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 תשע"ט אדר                                    בס"ד 

 

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

 צרעת נעמן

 (טאלחנן סמ)על פי שיעור של הרב תזריע פרשת ל

 

 :, פרק הכים ב'מל .1
ֲאָרם ָהָיה ִאיׁש ָגדֹול ִלְפֵני ֲאֹדָניו, -ְצָבא ֶמֶלְך-ְוַנֲעָמן ַשר א
א ָפִניםּו ְתׁשּוָעה, ַלֲאָרם; ְוָהִאיׁש, ָהָיה ה' -בֹו ָנַתן-ִכי ְנשֻׂ

ַוֲאָרם ָיְצאּו ְגדּוִדים, ַוִיְׁשּבּו ֵמֶאֶרץ  ב.  ְמֹצָרע ִגּבֹור ַחִיל
ַותֹאֶמר,  ג.  ְתִהי, ִלְפֵני ֵאֶׁשת ַנֲעָמןִיְשָרֵאל ַנֲעָרה ְקַטָנה; וַ 

 , ִלְפֵני ַהָנִביא ֲאֶׁשר ְּבֹׁשְמרֹון; ָאזְגִבְרָתּה, ַאֲחֵלי ֲאֹדִני-ֶאל
ָכזֹאת   ד ַלאֹדָניו ֵלאֹמר:, ַוַיגֵ ַוָיבֹא ד. ֶיֱאֹסף ֹאתֹו, ִמָצַרְעתֹו

ַויֹאֶמר  ה.  ֵאלְוָכזֹאת ִדְּבָרה ַהַנֲעָרה, ֲאֶׁשר ֵמֶאֶרץ ִיְשָר 
ֵאל; ַוֵיֶלְך ֶמֶלְך ִיְשָר -ּבֹא, ְוֶאְׁשְלָחה ֵסֶפר ֶאל-ֲאָרם ֶלְך-ֶמֶלְך

ֶעֶשר, ִפים ָזָהב, וְ ֶכֶסף, ְוֵׁשֶׁשת ֲאלָ -ַוִיַקח ְּבָידֹו ֶעֶשר ִכְכֵרי
  ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר:-ַוָיֵבא ַהֵסֶפר, ֶאל ו.  ֲחִליפֹות ְּבָגִדים

-ְכבֹוא ַהֵסֶפר ַהֶזה ֵאֶליָך, ִהֵנה ָׁשַלְחִתי ֵאֶליָך ֶאת ְוַעָתה,
ִיְשָרֵאל -ַוְיִהי ִכְקרֹא ֶמֶלְך ז.  י, ַוֲאַסְפתֹו ִמָצַרְעתֹוַנֲעָמן ַעְבִד 

ים ָאִני ְלָהִמית ִק ֹל-ִיְקַרע ְּבָגָדיו, ַויֹאֶמר ַהאֱ ַהֵסֶפר וַ -ֶאת
-ִכי ַאְך  , ֶלֱאֹסף ִאיׁש ִמָצַרְעתֹו:ֶזה ֹׁשֵלַח ֵאַלי-ּוְלַהֲחיֹות, ִכי

ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ֱאִליָׁשע  ח.  הּוא ִליִמְתַאֶנה -ָנא ּוְראּו, ִכי-ְדעּו
ח ְּבָגָדיו, ַוִיְׁשלַ -ֵאל ֶאתִיְשָר -ָקַרע ֶמֶלְך-ים, ִכיִק ֹל-ָהאֱ -ִאיׁש

ְוֵיַדע,  ַליָנא ֵא -ַהֶמֶלְך ֵלאֹמר, ָלָמה ָקַרְעָת ְּבָגֶדיָך; ָיבֹא-ֶאל
ּוְבִרְכּבֹו; ַוָיבֹא ַנֲעָמן, ְּבסּוָסו  ט.  ִכי ֵיׁש ָנִביא ְּבִיְשָרֵאל

ע, ַוִיְׁשַלח ֵאָליו ֱאִליׁשָ  י.  ַהַּבִית, ֶלֱאִליָׁשע-ַתחַוַיֲעֹמד פֶ 
ְפָעִמים ַּבַיְרֵדן, ְוָיֹׁשב -, ְוָרַחְצָת ֶׁשַבעָהלֹוְך  ַמְלָאְך ֵלאֹמר:

ַוִיְקֹצף ַנֲעָמן, ַוֵיַלְך; ַויֹאֶמר ִהֵנה  אי.  ְלָך, ּוְטָהרְּבָשְרָך 
יו, ָק ֹל-אֱ ה' -ֵאַלי ֵיֵצא ָיצֹוא, ְוָעַמד ְוָקָרא ְּבֵׁשםָאַמְרִתי 

ֲהלֹא טֹוב אבנה  בי.  ם, ְוָאַסף ַהְמֹצָרעַהָמקֹו-ְוֵהִניף ָידֹו ֶאל
-ֲהלֹא )ֲאָמָנה( ּוַפְרַפר ַנֲהרֹות ַדֶמֶשק, ִמֹכל ֵמיֵמי ִיְשָרֵאל

ַוִיְגׁשּו ֲעָבָדיו,  גי.  ָמהֶאְרַחץ ָּבֶהם, ְוָטָהְרִתי; ַוִיֶפן, ַוֵיֶלְך ְּבחֵ 
, ַהָנִביא ִדֶּבר ֵאֶליָך ַוְיַדְּברּו ֵאָליו, ַויֹאְמרּו ָאִבי ָדָבר ָגדֹול

ַוֵיֶרד,  די.  ָאַמר ֵאֶליָך, ְרַחץ ּוְטָהר-ֲהלֹוא ַתֲעֶשה; ְוַאף ִכי
ָׁשב ַויָ  ים;ִק ֹל-ַוִיְטֹּבל ַּבַיְרֵדן ֶׁשַבע ְפָעִמים, ִכְדַבר, ִאיׁש ָהאֱ 

-ִאיׁש ָהאֱ -ַוָיָׁשב ֶאל וט.  ַוִיְטָהר--ְּבָשרֹו, ִכְבַשר ַנַער ָקֹטן
-, ַוָיבֹא ַוַיֲעֹמד ְלָפָניו, ַויֹאֶמר ִהֵנהַמֲחֵנהּו-ים הּוא ְוָכלִק ֹל

ְּבִיְשָרֵאל; -ָהָאֶרץ, ִכי ִאם-ים ְּבָכלִק ֹל-ָנא ָיַדְעִתי ִכי ֵאין אֱ 
 ה'-ַויֹאֶמר, ַחי זט.  ָרָכה, ֵמֵאת ַעְבֶדָךָנא בְ -ְוַעָתה ַקח

ּבֹו ָלַקַחת, -ַוִיְפַצרֶאָקח; -ָעַמְדִתי ְלָפָניו ִאם-ֲאֶׁשר
-ָנא ְלַעְבְדָך ַמָשא ֶצֶמד-ַויֹאֶמר, ַנֲעָמן, ָולֹא, יַֻׂתן זי.  ַוְיָמֵאן

-, ֵלאַיֲעֶשה עֹוד ַעְבְדָך ֹעָלה ָוֶזַבח-ִכי לֹוא  ְפָרִדים ֲאָדָמה:
 ה'ַלָדָבר ַהֶזה, ִיְסַלח  חי.  ה'לַ -ִכי, ִאם ים ֲאֵחִריםִק ֹל

ת ָׁשָמה ְוהּוא ִנְׁשָען ִרמֹון ְלִהְׁשַתֲחֹו-א ֲאֹדִני ֵביתבֹוּבְ  ְלַעְבֶדָך
ָיִדי, ְוִהְׁשַתֲחֵויִתי ֵּבית ִרֹמן, ְּבִהְׁשַתֲחָוָיִתי ֵּבית ִרֹמן, -ַעל

ַויֹאֶמר לֹו, ֵלְך  טי.  ֶזהַּבָדָבר הַ  ְלַעְבְדָך ה'נא -ִיְסַלח
 .ֶרץָא -ְלָׁשלֹום; ַוֵיֶלְך ֵמִאתֹו, ִכְבַרת

 :במדבר רבה ז, ה .2
 …ועל גסות הרוח …על אחד עשר דברים הצרעת באה

עמן, שנאמר: "ונעמן שר צבא זה נ –רוח' 'ועל גסות ה
 מלך ארם היה איש גדול" 

יה גבור חיל, מהו 'גדול'? שהייתה רוחו גסה, מפני שה
 ועל ידי כך נצטרע.

 :וט-ישעיהו י', ה .3
ְּבגֹוי ( ו) הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִפי, ּוַמֶטה הּוא ְבָיָדם ַזְעִמי. )ה(

ִלְׁשֹלל ָׁשָלל ְוָלֹבז ַּבז  ַעל ַעם ֶעְבָרִתי ֲאַצֶּונּוֶחנּו, וְ ָחֵנף ֲאַׁשלְ 
ְוָהָיה ִכי  (יב)  …  ָמס ְכֹחֶמר חּוצֹות.ולשימו )ּוְלשּומֹו( ִמְר 

ֶאְפֹקד ֹדָני ֶאת ָכל ַמֲעֵשהּו, ְּבַהר ִציֹון ּוִבירּוָׁשָלִם -ְיַבַצע אֲ 
( יג) ְוַעל ִתְפֶאֶרת רּום ֵעיָניו. ֶמֶלְך ַאּׁשּור ַעל ְפִרי ֹגֶדל ְלַבב

( טו) … נֹוִתיּוְבָחְכָמִתי ִכי ְנבֻׂ  ְּבֹכַח ָיִדי ָעִשיִתיִכי ָאַמר: 
ִאם ִיְתַגֵדל ַהַמשֹור ַעל   ֶזן ַעל ַהֹחֵצב ּבֹו,ר ַהַגְר ֲהִיְתָפֵא 

 ְמִניפו?...
  :תנחומא תזריע  יא .4

"אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת" 
זו  –ויות: שאת דבר במלכהכתוב מ )ויקרא י"ג, ב(

זו מלכות  –בהרת  …זו מלכות מדי –ספחת  …בבל
זו מלכות  –" )שם( עת"והיה בעור בשרו לנגע צר …יוון

 …קב"ה מלקה אותה בצרעת ואת השר שלהאדום, שה
ולעולם הבא הקב"ה יושב בדין על מלכות אדום ואומר 
 לה: למה היית משעבדת בבניי? והיא אומרת: לא אתה

נו? והקב"ה אומר לה: ובשביל רתם בידיהוא שמס
שמסרתי אותם בידך "לא שמת להם רחמים, על זקן 
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אמר לה  …עיהו מ"ז, ו(? הכבדת עלך מאד" )יש
הקב"ה: חייך שאני יושב עלייך במשפט ודן אותך 

ומה אני עושה לך, אני פורע מן השר שלך  …ומחייבך
עולם ואל תתמה, שהרי ב …תחילה ומלקה אותו בצרעת

"ה משונאיהם של ישראל הרבה, והכה פרע הקב הזה
אותם בצרעת. ומי היה? זה נעמן, שנאמר "ונעמן שר 

בשביל והאיש היה גבור חיל מצרע".  …צבא מל ארם
  מה נצטרע? בשביל ששבה מארץ ישראל נערה קטנה!

    :טו-זכריה א', יד .5
 ָאהִקֵנאִתי ִלירּוָׁשַלִם ּוְלִציֹון ִקנְ   ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות:)יד( 

 ָגדֹול ֲאִני ֹקֵצף ַעל ַהגֹוִים ַהַּׁשֲאַנִניםְוֶקֶצף ( טו) ְגדֹוָלה.
 ָקַצְפִתי ְמָעט, ְוֵהָמה ָעְזרּו ְלָרָעה. ֲאִני ֶׁשראֲ 

 הרב סמט:  .6
נעמן אינו מוכן להרכין ראש לפני ישראל ולפני הנביא 

וקפו אשר בישראל. הוא מתכוון להופיע בישראל בכל ת
זקוק  ומצווה, ולא כמתחנן. לשם כך הואוגבורתו, כנגיד 

לאיגרת ממלכו שתסלול את דרכו אל מלך ישראל ותתן 
טובה בא נעמן  להופעתו לפניו תוקף מדיני. לא לקבלת

לישראל, אלא כדי לדרוש שירות ולהעניק תמורה בעבור 
אל הוא מעוניין להפוך אותו שירות. את בואו לישר

 רב רושם.  לאירוע פוליטי
 רד"ק: .7

, אלא שהדברים בתחילת הספר דברים אחרים היו
 ן סיפר הכתוב. הצריכי

 על המצודות )ההולך בעקבות ר"י אברבנאל(:ב .8
י היה לא פירש הכתוב מה כתב בראשית אמריו, כ

 כמנהג, לפקדו בשלום.
 :על גבהגבה מפרופ' יאיר זקוביץ בספר  .9

עינינו שאין כאן כוונה לחסוך בדברים בלתי דומה ב
חה תכליתית שהיעדר דברי ברכה לא פתירלוונטיים, א

 –אופן דומה בה מכוון. מכתב אחר בספר מלכים פותח ב
מכתבו של בעל הזרוע יהוא לעבדי אחאב בעיר יזרעאל, 

, כי הם עבדיו )מל"ב י'הממהרים לסור למרותו ולהכריז 
ה(. לשון פתיחת ספרו של יהוא: "ועתה כבא הספר הזה 

 שם(.ג -" )פסוקים ב…וראיתם …אליכם
כתבי לכיש מצינו כי הנמוך במעמד מקדים דברי מב

ברכה למילת 'ועתה' בפנותו אל גבוה ממנו. כך לדוגמה 
: : "עבדך הושעיהו שלח להגד לאדני יאוש3בחרס 

ַעת שלםַיְשִמע ה' את אד הפקח אדם אזן  ועת …ני ְשמֻׂ
   "…עבדך לספר אשר שלחתה

ברורה מצינו אבחנה  ...בתעודות מערד שפירסם אהרוני
ולפיכך מקדימות  –מנמוך לגבוה בין איגרות הנשלחות 

לבין איגרות שבהן פונה  – דברי ברכה למילת "ועתה"
מען גבוה לנמוך, ומסמיך מילת "ועתה" לשמו של הנ

" …נתן לכתים יין ועתאלישב  ללא כל ברכה: "אל
ברור אפוא כי פתיחת המכתב באה להעיד  (.1)כתובת 

 י מלך ארם.אל בפנעל נחיתותו של מלך ישר

 סמט: אלחנן הרב  .10
", מתקן אלינעמן(  -באמרו למלך ישראל "יבא נא )

י הנביא אלישע את תפיסתו של נעמן ושל מלכו כ
י מצוי בחצר המלך כאחד מפקידיו אוכלי הישראל

שולחנו. על פי תפיסתם המוטעית הזאת ציפו הארמים 
 ודאי שהמלך יזמן את הנביא אליו, ויפקוד עליו למלאב

 את תפקידו שעבורו הוא מקבל משכורת מאת המלך.
", ובכך הוא מגלה את אליאולם אלישע אומר "יבא נא 

מלך ישראל,  וא סר למרותו שלעצמאותו כנביא: אין ה
ואין הוא אחד מאוכלי שולחנו. לפיכך לא הוא שיבוא אל 

הארמי, שאותו אין הנביא מכיר  המלך, ואף לא אל נעמן
ו של הנביא, ימחל על כבודו כלל. מי שזקוק לעזרת

 ויטריח עצמו אל האיש שאותו הוא מבקש.
כבר בעמידה זו על כבודו ועל עצמאותו של הנביא ישנו 

. עוד בטרם זכה להתרפא מידו של לקח לנעמן הארמי
הנביא הזה, נודע לו לנעמן "כי יש נביא בישראל" והוא 

ננו דומה לנביאי אומות העולם: הוא אינו תלוי בדעת אי
 מלכו ואינו מקבל ממנו פקודות.

 סמט: אלחנן הרב  .11
נעמן כבר הלך שתי הליכות כדי לזכות בטהרתו, אך 
כיוון שליווה אותן במעשים המביעים גאווה ותקיפות 

פי מלך ישראל וכלפי הנביא בישראל, לא קירבו אותו כל
הליכותיו אל תכליתו, אלא גרמו לו להתרחק ממנה. 

ישירות לנביא, כמעט  ליכתו אל מלך ישראל, ולאבה
ן המלך לא הבין את כוונת והגיע נעמן למבוי סתום, שכ

האיגרת השלוחה אליו מידי מלך ארם, ולא ידע כיצד 
אלישע הצילה את המצב.  לנהוג בנעמן. התערבותו של

בהליכתו לאלישע נראה שנעמן היה יכול לזכות ברפואה 
ה באפשרותו להיטהר, מידית, אך שוב גאוותו פגע

יקה אותו שוב ממטרתו. עתה עליו ללכת בשלישית והרח
 ....  י שיהא ראוי לזכות בטהרתו.כד

עצתה של הנערה יכולה הייתה להתפרש לו כמקרה 
וכך אכן  –ות סמלית רמוזה בעלמא, נטול כל משמע

א נתפרשה לו, ועל כן קיבל עצתה; הליכתו אל הנבי
יכולה הייתה להתפרש לו כצעד טכני נטול כל משמעות 

וכך אכן נתפרשה לו, ועל כן לא סירב להליכה  –וחנית ר
זו. אולם הציווי על הרחצה בירדן נראה לנעמן ממש 

דולה כהשפלה מכוונת של כבודו וכבוד ארצו. ועל כן ג
 חמתו, והוא מתכונן להסתלק מן המקום בכעס.

  כספי לפרש את דברי נעמן:ר' יוסף אבן  .12
על דרך , הטעם: מקום הנגע –אל המקום  והניף ידו

 .רופאי אליל או הקוסמים והמכשפים
 :מפרשיםבעקבות התרגום הארמי וביאור  .13

]אילו[ דבר גדול )= קשה( דבר הנביא אליך ]לעשותו כדי 
יך [, הלא תעשה]ו[, ואף כי )= וכל שכן( אמר אלשתרפא

 חץ וטהר ]שהוא דבר קטן ופשוט, שעליך לעשותו[.ר


