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  "דבס

 

 

    

  הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

!נביא בישראל יש

-במהלך עליית 'רביעי' של הפרשיות המחוברות 'תזריע

מצורע' מסתיימת הראשונה (תזריע) ומתחילה השניה 

נמצאת הפטרת הללו (מצורע). בתפר שבין שתי הפרשיות 

פרשת תזריע, שאותה לא נקרא השנה
1

, העוסקת בנעמן, שר 

צבא ארם
2
אך דווקא אליה אני מבקש להקדיש את השורות  - 

  הבאות.

  הגוי שהלך להירפא אצל הנביא

ההפטרה עוסקת בנביא אלישע, ביחסי חוץ, בטהרת נגעים 

ומיד נראה איך הכל מתקשר יחד. ההפטרה  - ובירדן ובמימיו 

   -מדברת כאמור בשר הצבא של ארם ששמו נעמן 

ר  ַנֲעָמן ׂשַ ֶלךְ  ְו֠ א ֶמֽ י ֲאדָֹני֙ו  ְצָב֨ ֨דֹול ִלְפֵנ֤ ה ִאיׁש֩ ּגָ ֣ ם ָהיָ ֲאָר֜
י ֽ ים ּכִ ֣א ָפִנ֔ ַתן ּוְנׂשֻ ֹור  'ה֥  ֛בֹו ָנֽ ּב֥ ה ּגִ ֛ יׁש ָהיָ ם ְוָהִא֗ ה ַלֲאָר֑ ׁשּוָע֖ ּתְ

ע ִיל ְמֹצָרֽ   3.ַח֖

כולם מכירים אותו באותה תקופה, ככל הנראה הוא המנהיג 

הכי פופולרי ומוכר בעולם באותה עת, שהרי ארם היא 

מלכה החזקה באזור. נערה ישראלית שהייתה שבויה שם המ

עמן, ראתה את הצרעת שלו והציעה ושירתה אצל אשת נ

ושיע אותו מסוגל להש ,אל אלישע הנביא לאשתו שיילך

   -מצרעתו 

ׁשְֹמ֑רֹון  ַוּתֹ֙אֶמ֙ר ֶאל ֣ר ּבְ ִב֖יא ֲאׁשֶ י ַהּנָ י ִלְפֵנ֥ י ֲאֹדִנ֔ ּה ַאֲחֵל֣ ִבְרּתָ֔ ּגְ
ף אֹ  ז ֶיֱאסֹ֥ וֹ ָא֛ ַרְעּתֽ   5 4.֖תֹו ִמּצָ

שהאמונה אצלן חזקה הרבה יותר מאשר  ,כמו נשים רבות

-אצלנו הגברים, גם אשת נעמן מקשיבה להצעה ומשכנעת

מכריחה את בעלה לקבל את ההצעה. אמנם קשה לו 

לקבל את ההצעה הבזויה הזו ללכת לאיזה נביא בהתחלה 

 אבל מצבו אינו מאפשר לו להתעלם ממנה והוא -משונה 

פונה, בעזרת מלך ארם, אל מלך ישראל, שיקשר אותו עם 

                                                           
1
  כאשר הפרשיות מחוברות, כמו השנה, מפטירים בהפטרת 'מצורע'  

 מלכים ב', ז', ג'. -בארבעת המצורעים העוסקת    
2
 מלכים ב', ד', מ"ב ואילך. 
3
 שם, ה', א'. 
4
 שם, ג'. 
5
  מעניין שאנחנו פוגשים מישהי ישראלית שמציעה לנעמן  -בחצי חיוך  

ללכת לנביא, לאיש האלוקים, כדי להירפא ולא שיש לה איזו פרוטקציה אצל 

  הבריאות...איזה מאכער או אצל מישהו במערכת 

הנביא. המלך הישראלי חושש שארם מתכננים לו פה איזה 

   -אמבוש מדיני ומיד 

י ... ֽ ְלַהֲח֔יֹות ּכִ ית ּוֽ ִנ֙י ְלָהִמ֣ אֶמ֙ר ַהֱאלִֹה֥ים ָא֙ יו ַוּיֹ֙ ָגָד֗ ע ּבְ ְקַר֣ ֶז֙ה  ַוּיִ
ַרעְ  ֽ ף ִא֖יׁש ִמּצָ י ֶלֱאֹס֥ ַח ֵאַל֔ י ַאךְ ׁשֵֹל֣ ֤ ֹו ּכִ ֽעוּ  ּת֑ י ּדְ ֽ  ָנ֙א ּוְר֔אּו ּכִ

י ה ֖הּוא ִלֽ ֥   6.ִמְתַאּנֶ

הנביא שומע על קריעת הבגדים ומבקש מהמלך שישלח אליו 

   -את המצורע 

ל ָרֵאֽ ִיׂשְ ׁש ָנִב֖יא ּבְ ֥ י יֵ ֛ ע ּכִ   7.ְוֵיַד֕

אלישע כלל אינו טורח לפגוש את נעמן, המגיע אליו עם סוסיו 

ליח אל פתח הבית שאומר לו שכדי ורכבו, אלא שולח אליו ש

ירדן. נעמן, להירפא מהצרעת הוא צריך לטבול שבע פעמים ב

הנביא כלל לא פגש אותו אלא פגוע עד עמקי נשמתו מכך ש

שלח אליו שליח זוטר, סב על עקביו כעוס, אך עבדיו מצליחים 

   -לשכנע אותו למלא אחר עצת הנביא. להפתעתו 

יַּ  ל ּבַ ְטּבֹ֤ ֶרד ַוּיִ ב ַוּיֵ֗ ׁשָ ֣ יׁש ָהֱאלִֹה֑ים ַוּיָ ְדַב֖ר ִא֣ ים ּכִ ָעִמ֔ ַ֣בע ּפְ ֙ן ׁשֶ ְרּדֵ
ר ְטָהֽ ן ַוּיִ ַער ָקֹט֖ ֛ר ַנ֥ ְבׂשַ ֗רֹו ּכִ ׂשָ   8.ּבְ

והשאר היסטוריה. הוא חוזר אל אלישע, שהפעם דווקא כן 

   -ואומר לו  ,פוגש אותו

אֶמר ִהּנֵה ָכל ַוּיֹ֗ ין ֱאֹלִהי֙ם ּבְ י ֵא֤ ֣ ֙י ּכִ ְעּתִ א ָיַד֙ ֖י ִאם ָנ֤ ֶרץ ּכִ  ָהָא֔
ָרֵא֑ל ְוַעּתָ֛ה ַקח ִיׂשְ ךָ  ּבְ ֽ א ְבָרָכ֖ה ֵמֵא֥ת ַעְבּדֶ   9.ָנ֥

אלישע ממאן לקבל ממנו מאומה אך מתרצה בסופו של דבר 

ה'. בכך מסתיימת -עולה וזבחים ל -למתנה אחת בלבד 

ההפטרה. בהמשך הפרק, גיחזי, נערו של אלישע, כן מקבל 

זה צרעת בעצמו, אך אין זה  טובות הנאה מנעמן ו'חוטף' על

  חלק מההפטרה כאמור.

  הירדן יסב לאחור

סיפור נוסף, מוקדם הרבה יותר, שמתרחש במימי הירדן הוא 

חצייתם של ישראל את הנהר בהנהגת יהושע עם כניסתם 

לארץ. האירוע העצום הזה, שבו נחצו מימי הירדן כמו שנחצו 

                                                           
6
 שם, ז'. 
7
 שם, ח'. 
8
 שם, י"ד. 
9
 שם. ט"ו. 

  תשע"ז מצורע'-תזריע' –שיעור יומי בפרשת השבוע 
 

 'מה למעלה'
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בניסן בשנת י'  -מדויק  , מתרחש ביום10בשעתו מימי ים סוף

כיום  ליד המקום הנקרא -, ובמיקום מדויק 11הכניסה לארץ

12ארמון היהודים. -'קאסר אל יהוד'
היש אירוע גדול יותר  

 - שצריך היה להיחקק לדורות לזכר המאורע הזה? ומשום מה 

מקום, כלום. אין אצלנו במסורת היהודית שום חג, שום ציון ל 

ימצא שם היום  שם לתאריך או למאורע. להבדיל, מיש יעבור

שזועק 'נצרות' מכל עבריו. אין זו  -'אתר הטבילה'  - שלט 

טבילת אלישע את נעמן להירפא מצרעתו אלא להבדיל אלפי 

13 הבדלות טבילה אחרת לגמרי.
למה אנחנו לא עושים שום  

   אזכור לאירוע המכונן הזה של קריעת מימי הירדן והכניסה

  ?לארץ

אחת שמחברת אותנו  קתהתשובה לכך נמצאת בנקודה מרת

הפטרה. תמיד שאלתי את עצמי מה פשר ה חזרה אל

התנהגותו של אלישע? למה הוא לא הסכים להיפגש עם שר 

הרי זהו ביקור דיפלומטי מהדרג הכי גבוה  - צבא ארם? 

14שיש!
   

  בלי פוזות

ההסבר לזה ייתן לנו הסבר ועומק גם לכל פרשת המצורע. 

'הירדן יכול להועיל  -הוא מה שאלישע אומר לנעמן פה בעצם 

שתשבור את  - לך ולרפא אותך מהצרעת, אבל בתנאי אחד 

הגאווה שלך, שתעבוד על המידות שלך. אתה באמת חושב 

סניטרית?! אי הרצון שלי - שהצרעת היא בעיה מדיקלית

לפגוש אותך איננו נובע מטעמי כבוד, שהרי אני אפגוש אותך 

רדן ותיטהר, ואף בהמשך כאשר תשוב אלי לאחר שתטבול בי 

אעשה לך את הכבוד הגדול ביותר. או אז אפגוש אותך בלי 

הפוזות שהיו לך בתחילה, בלי הסוסים והרכב, ואז גם אומר 

את המתנות שאתה רוצה לתת לי . זה בכלל לא אני -לך 

למי שאותת לך, למי שבזכותו שברת מידה אחת  ותתן תשמור

תנה זה יגרום שלך ובזכות זה נטהרת. אם אני אקח ממך מ

  .'לפעולה הפוכה לגמרי. אגו מול אגו

ההפטרה הזו היא בדיוק כל פרשת הנגעים. מימי הירדן אינם 

פוקוס'. בתורתנו הנצחית והשלמה אין מקום שנקרא -'הוקוס

'אתר טבילה' שאתה מגיע אליו, עורך איזה טקס מאגי, נותן 

תוך שאתה  -סכום סמלי למטביל שמנהל את הטקס וניטהר 

שיך לעשות את כל העברות והחטאים שלך, ממשיך ממ

אצלנו זה  -להתנהג כמו שהתנהגת עד עכשיו. זה לא רציני 

  ההפך הגמור.

אלישע מלמד אותנו בהפטרה את כל העומק של הפרשה. 

יש בישראל שתי מערכות  -כבר הזכרנו בשיחה קודמת 

משפט. יש שופטים 'רגילים' שעוסקים במציאות הנגלית, ויש 

                                                           
10
  מתואר ביהושע, ג'. 
11
 שם, ד', י"ט. 
12
  ק"מ מזרחית ליריחו, דרומית לגשר אלנבי (ויקיפדיה). 10-כ 
13
  לפי מסורת הנוצרית זהו אתר הטבילה של אותו האיש ומאמיניו, האתר  

 השלישי בקדושתו לדתם.     
14

הרב מסר את השיחה על רקע פרשה דומה שהתרחשה השבוע, בה  

  סרב 

  ראש ממשלת ישראל להיפגש עם שר החוץ של גרמניה שביקר בארץ      

 קיצוני החותרים תחת הריבונות הישראלית.-ונפגש עם ארגוני שמאל     

שופטים ששופטים את המציאות הפנימית, -במקביל כהנים

שמגלים את האיתותים שהקב"ה שולח לי ועוזרים לי לעשות 

י מלמטה כדי שהקב"ה יוכל לעשות את את העבודה של

  העבודה מלמעלה.

  

  הקב"ה אוהב אותך

י' ניסן אנחנו לא עורכים טקס, לא מציינים יום עצמאות או -ב

היה  מפני שאמנם אז נחצה הירדן אבל הכל -כל דבר אחר 

נסים מלמעלה ואנחנו לא עשינו שום דבר. לא קשרנו שה 

למיטה, לא היה נחשון בן עמינדב שקפץ לים ואף לא היה 

עושה ניסים זה לא . זה שהקב"ה 15'דבר אל בני ישראל ויסעו'

היא  - כל יום ויום, כל שניה, כל נשימה שלנו  -חידוש אצלנו 

  נס ענק. 

ה נותן לי את הכח הנס הגדול ביותר שיש הוא שהקב" ברם 

לתקן בי מידה אחת קטנה, להבין שהאיתותים שהוא שולח 

שהוא אוהב  דווקא מפניהוא כועס עלי אלא ש מפניאלי זה לא 

  ר. אטהֵ אותי ורוצה ש

                                                           
15
  שמות, י"ד, ט"ו. 
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רק מתוך אהבה! -משפט אמת 

אדם עוסק בטהרתו של ה 'מצורע'חלקה הראשון של פרשת 

  -מצורע ה

ֳהָר֑תוֹ  ֖יֹום ָטֽ ע ּבְ ֹצָר֔ ת ַהּמְ 16.ֹז֤את ּתְִֽהֶי֙ה ּתֹוַר֣
  

המחוברות עוסק במצורע שמביא  השבוע פרשיותשל 'רביעי' 

שאין  מצורע'חמישי' עוברת התורה לעסוק ב -קרבן לטהרתו וב

  -ידו משגת 

ה  ְוִאם ֛ם ִלְתנּוָפ֖ ד ָאׁשָ ֶבׂש ֶאָח֥ ֣ ח ּכֶ ָלַק֠ ֶג֒ת ְו֠ ֶ ין ָידֹו֘ ַמׂשּ ל ֗הּוא ְוֵא֣ ֣ ּדַ
ג  ה ְוֹל֥ ֶמן ְלִמְנָח֖ ֶ֛ ׁשּ ֥לּול ּבַ ד ּבָ ֶלת ֶאָח֨ ֨רֹון ֹס֜ ָ יו ְוִעׂשּ ר ָעָל֑ ֣ ְלַכּפֵ

ֶֽמן 17.ׁשָ
  

  דבר אלי אדמית

הכהן המטהר  -פוגשים את הכהן בתפקידו הקלאסי  כאן אנו

בפרשת תזריע פגשנו את הכהן  ,את המצורע. לעומת זאת

בתפקיד הפוך, שנראה אף כמנוגד לתפקידו הטבעי; באופן 

טבעי תפקידו של הכהן הוא להרעיף על ישראל טהרה 

וקדושה ואילו בפרשת תזריע תפקידו הוא דווקא לטמא, 

טומאתו של המנוגע  מה שקובע אתלהסגיר. כבר אמרנו כי 

איננו הנגע אלא דווקא הכרזתו של הכהן. הוא זה שמחליט 

  ומסגיר.

כשדיברנו על כך בשיחות קודמות הגדרנו שיש לכהן בעצם 

-תפקיד של 'שופט', של מי שמתריע על פגמים רוחניים

18פנימיים,
ואומר לנו בעצם ְלמה התכוון כאן הקב"ה באיתות  

מה הוא רוצה  -האדמדמת, בבהרת -בנהשלו, בשקערורית הל 

איפה האדם שבי, זה  - 19'דבר אלי אדמית' -ממני. קראנו לזה 

שאמור להיות דומה לעליון, לאלוקיו, אך יש לו כעת שאת 

  בבשר או בעור. 

האין אלו שני תפקידים  -וכאן מגיעה השאלה הגדולה 

מצד אחד הכהן הוא איש החסד  -הסותרים זה את זה? 

הוא זה שקובע מי יהיה מנוגע, הוא  -מן הצד השני והטהרה, ו

מי יורחק  -זה שגוזר אולי את הגזרה הקשה ביותר בתורה 

מהחברה, שכן גם ממצורעים אחרים הוא צריך להיות מבודד 

-   

ֽבוֹ  ה ֽמֹוׁשָ ֲחֶנ֖ ֽ ּמַ ב ִמ֥חּוץ ַלֽ ד ֵיׁשֵ֔ ָד֣ 20.ּבָ
  

 התשובה לכך היא -איך שני תפקידים אלו יכולים ללכת יחד? 

מהותה של הכהונה ולכשנעמיק בה אולי גם נלמד איך לא רק 

עד כמה הכהן דומה לשופט אלא גם עד כמה צריך להיות 

  השופט דומה לכהן. 

  באהבה -לברך את עמו ישראל 

                                                           
16
 ויקרא, י"ד, ב'. 
17
 שם, כ"א. 
18
  בראיות חיצוניות. ראה בשיחה 'שופט  בניגוד לשופט 'רגיל' שעוסק 

 הנגעים'.     
19
  'דבר אלי באדמית', מתוך הדיסק  - על פי שירו של ידידנו יוני גנוט 

 הנושא שם זה.
20
  ויקרא י"ג, מ"ו. 

דווקא שהכהן הוא זה שמחליט על ההרחקה היחידה 

המוזכרת בתורה, הרחקת אדם שנטמא אל מחוץ למחנה, 

דווקא משום כך קבעה התורה  - לבודד אותו ממערכת חייו

שדין נוראי כזה יכול לחרוץ רק 'איש החסד'. רק מי שעבודתו 

   -היא 

ַאֲהבָ  ָרֵאל ּבְ 21ה.ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ
  

רק הוא יכול, מתוך האהבה הגמורה, להבין כמה נוראי,  -

לשבעה ימים,  - חמור ומזעזע הוא להרחיק אדם ממשפחתו 

  !לא לעשר שנים. רק לשבוע

זה תפקיד אחד, אין כאן סתירה. רק בתפיסה המודרנית שלנו, 

תזה לאהבה, אבל בתורה זה בדיוק -המשפט נתפס כאנטי

הפוך. האם שמנו פעם לב לכך שהברכה היחידה בתפילת 

   -העמידה שמסתיימת באהבה היא 

ט ּפָ 22.ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ
  

אנחנו מדברים בברכה הזו על 'השיבה  -זה דבר כל כך עמוק 

'שופטים ושוטרים' לא מסתדר לנו -ו -שופטינו' ועל 'יועצינו' 

בדרך כלל עם 'חסד ורחמים, בצדק ובמשפט'. זהו אולי 

השיעור הגדול ביותר שפרשיות תזריע ומצורע באות ללמד 

ו תזריע נקראת על שם ההזרעה, ההצמחה, והיא ז - אותנו 

שעוסקת כולה בהרחקת המנוגע, בלתת לו את העונש 

כי רק מי שיכול לבוא מהמקום  -החמור ביותר כפי שאמרנו 

הכי עמוק ופנימי של אהבת ישראל יכול גם לבדוק נגעים 

ולהגיע לעומק ולהשלכות של משמעות הנגע, ההסגרה 

כי הכל אצלו נובע מהאהבה הגדולה שבה הוא  - והטומאה 

  בא לרפא.

זה לא נובע חס וחלילה משנאה.  -כשהקב"ה מעניש ומרחיק 

העונש הזה הוא שגורם לנו לתשובה, לתיקון. אבל כדי שזה 

יפעל זה חייב לבוא אך ורק מאיש החסד והאהבה שהוא גם 

השופט, זה שיכול לטמא ומתוך זה להעלות אותי -הכהן

לקומה שעדיין לא הגעתי אליה, ולהביא אותי לטהרה וקדושה 

  .ה ומשפט'שנובעת מתוך 'מלך אוהב צדק

                                                           
21
 נוסח ברכת הכהנים בעת נשיאת כפיהם. 
22
  חתימת ברכת המשפט בנוסח תפילת העמידה. 

  : השבתזמני כניסת וצאת 
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