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ר ה אֹמר.-ֹמֶשה ְוֶאל-, ֶאל'ַוְיַדבֵּ י ב ַאֲהֹרן לֵּ ְהֶיה ְבעֹור-ָאָדם, כִּ ת אוֹ -יִּ -ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת, ְוָהָיה ְבעֹור-ְבָשרֹו ְשאֵּ

ןַאֲהֹרן -ְוהּוָבא ֶאל-ְבָשרֹו, ְלֶנַגע ָצָרַעת ָבָניו-, אֹו ֶאלַהֹכהֵּ ים ַאַחד מִּ ן ְוָרָאה ג .ַהֹכֲהנִּ ַהָבָשר -ַהֶנַגע ְבעֹור-ֶאת ַהֹכהֵּ

ָער ַבֶנַגע ָהַפְך  הָלָבן ְושֵּ עֹור ְבָשרוֹ  ּוַמְראֵּ ן ְוָרָאהּו ֶנַגע ָצַרַעת הּוא;-ַהֶנַגע ָעֹמק מֵּ א ֹאתֹו. ַהֹכהֵּ מֵּ ם ד ְוטִּ  ַבֶהֶרת-ְואִּ

ין וא ְבעֹור ְבָשרֹו ְוָעֹמק אֵּ ן ַמְרֶאהָ -ְלָבָנה הִּ יר -ָהַפְך ָלָבן-ָהעֹור ּוְשָעָרה, ֹלא-מִּ ְסגִּ ןְוהִּ ים-ֶאת ַהֹכהֵּ ְבַעת ָימִּ     .ַהֶנַגע, שִּ

ן ְוָרָאהּו ה יַבּיֹום  ַהֹכהֵּ יעִּ נֵּה ַהְשבִּ יָניו, ֹלא, ְוהִּ ירֹו -ָפָשה ַהֶנַגע ָבעֹור-ַהֶנַגע ָעַמד ְבעֵּ ְסגִּ ןְוהִּ ית. ַהֹכהֵּ נִּ ים, שֵּ ְבַעת ָימִּ    שִּ

ן ְוָרָאה ו יֹאתֹו ַבּיֹום  ַהֹכהֵּ יעִּ נֵּה ַהְשבִּ ית, ְוהִּ נִּ ָהה ַהֶנַגע ְוֹלא, שֵּ ֲהרֹו -ָפָשה ַהֶנַגע ָבעֹור-כֵּ ןְוטִּ ֶבס  ַהֹכהֵּ וא ְוכִּ ְסַפַחת הִּ מִּ

ר. ם ז ְבָגָדיו ְוָטהֵּ י -ְואִּ ְסַפַחת ָבעֹור, ַאֲחרֵּ ְפֶשה ַהמִּ ָרֹאתוֹ ָפשֹה תִּ ן-ֶאל הֵּ ְרָאהְלָטֳהָרתֹו;  ַהֹכהֵּ ית ְונִּ נִּ ן-ֶאל שֵּ        .ַהֹכהֵּ

ן ְוָרָאה ח נֵּה ָפְשָתה  ַהֹכהֵּ ְסַפַחת ָבעֹורְוהִּ ְמאֹו -ַהמִּ ןְוטִּ וא ָצַרַעת ַהֹכהֵּ                                                                      .             .הִּ

ְהֶיה ְבָאָדם.ט י תִּ ן-; ְוהּוָבא ֶאלֶנַגע ָצַרַעת כִּ ן ְוָרָאה י .ַהֹכהֵּ ה ַהֹכהֵּ נֵּ ת, ְוהִּ ָער ְלָבָנה ָבעֹור-ְשאֵּ יא, ָהְפָכה שֵּ ָלָבן; , ְוהִּ

ְחַית ָבָשר ת. ַחי ּומִּ ְמאוֹ  יא ַבְשאֵּ וא ְבעֹור ְבָשרֹו, ְוטִּ ן ָצַרַעת נֹוֶשֶנת הִּ א הּוא. :ַהֹכהֵּ י ָטמֵּ ֶרנּו, כִּ ם יב ֹלא ַיְסגִּ ָפרֹוַח -ְואִּ

ְפַרח  ת ָכלַהָצַרַעת, ָבעֹור, תִּ ְסָתה ַהָצַרַעת אֵּ ֹראשֹו ְוַעדעֹור ַהֶנַגע-ְוכִּ ה-ְלָכל-ַרְגָליו-, מֵּ י ַמְראֵּ ינֵּ ן, עֵּ ן ְוָרָאה יג .ַהֹכהֵּ , ַהֹכהֵּ

נֵּה  ְסָתה ַהָצַרַעת ֶאתְוהִּ ַהר, ֶאת-ְבָשרוֹ -ָכל-כִּ ּלֹו ָהַפְך ָלָבן, ַהָנַגע:-ְוטִּ ָראֹותּוְביֹום  יד ָטהֹור הּוא. כֻּ ְטָמא.בֹו  הֵּ  ָבָשר ַחי יִּ

ן ְוָרָאהטו  ְמאֹו:-ֶאת ַהֹכהֵּ א הּוא  ַהָבָשר ַהַחי ַהָבָשר ַהַחי ְוטִּ י ָישּוב  טז הּוא.ָצַרַעת ָטמֵּ  ַהָבָשר ַהַחי ְוֶנְהַפְך ְלָלָבן;אֹו כִּ

ן-ּוָבא ֶאל ן ְוָרָאהּו יז .ַהֹכהֵּ ה ַהֹכהֵּ נֵּ ַהר -ַהֶנַגע ְלָלָבןְהַפְך נֶ  ְוהִּ ןְוטִּ                                  .   ֹור הּוא.ַהֶנַגע ָטה-ֶאת ַהֹכהֵּ

י ּוָבָשר, יח ְהֶיה בוֹ -כִּ ְרָפא.-יִּ ין; ְונִּ ְמקֹום הַ  יט ְבֹערֹו ְשחִּ יןְוָהָיה בִּ ת ְשחִּ ְלָבָנה, אֹו ַבֶהֶרת, ְלָבָנה ֲאַדְמָדֶמת; , ְשאֵּ

ְרָאה ן-, ֶאלְונִּ ן ְוָרָאה כ .ַהֹכהֵּ נֵּה ַהֹכהֵּ ן ַמְרֶאהָ , ְוהִּ ְמאֹו וְ -ָלָבןָהעֹור, ּוְשָעָרּה, ָהַפְך -ָשָפל מִּ ןטִּ וא,  ָצַרַעת-ֶנַגע ַהֹכהֵּ הִּ

ין ָפָרָחה. ם  כא ַבְשחִּ ְרֶאָנהְואִּ ן יִּ יןַהֹכהֵּ נֵּה אֵּ ָער -, ְוהִּ ן ָלָבן, ּוְשָפָלהָבּה שֵּ יֶנָנה מִּ ָהה-אֵּ יא כֵּ יר-ָהעֹור, ְוהִּ ְסגִּ ֹו ְוהִּ

ן ְבַעת, ַהֹכהֵּ ים. שִּ ם כב ָימִּ ְפֶשה ָבעֹור-ְואִּ א -ָפשֹה תִּ מֵּ ןְוטִּ וא ַהֹכהֵּ ם כג .ֹאתֹו ֶנַגע הִּ ַתְחֶתיָה ַתֲעֹמד ַהַבֶהֶרת -ְואִּ

ֲהרֹו -ֹלא ָפָשָתה וא; ְוטִּ ין הִּ ןָצֶרֶבת ַהְשחִּ ְהֶיה ְבֹערֹו -יָבָשר כִּ אֹו  כד                                       .ַהֹכהֵּ ְכַותיִּ -מִּ

ש ְכָוה אֵּ ְחַית ַהמִּ ןֹאָתּה  ְוָרָאה כה .אֹו ְלָבָנה-ַבֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמֶדֶמת; ְוָהְיָתה מִּ נֵּה ֶנְהַפְך  ַהֹכהֵּ ָער ָלָבןְוהִּ  שֵּ

ן ּוַמְרֶאהָ ַבַבֶהֶרת  וא-ָהעֹור-ָעֹמק מִּ א ֹאתֹו  ָצַרַעת הִּ מֵּ ְכָוה ָפָרָחה; ְוטִּ ןַבמִּ וא. ֶנַגע ָצַרַעת ַהֹכהֵּ ם  כו הִּ ְרֶאָנהְואִּ  יִּ

ן ין ַהֹכהֵּ נֵּה אֵּ ָער -ְוהִּ ןָלָבן ּוַבַבֶהֶרת שֵּ יֶנָנה מִּ ָהה-ְשָפָלה אֵּ וא כֵּ ירֹו -ָהעֹור ְוהִּ ְסגִּ ןְוהִּ ְבַעת ַהֹכהֵּ ים. שִּ  כז   ָימִּ

ן ְוָרָאהּו יַבּיֹום  ַהֹכהֵּ יעִּ ם :ַהְשבִּ ְפֶשה ָבעֹור-אִּ א -ָפשֹה תִּ מֵּ ןְוטִּ וא. ֹאתֹו ֶנַגע ָצַרַעת ַהֹכהֵּ ם כח הִּ ַתְחֶתיָה -ְואִּ

ָהה-ַתֲעֹמד ַהַבֶהֶרת ֹלא וא כֵּ ֲהרֹו -ָפְשָתה ָבעֹור ְוהִּ וא; ְוטִּ ְכָוה הִּ ת ַהמִּ ןְשאֵּ י-ַהֹכהֵּ וא.-כִּ ְכָוה הִּ                                                              ָצֶרֶבת ַהמִּ

יש  כט יְואִּ ָשה, כִּ ְהֶיה בֹו -אֹו אִּ ן ְוָרָאה ל .ָנַגע ְבֹראש, אֹו ְבָזָקןיִּ נֵּה-ֶאת ַהֹכהֵּ הּו ַהֶנַגע ְוהִּ ן ַמְראֵּ ָהעֹור, ּובֹו -ָעֹמק מִּ

ָער ָצֹהב, ָדק א ֹאתֹו -שֵּ מֵּ ןְוטִּ י לא ָהֹראש אֹו ַהָזָקן הּוא. ָצַרַעתהּוא,  ֶנֶתק ַהֹכהֵּ ְרֶאה-ְוכִּ ן יִּ , ֶנַגע ַהֶנֶתק-ֶאת ַהֹכהֵּ

ין נֵּה אֵּ הּו-ְוהִּ ן ַמְראֵּ ָער ָשֹחר,ָהעֹור, -ָעֹמק מִּ ין בוֹ  ְושֵּ יר -אֵּ ְסגִּ ןְוהִּ ְבַעת, ֶנַגע ַהֶנֶתק-ֶאת ַהֹכהֵּ ים. שִּ  ְוָרָאה לב ָימִּ

ן יַבּיֹום  ַהֶנַגע,-ֶאת ַהֹכהֵּ יעִּ נֵּה ֹלאַהְשבִּ הָהָיה בֹו -ָפָשה ַהֶנֶתק, ְוֹלא-, ְוהִּ ָער ָצֹהב; ּוַמְראֵּ ן שֵּ ין ָעֹמק מִּ -ַהֶנֶתק, אֵּ

ְת  לג ָהעֹור. יר -ְוֶאת-ָּלחגַ ְוהִּ ְסגִּ ןַהֶנֶתק, ֹלא ְיַגּלֵַּח; ְוהִּ ְבַעת -ֶאת ַהֹכהֵּ ית.ַהֶנֶתק שִּ נִּ ים, שֵּ ן ְוָרָאה לד   ָימִּ -ֶאת ַהֹכהֵּ

י ַהֶנֶתק ַבּיֹום יעִּ נֵּה ֹלאַהְשבִּ הּוָפָשה ַהֶנֶתק ָבעֹור, -, ְוהִּ ןּוַמְראֵּ יֶננּו ָעֹמק מִּ ַהר ֹאתֹו -ָהעֹור-, אֵּ ןְוטִּ ֶבס ַהֹכהֵּ , ְוכִּ

ר. ם לה ְבָגָדיו ְוָטהֵּ י, ָטֳהָרתֹו.-ְואִּ ְפֶשה ַהֶנֶתק, ָבעֹור, ַאֲחרֵּ ן, ְוָרָאהּו לו  ָפשֹה יִּ נֵּה ָפָשה ַהֶנֶתק, ָבעֹורַהֹכהֵּ -, ְוהִּ

ר -ֹלא ןְיַבקֵּ ָער  ַהֹכהֵּ א הּוא. ַהָצֹהב,ַלשֵּ ם לז ָטמֵּ ָער -ְואִּ יָניו ָעַמד ַהֶנֶתק ְושֵּ ְרָפא ַהֶנֶתק-ָצַמח ָשֹחרְבעֵּ ָטהֹור -בֹו נִּ

ֲהרֹו  ןהּוא; ְוטִּ יש אוֹ  לח                       .ַהֹכהֵּ ָשה-ְואִּ י אִּ ְהֶיה ְבעֹור-כִּ ן ְוָרָאה לט .ְלָבֹנת ֶבָהֹרת-ְבָשָרם ֶבָהֹרת-יִּ , ַהֹכהֵּ

נֵּה ְבעֹור הֹות ְלָבֹנת:-ְבָשָרם ֶבָהֹרת-ְוהִּ יש, מ                           .ָטהֹור הּואהּוא ָפַרח ָבעֹור,  ֹבַהק כֵּ ט  ְואִּ ָמרֵּ י יִּ כִּ

חַ -ֹראשוֹ  רֵּ ט ֹראשוֹ  מא הּוא ָטהֹור הּוא. קֵּ ָמרֵּ ְפַאת ָפָניו יִּ ם מִּ חַ -ְואִּ בֵּ י מב  הּוא ָטהֹור הּוא. גִּ ְהֶיה ַבָקַרַחת -ְוכִּ יִּ

וא ְבָקַרְחתֹו א-ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָדם ַבַגַבַחתאֹו  ןֹאתֹו  ְוָרָאה מג ֹו ְבַגַבְחתֹו.ָצַרַעת ֹפַרַחת הִּ ת ַהֹכהֵּ נֵּה ְשאֵּ  ַהֶנַגע-ְוהִּ

ה ָצַרַעת עֹור ָבָשר.-ֲאַדְמֶדֶמת ְבָקַרְחתֹו אֹו ְבַגַבְחתוֹ ְלָבָנה  יש מד ְכַמְראֵּ א ְיַטְמֶאנּו  ָצרּועַ -אִּ א הּוא; ַטמֵּ הּוא ָטמֵּ

ן ְגעוֹ ְבֹראשֹו  ַהֹכהֵּ עַ  ;ַהֶנַגעבֹו -ְוַהָצרּוַע ֲאֶשר מה .נִּ ֶיה ָפרּוַע וְּ ֹראׁשוֹ ִיהְּ ֻרִמים וְּ יּו פְּ ָגָדיו ִיהְּ ֶטה-לבְּ ; ָשָפם ַיעְּ

א א ָטמֵּ ְקָרא ְוָטמֵּ י ֲאֶשר -ָכל מו .יִּ ְטָמא בוֹ  ַהֶנַגעְימֵּ א הּוא:-יִּ ב ָטמֵּ חּוץ  ָבָדד יֵּשֵּ                                                 ַלַמֲחֶנה מֹוָשבֹו.מִּ

י מז ְהֶיה בֹו -ְוַהֶבֶגד כִּ ים.ְבֶבֶגד ֶצֶמר אֹו  ֶנַגע ָצָרַעת:יִּ ְשתִּ ים ְוַלָצֶמר; אֹו  ְִּשתִּ   אֹו ב מח ְבֶבֶגד פִּ ְשתִּ ֶרב ַלפִּ י אֹו ְבעֵּ

י אוֹ -ַבֶבֶגד אֹו ָבעֹור אוֹ  ְוָהָיה ַהֶנַגע ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמָדם,  מט ְמֶלאֶכת עֹור.-ְבעֹור, אֹו ְבָכל ֶרב אֹו ְבָכל-ַבְשתִּ -ָבעֵּ

י ן-, ֶאתְוָהְרָאההּוא;  ֶנַגע ָצַרַעת,-עֹור-ְכלִּ ן ְוָרָאה נ .ַהֹכהֵּ יר ֶאתַהָנַגע-, ֶאתַהֹכהֵּ ְסגִּ ְבַעת-; ְוהִּ ים. ַהֶנַגע שִּ         ָימִּ

יַבּיֹום  ַהֶנַגע-ֶאת ְוָרָאה נא יעִּ יַהְשבִּ י אוֹ -ַבֶבֶגד אוֹ  ָפָשה ַהֶנַגע-, כִּ ֶרב אֹו ָבעֹור, ְלֹכל ֲאֶשר-ַבְשתִּ ָעֶשה ָהעֹור, -ָבעֵּ יֵּ

א הּוא. ַהֶנַגע,ַמְמֶאֶרת ָצַרַעת -ְמָלאָכהלִּ  י אֹו ֶאת-ַהֶבֶגד אֹו ֶאת-ְוָשַרף ֶאת נב ָטמֵּ ֶרב, ַבֶצֶמר אֹו -ַהְשתִּ ָהעֵּ

ים, אֹו ֶאת ְשתִּ י ָהעֹור, ֲאֶשר-ָכל-ַבפִּ ְהֶיה בֹו -ְכלִּ י ַהָנַגע:יִּ ף. ָצַרַעת-כִּ ָשרֵּ ש תִּ וא ָבאֵּ ם  נג ַמְמֶאֶרת הִּ ְרֶאהְואִּ  יִּ

ן נֵּה ֹלא ַהֹכהֵּ ֶרב; אֹו ְבָכלַהֶנַגע בַ ָפָשה -ְוהִּ י אֹו ָבעֵּ י-ֶבֶגד אֹו ַבְשתִּ ָּוה  נד         עֹור.-ְכלִּ ןְוצִּ ת ֲאֶשר ַהֹכהֵּ ְבסּו אֵּ -ְוכִּ

ירוֹ  ְסגִּ ְבַעת בֹו ַהָנַגע; ְוהִּ ית.-שִּ נִּ ים שֵּ ן ְוָרָאה נה ָימִּ ס ֶאת ַהֹכהֵּ ַכבֵּ י הֻּ נֵּה ֹלאֶנַגע הַ -ַאֲחרֵּ ינֹו -ָהַפְך ַהֶנַגע ֶאת-ְוהִּ עֵּ

ְשְרֶפנּו:-ָפָשה-ְוַהֶנַגע ֹלא ש תִּ א הּוא ָבאֵּ וא  ָטמֵּ ם  נו   .ְבָקַרְחתֹו אֹו ְבַגַבְחתוֹ ְפֶחֶתת הִּ ן ָרָאהְואִּ ָהה  ַהֹכהֵּ נֵּה כֵּ ְוהִּ

י ס ֹאתוֹ  ַהֶנַגע ַאֲחרֵּ ַכבֵּ ןְוָקַרע ֹאת-הֻּ ן ַהֶבֶגד אוֹ -ֹו מִּ ן ָהעֹור-מִּ ן-אֹו מִּ י אֹו מִּ ֶרב.-ַהְשתִּ ם נז ָהעֵּ ָרֶאה -ְואִּ עֹוד  תֵּ

י אוֹ -ַבֶבֶגד אוֹ  ֶרב אֹו ְבָכל-ַבְשתִּ י-ָבעֵּ וא:-עֹור-ְכלִּ ת ֲאֶשר ֹפַרַחת הִּ ְשְרֶפנּו אֵּ ש תִּ -ְוַהֶבֶגד אוֹ  נח בֹו ַהָנַגע.-ָבאֵּ

י אוֹ  ֶרב אוֹ -ַהְשתִּ י ָהעֹור אֲ -ָכל-ָהעֵּ ֶהם ְכלִּ ס ְוָסר מֵּ ַבס-ַהָנַגעֶשר ְתַכבֵּ ר. ְוכֻּ ית ְוָטהֵּ נִּ  ֶגדבֶ  ָצַרַעת-ֶנַגעתֹוַרת ֹזאת  נט שֵּ

ֶרב אֹו ָכל ַהֶצֶמר י אֹו ָהעֵּ ים אֹו ַהְשתִּ ְשתִּ י-אֹו ַהפִּ  ְלַטֲהרֹו אֹו ְלַטְמאֹו.-עֹור-ְכלִּ

 

 מנחות מילים :ג עמוד 

 -מילים מנחות
ן ( האיש 65=8*7) ַהֹכהֵּ

היחידי שקובע את 
דינו של הנגוע, על ידי 

 .ראיה והכרזת דינו
 ( פעולה24=7*5) ָרָאה

 יחידה שעל פיה קובע
טמא  הנגועאם הכהן 

 .או טהור
. 

  צמד מילים
רק כאן, בירמיהו טו, 

 יז ואיכה א,א 
לומר  שהוא כמו 

דגיש הבאבלות ול
ריחוק של מצורע 

 מחברה.

ביטויים משונים 
אלא  ?!לבגדים

נאמרו בגלל סמיכות ש
 לצרעת הקרחת וגבחת.



 

 
Given the sheer number of times that the words “kohen” and “to see” 
appear in this perek it is clear that this is not a physical disease that 
can be treated by a medical doctor using standard treatments, but a 
condition whose spiritual source has physical manifestations that can 
only be treated by a man of the spirit who closely examines the 
individual. 
 
But what is the source of this condition? 
 
Pesukim 45-46 that offer a summary of these laws include language 
that appears in only three other places in the entire Tanakh – 
regarding mourners who are separated and removed from the 
community. In our case, as well, the individual who is suffering from 
biblical leprosy has removed himself from the community by means of 
lashon ha-ra or some other anti-social behavior, like the selfishness of 
Gehazi, Elisha’s servant or the haughtiness of Na’aman. 
 
There is, however, a way to return from these behaviors, and even to 
rise to the level of a kohen, as is described in the following parasha. 

 


