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ריג - כשהקדוש ברוך הוא רוצה להסתיר ולכסות את האדם

דַּע שֶׁיֵּשׁ שֵׁם שֶׁכְּשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּך הוּא רוֹצֶה לְהַסְתִּיר וּלְכַסּוֹת אֶת
הָאָדָם מִן הַבַּעַל דָּבָר לְהַצִּיל אוֹתוֹ מִמָּוֶת שֶׁנִּגְזַר עָלָיו אֲזַי הוּא

מַסְתִּיר וּמְכַסֶּה אוֹתוֹ בְּזֶה הַשֵּׁם וַאֲזַי הַבַּעַל דָּבָר מְשׁוֹטֵט וּמְחַפֵּשׂ
סְבִיבוֹת זֶה הָאָדָם לְבַקֵּשׁ לוֹ מָקוֹם שֶׁיּוּכַל לְהִכָּנֵס תַּחַת

הַמִּסְתָּר וְהַמִּכְסֶה לְהַזִּיק לְזֶה הָאָדָם אַך תֵּכֶף כְּשֶׁמַּבִּיט
עָלָיו נִסְתַּלֵּק וְאֵין לוֹ כּחַ מֵחֲמַת זֶה הַשֵּׁם אֲבָל דַּע שֶׁכְּשֶׁחַס

וְשָׁלוֹם, מוֹצֵא מָקוֹם לִכְנס תַּחַת הַמִּסְתָּר וְהַמִּכְסֶה לִשְׁלט עַל
הָאָדָם אֲזַי אַדְּרַבָּא מְקַבֵּל עוֹד הַבַּעַל דָּבָר יוֹתֵר כּחַ מִזֶּה הַשֵּׁם
וְזֶה בְּחִינַת מַה שֶּׁכָּתוּב בַּזּהַר הַקָּדוֹשׁ (פִּנְחָס רל"ו) שֶׁרָאָה
פִּינְחָס הַמֵּ"ם שֶׁל מָוֶת מְשׁוֹטֶטֶת אָז הַיְנוּ כִּי הַמֵּ"ם, הִיא בְּחִינַת
הַסָּמֶ"ך מֵ"ם הַמְשׁוֹטֵט סָבִיב סָבִיב כַּנַּ"ל וְדַע שֶׁהַשֵּׁם הַנַּ"ל, הוּא

שֵׁם סאל, וְיוֹצֵא מִפָּסוּק (תְּהִלִּים ל"ב) אַתָּה סֵתֶר לִי מֵרָאשֵׁי
תֵּבוֹת וְהַמֵּם שֶׁל

מִצַּר תִּצְּרֵנִי הוּא בְּחִינַת הַמֵּ"ם הַנַּ"ל בְּחִינַת הַסָּמֶ"ך מֵ"ם
הַמְשׁוֹטֵט סְבִיב הַמִּכְסֶה וְהַמִּסְתָּר הַנַּ"ל, לִשְׁלט עַל הָאָדָם כַּנַּ"ל
וְאִם, חַס וְשָׁלוֹם, מוֹצֵא מָקוֹם לִשְׁלט אֲזַי מְקַבֵּל יוֹתֵר כּחַ מִזֶּה
הַשֵּׁם כִּי נִצְטָרֵף הַמֵּ"ם לְהַשֵּׁם סא"ל הַנַּ"ל וְנַעֲשֶׂה צֵרוּף שְׁמוֹ
סַמָּאֵל עַל כֵּן צָרִיך לְהַפְסִיק בֵּין תֵּבוֹת אַתָּה סֵתֶר לִי, לְתֵבַת מִצַּר
כְּדֵי שֶׁלּא לַעֲשׂוֹת צֵרוּף שְׁמוֹ, חַס וְשָׁלוֹם וַאֲזַי כְּשֶׁשּׁוֹלֵט עַל הָאָדָם,
חַס וְשָׁלוֹם, וּמְקַבֵּל עוֹד כּחַ מִזֶּה הַשֵּׁם כַּנַּ"ל אֲזַי נַעֲשֶׂה מֵהַשֵּׁם
הַנַּ"ל סוֹף אָדָם לָמוּת (בְּרָכוֹת י"ז) : שֶׁהוּא רָאשֵׁי תֵּבוֹת שֵׁם
סא"ל הַנַּ"ל אֲבָל כְּשֶׁמְּשַׁמְּרִין אֶת עַצְמָן בְּכחַ הַשֵּׁם הַנַּ"ל אֲזַי
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הַשֵּׁם הַנַּ"ל הוּא מִכְסֶה וּמִסְתָּר בְּחִינַת אַתָּה סֵתֶר לִי, וְגַם מִצַּר
תִּצְּרֵנִי וְתִשְׁמְרֵנִי
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