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פרשת תזריע תשפ"ב
נעמן ומשיח
מלכים ב פרק ה

(א) וְ ַנעֲמָ ן שַ ר צְ בָ א מֶ לְֶך אֲ ָרם הָ יָה ִאיׁש גָדֹול לִפְ נֵי אֲ ֹדנָיו ּונְשֻׂ א ָפנִים כִ י בֹו נ ַָתן יְֹקֹוָֹק ְתׁשּועָ ה לַאֲ ָרם וְ הָ ִאיׁש
דּודים ַוי ְִׁשּבּו מֵ ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל ַנע ֲָרה ְֹקטַ נָה ו ְַת ִהי לִפְ נֵי ֵאׁשֶ ת ַנעֲמָ ן:
הָ יָה גִ ּבֹור חַ יִל ְמצ ָֹרע( :ב) וַאֲ ָרם יָצְ אּו גְ ִ
(ג) וַת ֹאמֶ ר ֶאל גְ בִ ְר ָתּה ַאחֲ לֵי אֲ ֹדנִי לִפְ נֵי הַ נָבִ יא אֲ ׁשֶ ר ּבְ ׁש ְֹמרֹון ָאז יֶאֱ סֹף אֹתֹו ִמצָ ַרעְ תֹו( :ד) ַו ָיב ֹא ַו ַיגֵד לַא ֹדנָיו
לֵאמֹר כָז ֹאת וְ כָז ֹאת ִדּבְ ָרה הַ ַנע ֲָרה אֲ ׁשֶ ר מֵ ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל( :ה) וַי ֹאמֶ ר מֶ לְֶך אֲ ָרם לְֶך ּב ֹא וְ ֶא ְׁשלְחָ ה סֵ פֶר ֶאל מֶ לְֶך
י ְִש ָר ֵאל ַו ֵילְֶך ַוי ִַקח ּבְ יָדֹו עֶ שֶ ר כִ כְ ֵרי כֶסֶ ף וְ ׁשֵ ׁשֶ ת אֲ לָפִ ים זָהָ ב וְ עֶ שֶ ר חֲ לִיפֹות ּבְ ג ִָדים( :ו) ַו ָיבֵ א הַ ֵֵ פֶר ֶאל מֶ לְֶך
י ְִש ָר ֵאל לֵאמֹר וְ עַ ָתה כְ בֹוא הַ ֵֵ ֶפ ר הַ זֶה ֵאלֶיָך ִהנֵה ׁשָ ל ְַח ִתי ֵאלֶיָך ֶאת ַנעֲמָ ן עַ בְ ִדי וַאֲ סַ פְ תֹו ִמצָ ַרעְ תֹו( :ז) ַוי ְִהי
ׁשלֵחַ ֵאלַי לֶאֱ סֹף ִאיׁש
ֹלהים ָאנִי לְהָ ִמית ּולְהַ חֲ יֹות כִ י זֶה ֹ
כִ ְֹקר ֹא מֶ לְֶך י ְִש ָר ֵאל ֶאת הַ ֵֵ פֶר ַוי ְִֹק ַרע ּבְ גָדָ יו וַי ֹאמֶ ר הַ אֱ ִ
ֹלהים כִ י ָֹק ַרע מֶ לְֶך י ְִש ָר ֵאל
ִמצָ ַרעְ תֹו כִ י ַאְך ְדעּו נָא ְּוראּו כִ י ִמ ְת ַאנֶה הּוא לִי( :ח) ַוי ְִהי כִ ְׁשמֹעַ אֱ לִיׁשָ ע ִאיׁש הָ אֱ ִ
ֶאת ּבְ גָדָ יו ַוי ְִׁשלַח ֶאל הַ מֶ לְֶך לֵאמֹר לָמָ ה ָֹק ַרעְ ָת ּבְ גָדֶ יָך יָב ֹא נָא ֵאלַי וְ יֵדַ ע כִ י יֵׁש נָבִ יא ּבְ י ְִש ָר ֵאל( :ט) ַויָב ֹא ַנעֲמָ ן
בסוסו ּבְ סּוסָ יו ּובְ ִרכְ ּבֹו ַו ַי ֲעמֹד פ ֶַתח הַ ּבַ יִת לֶאֱ לִיׁשָ ע( :י) ַוי ְִׁשלַח ֵאלָיו אֱ לִיׁשָ ע מַ ל ְָאְך לֵאמֹר הָ לֹוְך וְ ָרחַ צְ ָת ׁשֶ בַ ע
ּוטהָ ר( :יא) ַוי ְִֹק ֹצ ף ַנעֲמָ ן ַו ֵילְַך וַי ֹאמֶ ר ִהנֵה ָאמַ ְר ִתי ֵאלַי יֵצֵ א יָצֹוא וְ עָ מַ ד וְ ָֹק ָרא
פְ עָ ִמים ּבַ י ְַרדֵ ן וְ ָיׁשֹב ּבְ שָ ְרָך לְָך ְ
ּבְ ׁשֵ ם יְֹקֹוָֹק אֱ ֹלהָ יו וְ הֵ נִיף יָדֹו ֶאל הַ מָ ֹקֹום וְ ָאסַ ף הַ ְמצ ָֹרע( :יב) הֲ ל ֹא טֹוב אבנה אֲ מָ נָה ּופ ְַרפַר נַהֲ רֹות דַ מֶ שֶ ֹק ִמכֹל
ֹאמרּו ָאבִ י דָ בָ ר גָדֹול
מֵ ימֵ י י ְִש ָר ֵאל הֲ ל ֹא ֶא ְרחַ ץ ּבָ הֶ ם וְ טָ הָ ְר ִתי ַו ִיפֶן ַו ֵילְֶך ּבְ חֵ מָ ה( :יג) ַויִגְ ׁשּו עֲבָ דָ יו ַויְדַ ּבְ רּו ֵאלָיו וַי ְ
ּוטהָ ר( :יד) ַוי ֵֶרד ַוי ְִטּבֹל ּבַ י ְַרדֵ ן ׁשֶ בַ ע פְ עָ ִמים כִ ְדבַ ר ִאיׁש
הַ נָבִ יא ִדּבֶ ר ֵאלֶיָך הֲ לֹוא ַתעֲשֶ ה וְ ַאף כִ י ָאמַ ר ֵאלֶיָך ְרחַ ץ ְ
ֹלהים הּוא וְ כָל מַ חֲ נֵהּו ַו ָיב ֹא ַו ַי ֲעמֹד ְל ָפנָיו
ֹלהים ַויָׁשָ ב ּבְ שָ רֹו כִ בְ שַ ר נַעַ ר ָֹקטֹן ַוי ְִטהָ ר( :טו) ַויָׁשָ ב ֶאל ִאיׁש הָ אֱ ִ
הָ אֱ ִ
ֹלהים ּבְ כָל הָ ָא ֶרץ כִ י ִאם ּבְ י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ָתה ַֹקח נָא בְ ָרכָה מֵ ֵאת עַ בְ דֶ ָך( :טז) וַי ֹאמֶ ר
וַי ֹאמֶ ר ִהנֵה נָא יָדַ עְ ִתי כִ י ֵאין אֱ ִ
חַ י יְֹקֹוָֹק אֲ ׁשֶ ר עָ מַ ְד ִתי ְל ָפנָיו ִאם ֶא ָקח ַויִפְ צַ ר ּבֹו ל ַָֹקחַ ת ַויְמָ ֵאן( :יז) וַי ֹאמֶ ר ַנעֲמָ ן וָל ֹא י ַֻׂתן נָא לְעַ בְ ְדָך מַ שָ א צֶ מֶ ד
ֵאֹלהים אֲ חֵ ִרים כִ י ִאם לַיֹקֹוָֹק( :יח) לַדָ בָ ר הַ זֶה י ְִסלַח יְֹקֹוָֹק
פְ ָר ִדים אֲ דָ מָ ה כִ י לֹוא ַיעֲשֶ ה עֹוד עַ בְ ְדָך ֹעלָה ָוזֶבַ ח ל ִ
ֵיתי ּבֵ ית ִרמֹן ּבְ ִה ְׁש ַתחֲ ָוי ִָתי ּבֵ ית ִרמֹן
לְעַ בְ דֶ ָך ּבְ בֹוא אֲ ֹדנִי בֵ ית ִרמֹון ל ְִה ְׁש ַתחֲ ֹות ׁשָ מָ ה וְ הּוא נ ְִׁשעָ ן עַ ל י ִָדי וְ ִה ְׁש ַתחֲ ו ִ
י ְִסלַח נא יְֹקֹוָֹק לְעַ בְ ְדָך ּבַ דָ בָ ר הַ זֶה( :יט) וַי ֹאמֶ ר לֹו לְֵך לְׁשָ לֹום ַו ֵילְֶך מֵ ִאתֹו כִ בְ ַרת ָא ֶרץ :ס (כ) ַוי ֹאמֶ ר גֵיחֲ זִ י נַעַ ר
ֹלהים ִהנֵה חָ שַ ְך אֲ ֹדנִי ֶאת ַנעֲמָ ן הָ אֲ ַר ִמי הַ זֶה ִמ ַקחַ ת ִמיָדֹו ֵאת אֲ ׁשֶ ר הֵ בִ יא חַ י יְֹקֹוָֹק כִ י ִאם
אֱ לִיׁשָ ע ִאיׁש הָ אֱ ִ
ַרצְ ִתי ַאחֲ ָריו וְ ל ַָֹק ְח ִתי מֵ ִאתֹו ְמאּומָ ה( :כא) ַוי ְִרדֹף גֵיחֲ זִ י ַאחֲ ֵרי ַנעֲמָ ן ַוי ְִר ֶאה ַנעֲמָ ן ָרץ ַאחֲ ָריו ַו ִיפֹל מֵ עַ ל
הַ מֶ ְרכָבָ ה ל ְִֹק ָראתֹו וַי ֹאמֶ ר הֲ ׁשָ לֹום( :כב) וַי ֹאמֶ ר ׁשָ לֹום אֲ ֹדנִי ְׁשלָחַ נִי לֵאמֹר ִהנֵה עַ ָתה זֶה ּבָ אּו ֵאלַי ְׁשנֵי נְעָ ִרים
ֹואל ַֹקח כִ כ ָָריִם
ּוׁש ֵתי חֲ לִפֹות ּבְ ג ִָדים( :כג) וַי ֹאמֶ ר ַנעֲמָ ן ה ֵ
יאים ְתנָה נָא לָהֶ ם כִ כַר כֶסֶ ף ְ
מֵ הַ ר ֶאפְ ַריִם ִמּבְ נֵי הַ נְבִ ִ
ּוׁש ֵתי חֲ לִפֹות ּבְ ג ִָדים ַוי ִֵתן ֶאל ְׁשנֵי נְעָ ָריו ַוי ְִשאּו ְל ָפנָיו( :כד) ַויָב ֹא ֶאל
ַויִפְ ָרץ ּבֹו ַויָצַ ר כִ כְ ַריִם כֶסֶ ף ּבִ ְׁשנֵי חֲ ִר ִטים ְ
הָ ֹעפֶל ַוי ִַקח ִמיָדָ ם ַויִפְ ֹקֹד ּבַ ּבָ יִת ַויְׁשַ לַח ֶאת הָ אֲ נ ִָׁשים ַו ֵילֵכּו( :כה) וְ הּוא בָ א ַו ַי ֲעמֹד ֶאל אֲ ֹד ָניו וַי ֹאמֶ ר ֵאלָיו
אֱ לִיׁשָ ע מאן מֵ ַאיִן גֵחֲ זִ י וַי ֹאמֶ ר ל ֹא הָ לְַך עַ בְ ְדָך ָאנֶה ו ָָאנָה( :כו) וַי ֹאמֶ ר ֵאלָיו ל ֹא לִּבִ י הָ לְַך כַאֲ ׁשֶ ר הָ פְַך ִאיׁש מֵ עַ ל
ּוׁשפָחֹות:
ֵיתים ּוכְ ָר ִמים וְ צ ֹאן ּובָ ָֹקר ַועֲבָ ִדים ְ
אתָך הַ עֵ ת ל ַָֹקחַ ת ֶאת הַ כֶסֶ ף וְ ל ַָֹקחַ ת ּבְ ג ִָדים וְ ז ִ
מֶ ְרכַבְ תֹו ל ְִֹק ָר ֶ
(כז) וְ צָ ַרעַ ת ַנעֲמָ ן ִת ְדּבַ ֹק ּבְ ָך ּובְ ז ְַרעֲָך לְעֹולָם ַויֵצֵ א ִמ ְל ָפנָיו ְמצ ָֹרע כַשָ לֶג:
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