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 תי בחגוי הסלע יונ

   שיר השירים ב:יד 

י ֵ֣י  יֹוָנת ִ֞ ַלע ְּבַחְגו  רֵ֙  ַהּס ֶ֗ ת  ה ְּבס ֵ֙ ָגָ֔ יֵ֙  ַהַּמְדר  ינ  ֵ֙ ְך ַהְרא  י  ת־ַמְרַאָ֔ י א  נ  ִ֖ יע  ְך ַהְׁשמ  ֵ֑ ת־קֹול  י א  ִֽ ְך ּכ  ֵ֥ ב קֹול  ִ֖ יְך ָער  ֵ֥ ִֽה ּוַמְרא    :ָנאו 

 היונה

ַעל ְפנ י ָהֲאָדָמה: ְולֹא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה  יב  –ק ח בראשית )פרשת נח( פרק ח פסו. 1 ם מ  ְראֹות ֲהַקלּו ַהַּמי  ּתֹו ל  א  ת ַהּיֹוָנה מ  ַוְיַׁשַלח א 

ָה ַוָּיב   ָקח  ְׁשַלח ָידֹו ַוּי  ץ ַוּי  ם ַעל ְפנ י ָכל ָהָאר  י ַמי  ָבה ּכ  ל ַהּת  ָליו א  לָ ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב א  ים  א ֹאָתּה א  ְבַעת ָימ  ל עֹוד ׁש  ָבה: ַוָּיח  ל ַהּת  יו א 

י ת ָטָרף ְּבפ  ה ַזי  נ ה ֲעל  ב ְוה  ר  ת ע  ָליו ַהּיֹוָנה ְלע  ָבה: ַוָּתבֹא א  ן ַהּת  ת ַהּיֹוָנה מ  ף ַׁשַלח א  ים ַוֹּיס  ר  ץ:  ֲאח  ַעל ָהָאר  ם מ  י ַקלּו ַהַּמי  ַדע ֹנַח ּכ  ָה ַוּי 

ְבַעת ָימ   ל עֹוד ׁש  ָּיח  ָליו עֹוד: ַוּי  ת ַהּיֹוָנה ְולֹא ָיְסָפה ׁשּוב א  ים ַוְיַׁשַלח א  ר   ים ֲאח 

י טו  – לח פסוק יג ישעיהו . 2 ית  ּו  ה ׁש  ְהג  ף א  ן ֲאַצְפצ  י: ְּכסּוס ָעגּור ּכ  נ  ימ  ּיֹום ַעד ַלְיָלה ַּתְׁשל  ר ָּכל ַעְצמֹוָתי מ  ן ְיַׁשּב  י ּכ  ר ָּכֲאר    ַעד ֹּבק 

ה ָכל ְׁש  ַדד  י ְוהּוא ָעָשה א  ר ְוָאַמר ל  י: ָמה ֲאַדּב  נ  י ָעְרב  יַני ַלָּמרֹום ֲאֹדָני ָעְׁשָקה ל  י: נֹותַ ַּכּיֹוָנה ַדלּו ע   י ַעל ַמר ַנְפׁש 

ַלע   מח פסוק כח ירמיהו . 3 ְכנּו ַבּס  ים ְוׁש  ְזבּו ָער  י ָפַחת: ע  י פ  ְבר  ְהיּו ְכיֹוָנה ְּתַקנ ן ְּבע  י מֹוָאב ו   ֹיְׁשב 

ם ָקָראּו ַאּׁשּור ָהָלכּו:  ז פסוק יא  הושע .  4 ְצַרי  ב מ  ין ל  ם ְּכיֹוָנה פֹוָתה א  ְפַרי  י א   ַוְיה 

ץ ַאּׁשּור ְוהֹוַׁשְבּת   יא פסוק יא הושע .  5 ר  א  ם ּוְכיֹוָנה מ  ְצַרי  ּמ  פֹור מ  ְרדּו ְכצ  ם ְנֻאם ה': ס י ח  יה   ים ַעל ָּבּת 

יר ַהּיֹוָנה:  ג פסוק א  צפניה. 6 ְגָאָלה ָהע   הֹוי ֹמְרָאה ְונ 

ְׁשֹּכָנה: נה פסוק ז תהלים . 7 ר ַּכּיֹוָנה ָאעּוָפה ְוא  ב  י א  ן ל  ּת  י י   ָוֹאַמר מ 

 *יונה בן אמיתי 

ְקַרת   כג  – ק לג פסוק כא שמות )פרשת כי תשא( פר * יָך ְּבנ  י ְוַשְמּת  ַצְבָּת ַעל ַהצּור: ְוָהָיה ַּבֲעֹבר ְּכֹבד  י ְונ  ּת  נ ה ָמקֹום א  ר ה' ה  ַוּיֹאמ 

ת ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא י ָראּו:  יָת א  י ְוָרא  ת ַּכפ  י א  ֹרת  י: ַוֲהס  יָך ַעד ָעְבר  י ָעל  י ַכפ   ַהצּור ְוַשֹּכת 

 השיר 

 יז  - ח :ב שיר השירים 

י  נ ה \ קֹול דֹוד    ז ה ָּבא -ה 

ג ַעל  ים -ְמַדל  ָהר  ץ ַעל \  ה   ַהְגָבעֹות:  - ְמַקפ 

 ְלֹעֶפר ָהַאָיִלים    \אֹו    ּדֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי

נ ה ד -ה  נּו  ז ה עֹומ   ַאַחר ָּכְתל 

ן יַח מ  ן \  ַהַחֹּלנֹות -ַמְׁשג  יץ מ  צ  ים:  - מ   ַהֲחַרּכ 

י   י    \ָעָנה דֹוד   ְוָאַמר ל 

 ָלְך:  -ּוְלִכי \ַרְעָיִתי ָיָפִתי  \קּוִמי ָלְך "

י ה-כִּ נֵּ ָתיו ָעָבר   הִּ  ַהסְּ

ם ָחַלף  שֶּ  ָהַלְך לֹו:   \ַהגֶּ

ץ  אּו ָבָארֶּ רְּ ים נִּ ָצנִּ יַע   \ַהנִּ גִּ יר הִּ ת ַהָזמִּ  עֵּ

קֹול ַהּתֹור  נּו:    \וְּ צֵּ ַארְּ ַמע בְּ שְּ  נִּ

יָה  ָטה ַפגֶּ ָנה ָחנְּ אֵּ ָמַדר  \ַהּתְּ ים סְּ ָפנִּ ַהגְּ יַח   \וְּ נּו רֵּ  ָנתְּ

 ס  "ָלְך:-ּוְלִכי \ַרְעָיִתי ָיָפִתי  \קּוִמי ָלְך 

ַלע " י ַהסֶּ וֵּ ַחגְּ י בְּ ָגה  \יֹוָנתִּ רֵּ ר ַהַמדְּ תֶּ סֵּ ת \בְּ י אֶּ ינִּ אִּ ְך -ַהרְּ ַאיִּ ַמרְּ
ְך   \ ת קֹולֵּ י אֶּ ינִּ יעִּ מִּ  ַהשְּ

ב  ְך ָערֵּ י קֹולֵּ ה:  \כִּ יְך ָנאוֶּ אֵּ  ס   "ּוַמרְּ

ֱחזּו ים -א  ים  \ ָלנּו ׁשּוָעל  ים ְקַטנ  ים   \ ׁשּוָעל  ים ְּכָרמ   ְמַחְּבל 

ינּו ְסָמַדר:    ּוְכָרמ 

י  י ל  י לֹו  \ דֹוד  ים:   \ ַוֲאנ  ה ַּבּׁשֹוַׁשנ   ָהֹרע 

ָּיפּוַח ַהּיֹום  ים   \ ַעד ׁש   ְוָנסּו ַהְצָלל 

ָהֵרי ָבֶתר: -ַעל  \ ְלֹעֶפר ָהַאָיִלים  \ אֹו   ְלָך דֹוִדי ִלְצִבי- ְּדֵמהֹסב  

 במדרש 

באותה השעה    למה היו יש' דומין מלמד( שמות )פרשת בשלח( פרק יד פסוק יג - מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי )אפשטין .1

ליונה שפרחה מפני בן הנץ נכנסה לה למערה לנקיק הסלע ונחש מכונן לפנים ממנה ליכנס לפנים אינה יכולה מפני הנחש לצאת  

לחוץ אין יכולה מפני בן הנץ והיתה צווחת ומטפחת בגפיה כדי שישמע בעל השובך ויבא כך כיון שראו יש' ים סוגר ושונא רודף  

 יהן מפרש בקבלה יונתי בחגוי הסלע וגו' )שה"ש ב יד( כי קולך ערב בתפלה ומראך נאוה במעשים. נשאו עיניהם בתפלה ועל 



 לורי נוביק          בס"ד 
ויתיצבו בתחתית ההר נצפפו   מלמד( שמות )פרשת יתרו( פרק יט פסוק יז- מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי )אפשטין. 2

ומ' אין דבר זה אמור אלא על הים הראיני את מראיך  . ר' אליעזר א ועליהם מפורש בקבלה יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה 

כענין שנ' התיצבו וראו את ישועת ה' )שמ' יד יג( השמיעיני את קולך כענין שנ' ופרעה הקריב וג' ויצעקו בני ישראל אל ה' )שם  

ומ' אין דבר זה אמור  יו"ד( כי קולך ערב ותעל שועתם אל האלקים )שמ' ב כג( ומראך נאוה ויאמן העם )שמ' ד לא(. ר' עקיבה א 

כעינין שנ' וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ]השמיעיני את קולך[ כעינין שנ' ויענו כל העם  אלא לפני הר סיני הראיני את מראיך 

בו כל  יחדיו ויאמרו כל אש]ר דבר ייי[ נעשה ג' ]כי[ קולך ערב הטיבו >כל< אשר דברו )דב' ה כה( ומראך נאוה באהל מועד ויקר

העדה ויעמדו לפני ה' )ויק' ט ה( ר' או' אין דבר זה אמור אלא לדורות הבאים יונתי בחגוי הסלע כעינין שנ' היושב על חוג הארץ  

)ישע' מ כב( בסתר המדרגה אלו יש' שיושבין בצד צרתן שלמלכיות עד שיגיע זמנן הראיני את מראיך זה מעשה השמיעיני את  

[ב ומראך נאוה להודיע כמה מעלות בין תלמוד למעשה. ד"א ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה  קולך זה תלמוד כי קולך ע]ר

הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגגית ואמר אם מקבלין אתם עליכם את התורה >מוטב< ואם לאו כאן תהא קבורתכם 

הקדוש ברוך הוא ערבים אני צריך  באותה שעה געו כולם ושפכו לבם כמים בתשובה ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע אמר 

אמרו הרי שמים וארץ יערבונו אמר להן בטילין הן. אמרו אבותינו יערבונו אמר להן עסיקין הן אמרו בנינו יערבונו אמר הרי  

 )הושע ד ו(  ערבים טובים וכן הוא אומר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז )תה' ח ג( ואומר ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני 

 רבה )וילנא( פרשה ב  שיר השירים.  3

ר"ע פתר קרייה בישראל בשעה שעמדו לפני הר סיני, יונתי בחגוי הסלע שהיו חבויין בסתרו של סיני, הראיני וגומר, שנא' וכל   ד

העם רואים את הקולות, השמיעני את קולך, זה קול שלפני הדברות, שנא' )שמות כ"ד( כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, כי קולך  

)דברים ה'( וישמע ה' את קול דבריכם וגו' הטיבו כל אשר דברו, מהו הטיבו כל אשר  ערב, זה קול שלאחר הדברות, שנאמר  

דברו, חייא בר אדא ובר קפרא, חד אמר הטבה כהטבת הנרות, וחד אמר הטבה כהטבת הקטורת, ומראך נאוה שנא' )שמות כ'(  

 וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק.  

חגוי הסלע, שחבויין בסתרן של מלכיות, הראיני את מראיך, זה התלמוד,  רבי יוסי הגלילי פתר קרייה במלכיות, יונתי ב  ה

השמיעני את קולך, זה מעשה הטוב, וכבר נמנו פעם אחת בבית עליית ערים בלוד ואמרו מי גדול התלמוד או המעשה, ר' טרפון  

יא לידי מעשה, כי קולך ערב, זה  אומר גדול הוא המעשה, ר' עקיבא אומר גדול הוא התלמוד, נמנו וגמרו גדול הוא התלמוד שמב 

 התלמוד, ומראך נאוה זה מעשה הטוב.  

רבי הונא ור' אחא בשם רבי אחא בר חנינא פתרי קרייה על דעתיה דרבי מאיר באהל מועד, יונתי בחגוי הסלע שחבויין בסתר  ו 

העדה אל פתח אהל מועד, השמיעני את קולך )שם /ויקרא/ ט'( וירא כל   אהל מועד, הראיני את מראיך, שנא' )ויקרא ח'( ותקהל

העם וירונו, שירה נאה אמרו על ידי שראו דבר חדש לפיכך אמרו שירה חדשה, כי קולך ערב, זה השיר, ומראך נאוה, המד"א  

דר' מאיר באהל מועד, אף אנא  )שם /ויקרא ט'/( ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה', אמר ר' תנחומא אינון פתרון לה על דעתיה  

נפתרינה על דעתיה דרבנן בבית העולמים, יונתי בחגוי הסלע, שהיו חבויין בסתר בית עולמים, הראיני את מראיך, המד"א  

בשם  ב' ה'( ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים קול אחד, ר' אבין )מלכים א' ח'( אז יקהל שלמה, השמיעני את קולך, המד"א )ד"ה  

ר' אבא כהן בן דליה אמר, כתיב )שמות י"ט( ויענו כל העם יחדיו וכתיב )שם /שמות/ כ"ד( ויען כל העם קול אחד ויאמרו, עד איכן  

עמד להם אותו הקול עד ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע קול אחד, כי קולך ערב, זה השיר, ומראך נאוה, אלו  

 זבח שלמה את זבח השלמים וגו' בקר, אי זה בקר את ארבע העגלות ואת שמונת הבקר.  הקרבנות, המד"א )מלכים א' ח'( וי

אלו עולי רגלים שנא' )דברים ט"ז( שלש פעמים בשנה יראה וגו',    ר' אליהו פתר קרייה בעולי רגלים, הראיני את מראיך ז

השמיעני את קולך, זה קריאת ההלל בנועם בשעה שישראל קורין את ההלל קולן עולה למרום, מתלא אמר פסחא בבייתא  

 והלילא מתברא אברייאה, כי קולך ערב, זה השיר, ומראך נאוה, זה הדוכן.  

ה הה"ד )שיר /השירים/ ב( יונתי בחגוי הסלע, היה לומר יונה בחגוי    שמות רבה )וילנא( )פרשת בשלח( פרשה כא סימן ה .  4

הסלע ומהו שאמר יונתי אלא א"ר יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא לישראל יונתי ראה מה כתיב )הושע ז( ויהי אפרים כיונה פותה  

כיונה פותה כל מה שאני גוזר עליהם עושים ושומעים לי, אבל אצל עובדי כוכבים קשים   אין לב, אמר הקדוש ברוך הוא אצלי הם

הם כחיות שנאמר )בראשית מט( גור אריה יהודה, בנימין זאב יטרף, יהי דן נחש עלי דרך, לפיכך הם קשים כנגד עובדי כוכבים,  

ם, מן המילה הזו שאתם מולים, והם מבקשים  למה שעובדי כוכבים אומרין להם מה אתם מבקשין מן השבת הזו שאתם שומרי

לבטל להם את המצות והם נעשים כנגדם קשין כחיות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא כיונה תמה ושומעים לו כל מה שהוא גוזר  

עליהן שנאמר )שמות ד( ויאמן העם, וכה"א )שם /שמות/ כד( כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע לכך נאמר )שיר /השירים/ ב( יונתי  

 ... חגוי הסלע ב

כיון שראו ישראל שהיו מוקפין מג' רוחות, הים סוגר והשונא רודף והחיות מן המדבר תלו עיניהם לאביהם שבשמים וצעקו  

ה' ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן,   להקב"ה שנאמר ויצעקו בני ישראל אל 

אמר ריב"ל למה"ד למלך שהיה בא בדרך והיתה בת מלכים צועקת לו בבקשה ממך הצילני מיד הלסטים שמע המלך והצילה,  

ה בה הלסטים כדי שתצעוק  לאחר ימים ביקש לישא אותה לאשה היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה, מה עשה המלך גיר

וישמע המלך, כיון שבאו עליה הלסטים התחילה צועקת למלך, אמר לה המלך לכך הייתי מתאוה לשמוע קולך, כך ישראל כשהיו  

במצרים והיו משעבדים בהם התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב"ה שנאמר )שמות ב( ויהי בימים הרבים ההם וגו' ויזעקו, מיד  

בני ישראל התחיל הקדוש ברוך הוא מוציאן משם ביד חזקה ובזרוע נטויה והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע   וירא אלהים את 

את קולם פעם אחרת ולא היו רוצין, מה עשה גירה לפרעה לרדוף אחריהם שנאמר ופרעה הקריב מיד ויצעקו בני ישראל אל ה',  



 לורי נוביק          בס"ד 
ולכם, שנאמר )שיר /השירים/ ב( יונתי בחגוי הסלע, השמיעני  באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא לכך הייתי מבקש לשמוע ק

 ... קול אינו אומר אלא השמיעני את קולך אותו הקול שכבר שמעתי במצרים לכך כתיב השמיעני את קולך 

ולמה נתעקרו האמהות ר' לוי משם רבי שילא דכפר תמרתא ורבי   בראשית רבה )וילנא( )פרשת לך לך( פרשה מה סימן ד. 5

חלבו בשם ר' יוחנן שהקב"ה מתאוה לתפלתן ומתאוה לשיחתן שנאמר )שיר /השירים/ ב( יונתי בחגוי הסלע יונתי בחגוי למה  

 קולך, עקרתי אתכם בשביל הראיני את מראיך השמיעיני את 

כל זמן שמ"ה בשלוה אין ישראל בשלוה, משל לקורא )דגר( שהיה מזמר בביתו של אדניו,   אגדת בראשית )בובר( פרק נח .  6

היה יושב וסועד וקורא מזמר, אחר זמן הביא אדוניו לבן הנץ, כיון שראה אותו הקורא ברח תחת המטה, והטמין עצמו, ולא פתח  

עוד את פיו, נכנס המלך לסעוד ]אמר[ לבן ביתו, א"ל למה אינו מזמר הקורא. אמר לו מפני שהכנסת עליו בן נץ, והוא רואה אותו  

את הנץ והוא מזמר, כך ישראל בעולם הזה נתונין בחוצה לארץ ישראל, ומ"ה יושבות בארצם,  ומתירא ואינו מזמר, אלא הוציא 

שנאמר אשר אמרו להן יושבי ירושלים רחקו מעל ה' לנו היא נתנה הארץ למורשה )יחזקאל יא טו(. והקב"ה אומר לישראל למה  

)שה"ש =שיר השירים= ב יד(, אמר לו משה רבש"ע  אין אתם מקלסין אותי, שנאמר יונתי בחגוי הסלע וגומר השמיעני את קולך 

כל זמן שמ"ה בארצך אין ישראל נראין בעולם, אלא העבר אותן, והן נראין, שנאמר ויגרש וגומר ואחריו וישכון וגומר )דברים לג  

ם )תהלים מז  כז כח(, אף הקדוש ברוך הוא כביכול אינו נראה בעולם, עד שעה שיעקור מלכות אדום, שנאמר מלך אלהים על גוי

 ט(, אותה שעה אלהים ישב על כסא קדשו )שם שם /תהלים מ"ז/(.  

ל שהם תחת עשו,  דבר אחר יונתי בחגוי הסלע. אלו ישרא  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שיר השירים פרק ב פסוק יד. 7

שנאמר בו )ירמיה מט, יז( שוכני בחגוי סלע: בסתר המדרגה. תחת ידי עשו שסתרו בית עולמים: הראיני את מראיך. הקדוש  

ברוך הוא מבקש מישראל שיהיו עושין מעשים טובים: השמיעיני את קולך. שיהיו מרבים בתפלה ובתחנונים: כי קולך ערב ומראך  

כך בזמן שישראל מתיאשין מן השם מפחידם על ידי  ...מוד ובשכר מעשים טובים ישראל נגאלין: נאוה. שבזכות התפלה והתל 

 האומות והם מבקשים רחמים לפניו ועושים מעשים טובים והוא מושיען. 

 ראשונים 

  עם הראשונה דקדוק ראב"ע הפ. 1

 כמו  ;זו  על זו אבנים כדמות  - המדרגה .(ג  , א 'עו) "סלע בחגוי  שוכני" כמו , גבוה מקום  והוא ;(כב , מ  'יש) "הארץ חוג " מן - בחגוי

 .(ד , ג 'מל) "'ליי וערבה" , מתוק  - ערב  .(כ , לח  'יח) "המדרגות ונפלו "

  :פשט -ראב"ע פירוש ב הפעם השניה  

מא  - מראיך  את  הראיני  .הסלע בחגוי  שהיא  יונה כמו , לראותך אוכל  ולא  , בביתך  נסתרת  את  :לה אמר  - הסלע  בחגוי יונתי  :ועוד

 .אעשה מה  לי אמרי - קולך  את השמיעיני או , (ט , לעיל  ראה) החרכים חד

 :דרש  -ראב"ע פירוש ב הפעם השלישית  

 הוא  זה - מראיך  את  הראיני  .בעננים מסותרים ישראל  שהיו - המדרגה בסתר  ועניין  .ממצרים שיצאה בעבור  - 'יונתי' אותה וקרא

ונשמ  נעשה" שאמרו  :פירושו יהיה או ;(א  , טו  'שמ) "ישראל ובני  משה ישיר  אז " - קולך  את השמיעיני .(לא , יד  'שמ) "'ביי ויאמינו"

 .נכון יותר  והוא  ;(ז , כד 'שמ) "ע

)שה"ש ו(. פסוק זה מדבר    מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות  פר כד הקמח רשות ]א[ ס. 2

בנפש הצדיק שכל זמן שהיא משתדלת בתורה ובמצות ובמעשים טובים הולכת מעילוי לעילוי ועולה ממדרגה למדרגה מארבע  

והם ארבע פרשיות )שיר א( לסוסתי ברכבי פרעה )שם( הנך יפה רעיתי )שם ב( יונתי בחגוי הסלע )שם ד(  ...מדרגות שיש לנפש 

א יפה מקושטת והמנהיגים ינהגוה לכל מקום שירצו כנגד המדרגה הראשונה אשר  אתי מלבנון כלה, המשילה תחילה לסוסי 

לנפש שהיא חלושה מאד ומנהיגי הגוף ינהגוה לכל מקום שירצו, וכן הנער מקשט את עצמו ומסלסל בשערו. ואחרי כן המשילה  

ליונה הדבקה בבן זוגה כנגד    לרעיה כנגד המדרגה השנית שהיא מתחברת אל המצות ואל המעשים הטובים. ואחרי כן המשילה

המדרגה השלישית שהוא דבק בשכלו והוא שלם בו, ואחרי כן המשילה לכלה כנגד המדרגה ד' שהוא זמן הזקנה שהנפש  

 נכספת וכלה לשוב לשרשה כענין שכתוב )תהלים פד( נכספה וגם כלתה נפשי: 

חגוי הסלע  כי הוא על צד השיר היה מדבר עם נפשו ומתאר אותה ביונה, ואמר עליה יונתי ב ספר העיקרים מאמר ג פרק ב . 3

בסתר המדרגה, לרמוז שהיא יושבת בסתר הגוף ולא נודע מקומה איה הוא, ואמר הראיני את מראיך שני מראים, לרמוז על  

מראה האותיות אשר בספר ומראה המוחשות, אשר באמצעות שניהם יושג הלמוד, כי כל אחד מהם הוא נאוה, אמר השמיעיני  

ה ערב הנה את יונתי תמתי קולך ערב, רוצה לומר הקול שתשיגי בה המושכלות מן  את קולך, כלומר אף על פי שאין קול היונ

המלמד הוא ערב עלי מאד, ועל כן השמיעיני את קולך שקבלת מן המלמד כי קולך ערב ומראך נאוה, לפי שעל ידי שני החושים  

 בשני אלו החושים כפי מה שראוי.  יצא הכחניות אשר באדם מן הכח אל הפעל, ויגיע האדם אל תכלית שלמותו בהיותו משתמש

 

ים עַ  ידח: שיר השירים  ר ָהַאָּיל  י אֹו ְלֹעפ  ְצב  ה ְלָך ל  י ּוְדמ  ים: ְּבַרח דֹוד  י ְבָשמ   ל ָהר 
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