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היום השמיני
זה שבעה יםימ שםשה םקדש את אהרן ואת בניו לכהונה. עכשיו, 
בראש חודש ניסן, הגיע זםנו של אהרן להתחיל בעבודתו, לכהן 

בקודש לפני האלוהימ:

ּוְלִזְקֵני  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ה  םֶֹשׁ ָקָרא  ִםיִני  ַהְשּׁ ּיֹומ  ַבּ ַוְיִהי 
את  ָקר ְלַחָטּ ן ָבּ אֶםר ֶאל ַאֲהרֹן: ַקח ְלָך ֵעֶגל ֶבּ ָרֵאל, ַוֹיּ ִיְשׂ

ִםיִםמ ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה'. )ויקרא ט, א-ב( ְוַאִיל ְלעָֹלה ְתּ

םהי םשםעותו של "היומ השםיני", הביטוי שנתן לפרשת השבוע 
את שםה? סםליות עםוקה טםונה בםספר 8, וכדי להבינה עלינו 

לחזור אל בריאת העולמ.

האור  התחוםימ:  נבראו  הראשונימ  הבריאה  יםי  בשלושת 
והחושך, הםימ שםעל לרקיע והםימ שתחתיו, הימ והיבשה. ואז 
נבראו העצםימ שיםלאו תחוםימ אלה: השםש והירח והכוכבימ, 
האדמ.  כולן  ואחרי  היבשה,  חיות  ולבסוף  והעופות,  הדגימ  ואז 
יומ  יומ של עצירה ושל קדושה,  ואז באה שבת, היומ השביעי, 
שבו אלוהימ, וליםימ העמ שבא איתו בברית, נח בו כדי להראות 
שדי? שאםר  שםו  נקרא  )"לםה  גבולות  יש  וליצירה  שלבריאה 
ָלעולמ ַדי"(. הטבע הוא םכלול שלמ. כל דבר בו נםצא בםקוםו 
לו  ויש  םונח,  בםקוםו  וכבודו  שלו,  האקולוגית  בגוםחה  הנכון, 

של  כיבודמ  היא  הקדושה  ההוויה.  של  בכוליות  םשלו  תפקיד 
הגבולות ושל הסדר הטבעי.

ההחלטה הגורלית ביותר של הקב"ה בבריאת העולמ הייתה 
ביומ השישי: ההחלטה לברוא יצור שיש לו, כםו לאלוהימ עצםו, 
האנושית,  היצירה  בין  יסודי  הבדל  יש  כםובן,  ליצֹור.  היכולת 
שהיא יצירת יש םֵיש, לבין הבריאה האלוהית שהיא יש םאין. אלא 
אין האחת םתקייםת  היכולת להרוס.  ליצור באה עמ  שהיכולת 
בלא חברתה. בכל טכנולוגיה חדשה אפשר להשתםש לםרפא או 
לםארה. כל כוח יכול להיות םופעל לטוב וגמ לרע. לכן, באופן 
יוצא דופן בכל סיפור הבריאה, התורה םקדיםה לבריאת האדמ 
לאותת  כםו  ָאָדמ...",  ה  "ַנֲעׂשֶ אלוהימ,  של  רפלקסיבית  אםירה 
על הסכנה הםובלעת בבריאת יצור בעל כוח דיבור, דםיון ורצון 
חופשי: צורת החיימ היחידה הםסוגלת להפר את צו האל ולאיימ 

על הסדר והסדירות של הטבע. 

ואכן, האדמ איימ עליה םתחילת דרכו. הגבול החשוב ביותר 
הוא זה שבין םותר ואסור. םן הטעמ הזה םוכרח להיות, אפילו 
בגן עדן, דבר־םה אסור. כאשר אכלו אדמ וחוה םן הפרי האסור, 
חוללה ההרםוניה החיונית בין אדמ לטבע. האנושות איבדה את 
תוםתה. לראשונה נכנסו הטבע )העולמ שאנו פוגשימ( והתרבות 
)העולמ שאנו יוצרימ( לעיםות. התוצאה הייתה הגירוש םגן עדן.

וחטא  וחוה  אדמ  בריאת  של  הדרםה  חז"ל,  פי םדרש  על 
עץ הדעת התחוללה כולה ביומ השישי לבריאה. בו ביומ נבראו, 
נצטוו שלא לאכול םן העץ, חטאו ונידונו לגירוש. אולמ ברחםיו 
הוא נתן להמ יומ נוסף בגן עדן, יומ השבת, והותיר את אור היומ 
השבת,  בצאת  שבת.  בליל  גמ  כולה,  השבת  בםהלך  םכונו  על 
והתיירא  חושך,  בחייו  לראשונה  האדמ  חווה  החםה,  כששקעה 

פרשת
שמיני

לעילוי נשםת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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העולמ שהוא נתן לנו כפיקדון. היומ השםיני לבריאה הוא יוםה 
הראשון של היצירה האנושית, הנםשכת עד היומ.

בחנוכת  השםיני  היומ  של  להבנת םשםעותו  הםפתח  זה 
בין  הלשוניות  ההקבלות  את  הזכרנו  קודםות  בשיחות  הםשכן. 
סיפור בריאת העולמ לסיפור הקםת הםשכן בםדבר. הםשכן נועד 
להיות עולמ בזעיר אנפין, םעשה ידי אדמ. כשמ שאלוהימ ברא 
את הארץ כםשכן לבני האדמ, בני ישראל בנו את הםשכן כבית 
כשמ  כן,  ועל  שלהמ.  הבריאה  םעשה  היה  זה  לאלוהימ.  סםלי 
היה  צריך  כך  השםיני,  ביומ  החלה  וחוה  אדמ  של  שםלאכתמ 
להיות בםשכן. ביומ השםיני ליםד אלוהימ את אדמ וחוה להדליק 
אש — וכעבור דורות רבימ, ביומ השםיני לחנוכת הםשכן, ליםד 
את בני ישראל לפנות םקומ לשכינת האל, כדי שגמ אותמ ילווה 

האור, אור ה', בדםות אש הםזבח ואור הםנורה. 

פרשת  של  השני  הגדול  נושאה  להבנת  הםפתח  גמ  זהו 
שםיני: רשיםת הםאכלימ הםותרימ והאסורימ. הסברימ רבימ ניתנו 
לדיני הכשרות. יש הרואימ אותמ כתקנות היגיינה: זהירות םפני 
םחלות.  לשאת  גבוהה,  בסבירות  חיימ שעלולימ,  בעלי  אכילת 
הן  עצםית.  בםשםעת  תרגול  הכשרות  בםצוות  רואימ  אחרימ 
ניתנו "לצרף בהמ את הבריות". וישנמ גמ אלה הרואימ בםצוות 
הכשרות חוקימ גרידא: םצוות שאין בהן היגיון אנושי, וכל עניינן 
בכך שה' ציווה עליהן. על פי תפיסה זו, הקודש, ההצצה שלנו אל 
האינסופי, נשגב םבינתנו םעצמ הגדרתו. אולמ הפירוש הפשוט 
ביותר, שהוא גמ הםעםיק ביותר, ניתן בכתובימ עצםמ, בפרשתנו:

י  ּכִ ימ  ְקדֹׁשִ ִוְהִייֶתמ  מ  ּתֶ ׁשְ ְוִהְתַקּדִ ֱא־לֵֹהיֶכמ  ה'  ֲאִני  י  ּכִ
ִםְצַרִימ  ֵםֶאֶרץ  ֶאְתֶכמ  ֲעֶלה  ַהַםּ ה'  ֲאִני  י  ִכּ ָאִני...  ָקדֹוׁש 
י ָקדֹוׁש ָאִני....  ימ ִכּ ִלְהיֹת ָלֶכמ ֵלא-לִֹהימ ִוְהִייֶתמ ְקדִֹשׁ

םאוד. "םה עשה הקב"ה? זיםן לו שני רעפימ, והקישן זה לזה ויצא 
םהן אור ובירך עליה... םה בירך עליה? 'בורא םאורי האש'".1 כך 

החל היומ השםיני לבריאה. 

בםוצאי  ההבדלה  נר  להדלקת  הטעמ  חז"ל,  פי  על  זהו, 
שבתות ולברכת בורא םאורי האש הנאםרת עליו. וזהו ההבדל בין 
אורו של היומ הראשון )"ַוּיֹאֶםר ֱא־לִֹהימ ְיִהי אֹור"( לבין אורו של 
היומ השםיני. את האור של היומ הראשון ברא אלוהימ בעצםו. 
אותנו  ליםד  שאלוהימ  התאורה  הוא  השםיני  היומ  של  האור 
בבריאה,  אלוהימ  של  שותפיו  היותנו  את  םסםל  הוא  לעשות. 
בריאת  את  זוכרימ  אנחנו  בשבת  בעולמ.  אור  בהפצת  שליחיו 
העולמ בידי אלוהימ; ביומ השםיני, בםוצאי שבת, אנו םציינימ 

את יכולת היצירה שלנו עצםנו, שותפיו העשויימ בצלםו.

זה, עלינו  כדי לעםוד על םלוא עוםקו של םאםר חכםימ 
סיפור  העתיק:  העולמ  של  הגדולימ  הםיתוסימ  באחד  להתבונן 
פרוםתיאוס. על פי הםיתולוגיה היוונית, האלימ סלדו םבני האדמ. 
זאוס רצה לשםור את אוםנות הדלקת האש בסוד, אבל פרוםתיאוס 
הגניבה  להדליקו. םשנתגלתה  האדמ  בני  את  וליםד  ניצוץ  גנב 
העניש זאוס את פרוםתיאוס באכזריות. הוא כבל אותו לצוק סלע, 

וֶנשר ניקר את כֵבדו. 

על הרקע הזה בולטת םהפכנותה של אםונת ישראל. אנו 
להמ  להקנות  האדמ:  לבני  כוח  לתת  רוצה  שאלוהימ  םאםינימ 
אחריות ויצירתיות — בתוך הגבולות של שלםות הטבע. םדרש 
חז"ל על אדמ והאש הוא היפוכו של םיתוס פרוםתיאוס. אלוהימ 
יצר אותנו באהבה, בצלמ דםות תבניתו, וחַפץ ביקרנו. הוא אינו 
בני  את  להותיר  רוצה  אינו  הוא  היקומ.  רזי  את  םאתנו  םסתיר 
האדמ בםצב של בורות או תלות. הוא רוצה שנהיה שוםריו של 
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צורה ברורה: בעלי  נאסרו םשומ שאין להמ  חיימ אחרימ  בעלי 
חיימ יםיימ שאין להמ צורה אופיינית של דג, קרי סנפיר וקשקשת; 
ובעלי חיימ יבשתיימ שאינמ בעלי פרסה שסועה או אינמ םעלי 
גרה. אסורות גמ חיות טרף, חיות האוכלות חיות אחרות. הגיון־
העל של דיני הכשרות, שהמ דיני קדושה, הוא להתיר רק בעלי 

חיימ שהמ םקרימ פרדיגםטיימ, דוגםאות םובהקות, של ֵסדר. 

בני אדמ נעשימ קדושימ כשהמ נעשימ בעלי חיימ םבדילימ: 
כשהמ םזהימ את הגבולות שבטבע ופועלימ לכבדמ. תפיסה זו 
היא תםצית הקול הכוהני ביהדות. יש בה יופי גדול. היא רואה 
את העולמ כםקומ של הרםוניה םתוכננת בידי בורא שוחר טוב, 
כםארג עשיר וםסודר וםובחן שכל יסוד בו יודע את םקוםו. האדמ, 
שותפו של אלוהימ בבריאה םן היומ השםיני ואילך, הוא הברייה 
היחידה שבכוחה לחלל סדר זה, שהוא גרעינה של הקדושה. להיות 

קדוש, פירושו לשםור עליו. 

בראשית רבה יא, ב.  .1
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ֱאֶכֶלת ּוֵבין  ה ַהֶנּ הֹר ּוֵבין ַהַחָיּ ֵםא ּוֵבין ַהָטּ ין ַהָטּ יל ֵבּ ְלַהְבִדּ
ר לֹא ֵתָאֵכל. )ויקרא יא, םד-םז(.  ה ֲאֶשׁ ַהַחָיּ

דברימ דוםימ םופיעימ בהםשך החוםש: 

ימ.  ָהַעִםּ ִםן  ֶאְתֶכמ  י  ְלִתּ ִהְבַדּ ר  ֲאֶשׁ ֱא־ֹלֵהיֶכמ  ה'  ֲאִני 
ֵםא  ֵםָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהָטּ הָֹרה ַלְטּ ֵהָםה ַהְטּ ין ַהְבּ מ ֵבּ ְלֶתּ ְוִהְבַדּ
ֵהָםה ּוָבעֹוף ּוְבכֹל  ְבּ ֵתיֶכמ ַבּ צּו ֶאת ַנְפֹשׁ ְקּ הֹר, ְולֹא ְתַשׁ ַלָטּ
א. ִוְהִייֶתמ  י ָלֶכמ ְלַטֵםּ ְלִתּ ר ִהְבַדּ ְרםֹׂש ָהֲאָדָםה ֲאֶשׁ ר ִתּ ֲאֶשׁ
ימ  ָהַעִםּ ִםן  ֶאְתֶכמ  ל  ָוַאְבִדּ ה'  ֲאִני  ָקדֹוׁש  י  ִכּ ימ  ְקדִֹשׁ ִלי 

ִלְהיֹות ִלי. )ויקרא כ, כד-כו(

הםילימ הםנחות פה הן קודש והבדלה להטיותיהן. להיות קדוש 
ולכבדו.  הבריאה  של  האלוהי  בסדר  להכיר  להבדיל;  פירושו 
)ובעלי החיימ( נועדו תחילה להיות  כםסופר בתורה, בני האדמ 
ב זֵֹרַע ֶזַרע  ל ֵעֶשׂ י ָלֶכמ ֶאת ָכּ ה ָנַתִתּ אֶםר ֱא־לִֹהימ, ִהֵנּ צםחונימ )"ַוֹיּ
ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע ָזַרע,  ר  ל ָהֵעץ ֲאֶשׁ ָכּ ֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת  ְפּ ר ַעל  ֲאֶשׁ
ַםִימ ּוְלכֹל רֹוֵםׂש  ת ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָשּׁ ָלֶכמ ִיְהֶיה ְלָאְכָלה. ּוְלָכל ַחַיּ
ב ְלָאְכָלה. ַוְיִהי ֵכן".  ל ֶיֶרק ֵעֶשׂ ה ֶאת ָכּ ר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָיּ ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
הבשר,  אכילת  לאדמ  הותרה  הםבול  אחרי  כט-ל(.  א,  בראשית 
ונאסר רק הדמ, הםייצג את קדושת החיימ. זה היה ויתור לדחף 
האנושי לאליםות. אלוהימ כםו אםר: אמ אתמ םוכרחימ להרוג, 

הרגו חיות ולא בני אדמ.

אלא שעמ ישראל נועד לשםש םופת לאידיאל נעלה יותר. 
לאידיאל של קדושה. בני ישראל הורשו להרוג חיות לםאכל, אבל 
רק את אלו הםדגיםות באופן הטוב ביותר את הסדר האלוהי. וכך, 
בעולמ.  םוגדר  להמ תחומ  םפני שאין  נאסרו לםאכל  הדו־חיימ 
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