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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

 

שהיא סיפור גאולת הפרשה ק בהפטרת גם השבוע נעסו
רק ז' )שגם )שלקוח ממלכים ב' פ שומרון ע"י המצורעים

ראש חודש קרה השבוע כי השבת היא אותה לא נ
 ומפטירין בפרשת החודש(.

 :רק ז'מלכים ב' פ .1
ע, ִשְמעּו ְדַבר א ֹּאֶמר ֱאִלישָׁ ַמר   :ה'-ַוי ר ה'כֹּה 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
ם,  ה רֶֹּאה ְבֵעיֶניָך, ּוִמשָׁ ֹּאֶמר, ִהְנכָׁ ר ַהֶזה; ַוי בָׁ ֲהִיְהֶיה ַהדָׁ

ֹּ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
ם, ְוִאם ַמְתנּו שָׁ ִעיר, וָׁ ב בָׁ עָׁ רָׁ ִעיר ְוהָׁ בֹוא הָׁ ַמְרנּו נָׁ ַשְבנּו -אָׁ יָׁ

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

ם ם, ְוִהֵנה ֵאין-; ַויָׁבֹּאּו, ַעדַמֲחֵנה ֲארָׁ ם, -ְקֵצה ַמֲחֵנה ֲארָׁ שָׁ
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 -ַויָׁקּומּו, ַויָׁנּוסּו ַבֶנֶשף, ַוַיַעְזבּו ֶאת 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 ֶאל ב ּוְבגָׁ הָׁ ם ֶכֶסף ְוזָׁ -ִמשָׁ

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; -הּוא, ַוֲאַנְחנּו ַמְחִשים ְוִחִכינּו ַעד 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 -ִכי ִאם  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 ִכי  לָׁ ַהַמֲחֶנה -ְרֵעִבים ֲאַנְחנּו, ַוֵיְצאּו ִמן-יָׁ

ֶדה( ֵלאמֹּר, ִכי ֵבה בהשדה )ַבשָׁ ִעיר -ֵיְצאּו ִמן-ְלֵהחָׁ הָׁ
ֹּא-, ְוֶאלְפֵשם ַחִייםְוִנְת  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 -בָׁ מּו; ְונִ -רֲהמֹון ִיְשרָׁ ה, תָׁ ְשְלחָׁ
ַוִיְקחּו, ְשֵני ֶרֶכב סּוִסים; ַוִיְשַלח ַהֶמֶלְך ַאֲחֵרי  די.  ְוִנְרֶאה
ם, ֵלאמֹּר-ַמֲחֵנה -ַוֵיְלכּו ַאֲחֵריֶהם, ַעד וט.  ְלכּו ּוְראּו--ֲ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  יוִק ֹל-ִאיש הָׁ ַוְיִהי,  חי.  ים, ֲאֶשר ִדֶבר, ְבֶרֶדת ַ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  ה'ַוי בָׁ ַמִים, ֲהִיְהֶיה ַכדָׁ עֶֹּשה ֲ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

 
 מקומם של ארבעת המצורעים "פתח השער"

 צורעיםשל המ ישיבתםהכתוב פותח בתיאור מקום 
ַער...( ג) ִעים, ֶפַתח ַהשָׁ רָׁ יּו ְמצֹּ ִשים הָׁ ה ֲאנָׁ עָׁ  ְוַאְרבָׁ

לו מדוע ישבו ארבעה המצורעים האונשאלת השאלה: 
 בפתח השער מבחוץ?

 מו(:-בתורה נאמר )ויקרא י"ג, מה .2
רּוַע  יו ִיְהיּו ְפֻרִמיםְוַהצָׁ דָׁ ֹּאשֹו , ֲאֶשר 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
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מנוסחות  – "מחוץ למחנה מושבו" –המילים האחרונות 
חיים במחנה  -בהתאם לתנאי החיים של העם במדבר 

המצורע בעת שישראל יושבים  נודד. מה יהא דינו של
 בארצם? 

 כך נתפרש דינו במשנה כלים פ"א מ"ז: .3
מארץ ישראל  -עירות המוקפות חומה מקודשות ממנה )

 שמשלחין מתוכן את המצורעים. בכללה(
, ח ובהלכות וכך פסק הרמב"ם בהלכות ביאת המקדש ג

 בית הבחירה ז, יג.
 

יוון שהמצורעים שולחו אל מחוץ לעיר מוקפת מכ
 ומה, היכן ימצאו לעצמם מקלט? הח
 באת מימרא זו:במסכת פסחים מו .4

אמר רבי שמואל בר רב יצחק: מפני מה לא נתקדשו 
שמצורעין מגינין תחתיהן, בחמה שערי ירושלים? מפני 

 .ם מפני הגשמיםמפני החמה ובגשמי
שער העיר לא היה פתח בחומתה בלבד, אלא מבנה בעל 

יפורנו ניתן להסיק נפח שניתן היה להסתופף תחתיו. מס
היה בחלק החיצוני של השער, שמקומם של המצורעים 

הפתוח אל מחוץ לחומה, שכן אחרת לא היו יכולים 
 ת אל מחנה ארם.ללכת בחופשיו

קיומה של את אר סיפורנו מתלכן לדעת הרב סמט, 
הלכה עתיקה, שאת ניסוחה אנו מכירים רק בדברי 

 המשנה והתלמוד.
לעיר בשעת  המצורעים מחוץ שאלת ישיבתם שלועדיין 

ר: האם אין כאן מצב של זוקקת ביאו, מלחמה ומצור
פיקוח נפש לאותם מצורעים, ופיקוח נפש הרי דוחה את 

 צוות ישיבתם בדד מחוץ למחנה?מ
יתכן שגם הארמים הכירו במצבם ט, לדעת הרב סמ

המיוחד של המצורעים, והם נחשבו ל"בלתי מזוהים" עם 
 כן לא היו בסכנת נפשות. שום צד במלחמה, ועל 

שלפנינו איור של מערכת גם יתכן לדעת הרב סמט, 
ם מעוותת של תושבי שומרון: טומאת המצורעים ערכי

להם חמורה יותר מפיקוח נפש; השמירה על נחשבה 
שומרון, שלא תטמא מחמת ישיבת  קדושת העיר

המצורעים בתוכה, חשובה להם יותר משמירת חייהם 
  רעים.של אותם ארבעה מצו

רייתא במסכת יומא כג, ברוח הסיפור המובא ב .5
 ע"א:

ווין ורצין ועולין מעשה בשני כוהנים שהיו שניהן ש
חרות יזכה בתרומת הדשן של כדי שהמנצח בת -בכבש )

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
 

 ד(-המצורעים )ג התדיינותם של
ה ֲאַנְחנּו יְֹּשִבים ( ג) ֹּאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו: מָׁ ... ַוי

ְתנּו?  פֹּה ַעד מָׁ
ִעיר ( ד) בֹוא הָׁ ַמְרנּו נָׁ רָׁ  -ִאם אָׁ ַמְתנּו ְוהָׁ ִעיר וָׁ ב בָׁ עָׁ

ם  שָׁ
ַשְבנּו פֹּה  ְתנּו -ְוִאם יָׁ מָׁ  וָׁ

ה ְלכּו ְוִנפְ  םְוַעתָׁ ה ֶאל ַמֲחֵנה ֲארָׁ  לָׁ
ְתנּו. -ם ְיִמיֻתנּו ִנְחֶיה, ְוִא  -ִאם ְיַחיֻנּו  מָׁ   וָׁ

לסכן את חייהם במיתה העדיפו ארבעת המצורעים 
לשבת ך יהמשמאשר לפתח להצלה. פתוח לבכך וִמיָּדית, 
הם להמשיך לחיות זמן מה, אמנם תאפשר ל, שמםבמקו

 אך סופה הוודאי של ישיבה פסיבית זו יהא מוות ברעב.
 

מד ממנו הלכה. במשנה התלמוד מצדיק שיקול זה ואף לו
ודה זרה )כז ע"א( נאסר לישראל להתרפא על במסכת עב

 שמא יהרגנו הגוי.  –ידי גוי מחמת הסכנה שבדבר 
 ן:ין בשמו של ר' יוחנוהנה מובא בגמרא )שם ע"ב( ד .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

 ריוה – "האיכא חיי שעה"על היתר זה שואלת הגמרא: 
שעה, ובלכתו לגוי אפשר שהוא מקצר ש ערך גם לחיי י

 את חייו ממה שהיה חי לו היה מת ממחלתו?
 ". "לחיי שעה לא חיישינןעונה הגמרא: ו

על כך מביאה ומניין שאין חוששין במצב כזה לחיי שעה? 
 הגמרא את סיפורנו:

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

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

עים בשיקול דעתם: אף ורמצהצדקו הגמרא  כלומר על פי
שסיכנו את חייהם בסכנה ִמיָּדית, כיוון שמותם מרעב 
 בהמשך מובטח, עדיף להסתכן כדי לזכות בסיכוי לחיות.

מוות ברעב  :ק לצדקת שיקולםזוחימביא הרב סמט, ו
חרב ו רבים, ואילו מוות בהוא מוות איטי ונורא, וייסורי

  .קל ממנו
 כדברי המקונן באיכה )ד', ט(: .7

בבִ טֹו עָׁ יּו ַחְלֵלי ֶחֶרב ֵמַחְלֵלי רָׁ  ים הָׁ
י. דָׁ ִרים ִמְתנּובֹּת שָׁ ֻזבּו ְמֻדקָׁ  ֶשֵהם יָׁ

 
בדבריהם של המצורעים שהובאו בראש סעיף זה מצוי 

חי"ה. -והוא צמד השורשים מו"ת הפכים מנחה', מד'צ
פעלים הגזורים משורשים אלו מופיעים שבע פעמים 

 בדברי המצורעים:
ה ֲאנ  ( ג) .1 ד ְחנּו י  מָּ ְתנּוְשִבים פ ה ע   ?מָׁ
ִעיר ... ( ד) .2 בֹוא הָּ ְרנּו נָּ מ  ַמְתנּוִאם אָּ ם וָׁ  שָּ
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ְבנּו פ ה וְ       .3 ְתנו -ִאם יָּש  מָׁ  ּוָׁ
םוְ  (ה) .4 ֲחֵנה ֲארָּ ה ֶאל מ  ה ְלכּו ְוִנְפלָּ תָּ  ְיַחיֻנּום ִא  ע 
  ִנְחֶיה .5
 ְיִמיֻתנּוְוִאם  .6
ְתנּו .7 מָׁ  .וָׁ

ם של ארבעת מלמדנו על תודעתצמד ההפכים הזה 
המצורעים ועל הערכתם את סיכויי ההישרדות שלהם: 

דבריהם השורש מו"ת ואך פעמיים חמש פעמים מופיע ב
ת ההופעות פותחת ומסיימת ימרשהשורש חי"ה. ועוד: 

מופיע  – 5-4בהופעות  –צע בשורש מו"ת, ורק באמ
השורש חי"ה. נמצא שבתודעתם הם קרובים יותר למוות 

 שר לחיים.מא
יש לשים לב לכך ששלוש ההופעות עיר הרב סמט, מו

למוות  ( מתייחסות3-1הראשונות של השורש מו"ת )
ופעות רבע הההוודאי המצפה להם בשומרון, ואילו א

ייחסות למה שצפוי הבאות של צמד ההפכים המנחה מת
יחינו להם מיד הארמים, וכאן הסיכויים שקולים: "אם 

". נמצא כי הללו העדיפו את תימתנו נמוואם  – נחיה
הסיכוי לחיות על פני המשך השהייה חסרת המעש 

ום ש"לחיי שעה לא שתביא למותם הוודאי, מש
 חיישינן".

 
 פסקאות העוסקות במצורעיםתי הזי' בין שהציר המרכ

ז אמנם קיימת חשיבות הנוגעת -לציר המרכזי בפסוקים ו
לשתי  לסיפור השלם כולו, אך בראש וראשונה הוא קשור

 הפסקאות העומדות משני צדדיו ועוסקות במצורעים.
ול אל ד ליפ-לאחר שהחליטו המצורעים בפסוקים ג
הם ד שנותר למחנה ארם ולמצות בכך את הסיכוי היחי

 הם עוברים לעשייה: לחיות,
ם( ה) בֹוא ֶאל ַמֲחֵנה ֲארָׁ  ַויָֻׁקמּו ַבֶנֶשף לָׁ

ם        ַויָׁבֹּאּו ַעד ְקֵצה ַמֲחֵנה ֲארָׁ
  אך להפתעתם הרבה הם נוכחים:

ם ִאיש.        ְוִהֵנה ֵאין שָׁ
שר ז באים להסביר לנו, הקוראים, מה פ-פסוקים ו

  הדבר:
ם קֹול ֶרֶכב קֹול סּוס קֹוֲחֵנה אֲ ַוה' ִהְשִמיַע ֶאת מַ ( ו) ל ַחִיל רָׁ

דֹול  ...גָׁ
הוא בצורת  –"השמיע"  –פועל העומד בראש המשפט ה

 –ה האופיינית לסיפור המקראי עבר רגיל. )ולא בצור
מקרא משמעות עתיד מהופך 'וישמיע'(. במקרים רבים ב

ם המתוארים ברצף הדבר היא שפועל זה קדם לאירועי
זה 'עבר מושלם'  כלומרהקורא, הסיפורי שבו נמצא 

(past perfect)ה' השמיע בעבר, עוד לפני בוא , ו
 מתי היה הדבר?אם כן, המצורעים, קולות אלו. 

דבר זה סיפור הרעב בשומרון, הראה שניתוח בסמט רב ה
. כלומר, אירע זמן קצר לפני בוא המצורעים למחנה ארם

שמעו הקולות, ובעת עת שהללו התדיינו ביניהם נב

אל מחנה ארם, קמו הארמים ו קמו "בנשף" לבוא שהלל
 "בנשף", כמבואר בפסוק ז.ונסו על נפשם 

את הם "אחרימנוסתם המבוהלת של הארמים הותירה 
מאפשר למצורעים זה היא", ואהליהם... המחנה כאשר 

חשוב מכך: ולהיכנס לשני אהלים ולעשות את מעשיהם. 
 ר".הרעב "כעת מחטמון נס ההצלה מן כך ב
 

עם חזרת הסיפור אל דמויותיהם של המצורעים, נעשית 
"חזרה מגשרת": לפני כניסת הציר המרכזי לסיפור 

" ומתואר חנה ארםה מד קצויבאו ענאמר עליהם )ה( "
ז -מה ראו במחנה ארם: "והנה אין שם איש". פסוקים ו

ש לפני כן עד שמצאו המצורעים מסבירים מה התרח
ויבאו )ח(: " ב אל מעשיהםה חוזר הכתומחנה ריק. עת

". מילים אלו הן כמעט המצרעים האלה עד קצה המחנה
אותן מילים שסיימו את תיאור מעשיהם בפסקה 

חזרה זו 'גשר' על פני הסוגריים  שמשתכך מהקודמת. ו
פעה נפוצה במקרא ז. זוהי תו-שבהם נתונים פסוקים ו

 במקרים מעין אלו.
 
יך לתת את הקורא בסיפורנו צר, שהרב סמטעיר ומ

ז, לא נאמר כלל -ך שמה שסופר לו בפסוקים והדעת לכ
נם יודעים מה פשר הבריחה של הללו אי מצורעים:ל

ראיה ו שמעו כל קול!שלא שום הארמים מן המחנה, מ
ים חולכך היא בדבריהם אל שער העיר בפסוק י: הם מדו

יודעים להסביר זאת, וזה על מה שראו עיניהם, אך אינם 
לילית שערך מלך ישראל עם העצות ייהתמסביר את 

 למלכודת.את החשש לה המלך עבדיו, ובה הע
שר התבדה חשש זה, והתברר ומדגיש הרב סמט, שגם כא

ת על נפשם, לא מים ברחו בריחה מבוהלשהאראות בווד
היה לתושבי שומרון ולמלכם, וגם לא למצורעים, כל 

 הסבר מניח את הדעת לבריחה זו.
היו מעורבים  נשי שומרון לאלא זו בלבד שאכלומר, 

רמים(, ו כלל באלא נלחמ הםבהבאת הנס ) פעילאופן ב
אלא הם אפילו לא זכו להבינו. כל מה שמותירה להם 

 הנס.מ תנוהלוא חה הההשג
 

 המצורעים במחנה ארם
ד( ח) ֹּאְכלּו ַוִיְשתּו ...ַויָׁבֹּאּו ֶאל אֶֹּהל ֶאחָׁ  ַוי

ב  הָׁ ם ֶכֶסף ְוזָׁ ִדים ַוֵיְלכּו ַוַיְטִמנּוַוִיְשאּו ִמשָׁ  ּוְבגָׁ
 ל ַאֵחרבֹּאּו ֶאל אֹּהֶ ַויָֻׁשבּו ַויָׁ 

ם ַוֵיְלכּו ַוַיְטִמנּו.   ַוִיְשאּו ִמשָׁ
המצורעים על תחילת  דון אתלאין רב סמט, ת הלדע

"ויאכלו וישתו", הרי רעבים  –מעשיהם באהל הראשון 
. הם, ולשם הצלת נפשם סיכנו עצמם ליפול למחנה ארם

את תחילה יחיו בראותם אהלים עמוסים בכל טוב,  ,לכןו
וכמובן באהל על המשך מעשיהם באותו אהל  . אבלנפשם
בעיר שומרון גוועים  :ותםכמובן לבקר איש  ,השני
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אנשים ברעב, והמצורעים הללו מחזיקים בידם את 
ת כסף וזהב חילקאבל הם עסוקים בהמפתח להצלתם. 

 ובגדים?
ו באהל השני. נה כנגדם על אשר עשחמורה עוד יותר הטע

ו", שכן את זאת עשו כאן כבר לא נאמר "ויאכלו וישת
 באהל הראשון כל צרכם. כל כניסתם לאהל זה לא

 לשאת רכוש ולהטמינו.לא כדי תה אהיי
 

האם יש קשר בין היותם מצורעים, אלת השאלה: ונש
לדעת היושבים בדד מחוץ למחנה, לבין התנהגותם זו? 

שר כי ישיבתם מחוץ לחומות העיר, פאהרב סמט, 
בודדים ומרוחקים, טשטשה בהם את רגש האחריות 

אותם השיקול שהביא הרי שוך העיר. כלפי אחיהם שבת
 שומרון.של  מגורלהניתוק נה ארם מעיד על ול אל מחליפ

 ן של המצורעים. יאבל יתכן שהתנהגות זו מעידה על אופי
 

, ויש הגותםאת התנמשנים המצורעים בכל מקרה, 
לא גורם חיצוני הביאם לשנות את להדגיש שמצפונם ו

 :דרכם
ֹּא כֵ ( ט) ֹּאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו: ל  םּו עִֹּשין ֲאַנְחנַוי

ה הּוא, ַוֲאַנְחנּו ַמְחִש ַהי רָׁ  יםֹום ַהֶזה יֹום ְבשֹּ
וֹון נּו עָׁ אָׁ   ְוִחִכינּו ַעד אֹור ַהבֶֹּקר ּוְמצָׁ

ה ְלכּו ְונָׁ  הְוַעתָׁ ה ְוַנִגידָׁ   ֵבית ַהֶמֶלְך. בֹּאָׁ
רש"י ורלב"ג פירוש שניהם כי המילה 'עוון' בדבריהם 

  פירושה 'עונש':
 רש"י: .8

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

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

 הזאת.
בחינה לשונית טהורה אין מניעה מט, שומסביר הרב סמ

לפרש כך, שהרי מעשה וגמולו נוטים להתחלף תדיר 
  בלשון המקרא על דרך המיטונומיה.

ה ינית קשה להבין ממבחינה ענית הרב סמט, , לדעאולם
אלו. ראו גדולי עולם אלו להפך בחובתם של מצורעים 

איזה עונש צפוי להם? מי יידע שהקדימו לבוא שהרי 
למחנה ארם לפני שאר העם, ומי יבוא עמם חשבון על כך 

 ו לבשר את בשורתם בעוד לילה?שלא הקדימ
. פרש את המילה 'עוון' כ'חטא'יש ללדעת הרב סמט, , לכן

דבריהם כי חטא הוא להשהות בשורה אז תהיה כוונת ו
, אף אם יש לכאורה טובה העשויה להציל חיי אדם
לילה ועד אמצע המרק הצדקה להשהיה זו, שכן הרי היא 

סגנון , כןכמו  רגילים לנוע בשדה(. ר )ובלילה איןבוק
רה, ואנחנו )"היום הזה יום בשדבריהם של המצורעים 

מעיד על על גבול השירה, ורומם סגנון מהוא  מחשים?"(

ולא על חשבונות קטנים של פחד מפני  ,ס מוסריפאתו
 עונש.

את מה שהחליטו לעשות הם אכן עושים עוד כמו כן, 
 ילה:באותו ל

ֶהם  (י) ִעיר, ַוַיִגידּו לָׁ  אמֹּר:לֵ ַויָׁבֹּאּו ַוִיְקְראּו ֶאל שֵֹּער הָׁ
ם,  אנּו ֶאל ַמֲחֵנה ֲארָׁ  בָׁ

םן שָׁ ְוִהֵנה ֵאי דָׁ  ם ִאיש ְוקֹול אָׁ
סּור וְ ִאם ַהּסִכי  ה.ּוס אָׁ ִלים ַכֲאֶשר ֵהמָׁ סּור ְואֹּהָׁ  ַהֲחמֹור אָׁ
 

ריות לאחר שמלאו המצורעים את חובתם, רובצת האח
 להצלתה של שומרון לפתחו של המלך.

 
 מי היו ארבעת המצורעים?

במסכת סוטה מז ע"א ובמקבילות מובא מאמרו של  .10
 ר' יוחנן:

ר' יוחנן זה  מרא –שים היו מצורעים" ה אנ"וארבע
 ושלושת בניו. גיחזי

מה ראה ר' יוחנן לזהות את נשאלת השאלה: ו
 המצורעים האנונימיים בסיפורנו עם גיחזי ובניו?

לדרכו של מדרש האגדה נוספת יש כאן דוגמה לכאורה, 
'לנוס מן האנונימיות' ולזהות אישים אנונימיים במקרא 

)על  שנה עילה כלשהי לזיהוייםכשי עם אישים ידועי שם
ש האגדה עמד חוקר המדרש יצחק תכונה זו של מדר

 היינמן בספרו דרכי האגדה פרק ד(.
 

סיבה  לדרשתו של ר' יוחנן ישסובר שהרב סמט,  , אולם
הבאים הסברים האת  ציע, ומנוספת ומשמעותית יותר

 לדרשת ר' יוחנן:
שע כמי ה לנו אליבסיפור אודות נעמן בפרק ה' התגל א.

 ן לנוכרי, שר צבאה שלשבידו לטהר מצורע. ואם עשה כ
וודאי שמדינת אויב, ודאי שעשה כן למצורעים בני עמו, 

כך הדבר,  אםו התדפקו על דלתו של נביא הדור לשם כך.
מה פשר הימצאותם של ארבעה מצורעים אלו בשער 
שומרון? על כורחך, מצורעים אלו אינם ראויים לחסדו 

ת, את משום שהוא הוא שהענישם בצרעאלישע, וזשל 
ר אודות נעמן )ה', כז( "וצרעת נעמן כנאמר בסיום הסיפו

  תדבק בך ובזרעך לעולם".
ריפויו של ולטעון, ש להקשות על הסבר זה , כמובן,ניתן

נעמן מצרעתו היה אינטרס לאומי, ורק משום כך פעל 
אלישע לשם כך. אולם ריפוי כל המצורעים הישראלים 

בתורה, לפיכך ר ביטול חלקי של דיני הצרעת שה בגדהי
 ישע בכך אינה סבירההתערבותו של אל

חזי בפרק ה' לבין קיים דמיון רב בין המסופר אודות גי ב.
ת המצורעים בסיפורנו: כמו גיחזי המסופר אודות ארבע

גם הללו פעלו מתוך רדיפת בצע, והם נטלו והטמינו מעין 
 .ביתוד בקיאותם דברים שנטל גיחזי והפ
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 :סיפור גחזי לסיפור המצורעים ןבי .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 … כד(ה', )   )גיחזי( …ַוִיְפקֹּד ַבבָׁ
 ם(צורעי)נמ  ַוֵיְלכּו ַוַיְטִמנּו... 

ל מעשיהם עיקר הביקורת על מעשיו של גיחזי, כמו גם ע
 עשו את מעשיהם. של המצורעים, הוא על העיתוי שבו 

 :אלישע אומר לגיחזי )ה', כו( .12
 "…זיתיםלקחת את הכסף ולקחת בגדים ו העת"

 אף המצורעים אומרים לעצמם )ט(: 
, ואנחנו היום הזה יום בשרה הוא"לא כן אנחנו עשים, 

 עוון." נוומצא …מחשים
הות את דמיון כפול זה מעלה את האפשרות לז

אלא שלזיהוי זה ישנן המצורעים עם גיחזי ובניו. 
השלכות על הערכת מעשיהם של המצורעים: אם 

הם אותה רדיפת בצע בתחילת מעשיהם נתגלתה ב
שבגללה לקו בצרעת, הרי משעה שנתנו אל לבם כי לא זו 

שועה היר את בגדים ומהרו לבשהעת לקחת כסף ו
זי, מידה כנגד בשומרון, תיקנו את חטאו הקודם של גיח

 מידה!
נמצא על פי דברים אלו, שכאשר אמר ר' יוחנן על ארבעת 
המצורעים כי אלו הם גיחזי ושלושת בניו, לא התכוון 
לזיהוי מדרשי בלבד, אלא להערכה חיובית שלהם, על 

בסיפורנו את מה שקלקלו בסיפור חלקית שתיקנו 
 ם.דהקו

 כוונת דבריו של ר' יוחנןאכן אם מסביר הרב סמט, שו
י לפחות תיקון חלקרעים המצו רהיא לראות בסיפו

כה חיובית זו שהדבר שגרם לו להערכן תי, גיחזילחטא 
 .מר בסיפור הבא שבראש פרק ח'הוא הנא

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

ע.ַספְ  ה ֱאִלישָׁ שָׁ ל ַהְגדֹּלֹות ֲאֶשר עָׁ א ִלי ֵאת כָׁ ה נָׁ   רָׁ
שבשעה שישב גיחזי לפני המלך לא היה גיחזי  מסתבר

 תן להבין זאת? מצורע. אולם כיצד ני
 :פרק ה' גזר עליו אלישע )ה', כז( והלא בסוף .14

 " לעולם"וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך 
 יד נאמר שם ומ

 שלג"."ויצא מלפניו מצרע כ
לנסות לענות על קושי זה באמצעות הכלל כמובן ניתן 

להקדים את הסיפור "אין מוקדם ומאוחר בתורה", ו
דה שבפרק ח' לזה שבפרק ה'. אולם נראה שהנחת העבו

של חכמינו זכרונם לברכה במה שנוגע לסיפורים אודות 
 אלישע, הייתה שהם מסודרים בסדר כרונולוגי.

שגיחזי נרפא ברבות  להניחואם כך הדבר, אנו חייבים 
הימים מצרעתו. אולם אם כך, הרי לא נתקיימה גזרתו 

"? על לעולם"וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך -  של אלישע
יוחנן ורומזים לתשובה: גיחזי  כך באים דבריו של ר'

ושלושת בניו נרפאו מצרעתם בזכות התיקון שתיקנו 
 – בסיפורנו את חטאם שבסיפור הקודם. בדבר שקלקלו

בו תיקנו, ועל כן  –דיפת בצע בעיתוי שיש בו נזק חמור בר
  ה תריס היא בפני הפורענות.זכו להיוושע, שהרי התשוב

 
 רת ההצלהמדוע נבחרו מצורעים כשלוחי בשו

דוע בחרה , היא מת העולה מהסיפורשאלה נוספ
ההשגחה להפוך דווקא ארבעה מצורעים לשלוחי בשורת 

של הנבואה שבפי  כבודהההצלה של שומרון? האם זהו 
מאים? והלא אלישע, שתתממש בסיועם של אנשים ט

הרבה שלוחים לו למקום, ומדוע לא נבחר שליח נכבד 
 ר על ההצלה?לבש
בשתי רמות: ברמה מציע הרב סמט לענות שאלה זו על 

הטכנית וברמה העקרונית. מן הבחינה הטכנית, אנשי 
 תם שלשומרון לא היו יכולים לגלות בעצמם את בריח

ואין הארמים, שהרי הללו היו נצורים בעירם, אין יוצא 
שבאפשרותם רק אנשים המצויים מחוץ לשומרון, . בא

 והי יםיכול, לנוע בחופשיות מן העיר אל מחנה ארם
. אנשים כאלה בדיוק היו ת את בריחת הארמיםלגלו

החליטו ליפול למחנה הרעב הכבד , שעקב המצורעים
דם. נמצא כי דווקא בע ארם ואיש לא היה יכול לעצור

מגורשים מעירם וחוליה  -מעמדם של המצורעים 
 -נושית רופפת שאינה שייכת לא לישראל ולא לארם א

 הוא שהפכם לשלוחים המתאימים לתפקיד המבשרים.
אלא שאין די בתשובה זו. הרבה דרכים יש למקום 

תאימים לתפקיד זה, וניתן להעלות על למצוא שלוחים מ
יים שונים למה שאירע בפועל. לולי לופהדעת תסריטים ח

שגחה לתפקידם מסיבות היו המצורעים ראויים בעיני הה
עקרוניות, מסתבר שהייתה מוצאת לה שלוחים אחרים 

 מתאימים יותר. שאלתנו חוזרת אפוא למקומה.
 

ה רחל המשוררת, בשיר המתבסס על סיפורנו, חש
ך בחריפות רבה את הבעיה שאנו מתחבטים בה, ונתנה לכ

 אקטואלי. -יטוי פיוטיב
בשירה 'יום בשורה' )מהדורת דבר המשוררת חל ר .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.וכבד הרעב מנש

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

 הטהור יבשר וגאל הטהור
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 –ואם ידו לא תמצא לגאול 
 לנפול ממצוקת המצוראז נבחר לי 

 אור ליום בשורה הגדול.
אם מלך ישראל ואנשי שומרון הרעבים היו ספק 

מצטרפים למסקנה בשירה של רחל, ומעדיפים "לנפול 
ום ליום בשורה הגדול" רק משממצוקת המצור, אור 
ארבעה מצורעים. אולם ודאי מפי  שבשורת הגאולה באה

הבשורה הם שמעו  גם הם הרגישו את הביזוי בכך שאת
מפי מצורעים, ואף הם היו מעדיפים כי "הטהור יבשר 

 וגאל הטהור".
 

מדוע בחרה  ,ההתשובה לשאללכן, לדעת הרב סמט 
, טמונה ההשגחה דווקא במצורעים כמבשרי ההצלה

ב ן הרעניצלה שומרון מ בעצם השאלה: לא במאור פנים
ולא מחמת זכותה, אלא מתוך אילוץ של מעלה כביכול, 

ר ה' למחות את שם ישראל מתחת "לא דבשהרי 
קצרה נפשו של ה' בעמל ישראל, כדברי  השמים".

הכתוב בספר שופטים, ומתוך כך הוא נחלץ להצלתם 
מרון מחמת הרעב ברגע האחרון לפני קריסתה של שו

 הנורא.
 

ך כי אמנם ניצלה ם על כס ופרטיו מעידיאופיו של הנ
 שומרון, אולם עלובה ישועתה:

 רון הגיעה לשפל המדרגה, ולו זמנו של הנס כששומ
 היה נמשך הרעב לא הייתה לה עוד תקומה.

  הכרזת הנס שבפי אלישע מתייחסת רק לשינוי
רעב, מחירי המזון, דהיינו להפסקתו המידית של ה

ישראל אל מול ולא לשינוי מהותי במצבו של עם 
 הארמים.ויביו א

 .נבואתו של אלישע נתקלת בפקפוק ובלעג 

  את בשורת התגשמות הנבואה השליחים המביאים
הם ארבעה מצורעים. המלך מפרש את בשורתם 

 כמלכודת שטמנו הארמים.

  .לישראל ולמלכם אין כל תפקיד בהבאת הישועה
עשתה בקשר למלחמתם עם בריחת הארמים לא נ

 .הניסיתני התערבות ה' ישראל, אלא מפ

  .לא זו אף זו: ישראל לא הבינו כלל את הנס שאירע
ת הקולות שהשמיע ה' באזני הם לא שמעו א

 הארמים, ולא היה בידם כל הסבר לבריחתם.

  היציאה של העם לבוז את מחנה ארם נעשתה
 בלהיטות כה גדולה ומתוך אנדרלמוסיה, עד שאדם

 נרמס למוות על ידיהם.
 ל ברור שבחירתם שלסיפור הכולההתבוננות בלאור 

הולמת את אווירת  מצורעים לבשר את בשורת ההצלהה

זהו סיפור על נס הצלתה של שכמובן אף על פי , הסיפור
 .ד הקב"הסשומרון מרעב נורא, שנעשה בח

 
 הפטרת פרשת מצורע

הפטרה כאנו כמובן עוסקים בסיפור מכיוון שהוא משמש 
 כאשרן הוא משמש הפטרה גם לפרשת מצורע, ועל כ

 פרשות תזריע ומצורע נקראות יחדיו בשנים פשוטות.
פי כל מנהגי הקריאה הנוהגים כיום אלא שעל 

 סיפורהוהמתועדים במקורות הראשונים, אין חפיפה בין 
 בשלמותו לבין ההפטרה.

המכנה המשותף לכל המנהגים הוא שהם מתחילים את 
שון של הסיפור )ו', באמצע הסיפור. חלקו הראהקריאה 

לדעת הרב סמט אינו נקרא לפי שום מנהג. ולג( -דכ
גלה בצעקת האישה אל הטעם לכך הוא בזוועה המת

המלך, ואין זה כבוד הציבור להשמיע באוזניו דברים כה 
 קשים.

 לשניים:נחלקו המנהגים  ההפטרהאבל ביחס לתחילת 
לישע שמעו ויאמר אהתימנים והאיטלקים פותחים ב"

ים עד סוף הסיפור ז', א( וממשיכים וקורא" )…דבר ה'
ד ברשימת ההפטרות שמביא מנהג זה מתוע )ז', כ(.

 הרמב"ם בנספח לספר אהבה.
האשכנזים, הספרדים וכל המקורות הספרותיים 
האחרים )אשכול בשם הנגיד; רמזי רוקח; אבודרהם 

 ם אחרועוד( מתחילים את קריאת ההפטרה שני פסוקי
 ".…אנשים היו מצרעיםכך )ז', ג( "וארבעה 

ההיגיון בכל אחד מן המנהגים את  מטסרב ביר המסו
 אופן הבא: ב הללו
גיון במנהג האשכנזים והספרדים הוא בכך שהעילה ההי

לקריאת הפטרה זו מתחילה בפסוק )ז', ג( "וארבעה 
. הרי זהו הקשר שבין פרשת מצורע אנשים היו מצרעים"

הסיפור אודות המצורעים היושבים  –תה לבין הפטר
ץ למחנה. הסיפור אודות המצורעים חומ –מחוץ לעיר 

ושם ראוי היה לכאורה מסתיים בעצם בפסוק י )או יא(, 
לסיים גם את ההפטרה, אלא שהפטרה זו קצרה יותר 

ועל כן ממשיכים  –פחות מעשרה פסוקים  –מדי 
ה אין קוראים את הסיפור עד לסופו בפסוק כ. אף עתו

 אורכה של ההפטרה אלא שמונה עשר פסוקים, בעוד
 על פי דין התלמוד צריך לקרוא עשרים ואחד פסוקים.ש

בסיום  –גמרא שם, ב"סליק עניינא" אלא שכדברי ה
 עניין שלם די גם בפחות מעשרים ואחד פסוקים.

יטליה )שיסודו ההיגיון במנהגם של יהודי תימן וא
קבעה אינה רק ברמב"ם( הוא בהנחה שההפטרה שנ

שלם שבתוכו הסיפור אודות המצורעים, אלא הסיפור ה
משובץ סיפור המצורעים. סיפור זה הוא אמנם בן 

פסוקים, אולם את עשרת הפסוקים הראשונים  שלושים
ניתן להשמיט בלא לפגוע בהבנת הסיפור בהמשך, וראוי 

תבנו לעיל. לעומת זאת, את לעשות כן מן הטעם שכ
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א ניתן להשמיט מן ההפטרה, שכן ב ל-הפסוקים ז', א
לוי בפסוקים אלו. אין צריך לומר הסיפור כולו בהמשך ת

ישע, אלא אפילו כ תלויים בנבואת אל-שפסוקים טז
סיפור המצורעים לא בא אלא כדי להוציא את נבואת 
אלישע מן הכוח אל הפועל. ובאמת קשה להבין כיצד 

רי מנהג האחר ממשיך בקריאת הסיפור עד לסופו: והה
 ב אין אפשרות להבין כלל את פסוקים-בלא פסוקים א

 כ!-טז
ב בהפטרה גם מקרבת אותנו -הכללת שני הפסוקים א

חד פסוקים הדרושים, אולם חסר עדיין פסוק לעשרים וא
אחד. והנה בעיה זו נפתרת על פי דברי הרמב"ם ועל פי 

לקים בכך שמדלגים להמשך ספר מנהג התימנים והאיט
 .פסוקומוסיפים  (שום בעיה הלכתיתמלכים )אין בכך 

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

ק ְוַיֲעקֹּבַוִיֶפן ֲאֵליֶהם ְלַמַען בְ  ם ִיְצחָׁ הָׁ  , ִריתֹו ֶאת ַאְברָׁ
ם  ה ַהְשִחיתָׁ בָׁ ֹּא אָׁ  ְול

ה תָׁ יו ַעד עָׁ נָׁ ם ֵמַעל פָׁ ֹּא ִהְשִליכָׁ   .ְול
ו בלבד שהיא הוספת פסוק זה, לא זמסביר הרב סמט, שו

אלא גם משלימה את פסוקי ההפטרה לעשרים ואחד, 
ספת: הסיפור מסתיים ב'דבר רע' פותרת בעיה נו

ר נדיר הוא "וירמסו אתו העם בשער וימת", ודב
שמסיימים הפטרה בפורענות. יש לתמוה מדוע עושים כן 

 אולם על פי מנהגם של האשכנזים והספרדים במקומנו.
סיימים ב'דבר טוב'. ודבר טוב בני תימן ובני איטליה מ
חנן את פלא של סיפורנו: ה' זה הוא סיכום נאמן ונ

שומרון בסיפורנו וריחם על תושביה לא בזכות מעשיהם 
אלא למען בריתו עם האבות,  –אין בהם מעשים כי  –

 -ומפני ש"עד עתה" לא הגיע הזמן להשליכם מעל פניו 
בה לנס ם". פסוק זה מבאר את הסילכן "לא אבה השחית

ופיה שהתרחש בסיפורנו מחד, אך לא פחות מכך, את א
ועה כפי שעמדנו עליו בסוף העיון "העלוב" של היש

 הקודם.
 

ת פרשת מצורע עוסקומקשה הרב סמט קושיא נוספת: 
". אולם הפטרתנו ביום טהרתוברובה ב"תורת המצרע 

הרי עוסקת במצורעים שלא נרפא נגעם, ושאינם יכולים 
תהליך הטהרה! הדין היחיד מדיני ב אפוא להתחיל

ם בהפטרתנו הוא ישיבתם מחוץ המצורע שקיומו מודג
 ,למה שנאמר בתורהלעיר, בהתאמה 
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א הוא, בדד ישב מחוץ "כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמ

  למחנה מושבו".
אולם פסוק זה כתוב בפרשת תזריע, ואם כן הפטרתנו 

  מתאימה להיות הפטרת תזריע!
 ה ראוי היה אפוא להפטיר לפרשת מצורעכמו כן לכאור

ואתו של את הסיפור אודות נעמן, המתאר את דרכי רפ

סיפור זה הרי , וכידוע נעמן מצרעתו עד שנטהר ממנה
 ! ?טרת פרשת תזריעהוא הפ

בהם י"ד -שני חיבורים מן המאה הומביא הרב סמט, 
ב"ר רויש לר' יהודה מתועד מנהג הפוך ממנהגנו: בסדר ט

ציבור אליעזר על פי יסוד רבו ר' מנחם ב"ר יוסף שליח 
רט דמיין תרס"ה( ובספר )נדפס לראשונה בפרנקפו

תרס"ט(  המחכים מאת בנו, ר' נתן ב"ר יהודה )קרקא
נאמר שמפטירין לפרשת תזריע ב"וארבעה אנשים היו 

 מצרעין", ואילו לפרשת מצורע מפטירין בסיפור נעמן.
סיפור המוקדם : הומנהגנל טכנינימוק  הרב סמטציע ומ

מפטירין  –סיפור נעמן  –צרעת עוסק בשבסדר הכתובים 
ראשונה העוסקת בצרעת, ואילו בסיפור לפרשה ה

מפטירין  –המצורעים סיפור ארבעת  –המאוחר יותר 
 .לפרשה המאוחרת יותר, פרשת מצורע

 


