


(ימ' לבני!
שיחות ל)פר דברי!

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".



 

 מוקדש לכבודה

 של נכדתנו זיוה פייגה גילר% שתחיה

 בתודה לקב"ה על המתנה הנפלאה

 שהביאה אור חדש לחיינו

 רינה ומנח9 שניידמ:



תוכ& ענייני!

דברי!
 ..............................................................

 ..............................................................................................

 ............................................................................................

ואתחנ&
 ...................................................................................

 ........................................................................................

 .................................................................................

עקב
 ............................................................................

 ...............................................................................................

 ..................................................................................................

ראה
 ................................................................................................

 ..........................................................................................

 .................................................................................................

 .....................................................................................................

שופטי!
 ........................................................................................

 ............................................................................

 ........................................................................................

כי תצא
 ......................................................................................

 ...............................................................................

 ......................................................................................

 .................................................................................................

 .......................................................................................

,ימ6 לבני"

%פר דברי9

מאת הרב אליעזר קשתיאל

עריכה: אלעד ברנד

הגהה: נתנאל שאול

איור דפי פרשיות: אליהו %תת

עיצוב כריכה ודפי פרשיות: מיכל רוזנפלד %טודיו %קיצה

,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:  978-965-92453-2-1

simanlabanim@gmail.com :הארות והערות יתקבלו בברכה בכתובת

נדפ% בדפו% העיר העתיקה ירושלי9

הדפ%ה ראשונה

אדר התשע“ח

c כל הזכויות שמורות 

נית6 לצל" מה,פר שלא למטרות מ,חריות



הקדמת המחבר

מעשה אבות ,ימ6 לבני"

במש\ שלושי9 ושבעה ימיו האחרוני9, נושא משה איש האלוקי9 את דבריו אל הע9. 

האיש משה, שכולו ענווה, היודע לומר רק את ששמע מפי רבו, מאת ה', אומר את 

אמירתו. מי שהתנצל על כ\ שאינו איש דברי9, מתגלה כבעל %פר שכולו דברי9.

ה%גנו: המיוחד של ה%פר, שבו כביכול משה מדבר מעצמו אלינו, מבטא את הרצו: 

לקרב את התורה לע9, למקבלי9.  דבר ה' הבא משמי9 רוצה להגיע אל האר^, אל בני 

ישראל שעומדי9 על פתחה של אר^ ישראל.

חלק ניכר מפרשיות ה%פר מצוי בחודש אב. יהיו הדברי9 לזכרו: %בי אליהו %ידבו: 

ז"ל, ו%בתי פניה בויגנמ: ז"ל, שה%תלקו מאיתנו בחודש זה.  שניה9 זכו לראות בשיבת 

ישראל לארצו ולשמוח בזרע9 המשתרש בה.

                              חודש החמישי יהפו\ במהרה לששו: ושמחה. תשועה באב.

 

אליעזר קשתיאל

 

 .........................................................................

כי תבוא
 ...........................................................................................

 ............................................................................................

 ..................................................................................................

 .......................................................................................

ניצבי!
 ...............................................................................................

 ................................................................

 ................................................................................................

 ...................................................................................

ויל5
 ...............................................................................................

 ........................................................................................

 ........................................................................................

האזינו
 ................................................................................................

 ...............................................................................................

 ......................................................................................

 ........................................................................................................

וזאת הברכה
 .......................................................................................

 ..................................................................................

 .................................................................................................

 ...............................................................................................

 .............................................................................................

 ................................................................................................

 ........................................................................................





ִמְ=ֶנה :9ָרה - ַהAַד ַהֵ@ִני ֶ=ל ַה:9ָרה
בי& Gפר דברי! לשאר החומשי! | ימי& ה' | 

Hֵאר ֶאת ַה:9ָרה" | מבוא לחיי מדינה בארJֵ ה9ִאיל מֶֹ=ה"

בי& Gפר דברי! לשאר החומשי!
ֶ=ר JֶNִר מֶֹ=ה ֶאל Mָל ִיLְָרֵאל" Oָבִרי! אNְה ַהPֵֶא"

ר  "ַוְיַדֵבּ

אמֹר ה ֵלּ ה' ֶאל מֶֹשׁ
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צד שני – בחינה שנייה

1



ימי& ה'
"ה' ִמTִיַני Jָא ְוָזַרח ִמSִֵעיר ָלמ9 

ה9ִפיVַ ֵמַהר Uָאָר& ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת קֶֹד= ִמיִמינ9 ֵא= Nָת ָלמ9" 

"יGוד המגמה של כל ההויה כולה, כי עול! חGד יבנה" 

2

"ה9ִאיל מֶֹ=ה Jֵֵאר ֶאת ַה:9ָרה"

2

משנה תורה היה מדבר משה מעצמו, כמו השליח שמדבר כאשר צווה לו 

המשלח.  

ָנִ=י!"  Oא  Zְל "ְ=ַלח 

ָנִ=י! ְלָפֵנינ]" Oִנְ=ְלָחה א"

Hמבוא לחיי מדינה באר


