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הקדמת המחבר

מעשה אבות (ימ' לבני!

(ימ' - עוזר להשיב אבידה לבעליה, להשיב הבני9 אל זהות9.

(ימ' - מ(ייע לנווט בדרX, לצעוד קדימה אל הייעוד, יש ב(ימ: מ: העבר ויש בו 

מ: העתיד.

יש בו השבה אל המקור, ויש בו הליכה אל החדש. דווקא החזרה אל השורשי9 

מאפשרת צמיחה והתחדשות.

בני-דוד,  בישיבת  לבוגרי9  המדרש  בבית  בי(וד:  נאמרו  כא:,  השיחות שקובצו 

ג9  כמו  השיחות,  את  להדפי(  היוזמה  והברכה.  התודה  וראשיה  זו  ולאכ(ניה 

הדחיפה המעשית – שייכת לתלמידי9, אשר זרזו את מלאכת השכתוב והעריכה. 

ברכת ה' תלווה אות9 בכל מעשה ידיה9.

איני יודע במה זכיתי שדברי עולי9 על הכתב ומתפר(מי9, מכל מקו9 תקוותי 

שיביאו תועלת ושמחה לקוראי9. והיה זה שכרי.

יהי רצו' שזכות אבות תעמוד לנו הבני!,

ללכת בדרכיה!, דרכי בראשית,

ולהיגאל אחרית כראשית, בקרוב.

אליעזר קשתיאל



בראשית "ברא" ישראל

תהלי, ימי הבריאה

מעשה בראשית



ְ<ֵראִ?ית "ָ<ָרא" ִיְ;ָרֵאל

להתחיל מבראשית | אר4 בראשית | ברא א-להי! - לעשות

להתחיל מבראשית

-Eִהי! ֵאת ַהDַָמִי! ְוֵאת ָהָאֶר4" Fֵראִ?ית ָ<ָרא א>ְ"

ָדִ?י! ִרא?H& הGא ָלֶכ!  Iה ָלֶכ! רֹא? חKֶַהחֶֹד? ַה"
יוצרי! ְלָחְדֵ?י ַהDָָנה" 
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 :

השקפת העול! המיוחדת לישראל היא שעושה את האומה לחטיבה אחת 
התורית,  ההרצאה  ע"פ  העול!  בחידוש  היא  נעוצה  זו  והשקפה  בעול!, 
בראשית ברא אלהי! את השמי! ואת האר4. השקפה מיוחדת זו גורמת היא 

את המצות המעשיות כול&.
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אר4 בראשית
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 ! ִעָתּ ֵמיֶכ! ְבּ י ִגְשׁ יֶת! ֹאָת!. ְוָנַתִתּ ִשׂ TUַו Gְמר ְשׁ ֵלכG ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי ִתּ ַתי ֵתּ ֻחקֹּ ִא! ְבּ
י ֶאת  ְמָאGW... ְוָנַתִתּ ַתי ִתּ ֻחקֹּ ְריו... ְוִא! ְבּ & ִפּ ֶדה ִיֵתּ ׂ ְוָנְתָנה ָהָאֶר4 ְיבGָלX ְו4Uֵ ַהָשּ
& ַאְרְצֶכ! ֶאת ְיבGָלX ְו4Uֵ ָהָאֶר4  ה... ְוEא ִתֵתּ ֻחָשׁ ְנּ ְרֶזל ְוֶאת ַאְרְצֶכ! ַכּ ַבּ ֵמיֶכ! ַכּ ְשׁ

  .Hְרי & ִפּ Eא ִיֵתּ

ברא א-להי! - לעשות
"ִאי? 

Eִהי!"  Fִאי? ָהא" 3 ִמי"  IUָנ

 ?Yִֵביִעי ַוְיַקDְַה !Hִהי! ֶאת-יE- Fא Zַוְיָבֶר"
ברא א-להי! ֽ;וֹת" TUִהי! ַלE- Fר-ָ<ָרא א?ֶ Tא H\ַבת ִמָ[ל-ְמַלאְכ?ָ Hי ב]ִ Hֹאת

לעשות
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ִרי!  ְ̂ Wַַמִי! ְמDַָה"
"\Hַרת ה'  "Hת ָ̀ ְ[בHד-ֵאל... ְוֵאי& ִנWְָ\ר ֵמַח

ֵחי-ֵלב ִמְצַות ה' ָ<ָרה ְמִאיַרת Uֵיָנִי!" ְ̀ Gaֵדי ה' ְיָ?ִרי! ְמַ; ִ̂ ְ\ִמיָמה ְמִ?יַבת ָנֶפ? 
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ַהDֶָמ?"  ַ\ַחת  ָחָד?  ָ[ל  "ְוֵאי& 

 "bָנֶתGמ Fָדִ?י! ַלְ<ָקִרי! ַרָ<ה א Tח"

ָיִדי  Gְבֵצל   bִפי>ְ Yְָבַרי  "ָוָאִ;י! 
. "ְוִתְגַזר אHֶמר  י ָאָ\ה"  ִ̀ Uַ  &Hcֹד ָאֶר4 ְוֵלאמֹר ְלִצWְוִלי ִ[dִיִתיb ִלְנטUַֹ ָ?ַמִי! 

 .  "Zְוָיָק! ָל
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