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  ביני תלמיד                                                  "תשס -לסיום הקריאה בספר בראשית ) ויחי(

  

  זה ספר תולדות האד�

ְלימי� היו מי שהבינו שַע� הספר ; "ע� הספר"אנשי� היו קוראי� לע� היהודי 

ספר הוא ַע� של " ע� הספר"אנשי� אחרי� הבינו ש. אוהב ספרי� רבי� ומכא� שמו

  .אחד

הוא , ידעו להגיד שג� א� זהו ספר אחד" ע� הספר"אנשי� יהודי� שאהבו להיקרא 

ספר הנפתח לספרי� רבי� ולספריות אחדות כפי שהוא נפתח לעמי� רבי� ולדתות 

ולכאלה שספר בכלל הוא , נפתח לכאלה שה� הולֵכי דעה ואמונה בספר; אחדות

  .הל� דעת�

  

  זה ספר תולדות האד�

. � היא ספריה גדולה הנאספת בשביֵלי תולדותיו ומתווספת לאור� חייונפשו של אד

ובהולכנו בפרוזדוֵרי החיי� אנחנו , אנחנו נולדי� ע� ספרי� שהיו בנו קוד�

  .ולעיתי� ג� פרקי� שלמי�, דפי�, מוסיפי� לה� שורות

הוא שורת המדפי� הראשונה והמעצבת של ספרית , ספר הספרי� הזה, �"התנ

  :הנפש

ז מעשה בראשית מפרפרת רוחנו בי� התוהו ובוהו לסדר העול� החדש ובי� כי מא

  .מחשֵכי תהו� רבא למבדיל בי� חוש� לאור

והאחריות , מאז בריאת האד� מוש� אותנו ליבנו אל מחוזות ג� העד� הבטלניי�

  .טבועה בנו לעבוד את העול� הזה ולשומרו

, מה היא בגידתו של הנחש ,מאז לידתה של חוה אנחנו מנסי� ללמוד מה היא אהבה

מאיי� אות  #ומבעד ללהט המסמא של החרב המתהפכת . ומה הוא צער גידול בני�

  .קיי� על חדרינו הכמוסי�

והגעגוע לברית , מאז ימיו של נח מרחפי� מעלינו החטא כענני מבול כבדי� מֵ$את

  .השלו� של הקשת

זבי� בית ומולדת ומנסי� עו, אנחנו נודדי� בי� האמונות הנצחיות, מאז ימי אברה�

  .להאמי� בצדקתה של סו% הדר�

חרוכי גרו� צמא , עצובי בדידות מדבר וגירוש, אנחנו רדופי קנאות, מאז ימי ישמעאל

  .לאהבת ֵא� ואב וכמהי� לצל

אלו , חרוט בנו הפחד מֵאימת� של  האמונות משולחות האלוהי�, מאז ימי יצחק

ומשרשות כל סב� של פשרה וחרטה פ� המוצאות לה� בכל גבעה הר למזבחותיה� 

  .יאחז בו האייל
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 מאז ימי ֵעָ$ו אנחנו מבקשי� לנו ברכה שניתנה לאֵחר ומחפשי� בנו את גבורת הנפש

  .לסלוח את שבלתי נסלח

, יוקדת בנו אהבת המלאכי� העולי� ויורדי� ושנאת סולמות התוהו, מאז ימי יעקב

אהבת , אהבת לאה התלויה בדבר ,אהבת דינה ושנאת ְשכ�, אהבת האחי� ושנאת�

  .רחל החרופה ואהבת החלומות

  

זה ספר תולדות אד� שסיפוריו צרובי� בכונני� הקשוחי� של האנושות ועלילותיו 

  .חתומות בספריית נפשה

הול� לו אד� לאור� חייו ומוסי% לה דפי� וכור� לו אות� לספר והוא מהל� בימיו 

  .ומדפד% בדפי� של ספריית הנפש

 


