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ר הרה ֵֶֶֶַַָעסק

א) נט, ע"ב נח  ח "א (זוהר 

רבּ ירי  עּמ וֹ  והיוּ   בּ דּ ר ה וֹ ל היה ׁש מעוֹ ן  ִַ
עד  חיּ יא. ור בּ י  י וֹ סי  ורבּ י בּ נוֹ  אלעזר 
רבּ י אמר ה וֹ לכים , ׁש היוּ 
ה דּ ר לאביו , אלעזר
רוֹ צים  לפנינוּ , מתּק נת
ּפ תח  ת וֹ רה  דּ ברי לׁש מע

ואמר, ׁש מעוֹ ן (קהלתרבּ י 
וגוֹ '.י) חסר" לבּ וֹ  הל כּ ׁש הּס כל בּ דּ ר "וגם

הּק דוֹ ׁש  לפני דּ רכיו  לתּק ן רוֹ צה  אדם  כּ ׁש בּ ן 
לה ּמ ל צרי לדּ ר יצא ׁש לּ א עד  הוּ א,  ּבּ ר ו
ׁש נינ וּ  כּ מוֹ  דּ רכּ וֹ , על לפניו וּ להתּפ לּ ל  בּ וֹ 

פה)ׁש כּ תוּ ב וי שׂ ם (תהלים  ּיהל לפניו "צדק 
נפרדת  לא הכינה  ׁש הרי ּפ עמיו". לדר

מּמ נּ וּ .

בּ וֹ מי  כּ ת וּ ב מה בּ ר בּ וֹ נוֹ , מאמין  "וגם ׁש לּ א  ? ִ
זה  מי חסר". לבּ וֹ  הל ׁש הּס כל   בּ דּ ר

בּ דּ רלבּ וֹ  עּמ וֹ  יל ׁש לּ א ה וּ א  ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  זה ? 

אדם  בּ ן  ׁש אוֹ תוֹ  מוּ ם  בּ דרכּ וֹ . מּס יּ וּ ע וֹ  וג וֹ רע
לא  לדר כּ וֹ  יצא ׁש לּ א עד  בּ רבּ וֹ נוֹ , מאמין  ׁש לּ א

ר בּ וֹ נ וֹ . סיּ וּ ע את בּק ׁש 

עוֹ סק ואפ לא ,ה וֹ ל כּ ׁש הוּ א בּ דּ ר ֲִַ
חסר, לבּ וֹ  ולכן תוֹ רה, בּ דברי
יחד  הוֹ ל ׁש אינוֹ 
ולא  רבּ וֹ נוֹ  עם
בדרכּ וֹ . נמצא 
סכל  לכּ ל ואוֹ מר
ׁש ל  אמ וּ נה  דּ בר
א וֹ מר  הוּ א רבּ וֹ נוֹ ,
לעסק  ט ּפ ׁש וּ ת ׁש זּ וֹ 
הבּ רית  אוֹ ת על אדם לבן ׁש אלוּ  זה כּ מ וֹ  בּ זה.
אמוּ נה  דּ בר ׁש לּ א  ואוֹ מר האדם, בּ בשׂ ר ׁש ר ׁש מוּ 
בּ וֹ , והסּת כּ ל  הזּ קן  ייבא רבּ י  זאת ׁש מע ה וּ א.
בּ סיּ וּ ע  הזּ וֹ   בּ דּ ר ואנ וּ  עצמוֹ ת. ׁש ל גל ונעשׂ ה

תוֹ רה. דּ ברי לוֹ מר רוֹ צים הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש 

ָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה
ֵב"אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַוְיִחי )מט יא( ָּכַתב, ֶׁשֹּכחֹו ֶׁשל ַהּגֹוֵאל ֶהָעצּום ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הּוא ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵייָנה ֶׁשל ּתֹוָרה, ּוֵבאּור ַהְּדָבִרים, 

ֶׁשִּיְלְמדּו ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשֶּזה ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה )ַּגם ַיִין ִּגיַמְטִרָּיה "סֹוד"(.
ְּבָיֵדינּו ַהָּדָבר ְלָהִחיׁש ֶאת ַהְּגאּוָלה ְוִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ְּפֵני ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּבָקרֹוב ְּבַרֲחִמים. ּכּוָלנּו ֲחֵפֵצי ַחִּיים!!! ּכּוָלנּו לֹוְמִדים זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש!!!
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