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       ט עם  על  ׁש בי רת  ּכ לי  ח רס  ּב ׁש עת 
עיין זוהר ( אּלּו נ  ׁשמֹות  ׁשל  הּז ּוּוג  הם  ל מ ע לה  א חד )  ּכל( ּכי ,  ה ת ק ּׁשרּות  ה ּׁשּדּו ך

ם  ַא ך  ל מ ּטה  ה ה ת ק ּׁשרּות ו  ה ה תַא חדּות  ׁש ּל ה)א ובזהר תזריע מג"ובדצ: ה"לך לך פ
ו  אז י  נ ת ּג ּלה ,  ּכי  אין יֹו ד עין  מ ה תַא חדּות  ׁש ּל הם  עד  ה ּׁשּדּו ך, הּוא  ּב ה ע לם

ַא ך ז ה  ה ה ת ּגּלּות  ׁשל  ה ה ת ק ּׁשרּות ,  ה ה ת ק ּׁשרּות  ׁש ּל הם  ׁש הי ה  עד  ע ּתה  ּב ה ע לם
  ּכי )י  חז  קאל א(" ו  ה חּיֹות  רצֹוא ו ׁשֹוב: "ת ׁשּנ  ת ּג ּלה  ּב עת  ה ּתנ  אים הּוא  ּב ב חינ 
 ּכ ך נ  ת ּפ ר דין - ּכי ַא חר, ו  ת כף ּו מּי ד  נ ת ע ּלם,  ּב ׁש עת  ה ּׁשּדּו ך  נ ת ּג ּלה  ה ה ת ק ּׁשרּות

ּדּו ך נ  מ צא  ׁש ּב ׁש עת  ה ּׁש,  ּכי  ע די ן  היא  אסּו רה  ע ליו  עד  ה ח ּפה, ו נ  ת ר ח קין
ו  ת כף ּו מּי ד  נ ת ע ּלם , נ  ת ּג ּלה אֹור  הַא חדּות  ׁש ּל הם  ׁש הי ה  עד  ע ּתה  ּב ה ע לם

ּו ב ׁש ביל ז ה ׁשֹו ב רין  ּכ לי  ח רס , ל" ּכּנ '   רצֹוא ו ׁשֹובו  ה חּיֹות' ּב ב חי נת , ל" ּכּנ 
ו  ה חּיֹות  רצֹוא ו ׁשֹוב  ּכ מ ר אה  "): ׁשם( ּכי  ּכ תיב ,  ּב ׁש עת  ה ת ק ּׁשרּות  ה ּׁשּדּו ך

 ׁש עה  ּד הי נּו  הּנ יצֹוץ  ׁשּיֹו צא  ּב,  ּפרּוׁש  ּכאֹור  הּיֹו צא  מן  ה ח ר סין, " ה ּבז ק
ו  על  ּכן  ּב ׁש עת  ה ת ק ּׁשרּות  ה ּׁשּדּו ך ,  ׁשּׁשֹו ב רין  ּכ לי  ח רס  ׁשהּוא  רק  ל פי  ׁש עה

 ּכן ׁשֹו ב רין - על, ל" ׁשָאז אֹור  הַא חדּות  ׁש ּל הם נ  ת ּג ּלה  ּב ב חינ ת  רצֹוא ו ׁשֹוב  ּכּנ 
 ,ל" ּכ מ ר אה  ה ּבז ק  ּכּנ ' ֹות  רצֹוא ו ׁשֹובו  ה חּי'ז ה  מ ר ּמז  על סֹוד ,  ּכ לי  ח רס
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