המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשות תזריע-מצורע  -תשס"ד

ביני תלמי

הלב מוש לעסוק באבסורד המצמרר הזה של הספר המדבר על פלא ההולדת ומיד
עובר למיני טומעות ,נגעי וצרעת .אבל בחו כבר ערב יו העצמאות ומעניי אותי
הקשר שבינו לבי הצרעת:
מה ַעל אֹדת ָה ִא ָה ַה ִית ֲא ֶר ָל ָקח ִ ,י
ַ ַד ֵר ִמ ְריָ וְ ֲהרֹ ְ ֶ
ספר במדבר ,י"ב" :1!2 ,ו ְ
מה ִ' ֶר ְיהֹוָה? ֲהלֹא ָ ַ+נִ $ד ֵרַ .וַ ְִ %מע ְיהֹוָה".
( ְ ֶ
ֹאמרֲ :$הרַק ְ
ִא ָה כ ִית ָל ָקחַ .וְ %
אלוהי שומע את שיחת של האחי ותגובתו אינה מאחרת לבוא )ש ,פסוק :(10
ָעת".
ַעת ַ ָלֶגַ .וִֶ %פ  ֲהרֹ ֶאל ִמ ְריָ ו ְִהֵ/ה ְמצֹר ַ
ְה ָענָ ָסר ֵמ ַעל ָהא ֶֹהל ,ו ְִהֵ/ה ִמ ְריָ ְמצֹר ַ
"ו ֶ
על מה נענשה מרי?
מדרשי רבי קושרי בי המצורע למוציא ש רע .כ למשל במדרש תנחומא,
פרשת מצורע ,פרק ב'' ..." :זֹאת ִ ְהיֶה רַת ַה ְ2צֹרָע' )ויקרא יד ,ב( – המוציא ש רע מוצא רע,
מה' ,לפיכ( ' ַוִֶ %פ
שהנגעי רעי מוצאי בגופו .ראה מה כתיב במרי 'ו ְַ ַד ֵר ִמ ְריָ וְ ֲהרֹ ְ ֶ
ָעת'."...
 ֲהרֹ ֶאל ִמ ְריָ ו ְִהֵ/ה ְמצֹר ַ
אני רוצה להציע אפשרות אחרת :עונשה של מרי איננו על לשו הרע ועל שדיברה
בגנותה של האשה הכושית .עונשה של מרי בא על שו המש
מה ִ' ֶר ְיהֹוָה"( – מרי ואהרו
( ְ ֶ
ֹאמרֲ :$הרַק ְ
הפסוקי )" ַוְ %
מתאונני על כ שמשה זוכה להיות נביאו של האל וה רוצי
להיות כמוהו ולעמוד בנבואה ְ+מקו שי)חד למשה ולא לה .על כ
ה נענשי.
בואו נבדוק את זה ג במקומות נוספי.
דברי הימי ב' ,כ"ו ! 16 ,המל הגדול עוזיהו )זה מהבורות רבי( בא אל בית
ָבִ 7ל ַעד ְל ַה ְ ִחית ַוְִ %מ ַעל ַיהֹוָה ֱאל ָֹהיו ַוָ%בֹא ֶאל
$כ ֶחז ְָקת ַ +
המקדש להקטיר קטורתְ " ,
יכל ְיהֹוָה ְל ַה ְק ִטיר ַעל ִמז ְַח ַה ְ:טֹרֶת" .הכהני מנסי למנוע זאת ממנו ואומרי לו:
ֵה ַ
"...לֹא ְל ָ( ע ִ;ָ%הְ $ל ַה ְק ִטיר ַליהֹוָה ִ ,י ַל ֹ ֲהנִי ְנֵי  ֲהרֹ ַה ְמק ָ' ִי ְל ַה ְק ִטירֵ .צא ִמ ַה ְִ 2ק ָ' ִ י
ָמ ַע ְל ָ) "...ש פסוק .(18
מלאכת המקדש היא נחלת של הכהני בלבד .המל הגדול לא שומע להַ " :ו ִ%ז ְַע<
ַעת ז ְָר ָחה ְב ִמ ְצח) "...ש .(19
ְה ָ=ר ַ
$ביָד ִמ ְק ֶטרֶת ְל ַה ְק ִטיר ,"...והוא מיד נענש ..." :ו ַ
ע ִ;ָ%הְ $
חטאו של עוזיהו ,הנענש בצרעת ,הוא חטאה של מרי וחטא של אלה שאינ
מסתפקי בלהיות עצמ ומבקשי להיות מישהו אחר.
וכא אי אפשר שלא להזכיר את דברי ר' זוסיא שאומר לתלמידיו" :כשיגיע יומי
ואעמוד בפני בית די של מעלה ,לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו; ישאלו
אותי למה לא הייתי ר' זוסיא".
רוצי להשתכנע יותר? לכו למלכי ב' ,פרק ה'.
למל אר היה שר צבא גדול ומצליח ושמו נעמ ,שהיה גיבור חיל אבל מצורע )ש .(1
לאשתו של נעמ נערה שבאה מאר ישראל ,והיא מציעה לו ללכת לאלישע הנביא
כדי שירפא אותו מצר)ע(תו .הוא מגיע על סוסו האביר ואלישע שולח אותו ואומר
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$ט ָהר" )ש  .(10נעמ כועס מאד ,את כל
ָח ְצ ָ ֶ ַבע ְ? ָע ִמי ְַַ %ר'ֵ ְוָיֹב ְ ָ> ְר ָ( ְל ָ( ְ
ל( ְור ַ
" ָה ְ
$פ ְר ַ?ר ַנהֲרת ַ' ֶ>ֶ 2ק ִמ ֹל
ֲמנָה ַ
הדר הוא עשה בשביל איזה הוקוס פוקוס? " ֲהלֹא טב א ָ
ְט ָה ְר ִי .(12) "...א עד עכשיו לא ידענו למה הוא מצורע
ָאלֲ ,הלֹא ֶא ְר ַח@ ָ ֶה ו ָ
ימי י ְִ>ר ֵ
ֵמ ֵ
הגנרל הזה ,עכשיו אנו לומדי :נהרות דמשק )של אר( גדולי יותר ,שוצפי יותר,
שופעי יותר ,מוטב לו ללכת לטבול בה – אבל אנחנו כבר יודעי ,לא רק בני אד
אינ יכולי לשי עצמ במקומ של אחרי; תכונות ייחודיות יש ג למקומות,
יש ג לנהרות .תכונותיו המקודשות של הירד אינ תלויות בגודלו וברחבו .נהרות
דמשק עצומי יותר ,א אינ יכולי לרפא כמותו .א נעמ לא יבי זאת ,הוא
יישאר מצורע ,כפי שנעשה מצורע כשלא הבי זאת )כנראה( קוד לכ.
נעמ מתרצה לבסו ,0טובל בירד ונרפא .רפואתו של נעמ היא ג הבנת חטאו
הקדו ,והוא מסיק מהר את המסקנות .כשהוא נפרד מאלישע ,הוא אומר לו..." :
ָאל .(15) "...א יש אלוהי רק בישראל,
ָד ְע ִי ִ י ֵאי ֱאל ִֹהי ְ ָכל ָהAרֶ@ ִ י ִא ְי ְִ>ר ֵ
ִהֵ/ה נָא י ַ
אז ג קדושת האר היא רק בישראל ,אי לה תחליפי באדמת אר ,והוא מבקש
מאליהו רשות לקחת אתו מטע אדמה ,כדי לבנות ממנו את מזבח התפילה שלו
באר ).(17
עוד דוגמא אחת למי שעוד לא השתכנע:
בהמש סיפורנו מציע נעמ המאושר מתנות רבות לאלישע על שעזר לו ,א זה ממא
לקבל )ש  ,(16!17ונעמ יוצא לדרכו .לאלישע נער בש גיחזי ,אשר שומע את שיחת
של השניי ומחליט לנצל זאת לטובתו .לאחר שנעמ מתרחק ,הוא ר אחריו,
מ3יגו ,עוצר אותו ומבקש בש אלישע )" ֲאדֹנִי ְ ָל ַחנִי"( לקבל בכל זאת את מתנותיו
של נעמ .והוא מקבל ) .(23יש בעיה ע הנביאי ! ה יודעי ג דברי שנעריה
מנסי להסתיר מה .כ ג אלישע .גיחזי המסכ ,שהתחזה לקבל את מתנותיו
בש הנביא ,נתפס בקלקלתו .ומה תהיה קללתו של אלישע? על כ אנחנו כבר
ֵצא ִמ ְָ Bפנָיו ְמצֹרָע ַ ָ ֶלג" ).(27
עלַ ,וֵ %
ֲ( ְל ָ
$בז ְַרע ָ
ֲמ ִ ְד ַק ְ ָ( ְ
ַעת ַנע ָ
יודעי" :ו ְָצר ַ
עצמאות היא ג עצמי)ת ,היא ג להיות אנחנו ,היא ג להיות עצמנו,
היא ג להיות טובי יותר ,אבל לא אחרי .היא ג לדעת להבחי מה
שלנו ומה של אחרי ולדעת להבחי מה היא קד)שה אמיתית ומה היא
קד)שה מזויפת ,מה היא תרבות שלנו ואיזה היא זו שקנויה משל
אחרי ,ומה בי רוחו האמיתית של ישראל סבא לסת רוחות רעות
שנושבות בחצרותינו.
הצרעות כבר חלפו מהעול ,אבל א נדע ללמוד מאחותנו מרי ,אולי ג מקצת
צרות אחרות נוכל להשתחרר.

