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תוכ& ענייני!
/פר בראשית

 ................................................................. פרשת בראשית - 

 ....................................................................................... פרשת נח - 

 ....................................................... פרשת ל2 ל2 - 

 ................................................................. פרשת וירא - 

 ......................................................... פרשת חיי שרה - 

 ................................................................ פרשת תולדות - 

 ............................. פרשת ויצא - 

 ........................................................................ פרשת וישלח - 

 .........................................................................  פרשת וישב - 

 ..................................................................................... פרשת מק7 - 

 .................................................................. פרשת ויגש - 

 ..................................................................................... פרשת ויחי - 

/פר שמות
 .................................................................. פרשת שמות - 

 ......................................................................... פרשת וארא - 

 ............................................................ פרשת בא - 

 ...................................................................... פרשת בשלח - 

 ................................................................................... פרשת יתרו - 

 .................................................................. פרשת משפטי!- 

 ....................................................... פרשת תרומה - 

 .................................................................. פרשת תצוה - 

 ................................................................... פרשת כי תשא - 

 ................................................................................ פרשת ויקהל - 

 .............................................................................. פרשת פקודי - 

/פר ויקרא
 .............................................................................. פרשת ויקרא - 

 ............................................................ פרשת צו - 

 ........................ פרשת שמיני - 

 ............................................................... פרשת תזריע - 

 ................................................................... פרשת מצורע - 

 ............................................................ פרשת אחרי מות - 

 ................................................................ פרשת קדושי! - 

 ................................................................................ פרשת אמור - 

 ....................................................... פרשת בהר - 

 ........................................................................... פרשת בחקותי - 

/פר במדבר
 .............................................................................. פרשת במדבר - 

 .......................................................................... פרשת נשא - 

 ............................................................. פרשת בהעלות2 - 

 .......................................................... פרשת שלח - 

 ........................................................................ פרשת קורח - 

 ....................................................................... פרשת חוקת - 

 .................................................................................... פרשת בלק - 

 ................................................................................ פרשת פינח/ - 

 ............................................................................. פרשת מטות - 

 ........................................................................... פרשת מ/עי - 

/פר דברי!
 ........................................... פרשת דברי! - 

 ........................................................................ פרשת ואתחנ& - 

 .................................................................................... פרשת עקב - 

 .............................................................................. פרשת ראה - 

 ................................................................. פרשת שופטי! - 

 ................................................................. פרשת כי תצא - 

 .................................................................. פרשת כי תבוא - 

 .............................................................................. פרשת ניצבי! - 

 .................................................................................. פרשת ויל2 - 

 ............................................................................... פרשת האזינו - 

 .......................................................... פרשת וזאת הברכה - 



הקדמת המחבר1

מעשה אבות ,ימ6 לבני"

,ימ6

,ימ6

יהי רצו6 שזכות אבות תעמוד לנו הבני",

ללכת בדרכיה", דרכי בראשית,

ולהיגאל אחרית כראשית, בקרוב.

אליעזר קשתיאל
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דבר החברי"

בעז"ה ש,פר זה ירבה תורה בע" ישראל

החברי"





פרשת בראשית
ִליC ְיֵמי ַהְ@ִריָאה DהEַ

תוהו ובוהו - העדר רוח וחומר | היו! הראשו& והשני - התפתחות הרוח והחומר | 

היו! הרביעי - התפרטות עול! הרוח | היו! החמישי - האידיאלי! שבעול! 

החומר | היו! השלישי – הולדת הרצו& | היו! השישי - האד! וחירותו

תוהו ובוהו - העדר רוח וחומר

"ְוחHַ CJֶֹל 

-Oִהי! ְמַרֶחֶפת Hַל Nְֵני ַהMִָי!" Pַח אQְור !Rֵני ְתהNְ

היו! הראשו& והשני - התפתחות הרוח והחומר

ַוְיִהי אRר" -Oִהי! ְיִהי אRר  Pֹאֶמר אSַו"

-Oִהי! ֶאת ָהָרִקיHַ ַוSְַבTֵל ֵ@י& ַהMִַי!  Pא UHַSַַו"

Jֶר ֵמHַל ָלָרִקיHַ ַוְיִהי ֵכ&" Dִי! אMֵַבי& ַהQ Hַַחת ָלָרִקיEַר ִמJֶ Dא

"בי& החלק השפל של 

הגויה לחלקה העליו& שיהיו הכוחות, המטי! את האד! לצדו הבהמי, מושפעי! 

להיות טהורי! ומשועבדי! לגבורת הלב, על חלק טוב זה הננו מברכי! לאוזר 

"כשחוגר חגורו, יבר2: אוזר ישראל   . ישראל בגבורה" 

בגבורה. רמ"א: או לובש האבנט המפ/יק בי& לבו לערוה" 

היו! הרביעי - התפרטות עול! הרוח

"ִיZָוQ ַהMִַי! ִמEַַחת ַהYַָמִי! ֶאל ָמקR! ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהJָ@ָSַה"

 Hְַרִקי@ִ"

Jְֵני  ֶאת  -Oִהי!  Pא  UHַSַַו" ַהYַָמִי!"

ַהMְֹארֹת ַהְ]דִֹלי! ֶאת ַהMָאRר ַהָ]דֹל ְלֶמְמJֶֶלת ַהRS! ְוֶאת ַהMָאRר ַהZָטֹ& ְלֶמְמJֶֶלת 

ָהָאֶר7".  Hַל  ְלָהִאיר  ַהYָָמִי!   Hְַרִקי@ִ -Oִהי!  Pא ֹאָת!   &EֵSִַו ַה\Rָכִבי!.  ְוֵאת  ַהַ[ְיָלה 

Jֶר ֵמHַל  Dִי! אMַַה" "Hַַחת ָלָרִקיEַר ִמJֶ Dִי! אMַַה"

"Hַָלָרִקי

ַהָ[ְיָלה" Qֵבי&   !RSַה ֵ@י&  "ְלַהְבTִיל   ,



ְמֹארֹת" "ְיִהי 

"ברביעי היו אומרי! אל נקמות ה' - על ש! שברא חמה ולבנה, ועתיד ליפרע 

מעובדיה&" 

היו! החמישי - האידיאלי! שבעול! החומר

ַהMִַי!   QְרצJְִי"

Jֶֶר7 ֶנֶפJ ַחSָה ְועR_ ְיעRֵפ_ Hַל ָהָאֶרHַ 7ל Nְֵני ְרִקיHַ ַהYָָמִי!"

ַחRSת  ִמְ/Nָר  ְוֵאי&   Uֶרֶמ  !Jָ"

ְ]דֹלRת"  ְקַט`Rת ִע! 

היו! השלישי - הולדת הרצו&

 . טוב"  כי  "פעמיי! 

"ִיZָוQ ַהMִַי! ִמEַַחת ַהYַָמִי! ֶאל ָמקR! ֶאָחד"

 "ְוֵתָרֶאה ַהJָ@ָSַה"

-Oִהי! ַלJָ@ָSַה ֶאֶר7" Pְקָרא אSִַו"
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"ַוREֵצא ָהָאֶרJֶTֶ 7א UֶHֵב 

"א_ על פי שלא נאמר למינהו בדשאי& בציוייה&, שמעו  "Qֶזַרע ְלִמיֵנה Hַַמְזִרי

 " שנצטוו האילנות על כ2, ונשאו קל וחומר בעצמ&, כמפורש באגדה 

מרצונה. 

"ותוצא האר7 דשא עברה על 

הצווי שאמר לה הקב"ה ע7 פרי עושה פרי מה הפרי נאכל א_ הע7 נאכל והיא 

לא עשתה כ& אלא ותוצא האר7 דשא ע7 עושה פרי, פרי נאכל ואי& הע7 נאכל" 

 .

 . "ַוEִָקא ָהָאֶר7 ֶאת יJְֶֹביָה" 

היו! השישי - האד! וחירותו

 Jֶנֶפ ָהָאֶר7  -Oִהי! REֵצא  Pא "ַוSֹאֶמר 

ְוֵאת  ָהָאֶר7...  ַחSַת  ֶאת  -Oִהי!  Pא  UHַSַַו ֶאֶר7...   Rְוַחְית  Uָוֶרֶמ ְ@ֵהָמה   aְלִמיָנ ַחSָה 

ָדָמה" Dָהא  Uֶרֶמ ָ\ל 

Uֶה  DHַנ -Oִהי!  Pֹאֶמר אSַו"

ָאָד! ְ@ַצְלֵמנQ ִ\ְדמQֵתנQ ְוִיְרQT ִבְדַגת ַהQ !SְָבעR_ ַהYַָמִי! Qַבְ@ֵהָמה Qְבָכל ָהָאֶרQ 7ְבָכל 

ָהֶרֶמU ָהרֵֹמHַ Uל ָהָאֶר7"

 !RS@ַ ַנחSָה", "ַוUָHָ רJֶ Dא REִביִעי ִמָ\ל ְמַלאְכYְַה !RS@ַ ת@ֹJְSִַו"

ַהYְִביִעי" 


