
  

  

תשע"ז - אמורפרשת 

  זהירות מיוחדת במקום שיש השפעה רעה מחברים
"ופירש"י "אמור   (ויקרא כ"א א')., "אמור אל הכהני בני אהר� ואמרת אליה

מדוע דווקא באיסור זה  ואמרת, להזהיר גדולי על הקטני". יש להעיר
 נאמר אזהרה מיוחדת להזהיר גדולי על קטני יותר משאר איסורי

ויש לפרש בזה, שכיו� שפרשה זו עוסקת בדיני טומאת          שבתורה.
 שראלי, צרי  יותר אשר רק הכהני מוזהרי בזה ולא הי -הכהני

להזהיר בזה את הקטני שחיי  יחד ע חבריה הישראלי ורואי
במשנה  יש להזהיר, ו בטומאהאינ נזהרי הישראלי יהשחבר

שבמקו
 וזהו כלל גדול,             ירות שלא ילמדו מחבריה הישראלי.זה
 
  . שמירה מעולה על הבני
שיש חברה העלולה להשפיע לרעה צריכי

  טעם לטומאת מת מהתורה
בפשוטו יש לפרש טע טומאת מת,     (כ"א, א').לנפש לא יטמא בעמיו", "

שגו� האד
 אינו שווה ער� אלא בזמ� שהנשמה בקרבו א להורות שהדבר ב
 - 
, אבל ברגע שאז הוא עדיי� יכול לקיי
 תורה ומצוות ומעשי
 טובי

שהיא החלק הרוחני, נעשה גופו כעי� בהמה שאי�  -שמת ופרחה נשמתו 
בה אלא גשמיות בלבד, ולכ� גופו טמא כדי להורות שכבר אי� בו שו ער  

- .  עד כדי שהוא טמא ומטמא אחרי
שקברי עכו" אינ מטמאי  ובזה יש לבאר היטב יסוד טעמו של רשב"י

ומשו שאצל העכו" אי� חילוק בי� מותו לחייו, שהלא , (ב"מ קי"ד), באוהל
  ג בחייו לא היה לו נשמה אלוקית, ואי� מיתתו מורה על חיסרו� והעדר.

שאע"פ דומה לעכו", ומשו  אכ� ישראל מומר מטמא במיתתו ואינו
אי� זה אלא לכלו� וכת
 מלוכלכת בחטאי
 ועוונות, מ"מ שנשמת המומר 

אבל עצ נשמתו היא עדיי� נשמת ישראל החצובה מתחת  על נשמתו,
[וזהו ביאור הפסוק בשיר השירי (א, ו') "אל תראוני שאני כיסא הכבוד, 

מחטאי רח"ל, שחרחורת ששזפתני השמש", שג א האד נעשה שחור 
כדוגמת הגויי  שהוא שחור בעצמותו - מ"מ אי� זה ככושי שנולד שחור 

, אלא רק "ששזפתני השמש", בעצמות אי� לה שייכות לנשמת ישראלש
זהו לכלו  חיצוני שיכול לרדת אח"כ על ידי תשובה, והעניי� מבואר בגמ' 

 עובדי העול אומות לנביאי ישראל פושעי בי� מה, חזי בגיטי� ד# נז ע"א "תא
ה קדושה שאי אפשר לבטלה ז, ומבואר שפושעי ישראל יש לה נשמ"ע

הסתלקות הנשמה מגופו של המומר מורגש חסרונה, ולכ� ב מקדושתה],
  והגו# שבו שכנה הנשמה מטמא בטומאת מת.

אנו ללחו
  מ"מ מצווי
יש נשמה קדושה בקרבו,  שג למומר אמנ אע"פ
וכש שנחש ארסי הורגי אותו מיד כ  כנגד שונאי ה' שה
 מזיקי
 לנו, 

אי ה' הנלחמי כנגד דת ישראל מצווי אנו ללחו כנגד ג אות שונ
  ".לזלזלו לבזותו להכותו אפילו "מצוהע"ב)  (ל"בוכלשו� התוס' בקידושי� 

 שפע עבר על ידוועובדא הוי בהגאו� רבי יוס# חיי זוננפלד זצ"ל, 
, ועבר ש אחד מהדתיי לאומיי וקרא האפיקורס הרשע ב� יהודה שר"י

 ב� יהודה הוא אפיקורס, אבל מ"מ יש הרשע לעבר הגרי"ח זצ"ל שא# א
ל, את שפת העברית שמדברי היו באר% ישראיסד לו זכות רבה ש

אינני רוצה לדו� , והגרי"ח זצ"ל השיב לו, "ובוודאי יזכה לג� עד� עבור זה
, כא� בעתיד שאי� זה שיי  אלינו כלל מה יהא � עד�בגכלל מה יהא מצבו 

       בכל התוק#".להילח בו ומדיח וחייבי אנו הוא מסית 

  כדי להעריך תלמידי חכמים וצדיקים צריך לטעום טעם בקדושה
 ,"ביאורו נראה, דהנה     (כ"א, ח')."קדוש יהיה ל  כי קדוש אני ה' מקדישכ

 כדי שיוכל האד להשיג ולהבי� מהו מעלת תלמידי חכמי וצדיקי
מושג שיהיה לו ועובדי ה', צרי  הוא תחילה לחיות קצת בקדושה כדי 

את התלמידי  של קדושה, ורק אז הוא יערי פיה לטעו מהו טעמה ויו
 חכמי והצדיקי ועובדי ה', א  בלא זה הוא יסתכל על התלמידי חכמי

כבטלני או "שנורערס" שחיי בעניות ודלות ושקועי כל היו עבדי ה' ו
 וזהו כוונת הכתוב "קדוש יהיה ל ", הכה� יהיה     רק בד' אמות של הלכה.

 ויש  -כקדוש בעיני , "כי קדוש אני ה' מקדישכ", כי אני ה' מקדש אתכ
עי"ז תוכלו להערי  רק לכ את הכח להתקדש ולקבל מושגי בקדושה, ו

  את הכה� ולהסתכל עליו כקדוש.
ישיבה של ארבע מאות בחורי, לו היה זצ"ל שלובלי� הרב מבועובדא הוי 

תלמידי לגדל בתורה  מאותבארבע הוא משקיע בשביל מה הו ושאלו
כל כ  הרבה , והרי אי� צרי  עד שיהיו כול רבני ומורי הוראות בישראל

כדאי לי כל הישיבה אפילו "השיב לה, רבני ומורי הוראות בישראל, ו
וכל השלוש מאות תשעי ותשעה לכל א רק אחד מה יצא בעל הוראה, 

לבד שידעו מהו צורת שבזה , "הפחות ידעו מה זה צורה של תלמיד חכ
.  תלמיד חכ ה יקבלו מושגי בגדלות וינהגו אחרת באורח חייה

  הביטול הגמור והעבדות הנדרשת מאתנו כלפי בורא כל עולמים
מבואר כא� בפסוק     .)(כ"ב, י"א"וכה� כי יקנה נפש קניי� כספו הוא יאכל בו", 

על די� שעבדו של הכה� אוכל בתרומה. ובפשוטו יש להשתומ ולהתפלא 
 זה, שהרי כל מי שאינו כה� אסור לאכול בתרומה, ואפילו תלמידי חכמי

 היא קודש, וא"כ אי  יתכ�וגדולי ישראל אסורי לאכול בה מפני ש
שדווקא עבד שהוא פחות ונבזה במעמדו יהא מותר לאכול תרומה א# 

"שפת אמת", שהעבד אי� לו עצמיות כלל, שהוא וביאר בזה ב    שאינו כה�.
אינו נידו� כגו# נפרד גמרי לאדונו, ולכ� מותר לו לאכול בתרומה, כי בטל ל

מאחר שאדונו מותר בתרומה ממילא ג אלא כחלק בלתי נפרד מאדונו, ו
ומכא� יש      העבד הנלווה אליו והבטל אליו נידו� כמותו ומותר בתרומה.

רא עול, ללמוד יסוד גדול מהו גדר ה"עבדות" הנדרשת מאתנו כלפי בו
בכל מהותינו עד שלא יהא לנו קיו
 עצמי  
 אנו להתבטל לקב"השצריכי

אלא כל חיותינו ומהותינו יהיו כעבדא קמיה מריה שאינו נידו� כגו#  כלל,
זהו הטע שהקב"ה ידוע שו       .נפרד אלא כבטלי ודבוקי בקב"ה

שעבד את בני ישראל במצרי קוד מת� תורה, ומשו שכדי להתרגל 
תחילה להשתעבד לאדו� ערי% ישראל צריכי  היולמושגי של עבדות, 

כשנפש , ואז טל מה את חרות ועצמותכפרעה ששעבד בה ונ
הורגלה לשעבד את עצמות, גאל הקב"ה ממצרי כדי שישתמשו 

  ויבטלו את כל עצמות ומהות לקב"ה. –במידת העבדות כלפי הקב"ה 

  מעלת גדרים וסייגים על דיני התורה
 ,"שמעתי פע מגדול אחד     (כ"ב, ל"א)."ושמרת מצוותי ועשית אות

בלא להוסי� עליה
  שא
 אבותינו היו שומרי
 רק על דיני השו"עזצ"ל, 
, שמירות וגדרי
 וסייגי
, אזי אנו היינו יורדי
 לאט לאט במש� הדורות

שלא היינו מקיימי  בירה עד שמצבינו היו היה בכי רעועבירה גוררת ע
ג את השו"ע, אבל מפני שבדורות הקודמי הוסיפו גדרי וסייגי, וכל 

א# שנפלנו הרבה וסייגי כפי השגתו, לכ�   אחד הוסי# כפי יכולתו בגדרי
שעדי� וידוע מה שכתב בחובת הלבבות       "ע.ונשאר לנו עכ"פ את הש

  .לאד
 להיכנס במאה שערי היתר ובלבד שלא ייכנס לתו� שער האיסור

  מעלת האדם על ידי יגיעה ותיקון המידות 
   (כ"ג, ט"ו)."וספרת לכ ממחרת השבת", 

שיסוד מצוות ספירת העומר הוא הכנה לקבלת התורה. ספרי מבואר ב
ראש ישיבת מיר, שהלא אמרו חז"ל  –הגר"ח שמואלבי% זצ"ל  ותמה

"ראתה שפחה על הי מה שלא ראה יחזקאל ב� בוזי", וא"כ לכאורה ראוי 
היה לקבל את התורה מיד בקריעת י סו# כשהגיעו למדריגות נשגבות 

  וגדולות כאלו, ולמה המתינו זמ� רב עד קבלת התורה.
זצ"ל, שנבואת ישראל בזמ� קריעת י סו#  וביאר בזה הגר"ח שמואלבי%

איננה דומה לשאר נבואות של הנביאי שזכו לנבואת על ידי יגיעה 
ועבודה והתרוממות, אלא ע ישראל השיגו השגות מצד אתערותא 
דלעילא ובלא שו יגיעה מציד, ולכ� לא נעשו ראויי מחמת זה לקבלת 

לקבלת התורה ולתק� את  התורה, והיו צריכי חמישי יו להכי� עצמ
  מידותיה ולקנות בכל יו קניי� נוס# כדי להיות ראויי לקבלת התורה.

  סגולות שונות לסמוך עלחובת האדם בלימוד התורה בלא 
"עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישי יו והקרבת מנחה חדשה 

  (כ"ג, ט"ז).לה'", 
הנה בתורה לא נזכר במפורש שחג השבועות הוא זמ� מת� תורתינו, ויש 
להבי� מהו טע הדבר שלא נתפרש כ� בתורה, והרי היו טוב דשבועות 

  וכפי שאנו אומרי בתפילת חג השבועות. -הוא "יו מת� תורתינו" 
כדי מאתנו זאת  'העלימה' כביכול לפרש בזה בדר  רמז, שהתורהויש 

ולעשות כפי לרמז לנו שמוטל עלינו כביכול להתעל מהזמ� המסוגל, 
סגולת היו של שבועות שהוא נסמו  על , ושלא החובתינו בלימוד התור

מו כל יו ויו יכי� עצאלא  ,ז מלימוד התורה"ונתרפה עי יו מת� תורתינו
וזהו הטע שחג השבועות נקרא בש "זמ� מת�     .לקבלת התורה

ביו זה הקב"ה מחדש תורתינו", ומשו ש תורתינו", ולא בש "זמ� קבלת
את "נתינת" התורה, א  לא כל אד זוכה "לקבל" את התורה ביו זה, 

, וא הוא מכי� שתלוי אצל כל אחד כפי הכנתו וקבלת עול תורה על עצמו
עצמו עול תורה הוא זוכה לקבלת התורה, א  א  לל עעצמו כראוי ומקב

  הצלחה מרובה ו השי"ת לראות הוא ובני ביתו שהרי
 נדבתו לזכות הרבי
, יזכהמלומדי המאמר מיוחד ואחד  השבוע יו"ל בזכות הגליו�


  "מאמר ממר� פוסק הדור הגר"מ  שטרנבו�לפי החיפוש  "נדרי
 פלוס"בעמדות  להוצאות הדפסת והפצת המאמר נית� לתרו
  



חג השבועות לקבל את ההשפעה של אינו זוכה כלל באינו מתחזק בתורה 
  .זוכה  הוא כפי השיעור שהכי� עצמו, כקבלת התורה, וכל אחד 

  מצוות בין אדם לחבירו יסודם הוא בבין אדם למקום
"לא תכלה פאת שד  בקוצר  ולקט קציר  לא תלקט, לעני ולגר תעזוב 

  (כ"ג, כ"ב).אלוקיכ", ת אני ה' או
שיסוד מצווה  אע"פש תוב "אני ה' אלוקיכ",נראה בביאור מה שהוסי# הכ

זו הוא בבי� אד לחבירו, אבל באמת היא ג בי� אד למקו, שיש בזה 
הרי קבלת עול מלכות שמי לקיי את ציווי השי"ת שציוונו להניח לקט 

 "יש בקיו מצווה זו עבדות לה' אלוקינו  –ופאה, וזהו "אני ה' אלוקיכ
  שאנו עבדיו, ואי� זה רק בי� אד לחבירו מצד הנתינה לזולתו.

בכל מצוות צדקה ושאר המצוות שמקיי האד כלפי  וזהו כלל גדול
זולתו, שא# שיסוד המצווה הוא לתת לחבירו, מ"מ יסוד המצווה הוא בבי� 

י"ת ונות� צדקה כפי אד למקו, שכאשר מקיי האד את מצוות הש
  שנצטווה, הוא מעיד על האמונה בקב"ה ומקבל על עצמו את ציווי ה'. 

  שמנכים בעבורה משכר האדם בעולם הבא –בריחה מן הכבוד 
"לא תכלה פאת שד  בקוצר  ולקט קציר  לא תלקט, לעני ולגר תעזוב 

 ," ולאבלשו� עזיבה דקדקה תורה וכתבה "תעזוב אות"     (כ"ג, כ"ב).אות
, ונראה שרמז יש בדבר לתת צדקה לעני בלשו� נתינה אות" תית�כתבה "

והיינו שאינו נות� לתו  יד העני אלא הוא רק  -בצנעא בדר  של "עזיבה" 
 "עוזב" את ממונו, והעני מצד עצמו מגיע לקחת את הממו� בלא שנותני
לו לתו  ידו, וזהו הדר  המעולה במצוות צדקה, כי כאשר הבעה"ב נות� 
את הצדקה לתו  יד העני, העני מכבדו ומוקיר לו טובה ומודה לו ומשבחו, 

  ומנכי לו משמי את שכר המצווה מהנאת הכבוד שקיבל בעול הזה.
אז כיבדו  ,לובלי�ומר� הגרי"ז זצ"ל סיפר פע שבשעה שייסדו את ישיבת 

 עשיר אחד שנת� סכו גדול לישיבה, וכ"ק האדמו"ר איזה בכבוד מלכי
נפלה על הזכות שאינני מקנא ב  שורשקוב זצ"ל אמר לאותו גביר "טמ

 –גדולה לישיבה, כי כבר אכלת את שכר  בעול הזה בחלק  לתת נתינה 
בכבוד מלכי שקיבלת בפני קהל ועדה, אבל ברור לי שקיימת מצווה 

שבעבורה זכית למצוה זו, ועל אותה מצוה אני מקנא ב ,  –לפני זה גדולה 
    שיזכני השי"ת לקיי מצווה רבה כזאת". והלואי

, בעול הבא מנכי לאד הרבה משכרו בעבור כל הנאותיו בעול הזהו
 ומהנאת הכבוד שהיא הנאה רוחנית מנכי
 לאד
 יותר מכל שאר הנאות

מאמר לקיי כפשוטו , ועל כ� יש לאד לזרז עצמו הגשמיות בעול
 הזה
   קי "."והצנע לכת ע אלו(מיכה ו, ח') הכתוב 

  לנוקירוב רחוקים הוא רק לעמי ארצות שאינם מזיקים 
"ולקחת לכ ביו הראשו� פרי ע% הדר כפות תמרי וענ# ע% אבות 

איתא שארבעה מיני ר"ר ל' סי' י"ב) (ויקבמדרש כא�     (כ"ג, מ').וערבי נחל", 
שיש בו טע  האתרוגדרגות של בני אד בעבודת ה', מרומזי על ארבעה 

 מעשי ריח טוב של תורה וטע וריח הוא כנגד הצדיקי שיש בה
 ,תורה ואי� טע רומז על אלו שיש בה  ]כפות תמרי[ – הלולבטובי
 כדוגמת התמר שיש בו טע ולא ריח,  - מעשי טוביריח טוב של בה
וב של שיש בו ריח טוב ואי� בו טע, רומז על אלו שיש בה ריח ט ההדס

שאי� בה לא טע ולא ריח  ותוערב, מעשי טובי ואי� בה טע תורה
רומזי על עמי ארצות שאי� בה כלו, לא טע תורה ולא ריח מצוות 

ואמר הקב"ה לאגד את כול באגודה אחת כדי שיכפרו אלו על  ומעש"ט,
לאגד עמנו את הערבות  אע"פ שחובתינויש להדגיש שאכ�     אלו.

 הרומזי על עמי הארצות הריקני שאי� בה לא תורה ולא מעשי
טובי, א  כל זה הוא דווקא בערבה ששפתה חלק ואיננה מחודדת כסכי�, 

שפיה מחודד כסכי�, היא פסולה ואיננה מי�  -אבל ערבה ממי� ה"צפצפה" 
לנו ראוי  יאינו פוג באחרששרק ע האר% תמי ערבה, ורמז יש בדבר 

אבל א
 אינו חלק אלא פוג
 באחרי
, לא נניח לו להתאגד ו, נעמ ואגדל
   ., שאי� לנו לקרב אחרי
 אלא כשברור שה
 לא יוכלו לפגו
 בנועמנו

 (נאמר לפני כמה שנים בליל ל"ג בעומר) מעלת וסגולת יום ל"ג בעומרמאמר על 
שביו זה גילה  –הוא יו "הילולא דרשב"י"  ל"ג בעומרבזוה"ק מבואר ש

ו קבלת תורת כעי� י אהוו שהיו טמוני עד אז, רשב"י הרבה מסודות התורה
כלל לא נזכר תיקו"ז ב כיא , וזהו ג יו פטירתו של רשב"יש ויש אומרי[הנסתר. 

והיינו יו שמחתו, אבל  –לא שזהו "יומא דהילולא" דרשב"י א שזהו יו פטירת רשב"י
    . יש שכתבו שזהו ג יו פטירתו]

עניינו של יו ל"ג בעומר הוא נזכר רק שובפוסקי (סי' תצ"ג סעי' ב') בשו"ע ו
ולא נזכר בו הילולא  "בו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות"אומרי שש

  .שמרבי בו קצת בשמחה ואי� אומרי בו תחנו� והרמ"א הוסי#, "ידרשב

  אור הטעם שנתחייבו תלמידי רבי עקיבא מיתהבי
(ס"ב ע"ב) בגמ' ביבמות והנה עצ עניי� מיתת תלמידי רבי עקיבא, מבואר 

 : עד מגבת, עקיבא לרבי לו היו תלמידי זוגי אל# עשר שני"דאיתא ש
 כול, תנאכו', ו לזה זה כבוד נהגו שלא מפני אחד בפרק מתו וכול�, אנטיפרס

 כול ,אבי� בר חייא' ר ואיתימא, אבא בר חמא רב אמר ,עצרת ועד מפסח מתו
יש לתמוה מה טע יש בזה ו     ."אסכרה ,נחמ� ר"א, היא מאי. רעה מיתה מתו

והרי מעול לא מצאנו בשביל שלא נהגו כבוד זה בזה נתחייבו מיתה, ש - 
בביאור הדברי, נראה ו    אחד בחבירו. � בכבוד שנוהגייוב מיתה על חיסרוח
ש בגמ' ביבמות שמתו וכמבואר [ -בתקופה ההיא השתוללה מגיפה של אסכרה ש

וה מתו במגיפה כדר  כל האר%, אלא שא היו נוהגי כבוד זה בזה, באסכרה], 
שלא נהגו אז היו ניצולי מהמגיפה שהרי "תורה מגנא ומצלא", אבל מאחר 

 שדווקא כאשר התורהה לא היה כוח בתורת להציל, ומשו כבוד זה בז
יש בכוחה להציל, וכדי להידבק  דבקות בקב"ה ומתו  - בקדושתהנלמדת 

הקב"ה כולו חסד שהרי  -י  ללכת במידת החסד וההטבה רי צרבקב"ה ה
 -זה בזה, והיה אצל פג  נהגו כבודוהטבה, וכיו� שתלמידי רבי עקיבא לא 

  דרגת במידת ההטבה והחסד, לא היה בכוח תורת להציל מהמגיפה.לפי 

  ביאור יסוד התביעה על תלמידי רבי עקיבא
(ב"ר כ"ד ז') אי  אירע שדווקא תלמידי רבי עקיבא שאמר אמנ עדיי� יש לתמוה 

 ע  כמו  זה כלל גדול בתורה" נכשלו כול בפג במצוות ואהבת"ואהבת לר
 - ד זה בזה, והרי לכאורה היה נדרש לומר להפ  לרע  כמו  ולא נהגו כבו

שתלמידיו יהיו דווקא מיוחדי במידה זו שרב הניח בה דגש מיוחד בעבודת 
כבוד זה בזה", הכוונה שלא ונראה שמה שאמרו חז"ל "לא נהגו        השי"ת.

שהרי אינו דומה הכבוד  כיבדו האחד את חבירו כפי הראוי לכבוד תורתו,
אבל בוודאי כל אחד  שצרי  לכבוד תלמיד חכ לכבוד המגיע לאד מהשורה,

יסוד הפג ש נמצא לפי"ז  לכבד כל אחד מישראל, וכיבד את חבירו כפי שצרי
א העריכו שללא היה במידת ואהבת לרע  כמו , אלא יסוד הפג הוא במה 

כתוצאה באופ� מיוחד יותר מכל אד, ויה את לומדלכבד  –כראוי את התורה 
שבפועל ה לא הטיבו ע מאחר  –מזה ה נידונו כחסרי במידת החסד ג"כ 

.  חבריה כפי מה שנדרש מה להיטיב לחבריה כראוי לכבוד תורת
טע הדבר שדווקא בימי ספירת העומר נמתחה מידת היטב בואר פי"ז מלו

די ספירת העומר ה ימי מיוח שהדי� על תלמידי רבי עקיבא, ומשו
על כל  , ומידת הדי� מתוחה אזהשבועותבחג ש לקבלת התורהונ� בה כתלה

שתורת תביעה על תלמידי רבי עקיבא ה יתוכיו� שהיפגיעה בלימוד התורה, 

איננה נלמדת כראוי מתו  מידת החסד, נמתחה עליה מידת הדי� בימי אלו 
  המיוחדי לחיזוק בלימוד התורה, ולא היה בכוח תורת להציל מהמגיפה.

  גודל עת רצון בל"ג בעומר
שפסקו תלמידי דל העת רצו� והשמחה בל"ג בעומר, כי מאחר גו יבואר ולפי"ז

שזהו עת רצו� ואי� מידת הדי� אז יו זה, הבינו בווקא דרבי עקיבא מלמות 
הקב"ה מצפה ביו זה שיחזרו בתשובה כדי ו מתוחה ביו זה כמו בעבר,

והושבת  חרו� אפו מאתנו, ובוודאי עשו כ�שנפיק רצו� מאתו יתבר  וישוב 
 זה ביו רשב"י בחר דווקאזהו ג יסוד הדבר שנראה שו     .חרו� א# הקב"ה

לגלות את תורת הסוד, ומשו שעל ידי גילוי תורת הסוד מתפרס חכמת 
  .בתשובה שלמה ושובבגדלות השי"ת ובפג החטא, וי וכירהתורה, ועי"ז י

  עניין ההדלקה בל"ג בעומר
רומז על התורה  אשהונראה שלכ� נוהגי לעשות הדלקה באש ביו זה, כי 

ומשו , )"הלא כה דברי כאש נאו ה'"על הפסוק  ב"ברכות כבוכמבואר בגמ' (
ולומד  בזהירות אליהשהתורה מחממת לאורה כאש כל מי שזוכה להתקרב 

ולומד  , א  מאיד  היא שורפת מי שאינו זהיראותה כראוי מתו  יראת שמי
, ורמז יש בדבר ביו זה שנגלה בו חכמת אותה כחכמה בעלמא ולא כתורת ה'

  .מתו  יראת שמי בקדושתה ולגשת לתורה בזהירותלהיזהר  - תורת הסוד 
אד כש שהכוונה פשוטה ש לשרו# בגדי,במירו� נהגו בהדלקה שומה 

רבי שמעו� שהיה י לכשבאכ  ג � קוד החטא לא היה צרי  בגדי, הראשו
  על השלכת החטאי.לסמל  משליכי את הבגדי נקי בלא רבב חטא

  עיקר קדושת היום
התורה שזכינו לקבל, ומי שזוכה לומד  ביו זה ראוי להתבונ� בקדושתהנה ו

עיקר לימוד תורת הנסתר שיי  רק למי ששקוע בתורה ולומד [אכ� , תורת הנסתר

עיקר קדושת היו ש -  ]את התורה מתו  יראת שמי ולא כחכמה בעלמא ח"ו
על ידי ו ,דל"ג בעומר הוא לגלות את קדושת התורה וכמו שגילה רשב"י

 תמיד דבק בתורהינהתבוננות בקדושת התורה ובגודל החכמה הצפונה בה 
אשר בו  ר את תורת הנסתר"י הוציא לרה"ורשב     נהגה בה יומ ולילה.ו

גודל השפע והתיקוני הנעשה מכל מהו פג החטא ומאיד  מבואר מהו גודל 
האריז"ל מביא שרשב"י הוא ניצו% נשמת משה רבינו, ונשאר לו לגלות תורת [ומצוה, 
ואשרינו מה טוב , כהשלמה למשה רבינו שגילה לישראל תורת הנגלה] הנסתר

  י, ולכ� ששי ושמחי בו בכל תפוצות ישראל."חלקינו שזכינו לאורו של רשב

  לאתרא קדישא מירון הערה לעולים 
והשכינה לא פסקה , ירו� מקו שנתגלה התורה ביו זהנוסעי למ ויש] י

הוא מקו מסוגל ועדיי� היא שוכנת ש בזעיר אנפי�, ש -מש עד זמנינו 
יזהרו  א  ,]ל"ראיה אסורה רח להיזהר מאוד בשמירת עיניי מכליש כמוב� ו[, לתפילה

בשמחה ובתפילה בלבד כבר קיימו את כל עניינו של יו, אלא יחשבו שלא ש
 זהירותמתו  להגות בתורה תמיד  רעל עצמו להיזהלקבל  צרי  גידעו ש

וכבר כתב הגה"ק רבי יהונת� אייבשי% זצ"ל "ביו          .מכל חטא ועוו�
 הילולת רשב"י היתה למעלה ג"כ הילולא, וראוי לכל איש הירא והחרד לשי

בה, כי זכות רשב"י מסייעת לבוא להיטהר ולא לבלות אל ליבו לשוב בתשו
ה שיושבי תורובני               .צדיק"עוה"ז בהבלי העול שה צער לזמ� ב

, בתורת ה' שאי� קדושה למעלה ממנהועוסקי  - בקדשי הקדשי בישיבה
 - (שבת י"א)עליו אמרו חז"ל שי "בזכות רשבלהתפלל זהו עת רצו� מיוחד ידעו ש

  הלבבות דורשי ה', וכל אחד יתכוו� לש שמי.וכל . ,"תורתו אומנותו"ש

  )0527110992נא להתקשר למס'  נית� לתרו
 ג
 בהו"ק,( ההוצאות המרובות מהדפסת והפצת המאמר בתשלו
לתרו
 בעי� יפה ולסייע בידינו  הציבור נקרא

 


