
Parshat Bahalotecha – Miriam’s Sin 

R’ Zobin  10 June 20 1 

[1] Bamidbar 12 and Rashi 
 

1. Miriam and Aaron spoke against Moses 
regarding (?) the Cushite woman he had married, 
for he had married a Cushite woman. 

ַאה   א ָים וְּ ר ִמרְּ ַדבֵּ ה ַעל ֹאדֹות  ַותְּ משֶׁ ֹרן בְּ

ר ָלָקח ִכי ִאָשה כִֻּשית  ָהִאָשה שֶׁ ַהכִֻּשית א 

 :ָלָקח
spoke: wherever  דבור is used it means harsh 
language... 

 אין דבור בכל מקום אלא לשון קשה... :רותדב

Miriam and Aaron spoke: She opened the 
conversation, therefore the verse puts her name first… 
Now if Miriam, who did not intend to disparage him was 
punished in this way, all the more so someone who 
[intentionally] disparages his fellow. 

היא פתחה בדבור   :ותדבר מרים ואהרן.
ומה   תחלה, לפיכך הקדימה הכתוב תחלה... 

כך נענשה, קל   ,גנותומרים שלא נתכוונה ל
 :וחומר למספר בגנותו של חבירו

the Cushite woman: [Moses’ wife was a Midianite, not 
a Cushite, but] Scripture teaches that everyone 
acknowledged her beauty just as everyone 
acknowledges a Cushite’s blackness. 

ביפיה, כשם   מגיד שהכל מודים :האשה הכשית
 :שהכל מודים בשחרותו של כושי

Cushite: ית  ,ַמְרֶאה ְיַפת Its numerical value is equal to .כֻּשִׁ
beautiful in appearance. 

 :מראה בגימטריא יפת :כושית

regarding the… woman: Concerning her divorce. גירושיה על אודות :על אדות האשה: 

for he had married a Cushite woman: What does this 
mean to say? You find a woman who is beautiful in 
appearance, but unpleasant in deed; [or who is pleasant] 
in deed, but not of beautiful appearance. This one, 
however, was pleasant in every respect. 

לומר, אלא יש   מה תלמוד :כי אשה כשית לקח
לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה,  

 :בכל במעשיה ולא ביפיה, אבל זאת נאה

2. They said, "Has the Lord spoken only to Moses? 
Hasn't He spoken to us too?" And the Lord heard. 

ר יְּ  ב ה ִדבֶׁ משֶׁ ַרק ַאְך בְּ רּו ה  לֹא -ַויֹאמְּ ֹהָוה ה 

ַמע י ַגם ר ַוִישְּ  :ְֹּהָוה-ָבנּו ִדבֵּ
Has… only: with him alone? ה  עמו לבדו דבר :הרק אך': 

Hasn’t He spoken to us too?: Yet we have not 
abstained from marital relations. 

 :מדרך ארץ פרשנו ולא  :הלא גם בנו דבר

3. Now this man Moses was exceedingly humble, 
more so than any person on the face of the earth. 

ר  ג שֶׁ ֹאד ִמֹכל ָהָאָדם א  ה ָעָניו מְּ ָהִאיש משֶׁ וְּ

נֵּי ָדָמההָ  ַעל פְּ  :א 
4. The Lord suddenly said to Moses, Aaron and 
Miriam, "Go out, all three of you, to the Tent of 
Meeting!" And all three went out. 

ר יְּ  ד ה-ַויֹאמֶׁ ל משֶׁ ֹאם אֶׁ ֹרן  ֹהָוה ִפתְּ ל ַאה  אֶׁ וְּ

ל אֶׁ ד  וְּ ל מֹועֵּ ל ֹאהֶׁ ם אֶׁ כֶׁ תְּ ָלשְּ אּו שְּ ָים צְּ ִמרְּ

אּו ָתם ַויֵּצְּ ָלשְּ  :שְּ
suddenly: He revealed Himself to them suddenly, when 
they were ritually unclean following marital relations, and 
they cried, “Water, water!” He thus showed them that 
Moses had done right in separating from his wife, since 
the Divine Presence revealed itself to him frequently, 
and there was no set time for Divine Communication. 

טמאים   נגלה עליהם פתאום, והם :פתאום
בדרך ארץ, והיו צועקים מים מים, להודיעם  

 ש מן האשה, מאחרשיפה עשה משה שפר

שנגלית עליו שכינה תדיר ואין עת קבועה  
 :לדבור

5. The Lord descended in a pillar of cloud and 
stood at the entrance of the Tent. He called to 
Aaron and Miriam, and they both went out. 

ד יְּ  ה ל-ַויֵּרֶׁ ַתח ָהֹאהֶׁ ַעּמּוד ָעָנן ַוַיע ֹמד פֶׁ  ֹהָוה בְּ

ם נֵּיהֶׁ אּו שְּ ָים ַויֵּצְּ ֹרן ּוִמרְּ ָרא ַאה   :ַוִיקְּ

6. He said, "Please listen to My words. If there be 
prophets among you, [I] the Lord will make Myself 
known to him in a vision; I will speak to him in a 
dream. 

ם  ו כֶׁ ִביא  יֶׁה נְּ ָבָרי ִאם ִיהְּ עּו ָנא דְּ ר ִשמְּ ַויֹאמֶׁ

ר  ֹהָוה-יְּ  ַדבֶׁ לֹום א  ַוָדע ַבח  תְּ ָליו אֶׁ ָאה אֵּ ַבַּמרְּ

 :בֹו

7. Not so is My servant Moses; he is faithful 
throughout My house. 

יִתי נֱֶׁאָמן ז ָכל בֵּ ה בְּ ִדי משֶׁ ן ַעבְּ  :הּוא לֹא כֵּ

8. With him I speak mouth to mouth; in a vision and 
not in riddles, and he beholds the image of the 

ִחיֹדת ח לֹא בְּ ה וְּ אֶׁ ר בֹו ּוַמרְּ ַדבֶׁ ה א  ל פֶׁ ה אֶׁ  פֶׁ

ַנת יְּ  מֻּ ר ֹהָוה ַיבִ -ּותְּ ַדבֵּ ם לְּ אתֶׁ רֵּ יט ּוַמדּוַע לֹא יְּ
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Lord. So why were you not afraid to speak against 
My servant, against Moses ? 

ִדי ַעבְּ ה בְּ משֶׁ  :בְּ

Mouth to mouth: I told him to separate from his wife 
(Sifrei Beha’alothecha 1:42:8, Tanchuma Tzav 13). 
Where did I tell him this? At Sinai; “Go and tell them, 
‘Return to your tents,’ but you, remain here with Me” 
(Deut. 5:27) 

האשה. והיכן  אמרתי לו לפרוש מן :פה אל פה
אמרתי לו, בסיני )דברים ה, כז( לך אמור להם  

 :עמוד עמדי שובו לכם לאהליכם, ואתה פה 

against my servant, against Moses: Scripture does 
not say ‘against My servant Moses’, but ‘against My 
servant, against Moses’: against My servant even if he 
were not Moses, and against Moses, even if he were not 
My servant, you should certainly have feared him, and 
all the more so since he is My servant, and the servant 
of the king is a king himself! You should have said, “The 
King does not love him for nothing.” If you claim that I 
am unaware of his actions, this [statement] is worse than 
your previous one. 

משה, אלא   אינו אומר בעבדי :בעבדי במשה
בעבדי במשה, בעבדי אף על פי שאינו משה,  

לירא   במשה אפילו אינו עבדי, כדאי הייתם
מפניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך,  

 היה לכם לומר אין המלך אוהבו חנם. ואם

תאמרו איני מכיר במעשיו, זו קשה מן 
 :הראשונה

9. The wrath of the Lord flared against them and He 
left. 

 :ֹהָוה ָבם ַויֵַּלְך-ַוִיַחר ַאף יְּ  ט

10. The cloud departed from above the Tent, and 
behold, Miriam was afflicted with tzara'ath, [as 
white] as snow. Then Aaron turned to Miriam and 
behold, she was afflicted with tzara'ath. 

ֹצַרַעת י ָים מְּ ִהנֵּה ִמרְּ ל וְּ ַעל ָהֹאהֶׁ ָעָנן ָסר מֵּ הֶׁ  וְּ

ל ִמרְּ  ֹרן אֶׁ ן ַאה  ג ַוִיפֶׁ ֹצָרַעתַכָשלֶׁ ִהנֵּה מְּ  :ָים וְּ

11. Aaron said to Moses, "Please, master, do not 
put sin upon us for acting foolishly and for sinning. 

ֹדִני ַאל נָ  יא ה ִבי א  ל משֶׁ ֹרן אֶׁ ר ַאה  א ַויֹאמֶׁ

ת ר  ָתשֵּ שֶׁ נּו ַוא  ר נֹוַאלְּ שֶׁ ינּו ַחָטאת א  ָעלֵּ

 :ָחָטאנּו
12. Let her not be like the dead, which comes out of 
his mother's womb with half his flesh consumed!" 

ם  ַאל ָנא יב חֶׁ רֶׁ אתֹו מֵּ צֵּ ר בְּ שֶׁ ת א  ִהי ַכּמֵּ תְּ

ָשרֹו ִאּמֹו ִצי בְּ ל ח   :ַויֵָּאכֵּ
13. Moses cried out to the Lord, saying, "I beseech 
you, God, please heal her." 

ה אֶׁ  יג ַעק משֶׁ ל ָנא -ֹהָוה לֵּאֹמר אֵּ -ל יְּ ַוִיצְּ

ָפא ָנא  :ָלּה רְּ
14. The Lord replied to Moses, "If her father were to 
spit in her face, would she not be humiliated for 
seven days? She shall be confined for seven days 
outside the camp, and afterwards she may enter. 

ר יְּ  יד ָאִביָה ָיֹרק ָיַרק -ַויֹאמֶׁ ה וְּ ל משֶׁ ֹהָוה אֶׁ

ָפנֶׁיהָ  ר  בְּ ַעת ָיִמים ִתָסגֵּ ם ִשבְּ לֹא ִתָכלֵּ ה 

נֶׁה ַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַּמח  ף ִשבְּ ָאסֵּ ַאַחר תֵּ  :וְּ

15. So Miriam was confined outside the camp for 
seven days, and the people did not travel until 
Miriam had entered. 

ַעת ָיִמים  טו נֶׁה ִשבְּ ָים ִמחּוץ ַלַּמח  ר ִמרְּ ַוִתָסגֵּ

ָהָעם ף ִמרְּ  וְּ ָאסֵּ  :ָיםלֹא ָנַסע ַעד הֵּ

 

[2] Ibn Ezra 
 

  .באהלים שזו הכושית היא צפורה, כי היא מדיינית ומדיינים הם ישמעאלים והם דרים והישר בעיני

לבן כלל, וצפורה היתה שחורה  ובעבור חום השמש אין להם "מדין ירגזון יריעות ארץ" :וכן כתוב

 .ודומה לכושית

 :קדמונינו שאמרו על הזקנים נכבד דברי ומה .הדבור שדברה מרים זה– לקח כי אשה כשית וטעם

 .לשכב עם צפורה, רק בעבור שאיננה יפה והנה חשדו משה כי לא נמנע ."אשריהם ואוי לנשיהם"
 

[3] Ibn Caspi 
 

כולם ממני, לא אגיע לפרסת כף רגלם, איך נפל לעולם  מפליא אני על הקדמונים, שלמים הם

עד שנחליף "ואהבת את ה' אלוקיך" באמרנו ...תוב הפך מה שכ  ,בדמיונם, שיפרשו דבר מן התורה

 ?"ואת אשר אהב ה' תשנאהו"או  "ושנאת את ה'"– !חלילה –
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אחרי נשאו ציפורה לקח אשה כושית על ציפורה, לסיבה שידע הוא, עליו  והיה הענין כן: כי משה...

ו הזמן המוגבל טעמים בפעולותיו, כי בוודאי מחכמה עשה זה, והנה לא ידענ השלום, ואין לשאול

עתה בנסעם, אם לפני כן זמן מה, כי לא נזכר בתורה עדיין, כי גם לא נכתבו   שנשא אותה אם

עניינים אז; אבל בעבור שלא נזכר הדבר עד עתה, בעבור שלא ניבהל באמרו "על   בתורה כמה

אמר מיד "כי אשה כושית  –בעבור שלא שמענו זה מעולם  –הכושית אשר לקח"  אודות האשה

אמר: דעו, שאשה כושית לקח, ואם לא נזכרה עדיין, ועליה דיברו אלה )אהרן  ח", כאילולק

בעבור העלם מהם סיבת זאת ההוספה בלקיחת האשה הזאת, ... לכן דיברו על משה   ומרים(; כי

 אשה על אשה... ועניין אמרם "הרק אך במשה דבר..." שלא דנו למשה מצד יתרון חכמה בהוסיפו

 ם מהם מה שגלוי למשה, רצוני: סיבת הוספת אישה על אשתו, או סוד החכמהעליהם, עד שנעל

ידוע כי תורתנו השלימה נמשכת אל שלימות הטבע, ולכן לא  ואוסיף בזה הערה: כי...בהוספה זו, 

לפעולות הטבע, אבל נתנהג בהכרחי, ולכן לא נצטווינו בפרישות מאישה, כי  נצטווינו שנתנגד ונעיק

שה, כמו נו עליו השלום היה פורש לגמרי מאי בטבע שלנו... ... ואם משה רבהכרח המעשה ההוא

הקדמונים, לא היה משה האיש המשובח בזמן מעולם ועד עולם, וחז"ל אמרו )סוכה נ"ב(   שאמרו

 ...הגדול מחברו יצרו גדול הימנו" "כל
 

[4] Josephus (Jewish Antiquities 2:10-11) 

 
Tharbis was the daughter of the king of the Ethiopians: she happened to see Moses as 
he led the army near the walls, and fought with great courage; and admiring the subtility 
of his undertakings, and believing him to be the author of the Egyptians' success, when 
they had before despaired of recovering their liberty, and to be the occasion of the great 
danger the Ethiopians were in, when they had before boasted of their great 
achievements, she fell deeply in love with him; and upon the prevalency of that passion, 
sent to him the most faithful of all her servants to discourse with him about their 
marriage. He thereupon accepted the offer, on condition she would procure the 
delivering up of the city; and gave her the assurance of an oath to take her to his wife; 
and that when he had once taken possession of the city, he would not break his oath to 
her. No sooner was the agreement made, but it took effect immediately; and when 
Moses had cut off the Ethiopians, he gave thanks to God, and consummated his 
marriage, and led the Egyptians back to their own land. 
 

[5] Targum Yonattan (Numbers 12:1) 
 

Miriam and Aharon spoke unpleasant 
words about the matter of the Kushite 
women, for the Kushites gave her to 
Moshe when he fled from Pharaoh and he 
distanced her. For they made him king 
over them, but he distanced himself from 
her. 

 
 

[6] Rashbam (Number 12:1)  
 

 שהיא ממשפחת חם  הכשית:

כדכתיב בדברי הימים דמשה רבינו מלך היה בארץ כוש ארבעים שנה ולקח כי אשה כשית לקח: 

כמ"ש שם. והם לא ידעו כשדברו בו שלא נזקק לה. זהו עיקר פשוטו. שאם  ולא שכב עמהאחת מלכה 

יל צפורה דברו מה צורך לפרש כי אשה כושית לקח וכי עד עתה לא ידענו כי צפורה מדינית היא בשב

 מבני קטורה אשר ילדה לאברהם. ומדיןועוד תשובה כי לא היתה כושית כי כוש מבני חם הוא, 
 


