
 מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראלהמדרשה באורנים  
  

  שרון ברקת ד                                                                             "תשס - פרשת בראשית 

  
חכמה ועומק גלומי� בסדרה , ידע, תמיד מדהי� אותי מחדש לגלות אילו סיפורי�

א� בהמש� התורה אנו באי� לפרשיות שכל כול� עוסקות . קצרה זו של פסוקי�

, בגדי כהני� וִמשכני� או במידות רוחניות של תרומות, �ת של ארונותבמידות גשמי

ולא , מקפלת בתוכה את הסיפור כולו" בראשית"הרי שפרשת , שמיטה ושחיטה

שככל שתקרא בה� ה� נפרשי� ומתגלי� לעיני� , רבדי� בקיפול אחד אלא רבדי�

נקודות רבות את הקריאה הנוכחית בחרתי ללוות ע� מקורות הנוגעי� לשתי . מחדש


 ֵעֶזר ַו�ֹאֶמר ְיהָֹוה ֱאלִֹהי� לֹא ט
ב ֱהי
ת ָה�ָד� ְלַב�
 ֶאֱעֶ�ה �" –בריאת האשה : משמעות



 ָ"ַבת ַוְיָבֶרְ% ֱאלִֹהי� ֶאת י
� ַהְ$ִביִעי ַוְיַקֵ�" אֹת
 ִ!י ב" –וכינו� השבת ; )יח, בראשית ב( "ְ!ֶנְג�

וכל זה על רקע הקי& הנפרד ומפנה , )ג, בראשית ב( "ר ָ(ָרא ֱאלִֹהי� ַלֲע�
תִמָ!ל ְמַלאְכ'
 ֲאֶ" 

  .מקומו לסתיו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ÔÂ¯Á‡ Ë˜˘ ‰Ê ‰È‰  
  

  .היה זה שקט אחרו, של קי* 

  .צל קל כקמט על מצחו של יו�

  ות היו�ושנינו מול הי� כנט

  .שאי, תמורה לקי*, ידענו כבר

  

  ,קול עו2 תועה ננע* בדומיה

  .וכלימו, בשל הצהיב האופק

  ?מה מתרגש ומה בא מקו האופק

  .אי, תמורה לדומיה .ידענו 

  

  הגבול הזאת נפלאתה.א% שעת

  .מכל שעה של זיו שלא תחזור עוד

  .אשר עד כה נשאנו בשתיקה

  

  ידנו כבר שלוחה אל צלילותה

  נת כתיבת פנדורהוהיא צופ

  .רוחות יגו, וסער התשוקה

  

 לאה גולדברג

Â„·Ï 
  

  לא טוב היות האד� לבדו

  .אבל הוא לבדו בי, כה וכה

  והוא מחכה והוא לבדו

  והוא מתמהמה והוא לבדו

  והוא לבדו יודע

  שג� את יתמהמה

  בוא יבוא

  

  נת, ז%

  
  
 

‡·‡ ¯· ‡ÈÁ È·¯ Ì˘· ‰ÈÎ¯· È·¯ ¯Ó‡ :  
  

  .לא ניתנה השבת אלא לתענוג

לא ניתנה : רבי חגי בש� רבי שמואל בר נחמ,

  .השבת אלא לתלמוד תורה

רבי ברכיה  מה שאמר! ואי, מחלוקת ביניה�

אלו  –" לתענוג"בש� רבי חיא בר אבא 

שה� יגעי� בתורה כל ימות , תלמידי חכמי�

  .ובשבת ה� באי� ומתענגי�, השבוע

ומה שאמר רבי חגי בש� רבי שמואל בר נחמ, 

שה� , אלו הפועלי� –" לתלמוד תורה"

עסוקי� במלאכת, כל ימות השבוע ובשבת 

  .ה� באי� ומתעסקי� בתורה

  

 פרשה כג, פסיקתא רבתי על פי מדרש

  

 

  

לו המצויירת על תקרת 'יצירתו של מיכלאנג
בה נראה , הקפלה הסיסטינית בוותיק�

אותו הוא , אלוהי� מציג את חוה בפני אד�
  . מחיה במגע אצבעו

  


