
   

          הצרעת טהרתדיני  פרק יד פרשת מצורע

ר ה א ְהֶיה תֹוַרת ַהְמֹצָרע, ְביֹום  בֹמֶשה לֵּאֹמר. -, ֶאל'ַוְיַדבֵּ ן-: ְוהּוָבא, ֶאלָטֳהָרתוֹ ֹזאת תִּ ְוָיָצא,  ג. ַהֹכהֵּ
ן חּוץ, ַלַמֲחֶנה; -, ֶאלַהֹכהֵּ ן, ְוָרָאהמִּ נֵּה ַהֹכהֵּ ְרָפא, ְוהִּ ןַהָצַרַעת-ֶנַגע נִּ ָּוה,  דַהָצרּוַע. -, מִּ ןְוצִּ  ְוָלַקח, ַהֹכהֵּ

ר ַטהֵּ י ַלמִּ ים-ְשתֵּ ֳפרִּ י ; ְטֹהרֹותַחּיֹות,  צִּ ץ ֶאֶרז, ּוְשנִּ ֹזבְועֵּ ָּוה,  ה. תֹוַלַעת ְואֵּ ןְוצִּ פֹור -ְוָשַחט, ֶאת, ַהֹכהֵּ ַהצִּ
י-ֶאל-ָהֶאָחת ים-ַעל, ֶחֶרׂש-ְכלִּ ם ַחּיִּ ֹפר-ֶאת ו. ַמיִּ ַקח ֹאָתּה, ְוֶאת ַהַחָּיה ַהצִּ ץ ָהֶאֶרז ְוֶאת-יִּ י ַהתֹוַלַעת -עֵּ ְשנִּ

ת -ְוֶאת ֹזב; ְוָטַבל אֹוָתם ְואֵּ ֹפרָהאֵּ ֹפר, ְבַדם ַהַחָּיה ַהצִּ ים, ַהְשֻחָטה ַהצִּ ם ַהַחּיִּ ָזה, ַעל  ז .ַעל, ַהַמיִּ ְוהִּ
ר ַטהֵּ ן ַהמִּ ים;  ֶשַבע-ַהָצַרַעת-מִּ ֲהרוֹ ְפָעמִּ ַלח, ְוטִּ ֹפר-ֶאת ְושִּ ֶבס  ח. ַהָשֶדה ְפנֵּי-ַעלַהַחָּיה  ַהצִּ רְוכִּ ַטהֵּ  ַהמִּ

ַלח ֶאת-ֶאת ם -ָכל-ְבָגָדיו ְוגִּ רְׂשָערֹו, ְוָרַחץ ַבַמיִּ חּוץ ְלָאֳהלֹו, -, ְוַאַחר, ָיבֹוא ֶאלְוָטהֵּ ַהַמֲחֶנה; ְוָיַשב מִּ
ְבַעת ים.  שִּ יְוָהָיה ַבּיֹום  טָימִּ יעִּ יָניו, וְ -ֹראשֹו ְוֶאת-ְׂשָערֹו, ֶאת-ָכל-ְיַגַלח ֶאת ַהְשבִּ ת ַגֹבת עֵּ -ָכל-ֶאתְזָקנֹו ְואֵּ

ֶבס ֶאת ַח; ְוכִּ ם-ְבָגָדיו, ְוָרַחץ ֶאת-ְׂשָערֹו, ְיַגלֵּ ר-ְבָׂשרֹו ַבַמיִּ י י. ְוָטהֵּ ַקח ְשנֵּ י, יִּ ינִּ ים -ּוַבּיֹום ַהְשמִּ ְכָבׂשִּ
ם, ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַבת ימִּ ְנָחה ְבלּוָלה ַבֶשמֶ -ְתמִּ ים, ֹסֶלת מִּ יָמה; ּוְשֹלָשה ֶעְׂשֹרנִּ ן, ְוֹלג ֶאָחד, ְשָנָתּה, ְתמִּ

יד  יאָשֶמן.  ןְוֶהֱעמִּ ר ַהֹכהֵּ יש ַהְמַטהֵּ ת ָהאִּ ר, אֵּ ַטהֵּ ְפנֵּי הְוֹאָתם: -ַהמִּ ד. 'לִּ ןְוָלַקח  יב, ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ  ַהֹכהֵּ
יב ֹאתֹו -ֶאת ְקרִּ יף ֹאָתם ְתנּוָפה, -ְוֶאת-ְלָאָשםַהֶכֶבׂש ָהֶאָחד, ְוהִּ נִּ ְפנֵּי הֹלג ַהָשֶמן; ְוהֵּ -ְוָשַחט ֶאת יג. 'לִּ

ְשַחט ֶאת ְמקֹום ֲאֶשר יִּ י ַכַחָטאת ָהָאָשם הּוא, -ָהֹעָלה-ְוֶאת ַהַחָטאת-ַהֶכֶבׂש, בִּ ְמקֹום ַהֹקֶדש: כִּ ןבִּ -ַלֹכהֵּ
ים, הּוא.  ןְוָלַקח  ידֹקֶדש ָקָדשִּ ַדם ָהָאָשם, ְוָנַתן ַהֹכהֵּ ן, מִּ רְתנּוְך ֹאֶזן -, ַעלַהֹכהֵּ ַטהֵּ ית; ְוַעלַהְימָ  ַהמִּ ֹבֶהן -נִּ

ית, ְוַעל ית-ָידֹו ַהְיָמנִּ ןְוָלַקח  טו. ֹבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמנִּ ֹּלג ַהָשֶמן; ְוָיַצק ַעלַהֹכהֵּ ןַכף -, מִּ ית. ַהֹכהֵּ  טז, ַהְשָמאלִּ
ןְוָטַבל  ן-, ֶאתַהֹכהֵּ ית, מִּ ית; -ַהֶשֶמן, ֲאֶשר ַעל-ֶאְצָבעֹו ַהְיָמנִּ ןַכפֹו ַהְשָמאלִּ ָזה מִּ ַהֶשֶמן ְבֶאְצָבעֹו ֶשַבע -ְוהִּ

ְפנֵּי ה ים, לִּ ֶּיֶתר ַהֶשֶמן ֲאֶשר ַעל יז. 'ְפָעמִּ ן -ּומִּ תֵּ ןַכפֹו, יִּ רְתנּוְך ֹאֶזן -ַעל ַהֹכהֵּ ַטהֵּ ית, ְוַעל ַהמִּ ֹבֶהן ָידֹו -ַהְיָמנִּ
ית, ְוַעל ית-ַהְיָמנִּ ןַכף -ְוַהנֹוָתר, ַבֶשֶמן ֲאֶשר ַעל יח. ַעל, ַדם ָהָאָשם-ֹבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמנִּ ן, ַעלַהֹכהֵּ תֵּ ֹראש -, יִּ

ר ַטהֵּ ֶפר; ַהמִּ ןָעָליו  ְוכִּ ְפנֵּי ה, ַהֹכהֵּ ןְוָעָׂשה  יט. 'לִּ ֶפרַהַחָטאת, -, ֶאתַהֹכהֵּ ר-, ַעלְוכִּ ַטהֵּ ֻטְמָאתוֹ  ַהמִּ ; ְוַאַחר מִּ
ְשַחט ֶאת ןְוֶהֱעָלה  כ. ָהֹעָלה-יִּ ְנָחה-ָהֹעָלה ְוֶאת-ֶאת ַהֹכהֵּ ָחה; ַהמִּ ְזבֵּ ֶפר, ַהמִּ ןָעָליו  ְוכִּ ר, ַהֹכהֵּ                                                          . ְוָטהֵּ

ם כא ין ָידֹו ַמֶשֶגת-ְואִּ ְתנּוָפה, -ַדל הּוא, ְואֵּ רְוָלַקח ֶכֶבׂש ֶאָחד ָאָשם לִּ ָשרֹון ֹסלֶ  ְלַכפֵּ ת ֶאָחד ָבלּול ָעָליו; ְועִּ
ְנָחה יג, ָידֹו; ְוָהָיה ֶאָחד ַחָטאת, ְוָהֶאָחד  כבְוֹלג ָשֶמן. -ַבֶשֶמן, ְלמִּ י יֹוָנה, ֲאֶשר ַתשִּ י ְבנֵּ ים, אֹו ְשנֵּ י ֹתרִּ ּוְשתֵּ

י,  כגֹעָלה.  ינִּ יא ֹאָתם ַבּיֹום ַהְשמִּ בִּ ן-ֶאל-ְלָטֳהָרתוֹ ְוהֵּ ד, -ֶפַתח ֹאֶהל-: ֶאלַהֹכהֵּ ְפנֵּי המֹועֵּ ןְוָלַקח  כד. 'לִּ  ַהֹכהֵּ
יף ֹאָתם -ֶכֶבׂש ָהָאָשם, ְוֶאת-ֶאת נִּ ןֹלג ַהָשֶמן; ְוהֵּ ְפנֵּי הְתנּוָפה,  ַהֹכהֵּ ֶכֶבׂש ָהָאָשם, -ְוָשַחט, ֶאת כה. 'לִּ

ןְוָלַקח  ַדם ָהָאָשם, ְוָנַתן ַעל ַהֹכהֵּ ר-ְתנּוְך ֹאֶזן-מִּ ַטהֵּ ית; ְוַעל ַהמִּ ית ְוַעל-ַהְיָמנִּ ֹבֶהן ַרְגלֹו -ֹבֶהן ָידֹו ַהְיָמנִּ
ית.  ן כוַהְיָמנִּ ֹצק -ּומִּ ןַהֶשֶמן יִּ ןַכף -, ַעלַהֹכהֵּ ית.  ַהֹכהֵּ ָזה  כזַהְשָמאלִּ ןְוהִּ ןַהֹכהֵּ ית מִּ -, ְבֶאְצָבעֹו ַהְיָמנִּ

ית-ַהֶשֶמן, ֲאֶשר ַעל ים  ֶשַבע-ַכפֹו ַהְשָמאלִּ ְפנֵּי הְפָעמִּ ןְוָנַתן  כח. 'לִּ ן ַהֹכהֵּ ְתנּוְך -ַכפֹו ַעל-ַהֶשֶמן ֲאֶשר ַעל-מִּ
רֹאֶזן  ַטהֵּ ית ְוַעל ַהמִּ ית ְוַעל-ַהְיָמנִּ ית-ֹבֶהן ָידֹו ַהְיָמנִּ ְוַהנֹוָתר  כט. ְמקֹום ַדם ָהָאָשם-ַעל-ֹבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמנִּ

ן ןַכף -ַהֶשֶמן ֲאֶשר ַעל-מִּ ן  ַהֹכהֵּ תֵּ רֹראש -ַעליִּ ַטהֵּ ְפנֵּי ה-ַהמִּ ר ָעָליו, לִּ ן-ְוָעָׂשה ֶאת ל. 'ְלַכפֵּ -ָהֶאָחד מִּ
ן ים, אֹו מִּ יג, ָידֹו.-ַהֹתרִּ ֲאֶשר ַתשִּ י ַהּיֹוָנה, מֵּ ת ֲאֶשר לא  ְבנֵּ יג ָידֹו, ֶאת-אֵּ ָהֶאָחד -ָהֶאָחד ַחָטאת ְוֶאת-ַתשִּ

ְנָחה; -ַעל-ֹעָלה ֶפרַהמִּ ן ְוכִּ רַעל  ַהֹכהֵּ ַטהֵּ ְפנֵּי ה, ַהמִּ יג -, ֲאֶשר ֹלאָצָרַעת ֶנַגעבֹו -, ֲאֶשרֹזאת תֹוַרת לב. 'לִּ ַתשִּ
ר ה לג                                   .ְבָטֳהָרתוֹ ָידֹו,   לדַאֲהֹרן לֵּאֹמר. -ֹמֶשה ְוֶאל-, ֶאל'ַוְיַדבֵּ

י ָתֹבאּו ֶאל ן ָלֶכם ַלֲאֻחָזה; -כִּ י ֹנתֵּ יֶאֶרץ ְכַנַען, ֲאֶשר ֲאנִּ ית, ָצַרַעת ֶנַגע ְוָנַתתִּ ּוָבא  להֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם.  ְבבֵּ
תלֹו -ֲאֶשר יד ַהַביִּ גִּ ן, ְוהִּ ְרָאה, ְכֶנַגעלֵּאֹמר:  ַלֹכהֵּ י  נִּ תלִּ ָּוה  לו. ַבָביִּ ןְוצִּ נּו ֶאת ַהֹכהֵּ , ְבֶטֶרם ָיֹבא תַהַביִּ -ּופִּ

ן ְראֹות ַהֹכהֵּ ְטָמא, ְוֹלא ַהֶנַגע-ֶאת לִּ תֲאֶשר -, ָכליִּ ן ָיֹבא ַבָביִּ ן; ְוַאַחר כֵּ ְראֹות, ַהֹכהֵּ ת-ֶאת לִּ  ְוָרָאה לז. ַהָביִּ
נֵּה ַהֶנַגע-ֶאת יֹרת  ַהֶנַגע, ְוהִּ תְבקִּ יֶהן, ְשַקֲערּוֹרת ְיַרְקַרֹקת, אֹו ֲאַדְמַדֹמת; ַהַביִּ ן ּוַמְראֵּ יר. -ָשָפל, מִּ  לחַהקִּ

ןְוָיָצא  ן ַהֹכהֵּ ת-מִּ תֶפַתח -, ֶאלַהַביִּ יר ֶאתַהָביִּ ְסגִּ ת-; ְוהִּ ְבַעת, ַהַביִּ ים.  שִּ ןְוָשב  לטָימִּ י, ַבּיֹום ַהֹכהֵּ יעִּ ; ַהְשבִּ
נֵּה ָפָׂשה ְוָרָאה יֹרת  ַהֶנַגע, ְוהִּ תְבקִּ ָּוה,  מ. ַהָביִּ ןְוצִּ ן -ְלצּו ֶאת, ְוחִּ ַהֹכהֵּ ים, ֲאֶשר ָבהֵּ יכּו ַהָנַגעָהֲאָבנִּ ְשלִּ ; ְוהִּ

יר, ֶאל-ֶאְתֶהן ֶאל חּוץ ָלעִּ אָמקֹום -מִּ ת-ְוֶאת מא         .ָטמֵּ ַע  ַהַביִּ תַיְקצִּ ַביִּ יב; ְוָשְפכּו, ֶאתמִּ ֶהָעָפר -, ָסבִּ
ְקצּו, ֶאל יר, ֶאל-ֲאֶשר הִּ חּוץ ָלעִּ אָמקֹום -מִּ יאּו ֶאלְוָלְקחּו ֲאָבנִּ  מב   .ָטמֵּ בִּ רֹות, ְוהֵּ ים; -ים ֲאחֵּ ַתַחת ָהֲאָבנִּ

ַקח, ְוָטח ֶאת ר יִּ ת-ְוָעָפר ַאחֵּ ם מג. ַהָביִּ תּוָפַרח  ַהֶנַגעָישּוב -ְואִּ ץ ֶאתַבַביִּ לֵּ י -, ַאַחר חִּ ים, ְוַאֲחרֵּ ָהֲאָבנִּ
ְקצֹות ֶאת ת-הִּ טֹוַח. ַהַביִּ י הִּ ןּוָבא,  מד, ְוַאֲחרֵּ נֵּה פָ ְוָרָאה, ַהֹכהֵּ ת ַהֶנַגעָׂשה , ְוהִּ וא  ָצַרַעת-ַבָביִּ ַמְמֶאֶרת הִּ

ת א, ַבַביִּ ת-ְוָנַתץ ֶאת מההּוא.  ָטמֵּ ת, ָכל-ְוֶאתֲאָבָניו -, ֶאתַהַביִּ ָציו, ְואֵּ תֲעַפר -עֵּ יא ֶאלַהָביִּ חּוץ -; ְוהֹוצִּ מִּ
יר, ֶאל אָמקֹום -ָלעִּ ת-ְוַהָבא, ֶאל מו .ָטמֵּ יר ֹאתוֹ -, ָכלַהַביִּ ְסגִּ י, הִּ ְטָמא-ְימֵּ ב  מזָהָעֶרב. -, ַעדיִּ תְוַהֹשכֵּ ס ַבַביִּ , ְיַכבֵּ

ל -ֶאת תְבָגָדיו; ְוָהֹאכֵּ ס ֶאתַבַביִּ ם מחְבָגָדיו. -, ְיַכבֵּ ןֹבא ָיֹבא -ְואִּ נֵּה ֹלא ְוָרָאה, ַהֹכהֵּ ת ַהֶנַגעָפָׂשה -ְוהִּ , ַבַביִּ
ֹטַח ֶאת י, הִּ ת-ַאֲחרֵּ ַהר-ַהָביִּ ן ְוטִּ ת-ֶאת ַהֹכהֵּ י , ַהַביִּ ְרָפאכִּ א ֶאת מט. ַהָנַגע נִּ ת-ְוָלַקח ְלַחטֵּ ים ַהַביִּ ֳפרִּ י צִּ ץ  ְשתֵּ ְועֵּ

ֹזב י תֹוַלַעת ְואֵּ ֹפר ָהֶאָחת-ְוָשַחט ֶאת נ .ֶאֶרז ּוְשנִּ י-ֶאל ַהצִּ ם -ֶחֶרׂש ַעל-ְכלִּ יםַמיִּ ץ-ֶאתְוָלַקח  נא. ַחּיִּ  ָהֶאֶרז-עֵּ
ֹזב-ְוֶאת ת  ָהאֵּ י ַהתֹוַלַעת ְואֵּ ת ְשנִּ ֹפר ַהַחָּיהְואֵּ ֹפר ַהְשחּוָטה         ַהצִּ ים ְוָטַבל ֹאָתם ְבַדם ַהצִּ ם ַהַחּיִּ ; ּוַבַמיִּ

ָזה ֶאל ת-ְוהִּ ים.  ַהַביִּ א ֶאת נבֶשַבע ְפָעמִּ טֵּ ת-ְוחִּ פֹורְבַדם -ַהַביִּ ים ַהצִּ ם ַהַחּיִּ ֹפר; ּוַבַמיִּ ץ ָהֶאֶרז  ַהַחָּיה ּוַבצִּ ּוְבעֵּ
ֹזב י -ּוָבאֵּ ְשנִּ ַלח נג .ַהתֹוָלַעתּובִּ ֹפר-ֶאת ְושִּ יר-ַהַחָּיה ֶאל ַהצִּ חּוץ ָלעִּ ֶפר; ַהָשֶדה ְפנֵּי-ֶאל-מִּ ת-ַעל ְוכִּ ר ַהַביִּ . ְוָטהֵּ

תַהֶבֶגד ְולַ  ּוְלָצַרַעת נהְוַלָנֶתק.  ַהָצַרַעת ֶנַגע-ְלָכל ֹזאת ַהתֹוָרה נד ת ְוַלַסַפַחת ְוַלֶבָהֶרת.  נו .ָביִּ ְלהֹוֹרת  נזְוַלְׂשאֵּ
אְביֹום    .ַהָצָרַעת תֹוַרת ֹזאת; ַהָטֹהרּוְביֹום  ַהָטמֵּ
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     מקבילות :ג עמוד 

ם-ְוָלַקח ֶאת ח טז, יו"כ ירִּ י ַהְשעִּ   ;ְשנֵּ
ְפנֵּי  יד ֹאָתם לִּ  ֶפַתח ֹאֶהל ה'ְוֶהֱעמִּ

ד... יב ַאֲהֹרן ֶאת ט מֹועֵּ ְקרִּ יר-ְוהִּ  ַהָשעִּ
; ְוָעָׂשהּו ה'ֲאֶשר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל לַ 

יר ֲאֶשר ָעָלה ָעָליו  י  ַחָטאת. ְוַהָשעִּ
ל ָיֳעַמד י -ַהגֹוָרל ַלֲעָזאזֵּ ְפנֵּ ר ה'ַחי לִּ  ְלַכפֵּ

ְדָבָרה-ָעָליו ל ַהמִּ  .ְלַשַלח ֹאתֹו ַלֲעָזאזֵּ
ַדם ַהָפר  יד ָזה ְבֶאְצָבעֹו ְוָלַקח מִּ ְוהִּ
ְפנֵּי ַהַכֹפֶרתְפנֵּי -ַעל ְדָמה; ְולִּ  ַהַכֹפֶרת קֵּ

ן-ַיֶזה ֶשַבע ים מִּ   ְבֶאְצָבעֹו.-ַהָדם-ְפָעמִּ

ְוֹזאת תֹוַרת  גבמדבר ו ,י נזיר
יר: ְזרֹו   ַהָנזִּ י נִּ ְביֹום ְמֹלאת ְימֵּ

יא ֹאתוֹ  ד.-ֶאל ָיבִּ  ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ
יב ֶאת יד ְקרִּ ֶכֶבׂש  ה'ָקְרָבנֹו לַ -ְוהִּ

ים ֶאָחד -ֶבן  ְלֹעָלהְשָנתֹו ָתמִּ
יָמה -ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַבת ְשָנָתּה ְתמִּ

לְלַחָטאת ים -; ְוַאיִּ ֶאָחד ָתמִּ
ים ְשָלמִּ ַחֹּלת  ֹסֶלתְוַסל ַמצֹות  טו.לִּ

י ַמצֹות  יקֵּ ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן ּוְרקִּ
יֶהם. ְסכֵּ ְנָחָתם ְונִּ ים ַבָשֶמן; ּומִּ  ְמֻשחִּ

ַקח  ו, במדבר ח חינוך הלווים
תֹוְך-ֶאת ם מִּ ּיִּ ל;  ַהְלוִּ ְׂשָראֵּ ְבנֵּי יִּ

ַהְרָת ֹאָתם... ירּו ַתַערְוטִּ   -ַעל ְוֶהֱעבִּ
יֶהם-ָכל ְגדֵּ ְבסּו בִּ ֶטָהרּו. ְבָׂשָרם ְוכִּ   ְוהִּ

 

ב  כדח, חינוך הכהנים ַוַּיְקרֵּ
ןְבנֵּי ַאֲהֹרן -ֶאת ן ֹמֶשה מִּ תֵּ -ַוּיִּ

ית -ַהָדם ַעל ְתנּוְך ָאְזָנם ַהְיָמנִּ
ית ְוַעל-ְוַעל ֹבֶהן -ֹבֶהן ָיָדם ַהְיָמנִּ

ית ְזֹרק ֹמֶשה ֶאתַרְגָלם ַהְיָמנִּ -; ַוּיִּ
יב-ַהָדם ַעל ַח ָסבִּ ְזבֵּ   .ַהמִּ

 ויט במדבר  פרה אדומה
ן  זֹובְוָלַקח ַהֹכהֵּ ץ ֶאֶרז ְואֵּ י-עֵּ  ּוְשנִּ

יםְוָנַתן ָעָליו  יז...תֹוָלַעת ם ַחּיִּ  ַמיִּ

 כביב, פסח מצרים שמות
זֹוב ּוְטַבְלֶתם  ּוְלַקְחֶתם ֲאֻגַדת אֵּ

ַגְעֶתם ֶאל-ֲאֶשרַבָדם  -ַבַסף ְוהִּ
י -ַהַמְשקֹוף ְוֶאל  תזוֹ ַהְמזּוְשתֵּ

ן  ַהָדם ֲאֶשר ַבָסף;-מִּ
 ֹזת

 

שילוח ענין של  עםמוזכרת  צפור
לַּחנג -בפסוקים ז ו שכאן כמו  ְושִׁ
ֹפר-ֶאת . אצל נח יד . בראשית ז,ַהצִּ

ֹפר-ְוֶאת בראשית טו,י  ֹלא ָבָתר ַהצִּ
 ו דברים כב, .נשלחה רושם הציפו

א  ָקרֵּ י יִּ פֹור-ַקןכִּ חַּ ְלָפֶניָך... צִּ לֵּ שַּ
לַּח  ציפורבלק בן במדבר כד,יא  ְתשַּ
חְוַעָתה  נאמר ְמקֹוֶמָך -ֶאל ְלָך-ְברַּ

אשת משה נאמר עליה  צפורהוכן 
ן ֹמֶשה  שמות יח,ב ְתרֹו ֹחתֵּ ַקח יִּ ַוּיִּ

ֹפָרה-ֶאת ֶשת ֹמֶשה צִּ לּוֶחיה  ַאַחר -אֵּ   שִׁ
 



 

In last week’s parasha we learned that the individual suffering from 
biblical leprosy is removed and separated from the community. But 
now we see that this can change around entirely when he is 
healed. That is to say, when the individual recognizes that his 
behavior was anti-social and he repents, then the kohen can see 
that he has made a spiritual recovery from his original condition.  
 
As part of his rehabilitation the individual must then perform three 
actions, each of which is reminiscent of others greater than him – 
 
1. Jewish repentance on Yom Kippur is brought about by means of 
two goats, one of which is sacrificed and the other which is sent off 
to the desert. Here, too we find that the leper brings two birds, one 
which is sacrificed and the other which is set free. This effects 
repentance and the leper can now enter the Israelite camp. 
 
2. The leper removed all of his bodily hair. The only other time this 
is found is when the Levites were prepared for their service in the 
Temple. This allows the leper to enter the camp of the Levites. 
 
3. Just as the kohanim were prepared for Temple service by 
means of sacrificial blood smeared on ears, thumbs and toes, we 
find similar smearing of oil and sacrificial blood. This purifies the 
leper, allowing him to reach the level of the priests and enter into 
the Priest camp. 
 
The Sages teach that penitents are greater than the righteous, and 
we see that concept expressed in these laws.   

 

 


