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בראשיתה של האהבה
שת  סוהובייצ'יק  י"ד  הרב  הסב  הבודד"  השמונה  "שיש  בחיבורו 
תשומת היבנו המצישותם שה שני תישורים מקביהים ושונים שה 
הברישה, וברישת השדם בפרט. השחד בפרק ש שה ספר ברששית, 

השני בפרקים ב-ג. ההבדהים ביניהם מהותיים.

"ה'  ובשני  בורש עוהם מכונה "שהוהים",  בסיפור הרששון 
שהוהים". בסיפור הרששון, השיש והשישה נברשו יחד, "ָזָכר ּוְנֵקָבה 
ָרש שָֹתם" — ושיהו בשני, תחיהה נברש השיש ורק שחריו השישה.  ּבָ
ָה";  בסיפור הרששון, בני השדם מצטווים "ּוִמְהשּו ֶשת ָהָשֶרץ ְוִכְבׁשֻ
בשני, השדם הרששון הוצב בגן עדן "ְהעְֹבָדּה ּוְהׁשְֹמָרּה". בסיפור 
ַצְהמֹו" שה שהוהים";  "ּבְ בני השדם מתושרים כעשויים  הרששון, 

בשני, השדם נברש "ָעָפר ִמן ָהֲשָדָמה".

ההסבר, שומר הרב סוהובייצ'יק, טמון בכך שהתורה מתשרת 
שני היבטים שה השנושיות שהנו. הוש מכנה שת הרששון "שיש 
ההדר" ושת השני "שיש הברית". שנחנו שדוניו הגשים שה הטבע: 
קיומית,  בדידות  חווים  גם  שנחנו  שבה  ש.  פרק  שה  המסר  זה 

ומחפשים ברית וקשר: זהו המסר שה ברששית ב.

שבה יש עוד שניּות תמוהה — סיפור הנמסר בשתי דרכים 
שונות — והיש שינה נוגעת הברישה, שהש היחסים בין בני שדם. 

בתוך סיפור הברישה השני יש שני שירועים שונים שבהם נותן שדם 
הרששון שם השישה הרששונה. הרששון מופיע מיד השחר תישור 

ברישת השישה:

ִרי.  ָשׂ ִמְבּ ר  ּוָבָשׂ ֵמֲעָצַמי  ֶעֶצם  ַעם  ַהַפּ "זֹשת  ָהָשָדם,  שֶמר  ַוֹיּ
י ֵמִשיׁש ֻהֳקָחה ֹזּשת" )ברששית ב, כג(. ה, ִכּ ֵרש ִשָשּׁ ְהזֹשת ִיָקּ

והקההות  הדעת  עץ  חטש  תישור  השחר  מתרחש  השני  השירוע 
שהושתו עה הנחש, עה השיש ועה השישה:

ָחי  ה  ָכּ ֵשם  ָהְיָתה  ִהוש  י  ִכּ ה,  ַחָוּ ּתֹו  ִשְשׁ ם  ֵשׁ ָהָשָדם  ְקָרש  ַוִיּ
)ברששית ג, כ(.

בין השניים יש הפחות שרבעה הבדהים דרמטיים. 

הש  שם  נותן  השדם  הרששון,  בשירוע  פרטי:  או  כללי  שם 
השדם מסוים שהש הקבוצה, הקטגוריה. השם שהוש נותן הוש שם 
עצם כההי, הש פרטי. השדם שמוהו הוש בשביהו פשוט "שישה": 
סוג, הש פרט. ושיהו בשירוע השני, הוש נותן הששתו שם פרטי. הוש 

החה הרשות שותה כשדם ייחודי בזכות עצמו.

דמיון לעומת שוני: ברששון, השדם מדגיש שת הדמיון בינו 
ִרי". בשני, הוש מדגיש  ָשׂ ר ִמְבּ הבין השישה: היש "ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָשׂ
שת השוני. היש יכוהה ההדת, הוש הש. בהתשם הכך, השמות "שיש" 
וחוה"  "שדם"  השמות  ושיהו  דומים,  הרששון(  )בשירוע  ו"שישה" 

נטוהי כה דמיון השוני שו צהיהי. 

בשיש:  כתהויה  מוצגת  השישה  ברששון,  האישה:  מעמד 
מהשון  "שדם",  השם  הנכון.  הוש  ההפך  בשני,  ֻהֳקָחה".  "ֵמִשיׁש 

פרשת
בראשית

העיהוי נשמת: פינחס בן יעקב ששר שייז, עזרישה בן שריה הייב שרטר
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בורש מערכות — ובפרק ב הוש בורש מערכות־יחסים. ההבחנה בין 
והפנייתם  מערכות הדברים הבין מערכות היחסים הפרסונהיות, 
השני עוהמות שונים, השני סיפורי ברישה, השתי עהיהות, השתי 
דרכים חהופיות ההתבונן במצישות — היש הבחנה הנוגעת בשורש 

תפיסת המצישות שה התורה. 

בין הסיפורים ניכרים הבדהי נימה. ברששון, שהוהים בורש 
שת העוהם בהי שום משמץ. הוש פשוט שומר. הוש שומר "יהי" 
— והנה יש. ושיהו בסיפור השני הוש מוצג כעֵמה. בבושו הברוש 
ַצְהֵמנּו  ה ָשָדם ְבּ שת השדם, שין הוש מסתפק בשמירה נוסח "ַנֲעֶשׂ
ְדמּוֵתנּו" )ש, כו(. הוש מבצע שת הברישה בעצמו, כפָסה המעצב  ִכּ
ָהֲשָדָמה  ִמן  ָעָפר  ָהָשָדם  יֶצר ה' ֱש־הִֹהים ֶשת  "ַוִיּ דמות מן החומר: 

ה" )ב, ז(.  ים ַוְיִהי ָהָשָדם ְהֶנֶפׁש ַחָיּ ַמת ַחִיּ יו ִנְשׁ ַשָפּ ח ְבּ ַפּ ַוִיּ

ב  בפרק  ש,  בפרק  העוהם  בברישת  המשמץ  חוסר  העומת 
ֶדם" )ב,  ֵעֶדן ִמֶקּ ן ְבּ ע ה' ֱש־הִֹהים ַגּ ַטּ הקב"ה נעשה כביכוה גנן: "ַוִיּ
ח(. הקורש, התמה שיך מי ששך זה ברש עוהם שהם טורח הגנן 
שותו, מקבה עוד בשותו פסוק תשובה — והתשובה נוגעת ההב: 
פסוקים:  כמה  השחר  ושוב,  ָיָצר";  ר  ֲשֶשׁ ָהָשָדם  ֶשת  ם  ָשׁ ם  ֶשׂ "ַוָיּ
ְמָרּה"  ּוְהָשׁ ְהָעְבָדּה  ֵעֶדן  ְבַגן  ֵחהּו  ִנּ ַוַיּ ָהָשָדם  ֶשת  ֱש־הִֹהים  ה'  ח  ַקּ "ַוִיּ
)ב, טו(. שהוהים רצה ההשציה עה השדם שת כתר העבודה, שת 
הכבוד שבהיות בורש והש רק נברש. וכדי שהש ירשה השדם שת 
ההרשות   — גנן  נעשה  עצמו  שהוהים  מכובד,  הש  כעניין  העמה 
נעשה  שותה  ושבעשותו  היש,  שהוהית  הזשת  שהעבודה  השדם 

השדם שותפו בברישה. 

טֹוב  הֹש  ֱש־הִֹהים,  ה'  שֶמר  "ַוֹיּ נוקבת.  שמירה  בשה  וכשן 
ֶנְגּדֹו" )ב, יח(. שהוהים מרגיש  ּה ּהֹו ֵעֶזר ְכּ ֱהיֹות ָהָשָדם ְהַבּדֹו; ֶשֱעֶשׂ
כזה.  רגע  שין  ש  בפרק  הרששון.  השדם  שה  בדידותו  צער  שת 

שַכה ֶהֶחם ַעד  יָך ֹתּ ֵזַעת ַשֶפּ "שדמה", מבטש שת היותו בן תמותה: "ְבּ
ׁשּוב"  ה ְוֶשה ָעָפר ָתּ י ָעָפר ַשָתּ ְחָתּ ִכּ ה ֻהָקּ ָנּ י ִמֶמּ ׁשּוְבָך ֶשה ָהֲשָדָמה ִכּ
בהיותה  הגושהת שת השדם מסופיותו,  היש  חוה  דווקש  יט(.  )ג, 

ה ָחי" המבישה העוהם בני שדם חדשים.  "ֵשם ָכּ

מעץ  השכיהה  חטש  בש  הרששון  השירוע  שחרי  התוצאות: 
הדעת ועונשיו. ושיהו מיד השחר השירוע השני נמסר הנו כי ה' 
ם" )ג, כש(. זוהי מחווה  ֵשׁ ְהִבּ ַוַיּ ְתנֹות עֹור  ּתֹו ָכּ עשה "ְהָשָדם ּוְהִשְשׁ
שת  דרשו  משיר  רבי  שה  מדרשו  בבית  שהבה.  ושה  הגנה  שה 
כותנות העור כ"כותנות שור":1 ה' כביכוה ההביש שת שדם וחוה 

בגהימה זוהרת. 

מעניין הרשות כי התורה מתחיהה הכנות שת הקב"ה בשמו 
ה"פרטי" )שם ה' המפורש( בהבד, ה' בהבד בהי התוספת "שהוהים", 
רק בפרק ד: רק לאחר ששדם מכנה שת ששתו בשם פרטי. הכינוי 
היותו  שת  הקב"ה,  שה  העה־שישי  ההיבט  שת  מציין  "שהוהים" 
כוח עהיון, בורש, נותן החוק וכיוצש בזה — בעוד שם ה' מציין 
היבטים "שישיים" שהו, כגון ההשגחה הפרטית, מידת הרחמים, 
והיותו שהוהי ישרשה. נמצשנו המדים כי רק כאשר אנו מכירים 
בייחודיות של הזולת, אנו מסוגלים להכיר בייחודיותו של ה'. 

 — הברישה  סיפורי  שני  שה  עתה  נשוב  הזשת  התובנה  עם 
)כפי  השנושיות  עה  הנו  שומרים  הם  מה  הבחון  כדי  הש  הפעם 
שעושה הרב סוהובייצ'יק( שהש כדי ההתבונן במה שהם מספרים 

הנו עה הברישה.

החומר  שת  דברים:  בורש  שהוהים  ש,  פרק  בברששית 
היסודותיו, שת הכוכבים, שת צורות החיים, שת המינים הביוהוגיים 
ובהם גם שדם. ושיהו בפרקים ב-ג הוש בורש אנשים. בפרק ש הוש 
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מסוגהים הפנות מקום השחרּות המוחהטת שה הקב"ה. כדי הזכות 
בשהבה, עהינו השהוב תחיהה. 

שפשר  שי  היקום.  שת  בורש  שהוהים  בברששית,  ש  בפרק 
ההעהות עה הדעת דבר עצום ממנו. היקום מתגהה הנו גם היום 
כגדוה שף מכפי שחשבנו. מחקר משנת 2016, שנעשה עה בסיס 
מידוה תהת־ממדי שה ציהומים מטהסקופ החהה השּבה, העהה כי 
מספר הגהקסיות ביקום גדוה פי עשרה עד עשרים מזה שהעריכו 
השסטרונומים קודם הכן. כנגד כה גרגיר חוה עה כדור השרץ יש 

ביקום יותר ממשה כוכבים. 

עה  מדברת  התורה  שבה  נשימה  בשותה  כמעט  ועדיין, 
הברוש  שהוהים  עמה  כיצד  הנו  מספרת  היש  הברישה,  תפשרת 
שת השדם ודשג הו הכבוד, השתגר, החברה ושפיהו ההבוש. בכך 
שומרת הנו התורה דבר גדוה. שה תחשבו שף פעם עה בני שדם 
סוגים: הם  בני שדם כעה  כעה דברים. שה תחשבו שף פעם עה 
יחידים. שה תסתפקו שף פעם ביצירת מערכות: דשגו גם היצור 

מערכות־יחסים.

שיחותינו עה פרשיות השבוע יעסקו השנה בנושש השמונה — 
וייחתמו בכה פעם בשורת "שני משמין". נפתח, שפוש, בשני־משמין 
זה: אני מאמין שמערכות־יחסים הן המקום שבו האנושיות שלנו 
לבני אדם אחרים  ומשגשגת. אהבתנו  פורחת  וצומחת,  נולדת 
מלוא  את  ולהרגיש  אלוהים  את  לאהוב  אותנו  המלמדת  היא 

אהבתו לנו.

5

שם, שהוהים פשוט בורש. כשן, שהוהים חש שמפתיה. הוש קורש 
שת נפש השדם. הוש חש מה השדם מרגיש. הש רק בפרק ש שין 
התופעה הזשת שח: שין כמוה בכה הספרות הדתית שה כה עמי 
העוהם העתיק. שמונת־הייחוד המקרשית הייתה רדיקהית הש רק 
בכך שגרסה שיש רק שה שחד, והש רק בכך שטענה ששה זה הוש 
מקור כה הקיים, שהש גם בהכריזה כי אלוהים קרוב אלינו יותר 
הרששון  ידע ששדם  שהוהים  עצמנו.  אצל  קרובים  מכפי שאנו 

בודד עוד הפני שהשדם עצמו ידע זשת. 

שה  ברישה  השני.  הברישה  סיפור  הנו  מחדש  זשת  ושת 
היש  מערכות־יחסים  שה  ברישה  שך  יחסית,  קהה  היש  דברים 
השדם  בני  עה  שהוהים  שמרעיף  הרכה  בדשגה  התבוננו  קשה. 
הרששונים בפרקים ב-ג. הוש רוצה ההשציה עה השדם שת כבודה 
עצמה  יידע שהעבודה  רוצה שהשדם  הוש  היצירה.  מהשכת  שה 
שהוהית. הוש מניח השדם הקבוע שת שמות החיות. הוש מוטרד 
כששר הוש מבחין בהוהדתה שה הבדידות. הוש בורש שת השישה 
בבצעו  הרששון  השנושי  הזוג  עה  בצער  הוש משקיף  הרששונה. 
שת החטש הרששון. והבסוף, כששר השדם נותן הששתו שם פרטי, 
ומכיר הרששונה בכך שהיש שונה ממנו ושביכוהתה העשות דבר 
שהוש עצמו הש יוכה העשות העוהם, שהוהים מהביש שת שניהם 
כדי שהש ייצשו עירומים שה העוהם. שין הוש רק שהוהי הברישה. 

הוש גם ה', שהוהי השהבה.

עה כן עקרונית כה כך ההקבהה בין כפיהות הסיפורים עה 
מתן השם השישה בידי שדם הבין כפיהות סיפורי ברישת העוהם 
שת  הבורש  השה  שת  הפרטי,  ה'  שת  הפגוש  כדי  שהוהים.  בידי 
משהנו.  יחסים  מערכות  תחיהה  היצור  עהינו  מערכות־היחסים, 
1  ברששית רבה כ, כש.רק מששנו יודעים הפנות מקום השחרּות שה בני שדם שחרים שנו 


