היבטים לשוניים ויקרא עח
דקדוקי קריאה והדרכה לקורא בפרשת ויקרא ובקריאת החודש וההפטרה ובראשון של צו
י וְ ִאםִ -מןַ -ה ֨צּ ֹאן :יש להקפיד על הפרדת התיבות
א טו וְ נִ ְמ ָצ֣ה :בה"א ולא באל"ף
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ב ב ִמ ָסּ ְל ָתּ ֙הּ :הסמ"ך בקמ"ץ קטן֖ ַ .ﬠל ָכּלְ -לבֹנָ ָ ֑תהּ :טעם טפחא בתיבת ַ ֖ﬠל ,יש להיזהר לא
להדביק את הלמ"דים שבין התיבות הבאות אחריה
ב ה ַמ ָ ֥צּה :דגש חזק בצד"י שלא יישמע מלשון מציאה בלשון עבר

יב ֙הּ וְ ִהגִּ ָ ֖
ב ח וְ ִה ְק ִר ָ
ישׁהּ :במלרע ובמפיק בה"א ,הקורא במלעיל ללא מפיק משבש משמעות
ב יג ַ ֥ﬠל ָכּלָ -ק ְר ָבּנְ ֖  :יש להיזהר בהטעמת התיבות שלא לצרף את המילה ָכּללתיבה שלפניה

ב יד ֶ ֣גּ ֶרשׂ :שׂי"ן שמאלית וכן הוא בהמשך בפס' טז ִמגִּ ְר ָשׂ ֙הּ
ג ג ַ ֽה ְמ ַכ ֶ ֣
סּה :געיה בה"א והמ"ם בשווא נע לא בחטף פתח ,כן הדבר גם בהמשך
ג יב וְ ִ ֥אם ֵ ֖ﬠז :כך צריכה להיות ההטעמה ולא כקורן ודומיו שם המילים מוקפות

ד ח ַﬠלַ -ה ֶ ֔קּ ֶרב :היחיד שלא נאמר בו ֶאתַ -ה ֶ ֔קּ ֶרב
יוּרם :הרי"ש בפתח לא בקמץ֖ ַ .ﬠל ִמזְ ַ ֥בּח ָהע ָ ֹֽלה :טעם טפחא בתיבת ַ ֖ﬠל
שׁר ַ ֔
ד י ַכּ ֲא ֶ ֣
ד יג וְ נֶ ְﬠ ַל֣ם :העי"ן בשווא נח וכן הדבר גם בהמשך
ד יז ֵ ֖את ְפּ ֵנ֥י ַה ָפּ ֽר ֹ ֶכת :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את .בקורן ודומיו מוטעם בטעות את מוקפת בניקוד
סגול במקום טפחא-מרכא

ד כ וְ ָﬠ ָ ֣
שׂה ַל ֔ ָפּר :בזקף קטון ולא רביע כקורן ודומיו .יַ ֲﬠ ֶשׂה-לּ֑ וֹ :געיה ביו"ד ,יש לקרוא בהעמדה
קלה שם
ד כד וְ ָשׁ ַ ֣חט א ֹ֗תוֹ :ברביע ולא בזקף כקורן ודומיו
ד כו וְ נִ ְס ַ ֥לח ֽלוֹ :הטעם לא נסוג אחור וכן הדבר בשאר המקומות

ד לא ַ ֣
הוּסר ֵח ֶל ֘ב :הטעם בסמ"ך ,לא נסוג לה"אֵ .מ ַ ֣ﬠל ֶז ַ֣בח :שתי התיבות מוטעמות במונח
ואינן מוקפות כפי שמופיע בקורן ודומיו
ה ח ָﬠ ְר ֖פּוֹ :העי"ן בקמץ קטן
ה ט יִ ָמּ ֵצ֖ה :הצד"י בצירי
ה יח ִשׁגְ גָ ֧תוֹ :הגימ"ל הראשונה בשווא נח על אף הקושי

יתוֹ :טעם טפחא בתיבת ֖אוֹ
ה כא ְבגָ ֵ֔זל :במלרע֖ .אוֹ ָﬠ ַ ֥שׁק ֶאתֲ -ﬠ ִמ ֽ
ה כב וְ ִ ֥כ ֶחשׁ :טעם נסוג אחור לכ"ף .החי"ת בסגול ,לא בציריַ .ל ֲח ֥ט ֹא :החי"ת בחטף לא בשווא
נח
ה כג גָּ ָ֗זל :הזי"ן בקמץָ .ﬠ ָ֔שׁק :השי"ן בקמץָ .ה ְפ ַ ֖קד :הה"א בקמץ קטן
פרשת החדש

 1ההבדל אינו במבטא המילה ,אלא בכתיב ובמשמעות ,ועל הקורא והשומעים לתת את הדעת.

יב ג ֶבּ ָﬠ ֖שׂ ֹר :העמדה קלה בבי"ת להדגשת הסגול המורה על מיודע .וְ יִ ְק ֣חוּ :וא"ו החיבור בשווא
נע ,לשון עתיד
יב ז וְ ָנ ְ֥תנ֛ וּ :מרכא בנו"ן כטעם משנהַ .ה ָ ֣בּ ִ֔תּים :דגש בתי"ו) 2אחד מן היוצאים מן הכלל( ,יש
להטעים מעט את הבי"ת בגלל המונח על אף האי נוחות שבדבר
יב יא וְ ָ֮כ ָכ ֘ה :הטעם בכ"ף הראשונה מלעיל .כדי למנוע טעות סומנה זרקא בכמה חומשים גם
בכ"ף
יב יד ְתּ ָח ֻגּֽהוּ :החי"ת בקמץ חטוף )קטן(

יב טו ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ֔אל :היו"ד בחירק ודגש חזק ,אין לקרוא מיאישראל

יב טז לֹא-יֵ ָﬠ ֶ ֣
שׂה  ...יֵ ָא ֵכ֣ל :היו"ד בצירי וגעיה אחריו המורה על העמדה שלא יישמע 'יַעשה'
וישנה משמעות
הפטרת החדש יחזקאל מה טז – מו יט:

וּב ֳח ָד ִשׁ ֙
מה יז וְ ַהנֵּ ֶס ֒ נו"ן בצירי ומוטעמתֶ .
ים :העמדה קלה בבי"ת להבחין בין מיודע בסגול ללא מיודע
בשווא וכן הוא בהמשך מו ג
מה כא ָ֕חג :החי"ת בקמץ ְשׁ ֻב ֣ﬠוֹת :השי"ן בשווא ולא בקמץ

מו ח ְ
וּב ֖בוֹא :בי"ת ראשונה בשווא נח על אף הקושי וכן הוא בפס' ט
־שׁ ַﬠר :המילה ֶדּ ֶר
מו ט ֶדּ ֶר ַ֨
אתם
וּב ֵצ ָ ֖
מו י ְ

־ מוקפת נִ ְכ ֖חוֹ :הכ"ף בשווא נח על אף הקושי

וּב ֵצ ָ ֖
יֵ ֵ ֽצאוּ׃ בכל הדפוסים וכתבי היד הידועים הגירסא ְ
אתם ,ובכללם ,כתר ארם צובה
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וּפ ַ ֽתח
מו יב ָ ֣

֗לוֹ :טעם נסוג אחור לפ"א

מו יז וְ ָ ֤היְ ָתה

֙
לּוֹ :טעם נסוג אחור לה"א ,עם זאת השוא ביו"ד נע ,ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק.

וְ ָשׁ ַ ֖בת :הבי"ת רפה ,פועל לשבות בלשון עבר

ראשון של צו:

מוֹק ָ ֨ד  :אין מפיק בה"א֥ .תּ ַ
וב ְ
וּקד ֽבּוֹ :הטעם נסוג לת"ו
ו ג ִֽ
וּמ ְכנְ ֵסיַ -ב ֘ד :העמדה קלה במ"ם
ו ה ֽתּ ַוּקד֙ -
בּוֹ :העמדה קלה בתי"ו
ו ח וְ ִה ְק ִ ֣טיר ַה ִמּזְ ֵ֗בּ ַח :בשאר מקומות :וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּזְ ֵבּ ָחה
ו יא ֽי ֹ ְ
אכ ֔ ֶלנָּ ה :הכ"ף בשווא נע ולא בחטף כפי שמופיע בחלק מהספרים
ת־ק ְר ַבּנְ ֶ ֽכם:
ן־ה ֔צּ ֹאן ַתּ ְק ִ ֖ריבוּ ֶא ָ
וּמ ַ
ן־ה ָבּ ָק ֙ר ִ
ן־ה ְבּ ֵה ָ֗מה ִמ ַ
א ב ָא ָ ֗דם ִ ֽכּי־יַ ְק ִ ֥ריב ִמ ֶכּ֛ם ָק ְר ָ ֖בּן ַ ֽל ָ ֑יי ִמ ַ
ספר תורת הטעמים מהרב אברהם ויסבלום נר"ו עמ' רלה
פרשו רוב המפרשים שהלשון מסורס ,ושיעורו :אדם מכם – כי יקריב קרבן .והוא מתאים
עם מאמר חז"ל מכם ולא כולכם להוציא את המשומד וכו' )חולין ה א( .ולפי זה צריך
לפסק אדם כי יקריב – מכם ,קרבן.

 2ברור שהדגש בתי"ו אינו סוגר את ההברה במילה בָּ ִתּים ,כי הקמץ כאן הוא רחב! ואכמ"ל.
 3לפי תורה קדומה צריך להיות 'ובדרכם יצאו' על פי כתבי יד תימניים.

אך פיסוק הטעמים הואָ ,א ָ ֗דם ֽ ִ /כּי־יַ ְק ִ ֥ריב ִמ ֶכּ֛םָ ,ק ְר ָ ֖בּן .משמע שלפי הטעמים אין הפסוק
מסורס ,אלא מתפרש כפשוטו .אדם שירצה להקריב מאתו קרבן לה' .פירוש זה עולה
בקנה אחד עם מאמר חז"ל במקום אחר שדרשו מכאן לאסור קרבן מן הגזול שנאמר
אדם כי יקריב – מכם )סוכה ל א ועיי"ש(.
בהערה .אך לפי זה קשה מה שמעורב בפסוק זה לשון יחיד ורבים .שהיה לו לומר כולו בלשון יחיד
אדם כי יקריב מאתו קרבן ,או כולו בלשון רבים .אך באמת אין זו קושיא כל-כך ,כי דרך הכתוב כן...
וראה עוד מה שכתב בספר פנים יפות הא דהתחיל בלשון יחיד והדר כתיב מכם לשון רבים ,כבר פירוש
מהר"ם אלשיך מפני שכל ישראל ערבים זה בזה ,וכשאיש אחד חוטא יש לכולם חלק בחטא וחסד הש"י הוא
כשהיחיד מביא קרבן מכפר על כולן ע"ש.

מוֹﬠד ספר תורת הטעמים עמ' תמח
א ֶהל ֵ ֑
וּשׁ ָח ֕טוֹ ֶ ֖פּ ַתח ֣ ֹ
ל־ר ֹאשׁ ָק ְר ָבּנ֔ וֹ ְ
דוֹ ַﬠ ֣
ג ב וְ ָס ַ ֤מ יָ ֙
מוֹﬠד ומשמע שרק השחיטה
א ֶהל ֵ ֑
וּשׁ ָח ֕טוֹ ֶ ֖פּ ַתח ֣ ֹ
ל־ר ֹאשׁ ָק ְר ָבּנ֔ וֹ ְ /
דוֹ ַﬠ ֣
פיסוק הטעמים :וְ ָס ַ ֤מ יָ ֙
תיעשה פתח אוהל מועד ,והסמיכה אינה צריכה להיות דווקא שם .אך באמת אינו כן
ל־ר ֹאשׁ
דוֹ ַﬠ ֣
מוֹﬠד ִל ְפ ֵנ֣י ֑ה' וְ ָס ַ ֤מ ֶאת־יָ ֙
א ֶהל ֵ ֖
ל־פּ ַ֛תח ֥ ֹ
ת־ה ֗ ָפּר ֶא ֶ
שהרי להלן )ד ד( כתוב וְ ֵה ִ ֣ביא ֶא ַ
ת־ה ָ ֖פּר ִל ְפ ֵנ֥י ֽה' :וכן פסק הרמב"ם )מעשה הקרבנות ג יא( אין סומכין אלא
ַה ֔ ָפּר וְ ָשׁ ַ ֥חט ֶא ַ
בעזרה.
ויש לומר שתבת וסמך נסמכת על סוף המקרא בו מבואר שהשחיטה נעשית פתח אהל
מוֹﬠד[
א ֶהל ֵ
מועד ולמפרע נלמד גם על הסמיכה ושיעורו וְ ָס ַמ יָ דוֹ ַﬠל־ר ֹאשׁ ָק ְר ָבּנוֹ ] ֶפּ ַתח ֹ
מוֹﬠד .בהערה הוא שולח אל המבוא פרק ז סעיף י ושם כמה וכמה דוגמאות לזה.
א ֶהל ֵ
וּשׁ ָחטוֹ ֶפּ ַתח ֹ
ְ
מדפי פרשת השבוע של בר-אילן

פרשת ויקרא ושבת זכור ,תשס"ח

"אתם קרויין אדם ואין נכרים קרויין אדם" – האומנם?
עו"ד פינחס חליוה
מכללת אשקלון

ספר ויקרא ,העוסק רובו ככולו בעבודת הקרבנות ,פותח בהוראה כללית על נושאו העיקרי
של הספר" :דַּ ֵּבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ָא ָדם ִ ּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָּבן ַלה' ִמן ַה ְ ּבהֵ ָמה
ִמן ַה ָּב ָקר ו ִּמן ַה ּ ֹצאן ּ ַת ְק ִריב ּו אֶ ת ָק ְר ַּבנְ כֶ ם" )א:ב(.
בקריאה ראשונה נראה שהוראה זו עוסקת בזהותם של המקריבים ובסוגי הקרבנות הראויים
להקרבה ,אולם הגדרת זהותו של המקריב כ"אדם" ,לעומת המונח המקובל "איש" ,4עוררה
את תשומת לבם של חז"ל ,5והם עמדו על משמעותו ועל השלכותיו .ההנחיה הפותחת
בפנייה לכלל "בני-ישראל" והמשכה בפנייה ליחיד – אדם כי יקריב ,אף היא קיבלה
משמעות מרחיקת לכת ולא נתפרשה על ידם ככלל ופרט .חז"ל דנים כאן בשאלת זהותו
ומהותו של היחיד המקריב; האם זהות זו נגזרת מן הפנייה ל"בני-ישראל" או מהגדרה
כוללנית של המין האנושי המתבטאת במילה "אדם"?
השאלה העקרונית הנדונה כאן היא על מעמדו הפרטיקולרי ]א"ה :השימוש במלים
לועזיות צריך להצטמצם רק במקומות הכרחיים ממש ,אין זה נבון לקחת מלה באנגלית
 particularולשלבה במשפט .אפשר לכתוב 'יחודי' למשל[ של עם-ישראל ותפקידו הדתי

המיוחד בין העמים .ספרות חז"ל מציגה שתי עמדות :האחת רואה בעם-ישראל עם נבחר
שלו זכויות מיוחדות שירש בזכות אבותיו ,וזכויות אלה קיבלו משנה-תוקף במעמד הר
יש ִ ּכי יִ דּ ֹר נ ֶֶדר ַלה'" )במ' ל:ג(.
יש ִ ּכי יַ פְ ִלא נ ֶֶדר )ויק' כז:ב(; " ִא ׁ
 4כמוִ " :א ׁ
 5ויקרא רבה )וילנא( פרשה ב" :למה לא נאמר איש כמ"ש להלן 'דבר אל כל עדת בני ישראל איש כי יקריב' ...למה נאמר
'אדם'? להביא את הגר' ,מכם'  -פרט לגוי שהוא מביא עולה" .ראו גם מאמרו של גב"ע צרפתי" :עיונים בסמנטיקה של לשון חז"ל
ובדרשותיהם" ,לשוננו  ,כט-ל )תשכ"ה-תשכ"ו( עמ' .39-36

סיני .על פי תפיסה זו עבודת ה' שמורה רק לעם-ישראל ,ואין מקום בעבודה זו לעמים
אחרים ,כפי שנאמר" :חקיו ומשפטיו לישראל ,לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום"
)תה' קמז:יט-כ( .עמדה אחרת תולה את מעמדו הרם של עם-ישראל לא בייחוסו בלבד,
אלא גם בהתנהגותו ובהגשמת יעדיו הדתיים .אם העמדה הראשונה אינה מותירה כל תפקיד
דתי לעמים האחרים ,הרי העמדה השנייה קובעת קריטריונים רוחניים לעבודת ה' ,ולפיכך
גם פותחת את שעריה של עבודה זו לכל אדם שיקבל עליו את התנאים המכשירים לכך.
המחלוקת בסוגיה זו מוצגת בכמה מקורות בספרות חז"ל ,בעיקר בסוגיות העוסקות בדיני
טומאה וטהרה שמייחדים את ישראל משאר האומות .6את העמדה הראשונה מייצג רשב"י
בדבריו על המושג "אדם" בתורה" :קבריהן של נכרים אין מטמאין ,שנא' :וְ ַא ּ ֵתן צֹאנִ י צֹאן
יתי ָא ָדם ַא ּ ֶתם )יחזקאל לד ,לא( ,אתם קרויין אדם ,ואין נכרים ]א"ה :יתכן שהנוסח הנכון
ַמ ְר ִע ִ
הוא אומות העולם[ קרויין אדם".
אבל ר' מאיר מציג עמדה אחרת ,ולפיה אין שערי תורה ומצוותיה חסומים בפני הגויים:
היה רבי מאיר אומר :מניין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול – שנאמר:
אֲ ׁ ֶשר יַ עֲ ֶׂשה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם )ויקרא יח ,ה ועוד( ,כהנים לויים וישראלים לא נאמר ,אלא
"האדם" .הא למדת :שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול! )סנהדרין נט א(
על-פי עמדה זו לימוד התורה וקיום מצוותיה הם קריטריון-על ומבחן מעשי לצמצום הפער
הראשוני בין מעמדם הדתי של הגויים ובין מעמדו הדתי של עם-ישראל .את דברי הנביא
שרק ישראל נקראים 'אדם' ,ועליהם מבסס רשב"י את עמדתו ,מסייג ר' מאיר לדיני טומאה
וטהרה התקפים אך רק על העם שקיבל את התורה במעמד הר סיני והוגדר בדינים אלה
"אדם" .בדיון באיסור השימוש בשמן משחת הקודש שמקורו בספר שמות – " ַעל ְ ּב ַׂשר
יס ְך ...וַ אֲ ׁ ֶשר יִ ּ ֵתן ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעל זָ ר וְ נִ ְכ ַרת ֵמ ַע ּ ָמיו" )ל:לב-לג( ,קובע ר' מאיר עמדה
ָא ָדם לא יִ ָ
שנראית דומה לזו של רשב"י ,ולפיה ההגדרה "אדם" אינה חלה על הגויים ,לכן אדם שסך
גוי בשמן המשחה פטור ,שהרי האיסור קובע בשר אדם – יצאו אלו שאינם מוגדרים
"אדם" .כך מתרצים בעלי התוספות ]יבמות סא א[ את עמדת ר' מאיר ואף מנסים ליישבה
עם זו של רשב"י:
ומשמע דטעמא משום דכתיב על בשר אדם ואין גוי קרוי אדם .ומיהו מצי למימר
דטעמא דרבי מאיר דפטור הוי מטעם דכל שהוא בסך הרי הוא בלא ייסך וכל שאין
בסך אין בלא ייסך.
התוספות מטעימים את עמדתו של ר' מאיר שדיני הטומאה והטהרה חלים רק על העם
שקיבל עליו את התורה ומוגדר בלשונה "אדם" ,ואילו העמים שאינם נכללים במושג
המשפטי "אדם" – לא חל עליהם איסור השימוש בשמן המשחה ואינם מטמאים במיתתם,7
אולם הגדרת עם-ישראל "אדם" רק לעניין טומאה וטהרה אינה פוגמת בהחלתו של המושג
"אדם" על הגויים ,ואין ההגדרה המשפטית פוגמת במעמדם של העמים כבניו של אדם
הראשון ,יציר כפיו של הבורא .שלא כעמדת ר' מאיר לעניין טומאה וטהרה ,שהיא כדעת
רשב"י ,הרי לימוד תורה ,שאינו כלול בדיני טומאה וטהרה ,פתוח לכול; גוי שלומד תורה
ומקבל עליו את חוקיה יכול להתעלות עד לדרגת כוהן גדול .8ר' מאיר רואה אפוא בלימוד
התורה וקבלת חוקיה קריטריון מכריע לשינוי במעמדו של הגוי .עמדה דומה ואף מרחיקת
לכת מזו מצאנו בדברי חז"ל במקום אחר:
'אדם' – לרבות את הגרים' ,מכם' – להוציא את המשומדים ומה ראית לומר כן ,אמור
'אדם' לרבות המשומדים' ,מכם' להוציא את הגרים ,אחר שריבה הכתוב מיעט,
 6ר' חיים בן עטר עומד בפירושו "אור החיים" לתורה על ייחודם של ישראל באמצעות חוקי הטומאה והטהרה" :זאת חקת התורה
צריך לדעת למה ִּכ ָּנה למצוה זו שם כללות התורה? שהיה לו לומר זאת חקה וגו' או זאת חקת הטמאה...
והנה ההבדל שבו הורמו עם בני ישראל משאר הגויים הוא באמצעות קבלת התורה שזולת זה הנה ככל
הגויים בית ישראל" )במ' יט:ב(.
 7בדרך דומה מתרץ רש"י ביבמות סא ע"א :אתם קרוים אדם – וגבי טומאת אהל כתיב 'אדם כי ימות באהל' )במ' יט:יד( .וכן מתרץ
הראב"ן במסכת ע"ז סימן שיז ד"ה ועוד שאלני  .להלכה נחלקו הפוסקים אם עכו"ם מטמא באוהל או לא ,אף שלרוב הדעות לא מטמאים
מהסיבות שמנינו ,ויש הסבורים שהחמירה התורה עם טומאת המת מישראל ,שלא יהיו המתים חביבים עליהם ויבואו ליהנות מהם.
 8הכוונה היא לדרגה גבוהה ולא שישמש כוהן גדול ,שהרי תפקיד זה נקבע על פי ייחוס משפחתי.

תלמוד לומר 'בני ישראל' מה בני ישראל מקבלי ברית ,אף הגרים מקבלי ברית ,יצאו
המשומדים שאינן מקבלי ברית ]ספרא ויקרא ,דבורא דנדבה פרשתא ב ,ד"ה פרשתא ב[.
עמדת חכמים במדרש רואה בקבלת הברית עם ה' קריטריון השתייכות יחיד ומכריע ,לכן
ישראלי שאינו מקבל עליו את הברית אינו מוגדר עוד "אדם" גם לעניין טומאה וטהרה,
ואילו גר שקיבל עליו את הברית נכלל בהגדרה ששמורה הייתה ,כאמור ,לעם הנבחר .אפשר
לסכם ולומר שהמושג "אדם" במקרא משמש לשתי הוראות :האחת – הגדרה רחבה של
כלל המין האנושי – בניו של אדם הראשון .האחרת מופיעה בהקשר הספציפי של דיני
הטומאה והטהרה ומכוונת לעם ישראל בלבד .אם הראשונה מתארת את המין האנושי
לעומת אלוקים או שאר הנבראים ,הרי השנייה קובעת את הדרך לחזור לדרגתו של אדם
הראשון ,שהיא דרך התורה ודיני הטומאה והטהרה המייחדים את העם שקיבל עליו את
התורה.
אמנם הפסוק הפותח את ספר ויקרא ואת פרשתנו פונה תחילה לעם ישראל כעם שקיבל
עליו את חוקי התורה ,אולם הוא פונה גם לכל אדם שמוכן לקבל עליו את חוקי התורה
והברית עם ה' .השימוש בהגדרה "אדם" דווקא ,שנוקט הכתוב בפתיחה לעבודת
הקורבנות ,מעיד על ייעודה האוניברסלי של עבודת ה' במקדש ותפקידו של עם-ישראל
בהשגת יעד זה :המונח 'אדם' האמור כאן מציין במשמעותו הרחבה את כלל האנושות,
שאף הם מוזמנים להקריב קרבנות ולהתקרב לעבודת ה' .9התקרבות זו מגשימה את ייעודו
של המזבח לקרב את כל בני האדם אל ה' .גם על בניו של אדם הראשון ,שאינם ישראל,
מוטל להשיג יעדים רוחניים ולזכך את ה'אדם' שבהם .הקרבת הקרבן מבטאת יחס של
ִקרבה אל ה' באמצעות הקרבת הבהמיות שבאדם וזיכוך נפשו לקראת שלמות מוסרית.
והרחיב בעניין זה רש"ר הירש )תחילת ויקרא(:
כי כבר פתיחת תורת הקרבנות של 'דת משה' נותנת למקדש את ייעודו האוניברסלי.
במלה אחת היא מביאה לידי ביטוי את מה שנאמר מפי ישעיהו על בני הנכר:
צון ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי
עולֹ ֵתיהֶ ם וְ זִ ְבחֵ יהֶ ם ְל ָר ֹ
יאו ִתים אֶ ל ַהר ָק ְד ִ ׁשי וְ ִ ׂש ּ ַמ ְח ִּתים ְ ּבבֵ ית ְּתפִ ָ ּל ִתי ֹ
וַ הֲ ִב ֹ
ִ ּכי בֵ ִיתי ֵּבית ְּתפִ ָ ּלה יִ ָ ּק ֵרא ְלכָ ל ָה ַע ִּמים )נו:ז ( ...כל הנושא את ייעוד ה"אדם" זכאי

להביא קרבן אל המזבח .כנגד זה אין דיו ליהודי ,שהוא אדם רק על-פי ייעודו  -אך
מנוגד ניגוד גמור לייעוד האדם המבואר בתורת ישראל' :בכם חלקתי ולא באומות',
אולם אין בכך כדי למעט כל יהודי שעדיין לא הגיע לשלמות מוסרית שהרי מיד הוא
אומר 'מן הבהמה  -להביא בני אדם שדומין לבהמה' .הן זה כל עצמו של הקרבן:
המקריב מביא את בחינת הבהמה שבו ,זו שעודנה טעונה זיקוק והרי הוא מקדש
ומזקק את יצריו החושניים על ידי עצם ההקרבה של ה"בהמי" שבאדם.
אם כן ,רעיון הבחירה אינו סטטי ,אלא הוא מטיל משימות דתיות על עם-ישראל להשיג
דעת ה' ולחתור להגשמת הגדרתו הרחבה של ה"אדם" שנברא בצלם ונבדל מן
הבהמה .10משימות אלה הן אוניברסליות ונובעות מן ההגדרה האידיאית של עם ישראל,
הקבועה בתורהַ :מ ְמלֶ כֶ ת כּ ֹהֲ נִים וְ ֹגוי ָק ֹדו ׁש )שמות יט ,ו(.
א"ה :יש להסתייג מהשימוש במלה 'דת' .מלבד השימוש במגלת אסתר במלה זו )ואולי
גם בקרי בתחילת פרשת וזאת-הברכה( מלה זו בשימוש בלשון חז"ל 'דת משה' 'דת
יהודית' ,אבל אין כלל כוונת המקרא וחז"ל למה שנקרא בלעז  .religionמלה זו מתאימה
לנצרות אבל לא ליהדות.
במקום להגיד שכוונת חז"ל שרק ישראל הם 'אדם' מצומצם רק לטומאת מת לדעת רבי
שמעון או לשימוש בשמן המשחה ,עדיף לומר שמושג 'אדם' כלפי הגויים מצומצם רק
לתלמוד חלק התורה והמצוות השייכים לבני נוח ,וגם לזכאותם להביא קרבנות למקדש.
ובנוסף זכותם להתגייר ולהצטרף לעם ישראל .אבל נסיונות ההשוואה בין ישראל לגויים
כשולים מראש.
 9ראו חולין ה ע"א וכן מדרש רבה )וילנא( פרשה כא ד"ה ביום השמיני" :את מוצא בחג ,ישראל מקריבין לפניך שבעים פרים על שבעים
אומות".
 10עיינו :רד"ק יח' לד:לא.

הפטרת פרשת החודש

הגאולה בוא תבוא

הרב יוסף כרמל
כהפטרת פרשת החודש ,נבחרו פסוקים המופיעים בחלק האחרון של ספר יחזקאל )פרקים מ"ה-
מ"ו ,לפי הנוסחים השונים( .ננסה להבין השבוע מה המשמעות הרחבה של נבואות אלה
ומשמעותן לדורנו .כמו כן ,נשווה את נבואתו של יחזקאל שישב בבבל ,לנבואותיו של בן דורו
 ירמיהו  -שישב בארץ ישראל ]א"ה .בן דורו? חורבן בית המקדש הראשון הוא סוף נבואתירמיהו שהחלה בימי יאשיהו ,לעומת יחזקאל שנבואתו החלה בגלות יהויכין ונמשכה אחרי
החורבן וכנראה נמשכה עד שיבת ציון .נכון שהיו להם שנים משותפות[.
בספר יחזקאל ,הנביא מותח ביקורת קשה ביותר על עם ישראל ,על דורו ועל דורות קדומים.
יש בספר נבואות כל כך קשות ,עם ביקורת כל כך נוקבת ,עד כדי כך שחכמים אסרו את
קריאתן בציבור) .עיינו כדוגמא במשנה מגילה פ"ד מ"י ובתוספתא שם פ"ג ה' לד( ]א"ה .לא
נפסק כך להלכה ,ומנהג תימן להפטיר הודע את ירושלים בפרשת שמות .בפרשת קדושים
מפטירין התשפוט ,אבל נוהגין אם אפשר להפטיר את הפטרת אחרי גם כשאינם מחוברים,
לספרדים יש הפטרה דומה אחרת[ .החל מפרק ל"ו ,ההפטרה שקראנו בשבוע שעבר ,מנבא
הנביא סדרה של נבואות נחמה.11
־א ֨ ַלי
לוּתנוּ ָבּא ֵ
א"ה .השווה יחזקאל לג כא-ב וַ יְ ִ֞הי ִבּ ְשׁ ֵ ֧תּי ֶﬠ ְשׂ ֵ ֣רה ָשׁ ֗ ָנה ָבּ ֲﬠ ִשׂ ִ ֛רי ַבּ ֲח ִמ ָ ֥שּׁה ַל ֖חֹ ֶדשׁ ְלגָ ֵ ֑
ת־פּי ַﬠד־
ד־ה' ָהיְ ָ֨תה ֵא ֜ ַלי ָבּ ֗ ֶﬠ ֶרב ִל ְפנֵ ֙י ֣בּוֹא ַה ָפּ ֔ ִליט וַ יִּ ְפ ַ ֣תּח ֶא ֔ ִ
מר ֻה ְכּ ָ ֥תה ָה ִ ֽﬠיר :וְ יַ ֩
ירוּשׁ ַ ֛ל ֵלא ֖ ֹ
ַה ָפּ ִ ֧ליט ִמ ָ
֥בּוֹא ֵא ַל֖י ַבּ ֑בֹּ ֶקר וַ יִּ ָפּ ַ֣תח ֔ ִפּי וְ ֥ל ֹא נֶ ֱא ַ ֖ל ְמ ִתּי ֽﬠוֹד :כאן מתחילות נבואות נחמה.
בפרק מ' מתחילה סדרת נבואות העוסקות בענייני גאולה הקשורים לבנין המקדש:
ֹאש ַה ּ ָׁשנָה ֶּב ָע ׂש ֹור ַלח ֶֹד ׁש ְ ּב ַא ְר ַּבע עֶ ְ ׂש ֵרה ָׁשנָה ַאחַ ר אֲ ׁ ֶשר הֻ ְ ּכ ָתה
ְ ּבעֶ ְ ׂש ִרים וְ חָ ֵמ ׁש ָׁשנָה ְלגָלו ֵּתנ ּו ְ ּבר ׁ
ָה ִעיר ְ ּבעֶ צֶ ם ַהי ֹּום ַהזֶּה ָהיְ ָתה ָע ַלי יַ ד יְ יָ וַ ָ ּיבֵ א א ִֹתי ָׁש ּ ָמה )יחזקאל מ' א(.
מהפסוק ברור כי החורבן כבר אירע ואף על פי כן יחזקאל נלקח במראה הנבואה לארץ
ישראל ,לסיור בבית המקדש שיבנה לעתיד לבוא .בהפטרה שלנו נקרא אודות המעמד שיתרחש
בר"ח ניסן ובו יקריב הנשיא את קרבנות המילואים בטקס פתיחתו מחדש של המקדש .בפרקים
הבאים יבקר הנביא באזורים השונים של המקדש ויתאר שינויים שיתרחשו בארץ ישראל מבחינות
רבות .המשמעות של נבואה זו היא אחת  -מנקודת המבט של הנביא ,ההבטחה לגאולה איננה
רק הבטחה ,היא מציאות .בית המקדש מבחינתו של יחזקאל קיים בירושלים ,ניתן לבקר בו ויש
גם מלך  -נשיא שחונך אותו.
לכאורה לעומתו ,ירמיהו הנביא  -איש ענתות  -מדגיש את הפן ההפוך .אף על פי שאנשי
ארץ יהודה יכולים לבקר במקדש ולהקריב בו קרבנות ,ברור לו כי גזר דינו של המקום הוא
חורבן ומה שארע בשילה יחזור על עצמו בירושלים וז"ל של ירמיהו:
יתי נְ אֻ ם יְ יָ ּ ִ :כי ְלכ ּו
ַה ְמ ָע ַרת ּ ָפ ִר ִצים ָהיָ ה ַה ַּביִ ת הַ זֶּה אֲ ׁ ֶשר נִ ְק ָרא ְ ׁש ִמי ָע ָליו ְ ּב ֵעינֵיכֶ ם ּגַם ָאנ ִֹכי ִה ּנֵה ָר ִא ִ
יתי ֹלו ִמ ּ ְפנֵי ָר ַעת
אש ֹונָה ו ְּרא ּו אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָע ִ ׂש ִ
ילו אֲ ׁ ֶשר ִ ׁש ַּכנְ ִּתי ְ ׁש ִמי ָׁשם ָּב ִר ׁ
קו ִמי אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ִ ׁש ֹ
נָא אֶ ל ְמ ֹ
קום אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי ָלכֶ ם
יתי ַל ַּביִ ת אֲ ׁ ֶשר נִ ְק ָרא ְ ׁש ִמי ָע ָליו אֲ ׁ ֶשר ַא ּ ֶתם בּ ְֹט ִחים בּ ֹו וְ ַל ּ ָמ ֹ
ַע ִּמי יִ ְ ׂש ָראֵ לְ :ו ָע ִ ׂש ִ
יתי ְל ִ ׁש ֹלו )ירמיהו ז' יא-טו(:
בו ֵתיכֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶשר ָע ִ ׂש ִ
וְ ַלאֲ ֹ
וְ נ ַָת ִּתי אֶ ת ַה ַּביִ ת ַהזֶּה ְ ּכ ִ ׁשלֹה וְ אֶ ת ָה ִעיר ַהזֹּאת אֶ ּ ֵתן ִל ְק ָל ָלה ְלכֹל ג ֹּויֵ י ָה ָא ֶרץ )ירמיהו כ"ו ו(.

 11א"ה :עי' תלמוד בבלי בבא בתרא יד ב כיון דמלכים סופיה חורבנא וירמיה כוליה חורבנא ,ויחזקאל רישיה
חורבנא וסיפיה נחָ מתא ,וישעיה כוליה נחָ מתא...

במבט מעמיק ,אין סתירה ואין מחלוקת בין הנביאים .כל עוד הבית קיים ירמיהו קורא לחזור
בתשובה ולשנות את פסק הדין ,שהרי אם ימשיכו בדרכם ,הביקורת שלו והביקורת הנוקבת
של יחזקאל ,מבטאות את הביקורת האלקית שמשמעותה אזהרה .רק שינוי כיוון של מאה
ושמונים מעלות ימנע את החורבן .לאחר שהתברר כי העם לא שינה את דרכו ושמועת החורבן
הגיעה לבבל ,יחזקאל מוזמן לספר על ביקורו בבית שיבנה לעתיד לבוא כבר עכשיו .זאת כדי
להראות לעם ישראל כי כשם שהתקיימו נבואות החורבן ,כך יתקיימו בוודאות גם נבואות
הגאולה.
אנו תפילה כי כשם שזכינו בדורנו לחזות בהתקיימות הנבואות אודות:
חול ְמ ַׂשחֲ ִקים:
עוד ּ ַת ְעדִּ י תֻ ּ ַפיִ ְך וְ יָ ָצאת ִ ּב ְמ ֹ
נִבנֵית ְ ּבתו ַּלת יִ ְ ׂש ָראֵ ל ֹ
עוד אֶ ְבנ ְֵך וְ ְ
ֹ
רון נ ְָטע ּו נ ְֹט ִעים וְ ִח ֵ ּלל ּו )ירמיהו ל"א ג-ד(.
עוד ִּת ְּט ִעי ְכ ָר ִמים ְ ּב ָה ֵרי ׁש ְֹמ ֹ
ֹ
בוא )יחזקאל ל"ו ח(.
וְ ַא ּ ֶתם ָה ֵרי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ּ ֵתנ ּו וּפֶ ְריְ כֶ ם ִּת ְ ׂשא ּו ְל ַע ִּמי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ִ ּכי ֵק ְרב ּו ָל ֹ
א"ה :איננו יכולים להיות כפויי טובה ,אבל הנבואות עדיין לא התקיימו בשלמותן ,נחלתנו עדיין
לזרים ונכרים רבים.
כך נזכה לחזות בשוב ד' ציון.
* מתוך העלון חמדת ימים www.eretzhemdah.org

אנא שלחו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
p=272195#p272195&t=10317&http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45
אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתfranklashon@gmail.com :
 בּ ֹוא להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים 

