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מספר 857

צרעת עוזיהו
פרשות תזריע-מצורע עוסקות בנגע הצרעת ,ריפויו וטהרתו .כמה סיפורים במקרא על אנשים מצורעים ,ואנו
נקדיש את מאמרנו לצרעתו של עוזיהו המלך .המידע הנמסר לקורא בספר מלכים ב )טו:א-ה( על צרעת
עוזיהו ]=עזריהו[ מצוצמם:
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי
ַעשׂ ַהיּ ָ
ְהוּדהַ ...ויּ ַ
ֲמ ְציָה ֶמ ֶל ְך י ָ
ָאל ָמ ַל ְך ֲעז ְַרָיה ֶבן א ַ
ָשׁ ַבע ָשׁנָה ְלָיר ְ
ָב ָעם ֶמ ֶל ְך י ְִשׂר ֵ
ִבּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים ו ֶ
ֶך ַוי ְִהי ְמצֹ ָרע ַעד יוֹם מֹתוֹ
אָביו .רַק ַה ָבּמוֹת לֹא ָסרוַּ ...ו ְי ַנגַּע ה' ֶאת ַה ֶמּל ְ
ֲמ ְציָהוּ ִ
ֲשׁר ָע ָשׂה א ַ
ה' ְכּכֹל א ֶ
ְיוֹתם ֶבּן ַה ֶמּ ֶל ְך ַעל ַה ַבּיִת שׁ ֵֹפט ֶאת ַעם ָהאָרֶץ.
ֵשׁב ְבּ ֵבית ַה ָח ְפ ִשׁית ו ָ
ַויּ ֶ
למקרא הדברים מתעוררת השאלה כיצד מלך שהכתוב מעיד עליו שעשה את הישר בעיני ה' ואף זכה
למלוך על ישראל יותר מיובל שנים ,נענש בידי ה' בנגע הצרעת ולא נרפא ממנו עד יום מותו.
הסבר לתמיהתנו נמצא בספר דברי הימים ב )כו:טו-כא(:
ֲבנִים
וּבא ָ
חוֹשׁב ִל ְהיוֹת ַעל ַה ִמּ ְג ָדּ ִלים ו ְַעל ַה ִפּנּוֹת ִלירוֹא ַבּ ִח ִצּים ָ
ֲשׁ ֶבת ֵ
ירוּשׁ ַלִם ִח ְשּׁבֹנוֹת ַמח ֶ
ַעשׂ ִבּ ָ
ַויּ ַ
ָבהּ ִלבּוֹ ַעד ְל ַה ְשׁ ִחית ַויּ ְִמ ַעל ַבּה'
וּכ ֶחז ְָקתוֹ גּ ַ
ֵצא ְשׁמוֹ ַעד ְל ֵמרָחוֹק ִכּי ִה ְפ ִליא ְל ֵה ָעזֵר ַעד ִכּי ָחזָקְ .
ְגּדֹלוֹת ַויּ ֵ
ֱא-ל ָֹהיו ַוָיּבֹא ֶאל ֵה ַ
יכל ה' ְל ַה ְק ִטיר ַעל ִמז ְַבּח ַה ְקּטֹרֶתַ .וָיּבֹא אַ ֲחרָיו ֲעז ְַריָהוּ ַהכּ ֵֹהן ו ְִעמּוֹ כֹּ ֲהנִים ַלה'
ֹאמרוּ לוֹ לֹא ְל ָך ֻע ִזּיָּהוּ ְל ַה ְק ִטיר ַלה' ִכּי ַלכֹּ ֲהנִיםֵ ...צא ִמן
ְשׁמוֹנִים ְבּנֵי ָחיִלַ ,וַיּ ַע ְמדוּ ַעל ֻע ִזּיָּהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ְ
ַעפּוֹ ִעם
וּבז ְ
וּביָדוֹ ִמ ְק ֶטרֶת ְל ַה ְק ִטיר ְ
ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִכּי ָמ ַע ְל ָתּ ְולֹא ְל ָך ְל ָכבוֹד ֵמה' ֱא-ל ִֹהיםַ .ו ִיּז ְַעף ֻע ִזּיָּהוּ ְ
ֵעל ְל ִמז ְַבּח ַה ְקּטֹרֶתַ .ויּ ִֶפן ֵא ָליו ֲעז ְַריָהוּ כ ֵֹהן
ַעת ז ְָר ָחה ְב ִמ ְצחוֹ ִל ְפנֵי ַהכֹּ ֲהנִים ְבּ ֵבית ה' ַ
ְה ָצּר ַ
ַהכֹּ ֲהנִים ו ַ
ֶך
ָהרֹאשׁ ...ו ְִהנֵּה הוּא ְמצֹרָע ְבּ ִמ ְצחוֹ ַויּ ְַב ִהלוּהוּ ִמ ָשּׁם ְוגַם הוּא נ ְִד ַחף ָל ֵצאת ִכּי נ ְִגּעוֹ ה'ַ ,וי ְִהי ֻע ִזָּיּהוּ ַה ֶמּל ְ
שׁוֹפט ֶאת ַעם ָהאָרֶץ.
ְיוֹתם ְבּנוֵֹ ...
ֵשׁב ֵבּית ַה ָח ְפ ִשׁית ְמצֹרָע ִכּי נ ְִגזַר ִמ ֵבּית ה' ו ָ
ְמצֹרָע ַעד יוֹם מוֹתוֹ ַויּ ֶ
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מתברר אפוא שלאחר שעוזיהו עלה לגדולה וחיזק את ממלכתו כלפי פנים וכלפי חוץ וכבש ארצות אויביו
ֵצא ְשׁמוֹ ַעד ְל ֵמרָחוֹק" ,גבה ִלבו והתנהג בגסות רוח .וזאת התגובה השלילית הצפויה שהתורה מזהירה
– " ַויּ ֵ
וּשׂמֹאל" )דב' יז:כ( ,ודוד המלך
ָמין ְ
וּל ִב ְל ִתּי סוּר ִמן ַה ִמּ ְצוָה י ִ
את המלך מפניהְ " :ל ִב ְל ִתּי רוּם ְל ָבבוֹ ֵמ ֶא ָחיו ְ
וּבנ ְִפ ָלאוֹת ִמ ֶמּנִּי" )תה' קלא:א( .אך עוזיהו,
ָבהּ ִל ִבּי ְולֹא רָמוּ ֵעינַי ְולֹא ִה ַלּ ְכ ִתּי ִבּ ְגדֹלוֹת ְ
העיד על עצמו" :לֹא ג ַ
כאמור ,נכשלַ " :ויּ ְִמ ַעל ַבּה' ֱא-ל ָֹהיו" .המעילה התבטאה בכניסתו להיכל ה' להקטיר על מזבח הקטורת.
דהיינו ,עוזיהו ביקש לנכס לעצמו גם את הכהונה ,כדברי חז"ל )ויקרא רבה ]מרגליות[ פרשה טז(:
" ֵלב חֹרֵשׁ ַמ ְח ְשׁבוֹת אָוֶן" )מש' ו:יח( ,מעוזיהו ,שביקש לבוז כהונה גדולה .ומנין שלקה בצרעת,
שנאמרַ " :ו ְי ַנגַּע ה' ֶאתַ -ה ֶמּ ֶל ְך ַוי ְִהי ְמצֹרָע" )מל"ב טו:ה(.
וכן במסכת סוטה ט ע"ב" :עוזיהו והמן ,שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם ,מה שביקשו לא ניתן להם,
ומה שבידם נטלוהו מהם" .ודברים דומים מובאים בתנחומא )ורשא( פ' מצורע ס' ג:
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עיינו בדברי ח' תדמור ,תולדות עם ישראל בימי קדם ,תל אביב תשכ"ח עמ'  .130שם הוא מפרט את מסע כיבושיו של
עוזיהו ומתאר את הגאות המדינית ,הצבאית והכלכלית בימי שלטונו ,ששיאה השתלטותו על שני הנתיבים המרכזיים
בארץ ישראל – 'דרך המלך' ו'דרך הים'.
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ָבהּ
וּכ ֶחז ְָקתוֹ גּ ַ
אמר רבי שמעון בן אלעזר על גסות הרוח הצרעת בא שכן את מוצא בעזיהו כתיב " ְ
ִלבּוֹ" )דבהי"ב כו:טז( ,וכתיב )שם( "ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו" .האזוב הזה אין
באילנות שפל ממנו ולפי שהשפיל עצמו לפיכך מתרפא על ידי אזוב.
ואולם על רקע הנוהג שרָווח במזרח הקדום ,ולפיו המלך שימש אף מנהיג דתי ולא רק מדיני ,לא הייתה
חריגה בהתנהגותו של עוזיהו 2.תופעה דומה מוכרת גם בימי בית שני 3.ואמנם יש מדרש המבקש ללמד
זכות על עוזיהו )ספרי במדבר פיסקא צט(:
והרי דברים קל וחומר ,ומה עוזיה המלך שלא נתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו אלא בשביל
קונו כך נענש ,המתכוון ליטול לו גדולה בשביל כבוד עצמו ולא בשביל קונו על אחת כמה וכמה.
בכל זאת הדעת נוטה לראות בהתנהגותו של עוזיהו כשל מוסרי הנובע מגבהות לבב וגסות רוח .ר"י קיל
מלכּי-צדק מלך שלם
)פירוש "דעת מקרא" על דברי הימים( משער שעוזיהו ביקש לחדש את המסורת של ִ
עוֹלם
אַתּה כ ֵֹהן ְל ָ
ָחם ָ
ִשׁ ַבּע ה' ְולֹא ִינּ ֵ
שהיה "כהן לאל עליון" )בר' יד:יח( .קיל נסמך על הפסוק מתהלים" :נ ְ
ָתי ַמ ְל ִכּי ֶצ ֶדק" )תה' קי:ד( שמיוחס לדוד המלך ולזרעו.
ַעל ִדּ ְבר ִ
פרשני ימי הביניים מביאים מסורת שלפיה רעידת האדמה החזקה שפקדה את ארץ ישראל בימי עוזיהו
אירעה בעקבות חטאו:
הספים' וגומר ,והוא היה יום שנתנגע עוזיה שנכנס להיכל שרעשו העליונים לשורפו
'" -1וינועו אמות ִ
ותחתונים לבולעו כעונשן של עדת קרח שהיו בהם בלועין ושרופים" )רש"י ,הוש' א:ב(.
'" -2שנתים לפני הרעש' – שנתים קודם שנתנגע עוזיה יום שנתנבא ישעיה שנא' ' ַוָיּנֻעוּ אַמּוֹת ַה ִסּ ִפּים'
ַעשׁ וגו'' )זכ' יד:ה(" )רש"י ,עמוס א:א(.
ֲשׁר נ ְַס ֶתּם ִמ ְפּנֵי ָהר ַ
)יש' ו:ד( ואומרַ ' :כּא ֶ
'" -3וינועו אמות ִ
הספים' – כתוב בסדר עולם ,עמוס נתנבא לפני הרעש שנאמר שנתים לפני הרעש.
ישעיהו נתנבא בימי הרעש ,היינו הוא דאמר' :וינועו אמות הסיפים מקול הקורא' ,ובדרש עוד כי
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אותו יום שנכנס עזיהו להיכל להקטיר היה הרעש" )רד"ק ,יש' ו:ד(.
רשמים מרעש האדמה שאירע בעת ניסיון ההקטרה של עוזיהו במקדש מובאים גם אצל יוסף בן מתתיהו
)קדמוניות ,מהד' שליט ,עמ' :(334
נשחת לבו מרוב גאווה ...וביום חג חשוב ...לבש המלך בגדי כהונה ונכנס לעזרה ...והכוהנים שניסו
למנוע בעדו איים עליהם בעונש מוות ...אולם עוד הוא מדבר ,ורעש גדול הרעיש את האדמה,
והמקדש נתבקע )ראו זכ' יד:ד( ,ונוגה שמש מבריק הבהיק ונפל על פני המלך ,שהוכה מיד בצרעת.
ַעת ז ְָר ָחה ְב ִמ ְצחוֹ' של עוזיהו ולא בחלק אחר של גופו יש משמעות כפולה:
לעובדה ש' ַה ָצּר ַ
א .המצח הוא המקום שבו נמצא הציץ המכפר .במסכת ערכין )טז ע"א( כתוב:
מעיל מכפר על לשון הרע ,אמר הקב"ה :יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול; ציץ מכפר על
וּמ ַצח
מעשה עזי פנים ,כתיב הכא) :שמ' כח:לח( " ְו ָהיָה ַעלֵ -מ ַצח אַ ֲהרֹן" ,וכתיב התם) :יר' ג:ג( " ֵ
ִא ָשּה זוֹנָה ָהיָה ָל ְך!"
ב .המצח סמל לחוצפה .בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות פרק כ( כתוב:
ויאמר משה זה סימן טוב באדם שהוא ביישן ,שכל אדם שהוא ביישן לא במהרה הוא חוטא ,שנאמר
לבלתי תחטאו ,מגיד שהבושה מביאה לידי יראת חטא ,אבל מי שהוא אינו ביישן הוא חוטא ,שנאמר
הובישו כי תועבה עשו גם בוש לא יבושו וגו' )יר' ו:טו( ,וכל שיש בו עזות מצח היא מעידה עליו,
שנאמר העז איש רשע בפניו )מש' כא:כט( ,ואומר הכרת פניהם ענתה בם )יש' ג:ט( ,לפיכך ראוי
לאדם להתנהג עצמו בשפלות ובענוה אז יצלח.
נמצאנו למדים שנגע הצרעת בא לא רק על חטא לשון הרע אלא גם על חטא הגאווה וההתנשאות ,המביאים
את האדם לעזות פנים שעליה ר' יהודה בן תימא אמר )אבות ,ה ,כ( "עז פנים לגיהנם" .לכן חייב האדם
לחנך עצמו לצניעות וענווה ,אף אם הצליח להגיע למרום פסגת שאיפותיו ,כדי שיקוים בו סוף המאמר של
ר' יהודה" :ובֹשׁת פנים לגן עדן".
ד"ר יאיר ברקאי
ירושלים
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עיינו שם ,בדברי תדמור" :לזכויות אלה היו ,כידוע שורשים היסטוריים עמוקים ,שכן שלמה שירת בקודש ,ולפניו בני דוד
)ראו שמו"ב ח:יז( ...על כן ניסה עוזיהו להקטיר על המזבח".
עיינו בדברי מ' שטרן שם )הערה  ,(1עמ' .222-221
וכן רד"ק לעמוס א:א'":שנתים לפני הרעש' – הרעש הזה היה בימי עזיהו כמו שנאמר בנבואת זכריה :ונסת' כאשר נסת'
מפני הרעש בימי עזיהו מלך יהודה ,ואמרו בדרש כי אותו היום שנכנס עזיהו להיכל להקטיר היה הרעש".

