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  יהועוזצרעת 
  

ואנו , כמה סיפורים במקרא על אנשים מצורעים. ריפויו וטהרתו, מצורע עוסקות בנגע הצרעת-פרשות תזריע
צרעת  על )ה-א:טו(ב המידע הנמסר לקורא בספר מלכים . נקדיש את מאמרנו לצרעתו של עוזיהו המלך

  :מצוצמם] עזריהו[=עוזיהו 
יֵני ַוַּיַעׂש ַהָּיָׁשר ְּבעֵ  ...ה ֶבן ֲאַמְצָיה ֶמֶלְך ְיהּוָדהָׁשָנה ְלָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך ֲעַזְריָ  ְׁשַנת ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבעִּב 
ע ַעד יֹום מֹתֹו ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוְיִהי ְמצֹרָ ' הַוְיַנַּגע  ...ַרק ַהָּבמֹות לֹא ָסרּו. ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֲאַמְצָיהּו ָאִביו 'ה

  .ַהַּבִית ׁשֵֹפט ֶאת ַעם ָהָאֶרץַוֵּיֶׁשב ְּבֵבית ַהָחְפִׁשית ְויֹוָתם ֶּבן ַהֶּמֶלְך ַעל 
זכה ואף ' עשה את הישר בעיני השמתעוררת השאלה כיצד מלך שהכתוב מעיד עליו  דבריםלמקרא ה

  .עד יום מותו ממנולא נרפא ו בנגע הצרעת' ה בידינענש  ,מיובל שנים יותרלמלוך על ישראל 
  :)כא-טו:כו(הסבר לתמיהתנו נמצא בספר דברי הימים ב       

ִחִּצים ּוָבֲאָבִנים ַוַּיַעׂש ִּבירּוָׁשַלִם ִחְּׁשבֹנֹות ַמֲחֶׁשֶבת חֹוֵׁשב ִלְהיֹות ַעל ַהִּמְגָּדִלים ְוַעל ַהִּפּנֹות ִלירֹוא ּבַ 
 'הל ּבַ ּוְכֶחְזָקתֹו ָּגַבּה ִלּבֹו ַעד ְלַהְׁשִחית ַוִּיְמעַ . ִליא ְלֵהָעֵזר ַעד ִּכי ָחָזקְּגדֹלֹות ַוֵּיֵצא ְׁשמֹו ַעד ְלֵמָרחֹוק ִּכי ִהְפ 

 'הַוָּיבֹא ַאֲחָריו ֲעַזְרָיהּו ַהּכֵֹהן ְוִעּמֹו ּכֲֹהִנים לַ . ְלַהְקִטיר ַעל ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת' הלָֹהיו ַוָּיבֹא ֶאל ֵהיַכל -אֱ 
ֵצא ִמן  ...ִּכי ַלּכֲֹהִנים 'הַעְמדּו ַעל ֻעִּזָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאְמרּו לֹו לֹא ְלָך ֻעִּזָּיהּו ְלַהְקִטיר לַ ַוּיַ , ְׁשמֹוִנים ְּבֵני ָחִיל

ַוִּיְזַעף ֻעִּזָּיהּו ּוְבָידֹו ִמְקֶטֶרת ְלַהְקִטיר ּוְבַזְעּפֹו ִעם . לִֹהים- אֱ  'א ְלָך ְלָכבֹוד ֵמהַהִּמְקָּדׁש ִּכי ָמַעְלָּת ְולֹ
ַוִּיֶפן ֵאָליו ֲעַזְרָיהּו כֵֹהן . ֵַעל ְלִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת 'הִנים ְוַהָּצַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ְּבֵבית ַהּכֹהֲ 
הּו ַהֶּמֶלְך ַוְיִהי ֻעִּזּיָ , 'ה ְוִהֵּנה הּוא ְמצָֹרע ְּבִמְצחֹו ַוַּיְבִהלּוהּו ִמָּׁשם ְוַגם הּוא ִנְדַחף ָלֵצאת ִּכי ִנְּגעֹו ...ָהרֹאׁש

  .ׁשֹוֵפט ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ...ְויֹוָתם ְּבנֹו' הְמצָֹרע ַעד יֹום מֹותֹו ַוֵּיֶׁשב ֵּבית ַהָחְפִׁשית ְמצָֹרע ִּכי ִנְגַזר ִמֵּבית 
 1וכבש ארצות אויביו חיזק את ממלכתו כלפי פנים וכלפי חוץו לאחר שעוזיהו עלה לגדולהשאפוא  רמתבר

שהתורה מזהירה  הצפויהזאת התגובה השלילית ו. בו והתנהג בגסות רוחגבה לִ , "ְלֵמָרחֹוקד ַוֵּיֵצא ְׁשמֹו עַ " –
המלך ודוד , )כ:יז' בד( "לִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין ּוְׂשמֹא ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור: "המפניאת המלך 

, אך עוזיהו .)א:קלא' תה( "דֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּניְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבגְ  לֹא ָגַבּה ִלִּבי ְולֹא ָרמּו ֵעיַני" :העיד על עצמו
 .להקטיר על מזבח הקטורת' כניסתו להיכל הב המעילה התבטאה ."לָֹהיו-אֱ ' ַוִּיְמַעל ַּבה" :נכשל, כאמור
  ):רשה טזפ ]מרגליות[ויקרא רבה (ל "כדברי חז, ביקש לנכס לעצמו גם את הכהונה עוזיהו, דהיינו

, ומנין שלקה בצרעת. שביקש לבוז כהונה גדולה, מעוזיהו, )יח:ו' מש( "חֵֹרׁש ַמְחְׁשבֹות ָאֶון ֵלב"
  ).ה:ב טו"מל( "ַהֶּמֶלְך ַוְיִהי ְמצָֹרע-ֶאת' ה ַוְיַנַּגע: "רשנאמ

, להםמה שביקשו לא ניתן , שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, עוזיהו והמן": ב"עט סוטה  מסכתוכן ב
  :ג 'מצורע ס' פ) ורשא(אים בתנחומא ובודברים דומים מ ."ומה שבידם נטלוהו מהם

                                                 
שם הוא מפרט את מסע כיבושיו של  .130' עמ ח"תל אביב תשכ, תולדות עם ישראל בימי קדם, תדמור' עיינו בדברי ח   1

על שני הנתיבים המרכזיים  וששיאה השתלטות ,הצבאית והכלכלית בימי שלטונו, המדינית ומתאר את הגאותעוזיהו 
  . 'דרך הים'ו' דרך המלך' –שראל ירץ בא
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ָּגַבּה  ּוְכֶחְזָקתֹו"שכן את מוצא בעזיהו כתיב  על גסות הרוח הצרעת באאמר רבי שמעון בן אלעזר 
 האזוב הזה אין. "עפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחוובז" )שם( וכתיב, )טז:ב כו"דבהי( "ִלּבֹו

 .באילנות שפל ממנו ולפי שהשפיל עצמו לפיכך מתרפא על ידי אזוב
לא הייתה , המלך שימש אף מנהיג דתי ולא רק מדיני ולפיו, במזרח הקדום ואולם על רקע הנוהג שָרווח

ללמד המבקש יש מדרש אמנם ו 3.גם בימי בית שני תכרותופעה דומה מ 2.של עוזיהו ובהתנהגותחריגה 
  ):פרי במדבר פיסקא צטס(זכות על עוזיהו 

ומה עוזיה המלך שלא נתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו אלא בשביל , קל וחומרוהרי דברים 
  .על אחת כמה וכמההמתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו ולא בשביל קונו  ,קונו כך נענש

י קיל "ר .גבהות לבב וגסות רוחבכל זאת הדעת נוטה לראות בהתנהגותו של עוזיהו כשל מוסרי הנובע מ
שלם מלך צדק -יעוזיהו ביקש לחדש את המסורת של מלּכִ שמשער  )על דברי הימים" דעת מקרא"פירוש (

ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה כֵֹהן ְלעֹוָלם ' ִנְׁשַּבע ה" :מתהלים סמך על הפסוקנ קיל. )יח:יד' בר( "כהן לאל עליון"שהיה 
  .לדוד המלך ולזרעו שמיוחס) ד:קי' תה(" קַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצדֶ 

 בימי עוזיהו שראלירץ לפיה רעידת האדמה החזקה שפקדה את אשמסורת  פרשני ימי הביניים מביאים      
   :בעקבות חטאו רעהיא

שרעשו העליונים לשורפו  והוא היה יום שנתנגע עוזיה שנכנס להיכל ,וגומר 'פיםוינועו אמות הִס '" -1
 ).ב:א' שהו ,י"רש" (כעונשן של עדת קרח שהיו בהם בלועין ושרופיםותחתונים לבולעו 

 'ַאּמֹות ַהִּסִּפים ַוָּיֻנעּו'' יום שנתנבא ישעיה שנא שנתים קודם שנתנגע עוזיה – 'שנתים לפני הרעש'" -2
  ).א:אוס עמ ,י"רש( ")ה:יד 'זכ( ''וגו ַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ַּכֲאֶׁשר' :ואומר) ד:ו 'יש(

 .עמוס נתנבא לפני הרעש שנאמר שנתים לפני הרעש ,כתוב בסדר עולם – 'פיםועו אמות הִס וינ'" -3
ובדרש עוד כי , 'וינועו אמות הסיפים מקול הקורא' :היינו הוא דאמר ,ישעיהו נתנבא בימי הרעש

  4).ד:ו' יש, ק"רד( "אותו יום שנכנס עזיהו להיכל להקטיר היה הרעש
אים גם אצל יוסף בן מתתיהו ובבמקדש מ וסיון ההקטרה של עוזיהיבעת נ עראירשמים מרעש האדמה ש

  ): 334' עמ ,שליט 'מהד, קדמוניות(
והכוהנים שניסו  ...לבש המלך בגדי כהונה ונכנס לעזרה... וביום חג חשוב... נשחת לבו מרוב גאווה

, דמהורעש גדול הרעיש את הא, אולם עוד הוא מדבר ...למנוע בעדו איים עליהם בעונש מוות
  .שהוכה מיד בצרעת, פני המלךונוגה שמש מבריק הבהיק ונפל על , )ד:יד' זכ ראו( והמקדש נתבקע

  :של עוזיהו ולא בחלק אחר של גופו יש משמעות כפולה' ַהָּצַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו'עובדה של
  : כתוב )א"עטז ( ערכיןבמסכת . המכפר בו נמצא הציץשהמצח הוא המקום . א

ציץ מכפר על ; יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול: ה"אמר הקב, עיל מכפר על לשון הרעמ          
ּוֵמַצח " )ג:ג 'יר(: וכתיב התם, "ֵמַצח ַאֲהרֹן-ַעל ְוָהָיה" )לח:חכ 'שמ(: כתיב הכא, מעשה עזי פנים

   "!ִאָּשה זֹוָנה ָהָיה ָלךְ 
   :כתוב )כ שמות פרק) לקח טוב(פסיקתא זוטרתא ב. המצח סמל לחוצפה. ב

שנאמר , שכל אדם שהוא ביישן לא במהרה הוא חוטא, ויאמר משה זה סימן טוב באדם שהוא ביישן
שנאמר , אבל מי שהוא אינו ביישן הוא חוטא, מגיד שהבושה מביאה לידי יראת חטא, לבלתי תחטאו

, מעידה עליוהיא  עזות מצחוכל שיש בו , )טו:ו 'יר(' הובישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו וגו
לפיכך ראוי , )ט:ג 'יש(ואומר הכרת פניהם ענתה בם , )כט:כא 'מש(שנאמר העז איש רשע בפניו 

  .תנהג עצמו בשפלות ובענוה אז יצלחלאדם לה
המביאים , נמצאנו למדים שנגע הצרעת בא לא רק על חטא לשון הרע אלא גם על חטא הגאווה וההתנשאות

לכן חייב האדם  ."עז פנים לגיהנם" )כ, ה, אבות(דה בן תימא אמר יהו' רהאדם לעזות פנים שעליה  את
כדי שיקוים בו סוף המאמר של , אף אם הצליח להגיע למרום פסגת שאיפותיו, לחנך עצמו לצניעות וענווה

   ".ת פנים לגן עדןׁשובֹ" :יהודה' ר
  ר יאיר ברקאי"ד

 ירושלים

                                                 
ולפניו בני דוד , שכן שלמה שירת בקודש, כידוע שורשים היסטוריים עמוקים, לזכויות אלה היו: "בדברי תדמור, עיינו שם   2

   ."יסה עוזיהו להקטיר על המזבחעל כן נ )...יז:ב ח"שמו ורא(
  .221-222 'עמ, )1 הערה(שטרן שם ' בדברי מ עיינו   3
' כאשר נסת' ונסת: הרעש הזה היה בימי עזיהו כמו שנאמר בנבואת זכריה –' תים לפני הרעששנ'":א:א ק לעמוס"וכן רד   4

  ".ואמרו בדרש כי אותו היום שנכנס עזיהו להיכל להקטיר היה הרעש, מפני הרעש בימי עזיהו מלך יהודה


