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?Is Tzaraat a Favour
1. Talmud, Erchin 15b

ואמר ר' יוסי בן זימרא כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו שנאמר "מלשני בסתר רעהו אותו אצמית" וכתיב התם "לצמיתות"
ומתרגמינן "לחלוטין ",ותנן "אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה ".אמר ריש לקיש מאי דכתיב "זאת תהיה תורת
המצורע"? זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע.
2. Rambam, Moreh Nevuchim 3:47

והעקר המוסכם עליו שהוא עונש על לשון הרע ,ושהשנוי ההוא יתחיל בכותלים ,ואם עשה תשובה הוא המכוון ,ואם עמד במריו יתפשט
השנוי ההוא לכלי משרתיו וכלי ביתו ,אם עמד במריו יתפשט אל בגדיו ואח"כ לגופו ,וזהו מופת מקובל באומה...
3. Rabbi Ovadia Seforno, Vayikra 13:47

וכל זה בחמלת ד' על שומרי מצוותיו .וזה כי אמנם המין האנושי היא התכלית המכוון במציאות בפרט במציאות הנפסדים כי הוא לבדו
מוכן מכלם להיות דומה לבורא במושכלות ובמעשיות כאשר העיד הוא ית' באמרו בצלמנו כדמותנו...
All of this is a product of Hashem’s mercy for those who guard His mitzvot. The human race is the intended goal of
Gd’s Creation, especially the Creation of mortals, for Man alone among all of them is suited to resemble the Creator
in ideas and deeds, as Gd testified in saying b’tzalmeinu k’dmuteinu.
The Asham
4. Vayikra 14:10-20

ימם וכַבשָ ה אַ חַ ת בַ ת שנָתָ ּה ת ִמימָ ה ּושֹלשָ ה עֶשרֹ נִ ים סֹ לֶת ִמנחָ ה בלּולָה בַ שֶ מֶ ן וֹלג אֶ חָ ד שָ מֶ ן :והֶ ע ֱִמיד
ּובַ ּיֹום הַ ש ִמינִ י יִ קַ ח שנֵי כבָ ִשים ת ִמ ִ
הַ כֹ הֵ ן הַ מטַ הֵ ר אֵ ת הָ ִאיש הַ ִמטַ הֵ ר ואֹ תָ ם לִ פנֵי ד' פֶתַ ח אֹ הֶ ל מֹועֵד:
ולָקַ ח הַ כֹ הֵ ן אֶ ת הַ כֶבֶ ש הָ אֶ חָ ד ו ִהק ִריב אֹ תֹו לאָ שָ ם ואֶ ת ֹלג הַ שָ מֶ ן והֵ נִ יף אֹ תָ ם תנּופָה לִ פנֵי ד' :ושָ חַ ט אֶ ת הַ כֶבֶ ש בִ מקֹום אֲשֶ ר יִשחַ ט אֶ ת הַ חַ טָ את
ואֶ ת הָ עֹ לָה בִ מקֹום הַ קֹ דֶ ש כִ י כַחַ טָ את הָ אָ שָ ם הּוא לַכֹ הֵ ן קֹ דֶ ש קָ דָ ִשים הּוא :ולָקַ ח הַ כֹ הֵ ן ִמדַ ם הָ אָ שָ ם ונָתַ ן הַ כֹ הֵ ן עַ ל תנּוְך אֹ זֶן הַ ִמטַ הֵ ר הַ ימָ נִ ית
ועַל בֹ הֶ ן יָדֹו הַ ימָ נִ ית ועַל בֹ הֶ ן ַרגלֹו הַ ימָ נִ ית :ולָקַ ח הַ כֹ הֵ ן ִמֹּלג הַ שָ מֶ ן ויָצַ ק עַל כַף הַ כֹ הֵ ן הַ שמָ אלִ ית :וטָ בַ ל הַ כֹ הֵ ן אֶ ת אֶ צבָ עֹו הַ ימָ נִ ית ִמן הַ שֶ מֶ ן
ּומּיֶתֶ ר הַ שֶ מֶ ן אֲשֶ ר עַל כַפֹו יִ תֵ ן הַ כֹ הֵ ן עַל תנּוְך אֹ זֶן הַ ִמטַ הֵ ר הַ ימָ נִ ית ועַל
אֲשֶ ר עַל כַפֹו הַ שמָ אלִ ית והִ זָה ִמן הַ שֶ מֶ ן באֶ צבָ עֹו שֶ בַ ע פ ָע ִמים לִ פנֵי ד'ִ :
בֹ הֶ ן יָדֹו הַ ימָ נִ ית ועַל בֹ הֶ ן ַרגלֹו הַ ימָ נִ ית עַל דַ ם הָ אָ שָ ם :והַ ּנֹותָ ר בַ שֶ מֶ ן אֲשֶ ר עַל כַף הַ כֹ הֵ ן יִ תֵ ן עַ ל ר ֹאש הַ ִמטַ הֵ ר וכִ פֶר ָעלָיו הַ כֹ הֵ ן לִ פנֵי ד':
ועָשָ ה הַ כֹ הֵ ן אֶ ת הַ חַ טָ את וכִ פֶר עַל הַ ִמטַ הֵ ר ִמטֻּמאָ תֹו ואַ חַ ר יִשחַ ט אֶ ת הָ עֹ לָה :והֶ ֱעלָה הַ כֹ הֵ ן אֶ ת הָ עֹ לָה ואֶ ת הַ ִמנחָ ה הַ ִמזבֵ חָ ה וכִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹ הֵ ן
וטָ הֵ ר:
5. Rabbi Ovadia Seforno, Vayikra 14:12

כבר התבאר שענין האשם הוא על מעל בקדש ,כמו החטאת על חיוב כרת .וכבר אמרו שהצרעת היא על לשון הרע ועל גסות הרוח,
ששניהם מעילה בקדש .כי אמנם לשון הרע עקרו בסתר כמעמיק מד' לסתיר עצה ,כאמרם "העובר עברה בסתר כאלו דוחק רגלי שכינה"
(חגיגה טז א) ,ועל המתגאה נאמר "גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל" (תהלים קא ,ה) .אמר הקב"ה זה גונב מלבושי ,אין אני והוא
יכולים לעמוד בעולם אחד:...
The Role of the Kohen
The Houses
6. Talmud, Sanhedrin 71a

בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות ,ולמה נכתב  -דרוש וקבל שכר.
The house with tzaraat never was and never will be. Why was it recorded? Analyze it and receive reward.
7. Zohar, Parshat Metzora 52a

ואף על גב דרוח מסאבא אסתלק מההוא ביתא עד דינתצון ביתא אבנין ואעין וכלא ,כדין אתדכי אתרא
Although the spirit of impurity does not leave the house until the house, its stones and wood are destroyed entirely, this
is how the land is purified.

