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אדר תשע"ט

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
צרעת נעמן
לפרשת תזריע (על פי שיעור של הרב אלחנן סמט)
 .1מלכים ב' ,פרק ה:
א וְ ַנעֲמָ ן שַ ר-צְ בָ א מֶ לְֶך-אֲ ָרם הָ יָה ִאיׁש גָדֹול ִלפְ נֵי אֲ ֹדנָיו,
ּונְשֻׂ א פָנִים כִ י-בֹו נ ַָתן-ה' ְתׁשּועָ ה ,לַאֲ ָרם; וְ הָ ִאיׁש ,הָ יָה
ַיִׁשּבּו ֵמ ֶא ֶרץ
דּודים ,ו ְ
גִ ּבֹור חַ יִל ְמצ ָֹרע .ב וַאֲ ָרם י ְָצאּו גְ ִ
יִש ָר ֵאל ַנע ֲָרה ְק ַטנָה; ַו ְת ִהיִ ,לפְ נֵי ֵאׁשֶ ת ַנעֲמָ ן .ג וַת ֹאמֶ ר,
ְ
ֶאל-גְ בִ ְר ָתּהַ ,אחֲ לֵי אֲ ֹדנִיִ ,לפְ נֵי הַ נָבִ יא אֲ ׁשֶ ר ּבְ ׁש ְֹמרֹון; ָאז
יֶאֱ סֹף אֹתֹוִ ,מצָ ַרעְ תֹו .ד ַויָב ֹאַ ,ו ַי ֵגד לַא ֹדנָיו לֵאמֹר :כָז ֹאת
ִש ָר ֵאל .ה וַי ֹאמֶ ר
וְ כָז ֹאת ִדּבְ ָרה הַ ַנע ֲָרה ,אֲ ֶׁשר מֵ ֶא ֶרץ י ְ
ִש ָר ֵאל; ַו ֵי ֶלְך
מֶ לְֶך-אֲ ָרם לְֶךּ-ב ֹא ,וְ ֶא ְׁשלְחָ ה סֵ פֶר ֶאל-מֶ לְֶך י ְ
ַיִקח ּבְ יָדֹו עֶ ֶשר כִ כְ ֵרי-כֶסֶ ף ,וְ ׁשֵ ׁשֶ ת אֲ ָלפִ ים זָהָ ב ,וְ עֶ שֶ ר,
ו ַ
ִש ָר ֵאל לֵאמֹר:
חֲ לִיפֹות ּבְ ג ִָדים .ו ַויָבֵ א הַ סֵ ֶפרֶ ,אל-מֶ לְֶך י ְ
וְ עַ ָתה ,כְ בֹוא הַ סֵ פֶר ַהזֶה ֵאלֶ יָךִ ,הנֵה ׁשָ ל ְַח ִתי ֵאלֶיָך ֶאת-
ִש ָר ֵאל
ַנעֲמָ ן עַ בְ ִדי ,וַאֲ סַ פְ תֹו ִמצָ ַרעְ תֹו .ז ַוי ְִהי כִ ְקר ֹא ֶמ ֶלְך-י ְ
ֶאת-הַ סֵ פֶר ַוי ְִק ַרע ְּבג ָָדיו ,וַי ֹאמֶ ר הַ אֱ ֹ-ל ִקים ָאנִי לְהָ ִמית
ׁשלֵחַ ֵאלַי ,לֶ אֱ סֹף ִאיׁש ִמצָ ַרעְ תֹו :כִ י ַאְך-
ּולְהַ חֲ יֹות ,כִ י-זֶה ֹ
ְדעּו-נָא ְּוראּו ,כִ יִ -מ ְת ַאנֶה הּוא ִלי .ח ַוי ְִהי כִ ְׁשמֹעַ אֱ לִיׁשָ ע
ִׁש ַלח
ִש ָר ֵאל ֶאתְּ -בגָדָ יו ,וַ י ְ
ִאיׁש-הָ אֱ ֹ-ל ִקים ,כִ יָ -ק ַרע מֶ לְֶך-י ְ
ֶאל-הַ מֶ לְֶך לֵ אמֹר ,לָמָ ה ָק ַרעְ ָת ּבְ גָדֶ יָך; יָב ֹא-נָא ֵאלַי וְ יֵדַ ע,
ִש ָר ֵאל .ט ַויָב ֹא ַנעֲמָ ןּ ,בְ סּוסָ ו ּובְ ִרכְ ּבֹו;
כִ י יֵׁש נָבִ יא ּבְ י ְ
ִׁשלַח ֵאלָיו אֱ ִליׁשָ ע,
וַ ַי ֲעמֹד פֶ ַתח-הַ ּבַ ִית ,לֶאֱ ִליׁשָ ע .י וַ י ְ
לְאְך לֵ אמֹר :הָ לֹוְך ,וְ ָרחַ צְ ָת ׁשֶ בַ ע-פְ עָ ִמים ּבַ י ְַרדֵ ן ,וְ ָיׁשֹב
מַ ָ
ֹאמר ִהנֵה
ּוטהָ ר .יא וַ י ְִקצֹף ַנע ֲָמןַ ,ו ֵילְַך; וַי ֶ
ּבְ שָ ְרָך לְ ָךְ ,
ָאמַ ְר ִתי ֵאלַי יֵצֵ א יָצֹוא ,וְ עָ מַ ד וְ ָק ָרא ּבְ ׁשֵ ם-ה' אֱ ֹ-ל ָקיו,
וְ הֵ נִיף יָדֹו ֶאל-הַ מָ קֹום ,וְ ָאסַ ף הַ ְמצ ָֹרע .יב הֲ ל ֹא טֹוב אבנה
ִש ָר ֵאל הֲ ל ֹא-
ּופַרפַר נַהֲ רֹות דַ מֶ ֶשקִ ,מכֹל מֵ ימֵ י י ְ
(אֲ מָ נָה) ְ
ֶא ְר ַחץ ּבָ ֶהם ,וְ ָטהָ ְר ִתי; ַו ִי ֶפןַ ,ו ֵילְֶך ּבְ חֵ מָ ה .יג ַויִגְ ׁשּו עֲבָ ָדיו,
ֹאמרּו ָאבִ י דָ בָ ר גָדֹול הַ נָבִ יא ִדּבֶ ר ֵאלֶיָך,
וַיְדַ ּבְ רּו ֵאלָיו ,וַי ְ
ּוטהָ ר .יד ַוי ֵֶרד,
הֲ לֹוא ַתעֲשֶ ה; וְ ַאף כִ יָ -אמַ ר ֵאלֶיָךְ ,רחַ ץ ְ
ַו ִי ְטּבֹל ּבַ י ְַרדֵ ן ֶׁשבַ ע פְ עָ ִמים ,כִ ְדבַ רִ ,איׁש ָהאֱ ֹ-ל ִקים; ַו ָיׁשָ ב
ּבְ שָ רֹו ,כִ בְ שַ ר נַעַ ר ָקטֹןַ --ו ִי ְט ָהר .טו ַויָׁשָ ב ֶאלִ -איׁש הָ אֱ -
ֹל ִקים הּוא וְ ָכל-מַ חֲ נֵהּוַ ,ויָב ֹא ַו ַי ֲעמֹד ְל ָפנָיו ,וַי ֹאמֶ ר ִהנֵה-
ִש ָר ֵאל;
נָא יָדַ עְ ִתי כִ י ֵאין אֱ ֹ-ל ִקים ּבְ כָל-הָ ָא ֶרץ ,כִ י ִאםּ-בְ י ְ
וְ עַ ָתה ַקח-נָא בְ ָר ָכה ,מֵ ֵאת עַ בְ דֶ ָך .טז וַי ֹאמֶ ר ,חַ י-ה'

לָק ַחת,
ַ
אֲ ׁשֶ ר-עָ מַ ְד ִתי ְל ָפנָיו ִאםֶ -א ָקח; וַיִ פְ צַ רּ-בֹו
ֹאמרַ ,נע ֲָמן ,וָל ֹא ,י ַֻׂתן-נָא לְעַ ְב ְדָך ַמ ָשא צֶ ֶמד-
ַויְמָ ֵאן .יז וַי ֶ
ֲשה עֹוד עַ ְב ְדָך עֹלָה וָזֶבַ ח ,לֵא-
פְ ָר ִדים אֲ ָד ָמה :כִ י לֹואַ -יע ֶ
ֹל ִקים אֲ ֵח ִרים כִ יִ ,אםַ -לה' .יח ל ַָדבָ ר ַהזֶ ה ,יִ ְסלַח ה'
נִׁשעָ ן
לְעַ בְ דֶ ָך ּבְ בֹוא אֲ ֹדנִי בֵ יתִ -רמֹון ל ְִה ְׁש ַתחֲ ֹות ָׁש ָמה וְ הּוא ְ
ֵיתי ּבֵ ית ִרמֹןְּ ,ב ִה ְׁש ַתחֲ וָ י ִָתי ּבֵ ית ִרמֹן,
עַ ל-י ִָדי ,וְ ִה ְׁש ַתחֲ ו ִ
ֹאמר לֹו ,לֵ ְך
י ְִס ַלח-נא ה' לְעַ ְב ְדָך ּבַ ָדבָ ר ַהזֶה .יט וַי ֶ
לְׁשָ לֹום; ַו ֵילְֶך ֵמ ִאתֹו ,כִ ְב ַרתָ -א ֶרץ.
 .2במדבר רבה ז ,ה:
על אחד עשר דברים הצרעת באה… ועל גסות הרוח…
'ועל גסות הרוח' – זה נעמן ,שנאמר" :ונעמן שר צבא
מלך ארם היה איש גדול"
מהו 'גדול'? שהייתה רוחו גסה ,מפני שהיה גבור חיל,
ועל ידי כך נצטרע.
 .3ישעיהו י' ,ה-טו:
(ה) הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשבֶ ט ַאפִ יּ ,ומַ ֶטה הּוא ְבי ָָדם זַעְ ִמי( .ו) ְּבגֹוי
ִׁשֹלל ָׁשלָ ל וְ לָ בֹז ּבַ ז
חָ נֵף אֲ ַׁש ְל ֶחנּו ,וְ עַ ל עַ ם עֶ ְב ָר ִתי אֲ צַ ּוֶנּו ל ְ
ולשימו (ּולְשּומֹו) ִמ ְר ָמס כְ ח ֶֹמר חּוצֹות( … .יב) וְ ָהיָה כִ י
ירּוׁשלָ ִם ֶאפְ קֹד
ָ
ּוב
ֲשהּוְּ ,ב ַהר ִציֹון ִ
יְבַ צַ ע אֲ ֹ -דנָי ֶאת כָ ל ַמע ֵ
עַ ל פְ ִרי ג ֶֹדל לְבַ ב ֶמלְֶך ַאּׁשּור וְ עַ ל ִתפְ ֶא ֶרת רּום עֵ ינָיו( .יג)
נֹותי … (טו)
ּוב ָחכְ ָמ ִתי כִ י נְ ֻׂב ִ
יתי ְ
כִ י ָאמַ רְּ :בכ ַֹח י ִָדי עָ ִש ִ
הֲ י ְִתפ ֵָאר ַהג ְַר ֶזן עַ ל ַהחֹצֵ ב ּבֹוִ ,אם י ְִתג ֵַדל ַה ַמשֹור עַ ל
ְמנִיפו?...
 .4תנחומא תזריע יא:
"אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת"
(ויקרא י"ג ,ב) הכתוב מדבר במלכויות :שאת – זו
בבל… ספחת – זו מלכות מדי… בהרת – זו מלכות
יוון… "והיה בעור בשרו לנגע צרעת" (שם) – זו מלכות
אדום ,שהקב"ה מלקה אותה בצרעת ואת השר שלה…
ולעולם הבא הקב"ה יושב בדין על מלכות אדום ואומר
לה :למה היית משעבדת בבניי? והיא אומרת :לא אתה
הוא שמסרתם בידינו? והקב"ה אומר לה :ובשביל
שמסרתי אותם בידך "לא שמת להם רחמים ,על זקן
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הכבדת עלך מאד" (ישעיהו מ"ז ,ו)? … אמר לה
הקב"ה :חייך שאני יושב עלייך במשפט ודן אותך
ומחייבך… ומה אני עושה לך ,אני פורע מן השר שלך
תחילה ומלקה אותו בצרעת… ואל תתמה ,שהרי בעולם
הזה פרע הקב"ה משונאיהם של ישראל הרבה ,והכה
אותם בצרעת .ומי היה? זה נעמן ,שנאמר "ונעמן שר
צבא מל ארם… והאיש היה גבור חיל מצרע" .בשביל
מה נצטרע? בשביל ששבה מארץ ישראל נערה קטנה!
 .5זכריה א' ,יד-טו:
ֵאתי לִ ירּוׁשָ ַל ִם ּולְצִ יֹון ִקנְ ָאה
(יד) כֹה ָאמַ ר ה' צְ בָ אֹותִ :קנ ִ
גְ דֹולָ ה( .טו) וְ ֶקצֶ ף גָדֹול אֲ נִי קֹצֵ ף עַ ל הַ גֹויִם הַ ּׁשַ אֲ ַננִים
אֲ ׁשֶ ר אֲ ִני ָקצַ פְ ִתי ְמעָ ט ,וְ הֵ ָמה עָ זְ רּו ל ְָרעָ ה.
 .6הרב סמט:
נעמן אינו מוכן להרכין ראש לפני ישראל ולפני הנביא
אשר בישראל .הוא מתכוון להופיע בישראל בכל תוקפו
וגבורתו ,כנגיד ומצווה ,ולא כמתחנן .לשם כך הוא זקוק
לאיגרת ממלכו שתסלול את דרכו אל מלך ישראל ותתן
להופעתו לפניו תוקף מדיני .לא לקבלת טובה בא נעמן
לישראל ,אלא כדי לדרוש שירות ולהעניק תמורה בעבור
אותו שירות .את בואו לישראל הוא מעוניין להפוך
לאירוע פוליטי רב רושם.
 .7רד"ק:
היו בתחילת הספר דברים אחרים ,אלא שהדברים
הצריכין סיפר הכתוב.
 .8בעל המצודות (ההולך בעקבות ר"י אברבנאל):
לא פירש הכתוב מה כתב בראשית אמריו ,כי היה
כמנהג ,לפקדו בשלום.
 .9פרופ' יאיר זקוביץ בספר גבה מעל גבה:
דומה בעינינו שאין כאן כוונה לחסוך בדברים בלתי
רלוונטיים ,אלא פתיחה תכליתית שהיעדר דברי ברכה
בה מכוון .מכתב אחר בספר מלכים פותח באופן דומה –
מכתבו של בעל הזרוע יהוא לעבדי אחאב בעיר יזרעאל,
הממהרים לסור למרותו ולהכריז כי הם עבדיו (מל"ב י',
ה) .לשון פתיחת ספרו של יהוא" :ועתה כבא הספר הזה
אליכם… וראיתם…" (פסוקים ב-ג שם).
במכתבי לכיש מצינו כי הנמוך במעמד מקדים דברי
ברכה למילת 'ועתה' בפנותו אל גבוה ממנו .כך לדוגמה
בחרס " :3עבדך הושעיהו שלח להגד לאדני יאוש:
י ְַש ִמע ה' את אדני ְשמֻׂ עַ ת שלם… ועת הפקח אדם אזן
עבדך לספר אשר שלחתה…"
...בתעודות מערד שפירסם אהרוני מצינו אבחנה ברורה
בין איגרות הנשלחות מנמוך לגבוה – ולפיכך מקדימות
דברי ברכה למילת "ועתה" – לבין איגרות שבהן פונה
גבוה לנמוך ,ומסמיך מילת "ועתה" לשמו של הנמען
ללא כל ברכה" :אל אלישב ועת נתן לכתים יין…"
(כתובת  .)1ברור אפוא כי פתיחת המכתב באה להעיד
על נחיתותו של מלך ישראל בפני מלך ארם.

 .10הרב אלחנן סמט:
באמרו למלך ישראל "יבא נא ( -נעמן) אלי" ,מתקן
אלישע את תפיסתו של נעמן ושל מלכו כי הנביא
הישראלי מצוי בחצר המלך כאחד מפקידיו אוכלי
שולחנו .על פי תפיסתם המוטעית הזאת ציפו הארמים
בודאי שהמלך יזמן את הנביא אליו ,ויפקוד עליו למלא
את תפקידו שעבורו הוא מקבל משכורת מאת המלך.
אולם אלישע אומר "יבא נא אלי" ,ובכך הוא מגלה את
עצמאותו כנביא :אין הוא סר למרותו של מלך ישראל,
ואין הוא אחד מאוכלי שולחנו .לפיכך לא הוא שיבוא אל
המלך ,ואף לא אל נעמן הארמי ,שאותו אין הנביא מכיר
כלל .מי שזקוק לעזרתו של הנביא ,ימחל על כבודו
ויטריח עצמו אל האיש שאותו הוא מבקש.
כבר בעמידה זו על כבודו ועל עצמאותו של הנביא ישנו
לקח לנעמן הארמי .עוד בטרם זכה להתרפא מידו של
הנביא הזה ,נודע לו לנעמן "כי יש נביא בישראל" והוא
איננו דומה לנביאי אומות העולם :הוא אינו תלוי בדעת
מלכו ואינו מקבל ממנו פקודות.
 .11הרב אלחנן סמט:
נעמן כבר הלך שתי הליכות כדי לזכות בטהרתו ,אך
כיוון שליווה אותן במעשים המביעים גאווה ותקיפות
כלפי מלך ישראל וכלפי הנביא בישראל ,לא קירבו אותו
הליכותיו אל תכליתו ,אלא גרמו לו להתרחק ממנה.
בהליכתו אל מלך ישראל ,ולא ישירות לנביא ,כמעט
והגיע נעמן למבוי סתום ,שכן המלך לא הבין את כוונת
האיגרת השלוחה אליו מידי מלך ארם ,ולא ידע כיצד
לנהוג בנעמן .התערבותו של אלישע הצילה את המצב.
בהליכתו לאלישע נראה שנעמן היה יכול לזכות ברפואה
מידית ,אך שוב גאוותו פגעה באפשרותו להיטהר,
והרחיקה אותו שוב ממטרתו .עתה עליו ללכת בשלישית
כדי שיהא ראוי לזכות בטהרתו.... .
עצתה של הנערה יכולה הייתה להתפרש לו כמקרה
בעלמא ,נטול כל משמעות סמלית רמוזה – וכך אכן
נתפרשה לו ,ועל כן קיבל עצתה; הליכתו אל הנביא
יכולה הייתה להתפרש לו כצעד טכני נטול כל משמעות
רוחנית – וכך אכן נתפרשה לו ,ועל כן לא סירב להליכה
זו .אולם הציווי על הרחצה בירדן נראה לנעמן ממש
כהשפלה מכוונת של כבודו וכבוד ארצו .ועל כן גדולה
חמתו ,והוא מתכונן להסתלק מן המקום בכעס.
 .12ר' יוסף אבן כספי לפרש את דברי נעמן:
והניף ידו אל המקום – הטעם :מקום הנגע ,על דרך
רופאי אליל או הקוסמים והמכשפים.
 .13ביאור בעקבות התרגום הארמי ומפרשים:
[אילו] דבר גדול (= קשה) דבר הנביא אליך [לעשותו כדי
שתרפא] ,הלא תעשה[ו] ,ואף כי (= וכל שכן) אמר אליך
רחץ וטהר [שהוא דבר קטן ופשוט ,שעליך לעשותו].
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