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משתוקקת
הרבנית ימימה מזרחי, מתוך השיעור לפרשת "בראשית" תשע"ה

 אישה, את אחראית על תחושת הראשית בעולם! 
 כי "בראשית" – שתי מילים: "אשרי בת" וגם "ראש בית" )עפ"י תיקוני הזוהר, פרשת בראשית(. 

במילה אחת: את אחראית על התשוקה. "ְּתׁשּוָקֵתְך" זו המילה שנאמרה לחוה.

 מהי תשוקה? 
 "תשוקה" היא חשק לעשות דברים מּוּכרים 

 מתוך היכרות מתחדשת ומתוך הכרת הטוב. 
"תשוקה" היא הרצון להוציא ממשהו ישן ומּוּכר תחושה של היכרות חדשה. 

 ואת אחראית לכך שהבית יהיה גן עדן, מקום שיש בו תקווה ואמון
 כי "תשוקה", אנחנו למדות תמיד, היא שתי מילים: "ַּתָשה  ְמַקָווה". 
משהו שתשת )התעייפת( ממנו, את מתחילה שוב להיות מקווה אליו: 

 הותשת משידוכים – ואת מקווה להם. 
 הותשת מתפילה, לפעמים? ואת מקווה לה. 

 הותשת מילדייך – ואת הרה. 
הותשת מהזוגיות – ואת מזמנת אותו לשיחת זוגיות צפופה... 

 האישה היא קרקע העולם והצמא שלה מוריד גשם. 
 ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ ַוְּתֹׁשְקֶקָה – ִּבְרִביִבים ְּתמְֹגֶגָּנה. ]תהילים ס"ה, י[. 

 ה' משקה רק לפי התשוקה ומוריד רביבים רבים רק כשאת מתמוגגת. 
 נראה לך שגשם יורד מהשמיים? נראה לך שחתן מגיע משומקום? 

 טעות אופטית! 
 החתן אינו יוצא “לקראת כלה” אלא  לקִריאת הכלה 

 וגם הגשם מגיע בעקבות הצמא של האדמה. 
 בלי הצמא הנשי, ההשתוקקות והתשוקה שלך, לא יהיה עולם. 

 מי שמסוגלת להרגיש, בדברים שהיא עושה בפעם המאה,
 שזו התחלה חדשה – שותפה למעשה הבריאה

ולמעשה, בורא עולם מביע בך אמון מלא בכל בוקר מחדש.

 אז אלה שיעורי הבית שלך: להתלהב מדברים חולפים; מהיומיום. 
 אם לא תקומי בבוקר מתלהבת מחייך, כולם סביבך ִיְּבלו ויירדמו. 

זו היכולת הנשית – להיות מדבקת! לגרום גם לילד בן שלושים לשמוח בגשם הראשון. 

 ... וזה מעייף. 
 זו משימה כבדה, לגייס בכל פעם מחדש עיניים של חידוש והתחדשות. 

 לפעמים נדמה לך שמעשיך קטנים ודלים 
 ויכולתך לשנות דברים בעולם קטנה ודלה.

אבל זה לא נכון; להיפך! 

 מה מחדש בך כוחות? פרשת השבוע. 
 פרשת השבוע היא תמיד הפירוש לשבוע שלך. 

תמיד תמצאי בה משהו ממה שאת עוברת, או שתעברי בשבוע הקרוב. 

 זו תכלית הלימוד שלנו כאן, ב"פרשה ואישה": 
 להזרים בך כוחות חידוש ואמונה מדבקים על בסיס שבועי. 

 להחיות אותך בעזרת סיפורי הנצח שלנו, 
 ולהשמיע לך את קריאת התורה

כי היא קוראת לך, גם השנה, להתחיל מבראשית.  

את באה? 

ב"ה


