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  אמונה וטוב מול כוחניות ותוקפנות – )ב פרק ה"מל(סיפור צרעת נעמן 
  

 התקשורת העיקרית מלאת שנאה ;רוב מערכות היחסים בסיפור צרעת נעמן מאופיינות בכוחניות ובחשדנות
הנערה הקטנה שבבית (העבדים החביבים והדאוגים : יםי מן הכלל הם שנים היוצא.אגוותוקפנות ונפוחת 

נעקוב עתה אחרי השתלשלות הסיפור כדי לנסות . והנביא אלישע) מו לארץ ישראלנעמן ועבדיו שנסעו ִע 
  .ולהבין את משמעותו
מניעה את גלגלי העלילה כאשר היא מספרת לה על אודות , שפחתה של אשת נעמן, הנערה הקטנה

, מכאן ואילך מתגלגלים העניינים עד ריפויו המלא של נעמן. ביא אשר מסוגל להבריא את נעמן מצרעתוהנ
, והלה, נעמן מדווח לאדונו מלך ארם על השמועה שהגיעה לאוזניו. אך הדרך איננה חלקה ואף איננה נעימה

: עמן מכתב תוקפנישולח אליו בידי נ, במקום להתייעץ עם מלך ישראל ולשאול אותו אם יש דברים בגו
 מלך ארם דואג 1.)ו" (ַנֲעָמן ַעְבִּדי ַוֲאַסְפּתֹו ִמָּצַרְעּתֹו-ְוַעָּתה ְּכבֹוא ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ֵאֶליָך ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ֶאת"

המכתב . להודיע למלך ישראל שנעמן הוא עבדו כדי להעמיד את ההיררכיה הפנימית והחיצונית על דיוקה
וכי הוא מגיע ללא התרעה , ובו מצוין שנעמן כבר יצא לדרך, ציווי בוטה ולא בלשון בקשהמנוסח בלשון 

  . על מלך ישראל לבצע את הפקודה ללא דיחויאף על פי כן . מוקדמת
 ְּבָגָדיו ַוִּיְקַרע: " שמלך ישראל משוכנע שכל העניין הוא תואנה כדי להתנכל לו ולארצו אפואלא פלא

ִמְתַאֶּנה -  ּוְראּו ִּכיאנָ - ְּדעּו-ֶזה ׁשֵֹלַח ֵאַלי ֶלֱאסֹף ִאיׁש ִמָּצַרְעּתֹו ִּכי ַאךְ -  ָאִני ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות ִּכילִֹהים- ַוּיֹאֶמר ַהאֱ 
הוא קורע את בגדיו לאות אבל ומכנה את מלך . תגובה קיצונית של אדם מפוחד וחשדניזאת ). ז" (הּוא ִלי

  ".זה": ארם בכינוי עוין ומלא טינה
אודות על שהרי הנערה הקטנה סיפרה , ד שמלך ישראל מבין נכוחה את מעשהו של מלך ארםון מאייתכ

אפשר שמלך ארם מנצל את הסיטואציה כדי ליצור .  ולא הזכירה את מלך ישראל)ג (" ֲאֶׁשר ְּבׁשְֹמרֹוןַהָּנִביא"
הוא פונה .  לתמונהנכנס אלישע וכאן ."מחדליו"בה ישלם עם ישראל את המחיר על שתקרית דיפלומטית 

). ח" (ָנא ֵאַלי ְוֵיַדע ִּכי ֵיׁש ָנִביא ְּבִיְׂשָרֵאל-ָלָּמה ָקַרְעָּת ְּבָגֶדיָך ָיבֹא": נעמן אלא למלך ישראל לאלישירות 
בישראל קיימת מציאות רוחנית שונה מזו שהכיר ש להראות לאותו שר צבא ארם: לאלישע יש מטרה ברורה

  .עד כה
2 ,  והנה, הסמלים לכוחו ולמעמדו הנכבד–" בסוסיו וברכבו"תו של הנביא  נעמן מגיע אל מול בי

שליח שמוסר אליו הוא שולח במקום זאת . מואלישע אינו יוצא לקראתו ואינו מדבר ִע , לתדהמתו ולאכזבתו
). י" (ָׂשְרָך ְלָך ּוְטָהרְּפָעִמים ַּבַּיְרֵּדן ְוָיׁשֹב ְּב - ְוָרַחְצָּת ֶׁשַבעָהלֹוךְ : "הנביאווה בהבטחה מאת לנעמן הוראה מלֻ 

הוא מזכיר את נהרותיה הגדולים של דמשק ומגחך בביטול . נראה שנעמן נעלב בשם עצמו וגם בשם ארצו
  .להוראת הנביא השולח אותו לטבול בנהר העלוב שבישראל

 
', מלכים ב, ך"עולם התנ' אנצ, עודד'  בו רא.ות ארםרמָ כפופה לְ ממלכת ישראל בימים אלה , כפי שעולה מן הכתובים   1
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  .ועוד רבים, כ:יחזקאל לט



 2

ולמרבה הפתעתו הוא אכן נרפא לחלוטין במימי , רותיהם של עבדיו הטוביםנעמן נעתר להפצלאחר מכן 
ִאיׁש -  ֶאלַוָּיָׁשב: "וכל סגנון השיח שלו משתנה, הפך למעריץ גמור של הנביאנואילך הוא כאן מ. הירדן

-  ִּכי ִאםָהָאֶרץ-לִֹהים ְּבָכל-ִּכי ֵאין אֱ ָנא ָיַדְעִּתי - ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה 3ַמֲחֵנהּו ַוָּיבֹא ַוַּיֲעמֹד ְלָפָניו-לִֹהים הּוא ְוָכל-ָהאֱ 
המקדש את שם , לה ציפה אלישע הנביאש ההזדמנות אתז). טו" (ָנא ְבָרָכה ֵמֵאת ַעְבֶּדךָ - ְּבִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה ַקח

מפרי עצתו התנגדותו של הנביא ליהנות ). טז!" (ֶאָּקח-ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ִאם-ֲאֶׁשר' ה-  ַחיַוּיֹאֶמר": יו ברביםקאלו
  . וטהור מול כל משחקי האגו העצבניים שנחשפנו אליהם עד כההיא כמשב רוח רענן

שאיננו יכול לשנות את אורח חייו על מתנצל לפני אלישע , ל האמתי- השכיל להבין מיהו האש ,נעמן
 כדי להמשיך ולהיות שר צבא ארם הוא יהיה חייב להתנהג בצביעות ולהשתחוות לעבודה זרה. לחלוטין

ובאדיבות רבה הוא , רות ממשייםגם בעניין זה אלישע אינו מנסה לשכנעו או לקצור ּפֵ . בבית רימון עם מלכו
  .כל המוסיף גורע: אלישע יודע). יט" ( ְלָׁשלֹוםֵלךְ "נפרד ממנו באמירת 

 ֵּיֶלךְ וַ ": נעמן פונה לדרכו לחזור אל ביתו, ואכן. הסיפור אמור היה להסתיים ,בשיאו של הסוף הטוב, כאן
מסתבר שתאוות הממון גברה על . נער הנביא,  אך להפתעת הקורא מופיע גיחזי4.)יט ("ָאֶרץ-ֵמִאּתֹו ִּכְבַרת

, דווקא נערו הקרוב של הנביא. הוא מנצל את התרגשותו של נעמן ומוציא ממנו במרמה כסף ובגדים. גיחזי
  !אינו מסוגל להתגבר על יצרו, המכיר אותו ואת נפלאותיו

הוא נוכח לדעת שגיחזי לא רק חמדן אלא גם שקרן . עוקצנית ומרירהנעשית לשונו של הנביא כאן 
ִאיׁש ֵמַעל -ִלִּבי ָהַלְך ַּכֲאֶׁשר ָהַפךְ -לֹא: "הוא מתקיף את גיחזי בשאלות רטוריותלפיכך . המכחיש את מעשיו

). כו ("?ת ּוְכָרִמים ְוצֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹוְוֵזיִתים ִדיםַהֶּכֶסף ְוָלַקַחת ְּבגָ - ָלַקַחת ֶאת ַהֵעת?ִלְקָראֶתךָ ֶמְרַּכְבּתֹו 
ְּבָך ּוְבַזְרֲעָך ְלעֹוָלם - ְוָצַרַעת ַנֲעָמן ִּתְדַּבק: "הסיפור מסתיים כאשר אלישע מקלל את גיחזי ואת צאצאיו אחריו

רעת שהייתה בגופו של נעמן התעופפה לה מתקבל הרושם כאילו אותה צ). כז" (ַוֵּיֵצא ִמְּלָפָניו ְמצָֹרע ַּכָּשֶלג
  .ונחתה על גופו של גיחזי

ואמונת  טובות ותמידשל גיחזי מוכיח ש" צרעת נעמן"המהפך המתחולל בסיפור מצרעתו של נעמן ל
  . הערובה לחיים תקינים ובריאיםן האדם השוכנת בהאמת

  

  ר יעל צהר"ד
  ך"המחלקה לתנ

  

                                                

 

 
א "מל; כח: כ'שופ; ח: י,י: ד'דב: ראו. משמעותו הכנעה וקבלת מרות" עמוד לפניל"מהמקורות המקראיים הצימוד כמה ב   3

  ).פסוק טז(' את עצמו כעומד לפני האלישע מתאר , אף כאן. ועוד רבים, יד:ב ג"מל; טו:יח, א:יז
מניח , ביתוהיודע שאחת מדרכי הסיום של הסיפור המקראי היא חזרת הגיבור ל, שכן הקורא המיומן, יש פה סיום מדומה   4

  . הדברןא כאך ל, שהסיפור אכן מסתיים
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