
 שושן סודות
 כמו אתי הגיתי והיו סופרים למלך שלמה ע״ה. והנה נראה שהיהה נשמתן ממקום קדושה וטהרה ולזה לא
ה י י ז  היה מ״ה יכול להמית אותם דהוי עסקי באורייתא ופתקין נפקן מהמלך לה־אסי־פם מן העולם יומא חד ח
 למ״ה דהוי עציב ר״ל מ״ה נראה לפני שהע״ה וראוהו שהי׳ עציב והטעם שלא היה יכול להשלים שליחותו
 לאספם מן העולם ועוד תשמע דברים בעז״ה בענין מ״ה שעכ״פ הוא נמצא והוא ממונה על אסוף
 החטאים מארץ לא כדברי רורפי הבל חכמי המחקר ר״ל דקא בעי מנאי הני תרי כושאי ולא
ם דאינם במקום שנאמר ודלעו באורייתא קרינהו לשעירים ר״ל ל־שדים כמו ושעירים ירקדו ע ט  יכולני להו מ
 שם כי שלמה המלך ע״ה מלך על עליונים ותחת־ונים א״ל אמטינהו למחוזא דלוז מה שציום להוליכם ללוז
 שלפי־ ששם אין מ״ה שולט ורשאי להניס שמה כדאיתא במדרש תניא היא לוז הצובעין תכלת היא לוז שבא
 סנחרב ולא בלבלה בא נבוכדנצר ולא החריבה ואף מ״ה אין לו רשות להכנס שם אלא זקנים שבה בזמן
 שדעתם קצר עליהם מוציאי־ם אותם חוץ לחומה והם מתים כי מטא לבבא שכבו כו׳ כשהגיע לשער לוז
 מצאם שם מ״ה אשר בא לאסוף נשמות הצדיקים הזקנים אשר הוציאם מן החומה ואספם כי לא ידע מ״ה
ע כי מ״ה אין לו רשות לי־כנס אלא במקום שנאמר־  ששלמה ע״ה ישלחם שם למחר חזייה למ״ה דהוי בדיח ד
 לו והראיה מהא דאמר אבוה דרב לרבא בחלמא שני דוכתיך וכו׳ ומ״ה כשראה אותם אצל שלמה לא היה
 יכול להם מפני ב׳ סיבות הא׳ שהמקום ההוא מקום הנאמר לו והב׳ דהוי טירדא בגרסייהו ומפני שהגזירה
ם אשר אמר למ״ה  האלהית צריכה להתקיים בא בלב שלמה המלך עליו השלום לשלחם ללוז והוא המקו

 והיינו דאמרי רגלוהי דבר נש אינון ערבין ליה:
 סוד כמה לוקין והאיך לוקין ועל מה לוקין דע כי בתחלה נביא המאמרים כפי שרשם המונח במשנה
 ובתלמוד ובספרי הפוסקים הבאים אחר התלמוד זה סדר ודין הדברים במה שלקן כו׳ מתניתין
 ורצועה של עגל בידו כפולה לשנים ושנים לארבעה ושתי רצועות עולות ויורדות בו פי׳ הרב הרמב״ן ז״ל
 אלו שתי רצועות של חמור לפי שעשה מעשה בהמה יענש בעורו כמו שנאמר עד״מ ידע שור קונהו וחמור
 איבוס וכו׳ לשון הרמב״ן ביד הגדולה ורצועה של עגל בידו כפולה לשנים ושנים לארבעה ושתי רצועות של
ד כריסו ויד של רצועה שאוחז בה ארכו  חמור עולות ויורדות בו ורוחב הרצועה טפח וארכה כדי שיגיע ע
 טפח עכ״ל וכן כ׳ ר״מ מקוצ״ה תניא ורציעה של עגל פני שור מהשמאל מ״ה הקשה אדון השמיטה כפולה
 לשנים לרמוז אל מדת הוד וב׳ לד׳ כנכפל כ״א ובא כ״א למדת מל׳ התקנה לשבים וב׳ רצועות של חמור
 משמורה חמור נוער מדת אברהם והנמשך אליו נצח הלי ב׳ רצועות מן רחמים ככתוב ברוגז רחם תזכור
 עולות ויורדות בו כלומר עולות למעלה לשאוב מימי הרחמים ויורדות במל׳ היא הרצועה המעובדת לשם
 אלהינו להיות רחמים בדינם ורוחב הרצועה טפה כמו וימיני טפחה השמים כי הרצועה רחבה ונסב השמימה
עת עד כריסו היא סוף פי האצטומכא והוא טבורו המכוונת ד שיהא מג  למעלה עד השמי׳ העליוני׳ וארכו ע
ד הלב כי לא מלו לבותם והרמז שצריך אגן הסהר ויד של הרצועה שאוחז בה ארכה טפח היד רומזת אל ג  כנ
 היד הגדולה האוחז ביד מדת משפט כי ימינו טפחה שמים וכ״ז רומז אל שיהי׳ רחמים בדינה וז״ש טעם
ד אנה רומזים הדברים  שכשמכה מגביה שתי ידיו לערב שמאל בימין בא׳ כדי שיהי׳ רחמים בדינים התבונן ע
 מתני׳ כיצד מלקין אותו כופת ב׳ ידי על העמוד הילך והילך וחזן בה״כ אוחז אותו בבגדיו ואם נקרעו נקרעו
ד שהוא מגלה את לבו שאינו מכהו על כסות שנא׳ והכהו ולא לכסותו והאבן נתונה  ואם נפרמו נפרמו־ ע
 מאחוריו וחזן הכנסת עומד עליו כו׳ עד אלה ומכה אותו שליש מלפניו ושתי ידיו לאחוריו. ואינו מכה אותו

 לא




