
(ימ' לבני!



(ימ' לבני!
שיחות ל'פר במדבר

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

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 שאול יצחק מלצר ז"ל שנלקח בטר9 עת.



,פר זה יוצא לאור לעילוי נשמת בוגרי "בני-דוד"

 

%ר: צביקה קפל: הי"ד

%ג: הדר גולדי: הי"ד

 

שנפלו בלחימה בעזה במבצע "צוק אית:" בקי< התשע"ד

 

ב%יוע ידידי "בני דוד"

רינה ומנח9 שניידמ: וילדיה9

שרה ביילה, אילה אהובה ומלכה שירה

,ימ6 לבני"

%פר במדבר

מאת הרב אליעזר קשתיאל

עריכה: אלעד ברנד

הגהה: נתנאל שאול

עיצוב והפקה: 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: 978-965-92453-0-7

נדפ% בדפו% העיר העתיקה ירושלי9

הדפ%ה ראשונה

יו9 ירושלי9 התשע“ה

c כל הזכויות שמורות 

נית6 לצל" מה,פר שלא למטרות מ,חריות



תוכ6 ענייני"

במדבר

נשא

בהעלות( 

שלח

 קורח

חוקת

בלק

פינח1

מטות-מ1עי



הקדמת המחבר

מעשה אבות ,ימ6 לבני"

%פר במדבר, %פר ההליכה והתנועה, מתווה %ימני דר] לאומה המתגבשת. %ימ: 

לבני9 המנ%י9 לצעוד יחד, שבטי9 שוני9, מ%פרי9 רבי9, יוזמות מגוונות, מ%עות 

ארוכי9– בדר] אל האר< המובטחת.

השיחות מלוקטות כול: משיעורי9 שניתנו ב'בני דוד', אכ%ניה מפוארת, אשרי 

ראשיה, אשרי לומדיה. יהי רצו: שירבה גבולה בתלמידי9 מקדשי ש9 ה' ברבי9.

ה%פר כולו יוזמת חברי9 אהובי9, ולוואי שיערבו דברי התורה על קוראיו, והיה 

זה שכרינו.

הוצאת השיחות לאור חלה לקראת יו9 הפטירה של %בתי האהובה מרי9 %ידבו: ע"ה. 

אצילת הנפש, נקיית הדעת, אישה יראת ה' היא תתהלל. אשר זכתה לע< רב ענפי9 

הנטוע לתפארת בארצנו. יהיו דברינו לזכרה האהוב והמבור].

 

יו" ירושלי", תשע"ה,

אליעזר קשתיאל

 





א;ר ָיָ<ר ְוא;ר ח;ֵזר 
המפקד - לידה חדשה | 1פר האור החוזר | אור חוזר בעבודת ה' | 

מ1עות 1פר במדבר | כי1וי כליל תכלת

המפקד - לידה חדשה

ֹבָת6,  Cחָֹת6, ְלֵבית אDְ>ְְלִמ"
MְִמDַ1ְר ֵ<מ;ת Kָל ָזָכר ְלֻגְלGHְָת6"

ֹבָת6" - "כקט7 שנולד"  Cחָֹת6 ְלֵבית אDְ>ְל ִמNַ OְתַיְלדPִַו" 

1פר האור החוזר
אל  הקוד6  מ7  ומ1תעפות  ההולכות  הידיעות   - השכל  במערכת  הישר,  אור  "איזהו 

המאוחר. ואור החוזר - הוא התוכ7 המ1תעR מ7 המאוחר אל הקוד6." 
ולעלות, מהתחת אל הרו6, מה1בות המאוחרות אל   "צריכה לטפ1 
הקדומות, הולכת היא בכבדות, כמה וכמה דרכי6 לפניה, והיא בטורח קולעת אל הדר( 

המכוונת" 

 ,

אור חוזר בעבודת ה'

ידי  על  בו  תתפשט  שהקדושה  יכוי7  קדושות,  השגות  משיג  או  כשלומד 
תחתונות  היותר  להמדרגות  עד  ועלול,  עילה  בדר(  הרוחניות  התנועות 

שברוחו ומהותו. 

וכשמתעורר ברגש קדוש, או כשעושה שו6 מצוה מעשית או תנועה טובה, 
על  ועלול,  עילה  בדר(  כ7  ג6  למעלה  מלמטה  הקדושה  שתתפשט  יכוי7 
מהותו ושיעור קומתו... בכונה הראשונה הוא באור ישר, ובשניה הוא באור 

חוזר. 



"אוצרות האגדה מלאי6 מעושר הצדק... ומאירי6 על-פי זה... כל פרטי ההלכה. 
ויש אשר תוכני ההלכה הקצובי6 ה6 מתעלי6 עד שה6 באי6 לידי ההפשטה האגדית, 

אז האור הוא אור חוזר" 

מ1עות 1פר במדבר

כי1וי כליל תכלת

 7Kָ>ְTִַרד ַהOְוה"
ְוָנ1ְעO ְבֵני ֵגְר<;O 7ְבֵני ְמָרִרי ֹנVְֵאי ַה7Kָ>ְTִ... ְוֵהִקימO ֶאת ַהNַ 7Kָ>ְTִד Mָֹא6" 

ִמְלָמְעָלה" Wְֵכֶלת  Kְִליל  ֶבֶגד   OVָפְרO"


