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 מפת השיעור למרצה
 פרשת תזריע־ומצורעשיעור למחזור חמישי | 

 שים לב! הדברים באים בנקודות בלבד,
 יש לעיין בשיעור עצמו םעל מנת לראות את הדברים בשלימות
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.הטראומה של מתי עראמה בעקבות פיגוע הירי בו נרצח אביו

שאלה מרכזית
?ככה' מדוע עשה ה. שלו' גן עדן'כל אחד חווה טראומה כזו או אחרת בחייו ששיבשה את ה

?מהם אפוא הענינים הלא־טובים שאנו רואים בעולמנו. הרבי מודיע כי הגאולה בפתח

הפרשה בקצרה

מרכזי
ה

אור 
הבי

(1,2מקור )מחלה ניסית -הצרעת 
.ז"ם ואדמוה"כדברי הרמב, אלא מגיעה לאדם מחמת שדיבר לשון הרע, הצרעת אינה מחלה טבעית

(3מקור )? משיח נקרא מצורע
.'מצורע'הגמרא במסכת סנהדרין מכנה את משיח בשם 

?כיצד מסתדרים הדברים עם כך שצרעת מגיעה על חטא

(4,5,6מקור )רע בחיצוניות-הצרעת 
או שהלשון הרע עצמו מעורר  , לשון הרע בגלל שנאה או מידה לא טובה אחרת: שני אופנים בלשון הרע

.מלבה אותואצל האדם את הרע ו
,  להראות שהרע קיים רק בחיצוניות של האדם, משום כך מגיעה הצרעת כנגעים בעורו של האדם

(.'חפץ חיים'כהסיפור אודות ה, אין לדבר לשון הרע אפילו על עצמו, ומטעם זה. )בדיבורו
.לרמז שהרע קיים רק בחיצוניותם, לכן קיימת צרעת גם אצל צדיקים

(7,8,9מקור )אורות עליונים -הצרעת 
.ז באים כנגעים"שבעוה, תורת החסידות מסבירה כי נגעי הצרעת הם אורות עליונים

והתעלות רוחנית של האדם שאינה קשורה לגשמיותו ומכך יכולה  ' כלות הנפש'נגעים אלו נגרמים מ
.להיות יניקת החיצונים

.  ומרמז על ההתעלות, הצבע הלבן נובע מסילוק הדם: גם מראם הלבן של הנגעים קשור לכך
.צ מברדיטשוב"התרנגול שברח לרלוי:סיפור

תשובה-משיח נקרא מצורע 
שכעת אינם מסוגלים לרדת  , משיח מביא איתו אורות עליונים: מטעם זה נקרא משיח בשם מצורע

.לעולם הזה

ם
סיכו

תשובה
שאינם מסוגלים לרדת כמו שהם לעולם הזה ובאים בצורה  , גם הגלות הינה בעצם אורות עליונים מאוד

.הדרך לתקן זאת היא להוריד את האורות העליונים על ידי תורה ומצוות. שלילית
.למצב נעלה יותר' מקפצה'גם הטארומות שחווינו מהוות 


