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 ד'שעת' באדר                                 ד "בס

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

                     י ארבעת המצורעים "ישועת שומרון ע
   (על פי שיעור של הרב אלחנן סמט)מצורע פרשת ל

 
עוסקת  והפטרתה, פרשת השבוע פותחת בטהרת המצורע

בסיפור בבשורת הישועה של שומרון מפי ארבעת 
  .המצורעים

 ('כ-ג"י)' פרק ז' כים בממל .1
יש  ג ַער ַוֹיאְמרּו אִׁ ַתח ַהשָּ ים פֶּ עִׁ יּו ְמֹצרָּ ים הָּ ה ֲאנָּשִׁ עָּ ְוַאְרבָּ

ל ים ֹפה ַעד-אֶּ ה ֲאַנְחנּו ֹיְשבִׁ ְתנּו-ֵרֵעהּו מָּ ם ד  .מָּ ָאַמְרנּו -אִׁ
עִׁ  ב בָּ עָּ רָּ יר ְוהָּ עִׁ םנָּבוֹא הָּ ם ְואִׁ ַמְתנּו שָּ ְתנּו -יר וָּ מָּ ַשְבנּו ֹפה וָּ יָּ
ל ְפלָּה אֶּ ה ְלכּו ְונִׁ ם-ְוַעתָּ ם אִׁ ם-ַמֲחֵנה ֲארָּ ְחיֶּה ְואִׁ -ְיַחיֻּנּו נִׁ

ְתנּו מָּ נּו וָּ יתֻּ ל ה  .ְימִׁ בוֹא אֶּ ף לָּ מּו ַבנֶּשֶּ קֻּ ם -ַויָּ ַמֲחֵנה ֲארָּ

ֹבאּו ַעד ֵנה ֵאין-ַויָּ ם ְוהִׁ יש-ְקֵצה ַמֲחֵנה ֲארָּ ם אִׁ י -ַוא ו  .שָּ ֹדנָּ
ת יַע אֶּ ְשמִׁ דוֹל -הִׁ ל גָּ ב קוֹל סּוס קוֹל ַחיִׁ כֶּ ם קוֹל רֶּ ַמֲחֵנה ֲארָּ

ל יש אֶּ ַכר-ַוֹיאְמרּו אִׁ ֵנה שָּ יו הִׁ ת-ָאחִׁ ֵאל אֶּ ְשרָּ ְך יִׁ לֶּ ֵלינּו מֶּ -עָּ

ת ים ְואֶּ תִׁ ֵלינּו-ַמְלֵכי ַהחִׁ בוֹא עָּ ם לָּ ְצַריִׁ קּומּו  ז  .ַמְלֵכי מִׁ ַויָּ
ף ַויַ  נּוסּו ַבנֶּשֶּ תַויָּ ת-ַעְזבּו אֶּ ם ְואֶּ ת-ָאֳהֵליהֶּ ם ְואֶּ -סּוֵסיהֶּ

ר ם ַהַמֲחנֶּה ַכֲאשֶּ ל-ֲחֹמֵריהֶּ נֻּסּו אֶּ יא ַויָּ ם-הִׁ ֹבאּו  ח  .ַנְפשָּ ַויָּ
ֵאלֶּה ַעד ים הָּ עִׁ ל-ַהְמֹצרָּ ֹבאּו אֶּ ד -ְקֵצה ַהַמֲחנֶּה ַויָּ חָּ ל אֶּ ֹאהֶּ

ב ּוְבגָּ  הָּ ף ְוזָּ סֶּ ם כֶּ שָּ ְשאּו מִׁ ְשתּו ַויִׁ ים ַוֵיְלכּו ַוֹיאְכלּו ַויִׁ דִׁ
ל ֹבאּו אֶּ בּו ַויָּ שֻּ נּו ַויָּ ם ַוֵיְלכּו -ַוַיְטמִׁ שָּ ְשאּו מִׁ ל ַאֵחר ַויִׁ ֹאהֶּ

נּו ל ט  .ַוַיְטמִׁ יש אֶּ ים -ֵרֵעהּו ֹלא-ַוֹיאְמרּו אִׁ ֵכן ֲאַנְחנּו ֹעשִׁ
ה יוֹם ינּו ַעד-ַהיוֹם ַהזֶּ כִׁ ים ְוחִׁ ה הּוא ַוֲאַנְחנּו ַמְחשִׁ -ְבֹשרָּ

ה ֵבית אוֹר ַהבֹ  ידָּ ה ְלכּו ְונָֹּבָאה ְוַנגִׁ ווֹן ְוַעתָּ ָאנּו עָּ ר ּוְמצָּ קֶּ

ְך לֶּ ל י  .ַהמֶּ ְקְראּו אֶּ ֹבאּו ַויִׁ ם ֵלאֹמר -ַויָּ ידּו לָּהֶּ יר ַוַיגִׁ עִׁ ֹשֵער הָּ
ל אנּו אֶּ ֵנה ֵאין-בָּ ם ְוהִׁ ם-ַמֲחֵנה ֲארָּ יש ְוקוֹל ָאדָּ ם אִׁ י   שָּ כִׁ

ם רַהּסּוס ָאסּור ְוַהֲחמוֹר ָאסּור וְ -אִׁ ים ַכֲאשֶּ לִׁ ה-ֹאהָּ   .ֵהמָּ

ה יא ימָּ ְך ְפנִׁ לֶּ ידּו ֵבית ַהמֶּ ים ַוַיגִׁ א ַהֹשֲערִׁ ְקרָּ ם  יב  .ַויִׁ קָּ ַויָּ
ל ר אֶּ ְך ַלְילָּה ַוֹיאמֶּ לֶּ ה-ַהמֶּ ידָּ יו ַאגִׁ דָּ ר-ֲעבָּ ם ֵאת ֲאשֶּ כֶּ -נָּא לָּ

ם נּו ֲארָּ שּו לָּ י  עָּ ְדעּו כִׁ ן-יָּ ים ֲאַנְחנּו ַוֵיְצאּו מִׁ נֶּה ַהַמחֲ -ְרֵעבִׁ
ֵבה בהשדה  ה)ְלֵהחָּ דֶּ י( ַבשָּ ן-ֵלאֹמר כִׁ יר -ֵיְצאּו מִׁ עִׁ הָּ

ל ים ְואֶּ ְתְפֵשם ַחיִׁ יר נָֹּבא-ְונִׁ עִׁ יו  יג  .הָּ דָּ ד ֵמֲעבָּ חָּ ַוַיַען אֶּ
ְקחּו ר ְויִׁ ן-ַוֹיאמֶּ ה מִׁ שָּ ר -נָּא ֲחמִׁ ים ֲאשֶּ ְשָארִׁ ים ַהנִׁ ַהּסּוסִׁ

ְשֲארּו ל-נִׁ נָּם ְככָּ ּה הִׁ ְש ( ֲהמוֹן)ההמון -בָּ ר יִׁ ֵאל ֲאשֶּ רָּ
ְשֲארּו ל-נִׁ נָּם ְככָּ ּה הִׁ ר-בָּ ֵאל ֲאשֶּ ְשרָּ ה -ֲהמוֹן יִׁ ְשְלחָּ מּו ְונִׁ תָּ

ה ְראֶּ ְך ַאֲחֵרי  יד  .ְונִׁ לֶּ ְשַלח ַהמֶּ ים ַויִׁ ב סּוסִׁ כֶּ ְקחּו ְשֵני רֶּ ַויִׁ

ם ֵלאֹמר ְלכּו ּוְראּו-ַמֲחֵנה ם ַעד טו  .ֲארָּ -ַוֵיְלכּו ַאֲחֵריהֶּ
ל ֵנה כָּ ר-ַהַיְרֵדן ְוהִׁ ים ֲאשֶּ ים ְוֵכלִׁ דִׁ ְך ְמֵלָאה ְבגָּ רֶּ יכּו -ַהדֶּ ְשלִׁ הִׁ

ם בהחפזם  ם)ֲארָּ ְפזָּ לְֶּך (ְבחָּ דּו ַלמֶּ ים ַוַיגִׁ בּו ַהַמְלָאכִׁ שֻּ   .ַויָּ

י ְסָאה טז ם ַוְיהִׁ ֹבזּו ֵאת ַמֲחֵנה ֲארָּ ם ַויָּ עָּ ֹסלֶּת -ַוֵיֵצא הָּ

ְדַבר  ל כִׁ קֶּ ים ְבשֶּ ם ְשֹערִׁ אַתיִׁ ל ְוסָּ קֶּ ְך  זי  .'הְבשֶּ לֶּ ְוַהמֶּ
ת יד אֶּ ְפקִׁ ר-הִׁ יש ֲאשֶּ לִׁ ן ַעל-ַהשָּ ְשעָּ דוֹ ַעל-נִׁ ַהַשַער -יָּ

ֹמת ם ַבַשַער ַויָּ עָּ הּו הָּ ְרְמסֻּ ֱאֹל  ַויִׁ יש הָּ ר אִׁ בֶּ ר דִׁ ים קִׁ ַכֲאשֶּ

יו ְך ֵאלָּ לֶּ ת ַהמֶּ דֶּ ר ְברֶּ בֶּ ר דִׁ יש  יח  .ֲאשֶּ י ְכַדֵבר אִׁ ַוְיהִׁ
ֱאֹל לקִׁ הָּ ְך ֵלאמֹ -ים אֶּ לֶּ ל   רַהמֶּ קֶּ ים ְבשֶּ ם ְשֹערִׁ אַתיִׁ סָּ

ר ְבַשַער ֹשְמרוֹן-ּוְסָאה חָּ ֵעת מָּ ה כָּ ְהיֶּ ל יִׁ קֶּ  יט  .ֹסלֶּת ְבשֶּ
ת יש אֶּ לִׁ ֱאֹל-ַוַיַען ַהשָּ יש הָּ ֵנה קִׁ אִׁ ה  'הים ַוֹיאַמר ְוהִׁ ֹעשֶּ

ה  ְנָך ֹראֶּ ר הִׁ ה ַוֹיאמֶּ ר ַהזֶּ בָּ ה ַכדָּ ְהיֶּ ם ֲהיִׁ ַמיִׁ בוֹת ַבשָּ ֲארֻּ

ם ֹלא ֹתאֵכלְבֵעינֶּי שָּ י כ  .ָך ּומִׁ ם -ַוְיהִׁ עָּ ְרְמסּו ֹאתוֹ הָּ לוֹ ֵכן ַויִׁ

ֹמת   .ַבַשַער ַויָּ
 

 ?מי היו ארבעת המצורעים

א ובמקבילות מובא מאמרו של "במסכת סוטה מז ע .2
 :יוחנן' ר

יוחנן זה ' אמר ר –" וארבעה אנשים היו מצורעים"
 .גיחזי ושלושת בניו

יוחנן לזהות את המצורעים ' מה ראה ר, נשאלת השאלהו
 ?האנונימיים בסיפורנו עם גיחזי ובניו

מההיבט הפורמלי יש כאן ש, ומסביר הרב אלחנן סמט
' לנוס מן האנונימיות'דוגמה לדרכו של מדרש האגדה 

ולזהות אישים אנונימיים במקרא עם אישים ידועי שם 
כגון שהיו באותו הדור , כשישנה עילה כלשהי לזיהויים

במקומנו הצרעת . הם תכונה משותפת וכדומהאו שיש ל
והעובדה ששני האירועים אירעו , היא העילה לזיהוי זה

על תכונה זו של ) . באותו הדור ובזיקה לאלישע הנביא
מדרש האגדה עמד חוקר המדרש יצחק היינמן בספרו 
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יוחנן ' שלדרשתו של ריתכן אולם  (.דרכי האגדה פרק ד
 . ותרישנה סיבה נוספת ומשמעותית י

 
 :יוחנן' לדרשת רהבאים הסברים הרב סמט מציע את ה

התגלה לנו אלישע כמי ' בסיפור אודות נעמן בפרק ה. א
שר צבאה של , ואם עשה כן לנוכרי. שבידו לטהר מצורע

ואלו , ודאי שעשה כן למצורעים בני עמו, מדינת אויב

ואם כך  1.וודאי התדפקו על דלתו של נביא הדור לשם כך
פשר הימצאותם של ארבעה מצורעים אלו  מה, הדבר

מצורעים אלו אינם ראויים , על כורחך? בשער שומרון
וזאת משום שהוא הוא שהענישם , לחסדו של אלישע

 כנאמר , בצרעת

 ( כז', ה)בסיום הסיפור אודות נעמן  .3
 ".וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם"
 

לבין ' קיים דמיון רב בין המסופר אודות גיחזי בפרק ה. ב
כמו גיחזי : המסופר אודות ארבעת המצורעים בסיפורנו

והם נטלו והטמינו מעין , גם הללו פעלו מתוך רדיפת בצע
 .אותם דברים שנטל גיחזי והפקיד בביתו

 :ההקבלה בין גיחזי והמצורעים .4
 המצורעים   גיחזי

ם ( כג' ה) ַריִּ כְּ ַצר כִּ ףַויָּ סֶּ ם  (ח) כֶּ שָּ אּו מִּ שְּ ףַויִּ סֶּ ב כֶּ הָּ זָּ  וְּ
פֹות י ֲחלִּ תֵּ יםְבגָּ  ּושְּ ים דִׁ דִׁ  ּוְבגָּ

ת…( כד) יִּ ֹקד ַבבָּ פְּ נּו … ַויִּ מִּ כּו ַוַיטְּ  ַויֵּלְּ
כמו גם על מעשיהם , עיקר הביקורת על מעשיו של גיחזי

 .הוא על העיתוי שבו עשו את מעשיהם, של המצורעים

 ( כו', ה)אלישע אומר לגיחזי  .5

 "…העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים"
 (: ט) ואף המצורעים אומרים לעצמם

ואנחנו , היום הזה יום בשרה הוא, לא כן אנחנו עשים"

 ."ומצאנו עוון …מחשים
דמיון כפול זה מעלה את האפשרות לזהות את 

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

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

העת לקחת כסף ובגדים ומהרו לבשר את הישועה 
מידה כנגד , תיקנו את חטאו הקודם של גיחזי, בשומרון

 !מידה
יוחנן על ' כאשר אמר ר, על פי הסבר זה של הרב סמט

לא , ארבעת המצורעים כי אלו הם גיחזי ושלושת בניו

                                                 
ורק , ריפויו של נעמן מצרעתו היה אינטרס לאומי: מובן שהשערה זו ניתנת להפרכה 1

אולם ריפוי כל המצורעים הישראלים היה בגדר . משום כך פעל אלישע לשם כך
לפיכך התערבותו של אלישע בכך אינה , ביטול חלקי של דיני הצרעת שבתורה

 .סבירה

רכה חיובית אלא להע, התכוון לזיהוי מדרשי בלבד
על שתיקנו בסיפורנו את מה שקלקלו בסיפור , שלהם

  .הקודם
 מהנאמר, הרב סמט ראיה להבנה זאת בדברי רב יוחנן

  :'ד 'סיפור הבא שבראש פרק חב  .6
אֱ  יש הָּ י ַנַער אִׁ ל ֵגֲחזִׁ ְך ְמַדֵבר אֶּ לֶּ ים ֵלאֹמר-ְוַהמֶּ   :ֹלהִׁ

שָּ  ר עָּ ל ַהְגֹדלוֹת ֲאשֶּ י ֵאת כָּ ה נָּא לִׁ עַסְפרָּ ישָּ   .ה ֱאלִׁ
מסתבר שבשעה שישב גיחזי לפני המלך לא היה גיחזי ו

 והלא ? אולם כיצד ניתן להבין זאת. מצורע

 ( כז', ה)גזר עליו אלישע ' בסוף פרק ה .7
 " לעולםוצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך "

 ומייד נאמר שם 
 ".ויצא מלפניו מצרע כשלג"

ל לנסות לענות על קושי זה באמצעות הכלאמנם ניתן 
ולהקדים את הסיפור , "אין מוקדם ומאוחר בתורה"

אולם נראה שהנחת העבודה . 'לזה שבפרק ה' שבפרק ח
של חכמינו זכרונם לברכה במה שנוגע לסיפורים אודות 

ואם כך  .הייתה שהם מסודרים בסדר כרונולוגי, אלישע
אנו חייבים להניח שגיחזי נרפא ברבות הימים , הדבר

רי לא נתקיימה גזרתו של ה, אולם אם כך. מצרעתו
על כך ? "לעולםוצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך "-אלישע  

גיחזי : יוחנן ורומזים לתשובה' באים דבריו של ר
ושלושת בניו נרפאו מצרעתם בזכות התיקון שתיקנו 

 –בדבר שקלקלו . בסיפורנו את חטאם שבסיפור הקודם

ל כן וע, בו תיקנו –ברדיפת בצע בעיתוי שיש בו נזק חמור 
 . זכו להיוושע

 
 המצורעים במחנה ארם
באהל הראשון של המצורעים על תחילת מעשיהם 

ולשם הצלת נפשם , הרי רעבים הםש, "ויאכלו וישתו"
בראותם אהלים , ועתה. סיכנו עצמם ליפול למחנה ארם

האם לא יחיו את נפשם לפני כל דבר , עמוסים בכל טוב
אף מחוצה ו)על המשך מעשיהם באותו אהל בל א? אחר

 : 'פסוק ח( לו
ְשתּו... ד ַוֹיאְכלּו ַויִׁ חָּ ל אֶּ ל ֹאהֶּ ֹבאּו אֶּ  ַויָּ

נּו ים ַוֵיְלכּו ַוַיְטמִׁ דִׁ ב ּוְבגָּ הָּ ף ְוזָּ סֶּ ם כֶּ שָּ ְשאּו מִׁ  ַויִׁ
ל ַאֵחר ל ֹאהֶּ ֹבאּו אֶּ בּו ַויָּ שֻּ   ַויָּ
נּו ם ַוֵיְלכּו ַוַיְטמִׁ שָּ ְשאּו מִׁ   .ַויִׁ

, ומרון גוועים אנשים ברעבבעיר ש: יש לטעון כנגדם
. והמצורעים הללו מחזיקים בידם את המפתח להצלתם

חמורה עוד יותר הטענה  ?העת לקחת כסף וזהב ובגדים
כאן כבר לא נאמר . כנגדם על אשר עשו באהל השני

שכן את זאת עשו באהל הראשון כל , "ויאכלו וישתו"
כל כניסתם לאהל זה לא הייתה אלא כדי לשאת . צרכם

 .ש ולהטמינורכו
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יתכן וניתן להסביר את התנהגותם עקב היותם 
אפשר כי ישיבתם . היושבים בדד מחוץ למחנה, צורעיםמ

טשטשה בהם , בודדים ומרוחקים, מחוץ לחומות העיר
והלא עצם . את רגש האחריות כלפי אחיהם שבתוך העיר

השיקול שהביא אותם ליפול אל מחנה ארם מעיד על 
 .ר שומרוןיציאתם מגורלה של העי

לא לזמן רב המשיכו המצורעים , בין כך ובין אחרת
הביאם  (לא גורם חיצוניו)מצפונם ו. במעשיהם הנלוזים

 ( 'פסוק ט) :לשנות את דרכם
ל ֵרֵעהּו יש אֶּ ים: ַוֹיאְמרּו אִׁ   ֹלא ֵכן ֲאַנְחנּו ֹעשִׁ

ה הּוא ה יוֹם ְבֹשרָּ ים, ַהיוֹם ַהזֶּ  ַוֲאַנְחנּו ַמְחשִׁ
ינּו כִׁ ווֹן ְוחִׁ ָאנּו עָּ ר ּוְמצָּ   ַעד אוֹר ַהֹבקֶּ

ְך לֶּ ה ֵבית ַהמֶּ ידָּ ה ְלכּו ְונָֹּבָאה ְוַנגִׁ   .ְוַעתָּ
בדבריהם ' עוון'ג פירוש שניהם כי המילה "י ורלב"רש

  :'עונש'פירושה 

   :י"רש .8

  .מתחייבים אנו למלכות –ומצאנו עוון 

 :ג"רלב .9
ידעו זה , אם אנחנו שותקים ונמתין עד אור הבקר

אל וימצאנו עונש על אשר לא בשרנו הבשורה ישר
 .הזאת

שהרי , מבחינה לשונית טהורה אין מניעה לפרש כך

 2.מעשה וגמולו נוטים להתחלף תדיר בלשון המקרא
המפרשים אולם מבחינה עניינית קשה להבין מה ראו 

מדוע לא נפרש את המילה . מצורעיםהלהפך בחובתם של 
ריהם כי חטא הוא אז תהיה כוונת דב. 'חטא'כ' עוון'

אף אם , להשהות בשורה טובה העשויה להציל חיי אדם
שכן הרי היא אך מלילה , יש לכאורה הצדקה להשהיה זו

 (.ובלילה אין רגילים לנוע בשדה)ועד בוקר 
מי יידע שהקדימו ? איזה עונש צפוי להם, יתר על כןו

ומי יבוא עמם חשבון , לבוא למחנה ארם לפני שאר העם
 ?הקדימו לבשר את בשורתם בעוד לילהעל כך שלא 

סגנון דבריהם של המצורעים ש, כמו כן טוען הרב סמט
והוא מעיד על , על גבול השירה, סגנון מרומם הוא
ואנחנו , היום הזה יום בשרה)"פאתוס מוסרי 

 .ולא על חשבונות קטנים של פחד מפני עונש, "(?מחשים
 

                                                 
 ": גדול עוני מנשא"ה "יג ד', ע בפירושו לספר בראשית ד"בהנה דברי רא 2

והעונש הרע הבא בעבור , שכר –' עקב'לפי דעתי העברים יקראו ה
; (טז, ו"בראשית ט" )כי לא שלם עון האמורי"וכן . חטאת –העון 

', איכה ד" )ויגדל עון עמי"; (י, ח"א כ"שמ" )אם יקרך עון בדבר הזה"
לא אוכל , כי זה העונש גדול, (ברי קיןהמשמעות בד -)והטעם (. ו

 .לסבלו

 . הרי לנו בדבריו ארבעה פסוקים במקרא שבהם עוון הוא עונש

 ו לילהאת מה שהחליטו לעשות הם אכן עושים עוד באות
  :(פסוק י)

יר עִׁ ל ֹשֵער הָּ ְקְראּו אֶּ ֹבאּו ַויִׁ ם ֵלאֹמר, ַויָּ ידּו לָּהֶּ  :ַוַיגִׁ
ם ל ַמֲחֵנה ֲארָּ אנּו אֶּ ם, בָּ יש ְוקוֹל ָאדָּ ם אִׁ ֵנה ֵאין שָּ  ְוהִׁ

ה ר ֵהמָּ ים ַכֲאשֶּ לִׁ ם ַהּסּוס ָאסּור ְוַהֲחמוֹר ָאסּור ְוֹאהָּ י אִׁ  .כִׁ
רובצת , םלאחר שמלאו המצורעים את חובת, עתה

 .האחריות להצלתה של שומרון לפתחו של המלך
 

אר עיכוב קל בהתגשמות ומת( ו"ט-א"י)בהמשך 
מלך ישראל נותן פירוש לבשורת המצורעים : הישועה

ויש בו כדי לגרום להמשך , שאינו מתאים למציאות
דבריו . בעיר הנצורה והרעבה" שב ואל תעשה"מדיניות ה

ה רחוקה בעיניו של מלך ישראל מראים לנו עד כמ
ועד כמה אין , אפשרות ההתגשמות של נבואת אלישע

אלא  .הוא מאמין ואינו מצפה להתרחשותו של נס הצלה
שפקפוקו של מלך ישראל אינו קובע את התוצאה 

והמלך עצמו שולח , עצת אחד מעבדיו מתקבלת: הסופית
. שני רכב סוסים לבדוק את פשר דבריהם של המצורעים

כי  –ת מה שאנו יודעים זה מכבר השליחים מגלים א
והם שבים אל העיר , הארמים נסו כל עוד נפשם בם

עתה נפתח הפתח להתגשמות . ומדווחים זאת למלך
 .המופיעה בסיומה של ההפטרהמלאה של נבואת אלישע 

  
 מדוע נבחרו מצורעים כשלוחי בשורת ההצלה

מדוע בחרה : אחת השאלות שנשאלות על פרשה זו היא
פוך דווקא ארבעה מצורעים לשלוחי בשורת ההשגחה לה

האם זהו כבודה של הנבואה שבפי ? ההצלה של שומרון
והלא ? שתתממש בסיועם של אנשים טמאים, אלישע

ומדוע לא נבחר שליח נכבד , הרבה שלוחים לו למקום
 ?לבשר על ההצלה
חשה , בשיר המתבסס על סיפורנו, רחל המשוררת

ונתנה לכך , בטים בהבחריפות רבה את הבעיה שאנו מתח
 וכך . אקטואלי-ביטוי פיוטי

' מהדורת דבר עמ)' יום בשורה'כתבה בשירה  .11
 (:סא

 בשכבר הימים האויב הנורא
 ;את שומרון הביא במצור

 ארבעה מצורעים לה בשרו בשורה
 לא בשרו בשורת הדרור

 

 ,כל הארץ כולה –כשומרון במצור 
 .וכבד הרעב מנשא

 ,אך אני לא ֹאבה בשורת גאולה
 .אם מפי מצורע היא תבוא

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

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

לנפול "ומעדיפים , מצטרפים למסקנה בשירה של רחל
רק משום " אור ליום בשורה הגדול, ממצוקת המצור

אולם ודאי . שבשורת הגאולה באה מפי ארבעה מצורעים
גם הם הרגישו את הביזוי בכך שאת הבשורה הם שמעו 

טהור יבשר ה"ואף הם היו מעדיפים כי , מפי מצורעים
 ".וגאל הטהור

 
ברמה : תשובה לשאלה זו בשתי רמותמציע , הרב סמט

 . הטכנית וברמה העקרונית
אנשי שומרון לא היו יכולים לגלות , מן הבחינה הטכנית

שהרי הללו היו , בעצמם את בריחתם של הארמים
מי יכול היה לגלות את . אין יוצא ואין בא, נצורים בעירם

, שים המצויים מחוץ לשומרוןרק אנ? בריחת הארמים
. ושבאפשרותם לנוע בחופשיות מן העיר אל מחנה ארם

בנסיבות הרעב . אנשים כאלה בדיוק היו המצורעים
הכבד הם החליטו ליפול למחנה ארם ואיש לא היה יכול 

 -נמצא כי דווקא מעמדם של המצורעים . לעצור בעדם
מגורשים מעירם וחוליה אנושית רופפת שאינה שייכת 

הוא שהפכם לשלוחים  -לא לישראל ולא לארם 
 .ברמה הטכנית המתאימים לתפקיד המבשרים

רבות דרכים שהרי , אינה מספקת אלא שתשובה זו
וניתן , למקום למצוא שלוחים מתאימים לתפקיד זה

להעלות על הדעת תסריטים חלופיים שונים למה שאירע 
לולי היו המצורעים ראויים בעיני ההשגחה . בפועל

מסתבר שהייתה מוצאת , פקידם מסיבות עקרוניותלת
שאלתנו חוזרת . לה שלוחים אחרים מתאימים יותר

 .אפוא למקומה
 

, ההתשובה לשאלש, ברמה העקרונית מציע הרב סמט
, מדוע בחרה ההשגחה דווקא במצורעים כמבשרי ההצלה

לא במאור פנים ניצלה שומרון מן : טמונה בעצם השאלה
אלא מתוך אילוץ של מעלה  ,הרעב ולא מחמת זכותה

למחות את שם ישראל מתחת ' לא דבר ה"שהרי , כביכול
כדברי הכתוב , בעמל ישראל' קצרה נפשו של ה". השמים

ומתוך כך הוא נחלץ להצלתם ברגע , בספר שופטים
 .האחרון לפני קריסתה של שומרון מחמת הרעב הנורא

אופיו של הנס ופרטיו מעידים על כך כי אמנם ניצלה 
 :אולם עלובה ישועתה, ומרוןש

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

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

ולא לשינוי מהותי במצבו של עם ישראל אל מול 
 .אויביו הארמים

 אלישע נתקלת בפקפוק ובלעג נבואתו של. 

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

 .כמלכודת שטמנו הארמים

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

 .הניסית' אלא מפני התערבות ה, ישראל

 ראל לא הבינו כלל את הנס שאירעיש: לא זו אף זו .
באזני ' הם לא שמעו את הקולות שהשמיע ה

 .ולא היה בידם כל הסבר לבריחתם, הארמים

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

 .נרמס למוות על ידיהם
ההתבוננות במכלול סיפורנו מסירה עתה כל קושי 

. ם של מצורעים לבשר את בשורת ההצלהמבחירת
ואף . בחירה זו הולמת את אווירת הסיפור כולו, אדרבה

זהו סיפור על נס הצלתה של שומרון מרעב , על פי כן
קי ולא בזכות תשובת אנשי לו-שנעשה בחסד א, נורא

 שומרון
 

 הפטרת פרשת מצורע
ביום תורת המצרע "פרשת מצורע עוסקת ברובה בכידוע 

הפטרתנו עוסקת נשאלת השאלה הרי ו". טהרתו
ושאינם יכולים אפוא , במצורעים שלא נרפא נגעם

הדין היחיד מדיני המצורע ! להתחיל בתהליך הטהרה
 , שקיומו מודגם בהפטרתנו הוא ישיבתם מחוץ לעיר

 ( מו, ג"ויקרא י)בהתאמה למה שנאמר בתורה  .11
בדד ישב מחוץ , טמא הוא, כל ימי אשר הנגע בו יטמא"

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

 !מתאימה להיות הפטרת תזריע
 

סיפור רפואת נעמן מצרעתו היה מתאים , ולכאורה
ר את דרכי שהרי הוא מתא, להפטיר לפרשת מצורע

הליך טהרתו . רפואתו של נעמן מצרעתו עד שנטהר ממנה
תורה אינו תואם את הנאמר בכמובן של נעמן מצרעתו 

אולם דיני התורה , "תורת המצרע ביום טהרתו"על 
סיפורו של נעמן אבל . מיועדים לישראלים ולא לנוכרים

להליך הנפשי הנחוץ למצורע כדי נאמן ביטוי מבווה 
ואם כן . מה שאינו נזכר כלל בפרשת מצורע, להיטהר

, משלים סיפור זה את דיני טהרתו של המצורע בתורה
 ! הפטרת פרשת תזריע סיפור זה הרי הואאבל 
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ד "י-בשני חיבורים מן המאה ה, אכןש, ואומר הרב סמט
ר "יהודה ב' בסדר טרויש לר: מתועד מנהג הפוך ממנהגנו
ר יוסף שליח ציבור "מנחם ב' אליעזר על פי יסוד רבו ר

ובספר ( ה"נדפס לראשונה בפרנקפורט דמיין תרס)
 (ט"קרקא תרס)ר יהודה "נתן ב' ר, המחכים מאת בנו

וארבעה אנשים היו "נאמר שמפטירין לפרשת תזריע ב
 .ואילו לפרשת מצורע מפטירין בסיפור נעמן, "מצרעין

ההיגיון במנהגנו שלנו הוא ש, ומסביר הרב סמט
 –שבסיפור המוקדם בסדר הכתובים ועוסק בצרעת 

מפטירין לפרשה הראשונה העוסקת  –סיפור נעמן 
פור ארבעת סי –ואילו בסיפור המאוחר יותר , בצרעת

פרשת , מפטירין לפרשה המאוחרת יותר –המצורעים 
 .מצורע

 
י המצורעים משמש "ישועת שומרון ע סיפורכאמור 
וכן הוא משמש הפטרה גם כאשר ) לפרשת מצורעהפטרה 

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

אין חפיפה בין סיפורנו , הראשוניםוהמתועדים במקורות 
 .בשלמותו לבין ההפטרה

המכנה המשותף לכל המנהגים הוא שהם מתחילים את 
 . הקריאה באמצע הסיפור

אינו נקרא ( לג-כד', ו)חלקו הראשון של הסיפור  .12
 . לפי שום מנהג

י ַאֲחֵרי כד ן-ַוְיהִׁ ְקֹבץ בֶּ לְֶּך-ֵכן ַויִׁ ת-ֲהַדד מֶּ ם אֶּ ל-ֲארָּ -כָּ

ַצר ַעלַמֲחֵנהּו וַ  דוֹל ְבֹשְמרוֹן  כה  .ֹשְמרוֹן-ַיַעל ַויָּ ב גָּ עָּ י רָּ ַוְיהִׁ
יהָּ  לֶּ ים עָּ רִׁ ֵנה צָּ ף -ַעד ֱהיוֹת ֹראש  ְוהִׁ סֶּ ים כֶּ ְשֹמנִׁ ֲחמוֹר בִׁ

ב)ְוֹרַבע ַהַקב חרי  ה (-דִׁ שָּ ים ַבֲחמִׁ ף-יוֹנִׁ סֶּ ְך  כו  .כָּ לֶּ י מֶּ ַוְיהִׁ
ֵאל ֹעֵבר ַעל ְשרָּ עֲ -יִׁ ה צָּ שָּ ה ְואִׁ ה ַהֹחמָּ יעָּ יו ֵלאֹמר הוֹשִׁ ה ֵאלָּ קָּ

ְך לֶּ י ַהמֶּ ר ַאל כז  .ֲאֹדנִׁ יֵעְך -ַוֹיאמֶּ ן אוֹשִׁ ה ֵמַאיִׁ ֵעְך ְיהוָּ יוֹשִׁ

ן ן-ֲהמִׁ ן אוֹ מִׁ ב-ַהֹגרֶּ קֶּ ר כח  .ַהיָּ ְך ַמה-ַוֹיאמֶּ לֶּ לְָּך -לָּּה ַהמֶּ
ת י אֶּ ה ֵאַלי ְתנִׁ ה ַהֹזאת ָאְמרָּ שָּ אִׁ ר הָּ נּו -ַוֹתאמֶּ ְבֵנְך ְוֹנאְכלֶּ

תַהי ר-וֹם ְואֶּ חָּ י ֹנאַכל מָּ ת כט  .ְבנִׁ י ַוֹנאְכֵלהּו -ַוְנַבֵשל אֶּ ְבנִׁ
ת י אֶּ ַאֵחר ְתנִׁ יהָּ ַביוֹם הָּ ֹאַמר ֵאלֶּ א -וָּ נּו ַוַתְחבִׁ ְבֵנְך ְוֹנאְכלֶּ

ת ת ל  .ְבנָּּה-אֶּ ְך אֶּ לֶּ ְשֹמַע ַהמֶּ י כִׁ ְקַרע -ַוְיהִׁ ה ַויִׁ שָּ אִׁ ְבֵרי הָּ דִׁ
ת יו ְוהּוא ֹעֵבר -אֶּ דָּ ֵנה ַהַשק -ַעלְבגָּ ם ְוהִׁ עָּ ה ַוַיְרא הָּ ַהֹחמָּ

ת-ַעל יִׁ בָּ רוֹ מִׁ ר ֹכה לא  .ְבשָּ ה-ַוֹיאמֶּ י ֱאֹל-ַיֲעשֶּ ים ְוֹכה קִׁ לִׁ

ף ם  יוֹסִׁ ן-אִׁ ע בֶּ ישָּ יו ַהיוֹם-ַיֲעֹמד ֹראש ֱאלִׁ לָּ ט עָּ פָּ  לב  .שָּ
ְשַלח  תוֹ ַויִׁ ים אִׁ ים ֹיְשבִׁ ע ֹיֵשב ְבֵביתוֹ ְוַהְזֵקנִׁ ישָּ ֱאלִׁ יש וֶּ אִׁ

ל יו ְוהּוא ָאַמר אֶּ ְך ֵאלָּ ֹבא ַהַמְלאָּ ם יָּ רֶּ יו ְבטֶּ נָּ ְלפָּ ים -מִׁ ַהְזֵקנִׁ
י ם כִׁ יתֶּ ן-ַהְראִׁ ַלח בֶּ ת-שָּ יר אֶּ סִׁ ה ְלהָּ י -ַהְמַרֵצַח ַהזֶּ ֹראשִׁ

לֶּת ֲהלוֹא  ם ֹאתוֹ ַבדֶּ לֶּת ּוְלַחְצתֶּ ְגרּו ַהדֶּ ְך סִׁ ְראּו ְכֹבא ַהַמְלאָּ

ֵנה  לג  .יוקוֹל ַרְגֵלי ֲאֹדנָּיו ַאֲחרָּ  ם ְוהִׁ מָּ נּו ְמַדֵבר עִׁ עוֹדֶּ

ֵנה ר הִׁ יו ַוֹיאמֶּ ְך ֹיֵרד ֵאלָּ ה ֵמֵאת -ַהַמְלאָּ עָּ רָּ ה 'הֹזאת הָּ -מָּ

יל לַ    .עוֹד 'האוֹחִׁ
נראה שהטעם לכך הוא בזוועה ש, ומציע הרב סמט

ואין זה כבוד הציבור , המתגלה בצעקת האישה אל המלך
 .להשמיע באוזניו דברים כה קשים

בכך נחלקו המנהגים ? היכן מתחילים את ההפטרה ,ובכן
 : ומקורותיהם לשניים

הספרדים וכל המקורות הספרותיים , האשכנזים
אבודרהם ; רמזי רוקח; אשכול בשם הנגיד)האחרים 

מתחילים את קריאת ההפטרה שני פסוקים אחר ( ועוד

 ".…וארבעה אנשים היו מצרעים( "ג', ז)כך 
במנהג האשכנזים ההיגיון ש, ומסביר הרב סמט

והספרדים הוא בכך שהעילה לקריאת הפטרה זו 
". וארבעה אנשים היו מצרעים( "ג', ז)מתחילה בפסוק 

 –הרי זהו הקשר שבין פרשת מצורע לבין הפטרתה 

מחוץ  –הסיפור אודות המצורעים היושבים מחוץ לעיר 
הסיפור אודות המצורעים מסתיים בעצם בפסוק . למחנה

אוי היה לכאורה לסיים גם את ושם ר, (או יא)י 

פחות  –אלא שהפטרה זו קצרה יותר מדי , ההפטרה

ועל כן ממשיכים וקוראים את  –מעשרה פסוקים 
אף עתה אין אורכה של . הסיפור עד לסופו בפסוק כ

בעוד שעל פי דין , ההפטרה אלא שמונה עשר פסוקים
אלא . התלמוד צריך לקרוא עשרים ואחד פסוקים

בסיום עניין  –" סליק עניינא"ב, םשכדברי הגמרא ש
 .שלם די גם בפחות מעשרים ואחד פסוקים

 
 התימנים והאיטלקים פותחים , לעומתם

 ( א', ז" )…'ויאמר אלישע שמעו דבר ה"ב .13
ְמעּו ְדַבר א ע שִׁ ישָּ ר ֱאלִׁ ר  'הֹכה ָאַמר   'ה-ַוֹיאמֶּ חָּ ֵעת מָּ כָּ

ים ְבשֶּ -ְסָאה ם ְשֹערִׁ אַתיִׁ ל ְוסָּ קֶּ ל ְבַשַער ֹשְמרוֹןֹסלֶּת ְבשֶּ   .קֶּ

ר ב יש ֲאשֶּ לִׁ ן ַעל-ַוַיַען ַהשָּ ְשעָּ ְך נִׁ לֶּ ת-ַלמֶּ דוֹ אֶּ יש -יָּ אִׁ
ֱאל ֵנה קִׁ הָּ ה  'הים ַוֹיאַמר הִׁ ְהיֶּ ם ֲהיִׁ ַמיִׁ בוֹת ַבשָּ ה ֲארֻּ ֹעשֶּ

ם ֹלא ֹתאֵכל שָּ ה ְבֵעינֶּיָך ּומִׁ ה ֹראֶּ ְנכָּ ר הִׁ ה ַוֹיאמֶּ ר ַהזֶּ בָּ   .ַהדָּ
מנהג זה (. כ', ז)ים עד סוף הסיפור וממשיכים וקורא

ם בנספח "מתועד ברשימת ההפטרות שמביא הרמב

ההיגיון במנהגם של ש, ומסביר הרב סמט 3.לספר אהבה

                                                 
על ספרי ( וכן בנוסח התפילה שלו)ם "אין לסמוך ברשימת ההפטרות של הרמב 3

את דבריו על פי המנהגים שהם " תקנו"משום שהמדפיסים , ם הנדפסים"הרמב
המבוססת על כתב יד , א רבינוביץ"של הרנ' פשוטה יד'ם "במהדורת הרמב. הכירו

 : נאמר, ם עצמו"אוקספורד המאושר בחתימתו של הרמב

וארבעה אנשים ' ויאמר אלישע וכו – [תורת המצורע] זאת תהיה
 .במלכים' ומדלג עד ולא השליכם מעל פניו וכו' וכו

וארבעה "ג  ',ם שהוא הכיר את המנהג לפתוח את ההפטרה בז"ניכר מדברי הרמב, אכן
אך הוא מקדים את , (על מנהג זה ראה למעלה להלן" )אנשים היו מצרעים

 .כג ראה למעלה להלן, ג"במה שנוגע לדילוג להמשך ספר מלכים י. א', הקריאה לז
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הוא בהנחה ( ם"שיסודו ברמב)יהודי תימן ואיטליה 
, שההפטרה שנקבעה אינה רק הסיפור אודות המצורעים
 .אלא הסיפור השלם שבתוכו משובץ סיפור המצורעים

אולם את , סיפור זה הוא אמנם בן שלושים פסוקים
עשרת הפסוקים הראשונים ניתן להשמיט בלא לפגוע 

וראוי לעשות כן מן הטעם , בהבנת הסיפור בהמשך
ב לא ניתן -א', את הפסוקים ז, לעומת זאת. שכתבנו לעיל

שכן הסיפור כולו בהמשך תלוי , להשמיט מן ההפטרה
כ תלויים -פסוקים טזאין צריך לומר ש. בפסוקים אלו

אלא אפילו סיפור המצורעים לא בא , בנבואת אלישע
. אלא כדי להוציא את נבואת אלישע מן הכוח אל הפועל

ובאמת קשה להבין כיצד המנהג האחר ממשיך בקריאת 
ב אין אפשרות -והרי בלא פסוקים א: הסיפור עד לסופו

 . !כ-להבין כלל את פסוקים טז
שתי , מבחינת נבואת אלישע, טוען הרב סמט, יתר על כן

והתקיימותה ( ב-א', ז)נבואת אלישע  –הפסקאות הללו 
וכל שאר חלקי הסיפור לא נועדו , הסיפורעיקר הן ( כ-טז)

בכך שהם , את שתי הפסקאות הללו" לשרת"אלא 
 .נותנים להן רקע ונסיבות
ב בהפטרה גם מקרבת אותנו -הכללת שני הפסוקים א

אולם חסר עדיין פסוק , ושיםלעשרים ואחד פסוקים הדר
ם ועל פי "והנה בעיה זו נפתרת על פי דברי הרמב. אחד

מנהג התימנים והאיטלקים בכך שמדלגים להמשך ספר 
כדברי המשנה  אין בכך שום בעיה הלכתית)מלכים 

וכהגבלות הברייתא שם " מדלגין בנביא( "א"מגילה כד ע)
ם את ומוסיפי( "בלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו"ו

 :כג, ג"הפסוק י
ן  חָּ ם ַוְיַרֲחֵמם' הַויָּ ת  ֹאתָּ יתוֹ אֶּ ם ְלַמַען ְברִׁ ן ֲאֵליהֶּ פֶּ ַויִׁ

ק ְוַיֲעֹקב ְצחָּ ם יִׁ הָּ ם  ַאְברָּ יכָּ ְשלִׁ ם ְוֹלא הִׁ יתָּ ה ַהְשחִׁ ְוֹלא ָאבָּ
ה תָּ יו ַעד עָּ נָּ   .ֵמַעל פָּ
לא זו בלבד שהיא משלימה את פסוקי , הוספת פסוק זה

: א גם פותרת בעיה נוספתאל, ההפטרה לעשרים ואחד
וירמסו אתו העם בשער "' דבר רע'הסיפור מסתיים ב

יש ו. ודבר נדיר הוא שמסיימים הפטרה בפורענות, "וימת
אולם על פי  .אשכנזים והספרדיםזה מנהג הלתמוה מדוע 

 . 'דבר טוב'מנהגם של בני תימן ובני איטליה מסיימים ב
חנן את  :של סיפורנוודבר טוב זה הוא סיכום נאמן 

שומרון בסיפורנו וריחם על תושביה לא בזכות מעשיהם 

, אלא למען בריתו עם האבות –כי אין בהם מעשים  –
 -לא הגיע הזמן להשליכם מעל פניו " עד עתה"ומפני ש

פסוק זה מבאר את הסיבה לנס ". לא אבה השחיתם"לכן 
את אופיה , אך לא פחות מכך, שהתרחש בסיפורנו מחד

 . לעילשועה כפי שעמדנו עליו של הי" העלוב"


