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 ח מאמר    -השבתות   אמרימ
 

  , שבת סו) רמז המשנה    )אגרא דפרקא סימן קלה( ויתפרש עוד, על פי מה שפירשנו    . י 

בקשרים   ( ב  יוצאין  בזגין   , הבנים  מלכים  אדם   , ובני  שדברו    , וכל  אלא 
  יל ראה  (, ונ ( א)סימן קיג   )עיין רמז המשנה בספר ליקוטי יקרים   חכמים בהווה 
ברמז,   ידיעה    הבנים לפרש  להם  ואין  פלטין  בני  שאינם  בנים  סתם  )היינו 

 

 

ובני   ,הבנים יוצאין בקשרים:  (ו"נשת  יעס מ  תוטמ  ת שרפ  שדוק  ת בש  ליל)וראה עולת שבת  ז"ל שם    א
ויש לפרש דרך רמז על פי   .ב(  ,)שבת סואלא שדברו חכמים בהווה  , וכל אדם , מלכים בזוגין 

הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחאי    ב(  ,)ברכות להמה שאמרו רז״ל  
 .בידן  ולא עלתה 

לביתו, ומוכרח לבטל    ף והנה הצדיקים אשר תורתם אומנתם והוא מוכרח להמציא טר
לשוק, צאתו  טרם  הצדיק  עושה  מה  הנה  וברחובות,  בשווקים  ולחזור  הוא    מלימודו 

מתפלל ומתחנן לפניו יתברך, ומקשר ומיחד נשמתו במחשבה קדושה בכדי שלא ילכד  
בצאתו הרע  היצר  ידוע    .במצודות  זוהנה  שהוא   (ב  ,צד  ח"ב  "קהו)עיין  נשמה  לו  שיש  שמי 

מהבינה נקרא בן, ויש אדם שלא זכה אלא לחלק נפש בלבד שהוא מדת המלכות וזה  
 נקרא בן מלך. 

וזהו אפשר הרמז במשנה, הבנים, דהיינו אותם שיש להם נשמה, יכולים לצאת בקשרים, 
ול לצאת  מחשבה כידוע, ואז יכ  ב(  ,כב סח  קוןהר תיוקוני זי)תר״ל שיקשר נשמתו בשרשו הנקרא  

על דרך משל למי שרוצה לירד לבור עמוק מאד מקשר את עצמו מלמעלה, כי    כנזכר. 
ן מקשר את עצמו מלמעלה בחבל ארוך,  כ מתיירא שלא יוכל לחזור ולעלות מן הבור, ל

 .ודרך החבל יכול לחזור ולעלות 

ן לו  אבל מי שהוא רק מבני מלכים, דהיינו שאין לו רק נפש, או אפילו רוח, אך עדיין אי
חלק נשמה, לא יסמוך על קישור מחשבתו, מפני שלא השיג עדיין מדרגת נשמה, ואולי 
שהם  בזוגים,  לצאת  צריך  זה  כן  על  הבור,  בעמקי  ויפול  וחזק  אמיץ  הקשר  יהיה  לא 

ממדרגת שרשו כידוע, ותגן עליו שלא    המשמיעים קול, ר״ל קול ודבור בדברי תורה, שהם
 .  ושלום סילכד ח

וש זה קאי על הסיפא, וכל אדם לא יסמוך על זה שיקשור מחשבתו, כי אולי  אדם, פיר  לוכ
עדיין לא השיג למדרגת נשמה, אלא מה שדברו חכמים הבנים יוצאים בקשרים, לא דברו 

)עץ חיים שער  אלא בהווה, ר״ל בהווה להם, שהם היו חכמים והשיגו למדרגת חכמה שהוא  

נשמה, אבל כל אדם לא יסמוך על זה, אלא  ן שהיה להםכנשמה לנשמה, ומכל ש (ד פרק א
 . יט( מן)עיין יושר דברי אמת סייצא בזוגים כנ״ל, 
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)ידי חובתם בקדושת שבת ומועדי    יוצאין (  בנסתרות לחפש בגנזיא דמלכא 
י"י מקראי קדש וכן בהתעסקם בקודש בתורה ומצות ותפלה הנה יוצאים ידי  

)היינו בסתם התקשרות שמקשרים ומדבקים את עצמם    בקשרים חובתם(  
ב  הקדושה  הארת  ידי  לפניו  על  רוח  נחת  לעשות  ועבודתם  בוראם  אהבת 

ידיעה    מו ש ברך  ית  להם  חובתם, הגם שאין  ידי  בזה  יוצאין  רצונו  ולעשות 
  בני מלכים בזגיןבפרטיות הכונה בעליית העולמות ויחודי השמות, אבל(  

בבינה אין מהראוי    ברך ית ם )בני מלכים היינו בני פלטין אשר חלק להם הש 
לב  בקשרים  עצמם  רק  לפטור את  חובתם,  ידי  לצאת  בכונת    בזגין ד  היינו 

  ה "ר ו ב ג   ד " ס , היינו ז' מדות ח ז"ג אורות העליונים, כללות הספירות נקראים  
, וגם זגין  ת " ע ד  ה " נ י ב  ה " מ כ וג' ראשונות ח  ת " ו כ ל מ   ד " ו ס י   ד " ו ה  ח " צ נ   , ת " ר א פ ת 

   . זוגיתא חיוורתא   ( א   , ברכות לא ) הוא לשון בהירות מלשון  

והנה לבל יאמר האדם שהוא אינו ראוי לעסוק בנסתרות ויפטור את עצמו  
בקשרים כנ"ל, הנה סיימו חכמי האמת במשנה היקרה הלזו שנמסרה  סתם  

)כל אדם מישראל ראוי לאותה איצטלא    וכל אדם מסיני(    ה פ ל  בתורה שבע 
, ושואלין לאדם ביום הדין  מו ש ברך  להשתמש בזגין, וזהו עיקר שעשועיו ית 

)הא דתנו במתניתין בני    אלא (  בבני צפית במרכבה   ( ב סימן  י  רשה  מדרש משלי פ ) 

 

 
ישראל לחפש בגנזיא  לעידוע שרבינו אחז ש  ב בן  , ולהרבות בלימוד תורת  אכלמד  כל 

וי  ד"ה והל  פרשת ראה)אגרא דכלה  וכמו שכתב ב   , הז  דומילמ  ו מצע  ת א  ר וטפל  ןיאשו  ,הח"ן 

לו   אין  כי  תעזבנו  לא  בשעריך  עמךאשר  ונחלה  להתעסק    :(חלק  לי  מה  יאמר  לבל  לאדם  אזהרה 
במושכלות ובדביקות האלקות הלא הוא דבר שאי אפשר להשיג על בורייה, רק מחויב  
בכל יום להתבונן כפי שכלו, וכשיתוודע לו איזה מושכל יעתק ממנה לגבוה יותר, ובכל  

יוסיף אומץ במושכלות ובהתבוננות גדולת אלקי עול ם, על כן מהראוי  יום ובכל שעה 
לאדם לשמוח בחלקו חכמה בינה ודעת שנתן לו הבורא ית"ש ומה שחננו הבורא בחכמה  

 . וכו' ובדביקות, והש"י יעזור לו בכל יום יותר ויותר 

זאת מטרתי    :רהוז  ינוקית  לע  יאר  יחל  ראב  ורפסל  הבושת  יכרדה  וניבר  תמדקהב  םג  הארו
בהקדמתו  ז״ל  פאפירש  ומהר״ם  הקדמות  בשער  מהרח״ו  בהקדמת  המבואר  עפ״י 

מה להשיב על צפית במרכבה היינו ללמוד חכמת    לפרע״ח שצריכין ליזהר לקיים ולידע 
האמת, ובפרט בדורות האחרונים בסוף יומיא כמבואר בזוה״ק, שיתפרנסון בהאי חיבורא  
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)שהווה ברוב בני אדם שאינם    שדברו חכמים בהווה מלכים דייקא בזגין(  
לא בזה ולא שקץ ענות עני בדעת,    תברך י ם  הש   ה ז ל  כ ם  יודעים במרכבה( ע 

 . דויוצאים בקשרים כנ"ל   גובשועו אליו )בקשרים( שמע 

ספר העיקרים מאמר רביעי פי"ח.  ) , ידוע מה שהקשו  הבנים יוצאים וכו' ומעין הנ"ל,  

בסימן    עיל ל כתבתי  ש ו  פלה ישתנה הרצון )כמ איך על ידי הת   ( רמב"ן שמות יג, טז 
( הלא באחדות פשוטה מוחלטת אי אפשר לומר שינוי רצון כנודע וכבר  הח 

דברנו מזה לעיל, אבל הבקי בשותא דרבנן והבאים בסוד י"י בעניני המרכבה  
ורחמים   דין  וזאת  וזאת פעולת הדין  זאת הספירה ספירת החסד  בספירות 

נות לאין משער, ומבראשית כך נברא כפי מה  בהמזגה וכיוצא מדריגות ובחי 
,  שיתעורר האדם איזה מדה בעולמות עליונים וכפי מעשיו ופעולתו כן יפעול 

להמשכיל אין כאן קושיא, כי הכל כלול ברצון אחד באחדות פשוטה,    ן כ ם  וא 
   . הבן מאד הדברים 

משנתינו   תתפרש  זה  בקשרים ולפי  יוצאים  לקשר    הבנים  כונתם  )בסתם 
יודעים פרטיות הכונות בשמות   סוף בעל הרצון, הגם שאינם  אין  הכל עד 

)מישראל    וכל אדם מרמז על הספירות כנ"ל(,    ז"ג )   ובני מלכים בזגין ומדות(,  

 

 
בדרא בתראה עד דייתי מלכא משיחא ב״ב, וכן האריכו בזה בכל הספרים, ואחרון חביב  

זי״ע, ואא״ז    הקדוש מהרצ״ה מזידיטשוב  ,בדור שלפנינו  , רבותינו שבגולה מאורי עיננו
הקדוש סור מרע ועשה טוב עם הוספות מהרצ״א,    רפהקדוש מהרצ״א מדינוב זי״ע בס

האו על  גנים  מעין  א  םייח  חר ובספרו  באורך  ( )בפרק  הצורך  ,שביארו  המה    ,ככל  ע״כ 
כדי לפרסם   ,ולערוך מערכה  , הרהיבוני בנפשי עוז גם פעוט כמוני לקרבה אל המלאכה

לכל אחד אשר חננו ה׳ בתכונת נפשו    רכמרכבה כנז החכמה הקדושה, וזהו ענין צפית ב
על כן צריך בא״ר רחובות לראות ולהבין בתיזוה״ק לידע מה שלמעלה ממנו    , ומדרגתו

 . 'וכו  חיים כביכול מוחין שנקראים חיי המלך י"עין רוא״ה לח
 על פי תהלים כב, כה.  ג 
  תשודק  תלעמ   תגשהב  תו נוש  ת וגירדמ  שיש  הזב  ו ניבר  ך יראה  , ז  ןמיס  ז   ר מאמ ב  ליעל  ד
 .הז יפ לע שריפש המו ש"ייע ,ותגשהו   ותגרדמ יפל לכה ,תבשה םוי
 .וניתר עהבו ,םש ן ייע ה
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הכונות(,   פרטיות  לידע  ביחודים  לעסוק  בהוה ראוי  חכמים  ,  אלא שדברו 
אין אני יודע בפרטיות  )הגם ש   ואני תפלתי לך ד' עת רצון ובזה יש לפרש  

כונתי בסתם בעת רצון לצאת ידי חובה בקשרים    ה ז ל  כ ם  השמות וספירות, ע 
 לקשר וליחד הכל עם הרצון העליון עם בעל הרצון(, הבן הדבר כי קצרתי.  

עוד    . יא  רצון ויתפרש  עת  ד'  לך  תפלתי  אליהו  ואני  שאמר  דרך  על   ,
,  עלמין דאנת הוא חד ולא בחושבןרבון    ( א   , יז ) בתפלתו בהקדמת תקוני זהר  

, ומהו הנתינת טעם  דאנת הוא כעין נתינת טעם    דאנת הוא וכו' הנה אומרו  
בזה   ואמרנו  )הגהות  לדבריו הרי לא אמר מקודם שום דבר רק רבון עלמין, 

הוא בגימטריא ד' מילואי השם הנכבד    רבו"ן פי דנודע תיבת  ל  ע   מהרצ"א שם( 
אשר מאירים בארבע עולמות אצילות בריאה  )   וע"ב ס"ג מ"ה ב"ן ב"ה היינו  

כנודע  עשיה  בצירוף  יצירה  העולמות   הוי"ה (  כל  דהיינו  זהכוללת    י' , 
)הוא שם    ( חד רק  פ ב  מ ר  ע ש ם  יי ח   ץ ע )   בעשיה   ה' ביצירה,    ו' בבריאה,    ה' באצילות,  

(, והנה ד' שמות הנ"ל  טוא ה רוך  ב   וף ס ין  המייחד כל העולמות באחדות בא 

 

 
במילוי ה'    , א"במילוי א' ה  , י"כי אות ה' ניתן במילוי י' ה  ם,' אופנידמילויים הוא באופן    ו

ימן של אלו המילואין  סו  .ו" ו ו"ו וא"וי  :ן להכתב בג' אופנים הללוו' נית  וכן האות  ,ה"ה
 ו תמדקהב  'קה ה"לשה ןושל)יה"א שמיה רבא וכו' דע"י אלו האותיות יתגדל ויתרחב שם הוי"ה 

 . (םימשה  ר עש רודיס ל

  םש  .ב"ע  ה לוע  י"ה  ו"יו  י"ה  ד"וי  :ן "ידוי  יולימב  ה"יוה  םש  : ךכ  א וה  יולימה   ן ו בשח  ןפואו
 ד"וי : ן "יפלא יולימב ה"יוה  םש .ג"ס ה לוע  י"ה ו "או י"ה ד"ו י :ן "יפלאו  ן "ידוי יולימב ה"יוה
  ל כ  . ן "ב  הלוע   ה"ה  ו "ו  ה"ה  ד"וי  :הזכ  ן "יהה  יולימב  ה"יוה  םש  . ה"מ  הלוע   א "ה  ו "או  א"ה
  רמאמ  ליעל  דוע  ה אר)  ן " ובר  ן ינמכ   הלוע  ה"יוה   םע  דחיבו  ,ב"לר  ןינמכ  ה לוע  יולימה   םע  תומשה

 . (ארוהנ הוהו ארוהנ אהי  'ד רמאיו  ה"ד ןתנוי םוגרת  לע חנ תשרפ  הלכד אר גא .ה"יוה  תכרעמ ה רשי  לגר .גי ןמיס  א
 . )לשון רבינו בהגהות מהרצ"א שם(ה לנשמות כל העולמות מהוי"ה פשוטה הכוללת נש ז

י' באצילות סוד שם ע"ב דיודי"ן   ,ארבע אותיות הוי"ה בארבע עולמות אבי"ע  :םש  ל"ז  ח
ו' ביצירה שם מ"ה   ,ה' בבריאה שם ס"ג כי אמא מקננא בכורסייא  ,כי כולם בחכמה עשית

 . ה' תתאה בעשיה שם ב"ן כי מלכות מקננא באופן   ,כי ו' ספיראין מקננא ביצירה
שממנו מתפשט החיות    ן רבו"  םאנחנו אומרי  ואהרוך  ב  וףסין  הנה כשנרצה לדבר מהא  ט

  ם אנחנו בעולמות ושמות משוני  םהיינו באותיות מדברי  , כל העולמות  ךהפנימיות בתו
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)עיין זה בספר    רבו"ן עם שם הנכבד פשוט נשמת כל העולמות בגימטריא  
  כ " נו ( בשם הרב הקדוש מ יסידורו של שבת   פר ס   בר המח ל  שערי תפלה מבע 

   . במעזבוש זצלה"ה( 

אליהו,   שאמר  מה  תבין  עלמין ומעתה  רבון    רבון  אותך  מתאר  )מה שאני 
, הוא משום(  א ו ה ך  ו ר עלמין ולא מלכא דעלמין וכיוצא בתוארי ושבחי השם ב 

)הגם שנחלקים העולמות ומשתלשלים זה מזה    דאנת הוא חד ולא בחושבן 
ע  הנכבד,  שם  מן  אחר  מילוי  יש  עולם  פשוטה    ה ז ל  כ ם  ובכל  אחדות  היא 

ועל ידי כן גם עולם  מוחלטת ובתוך כולם מאיר השם הוי"ה הכולל כל עלמין  
העשיה מכון להתקשר עם הרצון העליון המאיר ומחיה כל העולמות על ידי  

 

 
אבל עליות כל העולמות א"א    , ואות אחד מהוי"ה הפשוטה  ,ע"ב ס"ג מ"ה ב"נ  ,זה מזה

יחד אנו לאומרו ב  םוהחיות המתפשט ומחיה העולמות מוכרחי  , אות  םושו  םש  םלדבר שו
 .  השמות ן מני  ן,עלמי  ן רבו"

  ן במני  ןואמר למה אני אומר דוקא בזה הלשו ףומפרש תכ ן, עלמי  ןוזה שאמר אליהו רבו"
רבו" ביחד  ולא בחושב  םהוא משו  םואמר הטע  ן,כל השמות  הוא חד  כי    ן והב  ן,דאנת 

 . )לשון רבינו בהגהות מהרצ"א שם( נראה לי , הטוב יכפר םיראתי להרחיב הדבור והש

ויכוח שני  )ספר שומר אמונים הקדמון  הבנת הדברים כדאי להעתיק כאן ממה שכתוב בלו

זו לחלקים, ולומר שיהיה חלק מעצמותו  :  סימן יא. מובא בבאר לחי ראי שם( אין לחלק השגה 
מושג לזולתו. כי יתחייב ריבוי בעצמותו מבחינות שונות, חלק מושג וחלק בלתי מושג, 

ולא בחינות, אלא אחדות פשוט בתכלית הפשיטות, ולכן אם    והוא ית"ש אין בו חלקים
וזה הוא   נאמר שנדע חלק, נדע הכל, ומי שישיג מקצתו, ישיג כלו, וזה וזה נמנע הוא. 
שאמרו בתיקונים דף י"ג, רבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחושבן, אנת הוא עילאה על כל  

 . ל וכו'עילאין, סתימא על כל סתימין, לית מחשבה תפיסה בך כל
שמעתי מפה קדוש מדבר ממחו'    בתשובה שכתב בענין אמירת לשם יחוד. שם כתב:   י

  םהרב הגדול והקדוש בוצינא דנהורא עלאה ויקירא אור מכוסה ומופלא מוהר"ר אברה
  ן רבו"להמבקש ממנו דבר    ףיהושע העשיל נר"ו האב"ד דק"ק אפטא שדרכו לומר תיכ 

  ."או רפואה או שאר בקשה ,עזור לזה על הדבר הזה שמבקש םהעולמי

  ד' מילואי  ן שהוא חושב  ן במלת רבו  ןדעתו בזה הבנתי שמכוי  ףוכשעמדתי קצת על סו
  ם במאמר אליהו ז"ל שהוא לעול םהעולמי ןכמו"ש בכונת רבו)הוי"ה הפשוט  םהוי"ה וש

ד'   םה םי"ע והחיות שלהכללות ד' העולמות אב םוידוע כי ד' השמות הללו ה ם(,יהא אד
ש רבו  ,המיוחד  םאותיות  במלת  הכל  ן וע"כ  והנורא  ,כלול  הנכבד  וכללות    ,המשפיע 

 . וכו' םהעולמי ן ע"כ אומר רבו  , הדורות ףעד סו םהמקבלי
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רבון   אותך  מתאר  אני  כן  על  העולמות,  כל  נשמת  ב"ה  הוי"ה  הקדוש  שם 
מספר   הוא  העולמות  בכל  כי  ב"ן דהיינו    רבו"ן עלמין  מ"ה  ס"ג    ע"ב 

אנת הוא  ד פשוטה המאחדת הכל, להורות    הוי"ה המחולקים בד' עולמות ו 
ג חד וכו'    ואני ,  ן כ ם  , על כן תבא לפניך התפלה לרצון העליון(, וזה שאמר 

, נשמת כל העולמות, ובזה מאחדים הכל  תפלתי לך הוי"ה )כנסת ישראל(  
אפשר   ואי  רצון,  עת  התפלה  קיבול  זמן  נקרא  כן  על  הקדום,  לרצון  עד 

 להאריך בדברים כאלה.  

  ל" ר ה מ ל   ל א ר ש י   ת ר א פ ת )   ת החוקרים . על פי חקיר ואני תפלתי ויתפרש עוד    . יב 

פעולה  ( ' כו ו   י כ נ א   י מ   ה ש מ ר  מ א י ו   ה " ד   ת ו מ ש   ת ש ר פ   ת קו ו מ ע   ה ל ג מ   . מח   ק ר פ  שכל  כתבו   ,
המתבקשת מן המבקש אל המתבקש, הנה מן הצורך הוא שלא יהיה איזה  

וכיוצא  וראוי להמבוקש  יהיה כדאי  )היינו שלא  וגם  יאמניעה מן המבקש   ,)
שלא יהיה מניעה מצד המתבקש )דהיינו שאין בו כח למלאות המבוקש או  

המבוק  מצד  מניעה  יהיה  וגם שלא  בטבע(,  אכזרי  )שהזמן  שהוא  בעצמו  ש 
וכיוצא(, והוא מה שגדרו בזה גדר מאמרם מה שממנו, מה   אינו גורם לכך 

   . שאליו, מה שבין, הבן 

בקשתי   מלעשות  מניעה  כאן  אין  לדודה,  ישראל  כנסת  מאמר  זאת  והנה 
)המתפלל והמבקש אני אני    ואני תפלתי בשום אופן מאלו הג' אופנים, דהנה  
  ם ל האומות כקוף בפני אדם נגדה, א וכ   יבהוא רעייתך האהובה היפה בנשים 

וגם התפלה היא(    ן כ  )המהווה כל    לך הוי"ה אין כאן מניעה מצד המבקש, 
בידך להוות כל דבר  ויכולת  ורחמים להטיב לברואיו    ן כ   ם א   , הויות בחסד 

ממה   ויותר  לברואיך  להטיב  דרכך  כן  כי  המתבקש  מצד  מניעה  כאן  אין 

 

 
  ן מיס  - אב מאמר ב  -מאמרי חודש תמוז ב ןלהל וניב ר ן ושלמ) תבקש וכיוצאאו לא מצא חן בעיני המ יא

 , דעומ  א ב  י כ  הננחל  תע  י כ  ןויצ  םחר ת  םוקת  ה תא  : (די  ,בק  ם ילהת)  קוס פה  ת א  הז   ךרד   לע  וניבר  ראבמ  ה ז  יפ  לעו  ,די

 . (ש"ייע
 . ח ,א םירישה ריש יפ לע יב
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)רעוא    ( ב   , ח פ   ב " ח   ק " ה ו ז )   עת רצון תפלתי הוא(    , וגם עת יגשהעגל רוצה לינק וכו' 
אם כן    דרעוין אישתכח ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה לעשות כרצון וכו' 

 .  אלהים ברב חסדך ענני וכו' אין כאן מניעה מצד מה שבין, על כן(  

 

 

 
 .א ,פסחים קיב יפ לע יג 


