבעת ימים:לבא מן 

 - והעם לא נסע)טו(  על שם שהוא משולח מחוץ למחנה, וכשהוא נרפא נאסף אל המחנה לכך כתוב בו אסיפה לשון הכנסה:
ושלך ליאור, שנאמר )שמות ב, ד( ותתצב אחותו מרחוק זה הכבוד חלק לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשה

 וגו':
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 מלכים ב פרק ה
יש ָהאֱ  יָשע אִּ י ַנַער ֱאלִּ ֹּאֶמר ֵגיֲחזִּ י ֶאת )כ( ַוי נִּ ֵנה ָחַשְך ֲאדֹּ ים הִּ ֹלהִּ

ם  י אִּ יא ַחי ה' כִּ ָידֹו ֵאת ֲאֶשר ֵהבִּ ַקַחת מִּ י ַהֶזה מִּ ַנֲעָמן ָהֲאַרּמִּ
תֹו ְמאּוָמה: י ֵמאִּ י ַאֲחָריו ְוָלַקְחתִּ י ַאֲחֵרי  ַרְצתִּ ְרדֹּף ֵגיֲחזִּ )כא( ַויִּ

פֹּל ֵמַעל ַהּמֶ  ְרֶאה ַנֲעָמן ָרץ ַאֲחָריו ַויִּ ְקָראתֹו ַנֲעָמן ַויִּ ְרָכָבה לִּ
ֹּאֶמר ֲהָשלֹום: ֵנה  ַוי י ֵלאמֹּר הִּ י ְשָלַחנִּ נִּ ֹּאֶמר ָשלֹום ֲאדֹּ )כב( ַוי

ים ְתָנה  יאִּ ְבֵני ַהְנבִּ ם מִּ ים ֵמַהר ֶאְפַריִּ ַעָתה ֶזה ָבאּו ֵאַלי ְשֵני ְנָערִּ
ים: פֹות ְבָגדִּ ַכר ֶכֶסף ּוְשֵתי ֲחלִּ ֹּאֶמר ַנֲעָמן  ָנא ָלֶהם כִּ )כג( ַוי

ים  טִּ ְשֵני ֲחרִּ ם ֶכֶסף בִּ ְכַריִּ ְפָרץ בֹו ַוָיַצר כִּ ם ַויִּ ָכָריִּ הֹוֵאל ַקח כִּ
ְשאּו ְלָפָניו: ֵתן ֶאל ְשֵני ְנָעָריו ַויִּ ים ַויִּ פֹות ְבָגדִּ   ּוְשֵתי ֲחלִּ

ת  ְפקֹּד ַבָביִּ ָיָדם ַויִּ ַקח מִּ ֶפל ַויִּ ֹּא ֶאל ָהעֹּ ַוְיַשַלח ֶאת )כד( ַוָיב
ים ַוֵיֵלכּו: ֹּאֶמר ֵאָליו  ָהֲאָנשִּ ָניו ַוי  )כה( ְוהּוא ָבא ַוַיֲעמֹּד ֶאל ֲאדֹּ

 רש"י 
  חסר אל"ף לפי שהיתה לקיחה זו למום: -מאומה )כ( 

בשני  השבע ששלחך: - הואל)כג(  ואתרכין: -ויפול )כא( 
מיני בגדים וסודרין כמו המטפחות והחריטים  - חרטים

)ישעיה ג כב( כך חברו מנחם אבל יונתן תרגם זה פלדסין 
ואת שבספר ישעיה תרגם מחכיא, והפותרין אומרין בשני 

 - אל שני נעריו ' פירדיי"ש בלעז:חריטים בשני כיסין ארוכי
 - ויבא אל העופל)כד(  לפני גחזי: - וישאו לפניו של נעמן:

 מיד שני נערי נעמן: - ויקח מידם תרגם יונתן לאתר כסי:
העת )כו(  שלא יראה אותם אלישע: - וישלח את האנשים

 להתעשר ולקחת ממנו בגדים וזיתים וגו': - לקחת את הכסף

ֹּא ָהַלְך ַעְבְדָך ָאֶנה ָוָאָנה: ֹּאֶמר ל י ַוי ן ֵגֲחזִּ יָשע מאן ֵמַאיִּ יש ֵמַעל ֶמְרַכְבתֹו ֱאלִּ י ָהַלְך ַכֲאֶשר ָהַפְך אִּ בִּ ֹּא לִּ ֹּאֶמר ֵאָליו ל ְקָראֶתָך  )כו( ַוי לִּ
ים ּוְשָפחֹות: ֹּאן ּוָבָקר ַוֲעָבדִּ ים ְוצ ים ּוְכָרמִּ ים ְוֵזיתִּ ְדַבק ְבָך ּוְבַזְרֲעָך ְלעֹוָלם  ַהֵעת ָלַקַחת ֶאת ַהֶכֶסף ְוָלַקַחת ְבָגדִּ )כז( ְוָצַרַעת ַנֲעָמן תִּ

ְלָפָניו ְמצָֹּרע ַכָשֶלג:  ַוֵיֵצא מִּ

 
 דברי הימים ב פרק כו

ים ְוַהָצַרַעת ָזְרָחה  ֲהנִּ ם ַהכֹּ יר ּוְבַזְעפֹו עִּ ְקֶטֶרת ְלַהְקטִּ ָיהּו ּוְבָידֹו מִּ ְזַעף ֻעזִּ )יט( ַויִּ
ְזַבח ַהְקטֶֹּרת: ים ְבֵבית ה' ֵמַעל ְלמִּ ְפֵני ַהכֲֹּהנִּ ְצחֹו לִּ ֶפן ֵאָליו ֲעַזְרָיהּו )כ ְבמִּ ( ַויִּ

ָשם ְוַגם הּוא  לּוהּו מִּ ְצחֹו ַוַיְבהִּ ֵנה הּוא ְמצָֹּרע ְבמִּ ים ְוהִּ ֹּאש ְוָכל ַהכֲֹּהנִּ כֵֹּהן ָהר
ְגעֹו ה': י נִּ ְדַחף ָלֵצאת כִּ ָיהּו ַהֶּמֶלְך ְמצָֹּרע ַעד יֹום מֹותֹו ַוֵיֶשב ֵבית  נִּ י ֻעזִּ )כא( ַוְיהִּ

ית ֵבית ה' ְויֹוָתם ְבנֹו ַעל  ֵבית ַהֶּמֶלְך שֹוֵפט  החפשות ַהָחְפשִּ ְגַזר מִּ י נִּ ְמצָֹּרע כִּ
ים ָכַתב ְיַשְעָיהּו ֶבן  ֶאת ַעם ָהָאֶרץ: ים ְוָהַאֲחרֹּנִּ אשֹּנִּ ָיהּו ָהרִּ ְבֵרי ֻעזִּ )כב( ְוֶיֶתר דִּ
יא:  ָאמֹוץ ַהָנבִּ

 רש"י 
ורצה  - ובידו מקטרת להקטיר)יט( 

להכות בו הכהן המונעו מלהקטיר 
ובירושלמי  - בית החפשית)כא(  קטורת:

מפורש עשה לו בית בבית הקברות על שם 
לו  - כי נגזר במתים חפשי )תהלים פ"ח(:

מלבא עוד בין הבריות דוגמא )מגילה ב( 
 ואת אשר נגזר עליה:
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The uncleanness through leprosy we have already explained. Our Sages have also clearly stated the meaning 
thereof. All agree that leprosy is a punishment for slander. The disease begins in the walls of the houses (Lev. 
14:33, seq.). If the sinner repents, the object is attained: if he remains in his disobedience, the disease affects his 
bed and house furniture: if he still continues to sin, the leprosy attacks his own garments, and then his body. 
This is a miracle received in our nation by tradition, in the same manner as the effect of the trial of a faithless 
wife (Num. v. ii, seq.). The good effect of this belief is evident. Leprosy is besides a contagious disease, and 
people almost naturally abhor it, and keep away from it. The purification was effected by cedar-wood, hyssop, 
scarlet thread, and two birds (Lev. 14:4); their reason is stated in various Midrashic sayings, but the explanation 
does not agree with our theory. I do not know at present the reason of any of these things; nor why cedar-wood, 
hyssop, and scarlet were used in the sacrifice of the red heifer (Num. 19:6); nor why a bundle of hyssop was 
commanded for the sprinkling of the blood of the Passover-lamb (Exod. 12:22). I cannot find any principle 
upon which to found an explanation why these particular things have been chosen.  
 


