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 תשע"ט אדר                                    בס"ד 

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

 בשורת הישועה מפי המצורעים בשער שומרון

 (טאלחנן סמ)על פי שיעור של הרב  מצורעפרשת ל

 

 :רק ז'מלכים ב' פ .1
ע, ִשְמעּו ְדַבר א ֹּאֶמר ֱאִלישָׁ מַ כֹּ   :ה'-ַוי ר ה'ר ה אָׁ חָׁ ֵעת מָׁ , כָׁ

ה אַתִים ְשעִֹּרים ְבֶשֶקל-ְסאָׁ ְבַשַער --סֶֹּלת ְבֶשֶקל ְוסָׁ
ן ַעל-רִליש ֲאשֶ ַוַיַען ַהשָׁ  ב.  שְֹּמרֹון -יָׁדֹו ֶאת-ַלֶמֶלְך ִנְשעָׁ

אֱ  ֹּאַמר, ִהֵנה ִק ֹל-ִאיש הָׁ ַמִים, ה' ים, ַוי עֶֹּשה ֲאֻרבֹות ַבשָׁ
ר הַ  בָׁ ה רֶֹּאה ְבֵעיֶניָך, ּוִמשָׁ ֲהִיְהֶיה ַהדָׁ ֹּאֶמר, ִהְנכָׁ ם, ֶזה; ַוי

ֹּאֵכל. ֹּא ת  {}פ  ל
ִעים,  ג רָׁ יּו ְמצֹּ ִשים הָׁ ה ֲאנָׁ עָׁ ֹּאְמרּו, ְוַאְרבָׁ ַער; ַוי ֶפַתח ַהשָׁ

ה ֲאַנְחנּו יְֹּשִבים פֹּה, ַעד-ִאיש ֶאל ְתנּו-ֵרֵעהּו, מָׁ -ִאם ד.  מָׁ
ִעי ב בָׁ עָׁ רָׁ ִעיר ְוהָׁ בֹוא הָׁ ַמְרנּו נָׁ ם, ְוִאםאָׁ ַמְתנּו שָׁ ַשְבנּו -ר, וָׁ יָׁ

מָׁ  ה ֶאלפֹּה, וָׁ ה, ְלכּו ְוִנְפלָׁ ם-ְתנּו; ְוַעתָׁ ְיַחיֻנּו -ִאם--ַמֲחֵנה ֲארָׁ
ְתנּו-ֶיה, ְוִאםִנְח  מָׁ בֹוא ֶאל ה.  ְיִמיֻתנּו, וָׁ -ַויָֻׁקמּו ַבֶנֶשף, לָׁ

ם ם, ְוִהֵנה ֵאין-; ַויָׁבֹּאּו, ַעדַמֲחֵנה ֲארָׁ ם, שָׁ -ְקֵצה ַמֲחֵנה ֲארָׁ
י ִהְשִמיַע ֶאת-ַוא ו.  ִאיש נָׁ ם, קֹול ֶרֶכב קֹול -דֹּ ַמֲחֵנה ֲארָׁ
ֹּאְמרּו ִאיש ֶא --סּוס דֹול; ַוי ַכר-לקֹול, ַחִיל גָׁ ִחיו, ִהֵנה שָׁ -אָׁ

ֵאל ֶאת ֵלינּו ֶמֶלְך ִיְשרָׁ -י ִמְצַרִיםַמְלכֵ -ַמְלֵכי ַהִחִתים ְוֶאת-עָׁ
ֵלינּו- בֹוא עָׁ -בּו ֶאתּו ַבֶנֶשף, ַוַיַעזְ ַויָׁקּומּו, ַויָׁנּוס ז.  לָׁ

ֳהֵליֶהם ְוֶאת -ֲחמֵֹּריֶהם, ַהַמֲחֶנה ַכֲאֶשר-סּוֵסיֶהם ְוֶאת-אָׁ
נֻסּו, ֶא  ם-לִהיא; ַויָׁ ֵאֶלה ַעד ח.  ַנְפשָׁ ִעים הָׁ -ַויָׁבֹּאּו ַהְמצֹּרָׁ

בֹּאּו ֶאל ֹּאְכלּו ַוִיְשתּו, ַוִיְשאּו -ְקֵצה ַהַמֲחֶנה, ַויָׁ ד ַוי אֶֹּהל ֶאחָׁ
ִדים, ַוֵיְלכּו ַוַיְטִמנּו; ַויָֻׁשבּו, ַויָׁבֹּאּו ֶאלִמשָׁ  ב ּוְבגָׁ הָׁ -ם ֶכֶסף ְוזָׁ

ם ֹּאְמרּו ִאיש  ט.  ְטִמנּו, ַוֵיְלכּו ַויַ אֶֹּהל ַאֵחר, ַוִיְשאּו ִמשָׁ ַוי
ֹּא-ֶאל ה -ֵכן ֲאַנְחנּו עִֹּשים, ַהיֹום ַהֶזה יֹום-ֵרֵעהּו ל רָׁ ְבשֹּ

וֹון; -ים ְוִחִכינּו ַעדהּוא, ַוֲאַנְחנּו ַמְחִש  נּו עָׁ אָׁ אֹור ַהבֶֹּקר, ּוְמצָׁ
ה ֵבית ַהֶמֶלְך ה, ְוַנִגידָׁ בֹּאָׁ ה ְלכּו ְונָׁ ְראּו בֹּאּו, ַוִיְק יָׁ וַ  י.  ְוַעתָׁ

אנּו ֶאל-ֶאל ֶהם ֵלאמֹּר, בָׁ ִעיר, ַוַיִגידּו לָׁ ם -שֵֹּער הָׁ ַמֲחֵנה ֲארָׁ
ם:-ְוִהֵנה ֵאין דָׁ ם ִאיש ְוקֹול אָׁ סּור -ִאםִכי   שָׁ ַהּסּוס אָׁ

ִלים ַכֲאֶשר סּור, ְואֹּהָׁ ה-ְוַהֲחמֹור אָׁ א,  אי.  ֵהמָׁ ַוִיְקרָׁ
הַהֶמֶלְך ְפנִ  ַהשֲֹּעִרים; ַוַיִגידּו, ֵבית ם ַהֶמֶלְך  בי.  ימָׁ ַויָׁקָׁ

ֹּאֶמר ֶאל ה, ַוי ה-ַלְילָׁ יו, ַאִגידָׁ דָׁ ֶכם, ֵאת ֲאֶשר-ֲעבָׁ א לָׁ שּו -נָׁ עָׁ
ם: נּו ֲארָׁ ְדעּו   לָׁ ַהַמֲחֶנה -ְרֵעִבים ֲאַנְחנּו, ַוֵיְצאּו ִמן-ִכייָׁ

ֶדה( ֵלאמֹּר, ִכי ֵבה בהשדה )ַבשָׁ ִעיר -ֵיְצאּו ִמן-ְלֵהחָׁ הָׁ
ֹּא-, ְוֶאלְפֵשם ַחִייםְת ְונִ  ב ִעיר נָׁ יו  גי.  הָׁ דָׁ ד ֵמֲעבָׁ ַוַיַען ֶאחָׁ

ֹּאֶמר, ְוִיְקחּו ה ִמן-ַוי א ֲחִמשָׁ ִרים ֲאֶשר -נָׁ ַהּסּוִסים ַהִנְשאָׁ
ל-ִנְשֲארּו ם ְככָׁ ּה, ִהנָׁ ֵאל ֲאֶשר -בָׁ ההמון )ֲהמֹון( ִיְשרָׁ
ל-ִנְשֲארּו ם ְככָׁ ּה, ִהנָׁ ֵאל ֲאשֶ ֲהמ-בָׁ מּו; ְונִ -רֹון ִיְשרָׁ ה, תָׁ ְשְלחָׁ
ַוִיְקחּו, ְשֵני ֶרֶכב סּוִסים; ַוִיְשַלח ַהֶמֶלְך ַאֲחֵרי  די.  ְוִנְרֶאה
ם, ֵלאמֹּר-ַמֲחֵנה -ַוֵיְלכּו ַאֲחֵריֶהם, ַעד וט.  ּוְלכּו ּוְרא--ֲארָׁ

ל ִדים ְוֵכִלים, ֲאֶשר-ַהַיְרֵדן, ְוִהֵנה כָׁ ה ְבגָׁ -ַהֶדֶרְך ְמֵלאָׁ
ם בהחפזם )בְ  ִהְשִליכּו ִכים, ֲארָׁ ם(; ַויָֻׁשבּו, ַהַמְלאָׁ ְפזָׁ חָׁ

ם זט.  ַוַיִגדּו, ַלֶמֶלְך עָׁ ם; ַוְיִהי --ַוֵיֵצא הָׁ בֹּזּו, ֵאת ַמֲחֵנה ֲארָׁ ַויָׁ
ה אַתִים ְשעִֹּרים ְבֶשֶקל-ְסאָׁ  ִכְדַבר—סֶֹּלת ְבֶשֶקל, ְוסָׁ

ִליש ֲאֶשר-ְוַהֶמֶלְך ִהְפִקיד ֶאת זי.  ה' ן ַעלנִ -ַהשָׁ יָׁדֹו, -ְשעָׁ
ם ַבַשַער, ַויָׁמֹּת:-ַעל עָׁ ַכֲאֶשר ִדֶבר,   ַהַשַער, ַוִיְרְמֻסהּו הָׁ

אֱ  יו ים, ֲאֶשר ִדֶבר, ְבֶרֶדתִק ֹל-ִאיש הָׁ ַוְיִהי,  חי.  ַהֶמֶלְך ֵאלָׁ
אֱ  אַתִים   ַהֶמֶלְך, ֵלאמֹּר:-ים, ֶאלִק ֹל-ְכַדֵבר ִאיש הָׁ סָׁ

הְשעִֹּרים ְבֶשֶקל, ּו ר, סֶֹּלת -ְסאָׁ חָׁ ֵעת מָׁ ְבֶשֶקל, ִיְהֶיה כָׁ
ִליש ֶאת טי.  ְבַשַער שְֹּמרֹון אֱ -ַוַיַען ַהשָׁ ים, ִק ֹל-ִאיש הָׁ
ֹּאַמר, ְוִהֵנה  ר עֹּשֶ  ה'ַוי בָׁ ַמִים, ֲהִיְהֶיה ַכדָׁ ה ֲאֻרבֹות ַבשָׁ

ֹּא  ם, ל ֹּאֶמר, ִהְנָך רֶֹּאה ְבֵעיֶניָך, ּוִמשָׁ ַהֶזה; ַוי
ֹּאֵכל ם ַבַשַער, ַויָׁמֹּת-יַוְיִה  כ.  ת עָׁ  . לֹו, ֵכן; ַוִיְרְמסּו אֹּתֹו הָׁ

 :מו-ויקרא י"ג, מה .2
רּוַע  יו ִיְה ְוַהצָׁ דָׁ ֹּאשֹו , יּו ְפֻרִמיםֲאֶשר בֹו ַהֶנַגע ְבגָׁ ְור

רּועַ  ם ַיְעֶטה,  ִיְהֶיה פָׁ פָׁ א.ְוַעל שָׁ ֵמא ִיְקרָׁ ֵמא טָׁ  ְוטָׁ
ֵמא הּוא א, טָׁ ל ְיֵמי ֲאֶשר ַהֶנַגע בֹו ִיְטמָׁ  כָׁ

ד ֵיֵשב, ִמחּו  דָׁ   בֹו.ץ ַלַמֲחֶנה מֹושָׁ בָׁ
 משנה כלים פ"א מ"ז: .3

מארץ ישראל  -עירות המוקפות חומה מקודשות ממנה )
 שמשלחין מתוכן את המצורעים. בכללה(

 :מסכת פסחים .4
אמר רבי שמואל בר רב יצחק: מפני מה לא נתקדשו 

שמצורעין מגינין תחתיהן, בחמה שערי ירושלים? מפני 
 .ם מפני הגשמיםמפני החמה ובגשמי

 רייתא במסכת יומא כג, ע"א:ב .5
ווין ורצין ועולין מעשה בשני כוהנים שהיו שניהן ש

חרות יזכה בתרומת הדשן של תכדי שהמנצח ב -בכבש )
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ד מהן לתוך ארבע אמות של חברו, נטל המזבח(. קדם אח
זה שנרצח( -סכין ותקע לו בלבו... בא אביו של תינוק )

רפר. אמר: הרי הוא כפרתכם, ועדיין ומצאו כשהוא מפ
ללמדך, שקשה עליהם בני מפרפר ולא נטמאה סכין! 

 .ת כלים יותר משפיכות דמיםטהר
 ן:בשמו של ר' יוחנ( בודה זרה )כז ע"מסכת עב .6

שהסבירות  -)אין מתרפאין מהן  –ספק חי ספק מת 
שהגוי יהרוג את היהודי גדולה, ועדיף לא להתרפא 

 -מתרפאין מהן ) –לי יחיה מחוליו(. ודאי מת ממנו, שאו
 .מות, ואולי ירפאנו הגוי(שהרי בלאו הכי הוא עומד ל

 "האיכא חיי שעה
 ". לחיי שעה לא חיישינן"

ומניין תאמר( דלחיי שעה לא חיישינן?  -ומנא תימרא )
ומתנו  –רעב בעיר בוא העיר והנ נודכתיב "אם אמר

והרי יש( חיי שעה? אלא לאו, לחיי  -שם". והאיכא )
 שעה לא חיישינן.

 :ד', טאיכה  .7
בבִ טֹו עָׁ יּו ַחְלֵלי ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי רָׁ  ים הָׁ
י.שֶ  דָׁ ִרים ִמְתנּובֹּת שָׁ ֻזבּו ְמֻדקָׁ  ֵהם יָׁ
 רש"י: .8

  מתחייבים אנו למלכות. –עוון  ומצאנו
 רלב"ג:  .9

קר, ידעו זה אם אנחנו שותקים ונמתין עד אור הב
ישראל וימצאנו עונש על אשר לא בשרנו הבשורה 

 הזאת.
 מאמרו של ר' יוחנן: -מסכת סוטה מז ע"א  .10

ר' יוחנן זה  רמא –ה אנשים היו מצורעים" "וארבע
 ושלושת בניו. גיחזי

 בין סיפור גחזי לסיפור המצורעים:  .11
ַצר ִכְכַרִים ה', כג( )    )גיחזי( … ֶכֶסףַויָׁ
ם  ח(, 'ז) ב ֶכֶסףַוִיְשאּו ִמשָׁ הָׁ  )המצורעים( ְוזָׁ

ִדים ּוְשֵתי ֲחִלפֹות...     )גיחזי( ְבגָׁ
ִדים... ּ  עים()המצור ְבגָׁ

ִית ַוִיְפקֹּ … כד(ה', )   )גיחזי( …ד ַבבָׁ
 צורעים()נמ  ַוֵיְלכּו ַוַיְטִמנּו... 
  :ה', כומל"ב  .12
 "…זיתיםלקחת את הכסף ולקחת בגדים ו העת"

 :ח', דמל"ב  .13
אֱ    ֹלִהים ֵלאמֹּר:-ְוַהֶמֶלְך ְמַדֵבר ֶאל ֵגֲחִזי ַנַער ִאיש הָׁ

ה ֱאִלישָׁ  שָׁ ל ַהְגדֹּלֹות ֲאֶשר עָׁ א ִלי ֵאת כָׁ ה נָׁ   ע.ַסְפרָׁ
  :ה', כזמל"ב  .14

 " לעולם"וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך 
 שלג"."ויצא מלפניו מצרע כ

בשירה 'יום בשורה' )מהדורת דבר רחל המשוררת,  .15
 מ' סא(:ע

 בשכבר הימים האויב הנורא
 את שומרון הביא במצור;

 ארבעה מצורעים לה בשרו בשורה
 לא בשרו בשורת הדרור

 כל הארץ כולה, –כשומרון במצור 
 א.בד הרעב מנשוכ

 אך אני לא אֹּבה בשורת גאולה,
 א.אם מפי מצורע היא תבו

 הטהור יבשר וגאל הטהור
 –ואם ידו לא תמצא לגאול 

 לנפול ממצוקת המצוראז נבחר לי 
 אור ליום בשורה הגדול.

 י"ג, כג:מל"ב  .16
ם ַוְיַרֲחֵמםַויָׁ  ה אֹּתָׁ ן ְיהוָׁ  , חָׁ

ק ְוַיֲעקֹּבִריתֹו ֶאת ַאבְ ַוִיֶפן ֲאֵליֶהם ְלַמַען בְ  ם ִיְצחָׁ הָׁ  , רָׁ
ם  ה ַהְשִחיתָׁ בָׁ ֹּא אָׁ  ְול

ה תָׁ יו ַעד עָׁ נָׁ ם ֵמַעל פָׁ ֹּא ִהְשִליכָׁ   .ְול
  :ויקרא י"ג, מו .17

א הוא, בדד ישב מחוץ "כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמ
  למחנה מושבו".

 


