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 | הרב אליעזר קשתיאל חודש סיון 

 המלחמה בשטחיות -חודש סיוון 
 לניצחון וביטול המלחמות החיצוניותהדרך 

 
 .חרבהיא נקראת כך כי היא נראת כ -האות ז'  -חודש סיון יצירה הוא עוסק ביצירות, וכל חודש יש לו אות מיוחדת ובבספר  1

או שאתה  -בפשט -סייפא וספרא ירדו יחדיו כרוכים מין השמים' 'הגמרא אומרת שיחד עם ספר התורה ירד חרב מהשמיים 

 ...]כהילל הזקן באבות[ לומד תורה או שאתה חייב

המלחמה הגדולה בלימוד התורה היא  -'מלחמתה של תורה' החתירה ועל על  לרמזאפשר להגיד שהחרב הזו באה 

ך היא ברצון השטחי. לעיין יותר עמוק כלא לאפשר למבט השטחי לסמא את עינינו. מלחמה  מה נגד השטחיות!המחל

 שהגמרא כביכול נלחמת במשנה. מבררת. זו מטרתה! -הגמרא 

 המאמץ הזה הוא מאמץ של מלחמה נגד הקליפות, העטיפות!

. עומק היותר גדול של של מלחמתה של 'רבי עקיבא היה דורש כתרן של אותיות'ע'י רבי עקיבא. יא שיא מלחמתה של תורה ה

 חמתה של תורה!הכתר זה הסוד, הפנמיות, העומק של התורה שמתגלה ע"י מל -ה'כתב' הוא ה'זין' של התורה תורה.

בחוקותי  אםאם לא רוצים שיהיו מלחמות חיצוניות אז חייבים שיהיה 'מלחמתה של תורה' וזה מה שהתורה אומרת לנו "

 . נקראים למלחמתה של תורה. לעומק בעיון התורה. "תלכו...וחרב לא תעבור בארציכם

 , אז לא צריך מלחמה חיצונית. 'שנועצים חרב בבית המדרש'וזהו:  חודש סיוון מה לחנך אותנו נגד השטחיות 

כולם  - 'עול בפני שמן, ונפילתו היה בזכות 'חובל בלימוד התורה בסוף תקופת חזקיהו סנחריב הגיע אחרי שהופיעה חולשה

 !'לא היה תינוק ותינוקת בכל ישראל שלא היו בקיאים בהלכות טהרות' היו לומדים

 חודש הקציר! -חודש סיוון 

מש ומשם לדיש ]סכינים חדים מאוד לפירוק מתחיל בחר ., בחרב!כדי שאדם יהנה מיבול התבואה , צריך לקצור בכלים חדים

  [ וא"כ הטחינה ועוד ועוד.הקליפה

 . 'לכו הילחמו בלחמי' לשון מלחמה. - 'שתי הלחם'יש את  בשבועות

 בשביל שתי הלחם צריך להילחם. 

וכדי שזה יקרה צריך להילחם במלחמת של תורה העולם . ה חדים בהכנת הלחם בתחום החקלאילהשתמש בכלי מלחמ

 הרוחני.

 כך שכל הקליפות, השטחיות,החיצוניות נשברות. -לקצור=תוציא את הכלים שלך ותתעמק

 ' זה גם 'לזון' ]הרב קוק[זהאות בעברית 

 הסייפא הוא לא אלטרנטיבה לספרא, אלא כך באמת מגיעים לספרא. 

 תורה לשיטת הט'ז בהלכות תלמוד תורה. העיקר זה הפלפול והעיון בלימוד תורה.זה עיקר מצוות לימוד 

 להתעסק... -לעסוק בדברי תורה 

באנו לכאן לארץ ישראל לא בשביל השקט החומרי והכלכלי, אלא זה הר הבית!  -זה יציאה מהשטחיות ל עם ישראל הנושא ש

להיות בעמל של  -נושא של עם ישראל -ה. ]עמל רוחני[ כדי לבנות את הקודש, לשכת הגזית שבה נושאים נותנים בתורה

  .מחשבה ונפש 'איך אנחנו יותר ראויים'

 יאת הקודש.על הקודש מתנהלת המלחמה האמיתית. לכך באנו לכאן כדי להיאבק ולהתכונן לקראת ב

 האם זה הנושא שלנו..., האם אנחנו ראויים לאותו הקודש? -ות בדיקה הקב"ה האיר לנו לעש

 

לוחמינו להרבות ישועה מנהיגים ולובזכות זה ה' יתן כוח ל וטהרה אהבת תורהו עמל בימים אלה צריך להוסיף ולהרבות בעוד

 וניצחון.

 ידבר אויבנו תחתיהם...
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 פנימי לא מוגהה – [, תשפאא' סיוון] שיכתוב 


