


(ימ' לבני!
שיחות למועדי השנה

מאת

הרב אליעזר קשתיאל



לעילוי נשמת ,בינו ו,בתותינו היקרי":

זרח וציפורה פייגה גרוב% ז"ל

חיי9 יהושע יו6% ז"ל ומלכה תבדל"א קנר

אליעזר ופנינה רוזנפלד ז"ל

אהרו: וא%תר נו%באו9 ז"ל

%פר זה יוצא לאור

ולעילוי נשמת:

א%ל: ופרידה מנשה ז"ל

יצחק ז"ל ושפרה תבדל"א משע: 

דוד ו%בינה קלינגר ז"ל

משה ומרי9 פיגנבוי9 ז"ל

שהשיבונו לאר4 אבותינו, ובהערכה להורינו היקרי" שמאירי" לנו באהבה 

מאור", אור התורה והאר4, אור אבות", ,ימ6 לבני".

לעילוי נשמת אברה9 גליק ז"ל, איש ח%ד גדול ולמד: עצו9 שנלקח בטר9 עת.

לעילוי נשמת מורנו ורבנו

הרב הגאו: אהרו: ליכטנשטיי: זצ"ל

ראש ישיבת הר עציו:

ת.נ.צ.ב.ה

 

ב%יוע ידידי 'בני דוד'

רינה ומנח9 שניידמ: וילדיה9



מזכרת נצח לעילוי נשמת

 פינח% אליהו נבו: ז"ל

ב: שמחה

  אשר ביטא בחייו את מצוות "ושמחת בחג@"  מתו@ דבקות

במ%ורת אבות- %ימ: לבני9.

 מבעל תוקע וחז: בימי9 הנוראי9, ועד לבניית %וכה בדבקות

מופלאה, וכל זאת יחד ע9 מאור פני9 עצו9.

לעילוי נשמת יקירנו

ני%י9 ב: רחל (חלו) ז"ל

לאורה בת מי%ה ז"ל

חיי9 ב: לאורה הי"ד

גבריאל ב: לאורה ז"ל

יחזקאל ב: גורג'יה ז"ל

ג'וליט בת נזימה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה



תוכ& ענייני!

אלול

 ...................................................................................... אלול - 

 ....................................................................................... אלול - 

 ...................................................................... אלול - 

 .................................................. אלול - 

תשרי

 ................................................... ראש השנה - 

 .................................................................. ראש השנה - 

 ....................................................................... ראש השנה - 

 ..................................................... ראש השנה - 

 .............................................................................. ראש השנה - 

 ................................................................ צו! גדליה - 

 ........................................................................ יו! הכיפורי! - 

 ....................................................................... יו! הכיפורי! - 

 .............................................................................. יו! הכיפורי! - 

 ................................................................ יו! הכיפורי! - 

 ........................................................ יו! הכיפורי! - 

 ........................................................ יו! הכיפורי! - 

 ........................................................ 4וכות - 

 .............................................................. 4וכות - 

 ...................................................... 4וכות - 

 .................................................................. שמיני עצרת - 

,ימ6 לבני"

שיחות למועדי השנה

מאת הרב אליעזר קשתיאל

עריכה: צבי דיי:

עריכת לשונית: ד“ר שרה ברנד, אלעד ברנד

הגהה: נתנאל שאול

עיצוב כריכה ודפי פרשיות: מיכל רוזנפלד %טודיו %קיצה

עטיפה: בת שבע ארד

,דר ועימוד: אלעד ברנד

בהוצאת בני דוד

נית: להאזי: לשיעורי9 נו%פי9 מבית המדרש של בני דוד

www.bneidavid.org באתר האינטרנט

korimnavon.co.il : לפרטי9 והזמנות

חנות ה%פרי9 של מו%דות ”בני דוד“ - עלי. שיווק והפצת %פרי9

מ%ת“ב:  978-965-555-791-6

נדפ% בדפו% העיר העתיקה ירושלי9

הדפ%ה ראשונה

אלול התשע“ז

c כל הזכויות שמורות 

נית6 לצל" מה,פר שלא למטרות מ,חריות



חשוו&

 ............................................................ בקשת גשמי! - 

 ................................................... יו! פטירת רחל אימנו - 

כ4לו

 ........................................................... יט כ4לו - 

 ............................................................. חנוכה - 

 .............................................................................. חנוכה - 

 ........................................................................ חנוכה - 

 .............................................. חנוכה - 

 ................................................................... חנוכה - 

טבת

 ....................................................................... עשרה בטבת - 

 ............................................................... עשרה בטבת - 

 ....................................... עשרה בטבת - 

 ...................................................................... עשרה בטבת - 

 ....................................................... ימי השובבי"! - 

 ............................................................... ימי השובבי"! - 

שבט

 .......................................................... ט"ו בשבט - 

 .............................................................. ט"ו בשבט - 

 .................................................................... ט"ו בשבט - 

 ....................................................................... ט"ו בשבט - 

 ............................................................... ט"ו בשבט - 

אדר

 .................................. אדר א - 

 ......................................... פרשת שקלי! - 

 .......................................... פרשת זכור - 

 ................................................................................ פורי! - 

 ............................................................ פורי! - 

 ........................................................ פורי! - 

 ................................................................ פרשת פרה - 

 ............................................ פרשת החודש - 

ני4&

 ............................................................................ פ4ח - 

 ................................................. פ4ח - 

 ........................................................................... פ4ח - 

 .......................................................................... פ4ח - 

 ............................................................................. 4פירת העומר - 

 ..................................................... 4פירת העומר - 

אייר

 .............................. יו! הזיכרו& לחללי מערכות ישראל - 

 .................. יו! הזכרו& לחללי מערכות ישראל - 

 ............................................................ יו! העצמאות - 

 ............................................................ יו! העצמאות - 

 ................................................................. לג בעומר - 

 ................................. לג בעומר - 

 ................................................................... יו! ירושלי! - 

 ................................................................. יו! ירושלי! - 

 ..................................................... יו! ירושלי! - 



הקדמת המחבר

מעשה אבות ,ימ6 לבני"

"ומחלי6 את הזמני9 ומ%דר את הכוכבי9".

מ%פר מגדלי תצפית מוצבי9 בדרכנו - המועדי9 והזמני9. %ימני דר@ אלה, שעל רצ6 

הזמ:, גורמי9 לנו להרי9 ראש משגרת החיי9 הברוכה לעבר מפת השמי9 שלנו, אל 

ערכי-העל המשקיפי9 מעלינו.

לעיתי9, המעבר המהיר והחטו6 מיו9 חול ליו9 חג אינו מותיר די זמ: להכנה ותשומת 

לב, א@ בנפשנו נחטא א9 לא נקדיש ולו מעט מחשבה לקראת המועד הקרב ובא. 

השתדלנו שלא להארי@, רק לעורר ולהאיר, ויהיו הדברי9 מצטרפי9 להכנות הרבות 

הקיימות כבר, ברו@ ה'.

צרפנו לדברי9 התייח%ויות למאורעות שוני9 במעגל השנה, וביניה9 כאלה שהתחדשו 

בדורנו, כ: ירבו מאורעות משמחי לב לכל בית ישראל. 

יזכנו ה' לעלות למקדש ברגלי9 הקרבי9 ובאי9 לקראתנו לשלו9, שמחי9 בבניי: עיר 

האלוקי9, מאושרי9 בעבודת גבוה.

 

אליעזר קשתיאל

4יוו&

 ............................................................................... שבועות - 

 ............................................................................. שבועות - 

 ............................................................... שבועות - 

 ............................................. שבועות - 

תמוז

 ........................................................................ י"ז בתמוז - 

 ................................. חודש תמוז - 

 ................................. י"ז בתמוז - 

אב

 ................................................................... ט' באב - 

 .................................. ט' באב - 

 ...................................................................... ט' באב - 

 ....................................................................... ט' באב - 





אלול
Cְֵני ִ@<=ת

"ה' Oְָפַתי MְִפMָח Fִפי ַיNִיד MְִהLֶָתJ" | "ַהְללFהF ְבִצְלְצֵלי Cַָמע ַהְללFהGְ Fִצְלְצֵלי ְתרEָFה"

"JֶתLִָהMְ ידNִִפי ַיF חMְָפMִ ָפַתיOְ 'ה"

"הדבור בכללו יש לו כח כפול: דבור קדש, ודבור חול. דבור הקדש מוצאו 

הוא ממקור הדעה העליונה, יוצרת כל היצורי!, "בדעתו תהומות נבקעו", 

ודבור של חול מקורו הוא למטה, מהציורי! הבאי! ומתרשמי! בנפשו של 

אד! מכל מה שיש ביצירה. 

צריS האד!, בהיותו נגש להחל דבורו בקדש, בתפלה לאל חי, להזמי& את 

פיו הזמנה הראויה לקדושה, כדי ששפעת הדבור תבא מהי4וד המקודש, 

היצירה  כל ההויה, באשר  על  לפעול  הוא  ממקור הדעה העליונה, שכחה 

כולה באה מתוS הופעתה. הריני מזמ& את פי". 

  



"זה 

ראשו&"1  ליו!  זכרו&   Sהיו! תחילת מעשי

"ברוS שאמר והיה עול!:  2

התפילה... באה ממקור הקודש של הדיבור העליו&, אמרת ה' הצרופה, שהיא קודמת לכל 

ההויה, וכל העול! כולו קבל מאמרה זו את כל הויתו"  

"

למה נמשלו ישראל לתולעת? לומר לS, מה תולעת הזה אינו מכה את הארזי! 

אלא בפיה... כS אי& לה! לישראל אלא תפלה"  

"ַהְללFהF ְבִצְלְצֵלי Cַָמע ַהְללFהGְ Fִצְלְצֵלי ְתרEָFה"

והופעה  הארה  אור',  'יהל  מגזרת  "הוא  "ההלול",

בהכרת החיי! העליוני! ברו! ערכ!" 

"ובשירי   ."Sחש ציורי  מכל  פדויה  אמת,  "תהילת 

דוד עבדS נהללS ה' אלוקינו"

 Uל ָיLֵַהMְ ָמהCָVְל ַהXֹ

 Fָהִריע C=ָפר  ְוק=ל  צְֹצר=ת  YחGַ" "UָיFַהְלל

ִלְפֵני ַהֶ]ֶלZ ה'" 

3

1

2

3

 . ִמָ<ָמיו"  Oְִמָחה  ָרָאה  \א  ַה[=ֵאָבה,  Gֵית  Oְִמַחת  ָרָאה  Cֶ^א  ִמי  Xָל   ,Fָאְמר"
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"Xִי ָקר=ב ֵאֶליJ ַהָ_ָבר 

. Oֹת="  YEַל JִבְלָבְבF JִפיGְ ְמֹאד
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