
 !?בבית עמי המלכה את לכבוש הגם
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“Would he actually assault the queen 
while I’m in the house?!” (Megilas Esther 7:8) 

— Thoughts for Lag B’Omer — 

ח מיקירי "ד בסעודת מרעים ות"ג לעומר בביהמ"א בשבתנו בל"ופ

לולא דהאי יומא יום שמחת ירושלים מסובים לשמוח גם יחד בהי

א ובתוך הסעודה באו ונכנסו אלינו איזו בחורים "י זיע"הרשב

והיום שהוא יום גילוח גם הם גלחו והעבירו פאת ) ל"שבאו מחו(

. ובקשו ממני חבירי שאני אגיד להם מוסר. זקנם ובר יומאי הויין

ואמרתי אל הבחורים כל ימי הספירה נצטערתם שלא יכולתם 

ועכשיו הגיע היום שאתם גם אתם שישו .  זקנכםלהעביר פאת

גם ביום הוד * ו על דברי קדשו"י ולעבור ח"ושמחו בשמחת הרשב

ה דברינו עשו "וב. 'כו' מלכותו ושמחתו כמו לכבוש את המלכה כו

ן קדוש 'פרי וקימו וקבלו עליהם שמהיום לא יגעו בזקנם בציו

 .ישראל
 סד' עמ) ב"תרצ, ו"ירות, ז מרגליות"להגריא(עמודי ארזים ' ס

אוי למי שמושיט ידו " [ווי מאן שאושיט ידוי בדיקנא יקירא עלאה, ואמר] ר יוחאי"ב[פתח רבי שמעון * "

א "י להחיד"ברכ" (איסור גמור לעשות הזקן בשום אופן, ד האמת"ע"ו. )ב,ג קל"זוהר ח] (בָזָקן היקר העליון

 )א"ד סקפ"יו

 :ל"זצ" חפץ החיים"וכתב מרן ה

שבזה "ומשחית הצלם אלקים מעל פניו " עושה חורבן ופגם למעלה") אפילו במספרים(ברת הזקן י הע"שע

ש בענין זה שאמנם מבואר בזוהר הקדוש ובספרי המקובלים שפוגם "וכ" .. "עוקר צנורות הקדושה מלמעלה

 כ יירא ויפחד איש אשר לב לו לעון החמור והמר הזה ואם חטא ימהר לשוב ואל"וע.. למעלה מאד
, ל"זצ" חפץ חיים"למרן ה" תפארת אדם"' קונט( "..יסתכל על חבריו הפתיים אשר יצרם גבר על שכלם

 )י"ופ' בהקדמה אות א
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