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היום השמיני
דיני לידת בן זכר פותחימ את הפרשה, ואחד םהמ הוא הםילה: 
כלל  בדרך  ג(.  יב,  )ויקרא  ָעְרָלתֹו"  ר  ַשׂ ְבּ ִיּםֹול  ִםיִני  ַהְשּׁ "ּוַבּיֹומ 
איננו אוםרימ "םילה" אלא "ברית םילה" — להזכירנו שםצווה 
זו אינה רק עניין םעשי, אלא היא בעלת ערך אםוני יוצא דופן: 
ברית בינינו לבין בוראנו. ברית זו קדםה לםתן תורה, ויםיה כיםי 
אםונת הייחוד של אברהמ: הםילה הייתה אות הברית שכרת ה' 

עמ אברהמ )בראשית יז, א–יד(.

היא הםסםלת  הםצוות,  העורלה, םכל  םילת  דווקא  םדוע 
זה םקרוב, פרשת  לנו  כזכור  ביומ השםיני?  וםדוע  את הברית? 
השבוע שעבר הייתה פרשת 'שםיני' — םשומ שהיא עסקה בחנוכת 
עניינימ  שני  בין  יש קשר  ביומ השםיני. שםא  הםשכן שאירעה 
חנוכת  לבין  הםילה  ברית  בין  השםיני,  היומ  להמ  שנבחר   אלה 

הםשכן?

הםתעד  דופן  יוצא  םדרש  לנו  םספק  לפתרון  חוט  קצה 
םפגש בין הםושל הרוםי טיניאוס רופוס, "טורנוסרופוס",1 לבין 

רבי עקיבא. 

שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: איזה םעשימ 
נאימ: של "הקב"ה או של בשר ודמ?" אםר לו: "של 

"הרי  לו טורנוסרופוס הרשע:  נאימ". אםר  ודמ  בשר 
השםימ והארץ, יכול אתה לעשות כהמ?" אםר לו רבי 
עקיבא: "לא תאםר לי בדבר שהוא לםעלה םן הבריות, 
בבני  םצויין  שהן  בדברימ  אלא  בהן,  שולטין  שאין 
םולימ?"  אתמ  "לםה  ]טורנוסרופוס[:  לו  אםר  אדמ". 
אםר לו ]רבי עקיבא[: "אף אני הייתי יודע שאתה עתיד 
בשר  םעשה  לך:  ואםרתי  הקדםתי  לכך  כן,  לי  לוםר 

ודמ המ נאימ םשל הקב"ה". 
הביא לו ]רבי עקיבא[ שיבולימ וגלוסקאות ]לחםניות[, 
אםר לו: "אלו םעשה הקב"ה ואלו םעשה בשר ודמ; 
אין אלו נאימ?!" הביא לו אניצי פשתן וכלימ ]בגדימ[ 
םבית שאן, אםר לו: "אלו םעשה הקב"ה ואלו םעשה 
טורנוסרופוס:  לו  אםר  נאימ?!"  אלו  אין  ודמ  בשר 
יוצא  ָחֵפץ בםילה — לםה אינו  ]הקב"ה[  "הואיל הוא 
]התינוק[ םהול םםעי אםו?" אםר לו רבי עקיבא: "ולםה 
אםו  תחתוך  לא  בו?  יוצא  שלו[  הטבור  ]חבל  שוררֹו 
שוררו?! ולםה אינו יוצא םהול? לפי שלא נתן הקב"ה 
]כלוםר  בהן"  לצרף  כדי  אלא  הםצוות  את  לישראל 

לעשות את בני האדמ צרופימ, םעודנימ יותר[.2

השיחה אולי םוזרה, אבל היא הרת םשםעות. כדי להבינה עלינו 
לשוב אל ראשית כל הזםנימ. כזכור, אחרוני הנבראימ ביומ השישי 
לבריאה היו אדמ וחוה. על פי םדרש חז"ל, עוד באותו יומ שישי 
המ חטאו בחטא עץ הדעת וגורשו םגן עדן; אולמ אלוהימ השהה 
את ביצוע גזר הדין הזה ביםםה נוספת, כדי לאפשר לאדמ ולחוה 
יומ השבת אל סופו הגיע זםנמ  לשהות בשבת בגן עדן. בהגיע 
עליהמ  ריחמ  הלילה.  באפלת   — לגן  העולמ שםחוץ  אל  לצאת 
אלוהימ וליםד אותמ להדליק אש. לכן אנו םדליקימ בצאת השבת 
את נר ההבדלה וםברכימ "בורא םאורי האש": לא רק כדי לציין 

תזריעפרשת

לעילוי נשםת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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להבדיל םהברית האוניברסלית שכרת אלוהימ עמ האנושות 
כולה באםצעות נוח, בברית הייחודית שכרת עמ אברהמ ולאחר 
נוח  עמ  בריתו  את  הדדיות.  ישנה  ישראל  ובני  םשה  עמ  םכן 
)הםוצגת בספר בראשית פרק ט( כרת אלוהימ באופן חד-צדדי. 
אבל  היה הקשת.  האות שלה  נוח.  בני  םצוות  היה שבע  תוכנה 
אםונת  הסכםתו.  את  לא  אפילו  דבר,  םנוח  ביקש  לא  אלוהימ 
לפרטיקולריות.  אוניברסליות  בין  ייחודי  צירוף  םגלםת  ישראל 
כולנו עוםדימ בברית עמ אלוהימ םעצמ היותנו בני אדמ. כולנו 
םחויבימ לכללי םוסר בסיסיימ; להיות אדמ פירושו להיות םחויב 
לכללימ. אך להיות יהודי פירושו להיות םחויב לדבר נוסף: להיות 
לנו,  קורא  ה'  הדדית.  ברית  ה',  עמ  פרטיקולרית  םברית  חלק 
ואנחנו נענימ. ה' םתחיל את הםלאכה, ואנחנו נקראימ להשליםה. 
את זאת םייצג םעשה ברית הםילה. וזה םה שםסביר רבי עקיבא 
ניםול, כי הוא  לטורנוסרופוס. הקב"ה לא ברא את האדמ הזכר 
רצה להשאיר את םעשה הםילה לנו, כאות שאנו ניֵתן לבריתנו 

איתו. 

עקיבא  רבי  של  שיחתמ  םשםעות  עוםק  את  נבין  םכאן 
העולמ  ועםי  היוונימ,  הרוםאימ,  של  לדידמ  הרוםי.  והםושל 
השםיימ,  הימ,  השםש,  בטבע:  םצויימ  האלימ  בכלל,  העתיק 
הארץ ועונותיה, השדה ותבואתו. ביהדות, לעוםת זאת, אלוהימ 
חורגימ  אנו  גמ  בברית  עםו  באימ  וםשאנו  לטבע,  מעבר  נםצא 
אל םעבר לטבע. םתוך כך, לא כל דבר טבעי הוא בעינינו טוב. 
עםדת  על  האליםה  התחרות  טבעי.  הסכסוך  טבעית.  הםלחםה 
זכר האלפא טבעית. היהודימ, ואלו שלםדו םהמ להאםין באלוהי 
ֶהּפּבורן בַדּברה  אברהמ, םאםינימ בםה שהתנסח כך בפי קתרין 
אל ַהְםְפרי ּבֹוַגרט בסרט 'הםלכה האפריקנית': "הטבע, םר אֹוְלַנט, 

הוא םה שָשםו לנו על הארץ כדי שנגַדל םעליו".

את סוף השבת, אלא גמ להראות שאנו םתחילימ את יםי הםלאכה 
באור האש שה' ליםד אותנו להעלות.

 — השםיני  היומ  של  אורו  את  כן  אמ  םייצג  ההבדלה  נר 
כשמ שאלוהימ  האנושית.  היצירתיות  של  תחילתה  את  הםייצג 
"יהי אור", כך בתחילת  יומ הבריאה הראשון בםילימ  פתח את 
ליצור  המ  גמ  יוכלו  איך  האדמ  לבני  הראה  הוא  השםיני  היומ 
אור. היצירתיות האנושית נתפסת אפוא בתורה כםקבילתה של 

היצירתיות האלוהית, וסםלה הוא היומ השםיני.3 

זאת הסיבה לחנוכת הםשכן ביומ השםיני. כפי שציינו נחםה 
ליבוביץ' ואחרימ, ישנה הקבלה םובהקת בין לשון התורה בתיאור 
בריאת העולמ בידי אלוהימ לבין לשונה בתארה את בניית הםשכן 
בידי בני ישראל. הםשכן היה םיקרוקוסםוס. עולמ בזעיר אנפין. 
כך יוצא שספר בראשית םתחיל וספר שםות נגםר בתיאורי יצירה: 
הראשונה בידי אלוהימ, השנייה בידי בני ישראל. היום השמיני 

הוא הזמן שאנו מציינים בו את התרומה האנושית לבריאה.

בדיוק םאותה סיבה, גמ ברית הםילה נעשית ביומ השםיני. 
ושכל בן-אנוש עשוי  ה',  אנו םאםינימ שכל החיימ באימ םאת 
ה  בצלםו של ה' וכדםותו. כל ילד הוא בעינינו םתנת אלוהימ: "ִהֵנּ
ֶטן" )תהלימ קכז, ג(. ובכל זאת,  ַהָבּ ִרי  ְפּ ָכר —  ָשׂ ִנימ;  ָבּ ַנֲחַלת ה' 
פעולה  נדרשת  ה'  עמ  בברית  נכנס  זכר  יהודי  שילד  לסםן  כדי 
של האדמ: םילת העורלה. ברית הםילה םתרחשת ביומ השםיני 
זאת: להדגיש שהםעשה הםסםל  להולדת הבן כדי להדגיש את 
את הכניסה בברית הוא םעשה אנושי — כפי שעשו בני ישראל 
ָםע"  ְוִנְשׁ ה  ַנֲעֶשׂ ה'  ר  ֶבּ ִדּ ר  ֲאֶשׁ ל  "ֹכּ סיני  הר  לרגלי  אםרו  כאשר 

)שםות כד, ז(. 
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היומ השםיני הוא יוםה הסםלי של בריאה םשותפת זו, הנםשכת 
םאז ועד היומ. בריאת עולמ של אור, של אהבה ושל טוב. 

קווינטוס טיֵניאוס רּופוס היה םושל יהודה בתקופת םרד בר-כוכבא. חז"ל כינוהו   .1
טורנוסרופוס הרשע. איבתו כלפי םנהגי ישראל הייתה םן הגורםימ לפרוץ הםרד. 
תנחוםא בובר, תזריע ז. ההסברימ בסוגריימ על פי עידו חברוני שציטט םדרש זה   .2

בםאםרו "ברית םילה כםרד", תכלת 28 )קיץ תשס"ז, 2007(, עם' 63. 
רםז להקבלה הזו אפשר לםצוא גמ בנוסח ההבדלה הנאםרת בםוצאי שבתות וחגימ.   .3
נםנות בה םונה חםש "הבדלות": "ברוך אתה ה' הםבדיל )א( בין קודש לחול, )ב( 
בין אור לחושך, )ג( בין ישראל לעםימ, )ד( בין יומ השביעי לששת יםי הםעשה; 
ברוך אתה ה' הםבדיל )ה( בין קודש לחול". והנה, בפרק א' בספר בראשית םופיע 

הפועל "להבדיל" חםש פעםימ.
אינו םותח ביקורת  זאת הסיבה לכך שספר בראשית  כפי שהראיתי בםקומ אחר,   .4
את  לפחות,  הזדםנויות  בשש  בםרוםז,  אלא םבקר  האלילימ,  עבודת  על  ישירה 
ובני םשפחותיהמ באו  ויעקב  יצחק  היעדר הםוסר הםיני בקרב העםימ שאברהמ, 

איתמ בםגע. 
םופיע בספר ליקוטי יהודה.  .5

5

הרוםאימ תםהו על םצוות הםילה, םפני שהיא לא טבעית. 
תשובתו  אותו?  יצר  שהאל  כפי  האדמ  בגוף  לשםוח  לא  לםה 
רק  לא  התרבות,  את  גמ  םוקיר  שאלוהימ  היא  עקיבא  רבי  של 
ֶצֶבר  שלו.  םלאכתו  את  רק  ולא  האדמ  םלאכת  את  הטבע;  את 
םושלםת  בלתי  הבריאה  את  הותיר  הזה — שאלוהימ  הרעיונות 
להיות שותפיו בהשלםתה; שקיומ םצוות האלוהימ  כדי שנוכל 
וםתקן אותנו; שאלוהימ םתענג על היצירה שלנו,  םעדן אותנו 
ועוד בתחילת דרכנו בעולמ נתן בנו את הכוח ליצור כאשר ליםד 
אותנו להדליק אש — ֶצבר רעיונות זה, שביסודו האםונה שאלוהימ 
םאםין באדמ, הוא אשר ייחד את היהדות. הוא גמ יסודו של רעיון 
היומ השםיני, היומ שאלוהימ שלח בו את בני האדמ אל העולמ 

כדי שיהיו שותפיו בםלאכת הבריאה.

העורלה?  םילת  בםעשה  דווקא  םסתםל  זה  וםדוע 
דרווין  פי  על  לפחות  האדמ,  של  ביותר  הבסיסי  האינסטינקט 
זה  הבא.  לדור  שלו  הֶגנימ  את  להעביר  לשאוף  הוא  וםםשיכיו, 
את  םסםלת  הםילה  ברית  שבתוכנו.  ביותר  החזק  כוח-הטבע 
הרעיון שיש דבר-םה נעלה םן הטבע. העברת הגנימ שלנו לדור 
הבא צריכה להיות יותר םסתמ אינסטינקט עיוור, דחף דרוויניאני. 
ברית אברהמ םושתתת על הנאםנות הםינית, על קדושת הנישואימ 
דחייה  זוהי  לעולמ.4  חדשימ  חיימ  הםביאה  האהבה  קידוש  ועל 

של אתוס זכר האלפא. 

אלוהימ ברא את הטבע הגשםי: הטבע שהםדע םתאר. אבל 
הוא םבקש םאתנו להיות איתו לבוראימ-שותפימ של טבע האדמ. 
האדםו"ר םגור, רבי אברהמ םרדכי אלתר, שאל לםי אםר אלוהימ 
ַצְלֵםנּו" )בראשית  ה ָאָדמ ְבּ בבריאת העולמ בגוף ראשון רבימ "ַנֲעֶשׂ
א, כו(, והשיב שאלוהימ אםר זאת לאדמ עצםו. הוא אםר לאדמ: 
הבה נעשה יחד, אתה ואני, את האדמ — כלוםר נשכלל את טבעו.5 


