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  ?םהאומנ – "אתם קרויין אדם ואין נכרים קרויין אדם"
  

: הספרשל  עיקריה ונושא עלית כלל הבהורא פותח ,רבנותהק העוסק רובו ככולו בעבודת ,ספר ויקרא
ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן הּצאן  'הִמֶּכם ָקְרָּבן לַ ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב "

  .)ב:א( "ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכם
סוגי הקרבנות הראויים בה זו עוסקת בזהותם של המקריבים ונראה שהוראבקריאה ראשונה 

את  העורר 1,"איש"לעומת המונח המקובל , "אדם"כ אולם הגדרת זהותו של המקריב, להקרבה
ההנחיה הפותחת בפנייה לכלל  .השלכותיועל ם עמדו על משמעותו ווה 2,ל"חזומת לבם של תש

לא וקיבלה משמעות מרחיקת לכת אף היא , "אדם כי יקריב" – ליחידוהמשכה בפנייה  "ישראל- בני"
 האם זהות זו ;ו של היחיד המקריבומהות וזהותבשאלת דנים כאן ל "חז .פרשה על ידם ככלל ופרטנת

  ?"אדם" במילה המתבטאתכוללנית של המין האנושי או מהגדרה " ישראל- בני"ל היהפנימן  נגזרת
ותפקידו הדתי  ישראל-עםהפרטיקולרי של  ומדהשאלה העקרונית הנדונה כאן היא על מע

זכויות  שלואל עם נבחר ישר- עםב רואה האחת :שתי עמדות מציגהל "חז ספרות. בין העמיםהמיוחד 
על פי תפיסה זו . תוקף במעמד הר סיני-משנה יות אלה קיבלווזכו ,אבותיוירש בזכות ש מיוחדות
חקיו " :כפי שנאמר ,זו לעמים אחרים מקום בעבודה איןו ,ישראל-שמורה רק לעם' עבודת ה

תולה את  אחרתעמדה  .)כ-יט:קמז 'תה( "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום ,ומשפטיו לישראל
 אם. הגשמת יעדיו הדתייםבהתנהגותו וגם באלא  ,בלבד ייחוסובלא ישראל - של עם הרם מעמדו

העמדה השנייה קובעת  הרי ,תפקיד דתי לעמים האחריםה כל העמדה הראשונה אינה מותיר
עליו  קבליולפיכך גם פותחת את שעריה של עבודה זו לכל אדם ש ,'קריטריונים רוחניים לעבודת ה

בעיקר  ,ל"בספרות חז מקורותכמה זו מוצגת ב המחלוקת בסוגיה .כךלהמכשירים  יםאת התנא
את העמדה הראשונה  3.מייחדים את ישראל משאר האומותמאה וטהרה שטודיני העוסקות בבסוגיות 

ואתן צאני  :'שנא, אין מטמאיןהן של נכרים קברי" :בתורה" אדם"המושג דבריו על בי "מייצג רשב
   4."קרויין אדם נכריםואין , אתם קרויין אדם, צאן מרעיתי אדם אתם

  : םבפני הגוייחסומים אין שערי תורה ומצוותיה לפיה ו ,אחרתעמדה  מציגמאיר ' ר אבל
  יעשה אשר: שנאמר –מניין שאפילו נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול : היה רבי מאיר אומר         

                                                 
 .)ג:ל' במ" ('הׁש ִּכי ִיּדר ֶנֶדר לַ ִאי"; )ב:כז' ויק(ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר " :כמו   1
למה  ...'דבר אל כל עדת בני ישראל איש כי יקריב'ש להלן "למה לא נאמר איש כמ: "פרשה ב) וילנא(ויקרא רבה    2

עיונים : "ע צרפתי"בגגם מאמרו של  ורא". שהוא מביא עולה פרט לגוי -' םמכ', להביא את הגר ?'אדם'נאמר 
  .36-39 'עמ) ו"תשכ-ה"תשכ(ל - כט, לשוננו, "ובדרשותיהם ל"בסמנטיקה של לשון חז

: על ייחודם של ישראל באמצעות חוקי הטומאה והטהרה לתורה" אור החיים"בפירושו עומד חיים בן עטר ' ר   3
או זאת חקת ' שהיה לו לומר זאת חקה וגו? למצוה זו שם כללות התורה למה כנהזאת חקת התורה צריך לדעת "

ה ההבדל שבו הורמו עם בני ישראל משאר הגויים הוא באמצעות קבלת התורה שזולת זה הנה ככל והנ ...הטמאה
 . )ב:יט 'במ( "הגויים בית ישראל

  .א"עסא  יבמות ;ב"כריתות ו ע: ווכן רא .ב"בבא מציעא קיד ע   4



אפילו ש: הא למדת. "האדם"אלא , כהנים לויים וישראלים לא נאמר, תם האדם וחי בהםאֹ
  5!נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול

 ראשוניההפער על ומבחן מעשי לצמצום -הם קריטריוןלימוד התורה וקיום מצוותיה פי עמדה זו - על
ישראל נקראים רק שאת דברי הנביא . אלישר-מעמדו הדתי של עםבין והגויים מעמדם הדתי של בין 

רק על התקפים אך טומאה וטהרה מאיר לדיני ' ר סייגמ, את עמדתוי "רשבעליהם מבסס ו, 'אדם'
ור השימוש בשמן איסבבדיון . "אדם"אלה ינים בד הוגדרו במעמד הר סיני את התורהשקיבל  עםה

 "ַעָּמיוַוֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת מֵ  ...ַעל ְּבַׂשר ָאָדם לא ִייָסךְ " – משחת הקודש שמקורו בספר שמות
אינה חלה על " אדם"ההגדרה ולפיה  ,י"רשבלזו של  דומהנראית ש מאיר עמדה' ע רקוב ,)לג- לב:ל(

יצאו אלו שאינם  – "בשר אדם"האיסור קובע שהרי  ,ורפט אדם שסך גוי בשמן המשחה לכן, הגויים
יישבה עם זו של למאיר ואף מנסים  'את עמדת רהתוספות כך מתרצים בעלי ". אדם"מוגדרים 

  :י"רשב
משום דכתיב על בשר אדם ואין עובד כוכבים קרוי אדם ומיהו מצי למימר ומשמע דטעמא 

דטעמא דרבי מאיר דפטור הוי מטעם דכל שהוא בסך הרי הוא בלא ייסך וכל שאין בסך אין 
  6.בלא ייסך

דיני הטומאה והטהרה חלים רק על העם שקיבל עליו שמאיר ' התוספות מטעימים את עמדתו של ר
לא חל  – "אדם"נכללים במושג המשפטי  ינםאשלו העמים ואי, "אדם"ה נלשוב מוגדרואת התורה 

 רק "אדם"ישראל -הגדרת עם ולםא 7.עליהם איסור השימוש בשמן המשחה ואינם מטמאים במיתתם
ואין ההגדרה המשפטית  ,על הגויים" אדם"של המושג החלתו פוגמת במאה וטהרה אינה ולעניין ט
מאיר ' עמדת רכ שלא. הבוראכפיו של  יציר ,אדם הראשוןבניו של כהעמים מעמדם של בפוגמת 

פתוח , שאינו כלול בדיני טומאה וטהרה, הרי לימוד תורה, י"שהיא כדעת רשב, לעניין טומאה וטהרה
 רואהמאיר ' ר 8.הן גדולוכלדרגת להתעלות עד  כולילומד תורה ומקבל עליו את חוקיה גוי ש ;לולכ

ואף  עמדה דומה .ינוי במעמדו של הגוישלקריטריון מכריע לימוד התורה וקבלת חוקיה באפוא 
  :אחרבמקום ל "מצאנו בדברי חז רחיקת לכת מזומ

 'אדם'אמור  ,להוציא את המשומדים ומה ראית לומר כן – 'מכם', לרבות את הגרים – 'אדם'
בני 'תלמוד לומר  ,אחר שריבה הכתוב מיעט, להוציא את הגרים 'מכם', לרבות המשומדים

יצאו המשומדים שאינן מקבלי , אף הגרים מקבלי ברית, מה בני ישראל מקבלי ברית 'לישרא
   9.ברית

 ילכן ישראל ,מכריעיחיד וקריטריון השתייכות ' קבלת הברית עם הב רואהעמדת חכמים במדרש 
בל עליו גר שקי ואילו ,מאה וטהרהוגם לעניין ט" אדם"ת הברית אינו מוגדר עוד שאינו מקבל עליו א

" אדם"לסכם ולומר שהמושג  אפשר .לעם הנבחר, כאמור, ששמורה הייתה הברית נכלל בהגדרה את
בניו של אדם  – כלל המין האנושיהגדרה רחבה של  –האחת  :י הוראותתשלבמקרא משמש 

. לעם ישראל בלבד מכוונתציפי של דיני הטומאה והטהרה ובהקשר הספמופיעה  אחרתה. הראשון
השנייה קובעת את הרי , ים או שאר הנבראיםקאלו לעומתהמין האנושי הראשונה מתארת את  אם

מייחדים את העם ודיני הטומאה והטהרה ההתורה שהיא דרך  ,הדרך לחזור לדרגתו של אדם הראשון
   .שקיבל עליו את התורה

עם ישראל כעם שקיבל עליו את ל תחילה פונההפסוק הפותח את ספר ויקרא ואת פרשתנו אמנם 
. 'התורה והברית עם ה מוכן לקבל עליו את חוקיכל אדם שהוא פונה גם ל אולם ,החוקי התור

 ייעודהעל  מעיד ,הקורבנותעבודת פתיחה לשנוקט הכתוב ב ,דווקא "אדם"השימוש בהגדרה 
האמור כאן ' אדם'המונח : ישראל בהשגת יעד זה-עםותפקידו של  מקדשב' עבודת ההאוניברסלי של 

ולהתקרב לעבודת  להקריב קרבנותשאף הם מוזמנים , כלל האנושות אתבמשמעותו הרחבה  מציין
גם על בניו של אדם . 'לקרב את כל בני האדם אל ההמזבח מגשימה את ייעודו של התקרבות זו  10.'ה

                                                 
   .א"סנהדרין נט ע   5
  .א"תוספות יבמות סא ע   6
 'במ( 'אדם כי ימות באהל'וגבי טומאת אהל כתיב  –אתם קרוים אדם : א"יבמות סא עי ב"מתרץ רש דומה בדרך   7

ם מטמא "להלכה נחלקו הפוסקים אם עכו. ה ועוד שאלני"ז סימן שיז ד"ן במסכת ע"וכן מתרץ הראב. )יד:יט
ויש הסבורים שהחמירה התורה עם טומאת המת  ,רוב הדעות לא מטמאים מהסיבות שמנינושל ףא, באוהל או לא

   .א יהיו המתים חביבים עליהם ויבואו ליהנות מהםשל ,מישראל
 . שהרי תפקיד זה נקבע על פי ייחוס משפחתי ,הן גדולומש כשיש לאהכוונה היא לדרגה גבוהה ו   8
  .ה פרשתא ב"ד ,ב תאדבורא דנדבה פרש ,ספרא ויקרא   9

ישראל מקריבין לפניך  ,בחג את מוצא: "ה ביום השמיני"פרשה כא ד) וילנא( א וכן מדרש רבה"חולין ה ע ורא   10
 ".שבעים פרים על שבעים אומות



הקרבן  הקרבת. שבהם' אדם'לזכך את הומוטל להשיג יעדים רוחניים , שאינם ישראל, הראשון
עות הקרבת הבהמיות שבאדם וזיכוך נפשו לקראת שלמות באמצ' רבה אל הִק יחס של מבטאת 
  :ר הירש"זה רש בעניין הרחיבו .מוסרית

במלה . נותנת למקדש את ייעודו האוניברסלי 'דת משה'כי כבר פתיחת תורת הקרבנות של 
ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ': על בני הנכראחת היא מביאה לידי ביטוי את מה שנאמר מפי ישעיהו 

ָּלה ִיָּקֵרא ִׂשַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתי עֹולֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפ ָקְדִׁשי וְ 
כנגד זה אין . זכאי להביא קרבן אל המזבח" אדם"כל הנושא את ייעוד ה ...)ז :נו(' ְלָכל ָהַעִּמים
גד ניגוד גמור לייעוד האדם המבואר בתורת אך מנו - פי ייעודו- שהוא אדם רק על, דיו ליהודי
אולם אין בכך כדי למעט כל יהודי שעדיין לא הגיע , 'בכם חלקתי ולא באומות': ישראל

הן זה . 'להביא בני אדם שדומין לבהמה - מן הבהמה'לשלמות מוסרית שהרי מיד הוא אומר 
עונה זיקוק והרי הוא זו שעודנה ט, המקריב מביא את בחינת הבהמה שבו: כל עצמו של הקרבן

  11.שבאדם" בהמי"מקדש ומזקק את יצריו החושניים על ידי עצם ההקרבה של ה
' דעת ה יגהשל ישראל-משימות דתיות על עם טילהוא מאלא , רעיון הבחירה אינו סטטי, אם כן

משימות אלה הן  12.שנברא בצלם ונבדל מן הבהמה "אדם"הולחתור להגשמת הגדרתו הרחבה של 
 ממלכת כהנים וגוי: "הקבועה בתורה, של עם ישראלת ות ונובעות מן ההגדרה האידיאיאוניברסלי

   .)ו:יט 'שמ( "קדוש
  

  פינחס חליוהד "עו
  מכללת אשקלון

                                                 
 .ב, ר הירש על הפסוק ויקרא א"רש   11
  .לא:לד 'ק יח"רד: עיינו   12


