


(ימ' לבני!
שיחות ל)פר שמות

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 דליה ב: ברו< ז"ל שנלקחה בטר9 עת.



ִמי"  "ְוֵאַרְ;ִ:י9 ִלי, ְלע@ָל"; ְוֵאַרְ;ִ:י9 ִלי 7ְֶצֶדק ,ְבִמ3ָ4ְט, ,ְבֶחֶ/ד ,ְבַרח&

מ,ָנה; ְוָיַדFְַ:, ֶאת ה'"   Hְוֵאַרְ;ִ:י9 ִלי, 7ֶא

 

 

%פר זה יוצא לאור לכבוד אירו%י ילדנו,

אילה אהובה שניידמ: וגדליה יצחק גלא%.

רינה ומנח9 שניידמ:

,ימ6 לבני"

%פר שמות

מאת הרב אליעזר קשתיאל

עריכה: 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:  978-965-92453-2-1

נדפ% בדפו% העיר העתיקה ירושלי9

הדפ%ה ראשונה

חנוכה התשע“ו

c כל הזכויות שמורות 

נית6 לצל" מה,פר שלא למטרות מ,חריות



תוכI ענייני"

שמות

וארא 

בא

בשלח

יתרו

משפטי"

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל פקודי



הקדמת המחבר

מעשה אבות ,ימ6 לבני"

%פר שמות, %פר היציאה ממצר לגאולה, %פר הני%י9, נתינת התורה ובניית המשכ:, 

%פר זה יוצר בליבנו שאיפות לצאת כל אחד ממצריו, להאמי: בכוחנו לנצח את מגבלות 

הטבע, לשמוע ולהפני9 ערכי שמי9 ולבנות בחיינו בית הראוי להשראת שכינה. 

האישיי9  בחיינו  גדולות  מהפכות  ולממש  לחלו9  לנו  הקורא  תהפוכות,  של  %פר 

והחברתיי9, ובעזרת ה' ג9 בחיי הע9 כולו.

שיעורי פרשת השבוע שניתנו בעזרת ה' על %פר שמות במש< השני9 בישיבת בני דוד 

בעלי, נא%פו בידי תלמידי9 יקרי9 ונערכו ב%פר זה. יהי רצו: שדברי9 אלה ישמחו 

לבבות וימצאו ח: בעיני אלוקי9 ואד9.

לדאבת ליבנו, ממש ע9 %יו9 מלאכת עריכת ה%פר ה%תלקה מאיתנו אשת-חבר, 

הרבנית רונית לוינשטיי: ע"ה. רונית, שהשכילה בחכמת נשי9 לבנות בית לתפארה, 

ובחכמת %ופרי9 להשפיע על רבבות בני נוער, אהבת ע9 ואר\, אהבת ח: וח%ד. יהי 

דברינו ב%פר זה מצבת קודש לזכרה של אשה גדולה. 

בתקווה לשירה חדשה בקרוב.

 

אליעזר קשתיאל

 





ְ:ע,ַדת ַהPְה,ת ַהOְֻאMִית
חידוש התקווה בלידתו של משה | חו/ר המשכיות | ש" ה' ויציאת מצרי" | 

Iחירות הזמ - Iחירות האומה הישראלית מעל לחוקי המציאות | החפזו

חידוש התקווה בלידתו של משה

"ַוTֵֶל9  1

ִאי4 ִמ7ֵית ֵלִוי ַוUַTִח ֶאת 7ַת ֵלִוי"

 "Vִי ט@ב ה,א"

חו/ר המשכיות

1

"ַוְיִהי ָלX ְלֵבI ַוִ:ְקָרא 4ְמ@ מ4ֶֹה ַוֹ:אֶמר Vִי ִמI ַהMִַי" 
ְמ4ִיִתה,"

ִעְבִרי  ִמְצִרי ַמVֶה ִאי4  ַוTְַרא ִאי4  7ְִ/ְבYָת"  "ַוTְַרא 
ֵמֶאָחיו... ַו9Tַ ֶאת ַהMְִצִרי ַוTְִטְמֵנה, 7ַח@ל" "נתI עיניו ולבו 

להיות מיצר עליה""
"ַוTְִבַרח מ4ֶֹה ִמ3ְֵני ַפְרעֹה"

"אכI נודע הדבר - נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל 
מכל שבעי" אומות להיות נרדי" בעבודת פר], אבל רואה אני שה" ראויי" לכ]"

2

ש" ה' ויציאת מצרי"

Yֵהי  Hִהֵ\ה ָאֹנִכי ָבא ֶאל 7ְֵני ִיְ;ָרֵאל ְוָאַמְרִ:י ָלֶה" א"
"ֶאְהֶיה  ֵלֶה"" ֵליֶכ" ְוָאְמר, ִלי ַמה ְ[מ@ ָמה ֹאַמר א& ב@ֵתיֶכ" 4ְָלַחִני א& א&
Yֵהי ִיְצָחק ֵואYֵהי  Hֵהי ַאְבָרָה" אY Hֹבֵתיֶכ" א Yֵהי א& Hה ֹתאַמר ֶאל 7ְֵני ִיְ;ָרֵאל ה' אVֹ ...4ֶר ֶאְהֶיה א&

ֵליֶכ" ֶזה ְ[ִמי ְלעָֹל" ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ^ֹר" קֹב 4ְָלַחִני א& &Fַי

2



7ָאִתי  ,ֵמָאז  4ְַלְחָ:ִני.  Pֶה  ָלMָה  ַהPֶה   "Fָָל ֵרעָֹתה  ה& ָלָמה  דָֹני  א& ַוTֹאַמר  ה'  ֶאל  מ4ֶֹה  "ַו4ָTָב 
"_MֶFַ ְלָ: ֶאת ַ̀ ל Yא ִה ֵ̀ ֶאל 3ְַרֹעה ְלַד7ֵר 4ְ7ִֶמ_ ֵהַרע ָלFָ" ַהPֶה ְוַה

"ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָה" ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל 
ָלֶה"" נ@ַדְעִ:י  Yא  ה'  ,4ְִמי  י  ָ̂ 4ַ 7ְֵאל  קֹב  &Fַי

 Fַ@7ְִזר ֶאְתֶכ"  ְוָגַאְלִ:י  ֹבָדָת"  &Fֵמ ֶאְתֶכ"  ְלִ:י  ַ̀ ְוִה ִמְצַרִי"  ִ/ְבYת  ִמַ:ַחת  ֶאְתֶכ"  "ְוה@ֵצאִתי 
 Xְוָנַתִ:י ֹאָת ...bְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ" ֶאל ָהָאֶר ..."Fָדִֹלי". ְוָלַקְחִ:י ֶאְתֶכ" ִלי ְלcְ "ְנט,ָיה ,ִב4ְָפִטי

ִני ה'" ָלֶכ" מ@ָר4ָה א&

"שדי – שאמר לעולמו 
די"

חירות האומה הישראלית מעל לחוקי המציאות

Iחירות הזמ - Iהחפזו

ַכְלֶ:" ֹאת@ 7ְִח3ָז@I 3ֶַ/ח  "ַוא&
ה,א ַלה'"


