
 לד' השערזה
 בו יבואוצדיקים

 לחנוכהמאמרים
 מפנינים, יקרים ואופנים, דרכיםק"ב

 מכב"י, ויהוד"ה הכהנים, החשמונאי"ם בעניני בפרד"סממייל
 ופלא. הפלא מגולה, אבני חז"ל, ובדרשות בזה ונדרשים הרמוזיםומקראות

 מורה, כמוהו מי התורה, שר הקדוש הגאון אדומו"ר פעלים רב חי מאיש יחדיו חיברו אלוכל
 מקבציאל, פעלים רב ישראל, תפארת צבי רבנן רב אלקים, איש עולם יסודצדיק

 בפרץ ועומד גדר גודר ופרישא חמידא קדישא בוצינא אריאל, גולתראש
 כקש"ת תהלה, דומיה לו הגולה, מאור בנש"ק מזה בן מזה החזק, פמיש הימיניעמוד

 ועכ"י זי"ע זצוקלה"ה שתירא הירש לבבני מוהר"ר ורבנאמרנא
 יע"א והגליל מונקאמש דק"קאב"ד

 הקדוש, זוהר תיקוני על ראי לחי באר דעה, יורה על תשובה דרכי ס' המחברבעל
 ומועדים. התורה על בנים תפארת תפארת, צבישו"ת
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 ראבינאווימש ליב יהודאמשה
 מונקאמשאבדק"ק

 תשם"ג. כמלו י"גבס"ד,

 הנוכה על אמונה דרכי הקדוש המפר את לראות שזיכני אקרא, ד' ובשם תודה זבהאזבח
 עליה ולדרים לארץ להאיר בעזהי"ת לאור יוצא זי"ע, תשובה דרכי בעל אדמו"ר אא"ז כ"קשל

 ראתם. עין אשרי אמ"ת, הוצאת בהקדמת המעלות פרמי מבואר כאשר ישנים, גם הדשיםבאורות
 הגנוז בשר ממיתמתוכם הנוכה, עניני על בעיקר מיוסדים אלו קדושים שמאמרים שאף לדעתוזאת
 יופ.יום העתי נאפר שעליהם השנה, לכל השייכים וההמירות התורה במאור והדרכות עניניםגם

 שלומינו לאנשי ובפרם וזמן, עת בכל תמיד לימוד מדר בהם לקבוע וראוי יהפצון, דרכי ודעתידרשון
 בעל אדמו"ר אא"ז כ"ק שכתב במה ובפרמ זה, קדוש מפר של קדושים בדברים ומבין המעייןשיהיו.
 גם הקדש וברוה יומין, בעתיק שרזכן שפיריי, מילין שהני יראה מילין, באקדמות זי"ע אלעזרמנחת
 פוסעים שאנו אחרונות פסיעות של אמונה דרכי את ד' באור לן להאיר ובעיקר נאמרו, העתידעל
 יבא במהרה לקראתנו, המאיר המשיה מלך של לאורו נזכה ומאורם הזה, ההשוך הגלותבסוף

ויגאלנו.

 תורה ברגשהכו"מ

 ראבינאווימש ליב יהוראמשה



 בלבותם וליטרים לטובים ד'הטיבה

 יזכר הצוג%
 מעערים, שמם המיערים, השוים הנככיים, יויויע כגידמעלץ

 ולעעודו;, לערו; עעלים ומעשים ששים יחסד, עדקדןרודפן
ח"ו;

 הי"ו ףנערכו4ע יימו"ה הי"ו העללענדער זעמרה

 המשאר השד ההסוג ידידעגן המשהר השד ההסוג ידידעגן
 קודות למקרזל הועראשון קודות למקרש הזערענון
  ולפרג גנלל מונקעעהץ כע,דחי וגערט גתן מונק4)עהץ גןע,דושי

 הי"ו הכערטלן זיטנמו"ה הי"ו ה4נליט~דעי גיחוךמו"ה

 מטסם כקפה להוזיל לגם כהיכ הועג עשר%
 ונקדיש ספר לאררלהושע
 אאישירט
המהדורי

 ד;עכהיע

 עלהם יע מע הקדוש ממחגר רגוע מרןזיע
 להם כל כל וכעד כעדם טוב ימצץ מרומיםיגעזי
 מוטע הרמם ימים ארד דמיטג מי4 גבל~עגיך
 מע4ע וכהירע עפע יכריוע ד, ככרכעמעלם
 טהורו; ו;' ייר34ע גדורד; מעדים כלם וכל כלםלנארע
 להן דירן כהארו; יוד ק ככיעע ד' לשועע לרעע טכהעד

 דאורייתאלקרע
 קמעהווסות



 טוב ושם יד ובהוטותי בביתי להםובתתי
 מטמע ליוןיעל

 תתו:%, היו) ד' ירתת ממעשיה, כמעה החשוכה, עשהה%
 %מ~נע'ה משנטילמרע
 ש,ו; שלמו; מו"הנע

 גי"נ מקושר הע"י, ע"ש מזקמ המטפר, ד;רכמ ו;נכנד, ידידתעשע
%טה.ר  חט י% 
 יע('ע מענטריאל נעיר יקרהעק

 זי"ע עלעזר מסע געל מרן אדמו"ר כ'ק תלמידימזקמ
 ההטוגה ומשמתהה נעלה לל לדעטןנפטרו;
 עטס"גל3'ק טרהטע לחדש ה'יום

 יזכףו ויטוהועל
 מעמרים, ויטוה שמם ו;נכגדים/ ידידיע החשותם/גמה
 ב"ו; ולעעודו;, להורו; פעלים ומעשים ששים והודרים,גהי41ם

 ששם יוסףמתה
 היץ זלופן הקלטהמתה ה-

 הי"ו משה שכנעלמו"ה

 ו;עןי מחשותה משתהד;וכך
 מנמהה ולעוגת יעי ינ 4ש שיט הו1%עשר

 החיים נצרור צרורו; נשמנהההע

 למורו; שי יולי לעת טכס עדי נטרכן ו;חמורוע ויקרטע לכליזל



 לאור הטוציאיםהקדמת

 עולם לאור להוציא שזיכנו עלינו גומר האל תיוצר ו'ישתבה ה'בוראייתברך
 בעניני - לחנוכה מאמרים ק"ב אמדנה", "ררני ספר הדשבאור
 עולם, אור ורבינו מורינו אדונינו לכ"ק אשר מכבי, ויהודהההשמונאים

 ממונקאטש תשובה דרכי בעל שפירא הירש צבי מרן הגולה, בני כל שלרבן
 ועכ"יזי"ע
 שהגם זי"ע, אלעזר מנחת בעל אדמו"ר כ"ק לבנו אמר זי"ע המהבר רבינומרן

 תושיה והגדיל עצה "הפליא זי"ע יששכר בני בעל אדמו"ר כ"קשזקינו
 הרי אלו", אורה בימי שנינו המאיר הגדול התייר כמוהו שאין הנוכהבעניני
 להתגדר, מקום לו הניח בזה, המסתעפים וברמזים מכב"י יהודיה של זהבענין
 יהוד"ה בענין דברים הידושי ובמחשבתו בדעתו עלה השנה ימות בכל כיעד

 לומר, מוסיף זי"ע אלעזר מנהת בעל אדמו"ר כ"ק שונים בדרכיםמכב"י
 ניצוץ היה ורואה, מבין לעין הנראה, כפי אמינא, הוה דמסתפינא,ד"לולא
 להלן ,ראה צב"י" שמו מספר - מכב"י מיהודיה גם נשמתו קדושתשורש
 זה( לספר אלעזר מנחת בעל רבינובהקדמת

 המהבר מרן של לפטירתו השנה בתוך לראשונה נדפס הקדושהטפר
 לאור יצא אז ומני המעטירה מונקאטש בעיר תרעיד שנת -זי"ע

 דפוס ראשונה מהדפסה צילום במהדורת תשכ"ז, בשנת אהד, פעםעוד
 הרבה, הלומד בה שנתקשה עד השגיאות בה ורבו בהפר רבות נלקהזו
 קדוש שבמפר פוב כי האור לגלות הקודש מלאכת אל הגשנו לזאתאי
 ואלו טובות, מעלות וכמה בכמה לכאן באו חדשות פנים הש"י ובעזרתזה,
הן

 את המאירות ויפות מרובעות באותיות מהדש סודר הספר כלא.
 הלומד דעת את ומרהיבות הלב את ומשמהותהעינים
 בדפוס בה שנפלו שגיאות מאות ונתקנו מהדש הוגה הספר כלב.

ראשון
 עשינו כן תיבות ראשי ופענוח וניקוד בפיסוק הדבקים בין ניתן ריוחג.

 ולבהירות הענין להבנת הדברים יארכון אשר במקום מחודשיםקטעים
הלימוד
 קודש למקראי מדויקים מקומות ומראי ציונים המפר בפנים הוספנוד.

 כו' חסידות וספרי האריז"ל כתבי חז"ל,ומאמרי

 הענין, להבנת הנצרך במקום דברים הרהבת הוספנו לקו מתחתה.
 אשר הקדושים רבותינו וספרי הסידות ספרי ושאר האריז"למכתבי
 הנאמרים הדברים עליסובבין

 אופנו על דבר דבר למצוא כדי ענינים, מפתה הוספנו הספר בסוףד.
 כן הלומדים לתועלת זי"ע רבינו לתורת כאזניים ישמש בודאיאשר



 לאור המוציאיםהקרמתי

 הזהר ומאמרי חז"ל מדרשי הש"ס מאמרי תנ"ך לפסוקי מפתחהוספנו
הקדוש

 זי"ע רבינו תורת אור בראותם היתלמידים ויינילו ה'חסידים י'שמחוובכן
 יעזרו הללו שתיקונים ובודאי בהדרה, כלול חדשה במהדוראמופיע

 הקדושים בדבריו הלומדים יתרבו כך ומתוך בספר, העיון להקלויסייעו
 להתדבק תשוקה להלהיב הנשמה לעומק והחודרים הלב אתהמעוררים
 צדקינו משיח לביאת והצפייה האמונה את ומחזק והחסידות, היראהבדרכי
 בימינובמהרה

 והמסייעים העוסקים ולכל לנו יעמוד וסכיי זי"ע הקדוש המחבר מרןזכות
 בראשינו, ורבינו צדקנו, משיח פני לקבל נזכה עדי זו, הקודשבעבודת

 וחסדיו רחמיו ברוב דירןבמהרה

 התשם"נ האורה,ימי
 א.ם.ת.הוצאת

 מונקאמש - תורהאור



 ראשון[ ]רפוס לאור המוציאדברי

 ולהוציא לזכות והגיעני וקימיני שהחיני ה'יוצר, ו'ישתבח אבורא,י'תברך
 ישראל בני בלבות להשריש הוא, כן כשמו אמונה, ררני המפר אתלאור
 בשנה שנה מדי והקדוש הגדול מהתייר היוצאים בדברים שלימהאמונה
 מתוך המדברת השכינה ושמעו ראתה עין אשרי חנוכה, נר הדלקתבעת
 קצהו אפם תהלה, דומיה לו אשר הכ"מ, זי"ע עולם יסוד צדיק מרן שלגרונו
 בן שלימ"א הקדוש הנאון הרב מרן מאת הנוכחי בהקדמה יקר קוראתראו

 זי"ע עולם יסוד צדיק אלקים איש הקדוש הנאון אדומו"ר מרןהמחבר

 פלאי נפלאות, בגודל ו3מטריאות, הסוד דרך על ברמזים המה הדרכיםורובי
 מסוגלים, המה ואשר נאמנים, נטעי המבינים, חן ליודעי מלך ומעדניפלאות,
 ענינים בכל ולישועה מעולה ושמירה שמים ליראת ישראללנשמת

 לדורשי הטובות את הנה נמצא אשר בהדרכים פה ארשום זאתמלבד
 ב', דרך המה הלה פשט, דרך על כמוני אנשים 3ם יתברך השםומבקשים

 כהנה ועוד פ"ד פ"א, ס"ה, ס"3, נ"ז, נ"ב, נ"א, מ"ד,מ"ב,

 מהנה אחת כולם הדרכים, בכל לנפשו ונועם מנוח ימצא ה' דרכי מבקשוכל
 פרטות על נראה, לא הזה כבושם ואשר תורה, באור ויאירו נעדרה,לא
 מכב"י יהוד"הענין

 נפשכם, בדשן ותתענגו לביתכם, ברכה הביאו ישראל בית אחינוואתם
 בקרוב ולגאלנו, להושיענו משאלותינו, בכל עלינו, י3ן רבינו המחברוזכות
בימינו

 תרעיד אדר בחודש החתום עלבאתי
 במונקאטש המתגורר זצ"ל מוהריי בההם העכב מאיריעקב



 מיניןאקדמות
 לא מתימרים המה חיבורם בכבוד מתגברים, באמרים המדברים, ראשי המחברים,דורכי

 סגולה, אבני בהעלות המעלה, מיעומ ושפלה, כהה יד לידי, ראתי בחך עמדי,כן
 אביהן אאמו"ר דאבוה מילי לקיים לעולה, הדפוס במזבח ולתהלה, לשם לה' קודש נזראבני
 תפארת צבי לעטרת ראשינו, על נרו בהלו הטוב ורצונו זי"ע, זצללה"ה הכ"מ ישראל שלורבן

 הגדולה, דעתיה סלקי לגבו"ה אמרי"ן הני לאמתו, אמת במדת בקודש דרכ"ו זה אשרישראל
 אמונה לאל ולבו ידיוויחי

 בשמא, מדייקי דאינון בטעמא, ערכין אינון חיבוריא קדם מן רשוותא, ורשמי מפריאוקרמי
 חברייא, מן ולא זעירא אנא גם דא בגין בשמהא, יקראון כן דספרהא, עבידתאולפום

 זי"ע הכ"מ קדוש אלקים איש אאמו"ר קדוש מפה ששמעתי מה ארשום דשמיאבסייעתא
 אופנים ק"ב נתייסד כי אמונה, דרכי זה בשם וקראו פנקסו על רשם אשר ונימוקוטעמו

 )ם, חדש זוהר בתיקוני הנזכר 'מכב"י' ובשם מכב"י יהוד"ה ענין על מרווחים בניניםודרכים,

 צרור ספר )יאה הראשונים בספרי עוד כתבו וכן י'הו"ה, ב'אלם כ'מוכה מ"י תיבות בראשיב(
 כמוכה 'מי עולה 'דרכי' כן על ועוד(, ט סימן ישעיה, הליקוטים שער ישראל שמע ד"ה ואתחנן, פרשתהמור
- יהו"ה'באלם  מכבי', 'יהודה עולה 'אמונה' 'באלם'( בתיבת י' וגם ו' חסר בתורה נכתב )כן 
 וגם 'אמונה' כמספר דרכים 'ק"ב' )כנזכר( בו יש וגם 'צבי' המחבר[ ]שם מספר עולהוגם
 מאמריו בכמה זי"ע זצללה"ה קדוש אלקים איש לזקיני יששכר בבני )כמבואר חנוכה עניניכי

 האמונה נגד ללחום שרצו היונים נגד החשמונאים בהלחם המה הקדושים( ספריםובשאר
 בעד נפש במסירות לחמו אביו ובית ואחיו מכבי' 'יהודה והמה הפלוספיא, יון חכמתולהגביר
 אמונה דרכי בזה לו נאה שמו כן על'האמונה',

 יאריכו מלפניהם, אשר ורבותיהם, מאבותיהם תורה, חידושי לאורה, המוציאיםוקרמי
 אבותינו, דרך ולא דרכנ"ו, זה ולא גבן נחיג לא אמנם תולדותיהם, ויספרובשבחיהם,

 הכ"מ אאמו"ר של ותורותיו, חיבוריו ורובי וצדקותיו, פעולותיו מרוב שלם חיבור נצרךוגם
 אאזמו"ר אביו )מהסתלקות במלכותו שנה עשרים כי דנא, לחיבורא מהנוגע אזכיר אךזי"ע
 הניף חומר, כמין דרש דרש בזה( הסתלקותו שנת עד זי"ע ישראל של רבן אלקיםאיש

 החשמונאים, בעניני נאים, מאמרים בשמו, הרומזים והכתובים מכב"י, יהוד"ה ענין עלהאומ"ר,
 הסעודות בכל וכן ונוראים, קדושים הנפלאים, באמרותיו חנוכה מלילות ולילה לילהבכל

 מאמרים, חידש עת ובכל אחד ליל חיסר לא ושנה שנה בכל עשה וככה חנוכה, קודשובשבת
 שפר, אמרי ספר, על העלה מאשר סדרתי אשר מזעיר כמעט זהו כן על לבקרים,חדשים



 מריןאקדמותיד
 מקום כי ואמר המהור, רוחו על עלה ואשר בהיר, באור שגילה במספר, המאמרים עררלפי

 בנ"י בעל רשכבה"ג זקינו אשר עד מכבי'(, 'יהודה )בענין להתגדר בזה אבותיו לוהניחו
 המאיר הגדול התייר כמוהו, שאין תושיה, הגדיל עצה הפליא הנוכ"ה שבעניני זי"עיששכ"ר
 מקום הניח בזה המסתעפים ורמזים מכב"י יהוד"ה של הגדול ובענין אלו, אורה בימיעינינו

- הכ"מ לאאמו"רפנוי  לחנוכה ביששכר שרי ומאמר יששכר בני הספר בהקדמת )ועיין 
 הכהנים החשמונאים המה לוי משבט או אלא דמורי ליכא מדאחז"ל הענינים יחדיו חיבראשר

 עוד( ויחכם לחכם ותן ברמיזא, לחכימא ודי ותבין, שם עיין יששכר, משבט אוהקדושים
 'יהודה בענין דברים לו ונתחדשו ובמחשבתו בדעתו עלה השנה ימות בכל כי לי הגידגם

 דחנוכה יומי זולת השנה ימות בכל כי ומכיריו ליודעיו ממילא ומובן שונים, בדרכיםמכבי'
 למי גליון עלי בהרר יתואר לא אשר העצומים מרדותיו מרוב בדיו הספר על זה רשםלא

 ובחיבוריו ותפלתו, בתורתו דשמיא במילי הא קודש נאוה בביתו החידוש, את ראהשלא
 ולעמוד גדר לגדור והמדינה דמתא במילי והא ולסדרם, מחברם התורה פינות בכלהגדולים
 לקבל להבאים בתפלתו, ולמליץ לפה ולהיות פרטיה, בכל הקדושה תורה דת בהחזקתבפרץ
 ה' אהבת בעד בנפשו ועמד יחד, וכללם צד, מכל יחד מבבוהו ככה עצתו, ולשמועברכתו,
 ומכאוביו צרותיו רוב מלבד ממש, לבו עד לו נגעו לאנ"ש בפרט ישראל ואהבתותורתו
 חיבור לסדר היה רצונו והנה מפשעינו מחולל הוא וגם יוכיח ה' אהב אשר את גופוויסורי
 אלא בראשונה(, כמבואר הנזכר בשם קראם כן על כי 'אמונה', )מספר דרכים ביק"ב'הזה

 כיבוד במצות בחיבה, למלאות בזה הנני קדשו דברי כפי כן על הדור, בעון השעהשנטרפה
 להקדים המאמרים סידרתי ]ולא ודעתו כרצונו כן יתברך השם בעזרת וסידרתים ורבו,אביו
 נאים, פירות אילני כמו יתייחדו ובכללותם לידי דממי קמא קמא אך הסוד, לדרכיחפשם
 כל עם נאה בפרד"ס נטועים והמה נטבעים, בם אשר הצבעים, במראות שוניםלמיניהם
 כפי אמינא, הוי דמסתפינא, ולולא מצומדים[ יתלכדו בפרד"ס שונים הדרכים כןמגדים,
 שמו ממפר מכבי' מ'יהודה 3ם נשמתו קדושת שורש ניצוץ היה ורואה, מבין לעיןהנראה,
 בעד נפש במסירות ללחום ה' דרכי לנו והורה בהוכיחו קדשו מפה שמעתי וכאשר'צבי',
 מכבי' 'יהודה הקדוש ממעשי כזאת רואות עינינו אשר חפצו לממרת לו הביא ותורתו ה'דת

 גבורותיו רוב ואחרי נפש, במסירות ה' מלחמות לחם אשר ספרים[ ושאר ביוסיפין]המסופר
 הוא גם נפל כך ואחר ותורתו( ה' דת )בעד אלפים למאות חללים הפיל אשרונפלאותיו
 ובניהם הכהנים אחיו נתייאשו ולא מיתתו אחרי אחור נסוגו לא כן פי על ואףבמלחמה

 הקדושה התורה בעד בהלחם ה' דרכי נלמד מזה ועוז תוקף בכל עוד מללחוםבארד"ס
 ה' דת בעד ללחום במדותיו הדביק וגם האלו כדברים בפומיה מרגלא הוי ככהומצותיה,
 לחם התפוצות בכל בפרץ ועומד גדר גודר הכ"מ דאאמו"ר בקודש דרכו כידועותורתו
 עולם לחיי הסתלקותו עד התורה, קדושת בעד נפשו במסירות שערה והשיב ה'מלחמות
 מסיבותיו, וכן במדותיו, הדביקה ומאשר נאמרים, מאתו אשר הדברים, ובצירוףהבא

 בשורש כתבתי אשר קצת לשפוט נוכל חנוכה לילות בכל שנה עשרים זה ]כנזכר[ומאמריו
 אמונה ובני בינה ליודעי אלו דברי ויספיקו מנוחתו, תהא עדן בגן נשמתו,קדושת

 דברים, יוסיפו ועוד ומסדרים מגיהים מתחברים אביהם לחידושי המחברים, בנידרכי
 חשבתי אמנם נזכרים עד לעולמי לשרים, בנימו יהיו אבותימו ותחת אמרים,חידושי



סו מיליןאקרמות

 בחיבורים, אקבע ואיזו אמרים, אאסוף בזה מהם איזו כי לשיעורים, דבריך נתת כן אםדרכי
 למען אמנם אורה, להגיה בחסדו יחננו בתורה, חלקו שיח לאדם ומגיד הרים יוצר חנניאשר

 הספר מענין מחידושיי אחד דבר רק בזה ארשום אבותי, חי' לנחלתהסתפח

 נמצאו הם ובניו חשמונאי' מכבי 'יהודהכ'
 רש"י כפירוש ומפורש שם, בתורהמרומז

 ופועל חילו ה' 'כרך הכתוב על יא( לנ,)רברים
 ובניו חשמונאי שעתידין ראה וכו", תרצהידיו

 שהיו לפי עליהם, והתפלל היונים עםלהלחם
 כמה כנגד ואלעזר חשמונאי בני י"במועמים
 ידיו ופועל חילו ה' ברך נאמר לכךרבבות,
- רש"י לשון כאן עדתרצה,  מדברי )ומקורו 
 ב(, מ"ט, רבה )נחושית ויחי פרשת רבההמדרש

 השם כעזרת לומר נראה ולדרכינו שם(.עיין
 הלכו ובניו שהחשמונאי נודע כי בזה,יתברך
 זה ידי על )ונקראו 'מכב"" שם שעליובדגל

 י'הו"ה כ'בוד ב'רוך תיבות ראשי'מכבאים'(,
 כבוד 'ברוך אמרו המלחמה כשנצחומ'מקומו,
 )מסיח הקדוש משל"ה כנודע ממקומו'יהו"ה
 תחלת לעל )ראה ומהראשונים אור( תורה פרקתמיר,

-ההקדמה(  אופנים(, בק"ב בפנים )וכמבואך 
 ידיו' ופעל חילו יהו"ה 'ברך לי נראה כןעל

 ומדוייק ממקומו'. יהו"ה כבוד 'ברוךבגיממריא
 בתורה. במקומם לנכון הרמזומכוון

 בקדושת רש"י דייק דלכך נזהואמרתי
 ברך נאמר 'לכך וכתב הזהבלשונו

 הוה הפשומ לפי כי וגו", ידיו ופועל חילוה'
 מתנים מחץ נאמר 'לכך לסיים לממ"יליה
 יותר שייך זהו כי יקומון', מן ומשנאיוקמיו
 רבינו משה עליהם שהתפלל זה פירושלפי
 הרבה עם שילחמו החשמונאים עלע"ה

 ומשנאיו קמיו מתנים מחץ והיינו יונים,רבבות
 להתגבר יוכלו לא היונים שהשונאים יקומוןמן

 כן שאין מה מרובים, בהיותם נם נגדםולקום

 יותר שייך תרצה ידיו ופועל חילו ה'ברך
 על וכליל כאפך קמורה 'ישימו שלפניולמה

 ידיהם ופועל עכודתם שירצה היינומזבחך',
 קרבנות כהקרבת המקרש בבית הכהניםשל

 וקמורה, אש בכליל המזבח גבי עלוקמורת
 רק שפיר דייק דרכינו ולפי המלחמות. עלולא
 עולה זהו כי ידיו', ופעל חילו יהו"ה 'ברךעל

 כח מרומז ושם ממקומו', יהו"ה כבוד'ברוך
 הנזכר כשם ונצחונם בהלחמםהחשמונאים

 וחיכת וכו", כבוד 'ברוך שאמרו וזהלעיל.
 זה. אחר שמסיים'תרצה'

 בני י"ב שהיו רש"י שמדייק מהוגם
 אנשים י"ג שהוא ואלעזרחשמונאי

 במאמר יתברך השם בעזרת אמרתיבמספר,
 דברי בהקדם הענינים, בביאור דחנוכה א'ליל

 זה בחיבור הכ"מ זצללה"ה הקדושאאמו"ר
 חיים מים בבאר שכתב מה פי על צב()דל

 רבינו בשם אנד(( הנה )ד"ה משפמים)פרשת
 ממעזריטש בער דוב ר' מו"ה והקדחםהגדול

 בעת משה עם שהיה המלאך כיזצללה"ה,
 אותיות והמה לר"ד, כח היה סוף יםבקיעת

 משה', 'לפני ים בוקע 'משה', לפניהקודמים
 האדם אויבי את לרדוף מסוגל השםוזה

 א( מה, )שקיה הכתוב דרך על תחתיו,ולהכניעם

 הקדושים. דבריו כאן עד גוים, לפניו'לרד'
 עולה שהוא 'משה' ענין אאמו"ר ביארובזה
 פרשת תורה *קוטי )ראה בהאריז"ל כמבואר'רצון',

 לברא שמו יתברך ברצונו ועלה ועור(,ברכה
 בהקרמה(, תחם, עץ )ראה לנבראיו להמיב כדיהעולם

 העולם לברוא במחשבה עלה היהאמנם



 מיליןאקדמותמז
 היה יזה סו(, פ'"ב, רכה )נ=9ת הדיןבמדת

 'לר"ד' והיינו כביכול. קדומה היותרבמחשבה
 'לרד' 'רצון', בחינת 'משה' שלפניאותיות
 קיבלו שלא הגוים היינו כנזכר, גויםלפניו

 ידי על 'התורה' שקבלו '"טראל' כיהתורה,
 בשביל ראשית, בבחינת הם רבינו'משה'
 ישראל ובשביל ראשית, שנקראתהתורה
 ראשית, שנקרא משה ובשביל ראשית,שנקראו
 לי, 'ראשית' יירא כא( לנ, )ונרם שנאמרכמו

 כן על ד(, )פ"א, בראשית רבה במדרשכמבואר
 בתנאי להמיבם הקדום 'בראשית' היוהם

 משה, ידי על התורה יקבלו אםהראשון
 לפניו 'לרד' היה משה לפני הקודמיםואותיות
 את החשמונאים הכניעו זה ידי ועלגוים,
 יהו"ה' באלם כמכה 'מי אמרו כן עלהיונים.
 הקדושים דבריו תורף כאן עד 'לר"ד',עולה
- זי"ע זצללה"ה הכ"מ אאמו"רשל  )עיין 
 בזה(. בפניםשם

 שמן בספר שכתב מה עוד נקדיםוכאשר
 פעמים ככוה כי חוכה( )בפרת'ששון

 ופורים, חוכה שער תחם עץ )פרי האריז"ל בכתבימצינו

 בהוד, ופורים חכמה ענף בנצור וננוכה ופ"ה(פ"ר
 שפורים שם( ח"ם, עץ )פר להיפך מצינו זהולעומת
 ההוד תיקון הוא וחנוכה בהוד, וחנוכהבנצח
 קשה לא באמת אך בדבריו. שם עיןכנודע,
 ושוקין פרקין תרי הן והוד נינצח אחד, הכלכי

 ואין תרוייהו, בזה זה וכלולים חששי,שחד
 בהדברים.מתירה

 מה פי על זה ענין בביאור עוד לומרדיקט
 ט"ו( לב, )שער חיים בעץ רבינושכתב

 שמצינו מה על בראשיה פרשת תורהובלקותי
 ובאמת ב'הוד', הוא שאהרן כ( רעו, ח"ב),ה
 וכן טין(. )בצד "חמד' א"ש הוא הכהןאהק

 ומדתו ושמאל(, )בגבורה 'לוי' היהמשה
 איש הכהן דאהרן ותירץ ימין. שהואב'נצח'
 נמשך ומ'החמד' שרשו, שם עלהחמד

 'הוד'. עד מגיע נמצא שמאל לצדבאלכסון
 באלכמון נמשך ומהגבורה לוי שהיה משהוכן
 ותכלית עתיקין. והדברים נצח, עד ימיןלצד

 מעורבים והוד נצח זה ידי על כיהדברים
 ושורשו ימין בקו הוא נצח כי בזה, זהוכלולים
 מצד ושורשו שמאל כקו הוד וכן שמאל,מצד
 'אהרן הוא ואהרן' 'משה והוא מימין,החמד
 חז"ל שאמרו כמו כזה זה ששקוליםומשה'

 'ג(. פ"ר, רבה השירים)שיר

 שמן מ( ט, )משל' שכתוב במה אמרתיויקנה
 נדרש זה שפסוק לב, "טמחוקמרת

 דוכת'( בכמה ועוד א ח, קריא א רל, )רח' הקדושבזהר

 את בהעלתך נאמר ובאהרן הכהן, אהרןעל
 ומובא אגדה במדרש רז"ל ודרשוהנרת
 ארומז שזה ובראשונים בהילחך( )פרשתברמב"ן
 חנוכה(, )דנר 'שמן' וזהו חנטה. נרותעל

 שפירש כמו מתרוייהו, כליל )שהוא'וקמרת',
 ויעמוד בד"ה ע( ", )וסינר קרח בפרשתרש"י
 ידי שעל מלינים שהיו החיים, ובין המתיםבין

 א"ש, ר"נ ]ו[גם ואביהוא נדב נשרפוהקמרת
 המגפה, עוצרת שה'קמרת' בזה הראולכך
 וזה וגבורה. חמד מתרוייהו, שכלילוהיינו
 שהוא הכהן 'אהרן' ידי על נעשההקמרת
 בשמאל, במדתו 'בהוד' והוא ימין,'בחמד'
 רק חקור )מרמי זצ"ל מפאנו הרמ"ע שכתבוכמו

 ידי )על המגפה עצר 'אהרן' לכך כי ט"ו(ח"א,
 בעד לעצור 'הוד', מדת בגבולו שהואהקמרת(
 שלא 'לההוד' בסמוך רבא דתהומאהנוקבא
 ד'אהרן' שורשו ובאמת ח"ו. ותשחיתתפרוץ
 מתרוייהו דכליל כנזכר החמד מדתהכהן
 לב, '"טמח' 'וקקמרת'(. מרת וזהוכנזכר,



 מיליןאקרמות
 מילה ש'בת ח'דש תיבות ראשי)'שמ"ח'
 וכ:שגברוכ! אנמיי1ס(, מגית )ראה לבמל היוניםשרצו
 ובזה 'שמח'. הוא כן על ונצחום חנוכהבימי
 ה"נ( פ"נ, חוכה )בהלטת הרמב"ם שכתב מהיונח

 ראשי 'שמ"ח' ורמוז הם, שמחה ימישחנוכה
 מעלה(. ש'בת ח'דשתיבות

 לעיל כנזכר 'רצון' הוא 'משה' בחינתוהנה
 'נצח', ימין בקו מדתו והיינומהאריז"ל,

 גבורה'. 'לוי מבחינת הקדום שרשואולם
 הקודמים אותיות ענין אפשר( )בדרךוזהו
 נמשך בשורשו היינו 'לר"ד', שהם 'משה'לשם

 גבורה בחינת שהם אלא מ'גבורה'בתחלה
 לפניו 'לרד' שנאמר כמו האויבים,להכניע
 ש'מן תיבות ראשי כן על לעיל, כנזכרגוים

 'משה' בחינת 'רצון' עולה ל'ב י'שמחו'קמרת
 6ה והקודם לעיל. כנזכר שלווגיממריא
 'לר"ד', אותיות המה 'משה'מאותיות
 זה ופסוק כמכר. כביכול הקדומהבמחשבה
 )שם(, הקדוש מזהר לעיל כנזכר אהרן עלנדרש

 בזה זה כלולים ואהרן משה והוד נצחוהם
 בנזכר. וגבורהבחמד

 על המוב כשמן ב( קלג, )תקם בזה לומרוירט
 שיורד אהרן זקן הזקן על יורדהראש

 'ונקה', מסיימים מדות והי"ג מדותיו, פיעל
 מנקה ינקה לא יקה א( פו, )טנא רז"לודרשו
 ולכאורה שבים, לשאינם מנקה ואינולשבים
 רחמים, של מדות י"ג הם האיך כן ראםיפלא
 כן אם שבים לשאינם מנקה דאינוכיון
 לשבים. רק דמנקה הדין מדת הואהרי
 דשאלו הרחמים מדת זהו גם באמתאולם
 חלילה. תמות החומאת הנפש ואמרהוכו'

 שיעשה ברחמיו אומר הוא ברוךוהקדיש

 מכית ירהטלסי 1 פל"א, רבה  )שמזת ויקבלותשובה
 מדת יש המדות באלו גם אך ה"1(.פ"ע,

 )שער הדין מדת שם שיש מה כן וכמו'אפים'

 כנודע בכולם וכן פיז(, ויעבור, דרושיהכוונות
 שם ובכ,פר,טיכ! ב( קלא, )מ"ג קדישאבאידרא
 יתברך כביכול אך קש"טין. שעריןננחינת
- רעות אל )במשקלשמו  שכתב כמו 

- ה"נ(( )פ"ג, תשובה בהלכותהרמב"ם  מחשב 
 ראוי שהוא מי לב תעלומות כידעוושוקל
 חסדיו, וברוב ברחמיו באמת בתשובהלקבלו
 מדות הי"ג סוף )שהוא לשבים, מנקהבבחינת
כנזכר(.

 והוד נצח חנוכה )בחינת המוב, כשמןוזהו
 שיורד אהרן זקן וזהו( בזה. זהכלולים

 מדותיו פי על ומתחלקת שיורד מדותיו, פיעל
 ומחלק הרחמים ובמדת הדין במדתשכלולים
 ולכל מהמדות אחד לכל שמויתברך
 לג, )שטות שם כדכתיב כראוי, ברצונואחד

 את ורחמתי אחון אשר את וחניתיש(
 וגבורה מחמד כלול כן גם והיינו ארחם,אשר
כנזכר.

 החשמונאים המה המכבאים אלווכח
 קנאתם את בקנאם הקדושיםהכהנים

 נפשם, בממירות ותורתו ה' בעד צבאותלה'
 הים כחול היונים רב עם נגד מזעיר מעםוהיו
 'החמד' א"ש 'כהן' ובאמת ממפר, איןעד

 מורשה להם והיתה בזה, 'הגבורה' מדתולבשו
 בן אלעזר בן 'פנחם' זקינם מאביהם זומדה
 בשביל אשר הכהונה, יחם ראש 'הכהן'אהרן

 עולם כהונת ברית לו ניתן בזה נפשוממירות
 לאלקיו קנא אשר תחת אחריו ולזרעולו

 ולבש ו(, כה, )במדרו השבם נוציא זמריבהריגת



 מיליןאקרמותיח
 בנפשו ועוז גבורה החסד( )א"תהכהן

 א( פב, ההדרק )יאה רז"ל בדרשותוכמבואר

 מזרעו המה וגם אז, לו נעשו נמיםכמה
 נם )בדרך בחרבם ולחמו עוז לבשו'הכהנים'

 ה' קנאת למען רבבות( הרבה נגד מעטמתי
 'פנחם' אביהם אומנות ותפשו בקרבםהבוער
 כן על ז(. כה, )ומהנר בידו 'רמח' שלקחכנזכר
 חילו, ה' ברך שם( )דברם הנזכר בכתוברמוז
 הכהנים שהלכו 'רמ"ח', מספר יהו"ה''ברך

 וקנאתו. בכחוהחשמונאים

 'החסד' איש 'אברהם' מספר 'רמ"ח'וגם
 חסד כלול והיינו 'כהן', בחינתשהוא

 וכן לו. שצריכין במקום אחד כל יחדיו,וגבורה
 דאזיל ייירא ג(, )ג )תהדם אל' חסד 'אברהםכח
 יום ררהן' הכבות שער ב קצא, )זח"ג יומין כולהועם

 חנוכה דנר א"ל וההכונה נכושך פ"נ(,הכיפורים,
 כמבואר ימים, הח' על גם דחנוכה זה א'מיום

 מקאזנ"ן הקדוש להמגיד ישראלבעבודת
 ררך בפגים וראה ההגם ר"ה לחיוכה )בדרוש זי"עזצללה"ה

 זועם א"ל יב( ז, )תהלים כוצינו זה ו,וכורזמם(.
 כנזכר, וגבורה חסד כלול כן גם היינו יום,בכל
 תשעא( רמז במדבר, שמעוני )ילקוט רז"ל אמרו כןועל

 כן גם בו יש אליהו כי 'אליהו', זה'פנחם'
 כי וכו' הגדול לשמך קנאתי קנא הגבורהמדת
 )מלכים מהכתמים כנודע וכו', בריתך אתעזבו

 המלקן מלאך הנביא אליהו יהוא י(, ים,א
 הראוים הצדיקים עם ללמוד ובאלישראל

 המבשר אליהו יהיה לבוא ולעתידלהתגלותו,
 כסד כליל כן וגב( פל"ה(, רבתי, פפקתא )תהטוב
 כי 'הברית', מלאך 'אליהו' הוא וכן גבורה.עם

 וכן לב. ואבירות גבורה צריך מילהלהברית
 רך שא"ש המזון בברכת בהרחמן הפייתייסד
 יעשה לא אלה שלש אם פסולה עבודתוהלבב

 התגלות הוא המילה כונת ובאמתלה,
 וכו' המפסקת הערלה כריתת ידי על'החמדים'

 כן וגבי תגריע(, פרשת הפסיפס, שער פ"נ לג, שער ח"נ)ען
 בגבורה. חסדכלול

 אמר ולייוי' שהתחלנו לכתובים נבאובזה
 )בזה חסידך, יאיש ואוריךתמיך

 ב'לו" מתחיל כי בזה, זה ומשה אהרןכלל
 שהוא 'חמידך' לאיש כך ואחר 'משה',שהוא
 נסיתן אשר 'החסד'(. א"ת הכהן'אהק'
 כללם )הוא מריבה, מי מל תריבהובמסה
 שנאמר כמו כאחד, ולאהרן למשה יחד, בזהזה

 לא יען 'כ( כ, )במדבר מריבה במי ואהרןבמשה
 ולאמו יאביו האומר להקדישני(. ביהאמנתם

 בניו ואת הכיר לא אחיו ואת ראיתיולא
 ינצרו, ובריתך אמרתך שטרו כי ידעלא
 'החמד' אנשי הכהנים להחשמונאים רומז)הוא
 בה' וקנאה 'הגבורה' במדת והתגברוכנזכר,
 אף מתתיהו מבני במלחמה מהם כשנפלושגם
 נמוגו ולא ובניהם אחיהם לחמו כן פיעל

 היוסיפון. בשם זו( )בהקדמה לעיל כנזכראחור,
 ואת ראיתיו לא ויאמן לאביו האומרוזהו
 אמרתיך שטרו כי וגו' הכיר לאאחיו

 השם לקדרי שנוגע במקום וגו',ובריתך
 ממש בפועל נפשם מסרו ומצוה תורהומלחמת
כנזכר(.

 בחינת באפך, 'קטורה' ישיטווריכוז
 מתרווייהו, דכליל לעיל כנזכרהקטורת

 כלולים שהם דחנוכה והודי 'נצח בחינתוהוא
 הבעלי וצריכין לעיל. כנזכר הקוים בשני בזהזה

 אורייתא תומכי והוד' 'נצח בחינת שהםבתים
 שיהיה ומצותיו ה' אמונת בעד בביתםלהלחם
 יעשו ולא אצלם, האמונה קיים'לנצח'



ים מיליןאקראיותש

 ר"ל. וכפירה דבר בעל מעשה שזהוהתחדשות
 לזה מסוגל הזמן הוא שאז בחנוכהובפרם
 ורק הארורה, הפילוטפיא יון חכמת מדלהלחם
 בנר ומצותיו שמו יתברך אומן באמונתלהחזיק
- תורה ואורמצוה  בדברי עוד בזה )ואמרתי 
 להאריך(. מקום כאן ואיןמומר

 חיקו יהו"ה 'ברך הכתוב מסיים זהדעך
 יהו"ה כבוד 'ברוך כממפר ידיו',ופער

 קמיו מתנים מחץ לעיל. כנזכרממקומו'
 לרבבות האויבים שנפלו יקומון, מןומשנאיו
 על דקאי רה"י פירוש ומדוייק לפניהם.חללים

 בזה דייק הי"ג, שהוא ואלעזר י"בהחשמונאים
 הכהנים אז שהמשיכו לרמז י"ג, שהיובלשונו
 של מדות י"ג החשמונאים ההםהקדושים
 א' מיום חנוכה דנר הכונה שהוא כמורחמים,
 בימים הישועה היה זה ועל השמיני, יוםעד
 הזה. ובזמןההם

 המשיח מלך של לאורו בימינו במהרה ישראל כל ועל עלינו לנצח תשועתם יהיהכן
 ובכל בתורה, אורה, בקרן ותעמידנו לסובה ופעלים חיל לעשות ה' תעזרנו כןבקרוב
 אמדנותמצותיך

 ותשבחות, שירות רווחות, מליצות מעמידים באריכות, מטיילים פתיחות, כנתביף4ושכ,
 אושפיזא דסוכות ב' )ביום שמחתינו בזמן כי עונותינו, ברוב שמחות, עת לא עתהאכן

 בעדנו, חשך עולם מחולנו, לאבל נהפך האבידה(, את יבכו ישראל בית וכל עקיד"אדיצחק
 צפירת אפינו ורוח לבנו, שמחת נימל כי לנו, מר עינינו, מחמד ונלקה ראשינו, עמרתנפלה

 בגויים, נחיה בצלו אמרנו אשר החיים פאר בצהרים, השמש שקעה גברינו, ומבחרתפארתינו,
 וגדול אב, ואין יתומים ונשארנו השמים, עלה וירושלים, הארץ נשיא הכ"מ אאמו"רהוא

 וזכותו חכמינו, כמאמר דובבות שפתותיו שיהיו נחמתינו, תהא דבריו זכרון אךהכאב
 וימי עיננו, יאירו כי צפינו, ובצפיותינו בהקדמותינו להאריך עת לא כן על עלינו,יגן

 בתפוגתו, ה' לפני עומד עודנו זי"ע המחבר ואאמו"ר הדרה, ברוב נהרה, יופיעו עלינוהאורה,
 אריכי, חיי ובני הימים, כל לנו למוב לעולמים, רושם תעשה תמים, צדיקותפלת
 לגאולה ונזכה המתים ותחיית המשיח מלך של ואורו הגנוז לאור דידן ובמהרה רויחי,ומזוני
 האמונה בזכותבקרוב

 תרע"ד כסלו בחודש וחותםכותב

 והג5י5ות מונקאפש אבדק"ק שפירגד איעזרחיים
 ב"ח[ אלעזר מנחת שו"ת]בעהמח"ס

 ונערב צח אור הגה"ק פעלים רב חי אישבן
 ועכי"א זי"ע זצללה"ה הכ"מ המחבר הרבאדמו"ר



 לחנונהמאמרים





 אקנהדרכי

 אררך

 ענין ובראשונימ]ב[ ביומיפון]א[ שאיתאטה
 נקרא ושלכך והחשמונאים, מכבייהודה

 היה ה' מלחמות לוחם ]ש[כשהיה מכבייהודה
 תיבות ראשי יהו"ה, באלים כמוכה מיאומר
 מהנה דגל כמפר )ועיין - כידועמכב"י
 מה המעם שכתב מה מקץ פרשת סוףאפרים
 לחנוכה]"(. שיל- זהשפסוק

 פי על רמז בדרך לומר יש רעתי עניותולפי
 יששכר בבני אא"ז הקדוש שכתבמה
 בכמה וער מם-נ אות ד, )מאמר מבת כמלובמאמרי

 כי חנוכה, לנם פורים נם בין דהחילוקמקומות(
 לא כי ישראל, בזכות היה לא דחנוכההנם
 יתברך שהשם רק מלסמה, זכות שוםגרם
 מה זה. נם להם עשה וחמדיו רחמיוברוב

 אתערותא ידי על היה דפורים הנם כןשאין
 וממפר, וצום ובכי ותחנונים בתפלותדלתתא
 שמת[. עיין האלקים, אל שועתםותעל

 וה' הקדושים במפרים שפירשו מה נודעוהנה
 בת א(, כד, )בראשית בכל אברהם אתברך

 בח"א )בנא שמה ובכל אבינו לאברהם לוהיתה
 יכול שהיה כח לו היה שהוא היינו ב(,ש,

 הדין, פי על כלל לו שאין למי אפילולהמשיך
 "צ אחד שלכל ז( )שער אורה בשעריוכמבואר

 בודקין צפון לצד כשבא רק עולמות, ש"ילו
 אברהם שבא עד לכךנה[, ראוי הוא אםאותו
 כל על לו שיתנו בעדו ומתפלל ע"האבינו
 )תהלים וזה עולמות, מהש"י מעשר חלקפנים
 'ל"א' ממפר דהיינו היום, כל א"ל חמד ג(נב,

 אז בפירוש התפילות בפירושי רוקח עוד וראה זו לספר מילין אקדמות ראה ]ב[ כ פרק ראה ]א[ אדרך
 הרשעים, לנצח לנו שעזרת ה' באלים כמוכה מי כתיב ליוונים שנצחו חשמונאים במלחמות יהודה דגל על -ישיר
 הוא זה והנה לחנוכה במאמרים שם ראה ]ג[ ה' באלים כמוכה מי נוטריקון יהודה, מכבי הפייט שיסדזה

 שלכך דעתי עניות לפי לומר ויש וגו', בקודש נאדר כמוכה מי ה' באלים כמוכה מי יא( סו, )שמות בתורהפסוק
 שמן לא( ל, )שמות שכתוב כמו חכמה, בחינת הוא שמן כי ימים, שמונה שדלק בשמן כן גם הנס עניןהיה

 מעין הנס והיה פ"א(, שמע, הקריאת שער חיים עץ פרי א רצז, )זח"ג כידוע חכמה הוא וקודש קודש,משחת
 כן גם הנס והיה בקודש, נאדר כמוכה מי ה' באלים כמוכה מי הזה הפסוק תמיד צועק שהיה מלחמהתגבורת
 כשעמדה והזעם הצרה בעת ידוע דבריו בתוך לשונו וזה ]ד[ והבן לעיל, כנזכר קודש בחינת שהואבדבר
 בימי עשו )כאשר וצעקה ותפלה טובים ומעשים תשובה ידי על הגזירה לבטל ישראל יכולין היו לא יוןמלכות
 איתערותא היה לא זה ובעבור להתאסף, אותם הניחו ולא המצות מן אותם ביטלו יון מלכות כי ואסתר(,מרדכי
 ישראל של מחשבתן שהספיק בראשית מעשה כעין הנס היה רק ולגאולה(, לתשועה לשיספיק כך )כלדלתתא
 דלתתא, איתערותא נוקבין מיין להעלאת שעמדה היא הזאת והמחשבה טובים, ומעשים מצות כך אחר שיסגלומה
 לבתר עלההו, שלטא ית ומלכות - ב( )ט, זח"ב וראה דחנוכה נס ליכתב ניתן לא הטעם שמזה שםעהן

 שהיא החסד מדת א( )עד, 1 שער אורה, שערי ראה ]ה( לון ואתכפיאו עלחהו אתתקפו בתיובתאדאהדרו



אמונה איזדרכיכד
 הבת כמו והוא 'ש"י', ממספר המעשרשהוא

 לם, נדרם א סח, )נתכות נכסים עישורשמקבלת

 אותן בשביל לקבל זכה ע"ה אבית ואברהםב(.
 בתורת רק הדין פי על להם שאק אדםבני

 לאברהם לו היתה בת שאמרו וזהוחסדני[.
- הקדושים דבריו תוכן כאן עדאבינו,  
 והטוב הישר בספר בזה שכתב מה)ועיין
 חג בדרושי ובדברינו הםוכותנז[, חגבדרושי
 נח[(.הסוכות

 ויאר הוי"ה א"ל בז( קיר, )תהלים לנמר ישוזה
 לנו מאיר שהוא דחנוכה הנר היינולנו,
 שלא הוי"ה' 'א"ל בבחינת נעשה הזה,בגלות

- ובקשתינו ותפלותינו מעשינו ידיעל  )כי 
- כנזכר( מפוריםשאני  'הסד בבחינת רק 
 חנמנט[. מתנת שהואא"ל'

 להפמיר א( לא, )מנילה דתיקנו הא לומר "םוזה
 ב, )זכרה וגו' ציון בת ושמחי רניבחנוכה

 לחנוכה. ענינו דמה המפרשימני[ ידקדקויד(,
 לחנוכה. ציון 'בת' בחינת רמוז האמורולפי

 התפללה כאשר המלכה שאסתר לומר ישוגם
 מהיכל, לפנים היכל בתפלתההלכה

 צד שהיא הצלמים, לבית הגיעה כאשראמנם
-צפון  אמרה אורה, מהשערי לעיל כמכר 

 החסד מדת מתעוררת אזי השם מאת חפציו שואל וכשהאדם שואל, לכל להפיק ומזומנת פתוחה תמידבימין
 והטובות המתנות אותן וכשמגיעין מחסורו די לשואל לתת טובות מיני וכל העושר מיני כל הרצון ממקורומושכת
 נשב ואומרת השואל, חפצי לגמור הימין אל ומעכבת צפון מצד שהיא הדין מצד עומדת אזי שמאל מדתמצד
 העומדת גדולה בסנהדרי השואל נדון ואז לאו או ששאל זו שאלה לו לתת ראוי השואל זה אם ונראהלדין
 שהמשיכה הטוב אותו וכל העושר אותו כל ממנו מונעים ראוי אינו ואם שאלתו לו נותנים ראוי הוא ואםבצפון
 עיין באוצרותיה, אותו ומכנסת הטוב אותו וכל העושר אותו כל בצפון ההיא הדין מדת מקבלת ואז החסדמדת
 למדת ולהתכוין להתפלל ממהרים והחסידים הקדושים היו הצרות בעת כי והבן ודע עוד שם וראה ]ו[שם
 המדה אחרי ימיו כל השתדל ע"ה אבינו אברהם והנה רחמים כסא על יושב מלך א"ל אומרים שאנו וזהוא"ל,
 וברוב לה, זוכה שיהיה כדי צער מיני וכמה יסורים מיני כמה עליו וקיבל וחנינה, ורחמים חסד שכולההזאת

 ראה ]ז[ א( )צג, ט בשער היטב ועיין באורך שם עיין עולם, ירושת לו שהיתה זכה אותה ואהבתוהשתדלותו
 )בראשית כנאמר מארצו, שהלך ידי על לזה זכה ע"ה אבינו שאברהם דסוכות ב' ליום תרל"ב שנת מאמרישם
 בנים תפארת ראה ]ח[ גמור בחסד בניו עם יתנהג יתברך שהשם דהיינו חותמין, יהיו בך ברכה, והיה ב(יב,
 עם מתאחד יהו"ה שם תמצא ולפעמים ב( )מב, ה שער אורה שערי ראה ]ט[ נדה מסכת לסיום התורה,על
 בחסד נדון העולם כל יהו"ה א"ל מזכיר כשהוא בו, והכונה לנו ויאר יהו"ה א"ל כז( קיח, )תהלים כאמרואל,
 וברחמים, בחסד הכל אלא קטיגוריא, מורא ולא משטין ולא מערער ולא כלל דין שם ואין גדולים, וברחמיםעליון
 עליון, חסד סוד הוא א"ל כי אורה, בשמחת והארץ בטהרה ושמים גדולה כשלימות כולן הספירות מאורי כלואז

 עולם, א"ל יהו"ה בשם שם ויקרא לג( כא, )בראשית באברהם שאמר הוא והסוד לאברהם החסד נשפעוממנו

 יהו"ה שם נמצא יהו"ה, א"ל ואומר א"ל עם מתאחד יהו"ה וכששם בה והחזיק החסד מדת לחלקו קנה אזכי
 מקום מכל דין, קצת בו שיש פי על ואף רחמים שם הוא יהו"ה וגם כלל, דין שם ואין וברחמים בחסדמתערבת
 מקבלות וכולן ובשלימות בשמחה הספירות כל אזי יהו"ה א"ל בסוד והרחמים החסד בהתחבר ברחמים כלולכולו
 השמות שני אלו שהזכיר רחמים של מדות בי"ג ותמצא לנו ויאר יהו"ה א"ל שאמר זהו מלמעלה, ורחמיםחסד
 י"ג באלו נזכרים הם ורחמים, חסד כוללים הם שמות השני שאלו ולפי וחנון רחום א"ל יהו"ה יהו"ה והםלבד,
 ויאר ה' א"ל בו שכתוב מפני הלל קורין שלכן פ"ב רבתי פסיקתא וראה מאוד זה התבונן רחמים, שלמדות
 רש"י ראה ]י[ שם ובגליון עולם, כהונת ברית ספר בשם יששכר בבני שהובא מה י דרך להלן עוד וראהלנו
 אות ב, מאמר טבת כסלו חדש מאמרי יששכר בני עוד וראה זהב מנורת והנה ראיתי שם על ושמחי, רנישם
 ואי לחנוכה, כלל שייכות לו אין דלכאורה ציון, בת ושמחי רני בחנוכה להפטיר שנהגו מה הלשון בזהלט

 וראה בזה שתירץ מה שם עיין וכו', זהב מנורת ראיתי וכו' המלאך וישב להתחיל מהראוי המנורה זכרוןמשום



גהאמונה ניזדרכי

 דכוין עזבתניניא[ למה אל"י אל"י ב( כב,)תילם
 ובכאן מתפלתי, להנות אפשר אישבכאן
 נכסים עיטור בתורת רק שאושעבהכרח
 היומניב[. כל א"ל' 'חמד כנזכר, חנםמתנת
 שאגתי, דברי 'מישועתי' רחוק אמרהולזה
 יששכרניג[ כבני זקיני קדוש דברי פיעל

 הוא ד'עזר' ל'"טועה', 'עזרה' ביןדהחילוק
 תפלה שום בלי מהגיע יתברךכשהשם
 תפלות ידי על הוא ו'ישועה' מקודם.ובקשה
 צד שהוא הצלמים בבית אמרה וזהוכקשות.
 אפשר אי שאגתי, דברי 'מישועתי' רחוקצפון.
 דלתתא באתערותא תפלתי על לסמוךלי

 א"ל חמד מצד רק להושע לי כרחךובעל
 לעיל.כנזכר

 כבש כאשר מכבי שיהודה לומר ישוזה
 בני לאחיו אמר דחנוכה בנםהמלחמה

 תפלתכם ידי שעל בנפשכם תדמי אלישראל

 כמוכה מי בכח רק זאת, נעשהחכותכם
 בלי א"ל חמד ממדת היינו ה','באלים'

 כנזכרניל[: דלתתאאתערותא

 בדרך

 שיכך הטעם שומר יש הפשוט פידעל
 מי המיחמה בניצוח אומרהיה
 כמוכה מי על דהנה ה'. באייםכמוכה
 בילקומ מבואר א', פירושים: שני יש ה'באלים
 באותן כמלך מי רג( רטז )בשלח,שמעוני

 באותן כמוכה מי ב, כאלימנא[עצמם שעושיי
 השני ופירוש כאלמים. אותם עושיםשאחרים

 באלים תקרא אל ב( נו, )גיטין הש"מ מדבריהוא
 עיין ושותק, בזיונו ששומע באלמיםאלא

 את כביכול שעושה השני פירוש והנהשמנב[.

 אמרה שכינה, הימנה נסתלקה הצלמים לבית שהגיעה כיון - ב סו, מגילה ראה ]יא[ קכג אות ד, מאמרעוד

 בו שיש בעבור יש, שנקרא החכמה ספירת היא - אל"י ערך יעקב קהלת ראה ]יכ( עזבתני למה אליאלי
 מכאן כי י'ש, אהבי ליהנחיל אותיות 'אל" כן ועל א"ל' 'י' - 'אל"י' וזהו הרב שכתב כמו א"ל', פעמיםי'

 על יצדק עזר לשון ח אות כ, מאמר שם יששכר כני ראה ]יג[ א"ל פעמים מעשרה עולמות ש"י סודבאין
 הנבדל, דבר הוא 'קודש' מקודש עזרך ישלח ג( כ, )תהלים אמר דאת כמה מהנעזר, מוקדמת בקשה מבליהעזרה
 צעקה כז( כב, )דברים אמר דאת כמה הנושע, בקשת אחר המושיע כשמושיע הוא ו'תשועה' מחשבה החכמהסוד

 וראה בהג"ה יז אות א, מאמר אלול כס אות ב, מאמד עוד וראה שם עיין לה, מושיע ואין המאורסההנערה
 המגן דברי שפירש קלט אות אורה, ימי מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר שער ראה ]יד[ ח דרךלהלן

 צדקה מצות ענין שייכות להבין בחנוכה, הפתחים על לסבב הנערים שנוהגים במה חנוכה הלכות רישאברהם
 כדאים אנו שאין גם וחסד, צדקה בחינת הצדקה ענין וזהו כאן[ רבינו דברי שהביא ]אחר שם לשונו וזהלחנוכה
 בפתחים הנערים מסבבין כן ועל א"ל חסד מבחינת בפתח לעני שנותנין כמו צדקה, בתורת שמו יתברך לנויתן

 כאן עד בפתח, כעני להיותנו לפתח הסמוך בטפח מדליקין כן ועל הנס שהיה כמו מלמעלה צדקה מצותלעורר
 מה אות שם עודוראה

 של מלכותן ובטלה בים וחילו פרעה שאבד ישראל שראו כיון ה', באלם כמכה מי שם לשונו וזה ]א[ 1דרך
 שירה, אמרו בלבד ישראל ולא וגו' כמוכה מי ואמרו פיהם כולם פתחו שלהם, באלהיהם נעשו ושפטיםמצרים
 כמכה מי וגו' כמכה מי ואמרו שלהם באלהיהם כולן כפרו וכו' שאבד ששמעו כיון העולם אומות אףאלא

 קוראין שאחרים כאלו לא כמוכה, מי אלוה עצמו קרא פרעה אלוהות, עצמן שקורין כאותן כמכה מיבאלים,
 פה אלו בגרונם יהגו לא וגו' ידברו ולא להם פה ה( קטו, )תהלים נאמר ועליהם ממש, בהם ואין אלוהותאותן
 קדשי לבית ]טיטוס[ נכנס שם הגמרא לשון זה ]ב[ וכו' כן אינו העולם והיה שאמר מי אבל ידברו, ולאלהם



4*כצדנה ד דרך גדרךדרכיכן
 ח"ו עושה כשאין רק שייך לא כאלםעצמו
 עבטה כשהוא אבל ומשנאיו, במבעיסיודין
 גמולם ומשלם גלי בר"ת מהם ונוקםפלא

 באלמים, - באלים לקרות שיקי לאבראשם,
 בפתחון שמו יתברך כבודו נתגלהדאדרבה

 וכמו הראשון, כפירוש כרחך ועל כל, לעיןפה
 - באלים יא( סו, )שסות רש"ישפירש

 כן פי על אף חזקים שהם דאףבחזקימנג[,
 ו"צ גבורים על גבור הוא הוא ברוךהקדרם
 במכעיסיו. לנקוםבכחו

 נוצח מכבי יהודה שכשהיה לומר "צוזה
 רבים הוא ברוך הקדוש ומסרהמלהמה

 המעמים ישראל בני אחינו שהיו מעמים,ביני
 אמר כן על אלפים, למאות הרביםושונאים

 ולא 'באלים' במוכה מי מכבי יהודהאז
 ואדרבה כאלמים, אז היו לא כי'באלמים',
 כשעושה וממשלתו שמו יתברך כבודונתגלה
 באלים והיינו כאלו, ובנמים האלו ברשעיםדין
 גבורתו וחזקת כח שנתגלה בחזקים,-

 כנזכר שמויתברך

 פסח של בשביעי הפיוס פי על לומר "צוזהו
 בשירה רוממוך ידידים *בשה( יום)ר"ה
 שבחו חדשה שירה באלים כמוכה מיקדמוך
 אויביהם בארץ היותם ימן כל דהיינוגאולים,
 ובכל ולבנים בחומר אותם ועינו מצריםבארץ
 נקם לא יתברך והשם צרותם ברובעבודה
 עם ישראל אמרו אז ממצרים, נקמתואת

 שנגאלו לאחר אבל 'באלמים'. כמוכה מיקרובו
- 'באלים' כסובה מי הדשה שירהאמרו  

 הגדולה ידו שמו יתברך שהראהבחזקים,
 כנזכר:והחזקה

 גדרך

 כמוכה מי רז"ל שדרשו מה עי יומריש
 פי על כנזכר. 'באימים' -'באיים'

 וענק ד"ה ויטב, )פרשת הקדוש השל"הדברי
 את ן אהד הרג ונכבי דיהון-הותקע(וא[
 עיין היונים, את הסיתו אשר ישראלמלמיני
- 'מכב"י' שמו רמוז היה ולכןשם.  מי 

 סובה במדה להתדבק היינו 'באלמים',כמוכה
 שאמרו כמו כ'אלם' עצמו לעשות אדםשצריך
 עד בנקמתו היה זה כן עלחז"לוב[,
 להיונים שהלכו ומלשינות הרע לשוןבעלי

 :בנזכר

 דדרך

 נוצח כשהיה מכבי יהודה שאמר מהעץ
 פי על ה', באיים כמוכה מיהמלחמה

 כמזבה מי שם( )שסות הנזכרים רש"ידברי
 אילי ע( ט, )יחיאל כמו בחזקים, -באלים

 ישמעאל רבי דבי עצמו את הרג וכסבור ויוצא מבצבץ דם והיה נס ונעשה הפרכת את וגידר סייף ונטלהקדשים
 ה' באלים כמכה מי דדריש שם למהרש"א אגדות חידושי וראה באלמים כמכה מי - ה' באלים כמכה מיתנא
 מלשון י' חסר אלם כמוהו מצינו דלא הדרש זה להם ויצא רשעים, נגד אלם עצמו לעשות זו במדה כמוך מיוגו',
 אחרת בדרך שם שפירשו מה ד דרך לקמן ראה ]ג(אלם

 האמנם ב( נח, )תהלים דכתיב מאי יצחק רבי אמר - א פט, חולין ראה ]ב( יוסיפין ספר בשם ]א( גדרך
 כאלם עצמו ישים הזה, בעולם אדם של אומנותו מה אדם, בני תשפטו מישרים תדברון צדקאלם



כזאמונה דרזדרכי

 רש"י דרך זה אין ולכאורה שם. עייןהארץ,
 הראשון כפירוש או בילקוט רז"ל דברילהניח
 כאלים עצמן שעושין היינו ב'( )בדרךהנזכר
 )שהוא הב' כפירוש או זרה, עבודההיינו

 רש"י לו בחר ולמה באלמים, גימין(מהש"מ
 בחזקיסנא[. באלים חדש דרךבזה

 דמה רש"י דהבין דעתי עניות לפי נראהלכן
 כמיכה מי ב( )נו, גימין בש"משאמרו
 נאלאן ח"ו, לדבר יכול שאינו כמי אינובאלמים
 חזקים, בלשון יתפרש אלמים שתיבתהיינו
 כמה בש"ם שאמרו וכמו 'אלם', משורשוהוא

 הידוע פי על והוא גבר. 'דאלם' כלפעמימו[
 דיש גבר, דאלם כל בענין ראשוניםבפלוגתת
 יותר ותקיף גבור שהוא מי דהיינואומריסנג[

 והכאות במלחמה מחבירו הדבר לחמוףבכחו
 ראין כתבו ודעימיה והרא"שנל[ בה. יזכההוא
 בחזקת מלחמה ותרועת וכח בגבורה תלויזה
 אתו שהצדק מי רכל לומר דרוצה אלאהיד,
 במענות חבירו את ינצח שהוא מהדרךממילא
 לא ושיקרא להתברר, האמת מדרךוראיות
 דבבא א' פרק ריש במפרשים )ועיין -קאי

מציעא(.

 לוחם יתברך שהשם דמה לומר ישוזהו
 אינו בשונאיהם והרוג היהודיםמלחמות

 בלא בגבורתו היד בחזקת חבירו על שבאכמי
 רק מנצחו, הוא גבורתו ידי ועל ח"וצדק

 ולא ובמשפט, בצדק 'אלם' מקום בכלהוא
 היינו לצדקתו לדמות העולמות בכלנמצא

 והוא לעיל(, הנזכר הרא"ש )וכדעתלאלמותו
 בפלם זולת המלחמה מנצח אינוכביכול
 שהצדק שמו יתברך דעות אל משקלמאזנים
 במלחמה יזכו ואז קרובו, עם ישראלעם

 בשעת כי ראיה והא שונאיהם. עדוינצחו
 פי על אף הרבים בעונותינוהחורבן

 ר"ל, וגדפו וחרפו והרגו רדפושהשונאים
 נתברר שלא משום הרתק, שמע יתברךוהשם
 כי ישראל, עם שהצדק הרבים בעונוהינואז
 ולכך ר"ל, נמוכה במדריגה אז ישראלהיו

 עצים על חמתו לשפעי שמו יהברךהוצרך
 יד(. פ"ר, איכה )סדררו12,4ניבט

 מי )שם( בגימין הש"מ כומן לומד ירטוזהו
 צדק של אלמות היינו באלמים,כמיכה

 עם הצדק אז היה שלא וכיון הרא"ש,כדעת
 יתברך עשה כן על הדור, עונות מרובישראל
 יעמיד במשפט מלך בבחינת שעשה מהשמו
 ד(. בם, )משליארץ

 - באלים בשלח בפרשת רש"י שפירשוזהו
 היינו הרא"ש כדברי היינובחזקים,

 סותר ואינו הודקות, חזקות במענותבחזקים
 באלמים, שאמרו מה בגימין הש"םלדברי
 צודקות במענות בחזקים כן גם]ד[היינו
 נה[.כנזכר

 שם, בתרא בבא רשב"ם ראה ]ג[ ב לד, בחרא בבא ב ס, גיטין ראה ]ב[ ב דרך לעיל ראה ]א[ דדרך
 שמפרש שם יקר כלי עוד וראה ]ה[ א סימן פ"א, מציעא בבא כב סימן פ"ג, בתרא בבא ]ד[ דאלים כלד"ה
 באלמים, כמוך מי דרשו גיטין במסכת לשונו וזה כאחד, ליחדם אלו פירושים ב' והשוה אחר, באופן רש"ירוטרי
 באלים אלא מ"ם, להוסיף ז"ל כוונתם שאין נראה אמנם מ"מ ולהוסיף באלמים כמו באלים לפרש רחוק זהודרש
 הרי כעסו את וכובש כמחריש להיות ומתאפק עלבונו השומע כל כי פירושו וכך רש"י שפירש כמו כחזקיםהוא
 ושותק שומע הוא ברוך שהקדוש בזמן כך מ"א(, פ"ר, )אבות יצרו את הכובש גבור איזו כי ותקיף, חזקהוא

 ששתק כמו למכעיסים, ושותק כעסו את שכובש יתברך שלו החזקה יד מצד זהו כביכול, כאלם עצמו אתועושה



אמונה היזדרכיכח
 שראה לאחיו יוסף שאמר מה לומר "טוזהו

 מאלמים אנחנו והנה ו( 4, )בראשיתבחלומו
 וגם אלומתי קמה והנה השדה בתוךאלומים
 ותשתחוינה אלומותיכם תמובינה והנהנצבה

 מתמדים היו ואחיו יוסף הנה כילאלומתי,
 ומריבות, וקסמות שונות מענות בכמה 6הזה

- זה מול זה שונות במענותיהםונתעצמו  
 ובבל א( )דיהו דרכים בפרשת)וכמבואר
 להם אמר כן על שונים(, באופניםהמפרים
 'מאלמים שהיו בחלום לו שהראויומף

 שאני אמר שזה דהיינו השדה, בתוךאלומים'
 והחייב, הגזלן ואתה צדק( )במענותהאלם
 'אלומתי' קמה הנה אבל להיפך, אמרותבירו
 קאי, דקושמא הרא"ש בדברי נצבה,וגם

 כדברי בצדק 'האלם' הוא שאנישנתברר
 'אלומותיכם' תמובינה והנההרא"ש,

 כך אחר לי תודו כי 'לאלומתי',ותשתחוינה
 באמת, הצדק אתי כי'לאלומתי'

 נתברר דחנוכה בנם הנה בי לפרש, ישוזהו
 והמעמים שהחלשים ראו כי זה,דבר

 דהוא כרחך ובעל הרבים, להגבוריםנצחו

 דרק הרא"ש וכפירוש גבר, דאלים רכלמשום
 ולא בחיל ולא גובר, הוא אתו שדקדקמי
 ר, )זנריה צבאות ה' אמר ברוחי אם כיבכח

 קאי לא הניקרא ומשפס, צדק ברוח1(,
 א(: קד, )שבת קאיוקושמא

 הררך

 )שער חיים עץ בפרי המבואר פי על יימריש
 שהכונה נמים, שעשה ככוהן ד( פרקחתכה,
 חנוכה שבשם 'ש"ע-ש"ה', ו"ששה'[בתיבת
 ש"ע, גיממריא במילואו', א"ל פעמים 'שנייש

 שי"ן שעולה ביודיי, במילואו אלהי"םהממתיק
 ש"ה, שהוא הפשוטו אלקים אותיות ה'עם

 וא[,כנודע

 מי אמר המלחמה כשנצח לומר ישוזהו
 רבים מתם רבים, )לשון 'באלים'כמוכה

 פעמים 'שני היינו ת"ר((, ט"ב, י1מא )ירושלמישנים

 מי דרשו כן על ב(, נו, )גיטין וגדופו חרופו על לטיטוס שתק וכן ה' מי ב( ה, )שמות אמר אשר עללפרעה
 ולעולם טיטוס, על לראיה זה פסוק הביאו וממנו פרעה, של חירופו על זה אמר ומשה באלמים באליםכמוך

 כאמור ממש בחזקים באליםמשמעות

 אל"ף פעמים 'ב' הוא ש"ע ופירוש 'שעי-'שה' שהוא שעשה במלת ב' ברכה שם לשונו וזה ]א[ הדרך
 כי דע הברכות בענין שם ]עיין - הנ"ל ב' דיחוד אלהים למתק אל, מסוד עליונים פנים הארת שהואלמ"ד',
 הוי"ה ואהי"ה, הוי"ה שם יחוד סוד שהוא שידעת נר, סוד והוא ונאה, אחד יחוד סוד לה היות על סובבשרשם

 א' בברכה דהיינו יחודים, הג' כל רמוזים אלו, בברכות והנה נר גימטריא אלו יחודים וג' אדנ"י, הוי"האלהי"ם,
 וכו', אדנ"י הוי"ה של ג' יחוד ג', בברכה אלהי"ם הוי"ה של ב' יחוד הוא ב', בברכה אהי"ה הוי"ה א',יחוד
 הרי אלהים, אותיות ה' ועם - מ"מ[ יו"ד ה"י למ"ד ]אל"ף - ש שהוא יודי"ן, במלוי שהוא - שם[עיין

 ומציאות במילוי, אל' פעמים 'ב' גימטריא שהם שורין, ש"ע הם ש"ע כי בארנו שעשה, עוד שם וראה'ש"ה'
 פשוטה 'הוי"ה שהוא 'ס"ג', גימטריא 'חנה' כי כו', 'חנה שהיא 'חנוכה' במלת שבארנו ס"ג, בשם הם אלו א"לב'

 גימטריא הכולל ועם אותיותיה וד' 'כו', הוא הפשוטה והנה ה"י[ וא"ו ה"י יו"ד היא ס"ג שם ]מילוי -ומלאה'
 באותיות ונרמזו לעיל, כנזכר מתמלאין הנ"ל א"ל ]פעמים[ וב' של' גימטריא א"י 'י"י יש במלוי בס"ג וכן'אל'
 שעשה מןש"ע



אמונה ירזדרבי
 של הגבורות המתיקו הם במילואו',א"ל

 והבן: המלחמה, ונצחו נצח ודודןאלהי"ם,

 כ'מוכה מ"י תיבות ראשי כי עוד,ןידי4מז
 א"ל': פעמים 'שני עולהכ'אלים

 יתרך
 מה להבין וגם אמר. יש אחרבאופן

 הניסים( )על ההודאה בנוסחשאומרים
 לוי בקדושת ועיין חלשים, ביד גכוריםממרת
 בזהנא[. שכתבמה

 שכתב מה פי על לומר יש דעתי עניותולפי
 במאמרי יששכר בבני זצ"ל אא"זמרן
 הדור שאנשי דאף פעמימננ[ כמהחנוכה
- צדיקים היו זמןבאותו  שאומרים )וכמו 
 ביד חדים צדיקים ביד ורשעים וכו'ממרת
- חורתיך(עומקי  נחשבו לא מקום מכל 

 החשמונאים הקדושים הכהנים רקלצדיקים

 נמסר ולהם ה', קדישת על נפשםשממרו
 ורוב המעמים, היו שהם מעמים בידרבים
 היונים בימי המצב בשפל היו ישראל בניהדור
 פרוץ הדור שהיה בש"םנג[ חז"ל שאמרוכמו
-אז  ג'(, א', בדרך בזה שכתבנו מה )ועיין 
 כך כל צדיקים הדור היו לא פכם כלועל
 שהשם רק מעשיהם, ידי על לנם ראוייםשיהיו
 עיין מעשיהם, מכדי יותר עמהם המיביתברך
 המוב. לדרכושם

 האריז"ל במידור המבואר פי על לומר "2וזה
 השחר ברכת בכונות שבתי( רבי)סיור
- כח ליעף והנותן ערומים מלבישבברכת  
 נוסח פי על 6ה זה ממוכים הוא)כן

 לנשמתו לבוש אדם לכל יש כיהמפרדים(,
 שגורם חמא ו"2 יחמא, שלא לאדם אפשרואי

 חמא ו"2 ר"לני[, לגמרי ממנו הלבושלהסתלק
 כחונה[, הותש רק ממנו נסתלק לאשהלבוש
 נוקבין מיין בסוד בלילה נשמתווכשיפקוד
 שם בכח נשמתו הנוקבא מחדשלהמלכות,

 ואותו בבוקרי[, המתעורר חמד שהואא"ל
 נמשך הוא וגם וכו', חשמ"ל נקראמלבוש
 פעמים ב' עוזרם אנפין דאריך עליוניםמהפנים

 כנזכר ובניו חשמונאי גדולים גבורים היה הלא לכאורה מסרת( עוד )ד"ה לחנוכה בדרושים ראה ]א[ דדרך
 היתה ה' מאת רק גבורתם מחמת נצחונם תלו דלא צדיקים כך כל דהיו הכונה אלא ופכ"ו( )פ"כ יוסיפוןבספר
 שם עוד וראה ה' עזר מחמת רק ינצחו לא שמחמתם שידעו בדעתם, חלשים שהיה חלשים, מאמרם וזהוזאת

 באחד מעשה - א מו, סנהדרין גמרא ראה ]ג[ קמה מט-נ, כד, אותיות ד, מאמר ראה ]ב[ זה שלפניבדיבור
 לכך צריכה שהשעה אלא לכך שראוי מפני לא וסקלוהו, דין לבית והביאוהו יונים בימי בשבת סוס עלשרכב
 גזירות עליהם נחרים הם שהיונים ישראל של לוחצן רואין שהיו בעבירות פרוצים שהיו מפני - שם רש"יופירש
 התפילה, שער חיים עץ פרי עוד וראה ]ד[ ב נו, סוכה גמרא עוד וראה שם עיין בעיניהם, בזויות מצותוהיו
 עדים, את ישראל בני ויתנצלו ו( לג, )שמות דוגמת הנחש קליפת לבוש אותו ומלבישין עליו ונותנין - בפרק

 פי על ואף עוד שם ראה ]ה[ וכו' חטאו כאשר וחוה לאדם כן גם אירע וכן הנחש זוהמת עליהםונמשך
 חסד, אתגלייא אימתי - א( )פא, זח"ב ראה ]ו[ תשי ילדך צור יח( לב, )דברים בסוד עמו, ]הלבוש[שנשאר
 שנאמר כמו הבקר, באור זה וכל שם חיים עץ פרי וראה אור הבקר ג( מד, )בראשית אמר ראת כמהבבקר,
 המתעורר חסד שהוא א"ל שם ידי על כבקר אז נעשה זה וחידוש אמונתיך, רכה לבקרים חדשים כג( ג,)איכה
 יום בכל בטובו המחדש יוצר בברכת אומרים שאנו מה וזהו בבקר אברהם וישכם כז( יט, )בראשית בסודבבקר,
 שם עיין בראשית, מעשהתמיד



אמונה זיזדרכי
 אותיות וגם אותיות הם"ו ועם במילואו,א"ל

 'חשמל בגיממריא כוללים י"בהמילואים
 ואחר ערומים מלבהט מברכין ולהמלבוש']'[.

 נסתלק שלא מי דהיינו כח, ליעף נותןכך
 לעיל, כנזכר כחו הותש רק לגמרילבושו
 עיין א"ל, פעמים דשני חמד בכח כחונתחזק
 ]"[.שם

 היו הדור שבני כיון הכונה לומר ישוזהו
 מפיתוי חיזוק וצריכים חלשיםנשמותיהם

 וכנזכר ורשעותם, פיהם וחלקת היוניםחכמת
 וכמו היונים בימי פרוץ הדור שהיולעיל

 חלשים היו שנשמותיהם וכיון חז"ל,שאמרו
 חלשים ביד גבורים ממרת נאמר שפיר כןעל
 כן פי על ואף חלושים, נשמותיהםשהיו
 תוקף וזהו עליהם, יתברך השםריחם
הנם.

 המלחמה כשנצח מכב"י יהודה שאמרוזהו
 שבכח היינו ה', באלים כמוכהמי
 נתחזק א"ל פעמים שני שלהחמד
 לעמוד ויכלו נשמתן של מלבושיהןאורות
 המלחמה, נצחו זה ובכח ותורתו, ה'באמונת

 :והבן

 זדרך

 ע5 היתה המלחמה שנצחון טה שמריש
 מתתיהו, בני ובניו החשמונאיידי
 הראשונימ]א[ וכתבו מכבאים. כשםונקראו

 כ'בוד ב'רוך אומרים היו המלחמה כשנצחויען
 ועיין 'מכב"", תיבות ראשי מ'מקומוי'הו"ה
 אור(. תורה פרק תמיד, )מסכת הקדוששל"ה

 בהקדם דעתי עניות לפי נראה העניןולהבין
 בנופח אומרים שאנו מהלפרש

 גדולה תשועה עשית ישראל ולעמךההודאה
 שאמרתי מה ובהקדם הזה, כהיוםופורקן
 )פרשת המור צרור במפר דאיתא מהלפרש

 הזה המועד שנקרא הרבך דמעם"תחנן(
 והגזירות הצרות מרוב החשבונאים כיחנוכה,
 מייחדים והיו בתורה לעמוק יכולים היולא
 שיש ישראל, שמע ד( ו, )דנכם בפסוק ה'את
 נצחו הייחוד זה ובכח אותיות, כהבו

 'חנו' כי 'חנוכה', נקרא ולכךאוביהם,
 האראל, שמע של אותיות 'כ"ה' בכחלדגליהם

 וכבר שם. עיין הקדושים, דבריו תורף כאןעד
 בם, 'ג )תקף הקדוש זוהר בתיקוני נזכר זהדבר

 דאריך עליונים מהפנים נמשך הוא כי שע"ח מלבוש כגימטריא הוא חשמל נקרא הלבוש שם סידור ראה]ז[
 'ע"א', גימטריא דפשוט אותיות ח' ועם למ"ד', אל"ף למ"ר 'אל"ף כזה כמלוי א"ל א"ל ]פעמים[ כ' ששםאנפין
 האחרונים תיבות מתקן יצחק מגחת התקון לוח וראה מלכו"ש' 'חשמ"ל כוללים וכ' דמילוי אותיות ששהועם
 הכונות, שער וראה ע"א' 'גימטריא תיכות מוחק חיים אות התיקון וכלוח 'חשמל' גימטריא דמילוי אותיות ח'ועם
 שע"ח, הרי למ"ד אל"ף א"ל אותיות ח' ועם ש"ע, כגימטריא עולים כמילואם א"ל שמות כ' השחר כרכתענין

 עם לומר רצונו ואולי כאן, נפל סופר שטעות נראה לכאורה וככן שם חיים עץ כפרי הוא וכן 'מלכוש'גימטריא
 א"ל שם פעמים כ' של כוללים שני נמי אי פשוט א"ל שם של אותיות כ' וגם במילוי, א"ל שם של אותיותהו'

 שחזר למי אלא הלכושים חידוש מחדשים שלא שם הכונות לשער שעה יפה פירוש ראה ]ח[ 'שע"ח'עולה
 ממנו יצא או ממנו, טובה תקוה ויש זמנו כלא ימות לבושו לו יחדש לא שאם שרואה או שישן, קודםבחשוכה

 שם עיין הגון,כן

 א דרך לעיל ראה נא[ זדרך



לאאמונה יילדרכי

 שריא וכו' דחנוכה יומין תמניא דהור ואיהוא(
 כ"ה איבון ]ואלין בכסלו בכ"ה ישראל עלכ"ה

 ודא וגו', ישראל שמע דאינון דיחודאאתוון[
- 'חנוכה'איהו  שם. עיין 'חנו-כ"ה', 

 בהקדם דעתי עניות לפי לומר "ט העניןלהבין
 עג, )נדה דהט"ם מיום לצרף שאמרתימה

 לו מובמח יום בכל הלכות השונה כלא(
 מאימתי לתחלתו[ וכו', הבא עולם בןשהוא
 וגם א(. ב, )ברכות וכו' בערבית שמע אתקורין
 הבא, עולם 'בן' בלשון שאמרו מהלהבין
 עולם 'לו' שיהיה לו מובמח למיסר להודהוה
 הענין מהו לבאר בהקדם לומר וישהבא.

 ישאלוהו הבא בעולם אדם של דינושתחלת
 קיימת לשאול ליה דהוה בתורהנב[,עמקת
 העומק על מכריז ינאי רבי דהאהמצות,
 ליה דאית למאן וי המצות מקיים ואינובתורה
 התורה כי עביר, לא ודרתא לדרתאתרעא
 והעיקר המצותנג[ לקיום לדרתא תרעאהיא
 הדרתא. שהיא המצוות קיוםהיא

 הידוע רז"לנל[ מדרש נקדים זה כלולהבין
- המפריםבכל  אברהם בזרע )ועיין 

- וישב( פרשת רבה המדרשעל  שאמר 
 לא לוי ושבם הקריבו הנשיאים כלאהרן

 לו אמר שבמי. נדחה בשבילי שמאהקריבו,

 דבר הקריבו הנשיאים כל הוא, ברוךהקדיש
 דבר הנרות את תדליק ואתה שעה לפישהוא
 פרשת )ריש הרמב"ן ומפרש לעולם.שקיים

 "ולם, דקיים חנוכה נר על דקאיבהעלתר(
 מדליקין המקרש בית חורבן לאחר אףדהיינו
 לדרכו. שם עיין חנוכה,נר

 הידוע פי על דעתי עניות לפי נראה[והנה
 הוא תשובה דמהני דהאמהקדמונימוה[

 שמחל ואב למקום, בנים דין לנו יש אםרק
 אם אבל א(, לב, )ק"-ףטק מחול כבודו כבודועל
 מלך כי תשובה, מהני לא עבדים דין לנו"ט

 ח )נחובות מחול כבודו אין כבודו עלשמחל

 בבני אא"ז שכתב מה ועיין ב(ני[. מא,סמה
 פח( אות ד, מאמר מבת כסלו חדשי )מאסריששכר

 רזה מקץ( פרשת דוך, )תש חיד"א הג"מבשם
 חדש מצות ג' מישראל לבמל היוניםשרצו
 אלו מצות ג' ידי כעל משום שבתני[,מילה
 'שבת' מצות למקום, בנים שישראלניכר
 נכרי דהא 'בנים', נקראו שישראלמוכיח
 מיתה חייבששבת

 )מנהדרי
 דהוי כנשום ב( נח,

 ניתן ולישראל מלףנ"[, של בשרבימוכמשתמש
 והשם בנים דנקראים משום השבת אתלשמור
 החדהט' וקידוש 'מילה וכן לסו. א"ביתברך
 עיין למקום, במם שנקראים אות כן גםהם
 מהם לבמל היונים רצו כן ועל מעמונט[.שם

 - שם כיומא רש"י וראה כ עב, יומא שם שכת גמרא ראה ]ג[ א לא, שכת א ז, סנהדרין גמרא ראה]ב[
 כהעלתך, תנחומא ראה ]ד[ שמים יראת לו שתקדים צריך לכך שמים ליראת כה ליכנס שער אלא אינהשהתורה
 - כד אות ד, מאמר תשרי לחדש יששכר כני ראה ]ו[ יששכר ככני הובא השם, לימודי ראה ]ה[ הסימן

 דקיימא הטעם, השם( לימודי כעל )הרב הראשונים המחכרים ופירשו העולם, לאומות ולא לישראל רק מהנישתשובה
 ושאני התורה, פי על תשובה לגוים מהני לא כן ועל מחול, ככודו אין כבודו על שמחל מלך התורה פי עללן

 אות שם כזה עוד שכתב מה ראה ]ז[ אלקיכם לה' אתם כנים א( יד, )דברים דכתיכ למעליותא דאשתניישראל
 מלאכתו מכל שכת יתכרך השם - שם יששכר כני ראה ]ח[ ט אות כ, מאמר חדש ראש מאמרי עד ואותלח
 ראה ]ט[ מיתה חייב מלך של כשרביטו והמשתמש לי"י, קד"ש נקרא ויקדשהו, אותו ויכרך כן על הזה,כיום
 )ויקרא דכתיכ ומועדים חדשים וקביעות בנים, אינון כרית נטרין דאי בזהר אמרו קודש כרית אות - שם דודראש
 כנים כי וכא מורה זה יתכרך הוא כביכול יעשה סנהדרין מפי היוצא וככל אתם, תקראו אשר כ(בג,



אמונה זרזדרכילנ
 ותואר כח מהם שיתבמל כדי אלו מצותג'

 ישראל אבל עבדים. כדין ויהיו ח"ובמם
 ידם הניחו ולא ונצחום עליהם גברוקדושים
 בנים דין להם יש כן על מצות, הג'מאלו
 שם. עייןלמקום,

 דין לו "ש שמא ירא היה שאהרן מובןוכזה
 תשובתו נתקבלה לא זה ולפיעבד,

 ומשום במדבר, הידוע הגדול החמאעל
 מחנוכת קרבן יתברך השם קיבל לאהכי

 שיתן יתברך השם לו השיב זה ועלהמזבח.
 אבן ממנו כי חנוכה, מצות אות למוכהלו

 וממילא למקום, בנים דין לנו ש"ש פינהוממנו
 מחול כבודו שמחל דאב תשובה דמהנימוכח
כנזכר.

 על אדם של דינו דתחלת מה לפרזם ישולכן
 לך אין ודאי זה הנה בי תורה,דברי

 קול בת כי מ"ג( פ"ר, )אבות שעה לו שאיןאדם
 )חגגה שובבים בנים שובו חורב מהריוצאת

 הרהורי עת בכל ונתקע נשרש ומזה א(,סי,
 אפילו אחד שכל ובפרה האדמני[, בלבתשובה
 ימי במשך בתשובה פעמים כמה הרהרהגרוע
 ההרהורי מהני אז בנים דין לנו יש ואםחייו,

 כן על עבדים. כשנקראו כן שאק מהתשובה,
 ידי על כי בתורה, עמקת בתחלהשואלים
 לא כי בנים, דין לנו שיש מוכח התורהעמק

 ואמוך ש-כ(, קמו, )תהמם וכו' גוי לכל כןעשה
 שהם א(, ינ, )חגגה לעכו"ם תורהללבוד
 להשתמש אמור ועבד למקום עבדיםנקראים
 בנים אנחנו כן שאין מה מלך, שלבשרבימו
 הרהורי מהני כן על שמו, יתברךלמקום

 ששואלים מה למוכה לו והואתשובתו,
 בתורה. עמקתבתחלה

 השונה כל חז"ל שאמרו מה מובןובזה
 בן שהוא לו מובמח יום בכלהלכות

 הבא בעולם אותו שדנין דהיינו הבא,עולם
 שמחל 'אב' כי תשובתו, ומקבלים 'בן'כדין
 תיכף מתחילק ולכך מחול. כבודו כבודועל

 א(, ב, )נרכות בערבין שמע את קוריןמאימתי

 ה"נ( )פ"נ, ברכות בממכת בירושלמי איתאכי

 דכתיב משום שמע מקריאת פמורדעבד
 שאין מי אחד, ה' וכו' ישראל שמע ר( ו,)המים
 לו ש"ש זה כן שאין מה אחד אדון אלאלו

- אחראדון  פרשת משה בישמח )ועיין 
 המדרגם דברי על מהיכן( במדרש )ר"הבשלח
 הרי שמע"א[(, לקריאת אוראל זכומהיכן
 הם אם אלא שמע לקריאת ישראל זכושלא
 בתורה, עומקים הם אם זה וכל'בנים',
וכאמור.

 היו שלא דכיון המור הצרור דברי מובןובזה
 קריאת קראו בתורה לעמוקיכולים

 בחתימת חרדים ספר ראה ]י[ דין בית קביעות יום שומר ובחמלתו באהבתו יתברך שהוא עד אצלו וחביביםאנו
 אנו אין הלא מכריזין למי וקשה שובבים בנים שובו ומכרזת יום בכל יוצאת קול בת כזוהר אמרו -הספר
 מקול טהרה רוח באדם מתעורר שלפעמים וזה שמע מזליה שמע לא דהוא גב על אף ודאי אלא כלוםשומעין
 תשואות ראה פרשת שם, צו פרשת יוסף, יעקב תולדות יוסף פורת בן ספר הקדמת עוד וראה נשמתו לאזןהקורא
 ישראל זכו מהיכן ואתחנן פרשת במדרש לשונו וזה ]יא[ הקדוש הבעש"ט בשם שכתבו מה שופטים פרשתחן,

 מערכת מתחת ישראל הוציא תורה מתן דבשעת דידוע לפרש נראה כאן עד תורה, מתן מורעת שמע,לקריאת
 ירושלמי ברכות במסכת אמרם וידוע התורה והנהגת לבד, יתברך השם יד תחת רק והם השרים, יד ומתחתהכוכבים
 מה אחד אדון אלא לו שאין מי אחד, ה' וגו' ישראל שמע ד( ו, )דברים דכתיב משום שמע, מקריאת פטורדעבד
 לישראל שאין הוא אחד דה' דפירושא יובן ומזה כאן עד אחר, אדון לו שיש זה כןשאין



לגאמונה חרזדרכי

 מצות ג' מהם לבמל רצו היונים כישמע,
 על ורשעתם קנאתם בגודל מילה חודששבת

 המצות ידי על למקום בנים נקראושישראל
 שיעסקו עצה לישראל והיה לעיל, כנזכרהאלו
 לעיל. כנזכר בנים יקראו זה ידי ועלבתורה
 כן על היונים, להם הניחו לא זאת גםאבל
 גם כי שמע, קריאת פנים כל עלקראו

 כי בנים דין לנו שיש מוכח שמעמקריאת
 כנזכר זה ידי על שמע מקריאת פמורעבד

 ו'חנו' אויביהם נצחו וממילאמהירושלמי,
 דקריאת דיחודא אתוון 'כ"ה' בכחלדגליהם
 ]יב[.שמע

 במליחות אומרים שאנו מה לפרש "טובזה
 פורק בנו משלך עבדים עשקו( לעיננו)ד"ה

 א( קח, )סנהדרין חז"ל מדברי כידוע מידם,אין

 כלום רבו שמכרו עבד ואמרו עשרהשבאו
 הוא התירוץ אך כלום, זה על זה להםיש

 אפשר ואי למקום בנים נקראיםשאנחנו
 יש ובזה בנו. עוד יהיה שלא בנו אתלמכור
 'משל' מלשון )היינו בנו, משלו' 'עבדיםלפרזם
 זה ידי ועל עבד. כדין אותנו שמשלוודמיון(,
 למפרקינהו דין לית כי מידם, אין פורקחלילה
 וכו'. שמכרו עבד כדיןח"ו

 עשית ישראל ולעמך שאמר לומר ישוזהו
 הזה, כהיום ופורקן גדולהתשועה

 גדולה תשועה לנו יש הזה כיום עתהדאף
 מצות הג' אלו נתבמלו שלא דחנוכהמנר

 נקראים שאנחנו מוכרח שמזההנזכרים,
 חזקה תקוה לנו שיש וממילא למקוםבנים

 כהיום ופורקן שאמר תהו העתידה.לגאולה
 ]יג[.הזה

 שמהני ונתברר המלחמה שנצחו שאחרוזהו
 ואב למקום, בנים כדין תשובהלנו
 אמרו כן על מחול, 'כבודו' 'כבודו' עלשמחל
 אין בן אצל כי ממקומו, ה' 'כבוד'ברוך
 על מוחל הוא אם ח"ו הכבוד פחיתותזה

- וכאמורכבודו,  דרך על לומר יש כן 
 :דרוש

 חושרך

 כנזכר הראשונים שכתבו במה יימריש

 כיבוש בשעת שאפרו ז( )פרריעיי

 עוד ראה ]יב( והכן לעיל, הנזכר המדרש יתבאר זה פי ועל וכלל, כלל והשרים המזל תחת ואינם אחר אדוןרק
 עד הצרות וגודל הגלות אורך ה' שראה לפי שמע, בקריאת שעסקו מה אחר כאופן לבאר שכתב מה המורצרור

 שאם כאופן כה תלויין התורה גופי שרוב קטנה פרשה להם לתת רצה מישראל, תורה נשתכחהשכמעט
 להם חשוב ויהיה כה עוסקים שיהיו הייחוד פרשת של קטנה פרשה להם תשאר הצרות מרוב התורה תשתכחח"ו
 להם ויחשב כלכם בו שיחשכו ישראל, שמע פסוק להם ישאר למעט כלה התורה ככל עוסקיםכאלו
 כתורה לעסוק יכולים היו לא והגזרות הצרות שמרוב לפי החשמונאים ולכך התורה ככל עוסקיםכאלו
 קראו שלזה ער אויביהם, נצחו הייחור זה וככח אותיות, כ"ה כו שיש ישראל שמע כפסוק השם את מ=חדיםהיו
 דלכן שם דוד ראש ראה ]יג[ שם כגליון שכתוב וכמה י דרך לקמן וראה חנוכה הזה המועדשם

 דהנה לבטל, היונים שרצו מצות השלשה כו לרמז כדי ימים(, שכעת רק היה לא דהנס )אף חנוכה ימי שמונתתיקנו
 ימי שמונה גם נרמז חנוכה ימי שמונת שתיקנו ובזה טבת, חרש ראש וגם שכת נכלל אלוכימים
 'שמונת' וקבעו וכו' 'כניך' באו כך ואחר שאומרים מה לעיל הנזכר יששכר ככני פירש וכזה כאן עדמילה,

 ודו"ק חנוכה,ימי



אמונה הרזדרכילד
 פי ועל ממקומו. ה' כבוד ברוךהמלחמה

 מאמרי יששכר כבני זצללה"ה אא"זדברי
 חז"ל דברי בביאור בם( אות ב, )מאסרחנוכה
 אלקי לתפלתו מקום הקובע כל ב( )1,בברכות
 כדרך בעזרי( )ד"ה רש"י ופירש בעזרו,אברהם
 שמצינו כמו והיינו לאברהם. עוזרשהיה

 אברהם וישכם בז( ים, )נתקשית שנאמרבאברהם
 עמידה ואין שם, עמד אשר המקום אלבבוקר
 ויהי כס( )שם, כתיב כך ואחר תפלהנא[אלא
 אלקים ויזכור הככר ערי את אלקיםבשחת
 ההפכה, מתוך לום את וישלח אברהםאת
 אברהם את זוכר יתברך שהשם רואין אנוהנה

 הגם ההפכה, מתוך לום את ואגלחוצדקתו
 בתפלתו אבינו אברהם עליו מבקש היהשלא
 לתפלתו, מקום שקבע רק לום אתלשלוח
 שקבע מקום קביעות ענין הקרא ממך)דלזה
 הגורם זהו לומיב[(, להצלת לתפלתואברהם
 הקדם בלי מבוקשו יעשה יתברךשהשם
 בקודשת[ לדרכו שם עייןתפלהנג[

 רצון בכוונות האריז"ל בדברי נמצא העניןוזה
 ויושיעם, ישמע שועתם ואת יעשהיראיו

 השם להם עושה אמתיים שהצדיקיםהיינו

 שועתם את כך ואחר קודם, מבוקשםיתברך
 שביקש מה לומר יש וזה שמנה[. עיקישמע,
 אליך כי ה' חנני ג( פו, )תהלים ע"ה המלךדוד

 לי שתעזור עתיד(, )לשון היום, כל'אקרא'
 שאבקש התפלה םמך על התפלה קודםעתה
 נפש שמח ד( )שם, אמר וכן היום. כל כךאחר
 רמז כן גם 'אשא', נפשי ה' אליך כיעבדך
 עתיד.בלשון

 לכוין האריז"ל שכתב מה לומר ישוזהו
- 'נמים' שעשה חנוכה נרבברכת  
 כתיב סוף ים בקריעת כי והיינו'נם-ים"י[,

 תצעק מה ט1( יד, )שטית יתברך השםשאמר
 שאין היינו ויסעו, ישראל בני אל דבראלי

 אתה כי התפלה, שתגמור עד להמתיןמהצורך
 בבחינת להם מושיע שהנני מהצדיקיםהוא
 ישמע שועתם ואת כך ואחר יעשה יראיורצון

 וכעת הים אל מקודם שיסעו היינוויושיעם,
 פי על אף לתפלה מקום שקבעת במהדי

 הענין אותו היה וכן עדיין. התפללתשלא
 והתגברות הצרות גודל מפני כיבחנוכה,
 לסדר פנאי היה לא יון מלכות שלהחשך
 נפש עד מים באו כי בארוכה כך כלתפלתם

 אברהם וישכם נאמר שם יששכר בני ראה ]כ[ ויפלל פנחס ויעמוד ל( קו, )תהלים שנאמר ]א[ חדרך
 וישלח אברהם את אלקים ויזכור הככר ערי את אלקים בשחת ויהי כך ואחר וכו' שם עמד אשר המקום אלבבקר
 דהשם דמשמיענו כרחך על לוט, הצלת ענין באריכות נאמר כבר הרי רבה, הקושיא והנה ההפכה, מתוך לוטאת

 כמו דהקא, בעזרו בעזרו, אברהם אלקי שם ראה ]ג[ שם עיין לוט, את ושלח וצדקתו אברהם את זכריתברך
 המקום הנה לתפלה מקום קביעות דהנה ביה, אית רבה )וטעמא מבקש הקדמת בלא עזר לשון לעילשפרשנו
 יבא שבטרם שכרו זה והיה מקום הקובע והנה האותיות גילוי טרם המחשבה היינו התפלה לאותיות נקבעההוא
 בגליון שכתוב ובמה א דרך לעיל וראה שם עיין היטב(, הבן מבוקשו, יתברך השם יתן באותיות בדיבורלבקש
 זו, בשדה לשוח יצחק ויצא ולכן אברהם קנה אשר השדה מעלת גודל שמבאר ב( )לט, זח"ב ראה ]ד[שם

 בזה האריז"ל סידור ראה ]ה[ בקדמיתא ליה הוה אחרא דקביעותא משום תמן, מצלי הוה לא אמאיואברהם
 קוראם( בעת אותם עונה ראוים, שאינם בין ראוים בין יתברך להשם שקוראים )לאותן קוראיו, לכל ה' קרובהלשון
 באמת(, שיקראוהו הראוים מאותם והם יקראוהו טרם אותם שעונים אנשים יש )אבל באמת, יקראהו אשרלכל
 הנסים על בכונת פ"ר חנוכה, שער חהם עץ פרי ראה ]ו[ ויושיעם ישמע שועתם ואת יעשה יראיורצון



להאמשה מדרךדרכ"

 שיכולני כא(, נא, )"נעיה מיין ולא שכורתבבחינת
 א(, מה, )עיחבין תפלה מדין העולם כללפמור

 על כנודעי[, אז יון קליפת בהתגברותבפרם
 לתפלתו, 'מקום' קובע בבחינת רק היוכן

 יששנר. הבני מדבריוכנזכר

 המלחמה כבש כאשר שפיר לומר יש כןעל
 סמה 'ממקומו', ה' כבוד כרוךאמר
 : ]"[ 'המקום'שקבעתי

 טדרך

 מכבי יהודה שאמר מה בזה יאמרעדך
 ה' כבוד ברוך הם5חמה כיבושבעת
 ואתחנן( )פרשת המור בצרור כמבוארממקומו,

 דברי פי על לומר ויש קודמי. מפריושאר
 כח, )נראשית בפסוק זצ55ה"ה הקדושאאם"ו

 לא ואנכי הזה במקום הוי"ה יש אכןמ(
 הנביאים מעלת נודע]א[ הנה כיידעתי,
 שהם ידי על אלקות התגלות להםשיש

 ומדבקים קדושות מחשבות רק תמידמחשבים
 ולא ובתורתו יתברך בהשם מחשבתםתמיד
 נתגלה זה ידי על זולתו, אחר דברבשום
 כשנגלה אבינו יעקב והנה אלקימוב[.אליהם
 לידי יבא שלא ירא היה יתברך, השםאליו
 ומחשבתו המוכים מעשיו ידי שעלגאות,
 במחשבתו יתברך בהשם רק דבוקשהיה
 אכן אמר כן על זו, לגדולה באודעתו
 תלה כי )היינו הזה', במקום 'הוי"היש

 קדושת מחמת רק בא אלקותשהתגלות
 לא אבל המקדש, בית במקום שהיה'המקום'
 )היינו ידעתי, לא ואנכי המובים(. מעשיומפני
 בהשם דבוק הייתי לא עצמי מצדשאנכי
 'וידעתי' 'בדעת', כראוי ובמחשבתויתברך
 והאדם א( ד, )בראשית כמו כן, גם 'יחוד'לשון
 עד א((, צם, סם תיקון ,הר תיקוני )ראה וכו''ידע'
- הקדושים דבריו תורףכאן  בדברינו )ועיין 

 תעלה פן לך השמר הכתוב על ראהבפרשת
 וכו']ג[(.עולתיך

 מדברי הנודע פי על לענינינו, לומר ישוזה
 שמפרזם סו( )אופן ואתחנן עמוקותהמגלה

 חשמונאי שבני אנמיוכומוי[ במגלת שכתובמה

 לתפילתו, 'מקום' קמיעות ענין שממאר מהג"ה שם יששכר מני ראה ]ה[ לח אות ד, מאמר יששכר מני ראה]ז[
 הוא מרוך עולם של מקומו עלשהכונה

 מתקדש - ז פרק ריש התורה יסודי הלכות רממ"ם עוד ראה ]ב[ ג מאמר העקרים, ספר ראה ]א[ פדרך
 מחשמה לו תהיה שלא נפשו ומלמד עצמו ומזרז והולך הזמן ממחשכי ההולכים העם כלל מדרכי ופורשוהולך
 להמין הכסא תחת קשורה למעלה תמיד פנויה דעתו אלא ותחמולותיו, הזמן מהמלי ולא בטלים מדמרים מאחדכלל

 הארץ, טמור עד ראשונה מצורה כולה הוא מרוך הקדוש של מחכמתו ומסתכל הטהורות הקדושות הצורותמאותן
 ותורתו יתמרך השם היינו ואנכי שם לשונו וזה ]ג[ שם עיין וכו', עליו שורה הקודש רוח מיד גדלו מהןויודע
 כ'תימה נ'עימה א'מירה חימות ראשי אנכי א( קה, )שמת מש"ס וכממואר אלקיך, ה' אנכי מ( כ, )שמות שנאמרכמו

 מהשם ודעתי ממחשמתי דמוק הייתי שלא )היינו ידעתי, לא התורה( על מרומז שהוא )והיינו אמר", נאמניםי'הימה
 למצפה וימאו קמו מתתיהו מני חמשה וכשמוע - מט אות שם ראה ]ד[ זו( למדרגה ראוי להיות ותורתויתמרך
 הגמיא שמואל מימי ישראל למית פליטה שם היה אשרגלעד



אמונה יגירדרבילי
 מי ואמרו שם, להתפלל ל'גלעד'הלכו
 יעננו. הוא 'הגלעד' בהר לשמואלשענה
 'גל לו שקרא יעקב של בבחו באוכי
 לו קרא אשר לבן קליפת ולהעבירעד'
 ושמואל ההוד, תיקון ידי על שהדותא''יגר
 השם לו עכב כן על יעקב, ירך לתקןשבא
 לו עשה יעקב כי ההוא, במקוםיתברך
 ולזה עדנה[. 'גל לו שקרא במה לזההכנה
 התיקון לגמור החשמונאים רצוכאשר
 יעקב, ירך של הפגם כל ולתקן ההודשל
 לשמואל שענה מי ואמרו מקום באותועמדו
 במגלה שם עיין יעננו, הוא הזהבמקום

עמוקותי[.

 ותיקנו המלחמה נצחו כאשר כי יובןובזה
 ההוד מדת לתקן שבאו מההכל
 שלא אמר מקלקולו, יעקב ירךלרפאות
 לתקן לכם גרם מעשיכם שזכותתחשבו
 'המקום' בזכות היה זה כל רק כזה, גדולדבר
 יעקב, עליה עמד שכבר ההוא, עד'()'גל
 כן ועל לעיל. כנזכר הנביא שמואל כךואחר
 ש'המקום' 'ממקומו', ה' כבוד ברוךאמרו

 גרם הזה, הענין ולתקן להתפללשעומדים
 למוכה:להם

 יררך

 ידי על הנם שנעשה מה בזה יאמראו
 ובמפר מיומיפיז)א[, כנזכר מכבייהודה

 המלחמה כשכבש ואתחנן( )פרשת המורצרור
 תיבות ראשי י'הו"ה, ב'אלים כ'מוכה מ'יאמר
 'ע"ב'. בגיממריא שהואמכב"י

 לנם שייכות לו "ם האיך העניןולהבין
 בכתבי שאיתא מה נקדיםדחנוכה)ב[,

 לכוין פ"ר( חנוכה, שער חיים עץ )בפריהאריז"ל
 אותיות הוא 'שעשה' נמים, שעשהבברכת

 בש"ה נהורין הש"ע שיאירו'שע-שה',
 ש"ה)ג[. באותיות שמרומז אלקים שלגבורות

 סוף. ים קריעת מענין 'נם-ים' הוא'נמים',
 הכתוב על דהנה לומר, "ם העניןובהבנת
 איתא ה' באלים כמוכה מי יא( מז,)שמחץ

 יודין, ב' דחמר חמר, 'באלם'בממורה)ד[
 שפירש וכמו הקריאה, לפי כי והיינו שם.עיין
 צריך היה הארץ 'אילי' מלשון שהוארש"י
 לכתוב נסמר אך יודין, בשני באיליםליכתב
 שכתוב מה פי על הענין לומר ורםבאלם.
 קיח, )פסחים רז"ל דברי על הקדה~ימ)ה[במפרים

 לבנין רי"ג שבשנת ע"ה אבינו ליעקב בזה וגילה ארמי, בלשון שהדותא 'יגר' אמר שלבן שם ברבריו ראה]ה[
 בתוך ]ו[ גלעד שנקרא המקדש תיקון לו הראה גלעד, לו קרא ויעקב הקליפה ויגבר אנטיוכוס יבא שניבית
 היה התיקון וגמר תיקן שבידו שמן ובפך קטנים, פכים ששכח יעקב ירך לתקן התחיל ששמואל מבוארדבריו
 נוגה קליפת תיקנו ואז החשמונאים,בימי

 ה' את מייחדים שהיו ז דרך לעיל המובאים דבריו פי על שם המור צרור ראה ]ב( כ פרק ראה ]א( ידרך

 לא המלחמה, נצחו ויחודו ה' שם שבכח לרמוז חנוכה וזהו לשונו וזה אותיות, כ"ה בו שיש ישראל שמעבפסוק
 ביאלים כיסכה מיי וזהו ע"ב, של המפורש בשם כלול שהוא הייחוד של ה' בשם אלא בחנית ולא בכח ולאבחיל
 תיבות בראשי מימקומו ה' כיבוד בירוך בו עונים סתר דבר שהוא ולפי ע"ב שעולה 'מכבי' תיבות בראשיה'

 בני ראה ]ה( שם שמות, הברכה היכל ראה ]ד( שם כגליון שכתוב ובמה ה דרך לעיל ראה ]ג('בכים'
 ב אות יג, מאמר ניסן חדש מאמרייששכר



6אמונה ירזדרכן

 ים כקריעת אדם של מזונותיו קשיןא(
 השפעת נעשה סוף ים קריעת שמעניןסוף,

 הקדמ2ימני[ במפרים כתבו וכןפרנסה,
 נראה וכן ופרנסה. השפעה בא בחנוכהשגם
 כי )שם( חיים עץ בפרי האריז"למדברי
 המלכות שיורדת בשעה אז חנוכה נרמדליקים
 לנערותיה, וחוק לביתה מרף לתת הביתעקרת
 שמע[.עיין

 האריז"ל דברי פי על לפרזם יש הכלולהבין
 פ"ה( הזסירות, )שער חיים עץבפרי

 עיני בכונות ז"ל שבתי הר"ר רבינוובמידור
 אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליךכל

 )שכתב( דרחל עיינין תרין אינון עיניבעתו,
 דנחת]ו[ דמעות שני שנקראים דינים]שבהם[
 ]הנוקבא[, )הנקרא( שהוא רבאלימא

 צירופי ק"כ היינו 'ק"כ', גיממריא'דמעה)"['
 שמונע הדינים יורד שממנואלהי"מ)ט[
 פעמים 'ב' שהוא ק"כ פעמים ושניהפרנסה,
 ישברו, אליך 'רחל' גיממריאדמעה)י['
 נותן אתה זה ידי ועל להמתיקם,להשביעם

 שמ)יא[. עיין הפרנמה,להם

 דברי פי על לזה ביאור תוספת עוד לומרויש
 )בראשית הפסוק על תורה( )בלקוטיהאריז"ל

 הוא 'עין' כי ה', בעיני' 'חן מצא ונח ח(י,
 ק"ל)יב[, שם שהוא ברבוע ס"ה שםמור

 המכמה ע"ב שהוא הפשומ)יג[ ממנוובהמיר
 לו מתר 'עבים' יך( כב, )איוב מוד הראות,את
 הסוד וזהו נח. כמנין 'חן' נשאר אז יראה,ולא
 ברבוע מ"ה ממפר שמהעי"ן 'חן', מצאונח

 הדינים שהוא הע"ב הומר הדינים שורששהוא
 מאמר במפר ועיין שמייד[. עיין 'חן',ונשאר
 מוהר"ר המובהק )מהרב דברים( )פושתמרדכי
 שכתב מה עיין זצללה"ה(, לעמנערמרדכי
 בזה תורה הלקומי בדברי היסב מעםבמוב
 איוב, תורה לקומי בסופו בראשית, פרשת עקומים ספרראה

שם(.

 א( )לד, בשבת חז"ל שאמרו מה לומר ישוזה

 ונעשה בו עיניו נתן מקומות)טי[ובכמה
 שם של הדינים בו שנתן היינו עצמות, שלגל
 בלא שהוא כמו עי"ן בחינת שהוא ברבועמ"ה
 דינין שאז הראות המכמה הע"בהמרת
 וניתן עצמות. של גל נעשה כן עלמתעריי,

 לענוש כשצריכין הדור להצדיקי הכחזה
 בלי העינים של הדינים בו נותניםהרשע,
 הע"ב.המרת

 )בפרי לעיל הנזכר האריז"ל דברי ביאורוזהו

 ישברו, אליך כל עיני שם( חייםעץ
 המכמה הע"ב שממירין ידי עללהמתיקן
 הדינים נמתקין זה ידי על העינים, מןהראות
 כב' שיש אלקים צרופי ק"כ פעמים ב'של

 מצוה שבהארת היטב יבין דבר על המשכיל - ז אות ה, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני ראה]ח
 ודע לשונו וזה ]ז[ רחמים של מדות י"ג הארת ידי על עקרות ופקידות מזוני חיי בבני רחמים לעורר יכוליןזו

 ולעשייה וליצירה הבריאה אל למטה יורדת והיא לילה מדת היא אז כי החמה שקיעת עם אותה מדליקין אנוכי
 כענין ]ט[ הכולל עם ]ח[ למעלה לה שהיו האורות אותן לה ממשיכין אנו ואז לנערותיה, וחוק לביתה טרףלתת
 וזהו שם חיים עץ פרי ראה ]יא[ הכולל בלי דמעה ]י[ ה פרק מד, שער חיים עץ ראה אלקים צירופיק"כ

 הוי"ה שם כי פירוש ]יב[ באורך רצון חי לכל בכונת שם סידור וראה 'רחל' הוא ר'צון ח"י ל'כל תיבותראשי
 אותיות היינו ]יג[ ה"א וא"ו ה"א יו"ד וא"ו, ה"א יו"ד ה"א, יו"ד יו"ד, והוא ק"ל, עולה ברבוע אלפיןבמילוי
 'בעיני' וזהו הפנימי הוא וחן 'עין', כמנין 'ק"ל' גימטריא חן 'מצא' וזהו שם לשונו וזה ]יד[ המילוי מןשאינם

 א ק, סנהדרין א עה, בחרא בבא א נח, בדכות ראה ]סו[ה'



אמונה יילדרכילח
 את להם נותן אתה זה ידי ועל דרחל,עינים
 הפרנסה. ובא בעתו,אכלם

 הנזכר האריז"ל דברי ביאור לומר ישוזה
 למען שאומרים נצור אלקי ]בתפלת[במידור

 שהסופי וענני, ימינך המגיעה ידידיךיחלצון
 גיממריא הוא ידידיך' יחלצון' למען' שלתיבות
 הוא 'הושיעה' אלקים. צירופי ק"כ שהם'ק"כ',
 אל"ף פעמים 'ב' גיממריא ש"ע' 'הוי"האותיות
 'ימינך' נהורין'. 'ש"ע ג*ממריאלמ"ד',טז[
 הדברים ולפי שם. עיין 'ק"ל',יי[,גיממריא
 שמבקשים כן, הוא הדברים ביאור לעיל[]מזכרם
 הגבורות וימתקו שימלצו ידידן" יחלצון'למען'
 'הושיעה' ידי על אלקים, צירופי הק"כשל

 ס"ה של הוי"ה בהשם נהורין הש"עשיאירו
 שהוא ק"ל, 'ימינך', בגימטריא שהואברבוע
 ממנו הומר שלא בעוד )שיטתקו( 'עין'ממפר
 ואנו אלקים. צרופי הק"כ בם ששולתהע"ב

 הע"ב המרת ידי על הדינים שימתקומתפללים
 הש"ע יאירו זה ידי ועל הראות,המכמה
 וכאמור.נהורין,

 ים קריעת כשעת שאמרו הענין לומר ישוזה
 וכתיב הוי"ה', באלים כמוכה 'מיסוף
 פירים ]באלים[ על כי 'באילים', וקרינן'באלם'
 עם יתברך השם שהלך היינו בחזקים,רש"י

 תגבורת עליהם ושפך היד בחזקתהמצריים
 שהם 'עיניו', בו נתן בסוד קשיםהדינים
 ק"כ פעמים ב' שהוא עינים ב' שלהדינים
 'מי מרומז ולזה לעיל. כנזכר אלקיםצירופי
 הוא הוי"ה' יודין( ב' )בלא באלםכמוכה

 ק"כ פעמים 'ב' בגיממריא 'ר"מ',בגימטריא

 )מלא באילים כמוכה 'מי וגם אלהי"ם'.צירופי
 'ב' בגיממריא הוא הוי"ה' יודיי( בבידמלא
 שלא עד עינים ב' סוד שהוא ק"ל',פעמים
 זה ידי ועל הראות המכמה הע"ב מהםהומר
 לעיל. כנזכר הדיניםבאו

 ורפוא, נגוף היה מוף ים בקריעת הנהאמנם
 ולזה לישראלי"[, ורפוא למצריםנגוף

 בחד באלים לומר שייך שלישראל לומריש
 חמד ג( נב, )תהלים במוד אל, מלשון שהואיו"ד
 אל"ף פעמים שני 'באלים' ואמר היום, כלאל

 ישראל שלצורך נהורין, דש"ע רזא הואלס"ד,
 אמר לזה העק. מן הראות המכמה הע"בהומר
 היד את ישראל ויראו לא( יר, )שמותהכתוב
 שלישראל הוי"ה, את העם ויראו וכו'הגדולה
 וכאמור. הראות, את העב כימהלא

 שאז הקדושים במפרים שכתבו מה העניןוזהו
 לישראל ופרנסה לשפע מסוגל זמןהוא

 שהומר ידי שעל כדאמרן, והיינו קרובו,עם
 העם ש'ראו' עד הראות המכמה העבלישראל

 וכו', הגדולה היד את ישראל וירא הוי"האת
 אכלם את להם נותן ואתה אז נאמרממילא
 כנזכר.בעתו

 חז"ל אמרו דהנה חנוכה, של העניןוזהו
 זה וחשך ד( ט"ב, רבה )בראשית רבהבמדרש

 יון מלכות תגבורת בימי שאז היינו יון,מלכות
 המכמה בע"ב רחל של העינים סכומההיה

 גברו כאשר ולזה חושך, והיההראות
 הע"ב והומרו העינים נתקנוהחשמונאים
 ח'נוכה. נ'ם תיבות ראשי 'חן' נשארמהעי"ן,

 גימטריא 'ימינך' שם סידור ראה ]יז[ משולב הוי"ה עם למ"ד אל"ף פעמים ב' גימטריא שם סידור ראה]טז[
 ורפא נגוף מצרים את ה' ונגף כב( יט, )ישעיה הפסוק על א לו, זח"ב ראה ]יח[ הויות ה''ק"ל',



לםאמדנה ייזררן

 נהורין ש"ע שהוא 'שעשה' מברכיןולזה
 גבורות שהוא לש"ה וממתיקיןמאירין

 מהאריז"ל, לעיל שהובא כמו אלקים,של
 מאירין מהעינים הע"ב שימורו ידי עלוהיינו
 הק"כ של הגבורות וממתיקין נהוריןהש"ע
 מסוגל חנוכה גם כן ועל אלקים,צירופי
 ולזה סוף, ים בקריעת כמו פרנסהלהמשיך
- 'נמים' שעשהמברכין  כנזכר 'נם-ים' 

 כנזכר מוף ים קריעת כעין שהיהמהכונות,
לעיל.

 בשאילתות שכתוב מה הענין לומר ישוזה
 נר להדליק שצריך ט( שאילתא)בראשית,

 בשמאל חנוכה נר שיהיה כדי בשמאלחנוכה
 ]בציצת[ מצוייץ הבית ובעל בימיןומזוזה
 במידורימניט[ שכתוב מה נודע דהנהבאמצע,

 שהוא המזוז"ה על שנכתב שר"י שםבכונת
 שעומד ועזאל לעזא במנורים להכותבא

 ומבקש בבית וצופה הבית של דלתבאחורי
 זה ידי על ולהמית ח"ו בבית הרע עיןליחן
 אותם מכים המזוזה ידי ועל שם, הדריםכל

 לצדיק רשע צופה ב( 4, )תהלים בסודבמנורים,
 )בנתם פיפיות חרב במפר ועיין שם. עייןוכו',

 בשם כן שהביא עיניך בתיבת השביעי( שםפו,
 שמוד הקדושיכן, מהזהר זצ"ל שפירא נתןהר'
 'עיני סוד הקדושה עיני להאיר הואמזוזה
 שד"י, השם ידי על הקליפה עיני ומסמארחל'
 חיים עץ בפרי מבואר בציצית וכן שם.עיין
 ציצית בפריטת ובמידור פכ"ו( שכע, קראת)שער

 ב' להאיר לכוין שיש אותו וראיתםבפסוק

 סמה רחמים אליה להמשיך רחל שלעינים
 ולפי שסנכ"ן. עיק הדין, מוד חשך בהםשיש

 אחד, למקום הולך הכל כי יען יתכןהאמור
 באים שלשתם חנוכה ונר וציציתשהמזוזה
 חשכות בה שיש סמה רחל' 'עינילהאיר
 מה בזה ויתכן הראות, המכמהמהע"ב
 רק דחנוכה לנם זכר לעשות חז"לשתיקנו
בה'אור'.

 שאמר זצ~~ה"ה הקדוש מאאמו"רושמעתי
 כזה במילואו 'אור' כי לזה, נאהרמז

 'חנוכה' בגיממריא הוא רי"ש', וא"ו 'אל"ף-
- כזהבמילואו  עד ה"ה', כ"ף נו"ן 'חי"ת 
 הוא שזה יתכן זה ולפי הקדושים. דבריוכאן
 הע"ב שהעביר חנוכה של התיקוןעיקר

 יתכן וגם נהורין. הש"ע והאירו הראותהמכמה
 בלבד, 'לראותן' אלא חנוכה בנר שתיקנומה

וכאמור.

 את מכבי יהודה כבש שכאשר יתכןוזה
 הוי"ה', באלים כמוכה 'מי אמרהמלחמה

 גיממריא אז אחד ביו"ד )ש(כשהואבאלים
 וגם שבעינים. החשך ומבמל שמאיר'נר',
 אל"ף פעמים 'ב' 'באלים', תיבת אזמרומז
- נהורק ד"ט"ע רזא שהואלמ"ד'  לעיל )עיין 
 יודין' בשני 'באילים נחשב ואם ה'(.בדרך

- הוי"ה' באילים כמוכה 'מיבגיממריא  ר"מ, 
 יון עיני לממות ק"ל' פעמים ד'שנירזא

 'באלם'( )רק יו"ד שום בלא הוא ואםהרשעה.
 אלהי"ם' צירופי ק"כ פעמים 'שניגיממריא

 מבואר ]כא[ ב רנא, א רפו, מהימנא ברעיא א רלח, ח"ג ראה ]כ[ המזוזה בכונת שבתי רבי סידור ראה]יט[

 תסתכל ואז תכלת, שם יש כאילו ולכוין בציצית להסתכל צריך ולכן עינים, בו שאין המשך סוד היא שתכלתשם
 ציצית חיוב ולכן זו, להמשכה כח יש ביום העליונים,ורק עינים סוד אליו להמשיך ותכוין אותו וראיתם במלתבו
 ביום רקהיא



אמונה ייזדרכי
 הצפון באוב עורות עינים ולהאירלהמתיקן

 בימינו: במהרהלצדיקים

 העינים )בענין משין לאפוק עודדיקט
 כנזכר הראות את המכסהוהעב

 להראשונים גם נדרש יהיה ובזה בזה*.לעיף
 כ'בוד 'ב'רוך תיבות ראשי 'מכב"י' עניןשכתבו
 נתן מה"ר הרב דברי פי על מ'מקומו',י'הו"ה
 פ"ר( הזמיות, שער חיים עץ )בפר זצ"לשפירא

 שצריך לעולם, ה' כבוד יהי בכונתבהג"ה
 'כבוד הוי"ה', 'א"ל גיממריא כבוד' 'יהילכוין
 'חן' שענין איתא ובסידור 'חן', גימטריאהוי"ה'
 שם ועיין חז"ל,כ3[. שאמרו חנות ד' מורהוא
 'הוי"ה כי לכוין עוד שכתב במידורעוד

 עיין ק"ל', 'ע"ב מוד 'ר"ב' בגימטריאלעולם'
שם,

 עניות לפי נראה לזה הענין המשךולהבין
 האריז"ל דברי פי על שהואדעתי

 מצא ונח הכתוב על לעיל הנזכך תורה()בלקוטי
 'ק"ל' גיממריא הוא ה'עין' כי ה', בעיניחן
 זה בדרך לעיל כנזכר לו, מתר 'עבים'וכו'

 ואתחנן פרשת התורה על בדברינו)ועיין
 שאמרו לומר יש תהו בזה]כ"(, שכתבנומה
 חכמים בו שנתנו מקום כל ב( ה, )בחנינהחז"ל

 הדינים היינו עוני, או מיתה או'עיניהם'
 הראות המכמה הע"כ המרת בלי'העינים'

 בא הדינים ענין שכל נודע הנה אמנםכנזכר,
 לה' נחלקים שהם מנצפ"ך של דיניםמהפ"ר
 עץ )בפרי ז"ל האר"י שכתב וכמו 'נו',פעמים
 והדן ריבנך את הרב ככונסך פ"ו( הפורים, שערחיים
 בעזרתו שכאשר יתכן ולזה וכו', דיננואת

 העינים והאירו הקליפות על גברו שמויתברך
 ימים ח' המנורה והדליקו הנם נעשה רחלשל
 'נ"ו', הכל מך שהוא נרות, ז' יום כל-

 יששכר בבני זצללה"ה אא"ז כ"ק כתבולזה
 בשם קו( אות ד, שאמר טבת כסלו חדשי)מאשף

 שזהו פ"י( אסתיר, הסתר )מאמר עולם כהונתהברית
 הוי"ה' 'א"ל כי יען 'לנוי, ויאר הוי"ה א"לסוד
 נו]כ", מבמפר יותר אחד 'נ"ז', ממפרהוא
 המתיקו הוי"ה' 'א"ל שמות השני ידישעל

 שנחלקים דינים הפ"ר המנורה ידי עלבחנוכה
 נ"ו']כה[. פעמיםל'ה'

 יהי בפסוק האריז"ל דברי ביאור לומר ישוזה
 גיממריא כבוד' 'יהי לעיל, הנזכרכבוד

 עד 'חן', גיממריא הוי"ה' 'כבוד הוי"ה'.'א"ל
 לעולם' הוי"ה כבוד 'יהי והיינו לשונו,כאן

 והיינו אחד', חמר עי"ן פעמים 'שניגיממריא
 ה )תקון הקדוש זוהר התיקוני דברי פיעל

 שכל א( )במלכים מהאריז"ל תורה ולקוטי א(כ,
 שחסר נרמז ובזה שם, עיין 'אור', הואא'

 הע"ב מחמת האור שהוא א' עיניםמשתי

 יששכר בני ראה ]כד[ באורך שם ראה הפרשה, בריש ]כג[ צב עמוד המדרש, בית א מז, סוטה ראה]כב[
 ראה ]כה[ עולם של אלופו מן רחמים בחינת הוא אחד לכל א' אות שהוספת י אות ב, מאמר אלול חדשמאמרי
 בסוף נ"ו אותיות בתורה שתמצא מקום בכל שתכוין צריך והנה - פ"ג השנה, ראש תפילות שער חיים עץפרי

 אותיות, ה' והם מנצפ"ך, הם הגבורות כל הלא כי והטעם, גבורה סוד הוא הכל אבותינו, אלהינו, כמותיבה,
 מקום כל ולכן 'מנצפ"ך' כמנין 'פ"ר' גימטריא נ"ו פעמים ה' כי חלק, כל נ"ו יהיה חלקים, לה' תחלקם אםולכן

 - ק"ל העולין הויות ה' שהם בארנו כבר מנצפ"ך של גבורות ה' אלו כל כי דע והנה דין הוא נ"ושתמצא
 ה"ה, ו"ו ה"י יו"ד הוא מאלו הוי"ה כל מלוי אמנם - השם( לזה הטעם פט"ז ח"ב, ג שער שערים מבוא)ראה
 לה' תחלקם ואם 'פרה' יהיה בינה של ה' עמהם תחבר ואם פ"ר, גימטריא מנצפ"ך הלא כי נ"ז, גימטריאשהוא
 שכז אות סוף דפרקא ובאגרא שם יששכר בבני עוד וראה הוי"ה' 'א"ל כמנין נ"ז' פעמים 'ה' יהיהחלקים,



מאאמדנה ייזררכן

 לכוין וצריכין לעיל, הנזכר הראותהמכמה
 יתמתקו הוי"ה' 'א"ל שמות השני ידישעל

 מהם להמיר עינים השתי שלהגבורות
 כתוב ולזה 'חן', ונשאר הראות המכמההע"ב
 חנות, ד' סוד שהוא )בסיור( האריז"לככתבי
 'יהי בגיממריא הוא חן' פעמים 'ד'כי

 לעולם' ']הוי"ה[ מסיים שפיר ולזהאור',
 הנזכר הכונה ידי שעל ק"ל', 'ע"בגיממריא
 ק"ל גיממריא שהוא העין מן הע"ב יסורולעיל

 :כנזכר

 א"ל הפשרם, פי עץ שמר רדדדירכן
 הוא 'לנו' כי לנו, ויארהוי"ה

 כי נודע וכבר כנודענכ~[, 'אלהי"ם'בגיממריא
 החמדים השמות הם הוי"ה' 'א"ל שמותב'

 רחל של הדינים שורש כי ונודעביותרנכי[,
 צירופי מק"כ בא והוא שלה, ב'עינים'הוא

 שם, חיים עץ )פרי האריז"ל שכתב וכמואלהי"ם,

 שם. עיין ישברו, אליך כל עיני בכונסןפ"ה(
 ידי שעל לנו, ויאר הוי"ה' 'א"ל אמרולזה
 ממחלקים חמדים, שהם הוי"ה' 'א"לשמות
 מהם וממירים רחל של ה'עינים' שלהדינים
 פעמים ב' מהם ונעשה הראות המכמההע"ב
 של חםד' פעמים 'שני עינים, השתי שלע"ב
 לעיל. הנזכרים שמותהב'

 חנוכה של הנרות בהדלקת אומרים אנולזה
 אלא 'בהן' להשתמש רשות 'לנויואין
 ידי שעל והיינו בלבד,'לראותן'

 שמדליקיי
 הנר

 הדינים מעבירין ואז רחל' 'עיני מאיריןחנוכה
 ואין 'לנו'(, בגיממריא )שהוא אלהי"םשל

 הב' של החמדים על להתגבר רשותלהדינים
 ולה 'בהן'. גיממריא הוי"ה' 'א"לשמות
 שמםירין ידי על )והיינו 'לראותן', אלאאומרים
 כח מעוררין אנו 'הראות' המכמההע"ב

 הדלקת כח ידי על היינו 'בלבד','הראות'(,
 'לבד'. גיממריא שהוא חנוכה נרותל"ו

 אז כי זה, לעשות יכולין בחנוכה רק כיויתכן
 להאיר יכולין ואז ההוד מדתנתקן
 ברש הים עץ )פר האריז"ל שכתב וכמולהנוקבא,

 'א"ל עם 'הוד' כי יתכן ולזה פ"ד(, חנוכה,שער
 ולזה כנזכר, )חמד( 'ע"ב' גיממריא הואהוי"ה'
 הדינימנכ"[, לעורר רצו היונים הנה כייתכן
 העינים, על 'וחשך' בחינת להמשיך רצוולזה
 זה וחשך ר( פ"ב, רבה )בראשית חז"ל שאמרוכמו

 עליהם גברו החשמונאים אמנם יון,מלכות
 כן ועל הראות, את המכםה העבוהמירו
 ונשאר 'ע"ב' ממפר 'מכב"" הדגל עלכתבו

 ממקומו, הוי"ה' 'כבוד ברוך ואמרו'חן'נכט[,
 כבוד יהי בכונת מהאריז"ל לעיל כנזכרהיינו

 יעקב, קהלת ראה ]כו[ פכ"ד השכת, שער חיים עץ פרי עוד וראה הדינים המתקת סוד הוא ד'פרה'איתא
 כ"ף - כאלפין מלא 'כוז"ו' שם גימטריא וגם 'טפטפי"ה' גימטריא וא"ו' נו"ן למ"ר כמלוי 'לנו - לנוערך
 שהן 'כוז"ו' סוד והוא יהוה ליאחרי א'ותיות תיבות ראשי 'א"ל' לנו, ויאר יהו"ה א"ל סוד וזה וא"ו זי"ןוא"ו

 מקבל ומשם כמלוי, 'כוז"ו' גימטריא כמלוי וילנו' 'אלהי"ם', גימטריא לנו ויאר זה ידי ועל יהו"ה, שאחריאותיות
 שכתוב א( )סה, אחרי פרשת עוד שם וראה הוא חסד אתר ככל א"ל - כ( )ל, זח"ג ראה ]כז[ ונמתקהארה
 כגליון שכתוכ וכמה א דרך לעיל וראה ה"ה פ"ט, כרכות ירושלמי וראה רחמי רכולי שלימו דא הוי"ה שםעל
 שינקו 'יון' נקרא שלכן שמבאר קו אות ד, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר כני ראה ]כח[שם
 כפולים המה ומנצפ"ך - דינים[ הפ"ר על לרמז ר"פ כגימטריא ]שהוא - דמנצפ"ך הדינים שמרימן

 מבחינת לומר רצונו ]כס[ שם עיין וכו', אותיות " כפול מנצפ"ך ולהיות 'נו' אתוון 'יון' כשם יש כן עלוהנה
עי"ז



 יארזדרכימב

 ולדרכינו 'ח"ן'. ממפר הוי"ה' 'כבוד יהיה',
 'העינים', להיקון 'החן' למוד מרמז כאןגם

 :וכאמורת[

 יאדרך

 לעיל כתבנו שכבר במה יאמראד
 בירור תיבות ראשי מכב"ידיהודה

 כובש כשהיה מימקומו, "הו"הכיבוד
 ה' כבוד ברור אומר היההמיחמה
 )ברכות הש"מ דברי פי על לפרש וישממקומו.

 אברהם אלקי להפלחו מקום הקובע כל ב(י,
-בעזרו  פירש ח'(, דרך בזה לעיל )ועיין 

 שזה משום כל( )ד"ה אגדוה בחדושיהמהרש"א
 מייחד שהיה אבינו אברהם מעלההיה
 דלא האמיהי, האחד לשם יהברך שמואח

 אחר בדרך גדולוה לבקש המהחכמיםכאוהן
 והרוח, המקום לפי אלקי וכח שפעלקבל
 הרוצה ב( כה, בתרז )נבא רז"ל דאמרו דרךעל

 ועיין יצפיןנא[. להעשיר הרוצה ידריםלהחכים
 החמרון היה שזה שכהב יעקב בעיוןשם
 נחשים, לקראה שהלכו ובלעם בלקשל

 וכו' משם לי וקבנו אחר למקום ממקוםוהלכו
 לקראה בפעם כפעם הלך ולא יג(, כנ,)במדבר
 אבינו אברהם כן שאין מה א(, כד, )שםנחשים
 כדכהיב הוא, ברוך הקדוש עם המיםשהיה
 על אלקיך, ה' עם ההיה המים ע( יח,)רנרים
 מאמין שהיה מקומו אה החליף לאכן

אמונה נרז
 כל הפלה שומע שהוא הוא ברוךנהקדוש
 עומד, שהוא מקום בכל ברחמים ישראלעמו
 שם.עיין

 ואהחנן עמוקוה במגלה איהא לומר ישוזה
 ואמרו הגלעד הר על אז שעמדו סו()אופן

 יעננונב[, הוא במצפה לשמואל שענהמי
 ולחשוב למעוה הדעה לקמני מקוםוהיה

 לישועה, הגורם היה שם שעמד]ו[שהמקום
 במגולה ולחלוה הרוחוה לכוון הלכוושהמה
 הישועה יהלו ולא לעיל, כנזכרהמקומוה
 יהודה אמר ולזה יהברך, השםברחמי
 שלא היינו ממקומו, ה' כבוד ברוךמכבי
 אלא מקומו, העולם אין כי בהמקוםיהלו
 )בראשית עולם של מקומו הוא שמו יהברךהוא

 עליהם ריחם ורצונו ובחפצו '(, פם"ח,רבה
 :להושיעם

 יבדרך

 שכהב יעקב העיון דברי פי על יהפרשעדך
 שם( )ברבות רז"ל דברי בביאור עודשם

 בעזרו, אברהם אלקי להפלהו מקום הקובעכל
 מקומו, פעם בכל ששינה אשכחןדבבלעם

 כבלעם וגבוה רחבה שנפשו מי הדרך כןכי
 בכל ועולה שחפץ ט'"ט( פ"ה, )אבותהרשע
 לילך ויוהר יוהר למקום ממקוםעה

 מקודם, יוהר חשוב במקוםולעלוה

 ה אות י סימן ר, חלק אלעזר מנחת שו"ת ראה]ל[

 פניו פונה ואינו הרחמים ממדת צרכיו שמבקש הוא חסידות ממדת זו כתוב שם דבריו ובסוף ]א[ יאדרך
 ט דרך לעיל ראה ]ב[ אחר בדרך גדולותלבקש



מגאמונה צדרךדרבי

 עצמו בעיני שפילה שנפשו מי כן שאיןמה
 במקומו עומד נשאר כאברהם)בענותנותו(

 שם. עיין שנתעלה, פי על אףהראשון
 מתיישב איך יעקב עיון בעל הגאון ביארולא
 לתפלתו מקום הקובע כל הש"ס לשוןבזה
וכו'.

 הש"ם דברי לבאר נראה דעתי עניותולפי
 הש"ם דברי פי על ז"ל, דבריו פיעל
 משתכין שהשמים דור ראית אם א( ח,)תענית
 וכו', וממר מל מלהוריד כנחושתעליו
 וירבה שבדור חסיד אצל ילך תקנתיה,מה
 והגיס ונענה לחש ואם וכו', בתפלהעליו
 עד וכו', לעולם אף מביא עליודעתו
 בזה שאמרו מה הענין ובהבנת לשונו.כאן
 לעולם, אף מביא דעתו והגים נענהראם
 חז"ל אמרו דהנה דעתי, עניות לפינראה
 קבע תפלתך תעש אל מי"ח( )פ"ב,באבות
 כאן עד המקום, לפני ותחנונים רחמיםאלא
 ז, )ברכות הש"ס דברי פי על לומר וישלשונו.

 וכו', מתפלל הוא ברוך שהקדוש מניןא(
 אמר מוביה בר זומרא רב אמר מצלי,מאי
 כעסי את רחמי שיכבשו מלפני רצון יהירב

 במדת בני עם ואתנהג מדותי על רחמיויגולו
 הנזכר התנא דברי ביאור וזהו וכו'.הרחמים
 תחשוב )שלא קבע, תפלתך תעש אללעיל

 אלא למוכה(, הפעולה עשתה'שתפלתך'
 )היינו המקום', לפני ותחנונים'רחמים
 מה הרחמים כח עוררת תפלתך ידישעל

 'בתחנונים'(. התפלל בעצמו יתברךשהשם
 ויתנהג מעליך כעסו את רחמיושיכבשו
 לך, דאהני והיינו הרחמים, במדתעמך
 תפלתו כי בנפשו האדם לחשוב ח"ואבל

 הגזירה שיהפכו הפעולה שעשתהחשובה
מלפניו.

 שאם שם( )בתענית הש"ם דברי ביאורוזהו
 אף מביא עליו דעתו ומגיסמתפלל

 ויודע דעתו מגיס אינו אם כילעולם,
 רק תפלתו, שיקובל ראוי אינו שהואבעצמו
 בעצמו, הוא ברוך הקדוש תפלת היההעיקר
 כעסו את רחמיו שיכבשו כביכולשברצונו
 בזה הוא הנה הרחמים, במדת בניו עםויתנהג
 שמגים מי אבל וכאמור. לעולם, רחמיםמביא
 ואינו כנזכר לו עלתה שתפלתו וחושבדעתו
 השם ח"ו כן על יתברך, השם לתפלתמצפה
 בעדו מלהתפלל עצמו את מונעיתברך
 אף מביא כן על כעסו את רחמיושיכבשו
חלילה.

 )בראשית 'למקומו' שב ואברהם לומר ישוזה

 תלוי שהכל היסב וידע ששב היינו לג(,'ח,
 עולם של 'מקומו' שהוא יתברך השםבתפלת
 '(. פם"ח, רבה)בראשית

 מקום הקובע כל הגמרא בדברי לומד ישוזינו
 מתפלל שהוא לאחר שגםלתפלתו,

 אינו צרתו בעת לו ענה יתברךוהשם
 יודע כי יותר, גבוה במקום לישבהולך
 יתברך מהשם רק וזכותו, תפלתו בכח זהשאין
 'אלקי יתברך. השם תפלת ידי עללבד

 זו, במדרגה היה שאברהם בעזרו',אברהם
 בתפלתו עולם של ל'מקומו' שבשאברהם
 עצמו בתפלת תלה ולא כנזכר שמויתברך
כלל.

 שלא חשמונאים בימי שהיה לומר ישוזהו
 רק מהיונים להנצל זכות בידםהיה
 מי וצווחו הגלעד בהר שעמדו התפלהבזכות
 )וכמו - יעננו הוא במצפה לשמואלשענה

 ]ממגילת )מהייסיפון( מ( )דה- לעילשכתבתי



אמונה יגילדרכימד
 מכבי יהודה מתפלת מצינו]א[ וכןאנמיוכום[(.
 וההפלל ברכיו בין ראשו ששם ובניווחשמונאי
 היונים מחנה בין ירד מרם לה' לבווצעק
 היו והמכבאים הים שפת )על[ אשרכחול
 כאשר כך ואחר ממפר. מהי ממשיחידים
 יעלה אל יהודה אמר יתברך, השםהושיעם

 בי פירוה, עשתה תפלתכם בי בדעתכםנא
 אף חרון מביא אז ח"ו דעתכם הכיםאם

 שהוא ישראל לאלקי כבוד שימו רקלעולם,
 שמו יתברך הוא כי ותדעו עולם, שלמקומו
 וכו' רחמיו שיכבשו כביכול תפלתו יריעל

 המקום, לפני ותחנונים רחמים לעילבנזבר
 ה' כבוד ברוך וזהו הישועה. באהמזה

 :'ממקומו'

 יגררך

 בנם שאמר מה בענין שד יימריש
 פי על ממקומו. ה' כבוד ברוךחנוכה

 שאומרים ההודאה בנוסח כבר שאמרתימה

 בעת להם עמדת הרבים ברחמיךואתה
 'ואתה', בלשון שאומרים מה להביןצרתם,
 דעתי עניות ולפי י17שבר]"[. בבניועיץ
 כא, )שנת חז"ל שאמרו מה פי על לומר"ט

 שמן פך שמצאו מה הוא דחנוכה שהנםב(
 מה פי על גדול, כהן של בחותמומונח

 בן על פליאה]ג[ המדרש לבארשבתבור[
 'את' הנשה, גיד את ישראל בני יאבלולא

 הקדושת[. בזהר נמצא וכן באב, תשעהלרבות
 שכתבו מה פי על הענין להסבירופט

 ועיץ בחנוכה, בצדקה להרבותהקדמונים)ה[
 תרע(]ו[. )ם'סן חנוכה הלבות ר"ת אברהםבמגן

 כתב וישב פרשת בריש הקדושוהשלייה
 כי שמן, בפך הנם שנעשה הואדהעיקר
 וירא ע"ה אבינו יעקב עם בהאבקוהס"מ
 בו(, לב, )בראשית ירכו ב'בף' ויגע לו יבול לאבי

 ל'פך', ה'כף' נהפך היונים על ישראלוכשגברו
 'כף' כי ברמז הוא והענין שמן. ה'פך'והוא
 הוא 'כף' רק ]שוים[, )שנים( אותיות הםו'פך'
 וכ' להיפך. הוא ו'פך' פשומה, ופ' כפופהכ'
 ומעלה ל'פה', רומז ופ' היד, ל'בף' רומזהוא
 לצדקה, פהוחה אדם של כפו שההיהגדולה
 לדבר שלא בשתיקה כפופה רק להיפךובפה

 ואתחנן פרשת עמוקות ממגלה שהביא מה יא ודרך ט דרך לעיל ראה ]א[ ינדרך

 מאוסטרופאליא שמשון מה"ר כשם שכתב מה סג אות ד, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי ראה נא[ יגדרך
 ו'אתה', תיבת כאז לומר שתיקנו מה מבואר וככן כאן עד הרעים, המחוצפים נגד לעמוד מסוגל 'אתה' ששםזי"ע
 ולומדיה, מהתורה בושה להם היה ולא שמו, יתכרך ה' תורת להשכיחם ישראל עם על עמדו הרשעה יון מלכותדהא

 ראה ]ב[ שם עיין וכו', הרבים כרחמיך 'ואתה' נאמר ולכן כפניהם ישראל עמדו 'אתה' שםוכהארת
 גש ככר - כ קע, זח"א ראה ]ד[ הנעלם ממדרש שהביא מה כו שער וישלח, פרשת יצחק עקידת ראה]ג[

 חד כאב תשעה והא שתא יומי שס"ה ולקבל למעבד אתיהיבו אינון דלאו פקודין שס"ה ולקכלהון נידיןשס"ה
 בני יאכלו לא אורייתא אמרה כן וכגין יומין(, )נ"א מלאכין שס"ה מאינון חד דאיהו סמא"ל, לקבל דאיהומנהון
 כאב תשעה יום אשכח שתא וכיומי שתין ולא כיה אבלין דלא כאב תשעה לאסגאה א"ת הנשה גיד אתישראל
 וראה הנשה גיד אכיל כאילו כאכ כתשעה דאכיל מאן וכל מקדשא, כי ואתחרב עלמא דינא ואתגזר אתתקףדביה
 גדליה צום תשרי, ג' - ג' 'גיד', הדרך זה על זה כפסוק מרומזים תעניתים שהד' מכואר כ( )רד, יצחקעקידת
 'השנה' אותיות הפוך 'הנשה' אב תשעה - 'את' כתמוז עשר שבעה - י"ז כגימטריא 'גיד' כטבת עשרה -י

 מאמרי יששכר כני ראה ]ו[ שם אברהם כמגן הובא הכית, חנוכת ספר ראה ]ה[ החמה אור כספר עודוראה



מהאמונה יגמררדרכי

 בקודרו לדרכו בשל"ה שם עיין ח"ו, הרעלשון
 בחנוכהני[. 'פך' העניןשזהו

 במצות מרומז הפ' גם לפרש יש בדירןואנן
 י, בחרא )ננא הש"מ דברי פי עלצדקה,

 הגאולה, את שמקרבת צדקה גדולהא(
 )סימן דעה יורה ערוך ושלחן במור מבוארוכן
 קשות, הגזירות את דוחה דהצדקה ד( סעיףרמז,
 אמנם א(, י, בהדס בבא ב קנו, )שנת בש"מועיין
 רמס, )מימן שם הרמ"א התנהתנאי

 מעי
 ע(

 ואם להתפאר, הצדקה האדם יתןשלא
 עוד אלא שבר מקבל שאינו די לאמתפאר
 לומר יש וזה שמי"[. עיין עליה, אותומענישין
 שיתן פשוטה, והכ"ף כפופה הפ"אשמרמז
 מגיא, ברביא וליחן עת בכל ידו ויפשוטצדקה
 אדם לבני למפר שלא כפוף 'פיו' שיהארק

 עצמו.להתפאר

 לו יכול לא כי וירא של הענין לומר ישוזה
 דבי התנא דברי פי על ירכו, בכףויגע
 נשתבח לא יעקב מ( א, זוטא אליהו )סדראליהו
 קמנתי יא( לב, )בראשית שנאמר בצדקה,אלא
 על לומר יש וזה שמנט[. עיין החמדים,מכל

 רעל לעיל הנזכר ערוך ושלחן המור דבריפי
 ולכן קשות, נזירות מכל נצולים הצדקהידי

 צדקה במצות אחוז שיעקב המ"מ ראהכאשר
 'בכף ויגע בנפשו עצות נתן לכן לו, יכולואינו
 מה א( ש, קמן )מועד הש"ם דברי פי עלירכו',
 שאינו דכיון במתר, תורה דברי אף במתרירך
 ולקרב הנזירות לבצל בכחה אין במתרנותן

הגאולה.

 על הנזכר הפליאה בהמדרש לפרש ישוזה
 הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לאכן
 מעמא מהאי כי באב, תשעה לרבות'את'
 לקבץ לפעול בהצדקה כח אין ירכו בכףשנגע
 הגאולה מקרבת שתהיה בזכותהגליותנו
 שמחות. ליום באב תשעהושיהפך

 זכות להם היה שלא בחנוכה לומר ישוזה
 כי מוכים, ומעשים ומצות בתורה כךכל
 רומז שמן כי השמנים, כל סמאוהיונים

 שאמרו כמו למצות רומז וגםלחכמהני[,
 ושכון ח( ט, )קהלת בפסוק ח( פ"ט, קהלת רבה)במדרש
 גבורים עיר במפר ועיין יחמר, אל ראשךעל

 המשחה רשמן שכתב ומאה( ד"ה תרומה,)פרשת

 שהם והוד נצח מדות תיקון זמן שאז כחנוכה, תורה ללומדי צדקה שנותנים טעם כב אות ג, מאמר טבתכסלו
 שם של"ה ראה ]ז[ לז אות ב, מאמר עוד וראה שם עיין תפארת(, סוד הוא )דהתורה דאורחתא תמכיןנקראים
 וגם פתוחה היתה שלהם הכ"ף הרי לעניים, מהשלל הרבה חלקו החשמונאים שכשנצחו יוסיפון ספר בשםשהביא
 מקור ]ח[ כפוף להיות שצריך הפ' תיקנו ובזה יון, למלכות היהודים על מלשינים שהיו ישראל מלשיניהרגו

 שנותן, בצדקה יתפאר שלא הנותן צריך סמ"ג כתב לשונו וזה הסמ"ג בשם רמז סימן יוסף לבית מצויןהרמ"א
 ב( )י, בתרא דבבא קמא בפרק דתניא אותו, שמענישין אלא שנותן מה על שכר מקבל שאינו דיו לא מתפארואם
 חטאת עושים שעכו"ם וחסד צדקה לד(, יד, )משלי חטאת לאומים וחסד גוי תרומם צדקה ואמר גמליאל רבינענה
 ואין מעט, אלא 'קטנת" ואין - שם ראה ]ט( בגיהנם נופל המתיהר וכל להתיהר, אלא עושים שאין להם,הוא

 ששמן הזהר בשם שמן ערך יעקב קהלת ראה ]י[ בצדקה מעט טוב ח( סו, )משלי שנאמר צדקה, אלא'מעט'
 שם עיין אותיות, וד' באלב"ם 'חכמה' גימטריא נו"ן' מ"מ 'שי"ן מלא 'שמן' כי וי"ל שם שכתב ובמה חכמה,הוא
 - כ אות ב, מאמר טבת  כסלו חרשי  מאמרי יששכר כני וראה טו דרך להלן שמן ערך כג, שער בפרדסוראה
 )שמואל המקרא מן ולמדוהו מצויה, החכמה שם מצוי זית ששמן מקום כל רז"ל שאמרו כמו לחכמה ומזשמן
 שם בגליון שכתוב ובמה א דרך לעיל עוד וראה 'חכמה' אשה משם ויקח 'תקועה' יואב וישלח ב( יד,ב



אמונה יגדלדרכימי
 אז היה הנה כי מוכים. למעשיםרומז

 לשמה המצות לעשות שלא הס"מהתנכרות
 שלא אמרו ולכן ח"ו, וגאות פניות לשםרק

 מונח שהיה 'שמן' של אחד 'פך' אלאמצאו
 של העבודה הנה כי גדול', 'כהן של'בחותמו'
 שנכנס מה הוא הכפורים ביום גדולהכהן
 בבית המקדש בבית בהתבודדות ולפניםלפני
 רואהוניא[, אדם יהא שלא הקרשיםקודש
 ולכן ורצוייה, ושלימה תמה העבודהוהיינו
 מילא יתברך והשם לעולם, מכפר עבודתוהיה
 שאין מה שם. שהתפלל במה משאלותיוכל
 בעצמו הגדול הכהן וכן הכהנים, שארכן

 בהצנע ולפנים לפני העבודה היהכשלא
 כך כל היה לא רואהו, אדם והיה כךכל

 רמוז וזהו יתברך. השם לפני בקודרםרצוייה
 אלא אז הגזירות לבמל זכות מצאושלא
 מצוה ידי על דהיינו שמן', של אחד'בפך
- 'פך' בבחינת שהיה צדקה שלאחד  פ"א 
 פשומה וכ"ף להתפאר( נתנה )שלאכפופה
 והיה שואל(. לכל לתת ופשומה רחבה)יד
 החתום דבר הוא )'חותם' 'בחותמו',מונח
 לאיש(. יודע שלא וחתום צרורומוצנע
 עבודה בחינת )היינו גדול', 'כהן שלבחותמו
 ועל הגדול(, הכהן כמו ולפנים לפניבהצנע
 נצולו. זהידי

 כהניך מ( קלס, )תהלים רמוז לומר ישובזה
 הקדושים הכהנים ידי )על צדק,ילבשו
 צדקנה[ )שנתתי 'צדק', ילבשוהחשמונאים(

 על אדם. בני לשום יוודע שלא ולבושבמתר
 בהלל חנוכה )עושין ירננו, וחסידיךכן(

 וזמרה('יב[. בשירהוהודאה

 ואתה הנזכר ההודאה נוסח לומר ישובזה
 צרתם, בעת להם עמדת הרביםברחמיך

 שאומרים ההמשך להבין שאמרתי מה פיעל
 בכל הפסוקים אלו שחרית( )בתפלתהעולמניג[

 אתה קראנו, ביום יעננו המלך הושיעה ה'יום,
 מלה, תמובבני פלא רני חצרני מצר לימתר
 פי על וירושלים, יהודה מנחת לה'וערבה
 רמז, )סימן דעה יורה ערוך ושולחן המורדברי

 ברוך הקדוש העניים על המרחם רכל ג-ר(סעיף
 דוחה והצדקה תפלתו, ושומע עליו מרחםהוא

 שכתבתי מה ולפי שם. עיין קשות,הגזירות
 כנזכר להתפאר שלא במתר עושה אםהיינו
 נודע הנה כי לענינינו, לומר יש וזהלעיל.

 א( ררותי השחר, תפלת ענין הכונות שער )עיקמהאריז"ל

 חמה זהרי במפר ועיין מלכות, נקראדצדקה
 נקרא מלכות דמדת שכתב ויגש()פרשת
 כמו דאיתגליא, מעלמא שהוא לפי'אתה'
 כעדו שעומד כביכול, לחבירו המדברהאדם
 כך, עשה אתה לו ואומר עמוומדבר
 ה' שאומרים לומר יש וזהו שמניי[.עיין

 ואמר קראינו. ביום יעננו המלךהושיעה
 שתחשב דהיינו לי', מתר 'אתה זכות,באיזה
 הנקרא מלכות מדת לתקן )שהוא הצדקהלי

 בימתר'. עשיתי כאלו לעיל( כנזכראתה
 דוחה הצדקה כי תצרני', 'מצר ממילאואז

 ע"ה המלך דוד שאמרה זה פסוק פירוש כן גם ד אות ג, מאמר יששכר כני ראה]יב[ ירושלמי ראה]יא[
 יום ככל וכו' לי סתר אתה פסוק אומרים אין שאנחנו הגם הג"ה ]יג[ שם עתן חנוכה, נס על הקודשכרוח
 כפי כתכנו רק אז לאומרו נמצא לא הארמ"ל וכסידור אז, לאומרו ר"ל המגפה כעת רק נתקן כי הקרבנות,אחר
 ראה ]יד[ המהכר מן ההג"ה כאן עד - כזה הסמוכין נדרש כן על סידורים, ככמה כן שנדפס העולםמנהג
 קרינא יוכלא דאיהו עלאה ועלמא ואתגליא, שמטה דאיהו כגין אתה קרינן וכו' תתאה עלמא - כ קנד,זח"א
 פ"ו הזמירות, שער חיים עץ פרי וראה אינון כאתכסיא מלוי דכלהוא



מזאמדנה יייזדרכי

 וגם לעיל. כנזכר וצרות רעות הגזירותאת
 לה' 'וערבה שלימה לגאולה זה ידי עלנזכה
 וכשנים עולם כימי וירושלים יהודהמנחת

קדמוניות'.

 כנ, )תהלים הכתוב פירוש כן גם לומר ישוזהו

 למען צדק במעגלי ינחני ישובב נפשיג-ר(
 אירא לא צלמות בגיא אלך כי גםשמו
 ביקש ע"ה המלך שדוד עמדי, אתה כירע
 יתברך שהשם שמו למען צדק במעגליינחני
 לשם ולא שמו למען רק צדקה שיתן לויעזור

 בגיא אלך כי גם ממילא ואזהתפארות,
 אם כי עמדי, 'אתה' כי רע אירא לאצלמות
 השם אז לעיל, כנזכר לשמה צדקה עושהאני

 שכביכול בבחינת להצילני, בעזרתייתברך
 רצוני לי ועושה תפלתי ושומע כעדיעומד
 כנזכרנטי[.כביכול

 ברחמיך 'ואתה' לעיל הנזכר לפי לומר ישוזה
 דהיינו צרתם, בעת להם עמדתהרבים

 מחותם פך בבחינת שהיה הצדקה ידירעל
 בלי לשמו כולו שהוא גדול כהן שלבחותמו
 ויכולין מלכות בחינת נתקן שאז פנייה,שום
 להם שעמד וזהו לעיל, כנזכר 'ואתה'לומר
 קשות הגזירות ולדחות לנטל צרתםבעת
 והבן. לעיל,כנזכר

 שהפ' 'פך' בחינת 'חנוכה' תיקון שזהווכיון
 לכת, הצע בחינת 'במתר'כפופה

 רמוז כן על לבדו. לה' בלתי במוחושיהיה
 בחינת היינו 'ממקומו', ה' כבוד ברוךשאמר
 תמהים שהמלאכים עד הנעלם יתברךמקומו

 כבוד בבחינת כבודו 'מקום' איהושואלים
 בבחינת יהיה כך כל ב(, כה, )משלי הסתראלקים
 גדול כהן של בחותמו כמו ולפנים לפנינעלם

 לעיל:כנזכר

 ידישרך

 כמוכה מי תיבות הראשי בזה רמוזדגכן
 גימין בממכת חז"ל שדרשו ה'.באיים

- ב()נו, - וד'[ ב' בדרך לעיל ]ועיין   מי 
- 'באלים'כמוכה  כיון והיינו 'באלמים', 
 יספר שלא כאלם עצמו שעשה הצדקהשעיקר
 מדברי הקודם( )בדרך לעיל כנזכר שעשה,מה

 שביארנו כמו ע(, סעיף רמם, סימן דעה )יירההרמ"א
 בנם צרתם בעת להם שעמד שזהובאורך

 באלים כמוכה מי אז אמר כן עלדחנוכ"ה,
 עצמו שעושה 'באלמים' רז"ל שדרשוה'

 לשם יעשה רק צדקותיו ימפר שלא'כאלם'
 כנזכר: בלבדה'

 אתקריאת שכינתא כא( )תיקון זהר בתקוני שאיתא מה נודע - ]ג[ יברכך ד"ה נשא, פרשת בנים תפארת ראה]סו[
 פ"ו( הזמירות, )שער חיים עץ בפרי האריז"ל דברי פי על הוא הענין וביאור שם עיין צדקה, בעל וקוב"הצדקה,
 והוא 'אתה' נקרא מלכות אשר שם מבואר וכן שם עיין שמים, מלכות של פרצופה נגדלת הצדקה ידי שעלבסוד
 בחייו הצדיק שעושה הצדקה ידי שעל והיינו שם עיין כולם, את מחיה 'ואתה' בסוד העולמות, כל אתמחיה
 וזהו לעיל כנזכר הצדקה, ידי על כביכול בנאה שהוא הקדושה להשכינה כינוי שהוא 'אתה' שם מצחו עלחקוק
 אינה כן לא ראם כראוי לשמה צדקה )שאתן שמו, למען 'צדק' במעגלי ינחני ישובב נפשי ג( כג, )תהליםשביקש
 גיהנם של הממונים )הם 'רע', אירע לא צלמות בגיא אלך כי גם ממילא( ואז לגאות או ליהורא עושה אםנחשבת
 ובכן 'אתה', הנקרא השכינה של פרצופה ולהגדיל לבנות גורם הייתי הצדקה ידי שעל היינו עמדי, 'אתה' כיהנ"ל(
 וכאמור מצחו, על חקוקהוא



אמונה סודלדרכימח
 סודרך

 כמוכה מי שאמר בענין יומר "שעדך
 כמוכה מי חז"ל ודרשובאיים
 נודע והנה הקודם(, בדרך )כנזכרבאימי"ם
 פ"ב( הקד"צ'ם, )שער חיים עץ בפרי האריז"למדברי

 אוהיוה חמר הרבים בעונוהינו הגלוח בעתכי
 )תהלים בסוד 'אלם', ונשאר 'אלהי"ם', משםי"ה

- 'דומיה' נאלמתי ג(לס,  וצריכין 'דום-י"ה' 
 שמנא[, עיין זאה,להקן

 בזה, ביאור עוד לומר יש דעהי עניוהולפי
 האריז"ל בכהבי שכחוב מה נודעדהנה
 כמה שנמצא דמה חקת( )פרשת הורהכלקומי
 הוא אכילהנב[, בלשון השמ"א בחינהפעמים
 הזעיר עם באחור אחור בהיוהה המלכוהכי

 שהוא אנפין רזעיר התפארה מיום הנהאנפין,
 שלה, הפה כנגד הוא כביכול שלו האמהפי
 תעלה והנוקבא התיקון נעשה כאשראך

 מקום אז בשוה, שוה הזעיר עם להיוהלמעלה
 להיוה חזרה יסוד בבחינת עתה עדשהיה
 לפעמים שנקרא הענין וזהו פה,בבחינת

 ההיקון, קודם היינו אכילה, בלשוןהתשמרי
 שם,עיין

 שעתה שם חיים עץ הפרי דברי ביאורוזהו
 מוחין שהוא אלקים שם הגלותבזמן
 נאלמתי 'אלם', רק הוא דנוקבאדקמנות
 כל הנוקבא של הפה כי לעיל, כנזכרדומיה,

 בתא משתמש הוא התיקון נעשה שלאזמן
 כביכול, לדבר פה לה אין לכן היסוד,דמדה
- 'אלם' בבחינתוהוא  בן דומיה', 'נאלמהי 
 אפשר(, )בדרך לומריש

 מה נאמר מה אחר שכהוב מה יורמזובזה
 מצא ]ה[אלקים מז( מד, )נראשית וכו'נדבר

 המגלה מדברי נודע הנה כי עבדיך, עוןאת
 היה וחנוכה יון גלוין שענין מקץ( )פרשתעמוקוה
 'מלך כן על יוסף, מכירת של החמאלהקן
 שאמרו וזהו שמג[, עיין 'יומף', גיממריאיון'
 החמא ידי שעל והיינו 'נדבר', מה 'נאמר'מה

 נוקבא המלכוה שנהקמנה יון גלוחנעשה
 היסוד במקום הפה )ומשהמש אנפיןרזעיר
 שלא דומיה' 'נאלמהי במוד אנו כן עלכנזכר(,
 עבדיך, עון אח מצא 'אלקים' 'לדבר',נוכל
 'אלקים', בשם פגמו עבדיך שעוןהיינו

 זה חמא החשמונאים היקנו כאשרולזה
 שהוא ולהלל להודוה נהקןבחנוכה,

 נודע כי פיו, יפהח לא כאלם נהיה ולאב'פה',
 שער חיים עץ )פר' האריז"ל בכהבי שכהובמה

 הג' עם חנוכה נר הדלקה ידי שעל פ"ד(חנוכה,
 להיות אנפין הזעיר את מיחדין אנויחודים
 שם, עיין מפירות, עשר בכל עמה בשוהשוה

 משמש והיא נהעלה שהפה ממילאולזה
 לעיל. כנזכר דיבורבבחינת

 מכב"י יהודה שכבש שלאחר לומר יוןולזה
 דוקא, 'באלים' כמוכה מי אמרהמלחמה

 סוד כי פירוש אלם, נקרא והוא בו אוחזין שהקליפות הם לפעמים דאלקים המוחין לשונו וזה ]א[ טודרך
 אנפין הזעיר וחזר דומיה, נאלמתי נאמר שבו בגלות עתה ובפרט ונעלמים מתכסים הם מאלהים י"ה אותיותב'

 מבוא עוד וראה בהג"ה שם ועיץ ויתקדשו, דאלקים אלו דקטנות המוחין שיגדלו אומרים אנו ולכןלקטנותו
 עיין פיה, ומחתה אכלה כ( ל, )משלי גם רעים, אכלו א( ה, השירים )שיר בסוד ]ב[ פט"ו ח"א, ה שערשערים
 המוסר דרך על כזה שכתב מה פא דרך כז דרך לקמן ראה ]ג[שם



מסאמדנה מזירךררכן

 י"ה נוסף התיקון לאחר כי 'באלמים',ולא
 ח"ו אלם בבחינת עוד ואינו 'אלהי"ם',לשם
 כמו י"ה הם כמוכה' סי' תיבות וסופיכנזכר.
 הוא כן על הים(, שירת )האש"ל, בסידורשכתוב
 ליאלם'. 'י"ה' אותיות שנתוסף להנזכררומז

 כי דייקא, בשמן הנם שנעשה לומר ישולזה
 לזעיר שנמשך דאבא המוחין הוא'שמן'

 עולם )שער חיים עץ בפרי שכתוב כמואנפין
 עיין שמן, נקראים דאבא דנווחין פ"ר(העשיה,
 כיון ולהלל להודות תיקנו כן ועלשם]7[.
 האותיות ונתוספו המוחין סוד השמןשנתקן
 לא 'כאלם' בבחינת יהיה שלא ל'אלם''י"ה'
 'באלם' כמכה מי אמרו כן ועל פיו,יפתח
 והיינו 'חכמה', מספר הוא 'באלם' כידייקא,
 סוד דאבא מוחין שהוא 'י"ה' אותיותשנתוםף
 ]ה[.'חכמה'

 ה' בדבר ו( לג, )תהלים הכתוב שאמרוזהו
 שכתב מה פי על היינו נעשו,שמים

 אנפין דזעיר חיים( ען )בפרי שם עודרבינו
 נקרא 'שמן' הנקראים דאבא מוחין לוכשיש
 והיינו שם. עיין 'שמן', גיממריא 'שמים'אז

 אותיות שהם המוחין, נתקנו כאשר ה'בדבר
 'דבר בחינת הוא שאז 'אלהי"ם', של'י"ה'
 כביכול. 'אלם' בבחינת יהיה שלאהוי"ה'

 בבחינת אנפין זעיר נעשה נעשו, 'שמים'אז
 המוחין שם על 'שמן' מספר'שמים'
 כי הרמז יתכן ולזה לעיל. כנזכרדאבא
 'בדבר מםפר הוא הוי"ה' באלם כמכה'מי

 :הוי"ה'

 טזדרך

 גם אמר זה שמפעם זומר שדיתכן
 מה פי על ממקומו. ה' כבודברוך

 שמקודם שם( חנוכה, )שער חיים עץ בפרישכתוב
 עם הנוקבא לייחד יחודימ]א[ הג'שמכוין
 ע"ב אליה להמשיך תחלה יכויןדודה,
 דולקת שתהיה ימשיך זה ידי ועל ס"ה,מ"ג

 עם ותתייחד חנוכה נר ותעשהומאירה,
 כשכבש יתכן ולזה שמב[. עייןדודה,

 חנוכה נר לעשות לתקן ורצההמלחמה
 ע"ב עליה שימשיך דגדלות, מוחיןלעשות
 עם לזווג ראוייה שתהיה כדי מ"הם"ג
 ד'עת, בינה בח'כמה יחודים הג' בכלבעלה
 על י'םוד, ה'וד ניצח ת'פארת, ג'בורהח'םד
 שהוא ממקומו']ג[ הוי"ה כבוד 'ברוך אמרכן

 : ]7[ נהי"מ' חג"ת 'חב"דעולה

 שהוא מחשבה הנקרא בחשאי הוא אבא וכן תזריע, בזוהר כנזכר בחשאי הוא שמן כי הוא שהענין שם מבואר]ד[

 )וח'( דאבא 'מוחין גימטריא הכולל עם ב"ש בא"ת י"ה לומר ויש - י"ה ערך יעקב קהלת ראה ]ה[בחשאי

 אותיות']וט'[

 'גר' בגימטריא שהן אדנ"י הוי"ה ג', יחוד אלהי"ם הוי"ה ב', יחוד אהי"ה הוי"ה א', יחוד ר"ל ]א[ טזדרך

 כי הכולל', עם 'להדליק כמנין 'קפ' גימטריא מ"ה' ס"ג 'ע"ב אליה להמשיך תחילה תכוין אמנם לשונו וזה]ג[
 ואז חנוכה, נר ותעשה ומאירה ודולקת תמשיך זה ידי ועל מ"ה, ס"ג ע"ב אליה תמשיך ולכן כן שם סודהוא

 תק"ם הוא והאותיות התיבות עם ]ג[ באורך שם עיין 'נר', גימטריא שהם היחודים בג' דודה עםתתיחד
 תק"מ הוא האותיות עם]ד[



אמדנה ח"י דרך מי"כיןדרכי
 טו"בדרך

 כמדכה מי שאמר הטעם יומר ישעדך
 מה נודע הנה כי הע"ה.באיים

 שיש שם( חיים עץ )פרי האריז"ל בכתבישכתוב
 נמים ושעשה להדליק ברכות בג'לבוין

 הוי"ה יחודים, בג' להנוקבא להאירושהחיינו
 ידי ועל אדנ"י. הוי"ה אלקי"ם, הוי"האהי"ה,

 חכמה בכתר קומתה בכל מתקנה היאזה
 יסוד, הוד נצח תפארת, גבורה חמדבינה,
 של הפגם תיקן שכאשר יתכן ולזה שם.עיין

 קומתה שיעור בכל הנוקבא ותיקון יוןמלכות
 הוי"ה' באלים כמוכה 'מי אמר לעיל,כנזכר
 הוי"ה אהי"ה, 'הוי"ה בניממריאשהוא

 השוה: במספר אדנ"י', הוי"האלקי"ם,

 ח"ידרך

 מה לפי זה דרר עי תמר שדיתכן
 שאמר ראשונים בקצתשכתוב

 כי ~עייפן. כנזכר ממקומו ה' כבודברוך
 בכונת האריז"ל בכתבי שבחוב מה נודעהנה

 ועיין פ"ר העמירה, חזרת שער חיים עץ )פריקדושה
 היא ה" כבוד 'ברוך קדיחה( בכונתבמידור

- 'ממקומו'המלכות,  שם. עיין ו', 'ממקום 
 בהקדם לומר יש לחנוכה, השייכותולהבין
 פ"ר( חנוכה, שער חים עץ )פר האריז"ל דבריביאור

 אותיות שהוא 'נמים' שעשה ברכתבבונת

 נם שייכות איך הענין ולהביןונם-ים']ב[,
 דברי פי על לומר יש סוף. ל'נם-ים'חנוכה
 במידור ז"ל קאפיל מהר"י שהביאהאריז"ל
 שערי ובמפרו לה', אשירה הכתוב עלבהשירה

 ו' וכאות הגאוה בסוד ג, אות האותיות )שער עדןגן

 'ו' לו ש"ט הוא 'ל' אות שצורתבצורתו(,
 בננו כפוף וראשו גבוה, ראשו עללמעלה
 על פקיחא בעינא להשגיח ענוה, במורלסמה
 לתת ואור שפע להם להשפיע התחתוניםכל
 דין. בלא רחמים כולם ואז צרכם, כללהם
 מאוד מעשיהם מקלקלין כשהרשעיםאכן
 המלכות שתקבל כדי דינים להשפיעורוצה
 מגביה הוא ברשעים, דין לעשות הדיןכח

 הגאוה מור והוא לסמה, מבים ואינוראשו
 וזה לסמה. גמורים דינים יורדין ואזלמעלה
 מוף ים קריעת בשעת ישראל שאמרומוד
 וברוב וגו' גאה גאה כי לה' אשירה א( סו,)שמות
 וזמן הגאות זה אמנם וגו'. קמעי תהרוסגאונך
 המצריים, הרשעים על רק הוא הדיניםשלימת
 ימינך ו( )שם, שבתוב כמו ניצולו, ישראלאבל
 היינו אויב, תרעץ ה' ימינך בכח נאדריה'

 מובעת אחד וידו ישראל את מצלת אחדשידו
 באורך. שם עיין המצתים,את

 כנם האריז"ל שכתב מה לומר יש העניןוזהו
- 'נמים'דחנובה  כנזכר 'נם-ים' 

 להוא"ו כרחו בעל היה בחנובה גם כילעיל,
 מן ליפרע כדי למעלה לעלות הלס"דשל

 ח"ו יזיק שלא חשש והיה הרשעים,היומם
 יון מלכות כשעמדה אמרו 6הלישראל,
 תורתך להשביחם ישראל עמך עלהרשעה
 הדין מן כן )אם רצונך, מחוקיולהעבירם

 בגליון בזה שכתבנו ובמה ח, דרך לעיל ראה ]ב[ שם ובגליון ט ודרך ז דרך א, דדך לעיל ראה ]א[ חידרך
 י דרך לעיל עוד וראהשם



נאאמונה טרזדרכי

 בבחינת עצמו ילבש כביכול יתברךשהשם
 גאונך וברוב סוף ים בקריעת שהיה כמוגאות,
 הוא"ו ראש להגביה לעיל, כנזכר קמיךתהרום
 הרשעים(. מן ליפרע כדי למעלה הלס"דשל
 להם 'עמדת' הרבים ברחמיך ואתה אמרולזה
- כביכול( וגאות זקופה קוטה )בבחינת-  
 דינם את דנת ריבם את רבת צרתם,בעת
- וכו' נקמתם אתנקמת  בשונאיהם )והרוג 
 ישראל ולעמך כן( פי על ואף ופצוע.הכה
 שהיה )כמו ופורקן, גדולה תשועהעשית
 וידו אויב תרעץ אחת שידו מוף יםבקריעת
 ולזה לעיל(. כנזכר ישראל את מצלתאחת
 השם הצריך ולא המלחמה כבש שכבראחרי
 כנזכר למעלה הו' ראש להעלות עודיתכרך
 ה' כבוד ברוך אמר כן על כביכול,לעיל

- ו' 'ממקוםממקומו  כמידור שכתב )כמו 
 להרכין ה'ו' שתחזור והיינו כתר(,בכונת
 כולו ויהיה ושפע, מוב כל להשפיעראשה

 :רחמים

 יטדרך

 חנוכהיזאת

 מי מכב"י יהודה שאמר מה יאמרעיד
 שכתוב מה פי על ה'. באליםכמדכה

 הוא החנוכה בימי אשר הקדהטימנא[במפרים
 ומזוני חיי בני מוכות השפעות המשכותזמן

 דברי פי על חנוכה, בזאת ובפרםרויחא,

 לכוין שיוט שם( חנוכה, שער חיים עץ )פרהאריז"ל
 ראשי שהוא ח'נוכה נזר ל'הדליקבברכת
 צריכין הזה השם בכח אשר 'נחל',תצות
 ונוקבא לזעיר אימא בינה של אורלהמשיך
 שם. עיין האדם, דםבסוד

 בעץ האריז"ל בכתבי שכתוב מה נודעוהנה
 השפע, במוד פ"נ( הכללים, )שערחיים
 ונוקבא לזעיר האורות משפעת היאשהאימא
 'אלהי"ם' סוד שהוא ודדים' 'שדים במורוהוא

-שבבינה  י"מ, משמאל מימינו, א"ל שהוא 
 ד"ר עם שבימין א"ל ותצמרף באמצעיתא,ה'

 ד"ר עם משמאל מ"י ותצטרף 'אלד"ד'.ויהיה
 אלדד כו( יא, )גמרבר מוד תהו 'מיד"ד'.ויהיה
 הוא באמצע והוה' כמחנה. מתנבאיםומידד
 לכן האלו, 'הדדים' בב' שמתפשם החלבמוד
 ימין לדד מתפשם הוא כי באמצעהוא

 שם. עייןושמאל,

 זמן הוא בחנוכה אשר הרמז העניןוזהו
 זמן הוא בחנוכה כי מובות,השפעות

 וההשפעה ונוקבא, לזעיר מבינה אורשנמשך
 שהוא ה'דדים' דרך הוא ונוקבא *עירמבינה
 כי יתכן ולה לעיל. כנזכר ומידד אלדדמוד
 ולאשר 'חנוכה'. כגימטריא הוא מידד''א"ל
 ברביא עוד ההשפעה הולך חנוכה'ב'זאת
 )שם( חיים עץ מפרי ונודע כנזכר,מגיא

 העקרת )שהוא לנוקבא מזעיר האורשהמשכת
 לנערותיה( וחוק לביתה מרף הנותנתהבית
 מ"ג קם"א, ע"ב יחודים ג' ידי עלהוא

 )שהוא 'ה' אותיות עם אדנ"ינב[, ס"האלהי"ם,

 לעורו יכולין זו מצוה שבהארת היטב יבין דבר על והמשכיל - ז אות ה, מאמר יששכר בני ראה ]א[ יטדרך
 ב מאמר עוד וראה באורך שם עיין רחמים, של מדות י"ג הארת ידי על עקרות ופקידות מזוני חיי בבנירחמים
 ה" אל"ף אהי"ה, ע"ב היא ה"י וי"ו ה"י יו"ד - יודי"ן במלוי אהי"ה הוי"ה א', יחוד ]ב[ י דרך לעיל יאות



אמונה "ילדרכיב
 )כי ההשפעה, שהוא לעיל( כנזכר החלבסוד
 ומשפיע מאמא ההשפעה נוטל אנפיןהזעיר

 חנוכה'. 'זאת בגיממריא הואלנוקבא(,

 חיים )באורח הרמ"א דברי בזה נכון מאודומה

 לאכול שנוהגים שכתב ב( סעיף תרע,סימן
 הכונה הוא כן לאשר בחנוכה, חלבמאכלי

 ונוקבא לזעיר בינה של אורשממשיכין
 ס"ה, שם של הוא"ו האדם, 'דם'בסוד

 בכונותיך[, שכתוב כמו אהי"ה, בשםומכונים
 'חלב' ונעשה נעכר וכשה'דם' 'הדם',ונמתק
 כנזכר ודדים' מ'שדים הבא ה' סודשהוא
לעיל.

 לאחר מכבי יהודה כי שפיר יורמזובזה
 דחנוכה הנם ונעשה המלחמהשכבש

 מה'חלב' ונוקבא *עיר שהאיר הנזכרבכונה
 אמר כן על ומידד', 'אלדד בסוד ה'בינה'של
 )'דד'( 'אל' אותיות ]הוא באלים כמוכהמי
 'דדים' השני ידי שעל הוי"ה, )'דד'(['סי'

 ומזעיר אנפין(, )זעיר להוי"ה ממנההשפיע
 כנזכר: לנוקבאאנפין

 כי חנוכה. בדרושי בזה עודדאטרתי
 השפעת זמן הוא חנוכההנה

 בשעה חנוכה נר את שמדליקיןפרנסה,
 וחוק לביתה מרף לתת המלכותשיורדת
 רבותינו בשם וכנודע לה, ומאיריםלנערותיה

 חנוכה שימי זי"עני[ הקדוש הבעש"טתלמידי
 שכתבנו וכפי פרנםה, להמשיך ממוגליםהם
 ומידד'. 'אלדד במוד האריז"ל כתבי בשםבזה
 שעומדת עילאה אימא של ה'ה' םודוהנה

 שר"י, א"ל נקראת והוא לבניה ומניקהבאמצע
 לעיל, כנזכר פ"נ( הכללים, )שער חיים בעץעיין
 לה יש ה'שדים' בין העומדת ה' שהאותלפי
 עיין 'א"ל', עולה ה"ה', ה"א, 'ה"י, מילואיםג'

שם.

 כב, )שבת ז"ל חכמינו שתקנו הרמז יתכןולזה

 'נר םוד כי המזוזה, כנגד חנוכה נרא(
 במילואו, א"ל השם של אורות הואחנוכה'
 זקיני שכתב וכמו לנו, ויאר' הוי"ה 'רא"לברזא
 ועיין פעמימנה[. כמה יששכר בבניהקדוש
 של א"ל דהשם לחנוכה( )בדרכי ישראלבעבודת
 מדות הח' בכל מאיר הוא דרחמי מכיליןהי"ג
 להדליקה מצוה כן על שמוז[, עיין חנוכה,של
 ונעשה שד"י השם עליה שכתוב המזוזהכעד
 השדיי"ם םוד שהוא שד"י א"ל שלהיחוד
 אלד"ד במוד לבניה, האימא מניקהשבהם
 כנזכר.ומיד"ד

 הודאה ברכת בנוסח אומרים שאנו יתכןולזה
 בי רצונך, מחקי להעבירם היוניםשרצו

 שהוא האריז"ל]'[ רבינו מדברי נודע'רצון'
 דמזוני לנשנא הוא וחוק שד"י', 'א"לבגיממריא

 'חוק' כי א(( מז, )במה בש"ס שאמרו)כמו

 אלפי"ן במלוי )אדנ"י( הוי"ה ג', יחוד ס"ג היא ה"י, וא"ו ה"י יו"ד )אלקים( הוי"ה ב', יחוד קס"א היא ה"י,יו"ד
 אחוריים שם חיים עץ פרי ראה ]ג[ שם בגליון שכתוב ובמה ה דרך לעיל ראה מ"ה, היא ה"א, וא"ו ה"איו"ד

 אהי"ה נעשה ד'מה' וא"ו שבתוך א' ומן דם גימטריא אהי"ה[ - אה"י - איה - א' - ]אהי"הדאהי"ה
 סידר שהארע"ל הגם ]ח קמב אות שם, קו אות ד, מאמר ראה ]ה[ א אות לעיל ראה ]ד[ 'דם'גימטריא
 לתמניא המאיר א"ל שם בסוד לילות ח' לכל מאיר זה משם ההמשכה אמנם חנוכה, של א' ללילה א"ל שםבכוונות
 נכלל בו א"ל, בשם שכוונתו בכסלו שבכ"ה רהיינו אינון, יומין תמניא בכסלו בכ"ה חז"ל שאמרו תה דיקנאתיקוני
 וארא, פרשת תודה ליקוטי ראה ]ז[ דייקא ימים לשמונה הנס שהיה וזה האורה יוצאת וממנו יומין תמניאכל



באמונה כיזדרכי

 רצו שהיונים והיינו שם. עיין הוא,לישראל
 ב'רצון' בתא שהוא ו'דדים' ה'שדים'לבבל
 כי יהכן ורה ופרנסה. 'אוק' נמשךשמהם
 לעיל כנזכר שבאמצע 'ה' עם מידד''אלדד

 מכבי': 'יהודה גימטריאהוא

 כררך

 ברוך מכב"י יהודה שאמר מה יאמרעדך
 רז"ל אמרו דהנה ממקומו. ה'כבוד

 שהיתה ד( פ"ב, רבה בראשית ח"ב פ"ב, חגיגה)בירה2לנו
 השור קרן על לכם כחבו אומרה יוןמלכוה
 הענין, בהבנה ישראל, באלקי חלק לכםשאין
 שאי הקדמונים האפקורמים דעה נודעדהנה
 האין יהברך להשם רוח נחה לעשוהאפשר
 גשמיוה, המצוה ובקיום גשמיים בדבריםסוף
 מפר ממנה לעשוה וכיוצא שור שלבעור
 מפר קדושה גודל בו שהחול והפיליןהורה
 שאין שכן ומכל וכיוצא, הפילין אוהורה
 יהברך להשם רוח נחה שיהא להשיגבכחם
 כדי עושה האדם אם ושינה ושהיהמאכילה

 דקיימא יהברך, השם לעבודה חזק גופושיהא
 המיד יהברך השם עובד זה הרי כן העושהלן
 חיים אורח ערוך ושלחן במור שכחובכמו
 א(נא[ סעיף ללא,)סימן

 שאין השור קרן על לכם כהבו אמרוולזה
-'לכם'  כמו ושהיה אכילה )הוא 

 ובכמה ב( סח, )פסחים בש"ב חז"לשאמרו
 נמי דבעינן וכו' מודים עלמא כולימקומוהנב[
-'לכם'(  אי שלדעהם ישראל, באלקי חלק 
 בדברים יהברך השם אח לעבודאפשר
גשמיים.

 מחוקי 'ולהעבירם ההודאה בנוסח היקנוולזה
 )כמו דמזונא לישנא הוא 'חוקא'רצונך',

 א((, )ש, רביצה ב' פרק בש"ס חז"לשאמרו

 באופן ולשהוה לאכול אפשר שאיוהיינו
 היקנו ולזה שמו. יהברך הבורא 'רצון'שיקויים
 דברים נשני[ בו יש נר כי חנוכה, 'נר'להדליק
 כליל ההוא והאור חטמן, פהילה-

 הגשמיוה הוא הפהילה כימהרווייהו,
 והנשמה החכמהוד[ הוא והשמןוהגופניותנג[

 אוהן, מחבר הוא והאור הרוחניוהנה[,שהוא
 זו. לכוונה למעלה ביחד משניהם עולהוהלהב

 פרשת עוד וראה 'רצון' גימטריא 'משה' - משה וימת ד"ה ברכה, פרשת שד"י' 'א"ל עולה 'משה' - ואראד"ה
 שמו ותקרא ד"השמות,

 אריסטו בשם נבוכים המורה דברי לדחות שכתב מה יד, כתב - להרמב"ן הקדושה אגרת ריש ראה ]א[ כדרך
 איהו גש דבר דגופא - א( )קפז, זח"ג ראה ]ג[ כאילו ד"ה ב ט, השנה ראש תוספות ב סו, ביצה ראה]ב[

 ראה ]ה[ שם בגליון שכתוב ובמה יג, דרך א, דרך לעיל ראה ]ד[ ב פס"ב, רבה בראשית עוד וראהפתילה
 דבר הוא היפתילה' דהנה ולשכל, לגוף רומזים ושמן פתילה דהנה לי ונראה - ט אות ג, מאמר יששכרבני

 מאורי בספר כמ"ש המלכות, נקרא פתילה האמת חכמי דברי פי על מילתא )ויציבא ליגוף', רמז עב דברממשיי
 מזה קדישא, גופא נקרא המלכות כי ידעת וכבר לשונו כאן עד הדכורא, אור בה לאחוז פתילה נעשית כיאור

 )שמואל אמר ראת כמה הנ"ל(, בספר הוא )כן שכחשאי דבר ליחכמה' רמז יישמן' פתילה( לגיף יכינה אשרתתכינן
 ידי ועל מצויה, החכמה שם כן על לשמן, אלפא תקועה כי חכמה, אשה משם ויקח תקועה יואב וישלח ב( יד,ב

 לגוף המאיר השכל כמו ברתא(, יסד אבא בסוד מלתא )ויציבא הפתילה מאירההשמן



אמונה כרזררךנד
 סוף שממיימין מה ההמשך לומר "טוזה

 בכל הלכות השונה כל א( )עג, נדהממכת
 ומתחילין הבא, עולם בן שהוא לו מובמחיום

 בערבין שמע את קורין מאימתי א( ב,)ברכות
 כתרומהן. לאכול נכנסים שהכהניםכשעה
 )פ"ב, כראשית רכה כמדרש חז"ל אמרודהנה

 מעשיהם אלו ובהו תהו היתה והארץה(
 אלו אור יהי אלקים ויאמר רשעים,של

 כאיזה יודע איני אבל צדיקים, שלמעשיהם
 כמעשה ואם אלו כמעשה אם חפץ,מהם
 האור אח אלקים וירא דכהיב כיוןאלו,
 יותר חפץ צדיקים של במעשיהם הוי מובכי

 שם. עיין רשעים, של כמעשיהן חפץואינו
 כי לפלא, נודעים כבר אלו המדרשודכרי
 יוהר חפץ יהברך שהשם למעותהיתכן

 קרא להביא שהוצרך עד רוצעים שלבמעשיהן
 העבירוה אלו בלשונו נקם לא וגם זה,על
 אלו אור יהי נקם[ לא ]וכן רוצעים,של

 שכהוכ דכיון להורוה שבא אלאהמצוה.
 שגם לעיל כנזכר שם( חיים )אורח ערוךבשלחן
 ואכילה ומהן במשא גשמיות במעשההעומק
 אולי יהברך, השם אה לעבוד יוכלושתיה
 ושתיה ואכילה ויין בבשר בשרו האדםימשך
 לזה לעולם, ילמוד ולא ימיו כל הרבהושינה
 ושארי ושהיה אכילה דרך ראם כמדרשאמרו
 רשעים של מעשיהם שהם הזה עולםעניני

 רוח, לנחה הם הזה עולם בענינישעומקים
 של מעשיהם שהם מוכים ומעשים מצוהאבל

 יוהרני[. חשוביםצדיקים

 יום', בכל 'הלכוה השונה כל ההמשךוזהו

 אלא הליכוה תקרי אל שם( )נדה כעין)היינו
 הכונה דרך על הם הליכותיו שכלהלכות,
 סעיף רפא, סימן חיים )באורח ערוך בשלחןהמבואר

 לקיים כן, גם ושינה ושהיה האכילה היינוא(
 וכזה דעהו. דרכיך ככל ו( ג, )משלי שנאמרמה

 שהרי מעי, כתוך ותורתך מ( מ, )תהליםנאמר
- היום( כל למד כאלוהוא  לו מובמח 
 הבא. עולם בןשהוא

 קורין מאימהי לומר המשנה כך אחר כאולזה
 תמעה שלא )היינו בערבין, שמעאת
 אכילה בגשמיות המיד לעמוק זה בדרךלילך

 שמע, את קורין מאימהי רמז( ולזהושהיה.
 רז"ל שאמרו כמו לימוד, ענין הוא)שמיעה
 'שמועה' האומר נאה, זו 'שכוועה' א( סד,)עירובק
 מעשיהם )הוא בערבין, ב((. לא, )קישויןמפיו
 רבה )כראשית מהמדרש לעיל( )כנזכר רוצעיםשל

 של מעשיהם אלו ערב ויהי הכחוב עלשם(
 להקל האדם יכול ענין כאיזה היינורוצעים.
 נחשב שיהיה אכילהו עניני ולחשוב עצמועל
 נכנמים שהכהנים משעה 'שמיעה'(. עניןכמו

 היפה לך תדעי לא )אם בהרומהן,לאכול
 ח א, השירם )שיר הצאן בעקבי לך צאיבנשים

 עובדי הכהנים מן עצמך ותלמוד שם(,וברפ"י
 כך ושהיה, אכילה בענין הם ההנהגו איךה'

 אהה(.ההנהג

 )בראשית במדרש חז"ל שאמרו מה לומר ישוזה

 היה מאיר רבי של בתורהו יכ( פ"כ,רבה
 )בראשית בהורה כי באל"ף, 'אור' כהנוהכחוב

 הוא אמנם בעי"ן, 'עור' כחנוה כתיב כא(ג,

 אם כביכול שמו יתברך הבורא לפני רוח הנחת עיקר - ועשו א"י ד"ה תרומה, פרשת בנים תפארת ראה]ו(
 כאדם אכל שיעור, לאין מאד הרכה לו יש מלאכים כי דימינא, לסטרא ה' לעבודת גשמיים מדברים רצונועושים
 תכלית היה זה ועל הראוי רוח הנחת זהו יתברך השם לעבודת תאות אותן לוקח והוא הזה עולם תאות לושיש
 הזה עולםבריאת



נהאמונה ככררדרבי

 לעשות יוכל גשמיות בעניני גם כי אותנולמד
- באל"ף 'אור'כהנות  רוחני ממנו שנעשה 
 והבלי[. תורה,באור

 הקדושים]"[ במפרים שכתבו מה לומר ישוזה
 ימי מששת הגנוז אור נתגלהשבחנוכה

 ברוך הקדוש של דבריו תחלת דהנהבראשיה,
 בחומש רש"י שפירש כמו אור, יהיהוא

 התחלת וענין ברא(, בראשית ר"ה א א,)בראשית
 להמיב כדי רק[ ]היה הכל העולם,בריאוה
 שיקיימו ובשביל פ"א(, הכללים, )שערלנבראיו
 דשני כרחך ועל ההורהט[, אתישראל
 לנבראיו שיימיב אחד, בנושא יתקיימואלו

 ההורה, זה ידי על ויקיימו הזהבעולם
 ואיך שניהם, שיתקיימו אפשר איך כן לאראם
 נתקיים שלא דבר ברצונו שעלה ח"ויהדן
 כך.אחר

 היחור )שיר מבקשים שאנו ]מה[ לפרש ישוזה

 פניך באור עמך את וברך קודר(לשבת
 תעשה וברצונך רצונך לעשוה חפציםכי

 פרנסה של שהשם ידוע]י[ הנה כיחפצנו,
 פניך' 'אור עלינו נמה ז( ר, )תהמם מפסוקיוצא
 פניך' ב'אור עמך את וברך אמר לזהה'.

 מפמוק היוצא השם מכח שבא)פרנמה
 בקשחנו )כי רצונך, לעשות חפצים כיהנזכר(.
 לעמוד ואומץ כח לנו שיהיה כדי הפרנסהעל
 שלא ועבודה ההורה משמרה המשמרעל

 )היינו וברצונך, ח"ו(. המניעה אותנויבלבל
 במחשבתך כשעלה רצונך כן שהיה זה ידיעל

 שיהיו כן דעת על העולם את לברואכביכול
 לעיל(]יא[ כנזכר אחד בקנה עוליםשניהם

 חפצנו[.]תעשה

 שאז בחנוכה אשר הענין לומר "םוזה
 לכם כתבו שאמרו היונים עלמתגברים

 לעבוד שאפשר ומקיימים אנחנו ואומריםוכו',
 עור שמכתנוה גשמיוה, בעניני גם ה'אח
 נעשה דעהו דרכיך בכל מקיים הוא אםבעי"ן
 שנברא מאור באל"ף, או"ר כהנותממנו

 את לברוא ברצונו כשעלה מעשהבהחלת
 לעיל. כנזכרהעולם

 מכב"י יהודה שכבש שלאחר לומר ישוזה
 כבוד ברוך אמר היונים עם המלחמהאה

 )כלקומי האריז"ל שכהב מה פי על ממקומו,ה'
 הנה כא( לג, )שמות בפסוק תשא( כי פרשתתורה,
 לברוא ברצונו שעלה מה החלה כי אתי,מקים
 העולמוה לעמידה פנוי 'מקום' נעשההעולם
 רבה )בראשית חז"ל אמרו זה ועל מקום(,)נקרא

 עיין עולם, של מקומו יהברך שהוא י(פם"ח,
 מ'מקומו', ה' כבוד ברוך שאמרו ולדרכנושם.
 במחשבהו שעלה רצונו נתגלה שעהההיינו
 יעלו ששניהם זה דרך על העולם,לברוא

 כאמור: אחד,בקנה

 בבני הובא רכה סימן רוקח, ראה ]ח( אדם וזהו ד"ה תזריע, פרשת אלימלך בנועם עוד ראה זה וכעין]ז(
 )ר, זח"ב ראה ]ט( טז אות שם, יששכר בני עוד וראה ח אות ב, מאמר טבת כסליו חדשי מאמרייששכר

 חיים עץ פרי ראה ]י( אורייתא ויקבלון ישראל דייתון בגין אלא ליה ברא לא עלמא ברא כד קב"ה -א(
 מילין, אקדמית לעיל צב, דרך לקמן ראה ]יא[ עלינו ברך בכונת האריז"ל סידור יט פרק העמידה,שער

 התורה, מקבלי ישראל לברואיו להטיב בשביל היה הרצון ועיקר 'רצון', בגימטריא 'משה' בשביל נבראשהעולם
 שםעיין



אמונה כאילדרכי
 כאדרך

 דחנוכה הנם שנעשה ענין לפרש "טעןד
 שכבש ולאחר מכב"י יהודה יריעל
 ממקומו. ה' כבוד ברוך אמרהמיחמה
 ברוך איתא )במידור( בקדושה הארט"לובכונת
- ה'כבוד - מלכות שהוא  - 'ממקומו'   

 שייך הוא האיך הענין לומר יש 'ו'.'ממקום
 שער חיים עץ )פרי האריז"ל דברי פי עללחנוכה,

 ולמלשינים בברכת י"ח בנופלת ים-כ( פרקהעמידה,
 פגם היה לא הקודם בזמן כי ביבנה,שתיקנו
 לתפלתינו כלל צריך היה ולא המלכותבכתר
 בימי והאפקורמים המינים משרבו אךלתקנה,
 ההוא הגדול החטא ידי על אז גמליאלרבן
 ברכה תיקנו ולזה הכתר, עד הרשעותגברה
 אחיזה יהיה לא זה ידי ועל הכתר, לתקןזו

 וזהו לה'. ו' בין הפסק לעשות אהראלהמטרא
- 'תקוה' תהי אל ולמלשיניםשמבקשים  

 שם. עיין'תיק-ו"ה',

 בזמר שאומרים מה הענין לומר ישולזה
 בימי אזי עלי נקבצו יוניםלחנוכה

 כל וטמאו מגדלי חומות ופרצוחשמנים
 לשושנים, נם נעשה קנקנים ומנותרהשמנים
 זצ"ל קאפיל מהר"י במידור איתאדהנה
 'בי"ט' בשם לכוין שיש תפלה שומעבברכת

 השמן מן מאיר שהוא 'אהי"ה',בגימטריא
 'שמן' כי אהרן, זקן הזקן על היורדהטוב
 מסוגל והוא וכו' 'בי"מ' הוא ב"שבא"ת

 לומר יש ולה שמא[. עיין התפלה,להשמע
 בימי האפיקורסית שגברה לאחר הנהכי

 כמו חשך, הנקרא יון חכמתהחשמונאים
 פעמים כמה זצללה"ה הקדוש אא"זשכתב
 ונתקלקל חנוכה]3[, במאמרי יששכרבבני
 דוקא, תפלות ידי על לתקנה והוצרכוהכתר
 התפלות, שיתקבלו בי"א הקדוש בשםלכוין
 שיחמר כדי השמנים את היונים טמאוולזה
 בי"א בשם כח יהיה ולא המקדש בביתהשמן
 ולזה ישראל, תפלות להעלות משמןהישא
 בחותמו מחותם והיה ב'שמן' דוקא הנסהיה
- גדול כהןשל  נקרא הוא ברוך הקדוש 
 בש"ס שכתוב כמוכהן,

 )מנהדרי
 אלקיכם א( לט,

 הוא הוא ברוך הקדוש של וחותמו היא,כהן
 פעמים 'אהי"ה שהוא א(, גה, )שנח'אמת'
 ]ג[.אהי"ה'

 חשך הנקראים )הם יונים, שא]ו[מר]ים[וזהו
 חכמת ולהזריע תורה אור לבטלשרצו
 בימי אזי עלי נקבצו חשך(. שנקראחיצוניות
 הכתר, )הוא מגדלי, חומות ופרצוחשמנים
 הכתר כי מגדול( )ערר נתן במאורת שכתבכמו
 עדיין אך שם(. עיין באויר, הפורח מגדלנקרא
 הם אך תפלה, ידי על לתקנה 'תקוה'היה

 כנזכר התפלה כח לבטל השמנים כלטימאו
 לשושנים, נם נעשה קנקנים מנותר אךלעיל.
 הנם נעשה שמן הפך שנשאר זה ידישעל

 וכיון הכל. תקנו זה ידי ועל התפלותשנתקבלו
 התפלה, ידי על דמלכות הכתרשנתקנה
 מחיצה לעשות כח אתרא להמטרא איןממילא

 ב' ספירה שהוא ב' חכמה, על רומז זה שם - זי"ע מקאזנ"ן הה"ק בשם יעקב קהלת ראה ]א[ כאדרך

 הבן בסוד בה, כלולה שהבינה אהי"ה, גימטריא והוא לעילא מתתא ט' והוא השם, של י' והוא לתתא,מעילא
 תפארת וראה שם עיין ב(, פה, )מנחות שמן שנקרא החכמה סיד שמן ב"ש, נא"ת יהוא בנינה( )וחכםנחכמה
 החיצוניות החכמות שכל מפני - יב אות ב, מאמר ראה ]ב[ עב דרך ולקמן עה"כ א"י ד"ה תצוה, פרשתבנים
 אמת ערך יעקב, קהלת ראה ]ג[ הולך בחשך כסיל וכתיב התורה, חכמת נגד כסילותהמה



נזאמךנה כנדרךדרבי

 בגיממריא שהוא 'חש"ק' בניקוד שהוא תהי אל ולמלשינים שמתפללין וכמו לה' ו'נין
 לעיל. כנזכר 'תפלה', כמנין 'ואתחנן' זו. לבונה'תקוה'

 הכתר לתקן התפלה שנתקבלה לאחרלזה
 אחרונה( ה' מלכות )הוא ה', כבודאמר

 בין להפסיק מחיצה שום שאין ו', ממקום-
 כנזכר 'תיק-ו"ה' תהיה לא ואזהדבקים,

 :לעיל

 כבדרך

 על לעש. הנזכר לדרך סמוך יאמרלנדך
 שער חיים עץ )כפרי האריז"ל שכתב מהפי
 שיש המידוריכ! ובשלוך שם( וכסידור פי"טהעמידה,
 כניקוד הוי"ה השם תפלה שומע בברכתלכוין

-'חש"ק'  חול"ם כי ק'מץ, ש'בא ח'ולם 
 גבורה, הוא ושב"א רחמים, שניהםוקמ"ץ
 שמביביו וקמ"ץ שהחול"ם כדי באמצעוהוא
 אברהם אבהן דג' ברזא שהוא הדינים,יומתקו

 שמנא[. עיין ויעקב,יצחק

 ג, )רברים רבינו משה שאמר מה לומר ישוזה

 היינו ההוא, בעת הוי"ה אל 'ואתחנן'מ(
 הוי"ה בשב בתפלתו כיוון להתפללכשהוצרך

 א הימים )מכרי הכתוב שאמר מה לומר ישוזה
 ושבועתו אברהם את כרת אשר ש"(מ,
 ברית לישראל לחק ליעקב ויעמידהליצחק
 ברזא הם 'חש"ק' נקודות הג' כי והיינועולם,
 הנקודות כב' השב"א שיומתק אבהן,דג'

 אברהם את כרת אשר אמר לזה קמ"ץ.חול"ם
 שנתן עולם, ברית לישראל ל'ח"ק'וכו'

 הגבורות שיומתקו זו מתנה לעולםלישראל
 ק'מץ. הח'ולם ידיעל

 צם, )תהלים הכתוב שאמר מה לומר ישוזה

 בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן משהו-ז(
 ענן בעמוד יענם והוא ה' אל קוראיםשמו
 ענן שממך בזמן גם )היינו אליהם,ידבר
 שנאמר כמו ח"ו יעלו שלא התפלותלפני
 תפלה(. מעבור לך בענן מכותה מד( נ,)איכה
 שהשם היינו לסו, נתן ו'חק' עדותיושמרו
 בידם כח שיהיה זו מתנה להם נתןיתברך
 ק'מץ, ח'ולם נקודות ידי על הגבורותלמתק
 כנזכר יענם והוא ה' אל קוראים זה ידיועל
לעיל.

 )תהלים ע"ה המלך דוד שאמר לומר ישוזה
 היינו ביתך, אבא המדך' ב'רוב ואני ח(ה,

 הכהן וקמץ חכמה, בחינת קמץ קימץ שיבא חיולם תיבות ראשי 'חשק' - יעקב קהלת ראה ]א[ נבדרך
 חג"ת, על רומז גם כנודע דעת סוד חולם טז( סו, )ישעיה נשפט ה' כאש כי בינה, בחינת שכא יב( ה,)ויקרא
 קימץ שיבא דאינון ובזמנא רחמי קמץ דינא איהו שב"א - ב( )כ, ה תיקון זהר תיקוני עוד וראה הנ"ל דרךעל

 תיקוני ובהקדמת סו( י, )דברים ה' 'חשק' כאבותיך רק יד(, צא, )תהלים ואפלטהו 'חשק' בי כי רמוז איהוחילם,
 )קד, סט תיקון עוד וראה הכהן וקמץ מימינא, 'קמץ' נשפט ה' באש כי דגבורא, מסטרא 'שבא' - א( )ה,זוהר
 רוחא ביה אחיד כד וכו', באש איהו 'שבא' וכו' לימינא קמץ קמץ, שבא חלם ואינון ה' חשק באבותיך רק -ב(

 פרקין, כ"ח דאינון שמאל ויד ימין יד בהון דאית דרועין תרין דאינון ואשא, מיא דאינון שבא קמץ בין חלםדאיהו
 נכלל דשמאלא בכח יחיד בלשון ונאמר ידין, בב' פרקין דכ"ח - שם הגר"א ובביאור בכח ה' קול בהואתמר



אמונה כדלדרבינח
 בסוד הוא להתפלל הולך שאניהסמיכה
 החמדים' 'רוכ ידי על השבא ננורתשיתבטל
 ידי ועל חמדך', כ'רוב וזהו וקמ"ץ,מחול"ם

 להתפלל. כאזה

 מלכות כשעמדה שאומרים מה לומר ישוזהו
 להשכיחם ישראל עמך על הרשעהיון
 ודיעות האפקורסות בכח )היינותורתך,

 גרמו זה ידי ועל מינות(, ודבריהמשובשות
 רק להתחכם עצה ואין דנוקבא בכתר גםפגם
 מ'חוקי' להעבירם רצו לזה תפלה, ידיעל

 ק'מץ ח'ולם כנקודות גם פגם לעשותרצונך
 להתפלה מקום יהיה שלא 'ח"ק', תיבותראשי
 'ברחמיך ואתה אמר ולזה להתקבל.ח"ו

 ה'רוב' שהם וקמץ חולם נקודות היינוהרבים',
- ה'רחמים'של  צרתם. כעת להם עמדת 

 החשמונאים של בראשם שעמד מכווןולזה
 'יהודה עם 'תפלה' כי מכב"י,יהודה

 ידי( )על כי קמץ', שבא 'חולם גיממריאמכבי'
 על נמתק והחשמונאים מכב"י יהודהתפלת
 להתקבל כנזכר קמץ' שבא 'חולם הנקודותידי

ה'תפלה'.

 היינו ממקומו, ה' כבוד ברוך אמרולזה
 תוכל ואז שלה, ככתר המלכותשנתקנה

 אנפין, זעיר שהוא בוא"ו בבעלהלהזדווג
 'תקוה' תהי אל ולמלשינים התפלות,ונתקבלו
 הקדום: באות לעיל כנזכר 'תיק-ו"ה',-

 כגדרך

 מכב"י יהודה ידי ע5 נעשהשהנם
 י'הו"ה כ'בוד ב'רורשאמר

 דברי פי על 'מכב"י', תיבות ראשימ'מקומו
 חנוכה במאמרי יששכר בבני הקדושאא"ז
 חז"ל שאמרו בכוה כד( אות נ, מאמר טבת כסלו)חדשי
 שתכלה עד מצותה חנוכה בנר ב( )כא,כשבת
 בהשגחה כפרו היונים כי היינו השוק, מןרגל

 המבע פי על מתנהג הכל נאסרו[ רקפרמיות,
- הגלגליםובתנועת  גיממריא 'יון' כן )על 
 שכל יראה באמת שמבין מי אבל'גלגל'(.
 פי על הם המורגלות המבעיותהנהגות
 ליזהר צריך ולזה שמו, יתברך מאתוהשגחה
 שלא וכיוצא למסחר ב'שוק' בהילוכושגם
 מבוקשו, ישיג זה דבר ידי שעל מגמתוישים
 הכל שיתנהג שמו יתברך שרצונו הגםכי

 יתברך השם לו יזמין זה כל עם במבע,מלובש
 יתברך רצונו נעשה אם בביתו גם הנרצהענין
 מובימנא[. ומעשים ומצות בתורהשמו

 'כנעני' יהיה לא כא( יד, )זכרה הנביא שאמרוזהו
 סוחרים עוד יהיו שלא היינו ה', בביתעוד
 המבעיות יתבמלו כי וברחובות,בשווקים
 עולם באי כל וידעו ויכירו החיצוניותוחכמות

 בחפץ מסור ותחבולותיו א"ש מעשה כלכי
 בחכמתו, המשתדל יגרע ולא יוסיף לאהבורא,

 יהיה, כן בתורה זכותו כפירק

 הוי"ה שם סוד והוא בכח, נאדרי ה' ימינך כח נקרא הימץ ולכן וכו' התכללות וזה בימינא הוא הכח וכלבימינא,
 יצחק אברהם זרע ואינון קמץ, שבא חולם 'חשק', באבותיך רק - א( )קד, שם ועוד לקמץ שבא ביןשהחולם
 חכמה קמץ תפארת, על כתר דחולם בגין דאמצעיתא, עמודא ישראל לוי גבורה רבא כהנא חסד דלהון דרגאויעקב,
 ו דרוש העמידה, כונת ענין הכונות שער עיד וראה שם עיין וכו', חסדעל

 לו יזמין וכיוצא למסחר וברחובות בשווקים להתהלך כלל צריך אינו כזה איש הנה - שם ראה ]א[ כגדרך



םאמונה ננרזדרכי

 דעת )לבמל חנוכה נר שמצות שאמרווזהו
 'השוק', מן רגל שתכלה עד הנ"ל(היונים

 וידעו הכל יכירו כי כנעני, עוד יהיהשלא
 ומתן משא בעניני חכמה באיזהשהשתדלות

 ברצונו הוא הכל רק יוסיף, ולא יגרעלא
 בעמק האדם הנהגת פי על שמויתברך
 שם. עייןהתורה,

 הנסים( )על שאומרים מה לומר ישוזה
 להשכיחם הרשעה יון מלכותכשעמדה

 שהם דהיינו רצונך, מחוקי ולהעבירםתורתך
 מינה נפקא באין המבע, כח רק להגביררצו
 שלא ולומר לאו, או ה' תורת לומד האדםאם
 יתברך הבורא רצון פי על לאדם פרנסהיגיע
 להעבירם וזהו השתדלות. בלא גםשמו

 דמזוני לישנא הוא 'חק' רצונך,מ'חוקי'
 )היינו 'רצונך', א((. )טז, בביצה)כדאמרינן
 על השתדלות שום בלי שמו יתברךברצונו
 עליהם גברו ולזה לעיל(. כנזכר המבעפי

 חלשים ביד הגבורים ונמסרוהחשמונאים
 העולם שאין להורות מעמים, בידורבים
 בהשגחה הכל רק המבע פי עלמתנהג
 שמו. יתברך מאתופרמיות

 ב( ו, )נרכות חז"ל שאמרו מה לומר ישוזהו

 ידוע כי וכו', לתפלתו מקום הקובעכל
 רבה )בראשית רבה במדרש חז"ל שאמרומה

 הוא ברוך הקדוש נקרא מה מפני י(פס"ח,
 ואין עולם של מקומו שהוא משוםמקום,
 אין מקומו שהעולם מי והיינו מקומו,העולם
 כפי המבע דרך כפי רק לעשותביכולתו

 שכן שם, שהוא הענין של ומציאתומקומו
 פעמימנ][ כמה שאמרו כמו מקום תורתמורה

 כפי ר"ל עומדת, במקומה מחלוקתעדיין
 שאמרו מה הפירוש הוא וכן מציאתו.מדרגות

 ולזה כנודענג[ אבותיו מקום ממלא א( נא,)שבת
 ברוך הקדוש של 'מקומו' עולמו שאיןאמר
 אותו מגביל ענין איזה שיהיה היינוהוא,

 'מקומו' כפי המבע פי על לעשותכביכול
 של 'מקומו' שמו יתברך שהוא רקוענינו,
 אין כן על הנמצאים, כל הממציא והואעולם,
 כלל. אותו מגבילהמקום

 היינו לתפלתו, 'מקום' הקובע כל שאמרווזהו
 זו כוונה דרך על הוא מתפללכשהוא

 מתנהג שהכל שלימה באמונה מאמיןשהוא
 זה ועל שמו, יתברך מאתו פרמיותבהשגחה

 חכמתו על סומך ואינו עצמו את סומךהוא
 כזה איש הנה המבע, דרך פי על ומתןבמשא
 בעזרו. יהיה יתברך שהשם במוח הואבודאי

 מלכנו ממקומך מבקשין שאנו לומר "םוזהו
 אפילו דהיינו וכו', עלינו ותמלוךתופיע

 צריכין עוד כרחנו בעל המבע בדרךנאם
 המבע, בהנהגת הכל שיהיה כדילהמתין
 עולמך ואין עולם של מקומו אתה הנהאמנם
 לשדד תוכל ואתה לעיל, כנזכרמקומך

 המבע פי על שלא הכל לעשותהמערכות
כנזכר.

 שכבש לאחר מכבי יהודה שאמרוזהו
 ידי שעל העולם יסעו לבלהמלחמה,

 זה בענין באורך שכתב מה עוד וראה וכו' המן באובלי הענין היה ובזה בביתו, גם הנרצה הענין יתברךהשם
 'גדול שם רש"י ראה ]ג[ מ"א פ"ד, מקואות ב טז, שבת ראה ]ב( הכיפורים יום למוצאי בניםבתפארת
 ב יא, הוריות כ קג, כתובות עוד וראהכאביו'



אמונה כדרזדרכים
 מלחמה ותרועת ופרשיו ורוכבו המוםגבורת
 שנונים גבור חצי לזרוק בקשת יורואשר
 היונים וכדעת האויבים על רתמים גחליעם
 רק ונצחונה, המבע בגבורת שתלויח"ו

 בהשגחה ונפעל נעשה שהכל העיקרנתגלה
 ברוך אמר לזה שמו. יתברך מאתופרטיות
 של מקומו שהוא סמה מ'מקומו', ה'כבוד
 הכח בידו ורק מקומו, העולם ואיןעולם

 בהם לעשות ובתחתונים בעליוניםוהממשלה
 אותו מגביל מבע דבר שום ואיןכרצונו

 כנזכר:כביכול

 כדדרך

 ממקומו, ה' כבוד ברור -ימר עייויתכן
 כבזכך ואתחנן( )פרשת המור צרורובמפר

 ממקומו ה' כבוד ברוך תרווייהו, שאמרלעיל
 כמוכה מי ובענין ה'. באלים כמוכהומי

 כתבנו כבר 'א"ל', פעמים ב' היינו'באלים',
 ועוד ו'(. ובדרך שם ועיין ה' )דרךלעיל
 בזה. מיליןלאלוק

 נודע כי ממקומו, ה' כבוד ברק- שאמרומה
 התפילה, שער חים ע'! )פר האריז"לבדברי

 המברך ובברכת נא[ ערומים מלביש בברכתפ"ב(
 נהוריןש[ שהש"ע בשלום, ישראל עמואת

 'מלבוש' מוד שהוא חשמל מורנעשה

 עם 'ש"ע גיממריא גם 'חשמל',)בגיממריא
 ש0]7[. עייןהאותיות]ג['(,

 סו( כד, )"נעיה הכתוב פירוש לומר -טוזהו

 ב( קינ, )שבת בש"מ כי ה', כבדובאורים

 הוא וכן מכבדותא, למאני קרי יוחנןרבי
 של כבודו ב( סימן צו, )פרשת תנחומאבמדרש
 הכתוב שאמר תהו שם. עיין כמותו, הואאדם
 הש"ע נתגלו ה', כבדו מצוה הנר ידישעל
 כנזכר. המלבוש מוד שהואנהורין

 בברכת מבקשים שאנו מה לומר ישוזהו
 כי בכבוד, יפרנמנו הוא הרחמןהמזון

 בג( תהלים, )כאקוטי האריז"ל שכתב מהנודע

 היינו אחמר, לא רעי הוי"ה א( כג, )תהמםבפסוק
 פעמים מב' שיוצאים נהורין הש"ע ידישעל

 שם. עיין ופרנמה, שפע יבא במילואוא"לנה[
 הרחמן המזון בברכת אומרים לומר ישולזה
 מוד שהוא המכבדותא ב'כבוד', יפרנמנוהוא

 בא שמהם נהורין דש"ע רזאהמלבוש
הפרנסה.

 של ההודאה בנוסח שאומרים מה יתכןולזה
 על הרשעה יון מלכות כשעמדהחנוכה

 חק רצונך, מ'חוקי' ולהעבירם וכו' ישראלעמך
- א( מז, )נשה בש"ם כמבואר דמזונאלישנא  
 'יון' כי והיינו זה[. שלפני הקודם בדרך]ועיין
 רכה )בראשית רבה במדרש כמבואר 'חשך'הוא

 להחשיך ושרצו 'יון', מלכות זה ו'חשך' ד(פ"נ,
 נשבת יהיה זה ידי ועל נהורין הש"ע אתח"ו

 בדעת שהן מבואר נהורין ש"ע ענין - ש"ע ערך יעקב קהלת ראה ]כ( שבתי רבי סידור יאה נ"1 כדדרך
 פירוש ]ה[ שם ובגליון 1 דרך לעיל ראה ]ד[ עי"ן שי"ן ]ג[ שם עיין וכו', ובינה חכמה המחברעליון
 'ש"ע' היא קפה' פעמים ויב' 'קפה' בגימטריא למ"ד' 'אל"ף הוא במילואו'א"ל'



מאאמונה כהיזדרכי

 ולזה ח"ו. ישראל בני אחינו מאתהפרנסה
 את והכניע מכבי יהודה אותם כבשכאשר
 בנהורא שינהרו נהורין הש"ע את ותיקןהיונים
 היינו ממקומו, ה' כבוד ברוך אמרמעליא,
 מכבדותא, מאני' 'כבוד )בחינת ה', כבודשחזר
 בחינת ולהיות להאיר נהורין( הש"עמלבוש
 ורצונו כבודו לפי כראוי לעיל, כנזכרמלבוש

 : שמויתברך

 כהררך

 ה' כבוד בדור שאמד מה שד יפרשויש
 פי על הענין בהבנת לומר "םממקומו.

 ענין שכל הקדושימנא[ ממפריםהנודע
 הרשעה יון מלכות כי יען אז, שהיההמלהמה
 מה רק לעשות חיצוניות חכמת להגבירבקשו

 משכליות בראיה או מעשיות בראיהשמשיגין
 וחכמת במבע שהכל באמרם האנושי(,)שכל

 התורה חכמת לבבל כונתם וכלהפילומפיא,
 מיני, בהר ישראל בני לפני משה שםאשר

 והמציאו זרים במלבושי התורה אתוהלבישו
 מזויעת, בחכמה התורה למצות זריםמעמים
 מושג שאינו שבתורה דבר לך איןואמרו
 הגשמיות. מגררי שפל אדם מחומרלקרוץ

 על העליונים וגברו ההשמונאים התגברוולזה
 החיצוניות חכמת לבמלהתחתונים

 )טרשית רבה במדרש שכתוב כמו חשךהנקרא

 בחשך כמיל יון, מלכות זה שישך ד( פ"ב,רנה
 חכמת הוא העיקר רק י(, ב, )קהלתהולך

 ממשה איזם מפי איש שקיבלו מההתורה
 והיכן א( כג, )שנת חז"ל שאמרו וכמורבינו,
 הדברים מכל תמור מלא אמר[ אויא ]רבציונו
 אמר[ נחמיה ו]רב יא(, ט, )דברם לך יגידואשר
 ז(, לב, )שם לך ויאמרו זקנן- ויגדך אבץ-שאל

 שאדם מה ולא סיני, מהר שנצמוינוזהו
 והעכור. העב בשכלוממציא

 א( )עג, נדה ממכת מסוף הש"ס המשךוזהו

 כל שמסיים א(, )ב, ברכות ממכתלתהלת
 בן שהוא לו מובמח יום בכל הלכותהשונה
 הלכות שם( )נףה רש"י פירש הבא,עולם

 ממיני, למשה הלכה וברייתותמשניות
 למשה 'ו'הלכה למיסר ליה הוהדלכאורה
 זה וכשממיימין נוספת, הוא"ו -ממיני

 שמע, את קורין מאימתי תיכףמתחילין
 פי על תורה הלומד כי שמע. קריאתבמצות
 הנה לעיל, כנזכר חיצוניות והכמותהקירות
 והעיקר תורה, לומד בכלל אינו כזהאיש
 איש )או( המקובלת אמונה פי על תורהללמוד
 משנה רזצ"י פירזה ולה לעיל. כנזכר ארםמפי

 בין לימודו שכל ממיני, למשה הלכהוברייתא
 היסוד העיקר להיות צרן- ברייתא וביןמשנה
 ולא ממיני למשה הלכה כן שהואאצלו

 באופן שלומד האדם ולזה חיצוניות,ממברא
 מה הבא, עולם בן שהוא מובמח הואזה

 וחכמת חקירה בדרך שלומד מי כןשאין
חיצוניות.

 בתחלה הבא בעולם אדם לכל שואליןולזה
 היינו א(, לא, )שנת באמונה ונתתנשאת

 הקדושה תורה דת בענין ונותן נושאשהיה
-באמונה  חקירה. פי על ולא 

 ועוד עד אות ג, מאמר עט אות סא אות ד, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני ראה ]א( כהדרך



אמונה כהיזדרכימב
 שמע, קריאת של הענין תיכף שמתחיליןוזהו

 פי על ולא האמונה רק כן גםשהיא
חקירה.

 ה' ישראל שמע שמע בקריאת אומריםולזה
 שיתאמת מה היינו אהד, ה'אלקינו

 מחמת אצלינו אינו אחד ה' אלקינו שה'אצלך
 פילומפיות חקירה מחמת כי אנושיות,חקירה
 שביררו ועמים גויים כמה רטנםאנושיות
 רק שמו, יתברך מציאתו אמיתתבשכלם
 מפי איש בשמיעה - ישראל 'שמע'העיקר
 מעמד עד דור אחר דור חקניו אביו מצדא"ב

 ז, )רבצם הקדושה התורה אמרה ולזההנבחר.

 האלה, המשפמים את 'תשמעון' עקב יהיהיב(
 יא, )שם מצותי אל תשמעו' 'שמוע אםוהיה

 הלכה איש מפי א"ר בשמיעה רק היינויג(,
 כנזכר. ממינילמשה

 בעקידה שנאמר מה הענין לפרש ישוזהו
 אשר המקום אל וילך ייקח ג( כנ,)וראשית

 במדרש חז"ל אמרו הנה כי האלקים, לואמר
 הקדוש של שמו ט( פם"ח, רבה )בראשיתרבה
 של מקומו שהוא מפני 'מקום', הואברוך
 )שטות דכתיב מה מן מקומו, עולמו ואיןעולם

 תזרה )רקומי שם וכתב אתי. מקום הנה מ(פ,

 יצחק מה"ר הקדוש הרכ תשא( פהקתוש"ס,
 המדרש דברי בביאור ז"ל מזידימשובאייזיק
 רז, ויקהל )פרשת הקדוש הזוהר דברי פי עלאלו

 אפשר שנוי כנקיקך עילויך וצוין שאמרך במהא(
 דרכנו ולפי שמנב[. עיין יתברך, אותולהשיג

 הקדוש של שמותיו התורה כל דאמרן,היינו
 להשיג אפשר ואי ב(, רצח, )וח"ג הואברוך
 הוא שכן להאמין רק אנושי בשכלאותם
 לקיים מחוייבים ואנחנו ממיני למשהמהלכה
 ברצוןנג[. מעם ואין ציונו כאשר כןולעשות
 לעקוד לאברהם יתברך השם צוה כאשרולזה
 לו אמר אשר המקום אל וילך בנו, יצחקאת

 רצון לקיים רק ומברא מעם שום בליהאלקים,
הבורא.

 על החשמונאים גברו שכאשר העניןוזהו
 שהשם ונגלה לעיל, כנזכר יוןמלכות

 עולמו ואין עולם של מקומו הואיתברך
 מעם ולא אותו, להשיג אפשר ואימקומו,
 לילך רק שאמרו יון חכמת כדעת ולארצונו,
 כנזכר, התורה במעמי ומעמים מברותבדרך
- ממקומו ה' כבוד ברוך אמר כןעל  שהוא 

 כעין )ועיין - לעילי[ כנזכר עולם שלמקומו
 ל"מ(: בדרך לקמן אחר ובאופןזה

 היונים שרצו מה זה ענין שדןיי~באר
 הפי5וספיא אמונתלהגביר

 באמונת ו5א האנושי בשכל 5י5ךכנזכר
 יתברך בתוכינו נטע אשר ש5םאפקי
 בצרור שבחב מה הענין לומר יש וזהושמו.
 מב"ע אברהם מה"ר קמאי מן )לחדהמור
 עמקו המלחמה שבשעת ואתחנן פרשתזצ"ל(
 שמע דקריאת ביחודא רק החשמונאיםהכהנים
- 'חנובה'שזהו  להם שהיה כ"ה', 'חנו 
 ףשמע אתוון כ"ה ידי על מאויכיהםמנוחה

 באורך שם עיין כלל, אתחדע דלא וגניז טמיר מקום איהו דא אתי מקום הנה כתיב הזהר לשון וזה]כ[
 דכתיכ רמלה רזא שם זהו נאה ]דן ד קג, התניא לבעל אור תווה פ"כ מפאנו, לרמ"ע אלם יונת ראה]ג[
 עלאה יקרא ביה דאשתמודע מקום, ליה וקרינן לעילא איהו ידיעא אתר מקום איהו ודא ממקומו, ה' כבודברוך

דלעילא



סגאמונה כהיידרכי

 המלחמהנה[, בשעת נ"[ פסוק שקראוישראל,
 בלבד יתברך בהשם באמונה רק להתגברהיינו
 חקירות.בלי

 )נרה המצות במפר הרמב"ם דברי יובןובזה

 בהאמנת הציווי הוא א' ויצוההספר(
 וסיבה עילה שם ש"ט שנאמין והואאלקות,
 הוא ב', מצוה וכו'. הנמצאים לכל פועלהוא
 שנאמין והוא היחוד, בהאמנת שצונוהציווי
 והוא אחד, הראשונה ומיכתו המציאותשפועל
 אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמע יתעלהאמרו
 שם.עיין

 אלו, עשה מצות למנות השמים הכה"גוהנה
 אפשר שאי במעמו הרמב"ןוכתב

 כיון המצות, מסוגי מוג שהוא לזהלמנות
 בזה שכופר מי וח"ו הכל, ויסוד עיקרשהוא
 במנין להביא שאין ישראל, בגבול כלל באלא

 או ממצותיו שהן מה אלא תרי"גהמצות
 במציאות האמונה אבל שמו, יתברךגזרותיו
 אין העיקר שהוא שמו יתברךהמצוה
 זהר במפר ועיין שם. עיין במנין,להכניסם
 מעיין ובמפר 'ב( )אזהרה להרשב"ץהרקיע
 שכתבו מה המפר בריש 'ב( עשה )מצותהחכמה
 באורך.בזה

 במצות להלן שם עצמו ברמב"ן המעייןאבל

 מתרץ ז"ל עצמו שהוא יראה ה' תעשהלא
 כדרכו, בקצרה נועם בשפתי הרמבעםדעת
 להכניס שיש הרמב"ם כרעת דהעיקרוכתב
 שהוא עשה המצות במנין אנכי שלהדיבור
 באלקותו האמונה כלומר מלכותוקבלת
 כאן עד בעיקר, להאמין המצוה והואוכו'

לשונו.

 בעיקר', להאמין המצוה 'והוא שכתבוהלשון
 שהביאו הריא"ז דברי עםיתייחד

 דעיקר זרה( דעבורה קמא )פרק הגבוריםבשלמי
 היחוד להאמין הוא התורה מן עשהמצות
 לעיק יכנוס ולא והקבלה, השמועה פיעל

 ואחדותו מציאתו בשכלו שיבין עדבחקירה
 דאף לומר ורוצה שם. עיין שמו,יתברך
 הבה"ג שכתב כמו הדבר נכון אמתאם

 להכנים אין שמו יתברך מציאתו שורששעיקר
 עבור הרמב"ן שמען כמו התרי"גבמנין

 למנין להכנים "ט מקום מכל אבלהבה"ג,
 זאת 'להאמין' תעשה ולא עשההמצות
 אצלינו הדבר נתאמת אם דאף אומן,באמונת

 הפילומפיא וחכמת שכליות חקירה פי עלגם
 והוא ראשון מצוי ש"ט ברורותבראיות
 "ט מקום מכל הנמצאים, כלהממציא
 באמונה זאת שנאמין התורה מן מצוההנה

 מפי א"ר השמועה מפי לנו שיש במהשלימה
 ני[.איש

 אין בידו המדות ששני מי כתב ג( )יט, טוב שם בכתר ]ו[ זהר תיקוני בשם שכתב מה ז דרך לעיל ראה]ה[
 אמונה היא זו בעצמו, שחקר ידי על לו באה כן וגם בחוזק, הקדמונים אבותינו על שסומך דהיינו ממנו, למעלהלו

 לספירת בנים תפארת בחקתי פרשת העני קרבן בספר וראה אבותינו ואלקי אלקינו אומרים אנו ולזה וטובהשלימה
 דהנה לשונו וזה החוקר, אדם על פשוטה באמונה המאמין אדם מעלת גודל שני( ופסח אמור )לפרשתהעומר
 חדש זוהר בתיקונים כדאיתא הוא', מ"ה ידעו לא 'כי משורש נדע, לא אשר הידיעה תכלית על מורה מ"ההשם

 מתפשפשת מה הנקרא לימלכות' דמטי כית מגומז בהקדמה כזוה"ק )גם - מה אתקריאת דחכמה מסטראשכינתא
 עילאין כל עילת על מעיד 'מה' וההיא ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה - וכו'( סחים כלא מצאתמה
 וחקירה, בדרישה ה' את לעבוד נדע לא אשר הוא דהתכלית מורה מ"ה דהשם מצינו כן על הוא, מה ידעו לאכי



אמונה כהיזדרכימד
 הרמב"ן וכדברי האחרונים, בזה האריכוובחנם

 דעתי עניות לפי מוכרחים לעילהנזכר
 נאמר לא ראם כוונתו, ושכן הרמב"ם,בדעת
 מה קשה יהיה שפירשנו, וכמו הרמב"ןכדברי
 שהוא הב' עשה המצות עצמו בפנישמנה
 שם, המפורשים)'[ וכדברי שיתוף נליאהד
 שמו יתברך מציאתו עם אחד ענין תאן]הנה
 האסף עת )ואין עשה מצות לכ' חשבםולמה

 הנזכר הרמב"ן דברי לפי אבל בזה(,להאריך
 בתורת שנאמין עשה מצות דהוי יתכןשפיר
 הכרח לנו יש אם ואף האלו, להדבריםאמונה
 מכל השני מכח להאחד אנפפי שכלמכח
 אחד לכל שנאמין עשה מצות הוימקום

 ברור וזה אמונה, בתורת עצמו בפנימהדברים
 זצללה"ה הקדוש זקיני בדברי ועייןלמבין.
 באורך. ה' פרק גנים מעיןבספר

 לא( 7, )שמות הפסוק בפירוש אמרתי זהובענין

 אשר הגדולה היד את ישראלוירא
 ויאמינו ה' את העם וייראו במצרים ה'עשה
 הוא בזה השבח העיקר עבדו, ובמשהבה'

 הגדולה היד את שראו לאחר דאףלישראל
 מלכי מלך עליהם שנגלה ה' את העםויראו

 על שפחה שגם הוא ברוך הקדושהמלכים

 ראה שלא מה הגשמיות בעיני ראתההים
 פ'ג(, השירה פושת בשלח, )מכילתא בימיויחזקאל

 בראותם בחרט אצלם הדברונתאמת
 מאמונתם נשתנו לא זה כל עםבעיניהם]"[,

 על רק ומאז מקודם אצלם נתאמת שהיהמה
 ואחדותו מציאתו לידע די ושלא אמונהידי

 ויאמינו רק אנושי, שכל ידי על שמויתברך
-בה'  ראו לא כאלו אמונה, בתורת 

 בתורתו. עלינו וכמצוהבעיניהם

 למשה משבח יתברך שהשם מה העניןוזהו
 שראה שהגם עמלק, במלחמתרבינו

 עמו ודיבר יתברך השם את ע"ה רבינומשה
 המערכות, שידוד ראה וגם פנים, אלפנים
 שלא הכל שהיה עמלק מלחמת בעניןובפרם
 כן פי על אף פרמיות, בהשגחה מבע פיעל
 לבמל שלא כדי לזאת גם לבו שתלא

 מפי באמונה זה בכל להאמין עשהמהמצות
 מלבו הסיר זה כל ועם לעיל, כנזכרהשמועה
 )שמות אמונה ידיו היו רק החלטיות,הידיעה

 יב(]ט[.יז,

 ע"ה המלך דוד שביקש מה לומר ישוזה
 למדני ודעת מעם מוב סו( יט,)תהמם

 שמו יתברך עולם אלהי שיש בלבו נקבע ברורה בידיעה ולידע אמיתיות אומן ואמונת אביך שאל בבחינתרק
 והוא כלל, ביה תפיסא מחשבה ולית מיניה פנוי אתר ולית עלמין כל ובתוך עלמין כל וסובב עלמין כלהממלא
 מדינוב זקיני קדוש שכתב וכמו הענין, מהות יודע שאינו הוא 'מה' השואל וכדרך הוא, 'מה' ידעו לא כיבבחינת
 אותו מתיכין והאיך הזהב הוא מאין וחוקר שדורש לצורף דומה שהוא בחקירות ההולכים מענין בספריוזצללה"ה

 הצורף כן לא היטב, ויפה ומתוקן מדוייק הכלי לעשות היטב האומנות גוף לומד שאינו עד כאלו, עניניםועוד
 והשלימות היופי בתכלית לעשותה הכלי על מדקדק אז זהב לו שנותנים רק כך כל המתכות מהות לידע רוצהשאינו
 ריק נשאר הוא שמו יתברך כביכול של מהותו ולידע ולחקור לדרוש שרוצה מי כך כראוי ומתוקן מאודבהידור
 אמת ותורתו אמת ושהוא חקירות בלי ואמונתו שמו יתברך באחדותו העיקר רק מצות ולא תורה לא לו ואיןמכל,
 לעיל כנזכר הוא 'מה' ידעו לא כי בבחינת שנהיה היינו מעמך, שואל אלקיך ה' 'מה' ישראל ועתה וזהוכנזכר
 ראיה לשין ה', את העם 'יייראף לפרש רכינו כונת ]ח[ שם שמח, לב סופרים, קנאת אסתר, מגילת ראה]ז[

 דעמלק דא בקרבא תאנא - א סו, זח"ב ראה ]ט[ 'יראה' לשון שהוא שפירשו שם ומפרשים תרגוםוראה
 חזי כדקא בהימנותא אמונה ידיו ויהי דא ועל ותתאין, עלאיןאשתכחו



מהאמונה כהרזדרכי

 שהשם שביקש היינו האמנתי, במצותיךכי
 לו ולפתוח אלקים חכמת אותו ילמודיתברך
 ורוממותו גדולתו לראות השמיםארובות
 אלכד ח"ו פן למנוע ואין שמו,יתברך
 אנושיות, חקירה ידי על הפילומפייםבמצודת

 כי כן, לא אני כי 'האמנתי', במצותיךכי
 בראייה זה כל אצלי שנתאמת לאחרגם

 במצותיך כן פי על אף ושכליותחושיות
 הראיה אל לבי את נתתי שלאהאמנתי,
 בלב האמונה הוא אצלי היסוד רקוהמופת,

 השמועה.מפי

 המלך דוד כן גם שהתנצל במה לומר ישוזה
 הן כ-לנ( עח, )תהלים המדבר דור ]עי[ע"ה

 האמינו לא כי וגו', מים ויזובו צורהכה
 וגו', לאכול מן עליהם ויסמר וכו',באלקים
 עוד חמאו זאת בכל הכריע, ישראלובחורי
 שלהם שהחסרון ור"ל בנפלאותיו, האמינוולא
 והמופתים האותות כל שראו דלאחרהיה

 ]מים[ )לחם( להם שהוציא המערכותושידוד
 מציאתו אצלם נתאמת לא צור,מחלמיש
 מפי אמונה בתורת שמו יתברךואחדותו
 'בחורי' מופתים. ידי על רק כנ"ל,השמועה
 האנושיות שה'בחירה' היינו הכריע,ישראל
 כרחם בעל ולידע להודיע ישראל את'הכריע'

 ישראל 'בחורי וזהו שמו, יתברךממציאותו
 ובאמת שכליות, בידיעה בבחירתם רקהכריע'
 אמר ולזה כנזכר. השמעיות באמונה רקצריך
 לא ולבם וגו' בנפלאותיו )דייקא( 'האמינו'ולא
 הכריעו שלא בבריתו, 'נאמנו' ולא עמונכון
 קיבול כענין קונם רצון לעשות לבםאת

 כמצוה שמו יתברך ואחדותו יחודומלכותו
 אמונה. בתורתעלינו

 בתוכחתו ע"ה רבינו משה הוכיח זה דברועל
 לא-לנ( א, )הנרם להם ואמרלישראל

 ובדבר וגו' נשאך אשר ראית אשרובמדבר
 דבמה ר"ל אלקיכם, בה' 'מאמינים' אינכםהזה

 שמו יתברך הבורא גדולת בעיניכםשראיתם
 אצליכם שנתאמת אמנם אם המערכות,ושדוד
 שמו יתברך מציאתו אלו המופתים ידיעל

 בשלימות אינכם זה כל עם ואחדותו,יחודו
 האמונה ידי על רק ישראל איש לכלכראוי
כנזכר.

 שהאריך הרמב"ם בדברי אמרתי זהובענין
 זצ"ל אפרים שער בעל הגאוןבביאורו

 פענח בצפנת חכמים המשנת והביאו כס()סימן
 מדברי ראיה שהביא א( סימן סוף הספר,)נריש

 ה"נ( )פ"ט, מלכים בהלכות לן דקיימאהרמב"ם

 ממיתין ישראל של דין שבית זרה עבורהרכל
 דהוא מזה ומשמע עליה. נהרג נח בן גםעליה
 זה על נהרג דישראל כיון השיתוף עלהדין
 שכתבו מה כרחך דבעל וכתב נהרג, נח בןגם

 על מוזהר אינו נח רבן בש"ם]י[התוספות
 לעבוד אבל בשיתוף ליעבץ רק היינוהשיתוף,
 באריכות. שם עיין דמוזהר, ודאיבשיתוף

 הישתקע כא( )סימן צדקה מעיל בשו"ת כתבוכן
 השיתוף, על מוזהר אינו נח רבן לומרהדבר
 עיין זה, לענין מדידן אינהו שנאדמאי
 ואתחנן, )פרשת חינוך במנחת כתב וכןשם.

 תט(]יא[.מצוה

 שהעתיק קנו סימן חיים אורח ערוך שלחן ראה ]יא[ שמא ד"ה ב ב, בכורות אסור ד"ה כ סג, סנהדרין ראה]י[
 מודים שהתוספות לומר בזה האריכו שהאחרונים סופר והחתם הגרעק"א כתבו שם ובגליון התוספות, דבריהרמ"א
 שונים באופנים תוספות דברי ופירשו שיתוף, על מוזהר נחשבן



אמדנה כהדררררךסו
 הרמב"ם על משנה מדר כמפר ראיתיאכן

 הדיכור שהרחיב פ"א( הטרה 'סדי)הלטת
 כן גם מוזהר נח רבן נאמר ראם והקשהבזה,

 קחשיב לא דלמה קשה ישראל, כמואשיתוף
 נח בני מצות ז' רק א( )נו, כסנהדריןהברייתא
 אמונת מצות עוד "ט דהא ח', איכאוהלא
 מה שם עיין ישראל, כמו שנצמווהיחוד

 בזה.שהאריך

 דאף מידי, קשה לא דעתי עניות לפיאבל
 נח בני דגם הדבר נכון אמתאם
 פנים כל על מקום מכל השיתוף, עלמוזהרים
 נח דלכן מודים והרמב"ן הרמב"ם גםבזה
 כיון עצמו, בפני עשה למצות לחשבואין
 רק הוא הרמב"ם שחשכו עיקרשכל
 עצמו בפני עשה מצוה יש שלישראלמפני

 חקירה בלי אומן אמונת בתורת זאתלהאמין
 מחוייב אינו נח הבן אבל שכליות,וראיות
 פי על גם זאת לידע ויכול זה עלומצווה
 אנושיות.חקירה

 במצות שם המצות במפר הרמב"ם שרמזוזהו
 ישראל שמע שנאמר כמו וכתכ זו,עשה

 זאת הזהירה דהתורה להדיא זאת דנראהוכו',
 ובקבלה השמועה מפי זאת שנדע לישראלרק
 נכון והוא האוזן, בשמיעת איזם מפיא"ת

 יתברך. השםבעזרת

 1( מ1, )בראשית באברהם שנאמר מה יובןובזה

 שצריך צדקה, לו ויחשבה בה'והאמין
 לאחר שהאמין במה צדקה זו דמהביאור
 ברוך הקדוש שהגביהו בעיניו כך כלשראה
 נא הבס לו ואמר הכוכבים מן למעלההוא

 לסמה מלמעלה אלא הבמה ואיןהשמימה,
 שנחשב הרבותא זה ומה י(, פס"ד, רבה)נחושית

 שידוע כיון יובן, דרכנו לפי אולם לצדקה.לו
 בשם א( )דרש דרכים הפרשת שכתבמה

 העולם לאבות דהיה ליה דמביראהרמב"ן
 עיין לקולא, אפילו נח בן דין תורה מתןקודם
 לקיים יכול אבינו אברהם היה זה ולפישם.
 בראיה אלה כל שראה לאחר ואחדותויחודו
 כן גם בזה והיה המוכיחים, ובמופתיםחושיות
 נח, בן כדין יתברך השם במצות חובתויוצא
 עול עליו וקיבל הדין משורת לפנים עשהוהוא

 על בלבו, פשומה באמונה שמו יתברךמלכותו
 מחוייב היה לא שהוא כיון לצדקה לו נחשבכן

 כנזכר הרמב"ן לשימת נח בן דין פי עלבדבר
 מהרצ"א הגה"ק זקיני דברי בזה )וידוע-

 יו"ד, חמר בתורה 'והאמן, זי"ענינ[זצללה"ה
 א(, לב, 'ח תשן זהר )תיקמי לחכמה רומז יו"דהיינו

 פשומה, כאמונה רק חכמות כלי האמיןוהוא
 לדברינו(. מתאיםוזהו

 לעיל כנזכר המור בצרור שכתב מהוזהו
 יחוד עשו החשמונאיםשהכהנים

 על המורה י' חסר והאמן כן על שם לשונו וזה - כיום עוד נא עמוד ד"ה חקת, פרשת דכלה אגרא ראה]יכ[
 המציאות אפשריית זה יהיה איך ובשכל כחכמה ]אברהם[ חקר שלא להורות כ(, מא, יט תיקון זהר )תיקוניחכמה
 דרך והוא החכמה, כהעדר דבר לכל יאמין פתי סו( יד, )משלי כענין חכמה, כלי האמן אכל כנים[, לו]שיהיה
 עמו עשה כאלו לאכדהם חשב יתכרך השם 'צדקה', לו ויחשכה ואמר החכמה מן למעלה היא אשרהאמונה
 יתברך השם לו נתן אשד החכמה תשיגנו לא אשר אמוניי דכר באיזה ד' את עובד שהאדם אכל כביכולצדקה
 מאמרי יששכד כני עוד וראה לשונו כאן עד והתבונן, כין צדקה, יתכרך להשם נותן כאלו ככיכול תחשבהנה
 א אות י, מאמר אדרחדש



מזאמונה כןירךדרבי

 ישראל שמע ואמרו עת בכל שמעהקריאת
 שתיקנו היינו ולדרכנו, המלחמה]יג[, בעתוכו'

 לקבל היונים עצת אחרי ימו שלאוהזהירו
 רק הפילוספיא, חקירות ידי על ה'אמונת
 מפי איש בקבלה ששמעו מה אמונהבדרך
 וכמו ישראל, שמע בפסוק עלינו וכמצוהאיש

 בזה המצוה שעיקר מהרמב"ם לעילשהבאנו
 שהמציא המציאות שסיבות באמונהשנאמין
 אחד. הוא הנמצאיםלכל

 הוא 'אחד' עם 'חנוכה' תיבת כי יורמזוזהו
 ענין שעיקר היינו 'אמונה',בגיממריא

 יתברך ואחדותו יחודו שידיעת הוא'חנוכה'
 בחקירה ולא 'אמונה' ידי על יהיהשמו

אנושיות.

 'מכבי', אותיות הדגלים על כתוב היהלזה
 הוי"ה כבוד 'ברוך כולם שאמרומשום
 בגיממריא מכבי' 'יהודה שכןממקומו',
 אז שלחם התכלית שעיקר היינו'אמונה',
 כל סיבת שהוא בלבנו שנקבע מכב"'יהודה
 באמונת הוא הנמצאים לכל וממציאהסיבות
 וזהו הפילוספיא, חקירת ידי על ולאאומן
 בנו, בחר אשר יתברך ורצונו הוי"הכבוד

 כנזכר. בתורתו עלינווכמצוה

 'מי ]החשמלאים[ שאמרו שכתבו למהוכן
 כי כן, גם כוון הוי"ה' באלםכמוכה
- כזה וטובה במילואה'אמונה'  מ"מ 'אל"ף 
 באלם כמכה 'מי עולה ה"י', נו"ןוי"ו

 : ]יי[יהו"ה'

 כוררך

 ה' כבוד ברוך שאמר ענין עומר שדויש
 יא-יב( )בדרך לעיל נא ותעייןממקומו.

 מכבי יהודה שהתפללו התפלהמענין
 הוא במצפה לשמואל שענה מיוחשמונאי

 שכתב וכמו כ((, )פרק ביוסיפין )ועייןיעננו
 סו(. אופן ואתחנן, )פרשת עמוקותבמגלה

 כי הראשונימ]א[ כתבו תפלה בעניןוהנה
 רק ח"ו, רצון כשינוי זה הרילכאורה

 הרצון היה כן כי רצון, שינוי כאן איןבאמת
 כך זו בשעה בתפלה האדם כשיתפעלהקדום
 בבני זקיני שכתב כמו וכך]][, כך יפעלוכך

 כם אות ב, מאמר טבת כסלו חודשי )במאמרייששכר
 )ברכזת חז"ל שאמרו מה הענין זהו כיבהג"ה(

 צעקו מדרכיהם ישראל בני המון ולהסיר היונים על להגביר כשרצו החשמונאים כני - מד דרך להלן ראה]יג[
 אי"ק, חשבון פי על ]יד[ דרכו לפי בזה שפירש מה שם ראה וכו', ישראל שמע זה פסוק וברחובותבשווקים

 מזמור בכונות שבת לליל שבתי רבי סידור עוד וראה שם ובגליון פד דרך לקמן וראה הכולל ועם מאה, כמוא'
 רעי וגו'לדוד

 אלימלך נועם ראה ]כ[ והגם ד"ה בראשית, פרשת החיים אור א שער ריש שערים, מבוא ראה ]א[ כודרך
 מתקיים העולם שאין ראה הדין, במדת לבראו במחשבה עלה מתחילה איתא - אם יאמר או ד"ה בחוקתי,פרשת
 עלה מתחילה האמיתי הבורא על כן לומר הדעת על יעלה ח"ו איך בזה הערנו ככר והנה הרחמים, למדתשתפו

 הטובה מבין שאין והבנתו דעתו לפי הצדיק אך מהשתנות מהבורא וחלילה חלילה וכו', ראה כך ואחרבמחשבה
 שהקדוש הוא, ברוך להקדוש שותף הוא הזה והצדיק דייקא, לאמיתו מלת וזהו ההיא, הגזירה מבטל הואההיא
 ד"ה האזינו, הדברים אלה ד"ה דברים, ויאמר ד"ה בראשית, פרשת שם עוד וראה מבטל והצדיק גוזר הואברוך
 האזינוא"י



אמונה כופיךדרכימח
 ז"ל חכמינו כי לתפלתו, מקום הקובע כל ב(י,

 הוא כי 'מקום' כשם יתכרך להשםמכנים
 )נראשית מקומו העולם ואין עולם של'מקומו'

 ואין כמכר קדומה במחשבה והכל י(, פס"ח,רנה
 שם. עיין תפלה, ידי על ח"ו רצוןשינוי

 תופיע מלכנו 'ממקומך' מבקשים שאנווזהו
 לך, אנחנו מחכים כי עלינוותמלוך

 רצונך כן עולם, של מקומו שאתהוהיינו
 לקץ ונחכה לישועה נצפה שכאשרהקדום
 נא תעשה כן הגאולה, ותחיש תעזרינוהימין
 מחכים כי הקדום הרצון בכח עלינוותופיע
 עולם של 'מקומו' שאתה והיינו לך,אנחנו
כנזכר.

 ידי על והיה המלחמה כשנצח לומר ישוזהו
 מכבי יהודה היה לא לעיל, כנזכרתפלה

 פעלו כי ישראל לבני והודיע ח"ו מוכהכפוי
 התפלה, בכח יתברך השם ברחמיזאת

 הוא כן רק ח"ו, רצון שינוי היה לאוהתפלה
 ה' כבוד ברוך אמר לזה שמו. יתברךרצונו

 היה כן עולמו כשברא כי עולם, שלממקומו
 בזה החשמונאים הכהנים כשיתפללורצונו
 כנזכר. בקשתםימלא

 בנוסח אומרים שאנו מה לומר ישוזהו
 יון מלכות כשעמדה דהנוכהההודאה

 מחקי ולהעבירם וכו' ישראל עמך עלהרשעה
 וכו', להם עמדת הרבים ברחמיך ואתהרצונך
 תקומה אין שח"ו אמרו שהיוניםוהיינו

 ונכנסו ישראל על אז גברו שהם יעןלישראל,
 כן אם השמנים, כל וסמאו פנימה הקודיםאל
 אפשר אי כי למוב, להשתנות אפשר אישוב

 אל מרצון רצון שינוי יתברך השם אצלשיהיה
 כיון 'רצונך', מחקי ולהעבירם אמרו ולזהרצון,
 את לצער עליון הרצון ח"ו הוא שכןשראו
ישראל.

 להם עמדת הרבים ברחמיך ו'אתה'אמנם
 בכתבי שכתוב כמו והיינו צרתם,בעת
 בכונת ת"ס( העמיתה, שער חיים עץ )פריהאריז"ל
 ראשונה, כריעה של 'אתה' בכונת י"חתפלת
 הוי"ה השם של האורות מכים זה ידישעל
- בזה זה הואברוך  פעמים ה' י', פעמים י' 
 ומתרבים ה', פעמים ה' ו', פעמים ו'ה',

 שעולים עד אנפין דזעיר האורותובדלים
 'מקום' אדם קובע זה ידי שעל 'מקום',למספר
 ואתה שאומרים וזה שם. עייןלתפלתו,
 שעל והיינו וכו', להם עמדת הרביםברחמיך

 להם עמדת לתפלה מקום קביעות עניןידי
 הדינים ונמתקו לסובה, הכל העניןונשתנה
 אצלו רצון לשינוי נחשב היה ולאמהם,
 עולם. של מקומו הוא כיכביכול

 אהרן אל יתברך השם שאמר מה העניןוזהו
 אל הנרות את בהעלותך ב-ג( ח,)בטרבר

 ויעש הנרות, שבעת יאירו המנורה פנימול
 אהרן של שבחו להגיד רש"י פירש אהרן,כן

 דמה המפורשים דקדקו וכבר שינה,שלא
 ישנה הכהן אהרן שח"ו אמינא ההואהיה
 ברוך הקדוש לו שצוה סמה תפקידואת
 שכתב ממה ידוע כי הוא הענין אמנםהוא.

 חנוכה נרות על קאי שזה  שם( )נמרברהרמב"ן
 כי יתכן האמור ולפי חשמונאימנג[,בימי

 מספר שהוא ש"ו גטמריא הוא'המנורה'
 בפרי שכתוב כמו הדינים, המתקת סוד'דבש'

 בהעלתך ד"ה בהעלתך, פרשת ריש יקר כלי ראה]ג[



מםאמונה מרזדרכי

 שהש"ו 'שופר' בסוד פ"א( השופר, )שער חייםעץ
 הפ"ר ממתיקים הם 'דבש' מספרשהוא
 ]ד[.דינים

 מה פי על אהרן, כן ויעש הכתוב אמרולזה
 שופמים )פרשת הברכה בהיכלשכתוב

 ואל מעוננים אל העמים כל כי יד(( 'ח,)דנכם
 ה' לך נתן כן' 'לא ואתה נטמעוקוסמים
 להצדיק נתן יתברך שהשם דהיינואלקיך,
 הוא ברוך הקדוש כי 'כן', עם 'לא' שלהכח
 'לא', ואומר ב( ש, קמן )מקד מבמל וצדיקגוזר
 ברוך והקדוש יהיה, 'כן' ואומר גוזר הצדיקוכן
 ועל דבריו. כאן עד ב(, מה, )זח"א מקייםהוא
 כן יהי י( י, )שמות שנאמר מה אמרתי זהדרך
 כאשר היינו אתכם, אשלח כאשר עמכםה'
 )יחזקאל ועריה ערום הדעת בגלות במצריםהיו
 שיש 'כן' של הכח בהם היה לא ז(ש,

 חפשי אתכם אשלח כאשר אבללצדיקים,
 מלכות עול עליכם תקבלו פרעהמעבודת
 של הכח לכם יהיה עמכם, ה' 'כן' יהישמים
 והקדוש גוזר צדיק בבחינת לנזור שתוכלו'כן'
 מקיימה[. הואברוך

 המלכה אסתר שאמרה מה לומר י,טוזהו
 אשר המלך אל אבוא 'יבכן' ש( ד,)אסתר

 לא הדין שורת לפי אם אף דהיינו כדת,לא
 כמו נם, להם לעשות ראויים ישראלהיו

 ישראל אשר א( יב, מנילה )ראה חז"לשאמרו
 בתורת אבל וכו', חייבים היו דורשבאותו
 מקיים הוא ברוך והקדוש גוזר שהצדיקגזירה
 'ובכן', אמרה ולזה להודיע[. ]יכוליםכביכול
 המלך, אל אבוא כנזכר(. צדיק גזירת)בתורת
 שלא שהוא( פי על אף עולמי[. של)מלכו
 . ]י[כדת

 ע"ה המלך דוד שאמר מה לומר ישוזהו
 מאין ההרים אל עיני אשא א( קכא,)תהלים

 כמו הצדיקים, נקראים ההרים כי עזרי,יבא
 על א( ול"נ, רבה )בראשית רבה במדרששאמרו
 עיין אל, כהררי צדקתך ז( לז, )תהליםהכתוב
 ההרים, אל עיני אשא אמר ולזהשם.

 ואם יקיים, הוא ברוך והקדוש יגזרושהצדיקים
 אמר לזה מבמל, צדיק גוזר הוא ברוךהקדוש
 'לא גיממריא הוא 'מאין' כי עזרי, יבא'מאין'
 כנזכר. משניהם הכח להם יש שהצדיקיםכן',

 להמריא הדרך מן זה אין עדייןאמנם
 צדיק בתורת לבוא מעלהכלפי

 מי"ג( )פ"ב, באבות חז"ל שאמרו וכמוגמור,

 ותחנונים רחמים אלא קבע תפלתך תעשאל
 מתפלל אדם שאם והיינו המקום,לפני
 שומע יתברך השם אם אז יתברךלהשם
 שינוי זה אין חפצו לו ועושהתפלתו
 הרצון כביכול היתה כן כי כביכולברצונו

 מערכת יעקב בקהלת וראה 'דבש' מספר ש"ו ידי על נמתקים דינים שהפ"ר 'שן-פר', הוא 'שופר' תיבת ר"ל]ד[
 יעקב ויאמר ד"ה וישלח, פרשת ריש בנים תפארת ראה ]ה[ ד'ין ביחינת שיממתיק תיבות ראשי דב"ש -דבש
 הצדיק זה כל עם ואפר, עפר בחינת בשפלות להיות אחד כל שצריך דאף זי"ע מקאזנ"ן הקדוש המגידבשם

 שלח, פרשת אלימלך נועם עוד וראה שם עיין ר"ל, קשות גזירות לבטל להתחזק עצמו את ומנשא מרומםלפעמים
 כפי בגדלות, להיות צריכים לפעמים כי בקטנות, תמיד להיות רשאים אין במעשיהם שהגדולים - יאמר אוד"ה
 א קט, זח"ג ראה ]ו[ ידיהם על לעולם וברכה רב שפע להשפיע בקרבם אשר אלקים החכמת אותם יורהאשר
 הגיעה כאשר אמנם מהיכל, לפנים היכל בתפלתה הלכה התפללה כאשר המלכה אסתר - א דרך לעיל ראה]ז(

 לי כרחך ובעל דלתתא באתערותא תפלתי על לסמוך לי אפשר אי עזבתני למה אלי אלי אמרה הצלמיםלבית
 אל חסד מצד רקלהושע



אמונה כזיזךדרביע
 הדינים ימתקו התפלה ט-י שעלהקדום
 כנזכר לתפלתו 'מקום' הקובע כלבבחינת
 לפני ותחנונים רחמים אלא אמר ולזהלעיל,

 דייקא.'המקום'

 שהיה אהרן, 'כן' ויעש הכתוב אמרולזה
 הדינים. להמתיק וכו' גוזר צדיקבבחינת

 של שבחו להגיד כן( וקש )ד"ה רזט"י פירשולזה
 רצון, אל מרצון רצונו כביכול שינה שלאאהרן
 שזה ידי על לתפלתו מקום קובע שהיהאלא
 מקומו שהוא הוא ברוך הקדום הרצוןהיה

 לתפלתו 'מקום' קביעת בבחינתמבקשים
 לעיל.כנזכר

 ונמסר החשמונאים גברו שכאשר יתכןולזה
 צדיקים ביד ורשעים מעמים בידרבים
 שלא אמרו ישראל, מעל הדינים כלונמתקו
 הרצון כן שהיה רק רצון, שינוי בזההיה

 כנזכר עולם של מקומו הוא כי בבחינתהקדום
 'ממקומו' ה' כבוד ברוך אמרו ולזהלעיל.

 לעיל:כנזכר

 עולם.של
 כזררך

 ישראל ואשי מבקשים שאנו מה העניןוזהו
 דייקא, 'ברצון' תקבל באהבהותפלתם

 התפלה ידי על כי גוזר, צדיק בבחינתולא
 תחלה רצונו היתה שכן הקדום הרצוןנתגלה
 כנזכר. עולם של 'מקומו'בבחינת

 קודש( שבת של היחוד )בשיר מבקשים שאנווזהו

 חפצים כי פניך באור עמך אתוברך
 היינו חפצינו, תעשה וברצונך רצונך,לעשות
 תגבורת בזמן הרבים בעונותינו עתהכי

 בבחינת הוא הזה והחל החושך בגלותהדינים
 יח(, לא, )ונרים מהם פני אסתיר הסתרואנכי

 ממרום רוח עלינו יערה כאשראבל
 בעין עין כי בבחינת אז יהיהלגאלנו
 וכל ח( נב, )-טעיה ציון הוי"ה בשוביראו
 )שם וגו' זה אלקינו הנה באצבעו מראהאחד

 שינוי ח"ו יהיה שלא אומרים ולזה ט(,כה,
 שאנו חפצינו, תעשה 'ברצונך' רקרצון

 יהו"ה כ'בוד ב'רוך שאמרו מה יימריש
 והנה מכב"י. תיבות ראשימ'מקומו

 חזרת )שער חיים עץ בפרי האריז"לבכתבי

 )הוא ה' כבוד ברוך קדושה בכונת פ"ר(העמידה,
- 'ממקומו' מלכות]א[(,נקרא  ו', 'ממקום 
 שמב[.עיין

 דהנה לומר "ט ל'חנוכה'. שייכות הואוהאיך
 )בפרשת עמוקות המגלה מדברינודע

 מכירת חטא לתקן היה יון דגלות שכתבקנ(
 עיין 'יוסף', בגיממריא יון' 'מלך לכןיוסף,
 נודע דהנה לומר, יש הענין ובהבנתשמג[.
 ו-סב( פרשת תירה, )בליקוטי האריז"ל שכתבמה

 השכמים פגמו יוסף מכירת חמא ידירעל
 היסוד, מדת עיקר הוא שיוסף העליון,ביסוד
 ]י[. שםעיין

 נתיבות אותם מקבלת בהיותה כבוד המלכות נקרא - כבוד ערך בג, שער רמונים פרדס ראה ]א[ כזררך
 הקדושה כונת בסידור ראה ]כ[ 'כבוד' בגימטריא החכמה נתיבות ל"ב על שקאי שם עיין היחוד, בסודהעליונות

 שם לשונו וזה ]ד( סו דרך לעיל עוד וראה המוסר דרך על באריכות בזה שכתב מה פא דרך להלן ראה]ג[
 מכירתו ידי על ביסוד מאד עד גדול יובש וגרמו ויחרב, יבש עתה כי 'יבש', הוא בא ב'ן י'וסף תיבותראשי



עאאמונה כזרזדרכי

 6, )בראשית יוסף את יעקב שאהב העניןוזהו

 ארי ותרגום לו, הוא 'זקונים' בן כינ(
 חכמה שקנה זה 'זקן' כי ליה, הוא 'חכים'בר

 מדה לידי לבא נופשך שזלי והיינך א( לב,)קידושין
 שעומק מי אלא עולמימ]ה[ ח"י דצדיק דרגאזו

 הרמב"ם שכתב וכסו התורה, בחכמתתמיד
 לשונו: יזה הכ"א( פכ"ב, ביאה איסורי )הלכותז"ל
 וירחיב תורה לדברי ומחשבתו עצמויפנה
 מתגברת עריות מחשבת שאין בחכמהדעתו
 לשונו. כאן עד וכו', החכמה מן פנוי בלבאלא

 התורה]י[ מחכמת לבו פנה שלא ידי עלוהנה

 בדרגא שהיה זו למדרגה בא כןעל
 שרצו והשבמים קודש, ברית נומרהצדיק
 נקרא אשר למצרים מכרוהו מידתולקלקל
 זו לקליפה שלימה שם שיש הארץערות

 ונמכר ר"ל, זו בעבירה אדם בנישמחמיא
 שעומק מי אלא חורין בן לך אין וכו',לעבד
 לעבד מכרוהו והם מ"ב( פ"ו, אבות )ראהבתורה
 ועל בתורה יעסוק ולא חורין בן יהיהשלא
 עמד והוא ח"ו, הרע היצר בו ישלוב זהידי

 ח"ו הקדוש הצינור המה ולא זה בכלבנסיון
 המשפיע צינור שיהיה זכה ולכן אחר,למקום
 העולם. לכלמזון

 יומף מכירת חמא לתקן 'יון' גלות היהולזה
 חכמינו אמרו כן על לעיל. הנזכרבענין

 היתה והארץ ד( פ"ב, )רבה בראשית במדרשז"ל
 כי 'יון', מלכות זה ו'חשך' וחשך, ובהותהו
 שאינו כוי יד( ב, )קהלת הולך בחשךכמיל

 'חשך' הולך הוא כמיל והוא התורהב'חכמת'
 תורתך. 'להשכיחם' רצו ולכן אור.ולא

 חק רצונך, 'מחוקי' להעבירם רצו זה ידיועל
 סו, )בבתה )כדאמרינן דמזוני לישנאהוא

 כנודע 'צנור' אותיות הוא ו'רצון'א((,
 ה'רצון' להעביר שרצו והיינובמקובלימ]י[,

 ישראל, לבית פרנסה המשפיע ה'צנור'שהוא
 ולהמות צדיק יסוד במדת להחמיאן רצוכי
 ועל ח"ו]"[. אחרא לממרא הקדוש ה'צינור'את
 ולתקן עמהם ללחום הכהנים עמדו כאשרכן
- 'בדרום' שהוא במנורה הנם היהזה  

 ועל ב(, כה, בחרא )נבא ידרים' 'להחכיםהרוצה
 מצאו כן ועל זה. מחמא ישראל ניצולו זהידי
 כי גדול, כהן של 'בחותמו' מחותם שמןפך

 מקום כי התורה, לחכמת מרומז הוא'שמן'
 כמבואר מצוייה, 'החכמה' שם מצוי זיתששמן
 ב(. פה, )מנחותבש"מ

 שכתב מה נודע כי בחותם, מחותםוהיה
 כלל חיים, עץ הספר שבסוף )בהכלליםהאריז"ל

 אהי"ה שמות ג' הוא אנפין 41זעיך ימו41 כיסו(
 עולים הם קנ"א]ס[ קמ"ג קם"א שלבמילואו
 לזעיר מאימא בהתפשטות והם חנ"ה,ממפר

 יסוד הוא שחי ב( )רמה, פנחס פרשת מהימנא רעיא בשם חי ערך הכנויים, ערכי שער רמונים פרדס ראה]ה[
ח נוטל הוא כאשר כי ע"ה הרשב"י פירש - חדש זהר בשםוכן כ  מקבל הוא כי חי נקרא לבד העליונים מן 

 למטה אשר לעולמים חיים משפיע שהוא לפי העולמים חי נקרא למטה והשפע החיים וכשישפיע מלמעלה,החיים
 מערכת אור, מאורי ראה ]ז[ אור( בניצוצי שם )וראה הביתה ויבא ב( )קצ, וישב פרשת זח"ב ראה ]ו[ממנו
 לקלקל ח"ו בהם ישלטו זה ידי ועל חורתיך, להשכיחם רצו כתוב ושם מז, דרך להלן זה כעין ראה ]ח[צנור
 כמו חק, הנקרא קודש הברית הוא רצוניך מחוקי להעבירם זה ידי על והיינו עולם, יסוד צדיק קודשהברית

 'קס"א' עולה ה"י' יו"ד ה"י 'אל"ף - כזה יודין כמילוי ר"ל ]ט[ כאורך שם עיין שם, כשארו וחקשאומרים

 עולה ה"ה', יו"ד ה"ה 'אל"ף - כזה ההי"ן ובמילוי 'קמ"ג' עולה ה"א' יו"ד ה"א 'אל"ף - כזה אלפי"ןבמילוי
'קנ"א'



אמונה כזפיךדרכיעב
 זעיר כך אחר וכשנותן שלו, לימודאנפין
 מהם תמיר אז שבה לימוד לנוקבאאנפין
 לעיל הנזכרים שמות ג' כוללת שהואאחד
 ציון בנקודת 'חותם' והוא תנ"ך, מספרונשאר
שבה.

 מהאריז"ל נודע הנה כי היסב, יובןולדרכנו
 נך בכונסן ר( פרק חנוכה, שער תחם עץ)פר'

 הראש מן האור ממשיכין שאנוחנוכה
 הוד לנצח יחודים הג' ידי על אנפיןרזעיר
 ממשיכין ימוד הוד ומנצח אנפין, רזעירימוך
 עיין לסמה, שם העומדת להמלכותהאור
 לזעיר האור דהמשכת שכתב עודשם
 עיין נח"ל, השם ידי על מבינה הואאנפין
שם.

 בחותם', 'מחותם השמן שהיה העניןוהיינו
 הנמשכים האורות הוא החותם טוךכי
 נמשכים ומשם אנפין, רזעיר לימודמאימא
 בכוונות הנה כי ואם הנוקבא, שללהימוך
 ימוד הוד לנצח ההארה שנמשךאיתא
 כבר הלא אמנם לנוקבא. הוא ומשםשבו

 העקידה( בסוד וירא, פרשת תורה )בלקום'מבואר
 דזעיר יסוד הוד מנצח הנמשכיםשהארות
 יתאים אינם הם דנוקבא לימודאנפין
 ואף הגוף, כל מיום שהוא היסוד דרךרק
 אף למתה יותר נראה והוד שנצה פיעל

 היוצא והאור סתומים הם כן פיעל
 היסוד, דרך אלא יוצא אינו לחוץמהם
 שמי[.עיין

 החמא לתקן היה זה שכל לענינינוונחזור
 יומף שעמד ובזכות יוסף, מכירתשל

 לא כן על הימוד מדת קילקל ולאבנסיון
 הימוד, של הצינור לקלקל כח להיוניםהיה

 על אור והמשיכו הכל תיקנווהחשמונאים
 עליון יובל )בינה( מאימא הימוד 'צנור'ידי

 מה לתיקון לחירות']יא[ 'עבדים נפקיןרתמן
 לעיל, כנזכר ל'עבד' יומף אתשמכרו
 לנוקבא. אנפין זעיר ומיסוד אנפין, זעירלימוד
 ישראל בני לאחינו השפע נתרבה זה ידיועל
 לביתה מרף ידה על נתנה המלכותכי

 חיים עץ בפרי שכתוב כמו לנערותיהוחוק
 ]יב[.)שם(

 כבש כאשר 'מכבי' יהודה אמרולזה
 לעיל כנזכר הימוד מדת ותיקןהמלחמה

- ה' כבוד ברוך]אסר[  נוקבא מלכות )הוא 
- 'ממקומו' לעיל(.כנזכר  שהוא ו', 'ממקום 
 כמה האריז"ל שכתב כמו הימוד,מדת

 ו'. אות נקרא הוא הימוד דאברפעמיס]יגן
 )ע"א(, י' דף תורה במתרי חדש בזהרועיין

 )בראשית בפסוק תולדות פרשת תורהובלקומי

 ותבין]יי[: וישת, יין לו ויבא כה(בו,

 לישראל, פרנסה להמשכת מסוגל הוא חנוכה שזמן הקדושים בספרים שכתבו במה - מח דרך להלן ראה]י[
 'יקום' מספר 'יוסף' שהוא ליסוד ההשפעה נמשך כשלימות כשהם והוד, נצח סוד רגלים, הב' התיקון ידישעל
 דרך לקמן ראה ]יב[ א ח, חדש זהר ב קח, זח"ג ראה ]יא[ שם עיין אדם, של ממונו ההשפעה יסודוזהו
 היסוד זה ידי על נתקן בשלימות הם וההוד הנצח כששניהם ואז ההוד, מדת החשמונאים שתיקנו לאחר -נט

 מן פחד לה ואין להשפיע למטה לרדת המלכות למדת אפשר כבר בשלימות שהיסוד שכיון שם עייןבשלימות,
 אמר )ד"ה בראשית פרשת לזהר רשב"י מאמרי שער ראה ]יג[ יסוד מדת ידי על שנשמרת משוםהחיצונים,
 ראה ]יד[ שם עיין השדרה, חוט נקראת הוא"ו וזו ההוי"ה של ו' אות הוא דברית דיוקנא - עוד(שמואל
 וא"ו ערך יעקב, קהלת שם נתיב וביאיר ו, אות מערכת אור במאוריהיטב



עגאמונה כס דרר כחרזדרבי

 כחדרך

 מכב"י. יהודה נקרא שהיה יאמרעדך
 משום שהוא הקדמונימנא[וכתבו

 ייהו"ה, ביאלים כימוכה מיי אז אומרשהיה
 הש"ס דברי פי על מכב"י. תיבותראשי
 העולם אין אילעא רבי אמר א( )פס,חולין

 עצמו את שבולם מי בשביל אלאמתקיים
- מריבהבשעת  עצמו, שבולם רש"י )פירש 
 )תהלים דכתיב מאי יצחק רבי אמר פיו(,סוגר

 אומנותו מה תדברון, צדק אלם האמנם כ(נח,
 יכול כאלם, עצמו ישים הזה בעולם אדםשל
 תדברון, צדק לומר תלמוד תורה לדבריאף
 ראם הש"ם מדברי והעולה דבריו. כאןעד

 לבלום צריך הזה עולם בעניני הואהמריבה
 המריבה אם אכן כאלם, עצמו ולעשותפיו
 דת להרום שעומדים תורה דברי בעינניהוא
 ולדבר ללחום צריך בודאי הקדושה תורהודין
 יכולתו. בכלצדק

 בשם כנודע ה(, קכא, )תהמם צלך ה' זהולעומת
 שהשם זי"עננ[ הקדוש הבעש"טרבינו

 כמו כביכול מתנהגיתברך
 שעושיי

 בני אנחנו
 חכמינו שאמרו כמו אדם, של הצל כמואדם,
 מי באלם, כמוכה מי ב( מ, )גטין בש"סז"ל

- באלמיםכמוכה  וג' ב' דרך לעיל )ועיין 
 מלחמה בשעת רק הוא האמור ולפימזה(.

 יתברך הוא כביכוי הזה עוים מעניניומריבה
 עצמו ומשים המערכות, משדד אינושמו
 בעניני הוא המלחמה אם אבל ח"ו,כאלם
 נגד פרמיה בכל הקדושה תורההדת

 אז הקדושה תורה בדקי להרוםהמתפרצים
 נגד לוחם הוא ובעצמו בכבודו יתברךהשם
 עצמו. בולם ואינו הדתשונאי

 תורה דת נגד המלחמה אז כשהיהולזה
 שבת חדש לבצל רצו שהיוניםהקדושה

 השם אז ישראל, בני בלב מינות ולהזריעמילה
 מריבה. בשעת פיו בלם לא כביכוליתברך
 כי באלמים, ולא באלים כמוכה מי אמרלזה

 השם בהתעלות כביכול לחם כזובמלחמה
 כנזכרי[:יתברך

 כסדרך

 הקדמונים שיטת לפי עומר ישעדך
 אומר שהיה המלחמה כובשכשהיה

 תיבות ראשי מימקומו ייהו"ה כיבודבירוך
 דברי פי על לפרש יש הענין ולהביןמכב"י.
 הקדוש אא"ז בדברי ומובא חדשנא[הזהר

 מאמר מבת כסלו חדשי )מאמר יששכר בבניזצללה"ה

 אות אחד בכל יש גליות הר' כי 'א( אותד,

 * התורה על בדבריו רבינו דברי ראה ]כ[ שם בהערות שכתבנו ובמה א דרך לעיל ראה ]א[ כחדרך
 במכעיסיו דין עושה הוא ברוך שכשהקדוש - ב דרך ראה ]ג[ ידוע והנה ד"ה בשלח. פרשת לויקדושת
 כבודו נתגלה דאדרבה באלמים, באלים לקרות שייך לא בראשם גמולם ומשלם גלי בריש בהם ונוקםומשנאיו
 ונשאר אלהי"ם משם י"ה אותיות חסר הגלות שבעת - סו בדרך עוד וראה כל לעין פה בפתחון שמויתברך
 קב דרך לא דרך להלן עוד וראה 'אלם'אוחזות

 מח אופן עמוקות, מגלה א קל, חדש זוהר תיקוני ראה ]א[ כטדרך



אמדנה כסיזדרביעד
 היה בבבל הוא, ברוך הוי"ה השם שלאחד
 ובגלות י'. אות נגאלה מבבל וכשנגאלו י',אות
 ונגאלה משם שנגאלו )עד ה', אות היהמדי
 ידי ועל ו', אות היה יון ובגלות הה'(.גם
 ועתה ו' לאות הישועה היה דחנוכההנם

 ה' אות הוא אדום בגלות הרביםבעונותינו
 יהיה ואז אותנו שיגאל עד עמנואחרונה
- שם עיין ה', לאות גםהגאולה  לקמן ]ועיין 
 ל"ה[.בדרך

 האריז"ל שכתב הכונה ביאור לומר ישוזהו
 בתיבת לכוין פ"ר( חנוכה, שער חיים עץ)בפר
 מ"ה' מ"ג 'ע"ב בגיממריא שהוא'להדליק'
- ב"ן לשםשימשכו  שם. עיין מלכות, 
 ברזא )שהם יה"ו אותיות הג' כיוהיינו
 ה' רק וחסר נגאלו, כבר ס"ה( מ"גדע"ב

 הגאולות מכח ולזה דב"ן(]ב[, )רזאאחרונה
 לאות גם גאולה יומשך הראשונותדאותיות

 אחרונה.ה'

 מלכנו 'ממקומך' מבקשים שאנו לומר ישוזה
 בשער מהאריז"ל נודע הנה )כיתופיע,

 הוא 'מקום' כי ה( דרוש שמע, קריאת )בצנחהכונות
 יה"ו שמות הד' של מילואים הר'בגיממריא
- כזהבמילואו  ה"י יו"ד וי"ו, ה"י 'יו"ד 
 במספר ו"ו', ה"ה יו"ד וא"ו, ה"א יו"דוא"ו,
 תופיע, 'ממקומך'(. והיינו שם. עייןהשוה,

 הנקרא אחרונה להה' גם אור)שתומשך
 לעולם עלינו ותמלוך זה( ידי ועל'מלכות'.

 יא( כח, )בראשית ביעקב שנאמר מה העניןוזהו

 'המקום' מאבני ויקח וכו' 'במקום'ויפגע
 לא עוד יעקב בית הנה כי מראשותיו,וישם
 הנה אמנם אחרונה. הה' עוד חמר יעןנבנה
 הראשונות גליות הג' גאולת נגמר שלא זמןכל
 ביתו, בנין על להתפלל ליעקב מקום היהלא
 לא אם האחרונה ה' אות בחזרת יועיל מהכי

 ויפגע אמר ולזה עדיין, יה"ו אותיותנפדו
 אותיות הג' שיפדו מקודם שהתפללבמקום
 ומובם במילואם שיהיו גליות מהג' לעילכנזכר
 'מאבני' לקח ואז 'מקום'. בגיממריאשהם
 )פ"ד, יצירה במפר שכתוב כמו האותיות)היינו

 כנודע(. בתים ו' בונים אבנים ג' מם"ז(מי"ב,
 ומובם במילואם יה"ו אותיות )הג''המקום',
 עליהם אשר מראשותיו, וישם לעיל(.כנזכר
 הה' גם שתחזור הוא, גם יבנה ידם שעלממך

 ע"ב שמות שמהג' הכונה שהוא וכמואחרונה,
 כנזכר מלכות ב"ן להשם יומשך מ"המ"ג
לעיל.

 'חנוכה' כי במפרים שכתוב מה העניןוזהו
 לגאולה והרגל 'חינוך' שם עלהוא
 בבני אא"ז שכתב כמו בימינו, במהרהעתידה
 ידי שעל כאמור והיינו ]ג[, פעמים כמהיששכר
 יון מגלות ו' אות שהוחזר דהנוכההנם

- יה"ו אותיות הג' פנים כל עלנתמלאו  
 ד' שער פה חמם אזן שער חיים בעץ)ועיין
 יה"ו, הוא אנפין זעיר כי ונחזור בד"ה ג'פרק
 עיין אחרונה, ה' שהוא המלכות נמשךומשם

ועד.

 'ע"כ' כגימטריא ה"י' וי"ו ה"י 'יו"ד - הוא יודי"ן מילוי הוי"ה, שם מילויים ד' על הוא כאן רכינו כונת]כ[
 כנגד והוא ה"י', וא"ו ה"י 'יו"ד - כזה כמילוי הוא ס"ג שם חכמה ספירת נגד שהוא הוי"ה, שכשם י' נגדוהוא
 והוא ה"א', וא"ו ה"א 'יו"ד - כזה אלפי"ן כמילוי הוא מ"ה שם הוי"ה שם של ראשונה ה' וכנגד כינהספירת
 כנגד והוא ה"ה', ו"ו ה"ה 'יו"ד - כזה כמילוי הוא כ"ן שם הוי"ה שכשם ו' כאות שמרומז תפארת ספירתכנגד
 שם, ח אות ב, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי ראה ]ג[ הוי"ה שכשם אחרונה ה' כאות שמרומז מלכותספירת



עהוכתרנה לא דרך לדרךדרכני

 ה' בחינת להמשיך נוכל זה ידי ועלשם(.
 ואז הוא, ברוך הוי"ה השם למלאותאחרונה
 בימינו]ד[. במהרה המקדש ביתיבנה

 בתפלתו פעל כאשר מכבי יהודה אמרולזה
 ה' כבוד כרוך דהנוכה הנםשנעשה

-'ממקומו'  ג' )היינו לעיל, הנזכר ממקום 
 ומובם במילואם לעיל הנזכריםאותיות
 השם בעזרת לעיל( כנזכר 'מקום'גיממריא

יתברך:

- ממקומו ה' כבוד ברוךאמר  ו'(, )ממקום 
 מקום מאותו אורה הנוקבא תקבלשעתה
 מקבל. אנפיןשהזעיר

 ממקומו' הוי"ה כבוד 'ברוך כי יורמזוזהו
- חנוכה'. נר 'להדליקגימטריא  )שוב 

 ג' חלק עולם כהונת ברית במפרראיתי
 ג' חלק נועם ובאמרי מחדש, הנדפסוכתבים
 שם שכתבו כבור( ברוך ר"ה )לחנוכה, המועדיםעל

 : הנזכר( גיממריא ממפררמז

 ץאדרך ץדרך

 שאמד מה על פשוט בדדך יאמראד
 נודע הנה כי ממקומו. ה' כבודבדוך
 פ"נ( השבת, שער חחם עץ )בפרי האריז"למדברי

 ברוך כתר בקדושת שאומרים מהבביאור
 ה" 'כבוד נקרא המלכות כי ממקומו, ה'כבוד
- 'מקומו' נקרא זה ידי ועל אדא[ כה,)ח"א  
 חנוכה בכונת נודע והנה שם. עיין ו','מקום
 ההוד שנתקן דבחנוכה פ"ר( חנוכה, שער)שם

 מאותו ההוד מן האור בעצמה הנוקבאמקבלת
 הזעיר ידי על ולא מקבל אנפין שהזעירמקום
 שמקבלת השנה בשאר כן שאין מהאנפין,
 ולא אנפין הזעיר ידי על רק אורההנוקבא
 שם. עיין עצמה, ידיעל

 האויבים על גבר שכאשר לומר ישוזה
 כן על ההו"ר, ונמתק הקליפותלהכניע

 לה דרך להלן זה בענין עוד ראה ]ד[ ועוד טזאות

 כז דרך ריש בגליון לעיל שכתבנו מה ראה ]א[ ידרך

 'מכב"י אותו שקראו בענין יאמרעדך
 ביאשם כימוכה מ'י שאמדמשום

 )בשער חיים עץ הפרי דברי בהקדםייהו"ה.

 באלים כמוכה מי הפסוק בכונת פ"ו(השירות,
 'י"ה'. תיבות סופי כמוכה', סי' לי ונראהה',

 עוד וחזר 'מ"ה'. תיבות סופי יהו"ה',באלים'
 ב' והם 'י"ה', שהוא כמונה' מי' אחתפעם
 נגן ה( קים, )תהלים דוד אמר וכעדן י"ה.פעמים
 ב' 'י"ה', במרחב ענני 'י"ה' קראתיהמצר
 לשונו. כאן עד 'י"ה',פעמים

 על דעתי עניות לפי נראה הדבריםובביאור
 בפרשת שמעוני הילקומ דבריפי

 כמוכה מי אחר דבר ינ( )רמז שםבשלח
- שם עיין באלמים,באלים,  לעיל )ועיין 
 הענין ובביאור כ"ח(. ודרך וג' ב' דרךבדברינו

 פז דדך עט,דדך



אמדנה לאהררדרכיעי
 מרן דברי פי על דעתי עניומ לפינראה

 יתגדל בכונוני פ"ב( הקדקדים, )בשער שםהאריז"ל
 דאלהי"ם המוחין כי רבא, שמיהוימקדזט
 נקראים בהם אוחזין כשהקליפומלפעמים
 מ'אלהי"ם' 'י"ה' אומיומ הב' כי'אלם',
 בסוד 'אלם', ונשאר ונעלמיםנתכסים
 פירוש 'דומיה', נאלמתי ג( לס,)תהלים

 אנפין הזעיר חזר זה ידי ועל'דום-י"ה',
 וימשכו המוחין שיגדלו אומרים לכןלקמנומו,
 אנפין הזעיר של המוחין שהם י"האומיומ
- באריכומ שם עיין 'אלם',לאומיומ  )ועיין 
 מ"ונא[(, דרךלעיל

 במוך פ"1( הסליחות, שער חיים עץ )בפרי מבוארוהנה
 י"ה, במרחב ענני י"ה קראמי המצרמן

 הזקן, מצר נקרא דדיקנא קדמאה מקונאכי
 המחיל שם כי אלקים, של לי"ה קראתיומשם
 היה לכן להמגלומ, 'אלהי"ם' שם של'א"ל'
 הנשאר מאלהי"ם י"ה לשם לקרוס כונסושם
 כי במצר, י"ה השם זה ענני לא אמנם,שם,
 שהוא ו' במיקון לסמה ירד רק מקומו, שםאין
 ענני וזהו להמרחב, שממחיל הזקן,רוחב

 דדיקנא, במרחב רק הוא י"ה כי י"ה,'במרחב'
 שם,עיין

 )בשער חיים עץ הפרי דברי לפרש "טובזה
 כמוכה' סי' הפסוק ברמז פ"ו(חפירות,

 תיבוס סופי ה' באלים' 'י"ה', מיבוםסופי
 אנפין הזעיר שהיה ידי רעל היינו'מ"ה',

 השם זה ידי על שהיה דקמנומ,במוחין
 י"ה]3[, השם וחמר 'אלם' בבחינמאלהי"ם

 המדה של הראשונה הי"ה למשוךורצו
 עלמה ולא דיקנא, מיקוני י"ג שלהא'
 נאדר כמוכה מי ולאמר לחזור והוצרכובידם,
 אז הו', מיקון של הב' בהי"ה דהיינובקודש
 'אלם' לאומיומ למשכו בידם היכולםיהיה
 ושפיר לעיל, כנזכר הזקן רוחב שם כילמקנו,
 כנזכר וכו' המצר מן דוד אמר זה שעלמסיים
לעיל.

 בחנוכה הנה כי לענינינו, יובן שפירובזה
 המיקון שנמשך הכונהנג[ כן גםמבואר

 ימי מח' יום וכל דיקנא, מיקוני הי"גשל
 מיקון ממחיל א' וביום אחד, מיקון הואחנוכה
 היה לא לכאורה כן ואם כסדר, וכן'א"ל',
 של ראשון ביום המיקון לעשומ בידםהיכולמ
 אומיומ לממק החמד המשכם עיקר כיחנוכה,
 במדה רק לממק יכולין אין י"ה באומיומ'אלם'
 שאז החנוכה, ו' יום שהוא חמד ורב שלהו'
 לעיל, כנזכר הזקן במרחבהוא

 דחנוכה ראשון ביום שמיכף רואין אנואמנם
 שהוא אף הנצרך המיקון כלנעשה

 שאנו מה לומר "ם וזה הזקן, במצרעדיין
 להם עמדם הרבים ברחמיך ואמהאומרים
 ראשון ביום מיכף )היינו 'צרמם',בעת

 י"ה שהוא 'א"ל', מדם שהואדחנוכה,
 לעיל(, כנזכר הזקן שבמצרהראשונה

 פנוי, ואינו אחרת למדה משתמש הנוקבא של שהפה משום אלו, דברים כאורך רכינו מבאר ושם ]א[ לאדרך
 נר כהדלקת אנפין הזעיר ונתיחד שנתעלה משום כפה ולהלל להודות נתקן חנוכה וכנס אלם בחינת הואולכן
 גם כזה מסביר * ד"ה לפורים, בנים וכתפארת קב דרך לקמן עוד וראה היטב שם עחן ככתבים, כמבוארחנוכה
 מוחין דג' י"ה, ג' על רומז מ"ה - מ"ה ערך יעקב קהלת ראה ]ב[ פרה לפרשת עוד שם וראה דפוריםנס

 י"ה ג' וכשנסתלק הגדלות ולהמשיך לחזור וכנקל דגדלות, רשימו כהן יש אז י"ה אותיות כהן יש כאשרדאלקים
 פ"ד חנוכה, שער חיים עץ פרי ראה ]ג[ וכינה חכמה הן י"ה ואלו דגדלות, רשימו כהן אין אזי 'אלם',ונשאר



עזהכמדנה לבדרךדרכן

 כי י"ה, במרחב ענני בזה שאמר הרמזויתכן
 הוי"ה אהי"ה, 'הוי"ה גיממריא'מרחב'

 הדלקת מכונת כנודע אדנ"י', הוי"האלהי"ם,
 והיינו פ"ר(, חנוכה, שער חים עץ )פר' חנוכה'נר'
 החמדים ממשיכין חנוכה 'נר' הדלקת ידישעל

 וכנזכר. הזקן,ל'מרהב'

 ענין וימד המלחמה כבש שכאשר יובןובזה
 תיקון עד להמתין הצריך לאחנוכה

 מדה חמד ורב תיקון שהוא י"ה שלהשניה
 מדת שהוא הראשונה בי"ה תיכף רקו',
 אותיות ונתקנו הישועה, תיכף היהא"ל
 ונעשה י"ה אותיות ידי על ונמתקו'אלם'

 כמוכה' סי' לומר הוצרך לא ולכך'אלהי"ם'.
 מי' שאמר מה לפניו די והיה בקודש,נאדר
 י"ה, שם תיבות סופי שהוא הראשונהכמוכה'

ודו"ק:

 5בררר

 כמוכה מי שאמר ענין עומר ישעדך
 ויטב( )פרשת הקדוש ובשל"ה ה'.באלים

 צרור הקדוש במפר וכן אור( תורה פרק תמיד,)מסכת
 כי מעם, עוד כרעבו ואתחנן(]א[ )פרשתהמור
 ממקומו, יהו"ה כבור ברוך תיבותראשי
 חיים. אלקים דברי ואלו אלוובודאי

 הנה כי אחד, בקנה עולים ששניהם לומרויש

 באלים כמוכה מי איתא ב( )נו, גיטיןבש"מ
- ושותק חרפתו ששומעבאלמים,  

 בכמה ועוד כ"ח, ג' ב' בדרך לעיל)ועיין
 ולהבין יתברך(. השם בעזרת בדברינומקומות
 המלכים מלכי מלך נגד שייך איךהענין
 רוב לפי כבודו נגד שהוא הוא ברוךהקדוש
 שמו, יתברך סוף האין של ורוממותוגדולתו
 דבר ובער כמיל איזה ועושה אומר אםוגם

 נחשב זה ומה רבותא זה מה והבל,שמות
 דברי על משיב ואינו כביכול פיו בולםשהוא
 אלפים באלפי נחשב שהוא זה שלאולת

 כבודו נגר שיעור ובלי חרדל כגרגרהבדלות
 שמו.יתברך

 ברכות הש"מ דברי פי על לתרץ ישאולם
 אשר ט( י, )דברים בתורתך כתיב ב()כ,

 פנים נושא אתה ולישראל פנים, ישאלא
 והשם אליך. פניו ה' ישא כו( ו, )המד"רשנאמר
 אני פנים, אשא לא איך להם השיביתברך
 והם וברכת, ושבעת ואכלת '( ח, )דבריםכתבתי

 שם ועיין כביצה, ועד כזית עדמדקדקים
 עושים ישראל ראם ומבואר רש"י.בפירוש
 לעשות במצות ומדקדקים מקום שלרצונו
 תירוץ יתברך להשם 4ש התורה, פי עלהכל
 אך השרת. מלאכי לפני דין פי עלנכון

 אין מקום, של רצונו עוניין אין ח"וכשישראל
 מה על יתברך להשם כביכול תירוץעוד
 אך לישראל. שפע ושופע פנים נושאשהוא
 המוב שמדרך הגדול, במובו משפיעהוא

 לומר יש וזה לישראלה[. אפו ולהאריךלהטיב

 ישראל נמצאו לפעמים כי דעו - ז שער אורה, שערי ראה ]ב[ שם וכהערות י דרך לעיל ראה ]א[ יבדרך
 של דין ככיח נדונין וכשהן כמצות ולא כתורה לא עוסקים שאינן לפי לרחמים, ולא לסוכה ראויין ואינןחסרים
 ועומדת החסד מדת שהיא אברהם מדת ממהרת שעה נאותה מכה, מיני נכל נענשים שיהיו הדין מן ויצאמעלה
 אומרת שעה כאותה מכה מיני ככל נענשים שיהיו יצא הדין מן לה אומרים בני משפט מהו ואומרת דיןככית
 ראויים אינן ואם אותי, יורשים והם אביהם אני שהרי ירושתן, אני הרי לכני זכות מוצאים אין אם החסדמדת



~~כ~ונדץ לבררךדרביעח

 דהיינו הרותק, חרפתו ששומעשאמר
 שהוא יתברך השם על המקמריגיםשאומרים
 להשיב מה לו ואין לישראל פנים נושאכביכול
 כביכול.ושותק

 ההודאה כנוסח שאומרים מה לפרש ישוזה
 עמך על הרשעה יון מלכותכשעמדה

 מחקי ולהעבירם תורתך להשכיחםישראל
 כעת להם עמדת הרבים ברחמיך ואתהרצונך
 מלכות המקמריגים עצת היה זה כיצרתם,
 יתברך השם אשר תמיד שצועקים הרשעהיון

 להם השיב יתברך והשם לישראל, פניםנושא
 והם וכו' כתבתי אני פנים אשא לאאיך

 להשכיחם עצה עשו ולזה וכו'.מדקדקים
 פרנסה ח"ו להם יתן לא וממילאתורתך
 להשכיחם וזהו כנזכר, פנים נושא אינוכי

 ח"ו(. פרנסה להם יתן לא ממילא )ואזתורתך
 דמזוני לאטנא )חוקא מ'חקי',ולהעבירם
 )היינו 'רצונך', א((. )שז, בביצהכדאמרינן
 פורזנו ט( קמה, )תהלים מפסוק היוצאתההשפעה

 אבל 'רצון']ג[( חי לכל ומשביע ידךאת
 והשפיע כתחבולותם השגיח לא יתברךהשם
 והצמרכותם, פרנמה ישראל כני לבלבמובו

 עמדת הרבים ברחמיך ואתה אומריםולכן
 א( )לט, סוסה הש"ס דברי פי על )היינולהם,

 )נחמיה שנאמר וכמו שתיקה, אלא עמידהאין

 שם(, עיין העם, כל עמדו ובפתחו ה(ח,
 להם השיב ולא יתברך השם שתקואז

 להם להשיב מה היה לא באמת כיכביכול,
 שאינו למי אף כנזכר להמיב המוב מדרךרק
הגון.

 )שער חיים עץ בפרי שכתב מה יובןובזה

 שהוא הנמים על בכונת פ"ר(חנוכה,
- 'נמים'אותיות  בשעת הנה כי 'נם-ים', 
 נשתנו מה ים של השר מען סוף יםקריעת
 והללו זרה עבודה עובדי הללו מאלואלו
 היה ולא ב(, קע, )זח"ב זרה עבודהעובדי

 כן רק להמקמרג, להשיב מהמספיק תירווי
 עמו על לרחם הרצון בעל של רצונוהיה

 לפניהם. אויביהם ולתת להצילםישראל
 כמוכה מי הים בשירת אמרו שפירולכן

 שלא באלמים, אלא באלים תקרי אלבאלים
 להשיב מה יתברך להשם כביכולהיה

 המוב ברצונו כן שעשה ורק אלם,ובבחינת
 ]ז[.כנזכר

 זח"ב וראה שם עיין ראוי, שאינו למי להטיב הוא החסד מצד כי החסד, מצד להן הטיבו הדין מצד להםלהטיב
 לתתא ואתפשט נחית חסד כו', תייש ולא וברשיעי בצדיקי בריין בכל טיבו ועבד לתתא נחתא כד חסד - בקסת,
 דישראל בזמנא - ב קע, תרומה פרשת זהר ראה ]ד[ פ"ה הזמירות, שער חחם עץ פרי ראה ]ג[ לכולאוזן

 עד, בחרא בבא ]ראה - מצרים רעל ממנא ההוא רהב אחא דסוף ימא, לון למקרע קב"ה ובעא ימא לגביאעברו
 קב"ה, מקמי דינא ובעא - ים[ ושל מצרים של שרו לים באו ד( )ל, חדש ובזהר שמו רהב ים של דשרב

 וכל קמך חייבין כלהו הא לישראל, ימא ולמקרע מצרים על דינא למעבד בעי את אמאי דעלמא מאריה קמיהאמר
 דמין אושרי אלין עריות, בגלוי ואלין עריות בגלוי אלין כו"ם, פלחי ואלין כו"ם פלחי אלין וקשוט, בדינאארחך
 ולמקרע דינא על למעבר קמיה קשה והוה דינא ארח על למעבר קמיה קשה הוה שעתא בההיא דמין אומדיואלין
 כדכתיב דיליה, ורעותא דמאריה פקודא למעבד בצפרא דאקדים אברהם בזכות קב"ה דאשגח ואלמלא דסוף, ימאלון

 עלייהו קב"ה הוה בדינא ליליא ההוא דבכל בגין בימא, אתאבידו כלהו בבקר, אברהם וישכם כז( יט,)בראשית
 עצמם שמצד וידעו הים על עומדים היו ישראל - ויסעו בזה א"י ד"ה יתרו, פרשת בנים תפארת וראהדישראל

 אשר תפלה( נקרא )שיד הגדולה התפלה הגדולה היד את ישראל וירא רק סוף, ים בקריעת הזה לנס ראוים היולא
 נא דרך לד דרך להלן עוד וראה שם עיין וכו', ההוא בעת ישראל בעד כביכול בעצמו הוי"העשה



ושכצדנו לגדרךדרס"
 זה, דרך על שהיה דחנוכה בנם גם כןואם

 ראויים דור שבאוהו ישראל היו לאכי
 שכחבו וכמו מעשיהם, מצד להצילםכלל

- ז"לנה[ הראשוניםבמפרי  בדברינו )ועיין 
 אא"ז בזה שכהב ומה פעמימנין כמהלעיל

 ולכן יששכרני[(, בני במפרו זצללה"ההקדוש
 כעין ים' 'נם נמים שעשה אומרים אנושפיר
 מעם, בלי מרצונו רק שהיה 'ים' דקריעה'נם'
 וכן מענהם, על להשיב מה כביכול היהשלא
 כנזכר. דחנוכה בנםהיה

 שחיקן לאחר מכבי דיהודה מובן שפירולזה
 אור וחזר היונים שקלקלוהקלקול

 כמוכה מי אמר שפיר למקומו,ההורה
 כי 'באלמים', לומר צריך שאין דהיינו'באלים',

 להשיב מה יהברך להשם עההיש
 ולזה כנזכר. הורה אור שחזר כיוןלהמקמריגים

 שחזר ממקומו', ה' כבוד 'ברוך כן גםאמרו
 להשיב מה לו שיש למקומו יהברך השםכבוד

 כנזכר:כביכול

 5גתרך

 כמוכה מי שאמרו מה בפרש ישעיד
 ממקומו, ה' כבוד וברוך ה',באלים

 דברי פי על בזה. אחד בקנה עוליםושניהם

 באלמים, באלים, כמוכה מי א( נו, )גיטיןהש"ס
- ושוחק חרפהוששומע  בדרך )ועיק 
 הקודמים לדרכים שם שמצויין ובמההקודם

 יהברך שהשם פי על שאף והיינו כח((. ג,)כ,
 בעליונים והממשלה הכח לו לאשר חזקהוא

 ולנקום כרצונו בהם לעשוהובהחהונים
 כביכול כאלם עצמו עושה הכי אפילומאויביו,
 לו שהוא פי על אף בהם לנקום רוצהואינו
 ח"ו. הכבוד להעדרכביכול

 ההוד מדה להקן בא חנוכה כי נודענא[והנה
 יעקב ירך כף שהקע בשעהשנפגם

 )שער אורה שערי במפר ואיורא בו(, לב,)כראשית

 הוא הוד, שנקראה המדה של בהמורד(
 והכח הגבורה במדה מהלבש כביכולבהיוהו
 אח ולהציל המלחמה ולנצח האויביםלהשפיל
 נהפך והודי ח( י, )דניאל בסוד ה',אוהבי

 כשמהלבש וכו', כח עצרהי ולאלמשחית
 ונפרע ישראל מלחמוה כל נוצח הודבלבוש
 נפשנו אויבי לכל גמול ומשלם מצרינולנו
 שמנב[. עייןוכו',

 עדיין נהקן ולא המלחמה שנצח קודםולכן
 )בחזקים( כמוך מי קורין היו ההודמדה

 עושה ואק ושוהק בזיונו ששומע]באלמים[,
 ברוך לומר יכולין היו לא וממילא באויביו,דין

 הכבוד העדר שהוא כיון ממקומו, ה'כבוד
 של ההוד מדה שחיקן לאחר אולםכביכול.
 הגבורה במדה יהברך השם ולבשחנוכה,

 א דרך לעיל ראה ]ו[ יב סימן יוסף, צאן ד אות עתר, סימן ב"ח וישב פרשת שבכתב, תורה של"ה ראה]ה[
 קמה מט-נ, כד, אותיות ד, מאמר ראה]ז[

 מקומות כמה ובעוד מה אות שם, ה אות ד, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני ראה ]א[ 5גדרך
 הבינה מן ושואבת שמאל מצד וגבורה דץ מיני כל המושכת המדה סוד שהוא ב( )לג, שם שכתב מה ראה]ב[
 קיב אות אורה, ימי מאמר יששכר שער וראה באורך שם עיין ומטה, מעלה צבאות ד' מלחמות ולוחמת הפחדומן
 למטה נמשך מהוד אמנם לישועתינו ישראל לכנסת והדרי הודי והוא ירושלים לבנין ההוד תיקון שבחנוכה-
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 מי קורין היו וממילא מאויביו, ונקםכביכול
 היו ולא ]בחזקים[, )באלמים( 'באלים'כמוכה
 בזיונו ששומע ]באלמים[ )בחזקים( לקרותצריכין
 שנעשה כיון לעיל, כנזכר ושותקכביכול
 ברוך קורין וממילא זה, ידי על השםקידוש
 דעתי עניות לפי נראה כן ממקומו. ה'כבוד

 הפשוט: דרך על העניןלהבין

 ידדרך
 שם רש"י דברי פי עי יומר ישתנוך

 כמוכה סי יעיי כנזכר יא( סו,)שמות
 דהנה הארץ. אייי מישון בחזקים,באיים,
 פשו סיום השנה, ראש לערב )ספחות מבקשיםאנחנו

 עומק תמצה ואם עמנו, במשפט תבא אלבו(
 דרגש א *ום )מוסף בדין לפניך יצדק מיהדין

 משורת לפנים ברצונו מאויינו כל רקהשנה(,
 מבקשים שאנו וכמו ברצון]א[. טעם איןהדין,
 חפצינך, ריעשה וב'רולונך' קה,2( לשבת היחוד)בשיר
 )סיום השנה ראש לערב במליחות אומריםוכן

 היינו 'ברצון', תמלא ובקשתינו חפציה בם(פזמון
 עשרה בשמונה אומרים וכן טעם. שוםבלי
 אהבה באהבה, ותפלתם ישראלואשי

 ונקבל יא(, פנ"ה, רבה )וראשית השורהמקלקלת
ב'רצון'.

 )שער חיים עץ בפרי שכתב מה יובןובזה

 ים', 'נס ה'נסים', על עני( פ"ד(חנוכה,
 אלו נשתנו מה ים של שר טען ביםדהנה
 קע, )וח"ב וכו' זרה עבודה עובדי הללומאלו

 השם רק לב(, )בדרך לעיל שכתבך וכמוב(,
 היה כביכול היד בחזקת רצונו בתוקףיתברך

 ברצון. טעם אין בבחינתבעזרתינו

 'עזי' ב( סו, )שמות הים בשירת שאמרוזהו
 הוא ו'זמרת' תוקף, לשון 'עזי'וזמרת,

 שם(, רש"' )יאה שם עיין עריצים, 'זמיר'לשון

 שמו יתברך בלבד ברצונו היד בחזקתדהיינו
 לא בחנוכה וגם כנזכר. אויבינו והפילעזרנו
 ל"ב(, בדרך לעיל )וכנזכר ראויים ישראלהיו
 שעזרנו סוף בים כמו ים', 'נם היה כןעל

 טעם אין בבחינת בלבד, שמו יתברךב'רצונו'
ברצון.

 מהג' לה להאיר חנוכה נר הדלקת זמןוהנה
 טרף לתת שיורדת משעהיחודים,

 חנוכה( שער חיים עין )פרי לנערותיה וחוקלביתה

 מהמשכת והכונה פרנסה, השפעת זנחן]הוא[
 חי לכל ומשביע ידך את פותח הואפרנםה
 ננושך פ"ה(, הזמירת, שער חים עין )פר''רצון'

 והיונים שמורט. יתברך רצונו מבחינתהפרנסה
 ולהעבירם תורתך להשכיחם להתגבררצו

 ח"ו גבראל יוכלו שלא רצונך',מ'חקי
 דמזוני לישנא 'חוקא' ידיהם, ממעשילהתפרנס

 ורפוא ישראל לשונאי נגוף בחינת שהוא בהמשך שם עיין ר"ל, והעונשים הדינים משם אשר רבא דתהוםנוקבא
 ישראללכלל

 הכונה - מב אות אורה, ימי מאמר יששכר שער ראה ]כ[ ג אות בגליון כה דרך לעיל ראה ]א[ לדדרך
 וחוק לביתה טרף לתת המלכות שיורדת בעת בערב למטה לה להאיר וכו', החמה משתשקע מצותהבחנוכה
 לה ומאירים וגו' לביתה טרף לתת המלכות שיורדת בעת פרנסה המשכת עת הוא חנוכה זה ולפילנערותיה
 לאורו נהנה בבחינת זה הרי כי ופרנסה, מעות צרכי בפיו בפירוש זה להזכיר מהדרך אין זה כל עםכנזכר,

 להשתמש אסור כן על החיצונים, יאחזו שלא חוששים ואנו למטה יורד וקדוש גדול שאור לפי בהאריז"ל,וכמבואר
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 'ברחמיך ואתה א((, )ש, בביצה)כדאמרינן
 'ברחמיך צרתם, בעת להם עמדתהרבים'
 וחמלה. בזה מעם בלי ברצוןהרבים'

 ותיקן המלחמה כובש כשהיה לומר ישוזהו
 מרף נותנת המלכות שתהיה דחנוכהנר
 כמוכה מי אמר אז לנערותיה, וחוקלביתה
 היינו רש"י, שפירש כמו בחזקים, היינובאלים,
 הולך כי לעיל, כנזכר י"ה וזמרת עזיבחינת
 לו שאין בחזקה אחרא הממרא נגדכביכול

 כנזכר: חזקה ביד רק להם מעםלהשיב

 להדרך

 ע5 שנעשה רחנוכה הנם בענין שמריש
 מתתיהו ש5 בנו 'מכב"י יהורהידי

 על כי רשומות)א[ דורשי וכתבו גדש.כהן
 המלחמה בעת נושאים ישראל שהיוהדגל
 ראשי שהוא מפני אותיות הר' אלו כתובהיה

 "וחנן. בין כיהן מ'תתיהותיבות

 הנה כי לזה, מעם נראה דעתי עניותולפי
 היהודים של המלחמה ענין שכלנודע

 כתבו אמרו היונים כי אז היה היוניםעם
 כאלקי הלק לכם שאין השור קרן עללכם

 פ"ב, )רנה בראשית במדרש )כמבוארישראל

 הענין ובהבנת ה"ב((. פ"ב, )תגיף ובירושלמיר(
 שכתב מה פי על דעתי עניות לפינראה
 טבת כסלו חדשי )מאסף יששכר בבני הקדושאא"ז

 גליות שבד' הדשה[ הזהר בשם יא( אות ד,מאטר
 הוא, ברוך הוי"ה משם אות אחד בכליש

 נגאל וכשנגאלו בגלות, י' אות היהבבבל
 בגלות ראשונה ה' אות היה ובמדי י'.אות
 ראשונה. ה' אות נגאל וכשנגאלו שנגאלו,עד
 החשמונאים וכשלחמו בגלות, ו' אות היהוביון

 הרבים בעונותינו ועתה ו'. אות גאלוונצרום
 שם עיין בגלות, אחרונה הה' אדוםבגלות
 כ"מ(. דרך לעיל בדברינו )ועיין-

 לבמל המלחמה שהיתה מה לומר ישולזה
 שאין וכו' כתבו שאמרו היוניםדברי

 על לעיל, כנזכר ישראל באלקי חלקלכם
 שמע, קראת במנות המנות )בשער האריז"ל דבריפי

 דאבא הזיוג מן להוריד שצריכין ה( רריםסוף
 ארבע שהם אנפין לזעיר מוחין ד'ואימא
 שם. עיין בק', ס"ה מ"ג 'ע"ב במילוייה"ו
 ו', באות היונים אחזו מעמא מהאיוזהו

 דקריאת היהוד לעשות ישראל יוכלו שלאכדי
 כנזכר. יה"ו שם במור שהואשמע,

 רז"ל שאמרו וזהו הענין בביאור יר-סו אות מצוה, נר מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני וראהלאורו
 ופרנסה 'מעות' שימשוך כדי חנוכה נר הרלקת בשעת בפירוש כשפתיו לבטאות )היינו מעות, להרצותאסור

 קרוש מפה אחת פעם שמעתי זה ]וכעין - זה( על ולהתפלל לרבר המים על 'לרצות' כמו מעות'ולהרצות'
 מצות כי לכוין, מותר רוחניות שלהנאה מבאר שם ובהמשך חנוכה נר כנגר - בחנוכה[ זי"ע זצללה"האאמו"ר

 כרי זה בשביל חנוכה נר להרליק פרס לקבל מנת על בשפתיו לבטא אין אבל שם ומסיים ניתנו ליהנותלאו
 הישועות כל חנוכה נר מבחינת למטה להאיר שמו יתברך חסרו ברוב נמשך ממילא אכן כנזכר מעותלהמשיך

 כנזכר לה ומאירים לנערותיה וחוק לביתה טרף לתת שיורדת בשעה גשמיות וצרכי רויתי ומזוני חייבני

 ר"ה לחנוכה, משה תורת ט סעיף קכט, סימן העזר אבן ערוך לשלחן בהגהותיו סופר חתם ראה ]א[ יהוחרך

 מח אופן עמוקות, מגלה א קל, חרש זהר תיקוני ראה ]ב[מכבי



אמונה *ילדרכיצ
 קדוש זהר בתיקוני שכתוב מה לפרש ישוזה

 בכ"ה הנוכה בעני( א( בם, תליסר)תקתא
 דאינון דיחודא אתוון כ"ה אינון ואיליןבכסליו,
 כ"ה', 'חנ"ו חנוכה הוא ודא וגו' ישראלשמע
 שלחמו המלחמה ידי שעל והיינו שם.עיין

 באו זה ידי על הו', מהם ונמלובהאויבים
 לעשות ליושנה עמרה והוחזר זולגדולה
 לזעיר מוחין לעשות שמע, דקריאתהיחוד
 כן על כנזכר. יה"ו אותיות ג' ידי עלאנפין
 עצומה בכונה וגו' ישראל שמע אזאמרו

 במפרים.כמבואר

 דגלם, על 'מכב"י' השם כתוב היהולזה
 ב'ן כ'הן מ'תתיהו תיבות ראשישהוא

 עם יוחנן' בן כהן 'מתתיהו כי כנזכר,י'וחנן
 אלקינו הוי"ה ישראל 'שמע עולה 'ו'אות
 ידי שעל והיינו השוה, במספר אחד'הוי"ה

 'יון' מלכות עם לחם יוחנן בן כהןשמתתיהו
 מהקליפות, 'ו' אות והציל האויבים עלוגבר
 ידי על שהוא שמע דקריאת ליחוד זכו כןעל

 כנזכר: 'יה"ו'שם

 5דעטרך

 ברור שאמר שכתבו מה יומר ישובזה
 המבואר פי על ממקומו. ה'כבוד

 מקצריך שם( שמע קריאת )בכותת הכונונןבשער
 השמות מאלו אנפין לזעיר מוחק לתתלכוץ
 יו"ד וי"ו, ה"י 'יו"ד היינו ומובן, במילואןיה"ו
 ו"ו', ה"ה יו"ד וא"ו, ה"א יו"ד וא"ו,ה"י
 דרך לעיל )ובדברינו שם עיין 'מקום',עולה
כ"מ(.

 ג( כב, )בראשית העקידה בפרשת לומר "צוזה

 לו אמר אשר 'המקום' אל וילךויקם
 אבינו אברהם כונת שהיתה היינוהאלקים,
 ענין שהוא בהעקידה נפש הממירתלעשות
 לתת כדי שמע, דקריאת נפש ממירתיחור
 גימטריא שהוא אנפין לזעיר מוחק זה ידיעל

 ה'אלהים', לו אמר אשר כנזכר.מקום
 זעיר יחוד שהוא אדנ"י' 'הוי"ה יחודעולה
 שנתן ידי על היינו )ד(]ו[נוקבא,אנפין
 אנפין זעיר היחוד יהיה אנפין *עירמוחין
 נא[ונוקבא

 כל ב( ו, )ברכות חז"ל שאמרו לפרש ישוזהו
 'אברהם' אלקי לתפלתו 'מקום'הקובע

 צריך התפלה קביעת שעיקר היינובעזרו,
 אלקי 'מקום'. בחינת היהוד, לעשות כדילהיות

 עשה כבר אבינו' ש'אברהם בעזרו,'אברהם'
 כנזכרנב[זה

 ו' אות לאחוז היונים התחכמו לומר ישולזה
 ישראל יוכלו שלא כדי יה"ו,מהשם

 לכן 'מקום', שעולה כנזכר היחודלעשות

 שהוא המלכות נמשך ומשם יה"ו, הוא אנפין זעיר כי - חיים עץ ספר בשם כס דרך לעיל ראה ]א[ 15דרך
 - זי"ע שלמה שם בעל אדמו"ר כ"ק אביו בשם עקב פרשת סוף בנים תפארת ראה ]ב[ אחרונהה'
 נפשו שמסר יצחק במעשה אחוד הוא נפש, מסירת עצמו על ומקבל שמע קריאת כשקורא ישראל אישכל

 שמרו ד"ה  שושנה, ליקוטי עוד וראה רועה היה ויעקב ד"ה ויצא, פרשת אלימלך נועם עוד וראהבהעקידה
 ועודמשפט



פגאמונה 6יזדרכי

 שמע קריאת ובבחינת עליהם התגברוכאשר
 כבוד ברוך אמרו כן על הקודם(, בדרך)כמכר

 מ'מקומו':ה'

 5זררך

 כבוד ברור שאמרו מה שמר שדויתכן
 לעיל שהבאתי מה לפי ממקומו.ה'

 שהיה הדגל נשאך שהחשמונאים לה()בררך
 כ'הן מ'תתיהו תיבות ראשי 'מכב"" עליוכתוב
 החשך להגביר רצו היונים הנה כי י'וחנן.ב'ן

 רבה במדרש חז"ל שאמרו כמו האור,ולבמל
 ולזה יון, מלכות זה יחשך ר( )פ"ב,בראשית
 כן על היהודים וגברו יתברך השם עזרכאשר
 בהשמן הברכה שהיה במה הנםנעשה

 האור.להרבות

 בבני שכתב מה נודע הנה בי יתכן,ולזה
 אות ב, מאמר מבת כמלו חדשי )מאמרייששכר

 הגנוז איר ממיך בא היא חניכה נר כי ועוד(ח

 אורחא[. 'יהי בסוד בתורה נרמזשהוא
 'הברכה', בגימטריא אור' 'יהי כי יתכןולזה
 )כברם באסמיך 'הברכה' את אתך ה' יצובמוד

 אות תשכר )נבנ' שם מבואר יהנה ח(]ב[.כח,

 בשמן שהיה הברכה יענין כ( אות בהג"ה,ח'
 אחד ירדיף איכה ל( לב, )דברים במודהוא

 וכשהוא א' מאות בא האור עיקר כי'אלף',
 דברכה אלף, ונעשה אל"ף היאבמילואו
 עיין א(, קמא, )זח"א מאלף פחותה אינהדלעילא
 לדרכו]ג[.שם

 תיבת הדגל על חקוק שהיה יתכןולזה
 ב'ן כ'הן מ'תתיהו תיבות ראשי'מכב"י'

 שעל אלף']ד[, אל"ף 'א' בגיממריא שהואי'וחנן
 לגדולה באו לעיל הנזכר הצדיק קדושתידי
 ולהביא האור, ולהגביר היונים, על להתגברזו

 כאמור. האור להרבות בשמןברכה

 בבני אא"ז שכתב הרמז פי על כן גםויתכן
 אות ג, מאמר סכת כמלו חשף )מאמרייששכר

 הוא 'א' אות עם חנוכה' נר 'להדליק כימה(
 שנרמז יתכן האמור ולפי חדשנה[. 'אורממפר
 'ברוך כי מכוון ולה ד"קא. א' אות עםהענין

 שיתגלה העתידה בגאולה עולם לאור והרגל 'חינוך' נר 'חנוכה', נר נקרא כן על שם לשונו וזה ]א[ 5זדרך
 מד אות ג, מאמר יששכר בני ראה ]ב[ שם עיין ב"ן(, מ"ה מ"ג ע"ב )רל"ב, אור' 'יהי ביה נאמר הגנוזאור
 האלף מנין כי מאלף, פחותה מעלה של ברכה אין רז"ל אמרו - ג אות ר, מאמר השבתות מאמרי שם ראה]ג[
 ותתבונן מוסיף בהג"ה שם כסלו חודש ובמאמרי שיעור לאין עד וזהו אלף, עד המנין מתחיל ושוב לאלף,חוזר
 הבן אלף, מספר משלים הא' ושוב ותשעה, ותשעים מאות ט' הנה טצ"ץ, עד בכ"ר דאי"ק בית"א באלפ"אהדבר
 1 פרק א, שער טל שפע 1 דרך צדיקים, אורח עדן גן שערי וראה ב אות יב, מאמר תשרי מאמרי עודוראה

 תיבות לכוין האריז"ל שכתב מה - מה אות ג, מאמר ראה ]ה[ עשרה ושתים ומאה אלף מספר ר"ל]ד[
 הנה אור'( 'יהי בגימטריא וכולם 'בן', על הכוונה 'גר' )ותיבת מ"ה' ס"ג 'ע"ב בגימטריא הכולל(' )עם'להדליק
 להורות חדש', 'אור בגימטריא חנוכה' נר 'להדליק תיבת מספר יעלה זה ולפי להדליק, תיבת על כולל להוסיףצריכין
 להורות אחד, חסר הוא כן פי על ואף בימינו, במהרה ציון על יאיר יתברך השם אשר חדש האור מן הארהשהוא
 ונתקן האור, מאותו הארה לשעתה היה הזה והנס בימינו, במהרה בציון יתגלה אשר עד האור מאתנו חסרשעדיין
 במהרה עולם גאולת יגאלנו עד גלותינו, משך ימי כל גם הימים, כל לנו לטוב האור מאותו הארה לקבללדורות
 אמןבימינו



אמונה יחיזררךפד
 ממפר הוא 'א' אות עם ממקומו' הוי"הכבוד

 וכאמור: חדש','אור

 לחררך

 שכתוב למה פעם יומר שדויתכן
 הדגל על נרשם שהיהבמפרים

 ב'רוך תיבות ראשי שהוא מכב"יתיבת
 כשנצחו יען מ'מקומו, "הו"הכיבוד

 על ממקומו. ה' כבוד ברוך אמרוהמלחמה
 'חנוכה' כי בהג"ה( ומצב, )פרשת השל"ה דבריפי
 העולם שר בסוד נתעלה חנוך כי 'חנוך',הוא

 וגם הייתי נער כה( 6, )תהמם הכתובשאמר
 כתיב והנה חז"לנא[. שאמרו כמוזקנתי,

 בה"א רש"י ופירש ד( ב, )בראשיתבהבראם
 ב(, כם, )מנחות בה"א נברא הזה עולםבראם,

 'חנוכה', הוא 'חנוך' על 'ה' כשתוסיף כןעל
 לשונו. כאןעד

 מה נודע ניהנה לומר, יש קצת העניןובהבנת
 כי הקדושימנב[ בספריםשכתוב

 והיה מאד, נמוכה במדרגה אז היוישראל
 מלאכי שהוצרכו עד עליהם, גדולקטרוג
 ולהזכיר זכות ישראל על ללמדמעלה

 א( סו, )חגנה הש"ס מדברי נודע והנהזכיותיהן.

 מס"ט ישראל של זכיותיהן הכותבשהמלאך
 שמיג[. עיין 'חנוך', שהואשמו,

 על 'חנוכה' נקרא דלהכי מסתבר האמורולפי
 מהמת לעיל, הנזכר העולם שרשם
 שהיה אף היהודים שגברו הנם עיקרשהיה
 המלאך מכח ההצלה והיה גדול, קטרוגעליהם
 ישראל. של זכיותיהן כתב שהואהנזכר

 זהר בתיקוני שכתב הענין מאוד יתכןולזה
 'חנוכה' שמוך א( כס, תסמר )תיקףהקדוש

 שמע דאינון דיחודא אתוון כ"ה' 'חנוהוא
 שם( )חגיגה בש"מ מבואר כי והיינו וגו'.ישראל

 מס"ט חזא יען היה אחר של טעותואשר
 זכוותא ולמיכתב למיתב רשותא ליהדאתיהבא
 כשמים, רשויות כ' ח"ו שמא אמרדישראל,
 ולזה שם. עיין וכו', ומחיוהו למט"טאפקוהו
 אז אמרו ח"ו לטעות מקום יהיה לאלמען
 שמע דקריאת דיחודא רזא וגו' ישראלשמע

 הנזכר. עללהורות

 יהי א( ם, )חולין חז"ל שאמרו מה יתכןולזה
 שר מט"ט אמר לעולם הוי"הכבוד
 שיש כיון והיינו פסוק(, )בצמ"ה שם עייןהעולם,
 ח"ו לטעות מקום יהיה שלא חעו,צ ידועל

 והוא שמו, יתברך הבורא של ואחדותוביחודו
 שיכול מי יהיה אס כביכול הכבודהעדר
 ה' בבור יהי ביקש ולזה ח"ו, בזהלטעות
 'א' )עם הוי"ה' כבוד 'יהי כי ויתכןלעולם.
 הוא ברוך ומיוחד יחיד אחד שהואהכולל
 גם והיינו 'חנוך', בגימטריא הוא שמו(וברוך

 לטעות מקום יהיה לא אש במלאכיכשנתעלה
 של כפיו יציר הוא גם כי וידעו הכלויכירו

 יששכר בני אור תורה פרק תמיד. מסכת של"ת ראה ]כ( ב צה, זח"א ב טז, יבמות ראה ]א( לחדרך
 אוליף מט"ט א כג, י תיקון זוהר תיקוני ראה ]ג( קמה מט-נ, כד, אותיות ד. מאמר טבת כסלו חדשימאמרי
 איזה ח"ו כשיש חנוך ערך יעקב, קהלת וראה שם עיין וכו', נשא בבני דפרחין רוחין דאינון דיליה עוניין עלזכו
 הוא כן שוחק, הוא תיכף שלו קטן בנער המביט האב כמו רוגזו, משכך ותיכף בו מסתכל הוא ברוך הקדושדין

 נערבחינת



פהככודנה לחדרךדרכי

 שהיה וכמו בראשית, יוצר הוא ברוךהקדרם
 'חנוך' נקרא והיה הזה, בעולם עודכשהיה

 למרום. כשעלה גםכן

 הכל וידעו המלחמה נצחו שכאשר יתכןולזה
 'חנוך' ידי על 'חנוכה'( )בחינתכשהיה

 לא כן פי על ואף עליהם, זכוה שלמדממ"מ
 ואמרו אחר, של כמעותו ח"ו אדם שוםמעה
 ולזה אחד, ה' אלקינו ה' ישראל שמעכולם
 יהי כמעם ממקומו, ה' 'כבוד' ברוךאמרו
 העולם שר שאמרו לעולם הוי"ה'כבוד'

 וכאמור: בחנוכה,המאיר

 שסכך הנזכר הקשש השס"הדננזשננרי
 בחינת הדא כי חנוכהנקרא

 ויש נעיץ. כנזכר זכר השקם שרחנוך
 פי על לחנוכה, הענין שייכוה מעם עודלומר
 ת"ו( העשיה, עולם שער חיים עץ )בפר האריז"לדברי

 שהיה דבר כל בכונה ישמעאל דרביבברייהא
 דלפעמים וכו', החדש בדבר לירון ויצאבכלל

 ממקום לסמה המלכוה ירדהבעונוהינו
 במע"מ ומתלבשה לממה והרדאצילוהה
 ואז נעוריו, כנשר ההחדש כי 'חד,ט'הנקרא

 במקום שם כי בגלוח השכינהבעונוהינו
 סוד שהוא דנורא פולמי שיהין שמחוהוהדינים
 ידי על אלא עליה לה ואין הגבורות,הוקף
 )איכה 'דוה' היום לכל נהפך ה'הוד' כיהנצח

 יחזירנה ואז מדהה שיהוקן לעהיד עד יג(,א,
 כבוד נגלה יהיה דאו בפירוש, לכללוהכתוב
 בשוב יראו בעין עין כי ח( נב, )מטעיה וכחיבה',

 קצה בהומפוה דבריו כאן עד ציון,הוי"ה
 במידורו. זצ"ל יעקב קול הרבביאור

 דברי מובנים שפיר האלו הדברים פיועל
 נודע דהנה הנזכרים, הקדושהשל"ה
 דבימי פ"ר( חנוכה, שער חיים עץ )פרמהאריז"ל
 האצילוה מעולם המלכוה ירדההחנוכה
 וחוק לביהה מרף לתה שלסמהלעולמות
 הוא שאז האמור ולפי שם. עייןלנערותיה,
 ש'חנוכה' מה ממילא מובן בממ"מ,מהלבשה

 כנזכר )'חמך'[ העולם שר שם על נקראהוא
 מדת לתקן הכושר שעה הוא אז כילעיל,

 יורדה כשהיא הימים בשאר כיהמלכות,
 הזווג שיהיה באפשרי אין בממ"מלההלבש
 בחנוכה אבל כנזכר, נפגם ה'הוד' כיבשלימוה
 שלים יחודא להיות יוכל )ו(אז ה'הוד'שנהקן
 לעהיד, שיהיה וכמו בממ"מ, כשהואגם

וכאמור.

 'חנוכה' שנקרא מה לומר עוד יהכןולזה
 הידוע פי על ה', 'הנוך אותיותשהוא
 הוא השלם שההיקון צדקה, במורמהאריז"ל

 בהמונה הוא ונוקבא אנפין כזעיר הזיווגאם
 אינן הזיוגים שאר כן שאין מה ה',אוה

-בשלימוה  בשער חיים עץ בפרי )ועיין 
 בכל(. מהטל ואהה בכונה ה' פרקהזמירות
 פי על שאף הגדולה, המעלה שזהו יתכןולזה
 ומהלבשה מאצילהה יורדה מלכוהשמדה
 הזיווג נעשה כן פי על אף לעיל, כנזכרבממ"מ
 ה'. בבחינהבשלימוה

 ט( שאסותא )נראשית, השאילתות דברי יובןולזה

 שיהיה כדי בשמאל חנוכה נרלהדליק
 והיינו כנודע, בימין מזוזה בשמאל חנוכהנר
 כי ונודעה[ שד"י)י[. שם מוד הוא המזוזהכי

 א רעז, זח"ג ראה ]ה[ א רנח, שם ב רנא, זח"ג ראה]ד(



~~כמדנה לחדרךומרכליפו
 רבו. כשם שמו 'שד"י', גיממריא'מממרו"ן'
 לעשות המוכשר הזמן הוא שאז מאודויתכן
 ביחודא כשהוא גם ונוקבא אנפין זעירהיחוד
 שלים. ביחודא שלסמה, בעולמותתתאה

 הוא הנוך' 'שד"י כי שפיר יורמזולזה
 תתאה דיחודא תיבות הראשיבגיממריא

 והיינו ועדני[, לעולם מלכותו כבוד שםברוך
 נעשה כנזכר, חנוכה לנר המזוזהכשמצרפין
 כיון לסמה, כשהוא גם גמור בשלומותהיחוד
 ההוד. אזשנתקן

 ה' כבוד יהי כנזכר חז"ל דברי יובןולזה
 אשר כנודע אמרו, העולם שרלעולם

 כמבואר תתאה, שכינתא הוא הוי"ה''כבוד
- א( כה, )ח"א בראשית הקדושבזהר  ]ועיין 
 שהוא השכינה אשר אמר ולזה מ'[. דרךלקמן
 הנהי"[ לעולם עתה שירדה מלכותני[מדת
 לה לעשות אפשר ואי זו כשם נתלבשהאשר
 שאז חנוכה ימי בח' זולת בשלימות, הזיווגשם
 שיהיה כמו אז והיה ה'הוד', מדתנתקן
 שלא במעשיו, ה' אצמח ביקש ולה,תיר.
 חז"ל דברי פי על והוא הזיווג, לעולםיפסיק
 מזיו כשנהנין הוא ששמחה א( ל,)בשבת

 כן שיהיה מורה הוא וגם שם. עייןהשכינה,
 חיים )אורח יעקב הישועות שכתב וכמותמיד,
 לשמחה, גילה בין שהחילוק סק"ד( תקפא,סימן

 עיין תמידי, הוא ושמחה שעה, לפי הואגילה
שם.

 אותיות אשר הקדמונימוש פי על עודויתכן
 הוי"ה ישמח שאז 'משיח', הוא'"צמח'
 יפסוק ולא המשיה עת שיבא היינובמעשיו]י[,

 ימי בח' עתה שהוא כמו השלם, הזיוגעוד
 והאופנים שאומרים מה יובן ובזהחנוכה.
 ה' כבוד ברוך ואומרים וכו' הקודשוחיות

- 'ממקומו' )בסידור( האריז"ל ובכונתממקומו,  
 והאופנים הכונה שם וכן שם. עיין ו','ממקום
 המאורים כל כי נודע וגם דיצירה, וכו'וחיות
 הנזכר, בעולם מקנן ממ"מ וכן ביצירה,הם
 א( )י, בהקדמה הקדוש זהר בתיקוניוכן

 האדרא )על להאריז"ל רשב"י מאמריובשער
 השכינה ירדה שכאשר יתכן וליהזומא(נזא[
 מתפללים הם למקומם, ונחתהמאצילותה
 כיהודא שלה הו' עם זיווג שם להשתהיה
 .שלים

 נקוה כן על אומרים שאנו ]מה[ לפרזם "צוזה
 ב'מלכות עולם לתקן וכו' אלקינו ה'לך
 'ההוד ויורמז לעיל. כנזכר ה'הוד' והיינושדי',

 הוי"ה כבוד 'ברוך גימטריאבמלכות'
 'ממ"מ'. גיממריא שהוא נודע ו'שד""ממקומו'.
 במדת ה'הוד' לתקן אנחנו מקוים שאזוהיינו

 מתלבשת שהוא מאצילותה כשירדה'מלכותי

 ואתחנן פרשת א יא, זהר תיקוני הקדמת א יב, הזהר הקדמת ב( )יח, בראשית זהר ראה תתאה יחודא בענין]ו[
 בזה כתב שם דבריו ובתוך ז, פרק ואמונה, יחוד שער הק' תניא בספר היטב ראה הענין ולהבנת א רסד,זח"ג
 דהיינו וזמן במקום למטה גם נמצא הוא כן פי על אף והזמן, מהמקום למעלה יתברך שהוא פי על אףהלשון

 ב"ה[ באדנות הוי"ה ]שילוב תתאה יחודא וזהו והזמן, המקום ונתהווה נמשך שממנה מלכותו במדתשמתייחד
 היטב שם עיין ומקום, בזמן ממש הארץ כל את מלא ב"ה סוף אין בשם הנקרא יתברך ועצמותו שמהותודהיינו
 במדבר הטורים בעל ראה ]ט[ 'הזה' לומר צריך אולי ]ח[ הקדש מלכות שכינתא ב רפא, זח"ג ראה]ז[
 ראה ]י[ נרמזים בו בראשית ד"ה בראשית, פרשת רכלה אגרא ואמונה אמת אות האותיות, שער של"ה בכה,

 מטטרו"ן מערכת אור, מאורי עוד ראה ]יא( ועוד א קיד, זח"א ב סימן אחרי,תנחומא



פזאמונה לסרזדרבי

 הוי"ה כבוד ברוך שיהיה וכאמור בממ"מ,אז
 כשמתקנים רק אפשר ואי ו',ממקום
 היחוד להיות יוכל שאז לעיל, כנזכרההוד
שלם.

 ההוד מדת ותיקנו המלחמה נצחו כאשרולכן
 שהוא ממקומו, ה' כבוד ברוךאמרו
 שדי, במלכות עולם לתקן המלכות,לתיקון

 :וכנזכר

 ימוזכרך

 בבני אא"ז דברי פי על לימי עייויתכן
 ענין שכל חנוכהנא[, במאמרייששכר

 להגביר רצו שהיונים יען היתההמלחמה
 חז"ל ממאמר לעיל וכנזכרהאפיקורסות,

 נגר יין, מלכית זה והשך ר( פ"ב, רבה)בראשית
 היונים שרצו 'באור', הנם היה כן על'האור',
 במנורה הנם היה כן על תורה, 'אור'לבמל
 מאמרים בכמה שם עיין תורה, ואור מצוהבנר

ודרומיים.

 הענין שזהו להוסיף, נראה העניהולדעתי
 שבת חדרם לבמל היוניםשרצו

 את לדחות מגמתם כל היה זה כימילהנב[,
 שאומרים כדרך לומר התורה, מדרךישראל

 שאין ה' ממצות דבר שום שאיןהאפקורמים
 הזה, בעולם הגוף קיום לצורך גשמי מעםבו

 אמרו ולזה בהבליהם. מצוה לכל מעםונתנו
 כי כלל, מצוה אינה החדש קידוש עניןכי
 לכל השנה חשבון מנין לידע הכרחייהוא
 חשבון ידי על רק לידע אפשר ואידבר,

 לצורך שהוא אומרים שבת, וכןהמולדות.
 וכן בשבוע, אהד יום לשבות הגוףבריאות
 לצורך, שהוא בהבליהם אומרים מילה,ענין
 שלא באדם שנתהוה חלאים מכמה למנועכדי
 יגיעהו לא הנימול ולאיש בשר, ערלנימול
 זה.חולי

 הנמים על בנוסח שאומרים מה מרומזולזה
 מחקי ולהעבירם תורתךלהשכיחם

 מישראל התורה להשכיח שרצו והיינורצונך,
 השם שנתן תורניות, הם שהמצותלומר
 רצו זה בקדושתו, ישראל לעמו תורהיתברך

 שח"ו והיינו רצונך', מ'חקי ולהעבירםלהשכיח.
 כדי שמו יתברך 'רצונו' של 'חקים' המצותאין

 ושומרי עבדיו ושאנחנו לפניו רוח נחתשיהיה
 לעשות שמחוייב העבד כדרך ומצותיו,חקיו
 עצמו מוכת בזה לחשוב ולא לאדונו רוחנחת
 לבמלנג[. רצו זהוכלל,

 קדושה, ענין אלו מצות בג' שמצינו יתכןולזה
 יום את זכור ח( כ, )שטות כתיבבשבת

 תעשה שלא היינו דייקא, 'לקדשו',השבת
 רצון לקיים רק גופך, שינוח כדי עצמךלהנאת

 פרשת ריש בנים תפארת ראה ]גן אנטיוכוס מגילת ריש ראה ]ב[ יב אות ב, מאמר ראה ]א[ לםדרך
 פתחון אין זה ידי על טעם, הבנת בלי חק בתורת שמו יתברך הבורא מצות מקיימים שישראל ידי שעל -חקת
 וכו', הרשעים כן שאין מה הוא, טעם בלא זה גם כי קב"ה, שמשפיע טובות השפעת על לקטרג למקטרגיםפה

 להמצוות שנותנים טעם דנתינת - עג אות אגדתא, מאמר ניסן לחדש יששכר שער עוד וראה באורך שםעיין
 להתניא הקדש אגרת בזה עוד וראה הוא ברוך וגזרותיו המלך חוקי משום לקיימם הוא והעיקר אגב, בדרךהוא
 מהשכל למעלה והם נתגלו לא המצות טעמי כי נפקת, מחכמה דאורייתא בזהר אמרו כתב דבריו ובתוך יט,פרק



אמונה לםיזדרכיפח
 כמו הפרשה, ענין הוא וקדושההבורא.
 הזרע, המלאה תקדש פן ט( כב, )דנתםשכתוב
 כתיב בחדש וכן בהנאה. שתאסר רש"יופירש
 חדשים, ראש לכם הזה החדש ב( יב,)שמית
 וכן דייקא. 'וקדש', ראה כזה רש"יופירש

 מקודש' 'מקודש אמרו הלבנה כשראוהחכמים
 אומרים מילה במצות וכן ב(. כה, השנה)ראש

 ב( ק4, )שבת 'קודש' ברית באות חתםוצאצאיו

 ח"ו. הגוף לצורך ולאדייקא,

 בראשית רבה במדרש חז"ל דברי ביאורוזהו
 וחשך, ובהו תהו היתה והארץ ה()ת"ב,

 יהי אלקים ויאמר רשעים. של מעשיהםאלו
 אבל צדיקים. של מעשיהם אלו אור, ויהיאור
 אלו במעשה אם חפץ מהן באיזה יורעאיני
 ד( א, )בראשית דכתיב וכיון אלו[, במעשה]ואם

 במעשיהן הוי מוב כי האור את אלקיםוירא
 במעשיהם הפץ ואין יותר הפץ צדיקיםשל
 נודע כבר הנזכר המדרש ודברי רשעים.של

 חפץ באפה יודע שאינו היתכן פלא,שהוא
 במעשה אם הצדיקים במעשה אםיותר

 שחפץ קרא להביא שהוצרך עדהרשעים
 במעשה חפץ ולא דוקא צדיקיםבמעשה
 במעשה יותר שחפץ שאמר במה וגםהרשעים.
 במעשה הסבה קצת שיש דמשמעהצדיקים,
 במעשה יותר חפץ יתברך שהשם רקהרשעים
 ]י[.הצדיקים

 שאמרו דרך על מאוד יתכן הענין לפיאמנם
 ובצלו שנים א( בג, )טיט בש"מחז"ל
 זה על פסח לשם שאכלו זה וכו',פמחיהן

 שאכלו זה בם. ילכו מדיקים י( יד, )ההטענאמר
- גסה אכילהלשם  הרשעים כדרך )היינו 

 אוב היום את נתן יתברך שהשםשמוברים
 פסח באכילת הגוף את לענג כדילישראל
 את לשמוח מהצורך הוא ושכן וכיוצא,וצלי
 איזה ממתקים ולשתות מעדנים ולאכולהגוף
 הגופני, כח נתחזק זה ידי ועל בשנהפעמים
 אמר ולזה בהבליהם. כאלו שמוחיםוכדומה
- גסה( אכילה לשם שאכלושזה  )שם( נאמר 

 השם מצות שעושה בם, יכשלוופושעים
 מן ונהנה גופניות, לתאוה חוליןיתברך
ההקדש.

 מעשיהם אלו ]וחשך[ המדרש דברי כונתוזהו
 רשעים, של מצות קיום היינו רשעים,של

 אור יהי ואמר גופם. לצורך הנזכר בדרךהוא
 צדיקים, של המצות( )קיום מעשיהםאלו

 הנאת לצורך מצוה בשום כלל הושבימשאינם
 יתברך להבורא רוח נחת לעשות רק ח"ו,הגוף
 ולזה זו. מצוה ולקיים רצונו לעשות שצוהשמו
 גם )שהרי יותר חפץ מהן איזו יודע איניאמר
 וירא אומר כשהוא המצוה(, מקייםהרשע
 של במעשיהם הוי מוב כי האור אתאלקים
 השם למען רק עושים שהם יותר, חפץצדיקים
 שמו. יתברך רצונו שזהויתברך

 לישראל רבינו משה שאמר מה לומר ישוזה
 תעשו ה' צוה אשך הרבך זה ו( מ,)ויקרא

 העדר לך אין באמת כי ה', כבוד אליכםוירא
 שהוא שמו יתברך לפניו כביכול יותרהכבוד
 עבדו את שמצוה האדון כדרך מצוה לקייםצוה

 תכלית לבדו לנו המובן הטעם זה אין לכאורה, לנו המובן טעם אשה ונתפרש שנתגלה מקומן באבהו וגםוהבינה,
 ראה ]ד[ באורך שם עיין וההבנה, מהשכל שלמעלה חכמה ותעלומות פנימיות מלובש בתוכו אלא וגבולוהטעם
 שם עיין אחר, באופן המדרש דברי לבאר שכתב מה כ דרךלעיל
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 והוא במפגיע, עליו יצוה אשר את לולעשות
 מוב שהוא יען רק זה דבר עושה שהנניאומר
 כהניב )תות חז"ל שאמרו וכמו פלוני, דברלצורך

 חזיר בבשר אפשי אי אדם יאמר אל קכח(פ"ב,
 יתברך שהשם אעשה ומה ואפשי אפשירק
 להשם מכבד הוא שבזה לאכלו, שלא עליצוה

 צורך שום לו אין שהוא פי על שאףיתברך,
 גריעותא, עוד לו הוא ואדרבה זה דברבקיום
 שבת ענג לענין ב( קי, )כתובות חז"ל שאמרווכמו
 מכבד הוא רק ומת, שינוי מעיים חוליתחלת
 שאמר יתברך השם את לכבד כדי השבתאת

 צוה אשר הדבר זה שאמר וזהו רצונו.ונעשה
- תעשוה' - רק   ה', כבוד אליכם וירא 

 כדרך רק הנ"ל, הרשעים כדרך תאמרושלא
 צוה אשר יען הדבר שתעשו והואהצדיקים,

 שמים כבוד שזהו ה' כבוד אליכם וירא ובזהה',
כנזכר.

 כבדו באורים סו( כד, )בידעיה שכתוב מהוזהו
 המנורה את היונים שבימלו הענין כיה',
 יש מהמנורה כי תמיד, הנר בהשמדליקים
 גשמי דבר ]צורר[ לשום המצות שאיןהוכחה
 מהני מה במיהרא שרגא כי הזה, עולםוענין
 כב, )שבת צריך הוא לאורה וכי וגם ב(. ם,)חולק

 של יון חכמת כי זאת במלו לשימתם והםב(.
 כנזכר. הגוף לצורך שהוא מה רקהפלומפיא

 'יון', מלכות זו ה'חשך' במלו הצדיקיםאבל
 שלחמו זה ידי שעל ה', כבדו באוריםרק

 הצדיקים, לשיטת ה" 'כבדו נמצא נזהנגדם

 ליוצרו רוח נחת לעשות רק המצוהלעשות
 יתברך כבודו וזהו רצונו]ה[, ונעשהשאמר
 אמרו המלחמה נצחו )ו(כאשר כן עלשמו.
 השם כבוד שחזר ממקומו, ה' כבודברוך
- וכנזכר למקומויתברך  בדרך לעיל )ועיין 

 :כ"ה(

 םררך

 ברוך שאמרו למה טעם עומר ישעדך
 דברי פי על ממקומו. ה'כבוד
 שענין פ"ר( חנוכה, שער חחב עץ )בפריהאריז"ל
 הוא ונוקבא אנפין זעיר של דחנוכההיחוד
 ולה שמנא[. עיין וחנה', 'אלקנה זיווגסוד
 בראשית הקדוש מהזהר נורע הנה כייתכן,
 שם. עיין תתאה, שכינתא היא ה' כבוד א()כה,
 היוצר, ובקדושת שחרית בקדושת הכונה)וכן
 מלכות]נ[(. היא ה'כבוד

 בניממריא היא 'אלקנה' כי יתכןולזה
 המלחמה זה ידי על כי והיינו'מקום']ג[,

 שהאיר התיקון עשו היונים אתשנצחו
 על )שלא הנוקבא, אל אורותיו את'אלקנה'

 עצמו מאלקנה האורות שהלכו רק יעקבידי
 'כבוד שהוא לנוקבא]7[(, אנפין הזעירשהוא

 והבן:הוי"ה',

 קז אות שלח, פרשת ספרי רוח הנחת ד"ה כרש"י כ מו, זבחים ראה]ה[

 א שמואל תורה, ליקוטי ראה ]ג[ שם שבתי רבי סידור ראה ]ב[ הדברים סוד מבואר שם ]א[ םדרך
 זעיר סוד הוא מהם[ ]הנולד ושמואל 'כינה', היא ויחנה' 'חכמה', הוא שיאלקנה' שכתב חיים עץ כפרי שםוראה
 שם חיים עץ פרי ראה ]ד[אנפין



אמונה מאילדרכי
 מאדרך

 שהיה מה הפשוטדיו עייתפרש
 מכב"י שם הדגיים עץחקוק

 פי על ס'סקוסו. י'הו"ה כ'בוד ב'רוךואמרו
 ההודאה בנוסח לפרוט שכתבוע[מה

 ישראל עמך על הרשעה יון מלבות'בשעמדה'
 רצונך מחקי ולהעבירם תורתךלהשכיחם
 בעת להם 'עמדת' הרבים ברחמיךואתה
 היונים שרצו 'העמידה' ענין מהו וכו',צרתם
 יהברך והשם 'ולהעמידם', לישראל'לעמוד'
 'להעמידם' שרצו היונים של עצתם ודחהבעם
 והוא הנכרים, של וכבודם ח"ו דעתםעל

 לישראל. 'עמד'כביכול

 שמך רחום( והוא )תפלת אומרים אנחנו הנהכי
 ואנו צרה, בעת לנו 'יעמוד'הגדול
 כי לנו לא ה' לנו לא א( קטו, )תהליםמבקשים
 יהברך השם לנו יעזור שאם כבוד, תןלזרמך
 בזה העמים, בין ולחרפה לבוז נהיהולא

 שמך אומרים ולה שמימד[. 'כבוד'יתרבה
 דברי פי על צרה, בעת לנו 'יעמוד'הגדול
 לפני 'לעמיד' שצריך א( לג, ב לב, )ק"-ךטקהש"ס
 'העמידה' ידי שעל הידור, בה שיש בקימהזקן

 הוא וכן 'כבוד'. לו עושים לפניושעומדים
 גמליאל רבן משמת א( )מט, סוסה סוףבש"ס
 היו גמליאל רבן בימי כי התורה, 'כבוד'במל

 ]שאנו[  )שהיו( וזה 'בעמידה'. רק תורהלומדים
 לשמך )היינו לנו 'יעמוד' הגדול שמךאומרים

 כנזכר(. עמירה שהוא 'כבוד'תן

 דברי פי על ההודאה, נוסח לפרש ישוזהו
 שבועות( שבחג )באקדמותהפייסן
 - לישראל אומרים העולםשאומות

 בריותא, שפירא רחימך הוא ומאןמנן
 יקרא אריוהא. מדור ספית בגיניהארום
 )היינו למרותא, תערבי אין אתויאה

 ידי שעל לישראל אומרים העולםשאומות
 הלא אריות, במעון לוקין אתםהתורה
 ולהתערב אלינו לבא יותר לכםמוב
- למרותא ותהיועמנו,  וממשלה שררה 
 ישראל כנסת אבל לכם(. שניתןגדולה
- להוןמשיב  קבל חשיבא, מה רבוהכן 
 ממיא כד לי, דיעבד רבותא שבחתא.ההיא

"צועהא.

 מלכות 'כשעמדה' שאומרים מה העניןוזהו
 ולהעבירם תורתך להשכיחם הרשעהיון
 ה' תורת שישכחו שרצו )היינו רצונך,מחקי
 כבוד להם יהיה אז ח"ו, רצונו מחקיויעברו
 הידור בה ש"צ קימה העמים ביןוהידור
 שמאל בצד ויעמדו ר"ל אחראמממרא
 הרבים ברחמיך ואתה אבל( ח"ו.בכפירתם
 כנזכר להם שהשיבו צרתם, בעת להם'עמדת'
 שיעשה בעת בעינינו חשוב מהכבודכם

 מתיא כד והידור כבוד יתברך השםלנו
 יתברך השם להם נתן הכח זהו"צועתא,
 הרבים ברחמיך ואתה וזהו בלבותם.לישראל
 שעצרו האלו בדברים שגם להם,'עמדת'
 )וגם - היונים עד בתשובתם לעמודכח
 העולם והאומות אחרא הממרא עדעתה
 בימינו( במהרה יהברך השם לנויעזור

 ראה ]ב[ עג סו-סח, אותיות והודאה, הלל מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני ראה ]א[ מאדרך
 כתיב ויושע ל(, יד, )שמות ישראל את ההוא ביום ה' ויושע מאיר רבי אמר - י סימן אחרי, פרשת תנחומאמדרש
 נגאל הוא כאילו נגאלין שישראל זמן וכל נגאל, הוא ישראל עם כביכולכאן,



צאאמונה מנרזדרכי

 נהורא לי במיתי חשיבא מה רבותכון-
 כנזכר. וכו' ישועתא ממיאכד

 מדתם להחליפם היונים שרצווהענין
 עולם אל מאמונת ח"וואמונתם

 המלחמה כיבוש שלאחר וזהו שמו,יתברך
 שרצו מה היינו ממקומו, ה' כבוד ברוךאמרו
 העמים כבוד להחליף לפתותם יוןמלכי
 האיש אין )ויאמרו יתברך, השם כבודבשביל
 שזהו ים(, יז, )משלי למרחוק בדרך הלךבביתו
 כמו מלחמה איש יתברך השם עלקאי

 פסוקי כן ופירשו ב( צו, )סנהדרין חז"לשדרשו
 העולם האומות יפתו כן אשר הנזכרים,משלי
 ולא בנסיונות עמדו וישראל ישראל(.את

 אמרו כן על ח"ו, המירוהו ולאהחליפוהו
 שמו יתברך הוא כי ממקומו, ה' כבודברוך

 הזה, מעולם שכינתו סילק ולא עמדבמקומו
 'במקומו' לנו ליחן שעתיד הוי"ה כבודוגם

 לסובה: בעבורנו ומוכןעומד

 מבדרך

 הכיבוש יאחר שאמרו מה יתפרשעדך
 מה פי על ממקומו. ה' כבודברוך
 בנוסח אומרים שאנו מה לפרששאמרתי
 עמך על ההטעה יק מלכות כשעמדהההודאה
 מחקי ולהעבירם תורתך להשכיחםישראל

 אקומה ב( ג, השירם )שיר הכתוב ופירשתירצונך,
 אבקשה וברחובות בשווקים בעיר ואסובבהנא
 על מצאתיו, ולא בקשתיו נפשי שאהבהאת
 בפתיחה( הבמחון, )שער הלבבות החובת דבריפי

 בו פגע פרנסתו לבקש הלך אחדדפרוש
 אתה אומה מארה אותו ושאל אחדאמגושי
 והנני אנכי עברי לו ואמר עובד, אתהולמי
 וכל וארץ שמים בורא עולם אלקי לה'עובד
 לו והשיב כבודו. הארץ כל ומלאצבאם

 שאם דבריך, את סותרים מענותיךהאמגושי
 יתברך שהשם שלימה באמונה מאמיןאתה
 שברא בעולמו פרם כל על ומשגיח הכלברא
 ומזון, מרף לבקש כדי למרחקים לילך לךאין
 שהוא כיון שבודאי במוח להיות לךוהיה
 ויכלכלך. בביתך פרנסתך לך יזמין בודאיבראך

 בעיר ואסובבה נא אקומה הכתוב שאמרוזהו
 פרנסתי(. )לבקש וברחובותבשווקים

 עצמי את )לדבוק נפשי, שאהבה אתאבקשה
 )כי מצאתיו, ולא בקשתיו עושי(.באלקי
 מאמין אני שאם דבריי(, את סותרתמענתי
 בשווקים לרוץ צריך הייתי לא כמכרבאמת

 במחון לי להיות ומהראוי כך, כלוברחובות
 יתברך השם לי ישלח קלה בהשתדלות גםכי

 ליצן. הנצרךפרנסתי

 ישראל בשמע במסורה שנמסר הענין הואוזה
 כי רבתי, )מאחד( והדל"ת )דשמע(העי"ן

 שהוא 'אכדט"ם', השם בגימטריא הוא'עד'
 בה' במחו ד( בו, )"טעיה בסוד ע"דבגימטריא

 בענין מלהיבים דברים שכתב מו( )עמוד טוב ועשה מרע סור לספר מהרצ"א הוספות ראה ]א[ מבדרך
 במשא ענינים בכל הוא כן לשונו וזה כתב שם דבריו ובסוף פרנסה בעניני הבטחון וגודל ההשתדלותמיעוט
 להשתדל שמו יתברך גזירתו יקיים נפשו ובמנוחת באמת שחפץ ומי יועיל, לא ההשתדלות רוב ומלאכות,ומתן
 השתדלות ידי שעל יתברך בהשם ויאמין וכו', אפך בזיעת האדם על שנקנס הקנס לקיים רק ומלאכות ומתןבמשא



%יזדרכיצג אמונה 
 עול לקבלת וימוד עיקר כי והיינו 'עד',עדי

 ליחדו שמע קריאת מצות ולקיים שמיםמלכות
 במדת עצמו את מרבק אם רקבעולמו
 כנזכר. כראויהבמחון

 ד( ט"ב, רבה )נחושית במדרש שאמרו העמןוזהו

 אמרו שהיונים ה"ב( פ"ב, )חגיגהובירושלמי
 לכם שאין השור קרן על לכם כתבולישראל
 אומרים אנו כן ועל ישראל. באלקיחלק

 ישראל עמך על הרשעה יון מלכותכשעמדה
 לאטנא חוקא רצונך, 'מחקי' ולהעבירםוכו'

 נב[, פעמים כמה לעיל כנזכר א(, טז, )בשהדמזוני

 מעבודת ישראל את להעביר שרצווהיינו
 שמו יתברך ואחדותו יחודו אמונתבוראם
 באלקי חלק לכם שאין לכם כתבוואמרו
 של הבמחון ממדת להעבירם ורצוישראל,
 שנאמר וכמו 'רצונך', מחקי וזהוהפרנמה
 ששם 'רצון' הי לכל ומשביע ש( קמה,)תדרים
 יתברך הקדום 'רצון' היה וכן הפרנמהוגן.תלוי
 )ען לנבראיו להמיב כדי עולמו בשבראשמו
 פ"א(. הכללים, שערחים

 שתכלה עד להדליק חנוכה בנר תקנו כןעל
 שתכלה עד דהיינו ואמרו השוק, מןרגל
- ב( כא, )שנח דתרמודאירגלי  )שהם 

 חמרון מחמת בעיר ומובבים הרציםהמוחרים
 של התיקון עיקר זהו כי לעיל(, כנזכרהבמחון
 "טראלו7[. את להכשיל שרצו היוניםקלקול

 צרור במפר שכתוב מה שפיר יתכן כןועל
 מהר"א קמאי מן להד ואתחק( )פרשתהמור

 מרגלא היה המלחמה שבשעת זצ"ל,מבע
 ה' אלקינו ה' ישראל שמע של היחודבפיהם
 מי לעיל, הנזכר לכוונה והנה שם. עייןאחר,

 הוא יתברך שהשם תמיד עיניו לנגדשמצייר
 במדת יתחזק ממילא נברא, לכלהבורא
 את מותרת מענתו יהיה שלא כדיהבמחון
 לעיל. כנזכרדבריו

 )תהלים ע"ה המלך דוד שאמר לומר ישוזה

 תן לשמך כי לנו לא ה' לנו לא א(קמו,
 הגוים יאמרו למה אמתך על חמדך עלכבוד
 ח"ו הגוים כשרואים היינו אלקיהם, נאאיה
 שמו יתברך קרובו עם לישראל פרנמהשאין
 ומענותיך אלקיהם, נא איה אומריםהם

 האמגושי שאמר כמו דבריך, אתמותרת
 הלבבות. מחובת לעיל כנזכרלהפרוש,

 על וגברו ישראל נצחו שכאשר יתכןולזה
 שמע ואמרו אלקיהם איה שאמרוהיונים

 המדה על שהפריז זי"ע[ מזידיטשוב ]הה"ק הקונטרס בעל והרב השמים מן פרנסתו לו יושפע הלזההמצער
 שיסכימו רעוא יהא השמים מן כן על ישראל, בזכות וחפץ הטוב, כדרכו לשמים שכוונתו יודע להיותינובכאן,
 עובד יקרא כזה דבר - ויאמר ד"ה לך, פרשת דכלה אגרא עוד וראה ישראל לבית טוב רב להשפיע ידועל

 שמו יתברך הבורא עבודת לבטל גורם זה ודבר מסיבות, סיבה לאיזה ומשענה משען שמשים בטהרה זרהעבודה
 מה וצרכיו, ומחייתו פרנסתו להמציא בסיבות תמיד ומחשב עולם בהבלי ומשוטטת תמיד דבוקה מחשבתוכי

 והארץ ד"ה בראשית, פרשת שם עוד וראה באורך שם עיין וכו', נפשו תנוח יתברך בהשם הבוטח כןשאין
 והיה י אות המחשבה, חלק לו תעשה לא מצוה שם ז אות המחשבה, חלק כו-כס תעשה לא מצוה פקודיךדרך

 ראה ]ג[ ועוד לד, דרך לב, דרך יט, דרך לעיל ראה ]ב[ רז אות דפרקא, אגרא ברכות מסכת הקדמתברכה,

 שלפי הגם וריעיי, אחיי - יג אות ג מאמר תשרי יששכר בני ראה ]ד[ פ"ה הזמירות, שער חיים עץפרי
 ימצא באמת דרכיו על עיניו שישים מי זה כל עם הללו, הכוזביות מדיעות נקחם שאנחנו דמה לדעתינוהנראה
 התורה בעסק וכן ענינים, בשאר וכן ובאיסור, בהיתר הפרנסה בעסק העצום ההשתדלות דהחנו וכהנה,כהנה
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 ח"ו יהיו שלא אחד, ה' אלקינו ה'ישראל
 כבוד ברוך אמרו דברינו, את מותרתמענותינו

 נתרבה עולם(, של מקומו )שהוא ממקומוה'
 שכבודו ניכר זה ידי שעל שמו יתברךכבודו
 רבה )נראשית עולם של מקומו הוא שמויתברך

 וממציא ופרם פרם כל על ומשגיח י(פס"ח,
 ההצמרכות וכל ברא אשר בריותיו לכלמזון

כנזכר

 מזוהר הקדוש זהר בתיקוני מבוארוהנה
 )ו(נקודיו 'מכבי' דשם ב( )ס,החדש

- מ"בדיליה  בכמה להלן שהבאתי )כמו 
 יש כן על יתברף]ה[(, השם בעזרתדרכים
 מ"ב שהם הנקודות' עם 'מיני כי בזהלומר
 'דמזוני' לאטנא שהוא 'חוק' כממפרעולה

 וזהו א((, )ט, רביצה ב' בפרק)כדאמרינן
 'ומזוני' פרנסה ואחיו 'מכבי' יהודהשהמשיכו
 ישראל.לכלל

 א(]ו[ רמז, )זח"ג שאמרו מה ברמז לומר "טובזה

 ירך כף ותקע ירי על ההודכשנפגם
 'בכף' ויגע ט( לב, )בראשית שנאמר כמויעקב,
 היינו 'אמונה']י[, בגיממריא הוא 'בכף'ירכו,
 בשמע רבתי הע"ד שנרמז לעיל שכתבנוכמו

 שם 'אכדם"ם' שם גיממריא 'עד'ישראל,
 כנזכר. בה'אמונה' תלוי ש'הבמחון''הבמחון',

 חז"ל שאמרו מה פי על ירכו', 'בכף אמרולה
 לירך תורה דברי נמשלו למה א( מז, קטן)במועד
 במה 'האמונה' שקלקלו ידי שעל והיינווכו',

 עתים קבעו לא 'הבמחון' במדתשקלקלו
 בשווקים רכבותו לא ולילה ויומם'לתורה',
 על מעותם לבקש רבות במירדותוברחובות
 הכלכלה]"[. ועלהמחיה

 ברחמק- ואתה ההודאה בנוסח אומריםולזה
 'להם' צרתם, בעת 'להם' עמדתהרבים

 היה צרתם בעת שגם 'במחון', ממפרהוא
 ועמד ]י[עזרם יתברך שהשם 'במחון'להם
 כן ועל הבמחון. מדת בנפשותם לקבועלהם
 לכיין פ"ר( חנוכה, )שער האריז"ל כתב לומר"ט

 וזהו 'נחל', תיבות ראשי ח'נוכה נ'רבל'הדליק
 כידוע]ט[, ל'ה' ח'כתה נ'פשינו תיבותהראשי
 על לה'. חכתה שנפשינו הבמחון מדתשזהו
 'השלך כי ממקומו' ה' כבור 'ברוך אמרוכן
 כממפר עולה כג( נה, )תהלים יהבך' הוי"העל

 ממקומו'. הוי"ה כבוד'ברוך

 ועל ל'חנוכה', 'הבמחון' מדת שייכותובענין

 וכל דרכיו כל על שמו יתברך בהשגחתו באמת שמאמין מי כי לכותבה, הקולמוס ילאה שונות, בפניותוהעבודה
 חדש במאמרי שם עוד וראה אלה בכל יתעסק לא זה כל האדם כשיודע וכליות, לבות בוחן והוא יספורצעדיו
 מ"ב, הנקודות עולה מכבי כזה בניקוד לומר רוצה ]ה[ ח אות א, מאמר אדר חדש יב דרוש ד, מאמרניסן
 וישו"א' 'שש', ועולה 'וא"ו' אות כמו הוא ויפת"ח' 'עשר', ועולה 'יו"ד' אות כמו נקודה הוא שחירי"ק הכלללפי
 חדשי מאמרי יששכר בבני הובא ]ו[ עד דרך סט, דרך לקמן עוד וראה 'עשרים' ועולה יודי"ן' 'שני כמוהוא
 ואיהי אדנ"י בשם בהוד דאיהי ישראל כנסת - לחנוכה ישראל עבודת ראה ]ז[ כג אות ב, מאמר טבתכסלו
 בני עוד וראה המעשים כל על ואדון אדונינו אתה ואומרים אותו ממליכין ישראל שבני דהיינו דיליה,אמונה
 ותקע כה( לב, )בראשית בחינת נבואה ביטול ידי שעל - כד אות ג, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרייששכר

 הגלגלים תנועת בטבע הוא שהכל באמרם הטבעיים, חיצוניות חכמת בקליפת היונים התגברו אז יעקב, ירךכף
 יוסיף, ולא יגרע לא וכיוצא ומתן משא בעניני חכמה באיזה שהשתדלות וידעו יכירו - שם ועוד השגחהמבלי
 שהוא מצד לאדם כאים ויגיעות טירחות עיקר - שם יששכר כני ראה ]ח[ כג דרך לעיל עוד וראה שםעיץ

 פעולה ידי ועל זה, מבוקשו לו יבא הפעולה זאת ידי שעל בהתחכמו חיצוניות, וחכמות בטבעיות עדיןמאמין
 כג סימן תהלים, תורה ליקוטי ראה ]ט[ ויגיעות להשתדלות הצריך האיש הוא אחר, מבוקשאחרת



אמונה מביזךדרכיצד
 המלך דוד שאמר מה לכאר "ט הנזכר,פי
 'הנוכה' סוד 'מנורה' שכצורת במזמורע"ה
 פניו יאר ויברכנו יחננו 'אלקים' ב( סו,)תהמם
 'אכדמ"ם' האותיות שיאירו והיינו מלה,אתנו
 ויכרכנו יחננו אלקים וזהו 'אלהי"ם'. לפנישהם
 'אלהי"ם' של ש'לפניו' מה היינו 'פניו',יאר

 מדת של השם 'אכדמ"ם',שהוא
הבמחווני[.

 שעשה בברכת שכתכוניא[ סמה העניןוזהו
 אמרו כים דהנה 'נם-ים', הכונה'נמים'

 לקטועה. לי ויהי י"ה נזמרת עזי ב( סו,)שמות
 כבזחך בכוננן לצ'ק( כא )נטיח כמידור נתובוהנה
 'אכדמ"ם' גיממריא 'עד' )שהוא 'עד' עדיבה'
 עולמים, צור הוי"ה בי"ה כי 'הבמחון'(.שם
 בי"ה כי וזהו 'הוי"ה', גיממריא ה"א' 'יו"ד)כי
 כאן עד הוי"ה(, הוא י"ה אותיות ב'-
 הקדוש בזהר מצאתי ומקורו הקיהוים.דבריו
 ד( כי, )"טע" בסוד א( )כנ, וארא פרשתריש

 ומתים גניז אתר שהוא 'עד', עדי בה''במחו'
 לאמתכלא נש בר לכל רשו אית הכאעד

 לבר רשו ליה לית ולהלאה מכאןכיה,
 מכלא, גנח איהו דהא ביה לאםתכלאנש
 עלמין אצמיירו דמתמן יהו"ה י"ה איהוומאן
 ותוקפיה 'במחוניה כיה רשוי ומאן וגו',כולה
 בני כל ליה לאכאשא יכלין לא יאות'כדקא
 בשמיה דעלמא בגין מעמא מאי וגו',עלמא
 שם( )"שע" דכתיכ הוא הדא אתקיים,קדישא

 עד עלמין, צייר עולמים, צור הוי"ה בי"הכי
- כמידור שכתוכ וזה הזוהר. לשוןכאן  

- הנזכר הקדוש מזוהרמקורו  שם כי 
 מאותיות מקורו כנזכר ע"ד שעולההבמחון
 ותקפיה במחוניה ביה רשוי מאן ליהו"ה,י"ה

 יאותר".כדקא

 לי ויהי י"ה וזמרת עזי סוף כים שאמרווזהו
 היה הישועה עיקר היינולקטועה,

 ישראל לקדשו יהודה שהיתהלישראל
 במצת עצמן את שהחזיקו עלממשלותיו
 גם בחנוכה תהו י"ה. משם שמקורוהבמחון

 במצת והתחזקו שהתגברו על היה, כןכן
 אומרים כן על כנזכר. היונים ונגדהבמחון

 שער עוד וראה זי"ע מדזיקוב הה"ק חו"ז בשם - נח פרשת בשבת ד"ה נח, פרשת בנים תפארת ראה]י[
 ראה ]יב[ פ"ר חנוכה, שער חיים עץ פרי ראה ]יא[ צג אות אורה, ימי מאמר טבת כסלו הדשי מאמרייששכר
 הוי"ה בי"ה כי עד עדי בה' בטחו במ"ש לציון ובא בכונת בסידור איתא - עזי ד"ה בשלח, פרשת בניםתפארת
 הבטחון בשם היינו 'עד', עדי בה' בטחו שאמר וזהו 'ע"ד', בגימטריא 'אכדט"ם' הוא הבטחון שם כי עולמים,צור

 'הוי"ה', גימטריא ה"א' 'יו"ד כי 'י"ה', שם ידי על והיינו עולמים, צור הוי"ה בי"ה כי מסיימין ולזה לעילהנזכר
 קישור שאין לכאורה נראה כי הגם ]א"ה דבריו כאן עד 'הוי"ה', עולים הם כנזכר במילואם י"ה אותיותוב'
 במילואו' 'י"ה וכונת הבטחון, שם גימטריא 'ע"ד כונת היינו מזה, זה המה נפרדים ענינים האלו, הכונותלשני
 טעות אולי הבטחון, מקום ששם הוי"ה בי"ה כי תיבות אחרי בסידור שכתב ומה הוא ברוך הוי"ה שםשהוא
 אמונה בדרכי המחבר אאמו"ר בדברי ידידי בזה נא ראה אולם לכאורה אחד מופלג עוררנו כאשר הואהדפוס
 ועיין א(, )כב, וארא פרשת ריש הקדוש מזוהר מקורו שהביא וכו', הבטחון מדת שייכות וענין בד"ה מ"בדרך
 בסוד שאלה מקום אין ולמעלה ומבינה עד, נקרא ויסוד עדי, נקרא בינה דר"ל נ"ל לשונו וזה אורות בנצוצישם

 ומאן וכו', כולה עלמין אצטיירו דמתמן יהו"ה י"ה איהו ומאן בכלא, גניז איהו דהא וכו' עד עדי בה'בטחו
 נראה מזה שם עיין עולמים, צור הוי"ה בי"ה כי דכתיב הוא הדא וכו', יאות כדקא ותוקפיה בטחוני"ה ביהדיכוי
 דברי ונכונים בסידור, שנדפס כמו עולמים צור הוי"ה בי"ה כי י"ה, באותיות הבטחון לשם הכונה רזהמבואר
 לה'[ אתם ברוכים בד"ה פסח של הגדה על בנים בתפארת דבריו וראה המחברמרן



צהאמונה מניזדרכי

- 'נמים'שעשה  סוף בים כמו 'נם-ים', 
 שמות בגיממריא הוא 'חנוכה' כן ועלכנזכר.
 י"ה'. 'אכדמ"םהנזכרים

 אבמח ישועתי אל הנה ב( יב, )"טעיה שנאמרוזהו
 ויהי ]ה'[ י"ה וזמרת עזי כי אפחדולא

 להמגיד ישראל בעבודת מבואר כי לקטועה,לי
 והגם( ר"ה חרכה, )מאמרי זצללה"ה מקאזניץהקדוש

 שם מכח הוא בחנוכה שבא ההשפעה עיקרכי
 למדת ימים הח' בכל לכוין צריכין כן עלא"ל,
 'א"ל' הנה שאמר וזהו שמ)יג[. עייןא"ל,

 שם מכח הקטועה היתה בחנוכה היינותרועתי,
 ]ה'[ י"ה וזמרת עזי כי אפחד ולא 'אבמח'א"ל.
 ידי ועל י"ה השם אז שהאיר לישועה, ליויהי
 כראוי. הבמחון מדת בלבנו באזה

 הרומז בשמן דחנוכה הנם נעשה כןועל
 ב()יד[, פה, )מנחית ז"ל שאמרו כמולחכמה

 במוחות שת כוי לו( לח, )איוב הכתוכ דרךיעל
 עץ בפרי הארת"ל שכתב כמו והיינוחכמה,
 'חכמה' שהוא 'אבא' כי פ"נ( השופר, )שערחיים
 'במוחות שת מי יורמז וזהו י"ה)טי[.נקרא

 הוא הבמחון של מחצבתו מקור כיחכמה',
 עץ בפרי עיין וגם 'חכמה'. כחינתבי"ה
 י( לב, )תהלים במוזי פ"ט( התפיק, )שערחיים

 ששם ב'אבא' הוא הבמחון כי בה',והבומח
 שהוא בה', הבוסה וזהו הכמהון, מעלתהוא

 דאבא[, החמדים דוגמת ימובבנו, ]חמדאבא.
 שמוטי[.עיין

 הקדושימ]יז[ במפרים שכתבו מה יובןובזה

 התורה 'חכמת' לבמל רצושהיונים
 וראה א ח, )יתלת פניו תאיר אדם חכמתשנקרא

 אבא. בחינת 'חכמה' שהוא שם(, רבה קהלתמדרש
 וחשך ר( פ"ב, רבה )ברועדת חז"ל אמרו כןועל
 האורה ידי על היתה והישועה יון, מלכותזה

 שמן ידי על הנם ונעשה החכמהני"[שהוא
 החכמה שם מצוי זית ששמן במקום כיזית

 כי והיינו ב(. פה, )מנחית וכנודע)יט[מצוייה
 מכמו ח"ו ישראל על להתגבר כשרצוהיונים
 שזהו מישראל ח"ו הבמחון מדת לימולעצה

 רע שום יוכל שלא לישראל ומגןהמחמה
 התורה חכמת לבמל רצו כן על בהם,לנגוע

 לעיל. כנזכר הבמחון ששםהקדושה

 כו( כח, )משלי ע"ה המלך שלמה שאמרוזהו

 כי היינו ימלמ, הוא 'בחכמה'והולך
 בחכמה שהוא הבמחון בכח שהולךמי

 ממפר הוא 'בחכמה' כי )ויתכן - לעילכנזכר
-'במחון'(  ויתכן רע. מגל ימלמ הוא 

 כי היינו 'חנוכה', ממפר הוא 'ימלמ'כי
 גן ועל ונאסור, הבמחון כח נתחזקבחנוכה
 הכהן ידי ועל 'הכהנים', ידי על הנםנעשה
 'דהכמה', מממרא הם 'כהנים' כי דייקא,נרול

 זה משם ההמשכה אמנם חנוכה, של ראשונה ללילה א"ל שם בכוונות האר"י שסידר והגם - שם ראה]ע[
 כסלו חדשי מאמרי יששכר בני ראה ]יד[ דיקנא תיקוני לתמניא המאיר א"ל שם בסוד לילות ח' לכלמאיר
 ערך יעקב, קהלת ראה ]טז[ יעקב הקהלת בשם שם בגליון טו דרך לעיל ראה ]סו[ ב אות ב, מאמרטבת
 עדי בד' בטחו וזה וכו' י"ה' פעמים 'חמש 'ע"ה' גימטריא 'בטחון' כן ועל בחכמה, הוא בטחון סוד -בטחון
 יששכר בני ראה ]יח[ יב אות שם, יששכר בני ראה ]ת[ הכולל' עם 'ע"ד גימטריא י"ה' פעמים 'ה'ע"ד
 ב( ז, )ח"ג ויקרא פרשת הזהר דברי בביאור - שמן ערך הכנויים, ערכי שער כפרדס ראה ]יט[ ח אותשם,

 להטיב למטה להשפיע מתקבץ ושם הבינה, אל מחכמה הבא השפע הוא הטוב שמן כי ]הזהר[ ביארוהנה
 שבמנורההנרות



אמונה מגיזררכןצו
 פ"מ(]כ[. אנ"ך, )שער חיים בעץ שכתובוכמו

 סוד שהוא 'כטהו,' מספר הוא 'כה,'וגם
 בשמן הנם ידו על נעשה כן על'החכמה',

 כנזכר ב'במחון' שהוא ל'חכמה' הרומזזית
לעיל.

 ה', 'באלם' כמוכה מי שאמרו מה יתכןוזה
 ונשאו 'חכמה'. מספר הוא 'באלם'שכן

 )כמספר דגל' פעמים 'ד' שכן דגלים,ד'
 בתורה שכתוב כמו במדבר שהיוהדגלים
 'במחון' עם 'חכמה' מספר הוא ג-כה((, ב,)במדבר

 הנצחון: עיקר היהשזה

 כבוד ברור שאמרו מה יומר שדויתכן
 האריז"ל דברי פי על ממקומו.ה'

 הוי"ה בי"ה כי עד עדי בה' במחובכונת
 במקורו לעיל שכתבנו כמו עולמים,צור

 מדברי ומבואר וארא, פרשת הקדושמזוהר
 נובע הבמחון דעיקר הקדושהזוהר
 לאדם השגה שום אין שם אשרמ'אריך'
 לבר ליה דלית שם( )מי שאיתא )וזה-
 דרך נובע והוא ביה(. לאסתכלא רשותנש
 ,עיר ואמא אבא סוד י"ה אותיותב'

 יהו"ה סוד והוא ו"ה, שהואונוקבא
 לו"ה, ומי"ה לי"ה מאריך הולךשההשפעה

 ועיין העולמ]כא[, בריאת בשעת שהיהוכמו
 מלך. במקדששם

 כי לבמחון, מסוגל חנוכה נר כי מובןולזה
 מעין הנעלם מאור ביה גנוז חנוכהבנר

 שכתב וכמו והשגה, ריצו לית אשר חיכל
 והיינן מקומות]כנ[ בכמה יששכר בבניאא"ז
 מהאין האור שהוא בגוויה גנח מובאבסוד
 יצירה בריאה העולמות בתוך המאירסוף

 כן על לעיל, כנזכר מאריך נובע והואעשיה,
 הנמשך הבמחון להמשיך מסוגלבחנוכה
 ספירות העשר של הצינורות דרךמאריך
 ונוקבא, לזעיר ואימא ומאבא ואמא,לאבא
 להשיגו. נוכלומשם

 ה( קיח, )תהלים ע"ה המלך דוד שאמרוזהו

 י"ה, קראתי ר"ל(. צרה )בעת המצר,מן
 בב' מקורו אשר במחון במדת מתחזק)הנני
 ברוך הקדוש ואז לעיל. כנזכר י"האותיות
 ונתגדלו )שנתרחבו י"ה, במרחב ענניהוא(
 יהו"ה ואז( ה"א]כג[. יו"ד ונעשו האותיותאלו
 כמבואר הוי"ה גיממריא מהם ]כשנעשהלי,

 במחון של השם ידי על לעיל(, כמכרבסידור
 ואז[ כנזכר. עולמים צור יהו"ה בי"ה כיבסוד
 מאן הקדוש הזוהר מלשון )כנזכר אירא,)ו(לא

 עוד וראה מוחא בחינת הוא שכהן - ב רכד, זח"ג וראה ישראל לוי כהן כנגד הוא 'חב"ד' כי כתב ושם]כ[
 ה שער אורה בשערי באריכות מבואר זה ענין ]כא[ האריז"ל בשם שם נתיב וביאיר כהן, מערכת אורמאורי
 כל יחוד סוד כלומר המיוחד, שם הנקרא הוא יתברך יהו"ה שהוא הגדול השם לשונו וזה כתב ט שערובריש

 יו"ד של קוצו המיוחד, שם של יו"ד באות כלולות הראשונות הספירות שתי כי ביארנו וכבר כאחת ספירותי'
 ה' בסוד הכלולה הבינה סוד היא בשתיהן מתאחדת השלישית והספירה החכמה סוד היו"ד ועיקר הכתר,סוד

 כוללת היא שם של וא"ו ואות עליונות ספירות בג' כלולות שתיהן שם של אותיות שתי נמצאו שם שלראשונה
 הן ואלו ולמטה וא"ו אות מחצי וג' תפאר"ת, גבור"ה גדול"ה הן ואלו ולמעלה וא"ו אות מחצי ג' ספירות,שש
 סוף ה' אות שהיא שם של אחרונה באות כלולה עשירית שהיא שם של האחרונה והספירה ויסו"ד הו"דנצ"ח
 יפסקו ח"ו ואם התחתונות שבע כל נשפעות מהן אשר עליונות ספירות ג' הוא הספירות עשר כל עיקרדבר

 מאמר ראה ]כב[ שם עיין האומות, בין הבנים וגלות ההיכל ושריפת הבית חרבן נמצאת אז השלשהמשכות
 שם אורה שערי ראה ]כג[ ועוד ח, אות א, אותב



אמונה מגדלדרכי
 סגדורך יכלין לא יאות כדקא ותוקפיה בפחוניהרשוי

 לעיל(. כנזכר עלמא בני כל ליהלאבאשא

 ממקומו, ה' כבוד ברוך שאמרו מה יתכןולזה
 ומתים גניז דאיהו לאתר נאמר זהכי
 הקדוש בזהר שאמרו וכמו ולעילא,לעילא
 שם שעד והיינו שם. עיין א( )קג, ויראפרשת
 לעילא לעילא במהונם ושמו עצמם אתקשרו
 סוד שהוא י"ה אותיות הב' בתוך הגנוזלאור
 ]כי[ עולמים צייר צור בו אשר יהו"ה אותיותד'

 'הוי"ה כי הרמז נכון ולזה )בזהר(, לעילכנזכר
 הוי"ה כבוד 'ברוך ממפר הוא עולמים'צור

ממקומו'.

 מז( לא, )בראשית שכתוב מה בתורהויורמז

 דברי פי על גלעד, לו קראויעקב
 בעת 'גלעד' להר עלו כיהראשונימ]כה[

 מי ואמרו היונים עם החשמונאיםמלחמת
 והיינן יעננו הוא במצפה]כו[ לשמואלשענה
 לב, )נראשית הירדן את עברתי במקלי כייעקב,

 וזהו יתברך. בהשם במחון במדת רקיא(
 'ע"ד' שעולה הבמחון שם שמרומז'גלעד'
 ד'חנוכה' בנם הלכו כן ועל לעיל]כי[,כנזכר
 במהונם להמשיך כנזכר לרמז 'גלעד'להר

 כנזכר: הוא ברוךבהקדוש

 החשמונאים שנשאו בענין יתבארעדך
 מכב"י שם עליהם שכתוברגלים

 "הו"ה. בדאלים כלמוכה מ"י תיבותראשי
 בבני זצללה"ה אא"ז דברי פי על לפרשו"2

 ר( אות ג, מאמר מנת כסלו חדוי )מאמרייששכר

 היונים כי לכתוב, ניתן לא חנוכה דנםדהמעם
 תורה שהוא דוד' בית ב'מלכות שיכפרורצו

 שבעל 'תורה פה, 'מלכות' בסוד פהשבעל
 אמרו כן ועל א(, ט, זהר )תקני לה קרינןפה'

 וכו', השור קרן על לכם 'כתבו'לישראל
 )ולא דייקא 'כתבו' היינו ה"ב( פ"ב, חגיגה)ירושלמי
 הנם ניתן לא היידועה בזמן כן על פה(.שבעל
 עיין פה, שבעל דתורה בדרגא היא רקלכתוב
 המוב. לדרכושם

 דאמר א( )כנ, שבת בש"מ רבה דברי יובןולזה
 לפתח, הסמוך במפח להניחומצוה

 גיממריא במילואו, 'אדנ"י' םוד הוא ה'פתח'כי
 בנר להאיר הוא שהעיקר והיינו'תרע"א']"[,

 'תרעא']3[. סוד פה שבעל תורה אורחנוכה
 יוסף ובית בהמור הקודש רוח הופיעולזה

 חנוכה נר הדלקת מדר חיים באורחשקבעו

 אנטיוכוס, מגילת סו אופן עמוקות המגלה בשם ט ררך לעיל ראה ]כה[ זוכה תוד"ה א נא, ברכות ראה]כד[
 תענית ממשנה הוא כאן והלשון גלעד הר על לשמואל שענה מי שם עמוקות המגלה לשון זה ]כו[ מטאות
 יב ררוש העומר, ספירת ענין הכונות שער ראה ]כז[ גלער' 'למצפה ויבואו כתב אנטיוכס ובמגילת מ"רפ"ב,

 וכבר הבטחון, בו תלוי ולכן רחמים, והוא עילאה באימא הוא כי עד, עדי בד' בטחו הכתוב אמר זהועל
 סוד וזה וכו' רחמים והוא אכדט"ם שם שהוא עילאה בינה על וארא בפרשת הזהר בספר נדרש כינתבאר
 שם עיין 'ע"ד', בגימטריא שהוא הנזכר השם אל רמז הזה, הגל' 'עד ע"ה אבינו יעקב שאמרמה

 שם ובהגהות א ה, אורה שערי וראה יו"ד נו"ן דל"ת אל"ף - כזה בחשבון לומר תצה נא[ מגדרך
 עביד, לדרתיה ותרעא דרתא ליה דלית על חבל ינאי רבי מכריז - כ עב, יומא גמרא ראה ]כ[ כאות

 ובגליון מז דרך להלן עוד וראה חכמה ראשית ספר בהקדמת היטב ועיין תורה על קאי שתרעא שם רש"יופירש
שם



אמונה מגדלתרכיצח
 העיקר זהו כי תרע"א, במימן הנחתוומקום
 שהוא המלכות מדת לתקן חנוכה בנרהתיקון
 שאז ומוכה, במילואה כשהוא אדנ"י שםסוד
 מבקשים אנו ולזה 'תרע"א']ג[. גיממריאהוא
 הב' כי תהלתך, יגיד ופי תפתח שפתי'אדני'
 שמי[. עיין השפתיים, הם והוד נצחמידות

 להיונים שלימה שהיה הענין כי יובן,ולדרכינו
 ההוד נתקלקל כי היה חנוכהבימי

 רצו כן ועל זו, במדה אחיזה להםוהיה
 והידי ח( י, )ת"ל בסוד ח"ו ישראל עללהתגבר
 עץ בפרי שכתוב וכמו למשחית, עלינהפך
 מבקשים אנו כן על פ"ד(. חנוכה, )שערחיים
 מלכות אורות לתקן כדי תפתח, שפתי'אדני'
 ח"ו לבמל זרים בהם ישלמו שלא 'אדנ"י'סוד
 יתברך השם נא יתקן כן על פה, שבעלתורה

 יוכלו לא ואז והוד, נצח מוד שהואהישפתיים'
- פה שבעל התורהלבמל  יגיד ו'פי' 

תהלתך.

 מהשם בקש רבינו שמשה מה הענין יובןובזה
 'תשלח', ביד נא שלח יג( ר, )שמותיתברך

 ואנכי אנכי דברים איש לא כי המעםואמר
 פרשת )סוף תורה כלקומי ואיתא שפתים,ערל

 שלח ע"ה רבינו משה שאמר מה העניןכשלח(
 'אדנ"י' אותיות הוא יר' 'נא כי תשלח, בידנא

 אורה שערי ב לג, יר )תקיני דהוי"ה היכלאשהוא

 גיממריא י"ד' פעמים 'ב"א נין ועל ב(]ה[ר,
 שלימה ח"ו יש שאם והיינו'תשלח']י[,
 בין פירוד "ט 'אדנ"י']י[ באותיותלהחיצונים
 דיליה בהיכלא 'הוי"ה' ואין לאדנ"י''הוי"ה
 שם. עיין 'אדנ"י',שהוא

 לא ע"ה רבינו משה כי יתכן האמורולפי
 ]תורה ממרה רק שבכתב, תורה רקכתב

 והתנאים להנביאים פה בעל פה[שבעל
 שבעל תורה וכתבו שלאחריו,והאמוראים

 ע"ה רבינו משה כונת אבל דור. אחר דורפה
 הוא ברוך שהקדוש אפשר( )בדרך לומריש
 כמו ידו על כן גם פה שבעל התורהיגלה

 על פה, שבעל תורה וכל הש"משנכתב
 )היינו אנכי, 'דברים' א"א לא אמרכן

 הבאים לדורות רק לישראל, פה שבעלתורה
 ואמר הוא(. ברוך הקדוש מפי הדברממרתי
 מאוד עניו הוא כי )יען שפתיים, ערלואני
 כן על האדמה, פני על אשר האדםמכל
 הגורם הוא הוא פן ענוותנותו בקדושתחשש
 מוד שהוא והוד הנצח תיקן שלאלזה

 להיונים התגברות יש כן ועלהשפתיים,
 ועל פה(, שבעל תורה המלכות עללשלום
 שיתקן תשלח', ביד 'נא שלח ביקשכן

 שבעל תורה אדנ"י מלכות מדת יתברךהשם
 תורה שיגלה דברים בעל גם יהיה ואזפה,

 לישראל. פהשבעל

 אדנ"י - פ"א העמידה, שער חיים עץ פרי ראה ]ד[ יא כלל פ"ב, הנוקכא תיקון שער חיים עץ ראה]ג[
 וישב, פרשת אלימלך נועם ראה ]ה[ שפתיים ערך יעקב, קהלת וראה וכו' הוד נצח ושפתי מלכות נגדהוא
 לכולם המקור שהוא אדנ"י צירופי כ"ד עם לומר רוצה ]ו[ וידבר א"י ד"ה כהעלתך, פרשת יעקכ וישבד"ה

 שם תורה לקוטי וראה די"ן הם אחרונות אותיות שג' ככתבים המבואר פי על אדנ"י, ]ז[ שם( תורה)לקוטי
 ד"ן אותיות למתק כסופו, וי' כתחלתו דאהי"ה אלף וכא ד"ן, אדנ"י שם עיקר כי וידעת ביארנו ככר והנה-

 ידוע - גה דרך להלן עוד וראה וכו' בי"ד נא מלת שיכנסו ר"ל תשלח, כיד נא שלח משה אמר ולכןכאמצע,
 סוד שהוא ההמתקה הוא האל"ף אכל רי"ן, אותיות דנ"י מאותיות הוא אדנ"י משם הקליפות של היניקהדעיקר
 שם כגליון שכתכנו מה וראה נכרי מגע אין ששם העליוןפל"א



צםאמונה מגדרךדרכי

 חיים עץ בפרי שכתוב מה לבאר ישובזה
 מור הוא הקדיש שענין הקףישים()בשער

 לאמר, דברת כאשר אדנ"י כח נא יגדלועתה
 ה'כ"ח' ידי על אדנ"י השם אתשמתקנים
 האמור ולפי שם. עיין הקדיש, שלתיבות
 שכתוב מה נודע כי היצב, הפסוקיתפרש
 הקדישים בענין שכתב פ"ב( )שם חיים עץבפת
 י"ה אותיות חמר הרבים בעונותינושעתה
 'נאלמתי בסוד 'אלם', נשאר 'אלהי"ם',משם
 שם. עיין י"ה', 'דום ג(, לם, )תהמםדומיה'

 יתקנו אם תלוי שהכל יתכן לעיל הנזכרולפי
 אדנ"י, שם שהוא המלכות מדתקודם

 במדת להחיצונים שלימה ש"ט ידי עלכי
 כן על פה, שבעל תורה מוד שהואהמלכות
 פיו, יפתח לא כ'אלם' כביכול כעתהוא

 מדת יתוקן כאשר אמנם דומיה.ונאלמתי
 פה. שבעל תורה וגלמוד יתגלה אזהמלכות

 נא יגדל יעונה יז( יד, )במדבר הכתוב שאמרוזה
 )תורה דייקא 'לאמר' דיברת כאשר אדנ"יכח

 פה(]"[.שבעל

 בג-בו( ג, )דברם ע"ה רבינו משה שביקשוזהו

 'לאמור' ההוא בעת הוי"ה אלואתחנן
 האריז"ל וכתב למענבם, בי ה' ויתעברוכר
 פי על ה', וירעעבך ואתחנן( פרשת הפסוקים,)בשער
 א( קצ, סט תקון זהר )תקוני הקדוש הזהרדברי

 שם. עיין ודרא, דרא בכל רמשהאתפשמותא
 בעת תיכף הכל שיתוקן התפלל שמשהוהיינו
 לא 'כאלם' בבחינת יהיה שלא 'לאמר',ההוא,

 מדת שיתקן רק ח"ו, לעיל כנזכר פיויפתח
 ביקש כן ועל פה. שבעל תורה מודהמלכות
 הארץ את ואראה נא אעברה כה( ג,)דברם

 שבעל בתורה להשתעשע שרצההתובה,
 חיים בעץ כמבואר 'ארץ' שנקרא מלכותפה
 בשם ביקש וקוה פ"א(]טן. העולמות, ציור)שער
 מדת התיקון עיקר כי היינו הוי"ה,אדנ"י

 ביחוד כשהוא הוא אדנ"י שם שהואהמלכות
 בסידור )ועיין הוא]י[, ברוך הוי"ה השםעם
 שהחיינו מברכין שאין דאף זצ"ל שבתירבינו
 אדנ"י( הוי"ה )יחוד הג' הברכה כונתשהוא
 שמדליקים לאחר מקום מכל א', בלילרק
 מדת יסוד הוד בנצח מתקנין הראשוןהנר

 הג', ביחוד בעלה עם ומתייחדתהמלכות
 שם(. עיין ממילא, ימים הח' כל בהונשאר
 זוהר בתיקוני כמבואר היחוד עיקרוהוא

 אמר כן ועל ב(. ה2ם, ב )בהקדמההקדוש
 תפלתו נתקבל שלא היינו בי, ה''ויתעבר'
 רק פה שבעל תורה ידו על נכתבשיהיה
 מה שכל פעל זאת אבל הבאים,בדורות
 של בכחו הוא לחדפו עתיד ותיקשתלמיד
 בו]יא[. שנתעבר רבינומשה

 הדגל על חקוק שהיה הענין לומר ישוזהו
 'מכב"" אותיות מצוה מלחמת אנשישל
 ב'אלים כ'מוכה מ"י תיבות ראשישהוא
 ונקרא 'באלם' חמר כתיב באלים כיי'הו"ה,
 בבחינת הוא חמר וכשהוא 'באלים',מלא

 )גטין חז"ל שאמרו וכמו פיו יפתח לא'כאלם'
- 'באלם' ב(נו,  אמנם לעיל. כנזכר 'באלמים' 

 שבילין אינון דכד איהו רזא - א-ב רמז, זח"א ראה ]ט[ לאמר עדך יעקב, קהלת א רלט, זח"א ראה]ח[
 אתוון דכ"כ כללא השמים את א( א, )כראשית אמר דאת כמה שמים, אחסין דאוריתא כללא מעילאנפקין
 וראה שם עין וכו', אתוון דכ"ב כללא הארץ, ואת )שם( כדקאמרינן ארץ, דאקרי פה שבעל לתורה נפקיומהכא
 שם נתיב וביאיר ארץ, מערכת אור מאוריעוד



אמונה מדילדרכיק
 ח"ו יהיה שלא המלכוה מדה להקןצריכין
 ושיהיה נאלמהי, בבחינה פיו יפהח לאכאלם
 כמוכה מי אמר ולזה בשלימוה, מלכוהמדה

 'מלכוה שהוא 'כמא' בגיממריא ביו"דב'אלים'
 )שער חיים עץ בפרי שכחוב כמו אנפין'דזעיר

 שבעל הורה בבחינה לירקנה פ"א()יב[ הסוכות,חג
 כנזכר: אורה ולנלוהפה

 מדוירך

 בשי"ה שכתב מה לפי לפרש ישעיד
 ך2נך!4 אור( תורה פרק תסיד, )מסכתהקדוש

 ראשי מכב"י רמז ענין הראשוניםבספרי
 כנזכר. מימקומו "הח"ה כיבוד בירוךתיבות
 הפמיקהא דברי לפרש שאמרהי מהבהקדם
 )תהלים לדוד הביה חנוכה שיר מזמיר פ"נ()רנת',

 חנוכה, נר הדלקה מאימהי רבינו ילבודנו א(,ל,
 משהשקע הדלקהה ב( כא, )שבת רבוהינו שנוכך

 כאן עד השוק, מן רגל שהכלה עדהחמה
לשונו.

 אמרו דהנה לומר, יש הדברים המשךולהבין
 ואהלה אין א( ז, )סנהדרק בש"מחז"ל

 שנאמר הורה, דברי על אלא אדם שלדינו

 שמא[, עיין מדון, ראשיה מים פוניך ו( ח,)אל'

 זמן בל אליהו]נ[ דבי תנא בש"מ אמרווכן
 הקדוש מבקש ההורה מן מבמלין אדםשבני
 שנאמר וכו', העולם אח להחריב הואברוך
 כבוד ואין שמו כבוד לה' הבו ב( כס,)תהלים
 מדברי יהיה ולכאורה שם. עיין הורה,אלא
 תורה תלמוד )הלכות הרמב"ם לדברי מהירההש"מ

 שיעסוק לבו על המשים כל שכזאב ה"'(פ"נ,
 הצדקה מן ויהפרנם מלאכה יעשה ולאבהורה
 ועוד וכו'. ההורה אה ובזה השם חילל זההרי
 ושנא המלאכה אה אהוב מ"'( פ"א, )אבותאמרו
 מלאכה עמה שאין הורה וכל הרבנוה,אה

 וסוף מ"ב(, פ'ב, )שם עון וגוררה במילהמופה
 כאן עד הבריוה, אה מלסמם שיהא זהאדם
 זה, אה זה מוהרים הענינים ולכאורהלשונו.
 אינו ומהן במשא או במלאכהו עומק אםדהא
 להורה עהים לו קובע שהוא אף אז,לומד

 שהוא להעה זה יועיל מה כמדרןשיעורים
 במחמא הלא במלאכה, או ומהן במשאעוסק
 מן מבמלין אדם שבני זמן כל אליהו דביהנא

 אה להחריב הוא ברוך הקדוש מבקשההורה
 בכבוד שמיעמו במה להנקם ומבקשהעולם
 לעיל. כנזכרההורה

 )ארח ערוך ושלהן במור ביאר כבר 6האמנם

 במה זה ענין א( סעיף רלא, סימןחיט
 מי רכל דעהו, דרכיך בכל ו( ג, )פש4שנאמר

 הב' שבכנף צדי"ק ואות אחד שבכנף אל"ף שאות הוא הארץ כנפות שסוד ארץ, ערך יעקב, קהלת ראה]י[
 ומפריד אלוף מפריד רשע על המרמז הרי"ש בגלות רק 'צ"א', בגימטריא אדנ"י' 'הוי"ה ויחוד לשילובמתאחדים
 רבו לפני להורות עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו - ה"ו פ"ב, פאה ירושלמי ראה ]יא[ שם עין הלז,היחוד
 ראה ]יב[ לומר עתיד ותיק שתלמיד - א פכ"ב, רבה ויקרא ב יט, מגילה עוד וראה בסיני למשה נאמרכבר
 אותיותיו וארבע אדנ"י ששם כסא ערך אור במאורי וראה כסא ערך יעקב, קהלת א קלא, תרומה פרשתוח"ב
 'כסא' גימטריא יו"ד( נו"ן דל"ת )אל"ף השם מילוי של אותיותוי"ב

 שפוטר מים, פוטר בתורה עסק שלא תורה, דברי על לבא לעתיד דינו, תחילת שם רש"י פירש ]א[ מדדרך
 א לא, שבת פ"ב רבה, אליהו דבי תנא ראה ]ב[ וכו' למים נמשלה תורה מדונו ראשית הוא מעליוהתורה



קאאמונה מדיזדרכי

 שיוכל הרי נמרצת בכונה ומתן במשאשעומק
 ללמוד ויוכל עצמו את לפרנם זה ידיעל

 ומתן המשא גם הנה לתורה, עתיםלקבוע
 וכן שמג[. עיין ממש, בפועל למד כאלונחשב
 מעשיך וכל מ"ז( פי"ז, נתן דרבי )באבות חז"לאמרו
 בכל שנאמר תורה, לשם שמים, לשםיהיו

 שם. עיין אורחותך, יישר והוא דעהודרכיך
 כדאמרן.והיינו

 )פ"ב, באבות המשנה המשך להבין ישובזה

 כבוד יהי אומר יומי רבי ו-יג(משנה
 ללמוד עצמך והתקן כשלך, עליך חביבחבירך
 יהיו מעשיך וכל לך, ירושה שאינהתורה
 זהיר הוי שמעון רבי אמר שמים.לשם

 עומק שאינו שמי והיינו ותפלה. שמעבקריאת
 שיתפרנם לבו אל משים רק כלל ומתןבמשא
 וכמו הבריות את מלסמם הנה הצדקה,מן

 הביב שאין ונמצא מהרמב"ם, לעילשכתבנו
 )תהלים הכתוב אמר וכבר תבירו, ממוןבעיניו

 לך, ומום אשריך תאכל כי כפיך יגיע ב(קבח,
 הזה בעולם אשריך א( ח, )ברמת חז"לואמרו
 פן כך אחר ואמר הבאני[. לעולם לךושוב

 ואעסוק כלל אלמד לא כן אם דעתך עליעלה
 אי כי יתכן, לא זה גם ומלאכה, ומתןבמשא
 עצמך התקן רק ממנה, להבהל חורין בןאתה
 עתים קובע יום בכל להיות תורהללמוד
 דרך עם תורה שיהיה כמדרן שיעוריםלתורה
 לא לעולם מלאכה עמה שיש ותורהארץ,
 שעומקין בזמן נעשה מה תאמר ואםבמלה.
 תורה, מתלמוד אז מבמלין הלא ומתן,במשא
 התורה כבוד זה זמן על תובע יתברךוהשם

 לשם יהיו מעשיך וכל אמר לזהשבמלוהו,
 לשם יהיו ומלאכה ומתן משא עניני גםשמים,
 ומלאכה ומתן המשא כאלו נחשב ויהיהתורה
 תלמדנה[ אם התורה מלימוד וענף חלקהוא

 זוני[. כונהעל

 תיכף זה על שאמר מה ההמשך יובןובזה
 הוי אומר שמעון רבי שלאחריובמשנה

 במדרש איתא דהנה שמע, בקריאתזהיר
 רבי אמר פ"י( משלי, )מדרש מובשוחר

 דברי עוזב שהוא חכם תלמיד כלאלכמנדראי
 שאמר במי מתעתע כאלו עליו מעליןתורה
 תוכחת ועוזב ט( י, )משלי שנאמר העולם,והיה

 השאלה לו שייך לא ומתן משא בעל שאינו מי נח אות טוב ועשה מרע סור לספר מהרמ"א הוספות ראה]ג[
 יום להגות לו אפשר שאי למי היא השאלה כן על ח( א, )יהושע כתיב ולילה יומם בו והגית כי עתים,דקביעות
 )עמוד טוב ועשה מרע סור בספר ]ד[ שבועות מסכת בשל"ה זה כל עיין ומתן במשא טררתו מחמתולילה
 ומלוה לוה גדולים שעסקיו מי ויש זה על וכתב בעסק, למעט הוא החכמה שמתנאי ז"ל מהרח"וו דברי מובאמד(

 יכול כי מעסקיו לבטל ומתן משא לבעל ואסור ביותר קשה הפרנסה אשר הזה בדור ובפרט ונותן, חונןופורע
 הזה בדור אשר הגלות עול כובד וארגוניות, מסים בעול הזה בדור ובפרט לו, שאין מי לזכות רבות מצותלעשות
 בודאי זי"ע יששכר הבני רבינו הגיה זה ועל וכו' להשען לנו מי על ונדלדלא, אזלא דארעא עמא משיחא,עקבות
 דברי על לחלוק בא לא הרב ובודאי ו(, ג, )משלי כתיב דעהו דרכיך בכל רק שוין, אפין כל על דיבר לאהרב

 על עצמו את ומטיל הגאוה ומדרך היצר מתרמית הוא ומתן המשא ביטול פעמים באמת דק ח"ו, ז"למהרח"וו
 לעיל וראה עידן בכל בקדושה והלוכו דרכו השם אשרי מהרח"וו מרן דיבר לא בודאי בזה כיוצא ועלהציבור
 שבת, מסכת לקוטים עינים מאור ראה ]ו[ 'תעסוק' לומר צריך אולי ]ה[ שם בגליון שכתבנו ובמה מבדרך
 יש דינים כמה כי ותורה, עבודה כן גם הוא ומתן משא עסק הנה כי לומר רוצה - באמונה ונתת נשאתד"ה
 לומר אם למשל הוא, ברוך הבורא לשם התורה את הלומר  הארם אם כי נכג"מ ע"ה הבעש"ט הרב ואמר זה,על

 פרה ומחליף הדבר עושה אם שכן כל הוא, ברוך  הבורא לפני מאור חשוב הוא בחמור פרה  המחליףהמשנה
 הדברים הסבר שם עין מעולה, עבודה חשוב יותר ודאי התורה פי על בזה עצמו ומנהיגבחמור



אמונה מדררךושריגיקב
 האלו הדברים ולפי לשונו. כאן עדמתעה,
 דעת על במלאכה עומק שאינו במימבואר
 למען חושב במלאכה עומק כשהוא רקזה,

 אלפים ושר גביר נעשה להיות רב הוןיאסוף
 הנ"ל, תורה ללמוד שיוכל כדי עוסקואינו
 במה שלו שמע בהקריאת פקפוק ישהנה

 המשא ידי על כי וערבית, שחריתשקורא
 והיה שאמר במי ח"ו כמתעתע הואומתן

 שמים, לשם מעשיו שכל מי אמנםהעולם.
 כן ועל כדת. שמע קריאת הקורא הואהוא
 שמים, לשם יהיו מעשיך וכל שאמרלאחר
 שאי שמע, בקריאת זהיר הוי שמעון רביאמר
 עושה אם אלא שמע קריאת לקרותאפשר
 שמים. לשם מעשיוכל

 )בראשית המדרש דברי לפרש יש זה דרךועל

 בז, )נראשית יעקב קול הקול כא( פם"ה,רכה

 כר( א, )יחזקאל כתיב אמר ראובן רביכב(,

 שישראל בשעה וכו', כנפיהם תרפינהבעמדם
 ואחר שותקים, המלאכים ישראל שמעאומרים
 ברוך אומרים, הם ומה כנפיהם. תרפינהכך
 פי על והיינו שם. עיין ממקומו, ה'כבוד

 עליו לקבל דרך שיש לעיל, הנזכרההצעה
 כמתעתע להיות שלא שמים מלכותעול

 עובד להיות העולם והיה שאמר מיבאמונת
 ומתן ומשא במלאכה גם יתברך השםאת

 כאלו המלאכה גם נחשב שיהיה לעיל,כנזכר
 בה עוסק אם גדולה במצוה ועסק גמראלמד

 המלאכים זה ובענין לעיל. הנזכרבכונה
 אפשר שאי זו, עבודה בני איק שהםשותקים
 כן ועל כאלו. גשמיים דברים לעשותלהם
 שמע קריאת קורין סמה קבוצי ישראלכאשר
 דעהו דרכיך בכל )היינו עבודתם, מדריגתעם

 בעניני גם שמע דקריאת שמו יחודשהוא
 זה כל ועם שותקים. הם כנזכר(, הזהעולם
 יתברך השם בעיני חשוב שזהו מודיםהם
 תובע יתברך השם ואין תורה, למדוכאלו
 מלימודם מבמלין שהם במה התורהכבוד
 כמו נחשב והמלאכה ומתן המשא כיבזה,
 שבזה ואומרים משבחים הם כן ועללימוד,
 כמו התורה, )שהיא הוי"ה כבודברוך

 לה' הבו שנאמר שבתיי[ מש"מ לעילשכתבתי
 וכנזכר~חן. שמו(,כבוד

 א( עג, )וה הש"מ מיום המשך לפרש ישוזהו

 לו מובמח יום בכל הלכות השונהכל
 )ברכזת הש"ם להתחלת הבא, עולם בןשהוא

 הנה כי בערבין. שמע את קורין מאימתי א(ב,
 ומלאכה ומתן במשא עומק אם לידעהמובחן
 רואין אנו אם הוא לעיל, כנזכר כראויבכונה
 בפמיש מלהכות ופוסק חנותו שמוגרשבזמן
 ללמוד הגמרא את לוקח הוא במגררתולגרור
 שגם מעשיות[ מתוך ניכרת מהשכתו מזההרי
 ברצונו היה ומתן והמשא המלאכהבזמן
 מלאכתו מחמת אונם שהוא רק ללמוד,באמת
 שכאשר ראיה והא מבלעדה, אפשרשאי

 תלמוד מצות הנה - פשפש ד"ה א ה, תעלומה כמגיד מוזכר זה כעין ]ח[ שם רבא, אליהו דכי תנא ראה]ז[
 ואין וכיוצא, ומלאכה ושינה ושתיה לאכילה צריך האדם כי אפשר, שאי דבר וזה ולילה, יומם בו והגיתתורה

 ותהיה פרנסתו להמציא ככדי ומתן משא אפילו אלה כל האדם כעשות הוא אך בטרוניא בא הוא ברוךהקדוש
 והוא לתורה הכנה הוא הכל הנה ולעבודה, לתורה כח לו שיהיה ושינה באכילה וכן יתכרך לתורתו פנויה שעהלו
 אך וכו' והגית זה כל ומיקרי התורה, מן אז שביטל על ההוא הזמן על נענש שאינו כו ללמוד הספר שפותחכמו
 שקידה צריך ולזה כהכרח, צרכו מכדי יותר כאלו כעסקים יתעסק שלא צדק כמאזני לשקול האדם צריך זהכל
 א יט, ביצה ראה ]ט[רבה



קגאמונה מדדרךדרכי

 להם יש השוגג על כי סלה, 'חמאתם'כל ללמוד לבו פונה הוא פנוי זמן איזה לונשאר
 וכאמור. בהם, להו ניחא דלא לומרמענה הולך הוא חנותו שסוגר לאחר אם אבלתורה.
 במילה שיחה ולדבר חדרנות לשאוףבשוק
 המשא בענין דירן בנידון כן גם לומר ישוזה לבמלה, לבו ומפנה וברחובות בשווקיםוממייל
 שכאשר רואין אנו שאם והמלאכה,ומתן והמלאכה ומתן המשא שגם ראיה מזההנה
 לבו ומפנה לומד אינו כן גם פנאי לו יש וכמו מלימודו, בימל לרצונו רק באונם היהלא

 שלא מה דגם ראיה יש מזה הנהלבמלה, דכוי 1( סעיף קנח, סמן משפט )בחישן לןדקיימא
 גם ומתן במשא עסקו בשעת עתה עדלמד ועמד חבירו חורבות בין חורבה לושהיה
 הכל את עליו ומגלגלין ליה, ניחא הויכן והג' השני, רוח והב' אחד, רוח וגדרחבירו
 לעיל, כנזכר מדעתו, רביעית הרוח בנהכאלו מג' גדורה זו חורבה ונמצאת הג',רוח

 עולם אלקי באמונת מתעתע הוא שאזוממילא לחביריו ליחן אותו מחייבין איןרוחותיה
 יום, בכל הלכות ששונה מי אבל לעיל.כנזכר אחר הניקף לו גדר אם אבל כלל,הוצאתם

 מלעבוד ופוסק חנותו סוגר שכאשרהיינו ליה, דניחא דעתיה דגלי רביעית הרוחכך
 אז ללמוד, יושב הוא פרנסתו לצורךעבודתו שמני[. עיין הכל, את עליומגלגלין

 היה ומתן והמשא המלאכה דגםאמרינן
 רק ללמוד, רק באמת היה וברצונובאונם, המלך דוד שאמר הכתוב פירוש אמרתיובזה

 מ'"ז( פ"נ, )אבית תורה אין קמח אין שאם משום יד( קם, )תהלים שונאיו את כשקיללע"ה

 לן וקיימא מלימודו, לפסוק מוכרח הוא כןעל תסח, אל אמו וחמאת ה' אל אבותיו עוןיזכר
 ולא ונאנס מצוה לעשות חישב א( 1,)ברכת עליו מענישין אין בשוגג שחמא שמהוהיינו

 עשאה. כאלו הכתוב עליו מעלהעשאה בשוגג. אמו, 'חמאת' וזהו אונם, כמו הואכיי
 כך אחר עבר לא אם רק יתכן זהאמנם
 )היינו יום, בכל הלכות השונה כל שאמרוזהו במזיד כך אחר עבר אם אבל במזיד,עבירות

 שיש בשעה הנזכר ]התורה[ עסק ידיעל אינו כן גם במזיד לידו עבירות באשכאשר:
 בכל הלכות שונה ]כאילו[ זה הרי זמןלו שעשה העבירות שגם ראיה מהם ידו,מושך
 במה ליה ניחא דלא שיתיה דגלי]ה[יום, יזכר שאמר מה וזהו ליה. ניחא הכלבשוגג
 לו מובמח כנזכר(, התורה מן במלשהולך עונות שעשה מה )היינו ה', אל אבותיו'עון'

 וכל היום כל למד כאלו הבא, עולם בןשהוא אמו 'חמאת' גם ממילא זה ידי ועלבמזיד(.
 עול עליו המקבל הוא הוא כזה ואישהלילה, ליה. דניחא דעתיה דגלי כיון תמח,אל5
 קריאת וקורא תמיד, יום בכל שמיםמלכות1

 והיה שאמר מי באמונת כמתעתע ואינושמע נ( פה, )תהלים שכתוב מה כן גם לפרש ישוזה
 תיכף התחיל כן ועל לעיל, הנזכרהעולם סלה, חמאתם כל כסית עמיך עוןנשאתן
 מיום )לשלב שמע קריאת מצות סדרלבאר כסית עמך, )מזיד( 'עון' שנשאת מה ידישעל:

 שם הגר"א וביאור סמ"ע ב"ח ראה]י[



~שכצדנדץ מדדרךדרכיקד

 קריאת אמונת מיחוד כי לתחלתה(,הש"ס
 המדובר. היהשמע

 לחד המור צרור בספר שכתב מה העניןוזהו
 ואתחנן( )פרשת זצ"ל מבע מהר"א קמאימן

 לדגליהם 'חנו-כ"ה' הוא 'חנוכה'שענין
 וגו' ישראל שמע שהוא שמע קריאתבכח
 זה מבואר ובאמת אותיות, כ"ה בושיש

 בכ"ה חנוכה בענין א( כס, יג )תיקםבתיקונים
 דאינון דיחודא אתוון כ"ה אינון ואליןבכסלו,
 כ"ה, חנו חנוכה הוא ודא וגו' ישראלשמע
- שםעיין  הקודמים בדרכים שביארנו )כמו 

 מלכות כי והיינו יתברףייא[(. השםבעזרת
 תורתך' 'להשכיחם ישראל עמך על עמדויון

 חז"ל שאמרו כמו רצונך, מחקיולהעבירם
 יון, מלכות זה וחשך ד( פ"ב, רנה)נראשית
 ח"ו שתשתכח התורה אור מישראללבמל
 מן היום כל ולרוץ לילך רק מישראל,התורה
 המשא בענין רץ אחר רץ הערב עדהבקר
 צללי ויבואו השמש כא כאשר כך ואחרומתן,
 לבו יפנה ומתן משא זמן עוד שאיןערכ

 למפרע מילתא איגלאי ממילא ואזלבמלה,
 להם ניחא היה והמלאכה ומתן המשאשגם
 זה ידי ועל לבמלה, לבם מפנים שהםבמה
 עלבונה ויתבע ח"ו עליהם יתברך השםיקצוף
 שמו כבוד לה' הבו עליה שנאמר תורהשל

 לעיל.כנזכר

 על להגביר כשרצו החשמונאים בם כןועל
 ישראל בני המון ולהסירהיונים
 זה פסוק וברחובות בשווקים צעקומדרכיהם,

 שכתב )וכמו אחד ה' אלקינו ה' ישראלשמע
 שמי והיינו ואתחנן(, פרשת המורבצרור

 ביחודו פוגע הוא לתורה עתים קובעשאינו
 באמונת כמתעתע והוא שמו, יתברךואחדותו

 ידי ועל לעיל. כנזכר העולם והיה שאמרמי
 שמעו ולא לבם, על ישראל בני אחינו שמוזה

 הרשעה. יון מלכות הנחשלעצת

 יון מלכות כשעמדה אומרים שאנווזהו
 להשכיחם ישראל עמך עלהרשעה

 שאמרו כמו רצונך מ'חקי' ולהעבירםתורתך
 דמזוני, לישנא הוא 'חוקי' א( מז, )כשהחז"ל
 מלקבוע ישראל את שביבלו ידי שעלוהיינו
 גם העבירום זה ידי על לתורהעתים
 במה לומר אפשר שאי רצונך',מ'חקי

 עושים הם והמלאכה ומתן במשאשעומקים
 לבם פומם שהם דמה מקום, של 'רצונו'בזה

 דגלי הרביעי כותל בנה כאלו הוילבמלה
 במה היינו הכתלים, בשאר ליה דניחאדעתיה
 והמלאכה ומתן המשא בשעת למדושלא
 לעיל.כנזכר

 עמדת הרבים ברחמיך 'ואתה' אומריםולזה
 להם היה שלא היינו צרתם, בעתלהם

 במה רק עצתם ולבמל עליהם להגבירבמה
 במחשבתם, להם עמדת שמו יתברךש'אתה'
 לעצת ששומע שמי שמע, קריאת עניןשזהו
 יתברך באמונותו כמתעתע הוא בזההיונים
 כנזכר.שמו

 הפסיקתא דברי בביאור לומר ישוזהו
 לדוד, הבית חנוכת שיר מזמורשהתחלנו

 מזמור הכתוב על חז"ל)ינ[ דברי נודעכי
 הלא בנאו, דוד וכי לדוד, הבית חנוכתשיר

 נחשב לבנותו שחישכ כיון אלא בנאו,שלמה

 ל. רמז תהלים, שמעוני בילקוט ראה ]יב[ לח דרך לה, דרך כ, דרך ז, דרך לעיל ראה]יא[



קהאמונה מהרזדרכי

 שהוא יובן, ולדרכנו שם. עיין בנאו,כאלו
 מצוה לעשות דחישב לעיל הנזכרממעם
 ע"ה המלך דוד )הוא עשאה ולאונאנס
 אתה יט( ח, א )מלכים יתברך השם לושהשיב
 מעלה וכו'(, אם כי )לשמי( הבית תבנהלא
 עשאה. כאלו הכתובעליו

 היונים, על שהתגברו מה חנוכה עניןוזהו
 אמרינן אז להפך ראיה שאינושמה

 התורה לימוד על עשאה ולא נאנסדהוי
 ילמדנו זה לפי שואל כן ועל לעיל.כנזכר
 באיזה היינו חנוכה, נר הדלקת מאימתירבינו
 התגברו אם לידע הבחינה על עומדיםזמן
 משתשקע ואמר דהנוכה. בנם היוניםעל

 פוסק שאז השוק, מן רגל שתכלה עדהדמה
 והבעל עבודתו מלעבוד מלאכההבעל
 למקום ממקום מלרוץ פוסק ומתןמשא
 תורה ללמוד שיושב מי אז החניות,וסוגרין
 קליפת על ומתגבר דחנוכה בנס מכירהוא

 למפרע מילתא איגלאי ואז לעיל, כנזכרהיונים
 כענין היה ומתן והמשא המלאכהשגם

 כועס הוא ברוך הקדוש ואין בעצמו,הלימוד
 התורה שהוא שמו כבוד לה' הבוואומר
 לעיל.כנזכר

 רשמו המלחמה לכבוש רצו כאשר כןועל
 תיבות ראשי 'מכב"י' תיבת דגליהםעל
 ירי שעל היינו מ'מקומו, י'הו"ה כ'בודב'רוך
 למי שאמר לה', כבוד הרימו המלחמהזה

 כנזכר שמו 'כבוד' לה' הבו התורהשמבמל
 :לעיל

 מהררך

 כבוד ברוך שאמרו מה יפרש שדדיתכן
 שכתוב מה נורע הנה כי ממקומו.ה'

 שעל לכוין שיש פ"ר( חנוכה, )שער חיים עץבפרי
 בכל בעלה עם המלכות מתייחדת חנוכה נרידי

 מקשמת שאימא ירי על והוא אברים,רמ"ח
 שהוא הז' מדה עד ררחמי מכילין בי"גלברתא
-'ואמת'  מנוצר מדות ו' הוא ח' בליל )כי 
 אהי"ה המנין מכח באות המדות ואלו נקה(,עד
 אהי"ה' פעמים 'אהי"ה מגיא ברביא אחדכל

 שם, עיין ו'אמת',גימטריא

 עניות לפי נראה לדרכנו תבלין קצתוליתן
 דיקנא תקוני דבמ' נודע רהנהדעתי,

- 'ואמת' נזכר לאדזעיר  עץ בפרי )ועיין 
- ח'( פרק הסליחות, בשערחיים  )וח"ג בסוד 

 אמר כן ועל קאמר, לא 'אמת' ואלו א(קם,
 בעתיקא 'אמת', תיבות ראשי א'לי ת'צעקמ'ה
 מדה נמצא לא אנפין בזעיר כי מילתא,תליא
 שם]"[. עייןזו,

 כדי למטה יורר אנפין שזעיר יתכןולזה
 לה יש כי הנוקבא, עםלהתייחד

 גם בה ויש מדות, הי"ג כל שלהנדוניא
 ולוקח אנפין הזעיר יורד כן על'ואמת',
- 'ואמת' מדת לו שנצרךהנדוניא  )ועיין 
 ע"א(. בדרךלקמן

 ע"ה המלך דור שאמר מה לומר "טוזה
 עת הוי"ה לך תפלתי ואס 'ד( סם,)תהמם

 אבל דעתיקא בדיקנא הם תיקונים שי"ג משום ואמת, נזכר תשא כי בפרשת שלכן שם ראה ]א[ מהדרך
 אמת תיקון נזכר לא אנפין, דזעיר דיקנא תיקונים ט' שנזכר שלחבפרשת



אמדנה סודרךררותיקו
 רשעך, באמת ענני חמדך ברב אלקיםרצון

 נודע כי אלו, חנוכה ימי עלבתפלתו
 'עמ' כי פכ"ב( השבת, שער היים ע,! )בפרימהאריז"ל

 ]אהי"ה[' )ארנ"י( 'הוי"ה יחוד סוד הוארצון
 אהי"ה' פעמים ועשר הוי"ה פעמים 'עשר)כי

 עץ בפרי שכתב סמה ונודע 'עת'(,בגימטריא
 שכאשך הפרק( בריש פ"ד ההמכה, )נשערחיים

 אברים ברמ"ח בעלה עם המלכותמתייחדת
 הוא אז 'נר', בגיממריא שהוא דרועיןובב'
 נודע וגם שם. עיין אהי"ה', בזווג 'הוי"ההשם
 פ"ו( הסליהם, )בשער חיים עץ בפרי שכתבממה

 שהוא 'הוד' מפירת מוד הוא חמד' 'ורבדמדת
 שם]3[. עיין ממותק,דין

 זעיר )היינו הוי"ה, לך תפלתי ואני ביקשולזה
 הדלקת בזמן )בחנוכה רצון, עתאנפין(.

 השם( של הדינים נמתקו שאז הללוהנרות
 נמימ]ג[(. 'שעשה' מכונת )כנודעאלהי"ם,
 שנתקן בחנוכה כי )היינו חמדך','ברוב

 כנזכר חמד' 'ורב היינו ה'הוד', מדתהגבורות
 ישעך, 'באמת' ענני חמדך'(. 'ברוב וזהולעיל,
 שלוקח 'ואמת' מדת שנתעורר הזמן)שהוא
 ממה לנדוניא זו מדה גם אנפיןהזעיר

 כדי הזיוג לצורך לברתא אימאשמקשמת
 שאנו וזהו וכמכר(, בעלה, בעיני חןשתמצא
 ונשמחה נגילה מכבודך ארץ 'תאיר'מבקשים
 הנקרא במלכות שמאירין בחנוכה היינו'בך',

 עולמות, ציור )שער חיים בעץ שכתב כמו'ארץ']7[

 דיקנא, תיקוני מ' אנפין זעיר בה יאירו אזפ"א(

 שמקשמיר ממה לנדוניא שמקבל הי"גוגם
 'בך'. בגיממריא וי"ג' ו'ם' לברתא,אימא

 והדליקו המלחמה כבשו שכאשר יתכןולזה
 כנזכר היחוד ונעשה קדשו בחצרותנרות

 שהוא ממקומו' הוי"ה כבוד 'ברוךאמרו
 ו'י"ג', 'ם' עם רמ"ח' פעמים 'ב'בגימטריא
 עם המלכות מתייחדת )ש(כאשרדהיינו
 מאירין ואז ושלה, שלו ברמ"ח אנפיןהזעיר
 הי"ג עם אנפין דזעיר דיקנא תיקוניהם'

 לברתא, אימא דמקשמת דיקנאתיקוני
וכאמור:

 מזדרך

 תיבת הדגשם על כתוב שהיה מעםעדך
 ממשיכין בחנוכה אשר נודע כימכב"י.

 אימא אז כי דרחמי, מכילין הי"ג מכלהחמדים
 בפרי כמבואר אלו מדות בי"ג לברתאמקשמת
 שכתוב מה יובן ולזה פ"ר(. חנוכה, )שער חייםעץ

 עת הוא בחנוכה כי הקדושימ]א[במפרים
 בני והיינו ומזוני, חיי בני של טובותהשפעות

 אלא מילתא תליא בזכותא לא ומזוניחיי
 הש"ע מוך שהוא א(, כה, קמן )מועדבמזלא
 בכוונכן קודש( שבת לל )בסתור וכמבוארנהורין,
 לכוין צריכין ולזה אחמר]][. לא 'רעי'הוי"ה

 דרך על לומר יש חסד, ורב מדת - כא אות אורה, ימי מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר שער ראה]כ[
 רומז שמן 'חכם' - ח'סד כ'לפי מטה תיבות הראשי והנה חסד, כלפי מטה חסד ורב השנה בראש חז"לשאמרו
 ובמה מו דרך לקמן ראה ]ג[ באורך שם עיין יששכר, בבני שכתב כמו חנוכה, נר אור בחינת והואלחכמה
 שם ובגליון ה דרך לעיל ראה ]ד[ שם בגליוןשכתבנו

 שער ז אות ה, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני פ"ד חנוכה, שער חיים עץ פרי ראה ]א[ מודרך
 כג סימן תהלים, הלקוטים ספר יד פרק א"א, שער חיים עץ עוד ראה ]ב[ ד אות אורה, ימי מאמר שםיששכר



קואמדנה מיירךדרכי

 כמו נהורין, הש"ע שיאירו 'שעשה' שניבברכה
 מה יתכן ולזה )שם(. חיים עץ בפרישכתב

 על הרשעה יון מלכות כשעמדהשאומרים
 ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראלעמך
 התורה לימוד ידי על כי והיינו רצונך,מחקי

 )קהלת שנאמר כמו דיקנא תיקוני הי"גמעוררים

 רצו כן ועל פניונג[, תאיר אדם חכמת א(ח,
 יאירו שלא כדי מישראל התורה לבמלהיונים
 ח"ו. נהורין הש"עלהם

 מז, )תהלים מבקשים שאנו מה לפרזם ישוזהו

 אתנו פניו יאר ויברכנו יחננו אלקיםב(
 של הכוונה כי והיינו דרכך, בארץ לדעתסלה

 הדינים שימתקו הוא לאבותינו נסים'שעשה'
- 'אלהי"ם' השםשל  'ש' בגיממריא שהוא 

 בה' נרמז הוא וגם יודי"ן]7[. במילויכשהוא
- אותיות ה' בושיש  נהורין הש"ע ידי על 

 שאומרים וזהו כנודענה[. בחנוכהשמאירין
 הגבורות, שימתקו ויברכנו, יחננואלקים
 הש"ע בסוד סלה אתנו פניו שיאר ידיעל

 לדעת לזה נזכה ואיך לעילני[. כנזכרנהורין
 דרך, נקרא התורה כי היינו דרכך,בארץ
 נועם, דרכי דרכיה ט( ג, )משלי שנאמרכמו
 בשלחני[ )בפרשת במכילתא שאמרווכמו

 להם והודעת פ"ב( ועמלק, )מסכתא יתרוובפרשני
- כ( יח, )שמות הדרךאת  ]תלמוד )מצות( זה 

 ד( פ"ב, רבה )נראשית חז"ל אמרו כן ועלתורה[.

 התורה בימול ידי שעל יון, מלכות זהוחשך
 ממילא כן ועל מאירים. נהורין הש"ע היולא
 שהמזל כיון נזכותא תליא הפרנסההיה
 לעיל. כנזכר מאיר היה לאשלהם

 זה ידי ועל תורתך, להשכיחם אמרולזה
 ש, )בעה דמזונא )לישנא 'מחקי'להעבירם

 ולא מזלא מכח בא דכשהפרנסה רצונך,א((.
 כי 'רצון']"[, מבחינת נמשך הוא זכותאמשום
 הוא אם כן שאין מה ברצוןנט[. מעםאין

 ראוי הוא אם לו ליחן מעם צריךבזכותא
 היונים על להגביר רצו והם זכותוני[.מפני
 לכן חנוכה, נר ידי על מדות הי"ג כחלעורר
 מכבי'. 'יהודה בגיממריא 'י"ג' עם'חנוכה'
 'באלים' כי ה', 'באלים' כמוכה מיואמרו
 כמו נהורין הש"ע א"ל', פעמים 'ב'מרומז
 )בדרך לעיל וכנזכר האריז"לניא[ בכתבישכתוב

 התפילה, )שער חיים עץ בפרי שכתוב וכמוה(,

 את המברך ובכונת ערומים מלביש בכוננופ"ב(
 שם הסליחות ובשער בשלומניב[ ישראלעמו

 והבן:)פ"ח(,

 שמחכמה פניו תאיר אדם חכמת סוד וזה - נהורין ש"ע ערך יעקב, קהלת ראה ]ג[ שרה חיי פרשת תורה,לקוטי
 ראה ]ה[ 'ש' בגימטריא מ"ם' יו"ד ה"י למ"ר 'אל"ף - ר"ל ]ד[ באורך שם עיין בפנים, נהורין ש"ע באדאריך
 שהוא למ"ר אל"ף פעמים ב' הוא ש"ע ופירוש ש"ע-ש"ה, שהוא 'שעשה' - פ"ר חנוכה, שער חיים עץפרי

 יחוד שהוא זו ברכה כונת מבואר שם ]לעיל לעיל הנזכר ב' דיחוד אלהי"ם למתק א"ל מסוד עליונים פניםהארת
 מאמרי יששכר שער ראה ]ו[ ש"ה הרי אלהי"ם, אותיות ה' ועם ש', שהוא יודי"ן במילוי שהוא אלקי"ם[הוי"ה
 פני הארת בחינת 'פניו' יאר בחנוכה 'יאר', היינו סלה, אתנו פניו יאר - ד אות אורה, ימי מאמר טבת כסלוחדשי
 פתיחתא ראה ]ז[ כד דרך לעיל עוד וראה שם עיין נמשך, משם רויתי ומזוני חיי ובני נהורין, מש"עהתוקע
 הדרך בכל ל( ה, )דברים שנאמר התורה, את להם ליתן כדי דרך, אומר יהושע רבי - אלקים ויסב ד"ה ב'למסכתא

 תולדות, פרשת תורה לקוטי ראה ]ח[ שם וברש"י א צט, קמא בבא עוד וראה תלכו אתכם אלקינו ד' ציוהאשר
 ואתה זה דרך על שפירש וכמה לד דרך לעיל היטב עיין ]י[ ג אות כה, דרך לעיל ראה ]ט[ יצחק ויעתרד"ה

 לנס דחנוכה נס שייכות בזה שמבאר לב דרך לעיל עוד וראה שם עיין טעם, בלי וברצון ברחמים הרבים','ברחמיך
 בהגה"ה פ"כ העמידה, שער שם ראה ]יכ[ בסמוך לעיל בגליון שכתבנו מה עיין ]יא[ שם עתן סוף, יםדקריעת



אמונה מזירךדרוגיקח
 מזררך

 תיבות וראשי מכב"י, בענין יתפרשעור
 איך מ'מקומו, יהו"ה כיבודב'רוך

 קיימא דהנה יחנוכה, השייכותהוא
 בנך ז( סעיף תרעא, סימן חים אורח ערוך )שלחןלן

 לפתח, הממוך במפח להניח מצוהחנוכה
 האריז"ל דברי פי על דעתי עניות לפינראה
 לדוד הבית חנוכת שיר מזמור בכונת)בסידור(
 לי, אויבי שמחת ולא דליתני כי ה'ארוממך
 שכן ושער, דלת נקראת שהיא הנוקבאדהנה
 כן על ]ב[, 'תרע"א' גיממריא ]א[ במילואו''אדנ"י
 שם העומדים החיצונים שהם האויביםרוצים
 לי"ג[. אויבי שמחת לא זה כל עם בזה,להאחז
 את מעלין אנו אין בחנוכה כי יען יתכן,ולזה

 )במקום במקומה עומדת רק למעלההמלכות
 לזעיר עליון אור אליה ממשיכין ואנוהפתח(,
 לממהר[, לה מאיר הוא זה ידי ועלאנפין,
 פ"ד( חנוכה, )שער חיים עץ בפריומבואר

 שהוא 'נחל' השם ידי על הוא האורשהמשכת
 והוא דם', פעמים 'ב' כממפר 'פ"ח'גימטריא

 בגימטריא הוא א' חמר כשהוא"ו ס"ה,שם
 מאהי"ה לתוכה האל"ף וממשיכין'דם')ה[,
 ותמלא 'דם']י[ בגיממריא כן גם שהואברבוע
 בגימטריא ו'דם' 'מ"ה' הוא ואז 'מ"ה',השם
 שמיי[. עיין 'חנוכה', כממפר'פ"מ'

 'מפח' כי ב'מפח', להניחה שצריך יתכןולזה
 שקודם והיינו ומ', ח' עם פ'הוא
 במספר הוא דמ"ה להוא"ו הא'המשכת

 'נחל'. גיממריא 'פ"ח' ממפר דם' פעמים'ב'
 השם נתמלא ההדלקה ידי על כךואחר
 דוצם הרבוע ידי על הוא"ו לתוך בא'מ"ה

 ממפר הוא ואז 'ד"ם', בגימטריא'אהי"ה'
 במפח להניחו שצריך שאמר וזהו'פ"מ'.
 המלכות למדת להאיר היינו לפתח,הממוך
 ישלמו שלא כדי הפת"ח במקוםשעומדת

 ידי על והיינו שם, העומדים החיצוניםבה
 דם', פעמים 'ב' גיממריא שהוא 'נחל'שם

 סוד ונעשה מ"ה, דמילוי להוא"ו הא'ולמשוך
 כנזכר.'חנוכה'

 ז( )ד, בראשית בפרשת שכתוב מה לפרשויש

 החיצונים היינו רובץ, חמאת''לפתח
 חנוכה הנר ידי ועל הפת"ח, במקוםשעומדים
 ולה כנזכר. החיצונים תצלמו שלא שםמאירים
 הוא ממקומו' הוי"ה כבוד 'ברוך כימרומז
 להדלקת הצורך עיקר שזהו 'לפתח',כממפר

 וכאמור. חנוכה,נר

 השם בעזרת זה בענין אמרתי חנוכהובזאת
 נתקנו אלו הנובה ימי הנה כייתברך,

 היצר את ולהכניע המוב היצר אתלהגביר
 בראשית פרשת הקדוש מזוהר כנודעהרע,

 לכל לאעלא תרעא מלכות[ ]מדת איהו - כ רנו, זח"ג ראה ]ב[ יו"ד נו"ן דל"ת אל"ף פירוש ]א[ מזדרך
 וראה א סב, חקת חדש זהר א קנח, כ ז, ח"א עוד וראה שם עיין וכו', לה' השער זה אתמר עלה וכו',חכמתא
 ושער, דלת הנקרא הנוקכא מצד דוד הנה התיקון( לוח )עיין איתא שם כסידור ]ג[ לך ויונעם מג דרךלעיל

 זה כל עם להאחז, האויבים מבקשים שם אשר דלת שאני היות עם ארוממך, אומרו וזהו 'תרע"א' כמילוי'אדנ"י'
 הכריאה אל למטה יורדת שאז מפני כלילה הנרות שמדליקין מבואר חיים עץ כפרי ]ד[ לי אויבי שמחתלא

 ואין וכו', למעלה לה שהיו האורות אותן לה ממשיכין אנו ואז לנערותיה, וחק לכיתה טרף לתת ולעשייהוליצירה
 שם ]ה[ שם עיין מועט, זמן אלא אינה הדלקה מצות גם לכן מועט, זמן אלא אליה להמשיך יכול הזההאור
 יהא ו"ו כזה וא"ו מאות אלף מילוי וכשיחסר ה"א וא"ו ה"א יו"ד כזה אלפי"ן כמילוי הוי"ה שם הואמ"ה

 לשם יכוין ראשונה שבברכה מבואר שם ]ז[ אהי"ה אה"י א"ה א' כזה כרבוע אהי"ה שם ]ו[ ד"םכגימטריא



קםאמונה מזדלדרבי

 מוב והיצר 'חשך' סוד הוא הרע דהיצר א()ע,
 הקליפה כי והיינו שם]"[, עיין 'אור',מוד

 שאמרו כמו הרע היצר להגביר רצווהיונים[
 זה והשך ד( פ"ב, רבה )נראשית במדרשחז"ל
 יצר שהוא ב'אור' המצוה כן על יון,מלכות
 האור את אלקים וירא ד( א, )נראשית בסודמוב,
 'מוב'.כי

 הקודש במחברת שכתוב מה לבאר יש כןועל
 יחודים שהג' לכוין ]ט[ חנוכה()שער
 ר"ע בהן יש מילואיהן ומילויבמילואיהן
 שם. עיין 'ער', וה' נשמת( )תפלת במודאותיות,
 את להכניע הוא הזה הזמן תיקון דעיקרוהיינו
 )נחושית במוד 'מוב', ממנו לעשות הר"עהיצר

 שכתב מה בזה מובן וכן 'מוב'. כי האור ד(א,
 להדליק בברכת לכפין פ"ר( חנוכה, )שערהאריז"ל

 וכתב יחודימ]י[, הג' ממפר הוא כי חנוכה'בר'
 עד חנוכה של כ"ה באותיות להמשיךשם

 ולפי שמ]יא[. עיין הנזכרים, יחודים בג'שיכוין
 עם 'נר', ממפר היחודים הג' כי מובן,האמור
 הזמן הוא אז כי 'רעה', גיממריא הוא'כ"ה',
 'מוב' כי האור ולהדליק 'הרעה', נגדלעמוד
 חנוכה נר מצות כן ועל 'הרע'. היצר כחלבמל
 הנקרא הרע היצר משכן ששם בשמאל,הוא

 א(. )ב, במוכה שאמרו וכמו'צפונ",

 הממוך במפח להניחו חנוכה נר מצות כןיעל
 האשה של הרחם היא הפתח כילפתח,

 ו( ד, )נראשית שכתוב וכמו הרע, היצרשורש

 )סנהדרין בש"מ וכמבואר רובץ, חמאת'לפתח'

 דבשעת רובץ, חמאת לפחח הכתוב על ב(צא,
 אליו נתחבר לאויר האשה מרחם האדםיציאת
 עיין הענין ופנימיות שם. עיין הרע,היצר
 צירי שתי במוך ד( סימן א, )שמואל תורהכלקומי
 אותיות הוא 'ציר' כי האשה, שברחםדלתות
 ולזה שמ]יב[. עיין'יצרי,

 מדליקיי
 שהוא האור

 הציר"י מוד שהוא לפתח ממוך מוביצר
 הרע היצר כח לכסל האשה, שברחםדלתות
 מוב. היצר כחולהגביר

 הקדוש המגיד מדברי שנודע מה ]בזה[ומובן
 ישראל עבודת במפר זצללה"המקאזניץ

 מהח' לילה בכל לכוין ש"1 והגם(, ד"ה)לחתכה,
 ולפי מכילין. מהי"ג 'א"ל' השם חנוכהלילות
 הוא א"ל' פעמים 'ח' כי לומר ישהאמור
 דלתות של הצירים למהר היינו 'רחם',ממפר
 ולהיות הרע, היצר ישא שמשם האשהרחם
 יתכן ולזה 'רע'. ולא 'מוב' בבחינת הציריםשני
 חנוכה'. נר 'להדליק ממפר הוא 'לפתח'כי

 הכתובים המשך שנאמר מה לפרש "1ולזה
 חרה למה לקין הי ויאמר ו-ו( ד,)נראשית

 היצר תתקן )אם 'תמיב', אם הלא וגו'לך
 לא ואם שאת. 'מוב'(, בבחינת להיותהרע

 'לפתח', בניקל(. לתקנו תוכל )שלא'תמיב',
 'לפתח'(, ממוך חנוכה נר הדלקת ידי)על

 ברבוע אהי"ה ושם מ"ה שם סוד 'פ"ט' בגימטריא הכולל ועם חינוכה ניר ליהדליק תיבות ראשי שהוא 'נחל'קדוש
 בריין אנפי דאחשיך הרע יצר - א קלא, זח"א אור איהו טוב יצר - א רמז, זח"ג עוד ראה ]ח[ ד"םשהוא
 אהי"ה הוי"ה הוא ראשונה ברכה יחוד לומר רוצה ]י[ שם עיין ס, דרך בגליון להלן מובא ]ט[ בהוושליט
 'נר' בגימטריא יחד ושלשתם אדנ"י הוי"ה הוא שלישית ברכה יחוד אלקי"ם הוי"ה הוא שניה ברכהיחוד

 צירים' ויכ' 'ש' גימטריא 'ציר' שתיבת שם ראה ]יכ[ כ"ה מספרם יהודים הג' של שהאותיות שם מבואר]יא[
 'קר' ואותיות שהוא, כמו ש' שי"ן, ב' גם שהוא 'שקר' אותיות נעשית החיצונים שם שולטין וכאשר שי"ן' 'ב'הם
 שם עיין יתירה, שמידה צריך ולכן 'ש', בגימטריא גםהם



אמונה מחנירדרכיקי
 הרחם דלתות צירי של הרע לבטל בניקלתוכל
 וכאמור. א"ל', פעמים ה'ח' ידיעל

 )תהלים ע"ה המלך דוד שאמר לומר ישוזה

 )ש(יורר הראש על האוב כשנון ב(קלג,
 ודרשו מדותיו, פי על שיורד אהרן זקן הזקןעל
 שני כמין מפין שני ב( ה, )כריתות בש"סחז"ל

 שם. עיין אהרן, של בזקנו תלויים היומרגליות
 לנר מרמז הטוב שמן כי מובן, האמורולפי
 'הרע' היצר להפוגי כשמן(, )שמצותוחנוכה
 )היינו הזקן, על יורד הראש על 'מוב'.ליצר

 הראש מן נמשך שהעיקר חנוכה, שלהיחודים
 פיד( חנוכה, שער חיים עץ )פף האריז"ל שכתבכמו

 יורד ואמר חנוכה]יג[(. נר של הברכותבכונות
 נמשכו לעיל הנזכרים יחודים הג' כי 'הזקן',על

 שנאמר ומה דיקנא. תקוני הי"ג מןהחמדים
 אמרו זה ועל מדותיו, פי על שיורד אהקזקן
 מרגליות שני כי כנזכר, וכו' מרגליות שניחז"ל
 זוהר בתיקוני שכתוב כמו יודין שני מורהם

 י']יל[, אורז דא מרגליות א( י, )נהקדטההקדוש

 )בראשית ה' וייצל א( מא, )ברכות בש"כ!וניבובך

 ברוך הקדוש ברא יצרים שבי יו41י"ן, בשני ז(ב,
 שם. עיין הרע, ויצר טוכ יצרהוא,

 )שהוא מרגליות שהשני מובן האמורולפי
 תלויים שהיו לעיל( כנזכר יודי"ן ב'מוד

 מוב, והיצר הרע היצר הם אהרן, שלבזקנו
 נרות ח' מדליקין שאז חנוכה, כזאתשתלויים
 'רחם', ממפר א"ל' פעמים 'ח' מודשהוא

 שנתקנו הרחם, דלתי צירים הב' הואששם
 וירא במור 'מוב' בבחינת שניהם להיותהיום
 'מוב'. כי האור אתאלקים

 שהיום על כן נקרא חנוכה זאת כי יתכן,ולזה
 יתכן ולזה המזבח, חנוכת' 'זאתקורין

 מוב 'יצר בגיממריא הוא חנוכת' 'זאת כיהרמז
 שהוא אהרן בזקן תלויים שניהם כי הרע',יצר
 המזלא בכח היום שמאירין מדות הי"גסוד

- ותתאהעילאה  ונקה']טי[. 'נוצר 

 ממקומו, ה' כבוד ברוך שאמרו יתכןולזה
 והיינו 'היםוד']טי[, הוא 'מקום'שכן
 רובץ חטאת פתח של דלתות הצירישנתקן
 הוא והכל 'טוב', ממנו ונעשה הרע היצרמקור
 חנוכה נרות בח' שמאירים מדות הי"ג ידיעל
 כנזכר ונקה' 'ניצר ניתתאה[ עילאה המזלבכח
 הוא 'טוב' עם נקה' 'נוצר בי יתכן ולזהלעיל.

 ממקומו': הוי"ה כבוד 'ברוךבגיממריא

 טחררך

 הממוך טפח בטנון לפרש ישיעדך
 מי שאמדו שכתבו במהלפתח,

 במפרים שכתבו מה פי על ה'. באליםכחוכה
 מוכשר הזמן הוא שבחנוכההקדושימ]א[

 עיין ]יד[ אהי"ה הוי"ה שהוא הראש מן אליה הנמשך האור מאותו היא המשכה עיקר קדשו לשון וזה]יג[
 שם חיים עץ פרי ראה ]סו[ ב קפז, זח"ב א צה, שם עוד וראה דבנינא יסודא אבן איהי " - א ח,שם
 שהם ונקה עם דנוצר בטישה ידי על המדות שאר כל ביומה מעוררת חסד נוצר שהוא הח' וביום - חנוכהשער
 א דף רז"ל, מאמרי שער ראה ]טז[ למלכות להשפיע כדי ותתאי עלאי מזלותב'

 פ"ד חנוכה, שער חיים עץ פרי לד דרך יט, דרך י, דרך לעיל ראה ]א[ מחדרך



אמונה מחדיךדרכי
 פותח בכונת )במירור( נודע כי פרנסה,להמשך

 יודין מב' באה שהפרנסה דשחרית, ידיךאת
 והאותיות בשילוב, ואדנ"י הוי"ה השםשל

 השפע, שפות"ח פת"ח צורת הואשבנתיים
 שמר[.עיין

 מישראל לבמל היונים שרצו מה העניןוזהו
 לב(, אות אנטיוכום, )מנילת ומילה שבתחדש

 של יודין ב' סוד הם ומילה שבת נידעכי
 הקדוש זוהר בתיקוני כמבואריאהדונה"י
 היו"ד מוד הוא מילה כי ב(, )ב,בהקדמה
 מאדנ"י היו"ד מוד הוא ושבתמהוי"היג[,

 שענין ונודעה[ דיליה. ונוקבא אנפין זעירשהוא
 למעלה להיות עולה שהנוקבא הואחדש

 ושניהם אנפין, זעיר של הקומהבמעלת
 השלם. היחוד הוא ואז אחד, בכתרמשתמשים

 בריך קודשא בין פירוד לעשות רצו כןעל
 כן על ח"ו, היחוד ולבמל לשכינתיההוא

 היונים, קלקול ובמלו החשמונאיםהתגברו
 הזעיר קומת להשוות חנוכה נר ידי עלותיקנו
- ונוקביהאנפין  שוה - יודין הב' שהוא 
 אותיות הששה של השפע ונפתחבשוה,

 השפע. פותח שהואאמצעיות,

 חנוכה, שקי חיים ען )סרי האריז"ל כתב בןועל

 נ'ר ל'הדליק תיבות בראשי לכוין0"ד(
 ועם 'פ"ח', גיממריא שהוא 'נחל' לשםח'נוכה
 הב' כי והיינו 'חנוכה', גיממריא הואהכולל
 יוצא הוא אדנ"י הוי"ה השילוב שליודין

 י]ו[די"ך ב' ודרשו ידיך את פותחמפסוק
 פעמים ,ב' יתכן ולזה יודי"ןנהן הב'שהוא
 אנו זה ידי שעל 'נחל', בגיממריא הואידיך'
 וכל ופרנסה בשפע עדנו מ'נחל' להשקותזוכין
אוב.

 שבתי מהר"ר הקדוש הרב כתב שפיר כןועל
 לברך צריך אינו דלכן שלו במידורזצ"ל
 שעושין )שהחיינו( הג' הברכה הימיםבשאר
 לאחר תיכף כי ]אדנ"י[, הוי"ה יחודבה

 ונשאר היחוד זה עושין ראשונההדלקה
 ענין עיקר שזהו חנוכה, ימי כלממילא

'חנוכה']י[.

 להניחו שצריך א( כב, )שנת חז"ל אמרו כןועל
 הוא 'מפח' שכן 'לפתח', הממוך'במפח'

 פעמים )ב' יודין הב' הוא )'נחל'( ד'פ"ח',תא
 'חנוכה'(, )ממפר 'דפ"מ' רזא וגםידי"ך(.
 ועל כשלימות, אדנ"י הוי"ה השילובשעושין
 אותיות הששה ידי על השפע ממשיכין זהידי

 לעיל. כנזכר פת"ח מוד שהואהאמצעיות

 השילוב ועשו המלחמה כבשו כאשר כןועל
 )השפיע( צינור, ועשובשלימות
 נפתה זה ידי ועל יודין, הכ' ידי על]המשפיע[
 של אמצעיות אותיות הששה שלהפת"ח
 'אלם' שכן 'באלם', כמוכה מי אמרוהשילוב,

 ממפר הוא יו"ד( חמר בתורה כתוב)כן
 השילוב של האמצעיות אותיותהששה

 שפותח פתח צורת אותיות, ו' וכיניהם אדנ"י[ כשילוב ]הוי"ה השם של יודין מכ' באה הפרנסה לשונו וזה]ב[
 ומגלים כשמלים מילה ערך יעקב, קהלת ראה ]ג[ כ ז, זוהר תיקוני עוד וראה 'יודיך' - 'ידיך' וזההשפע,
 י'ו"ד מ'גלה ר"ת מילה כן ועל הו"ה נשאר מלים כשאין אכל עמלק, מתחת סוד שהוא היו"ד נתגלההעטרה
 פותח - כ ז, זהר תיקוני הקדמת ראה ]ה[ כ א, פרק ר"ח, שער חיים עץ פרי ראה ]ד[ ה'קליפהל'המתיק

 היחודים כונת ראה ]ו[ כ סו, שם עוד וראה יודיך אלא ידך תקרי אל ואוקמוהו רצון חי לכל ומשביע ידךאת
 שם בגליון שכתכנו וכמה מז, דרך לעיל חנוכה נר הדלקת כרכותשל



אמונה מחדרךררותיקיב
 לכל וכלכלה סובה פרנסה ובאהנזכרי[,

ישראל:

 הידוע פי על שד יומר יש יהרבענין
 חנוכה שימי הקדושיםממפרים

 והענין יישראל. פרנסה להמשכתמשגיים
 דרך באים ההשפעות כל הנה כי הוא,לדעתי
 אינו היסוד אמנם צדיק]"[, יסודהצינור
 שהם והוד מנצח שמקבל מה אלאמשפיע
 מה הענין ובזה ,טן. לצדיקיא מן דמחניןהרחיים
 הפרנסה העדר הרבים בעונותינו רואיןשאנו

 כי בהרחיים, קלקול "ם כי הזה, בזמןלישראל
 ובזה הרבימני[. בעונותינו ההוד ניתקעתה
 ונתקנו ההוד תיקון זמן שהוא בחנוכה כימובן

 הוא כן על לצדיקים, מנא דמוחנותהרחיים
 פרנסה. המשכתזמן

 היקום כל את ו( א, )דירים הכתוב שאמרוזהו
 א( קי, )סנהררין חז"ל ודרשו ברגליהם,אשר

 שנצח בזמן כי והיינו וכו', אדם של ממונוזה
 האמת כה מאיר אז בשלימות הם שניהםוהוד
 בזמן כן שאין מה קשומניא[. סמכי תריןבסוד
 בסוף חז"ל אמרו הזה, בזמן בההוד, פגםש"ת
 תהיה דמשיחא בעיקבתא כי ב( )מם,מומה
 אחד שיקרא כי סו(, ש, )"~עיה נעדרתהאמת
 הרבימני3[. בעונותינו קאי לאכרעא

 שער חיים עץ )פר האריז"ל בדברי לומר ישולזה
 הא' להמשיך בחנוכה לכוין פ"ר(חרכה,

 בזה כי והיינו ס"ה, דמילוי דאהי"ה רבועשל
 'אדם']יג[, להיות 'ד"ם' לאותיות ה'א'נתמלא

 שכתוב וכמו אמת, של התיקון נעשהומזה
 ספירת שער חיים עץ )פר העומר מפירתבכונת

 הכח נמשך ההוד וניקון יחי שעל והיינךהעומר(,
 וזהו 'קשום'. סמכי תרין בסוד 'אמת'של

 והיינו ברגליהם, אשר 'היקום' כל ואתשאמרו
 והוד נצח סוד רגלים הב' תיקון ידישעל
 לימוד ההשפעה נמשך בשלימות,כשהם

 כלומר 'יסוד' נקרא הזאת והמדה ב( )יח, ב שער אורה, שערי ראה ]ח[ ה' נ' ו' ד' ה' א' אותיות כלומר]ז[
 זולתי וקיום שפע אדנ"י למדת שאין לפי יסוד מדת על נשענת אדנ"י מדת כך היסודות, על נשען שהביתכמו
 צדיק, שהוא אחד עמוד על עומד, הוא מה על העולם אמרו ב יב, חגיגה ובגמרא ח"י א"ל הנקרא יסוד מדתעל

 כענין אדנ"י במדת ונותן וברכה טוב כל שמשפיע השפע סוד הוא צדיק שנקרא וענין עולם יסוד ויצדיק'שנאמר
 שערי ראה ]ט[ א פב, שם ב רמז, זח"א א שער שם עוד וראה ונותן חונן וצדיק כא( לז, )תהליםשנאמר
 'שחקים', נקראים צבאות אלהי"ם י"י שהם והו"ר נצ"ח שהם האלו מדות שתי כי ודע א לה, ג-ד שעראורה
 שבהם שחקים ב( יב, )חגיגה רז"ל שאמרו וזהו שחקים ונקראו לצדיקים מזון המכינים היכלות שני הןואלו

 הנקראים הצדיקים כל וחיים ופרנסה כח מקבלים וצדק צדיק ובכלל ויצדק', 'צדיק' שהם לצדיקים מןטוחנים
 ספירות משלש אצילות שפע מקבלים וגבורה'[ 'גדולה נקראים וגם ומים' 'אש ]הנקראים השמים וכשיהיו שמםעל

 'אדני' הנקראת הבריכה תתברך ומשם יסוד', הוד 'נצח שהם שתחתיהן ספירות ג' על טובתם ישפיעו אזישעליהן
 שחקים ערך כג, שער פרדס א כו, זח"ג וראה צדק יזלו ושחקים ח( מה, )ישעיה סוד וזהו 'צדק',הנקרא
 אחד א קד, שבת גמרא ראה ]יכ[ ב יז, זהר תיקוני הקדמת ראה ]יא[ חיים ובעץ א יז, זח"כ ראה]י[

 ולא בהוד היא הקליפות אחיזת עיקר כי אמנם - פ"א השבת, לשער הקדמה חיים עץ פדי וראה קאיכרעא
 שהוא אחד ברגל רק הוד, נצח שהם רגלים בב' אחיזה לו אין כי פירוש רגלים, לו אין השקר ולזה כנודעכנצח
 י, )דניאל סוד וזה לדוה, נהפך ומהוד החורבן, היה הה' באלף לכן דוה, היום כל יג( א, )איכה סוד והיאבהוד,
 הם הקליפה כי לעיל שם ]ראה שקר הנקרא הקליפה, אל תפיסה לו אין בנצח אך למשחית עלי נהפך והודיח(

 זה והבן ישקר, לא ישראל נצח כס( טז, א )שמואל גם אמר ולזה מתמעטים[, הם שהולכין מה וכל שקראותיות
 שכתבנו ובמה מז דרך לעיל ראה ]יג[ שלוקחת ההוד כנגד שהיא אחד, רגל אלא בו אין שקר של ק' אותלכן

 שםבגליון



קיגאמונה מחרזדרכי

 הוא וזה 'יקום', מספר א( ריו, )זח"נ 'יוסף'שהוא
 אדמנה[. של ממונו ההשפעהיסוד

 עם דגל שנשאו ]מה[ )כי( הרמז יתכןולזה
 לעיל הנזכר תיבות, בראשי 'מכבי'שם
 כמכה מי מכבי 'דגל כי הקודמים,בדרכים
 הוא ממקומו'נט~[ הוי"ה כבוד ברוך הויהבאלם

 פרנסה'נטי[: עם דגל פעמים 'ב'בגיממריא

 שכתבו מה פי עץ בזה טרד לומרןיקם
 השפעת זמן הוא חנוכהשם
 חנוכה נר בשעה אז כי 5ישרא5.הפרנסה
 וחוק לביתה מרף לתת יורדתהמלכות
 )שער חיים עץ כפרי שכתוב כמולנערותיה,

 ואתה רמז וזהו לעיל. וכנזכר פ"י(חנוכה,
 שנתן היינו וכו', להם 'עמדת' הרביםברחמיך
 נצח 'רגלים' הב' של 'עמידה' הכחלהם
 מתרי וממילא בהוד, הקלקול יהיה שלאוהוד
 פרנסה, להם יבא והוד נצח קשומסמכי
 'מחקי' להעכירם שרצו היונים ננדועמדו
 אריז[ טז, )נעה דמזוני לישנא 'חוקא'רצונך,

 לעיל.כנזכר

 'חנוך', מלשון 'חנוכה' שנקרא לומר ישולזה
 'חנונה'ני"[, של הנם עמן היהשבכחו

 בניקוד יהו"ה הוא פרנסה של השם כיויורמז
 הנקודות עם הזה והשם יהו"הניט[, כזופרנסה
 חנוכה נר תיקנו כן ועל 'חנוך'נכ[.גיממריא
 מצוייץ הכית ונעל נימין ומזוזהבשמאל
 כו(, שאילתא בראשית, נאון אחאי הרב )שאילתותבאמצע

 שד"ינכא[ השם בסוד הוא שבימין מזוזהכי

 שהוא רבונכב[ כשם שמו שהוא חנוךשהוא
 ונ'ר כנזכר. פרנסה בניקוד הוי"הגיממריא
 של הנקודות מספר 'נח', תיבות ראשיח'נוכה

 שכן באמצע, מצוייץ הבית ובעל)ה(פרנסה.
 שכתב כמו הצפנית של היחוד מספרהוא
 שהוא פ"ו( הצינית, טנת )שער חיים עץ בפרירבינו
 )בכונת שם עיין 'ח"ו, מספר הוה"י וה"יו"ה

 נשפע חנוכה נר בכח עתה כי הד'(.יחוד
 למוכה שוים כולם קוים, הג' בכלהפרנסה
 ישראל.לבני

 ה' כבוד יהי א( ס, )חולין ז"ל אמרם ביאורוזה
 שר זה[ ]פסוק לד(, קד, )תהלים,ולם
 פסוק(, תוד"ה )ראה חנו"ך שהוא אמרו,העולם

 הכולל, עם 'נ"ח' עולה כבוד' 'יהי כיוהיינו
 כי יתכן, האמור ולפי בסידורנבג[. שכתבוכמו
 פרנסה, בנקודות הוי"ה שם סוד שהוא'חנוך'
 פרנסה שימשיך לעולם, ה' כבוד יהיאומר
 ויצא בפרשה שכתוב כמו 'כבודישנקרא

 נצח מדות הכ' ידי על נתקן יסוד מדת כי יג( תיקון )סוף זהר כתקוני ממ"ש נודע - נט דרך להלן ראה]יד[
 והוד נצח תיקון ידי על כי למטה. להשפיע לרדת מלכות למדת נתאפשר אלו מדות תיקון ידי שעל שם עייןוהוד,

 כגימטריא והתיבות הכולל עם ]סו[ סז דרך ולהלן כז, דרך לעיל היטב ועיין שם עיין יסוד, מדת גםנתקן
 הוא, דמזוני לישנא חק דהאי משמע מאי הגמרא לשון וזה ]ע[ תתע"ב בגימטריא האותיות עם ]טז[תתע"כ

 שחנוכה השל"ה כשם לח דרך לעיל ראה ]יח[ פרעה להם נתן אשר חקם את ואכלו כב( מז, )כראשיתדכתיכ
 צח. דרך צא. דרך לקמן עוד וראה הענין כיאור שם עיין הזה, עולם כו שנברא ה' כתוספת חנו"ך בחינתהוא
 מלא ביתי ושיהיה ומסיים פרנסה, על תפלה שם שהביא עלינו כרך ככונת האריז"ל כסידור ראה ]יט[ קאדרך
 הוא שוא )ששה(, ו"ו אות דוגמת הוא שפת"ח הנקודות גימטריאות כללי פי על לומר רוצה ]כ[ יהו"הכרכת
 - כ רנא, זח"ג ראה ]כא[ )עשרה( יו"ד דוגמת חיריק וגם וא"ו, דוגמת קו קמץ )עשרים(, יודי"ן שנידוגמת
 שהוא שם עיין ]כג[ א סג, זהר תקוני כ לח, סנהדרין ראה ]כב[ דתרעא ומזיקים שדים דמכריח דמזוזהשדי



דרךדרכניקיד

 והוא הזה, 'הכבוד' כל את עשה א( לא)שרשית
 'יהי שממפרם השם של הנקודות ידיעל

 ח'נוכה נ"ר תיבות ראשי 'נח']כי[ ממפרכבוד'
 לעיל.כנזכר

 הוא וברחמים' ובחמד 'בחן אומרים אנוושה
 שעל לומר ורוצה בשר, לכל לחםנותן

 לכל לפרנסה להם נשפע דחנוכה הכחידי
 נ"ר תיבות ראשי שהוא 'בחן' ואמרבשר.
 השם ממפר 'ובחמד' כנזכר, 'חנוך' סודח'נוכה
 לעיל. כנזכר הנם נעשה ידו שעל'מכבי',

 באלם כמכה מי 'מכבי ממפר הוא'וברחמים'
 דהנוכה, הנם היה זה ידי שעלהוי"ה',
 הב' ותיקנו היונים, החיצונים עלוהתגברו

 כנזכר: האמת במדתרגלים

 מםררך

 רשומות ודורשי מכב"י.הדגיים עי כתוב שהיה במה יתפרשעוץ
 שמוכה מ"י תיבות ראשי שהואאמרו
 היה דחנוכה הנם ענין כי "הו"ה.בשיים
 אא"ז וכתב בשמן, הברכה שורהשהיה
 מאמר מבת כסלו חדשי )מאמרי יששכר בבניהקדוש

אמונהמס
 העליונה הברכה ששרתה יח( אות תורה,אור
 לדרכו שם עיין פעמים, אלף הפךעל

 ]א[.בקודש

 כב,  )שבת חז"ל תיקנו זה דלצורך נראהוהנה

 כדי בשמאל חנוכה נר להדליקא(
 ובהבנת בשמאל, חנוכה ונר בימין מזוזהשיהא
 בחנוכה הנה כי דעתי עניות לפי נראההענין
 משם הנמשכים החמדים התגברותהוא
 מקאזנהן הקדרם המגיד שכתב וכמוא"ל,

 ד"ה לחנוכה, )דרוש ישראל עבודת במפרזצללה"ה

 השם לכוין בכונות מידר שהאריז"ליעם(
 אמנם הנוכה, של הראשונה בלילהא"ל

 לילות הח' לכל מאיר זה משםההמשכה
 תיקוני בח' המאיר א"ל שם בסודדחנוכה
 נא, )שבת בש"ח חז"ל אמרו זה ועלדיקנא.

 דחנוכה[ ]יומין בכסליו בכ"ה רבנן תםב(
 שכונתו כמליו שבכ"ה דהיינו אינון,תמניא
 וממנו יומין תמניא כל נכלל בה א"ללשם
 ימים לשמונה הנם שהיה וזה האורה,יוצא

 שם. עייןדייקא]ב[,

 לעשות שתקנו מה יתכן האלו הדבריםולפי
 מדברי נודע כי דייקא, ב'נר' להנזלזכר
 'נר' של בהכונה פ"ד( חנחנה, )שער חיים עץהפרי
 היה כאלו הימים באלו לסמה הארהלהוריד
 לו שוה בפנים פנים בעלה עםהזיווג

 עם לומר רוצה ]כד[ וכו' רז"ל שאמרו חנות ד' נגד ה"ה וא"ו ה"י יו"ד כזה, מילואים בר' שישנו ח"ןהשם
הכולל

 בכן דלעילא ברכתא באלף הטבעי פך שנתבטל דהיות יוסף הבית קושית בזה שמתרץ שם ראה ]א[ מטדרך
 ויעבור, ענין הכונות שער וראה הנ"ל חיים עץ פרי ראה ]ב[ צד דרך לקמן עוד וראה ראשון בליל אף נסהיה
 אות אורה, ימי מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר שער עוד וראה פ"ו הסליחות, שער חיים עץ פרי זדרוש
 לד, אות שם עוד וראה החסד מדת 'אברהם' גימטריא א"ל' פעמים 'ח ע"ה, אבינו אברהם בחינת שהוא -פז
 צז אות סז,אות



אמונה ניזדרכי
 גיממריא דרועין וב' אברין ברמ"ח הכתרעד
 עיין יאההויה"ה, זה בזיווג הוי"ה ושם'גר',
שם.

 ממפר הוא א"ל' פעמים 'ח' נכון,ולדרכינו
 בשילוב אהי"ה הוי"ה והזיווג'רמ"ח',

- א' פעמים י' דהיינו בהכאה, לעילהנזכר  
- ה' פעטים ה'י', - י' פעמים ו' כ"ה,   
- ה' פעמים ה'מ',  ממפר הכל מך כ"ה, 

 'א"ל'. עם 'חנוכה' כממפר'ק"כ'

 בפנים הוא כשהיחוד ונוקבא זעיראמנם
 זרועיו, ובי אברים ברמ"ח א' כלבפנים

 עם 'רמ"ח' )וכן 'ת"ק', ממפר עוליםשניהם
 המילוי וכן 'ת"ק']ג[(, עולה הנוקבא של'רנ"ב'
 כן גם הצמצומם[, שם שהוא שר"י שםשל
 ולהרבות הצמצום למנוע וכדי 'ת"ק']ה[,עולה
 חנוכה נר מצות לעומתם שיהיה אמרוהברכה
 החמד שיתרבה א"ל, פעמים הח' מורשהוא
 הב' השם, של הכח ותעצומות עוז ברובא"ל
 מזוזה, ומצות חנוכה הנר הוא ביחדמצות
 עולה ת"ק פעמים ב' היינו כנזכר שד"יששם
 זה ידי על הצימצום, שנמנע וכיון'אלף'.
 הב' כממפר ככה, פעמים אלף הברכהשרתה
 ממפר שהוא כמכר, חנוכה ונר כהוזהמצות
- כזה במילואו שד"י''א"ל  לס"ד, 'אל"ף 
 אלף(, עולה א' הכולל )עם יו"ד' דל"תשי"ן
 לבניה מניקה עילאה אימא הזה השםשבכח
 )שער חיים בעץ שכתב כמו ומידד אלדדבמור

 על שהתגברו החשמונאים של הענין היהוזה
 שאמרו כמו האור לטנוע שרצוהיונים

 יון, מלכות זה יחשך ר( פ"ב, רבה )בראשיתחז"ל
 זה ידי ועל והתפלה התורה מישראלשימנעו
 פנים ונוקבא זעיר יחוד ]יבמלו[)במלוה(
 התנבר זה ידי ועל 'נר', גיממריא שיהיהבפנים

 די לעולמו שאמר 'שד"י' השם שלהצמצום
 מ'חקי' ולהעבירם אומרים כן יעל א(. יב,)חגיגה
 א(, ש, )בעה דמזוני לאטנא חוקא כירצונך,

 ]ו[הוא העליון רצון בכח בא שהפרנסהוהיינו
 'שד"י' השם וגברו מנעו והם צמצום,בלי

 זעיר היחור לעשות כן על צמצום,בחינת
 א"ל פעמים הח' להמשיך בפנים פניםונוקבא
 שהוא א"ל', 'חמד בחינת ונעשה דרועין,בב'
 מפסוק היוצא 'חמד' גימטריא ,מכבי' שםסוד
 פעמים 'ח' והיינו הוי"ה, באלים כמוכהמי

 ונתרבה ההשפעה בא זה ידי ועל כנזכר,א"ל'
 ולזה כנזכר. ככה פעמים אלף בהשמןהברכה
 כמוכה מי של השם זה הדגלים על כתובהיה

 שזה להורות הוי"ה, א"ל( פעמים )ח'באלי"ם
 מקומו לפי אז הנצרך הענין עמקותהיה

 כנזכר:ושעתו

 נדרך

 מ'י ואמרו מכב"י, השםהדמים עי נחקק שהיו שכתבו במה יאמרעלך
 אא"ז דברי פי על ייהו"ה. ביאייםשמוכה

 חנוכה שער ריש חיים, עץ פרי עחן הנקבה, איברי מספר הוא וירנ"ב' הזכר, איברי מספר הוא 'רמ"ח' פירוש]ג[
 פרשת תנחומא מררש ראה ]ד[ והגם ר"ה לחנוכה, בררוש ישראל עבורת עוד וראה פי"ט העמידה, שערשם
 חגיגה מגמרא והוא רי לעולמו שאמר מי - שם התורה על רש"י וראה רי וארץ לשמים שאמר - י סימןמקץ,
 'ת"ק' עולה ביתר כולם יו"ר של ו"ר רל"ת של ל"ת ס' עולה שי"ן אות מילוי של י"ן לומר רוצה ]ה( איב,

 יט דרך לעיל בארוכה הדברים הסבר ראה]ט



אמונה נדלדרכי
 חנוכה מאמרי יששכר בבני זצללה"ההקדיש
 חנוכה שענין סר( אות ר, טאמר מבת כסלו חדשי)סאהף
 יש כן ועל גיהנמנא[, של מדינה הצלההוא

 כממפר תיבין ק"ת דחנוכה ההודאהבנוסח
 שמנבן. עיין'גיהנם',

 ב( ח, )במדבר שנאמר מה הענין לנמר ישוזהו

 המנורה פני מול אל הנרת אתבהעלתך
 )שם( הרמב"ן מדברי וידוע הנרות, שבעתיאירו

 ולפי חנוכה. נר הדלקת ענין על קאישזה
 'מנורה' כי המנורה, פני מול אל יתכןהאמור
 ידי שעל הגיהנם, ענין הוא 'אש', ממפרהוא

- 'המנורה'הדלקת - 'חנוכה' נר   נצולים 
 יאירו שכתוב מה יובן ובזה גיהנם. שלמאש
 פ"ב, רבה )בראשית חז"ל אמרו כי הנרות,שבעת

 יון שמלכות והיינו יון, מלכות זה וחשךר(
 מדינה קשות הגבורות ישראל על לעורררצו
 פי"ד, רבה )שמות במדרש שכתוב וכמו גיהנם,של

 גיהנם זה ב(, א, )בראשית תהום פני על יחשךב(
 נר ה-י ועל שם. עיין הרשעים, עלשמכמה

 ועל מגיהנם, וניצולים החשכות מאיריןחנוכה
 השוק, מן 'רגל' שכלה עד להדליק תיקנוכן
 י-טמרך ה( פי"א, רבה )במרור במדרש שאמרוכמו

 וכן 'הגיהנם', מן 'רגלך' ישמור כר(, ו,)במרבר
 כטמור. חסידיו 'רגלי' מ( ב, א )שטואל אומרהוא
 הנרות. שבעת יאירו אמרולזה

 ממוך להדליק שצריך א( כב, )שנת אמרווכן
 כמו לגיהנם פתחים שבעת כיל'פתח',

 כן על )פנ"ב(, אליעזר דרבי בפרקישאמרו
 וחכמים הנרות, שבעת להדליק תורהאמרה
 ברמזם יתאימו יחד ושניהם לפתח, ממוךאמרו

 פתחים: מהז'להנצל

 ח' יהדייק שצריכין במה שדאוזכן
 א"ש לשם לילה נכל ושכויןימים

 ממוך ומדליק שכתבנות[, כמו תיקוניםמהי"ג
 פם"ח, רבה )נראשית במדרש חז"ל אמרו כילפתח,

 על יושב אברהם לבא לעתיד לוי רבי אמרח(
 מ-אראל מהול אדם מניח ואינו גיהנםפתח

 א( רלח. )ח"א בזהר שרמזו וכמו שם וכתב ]כ[ 'אתה' בשם התחברות ידי על שהוא שם ראה ]א[ נדרך
 חנוכה, ונר מזוזה שנים, אלא שנים תקרי אל כא(, לא, )משלי שנים לבוש ביתה כל כי משלג לביתה תיראלא
 השנה שבכל השנה, לילות כל כמו נרות הדלקת בעת חנוכה בערבי החלונות לסתום אין שלכן שם עוד וראההבן
 מאמרי יששכר בשער וראה שם עיין פתוחין, עדן דגן תרעין נרות הדלקת בעת אכל בלילה, סתומין עדן דגןתרעין
 וגו' בסתר יושב נועם בויהי רצה( )סימן שבת הלכות אברהם במגן נב אות אורה, ימי מאמר טבת כסלוחדשי

 אמרו חשמונאים שכהני מפני 'הכהנים', כמנין תיבות 'ק"ל' בו שיש תשב"ץ בשם כתב שבת במוצאישאומרים
 שיאמרו החשמונאים ומלחמת חנוכה באא שבת מוצאי שייכות מה עיון וצריך לשונו כאן עד ונצחו, במלחמהאותו
 שאומרים נועם ויהי כי חנוכה, נרות עם אחד ענין שהוא לומר יש אך החשמונאים שאמרו המזמור זה ידיעל

 של מדינה להציל הוא חנוכה וכן שבת, במוצאי מלהחזירם שידחו מגיהנם הנשמות להציל הוא שבתבמוצאי
 דלא הגופין אותן על יאיר דחנוכה הגנוז מאור וגם 'גיהנם', כמנין תיבות 'ק"ח' ההודאה בנוסח יש כן עלגיהנם,
 הזה בהמזמור רמוז לומר יש וזהו בארוכה חנוכה במאמרי יששכר בבני כמבואר לתחיה, ולהחזירם כראויתיקנו

 אחר בסתר יושב פעמים ז' לילה בכל לומר בסידור כתוב וכן חנוכה, בנס מלחמתם ונצחו חשמונאיםשאמרוהו
 'נועם' שהוא קודש שבת במוצאי נועם לויהי האריז"ל בכונת וכנודע כנזכר נועם ויהי ומתחילין חנוכה נרהדלקת
 כמבואר היבינה' אור בחינת הוא 'חנוכה' וגם המעשה, ימי בששת ידינו מעשה על יומשך שבת של 'בינה'בחינת
 'הבינה' אור בחינת וגם דשבת, 'בינה' מבחינת קודש שבת במוצאי ימשיכו וכאשר חנוכה נר להדליק בכונתבסידור
 הנחמדים[ דבריו עוד שם ]ראה כנזכר )בינה( 'נועם' ויהי וזהו בינה' פעמים 'ב' נמצא הנזכר, הכונה כפי חנוכהדגר
 זצללה"ה מקאזניץ הקדוש המגיד בשם שכתב מה מט דרך לעיל ראה]ג[



קיזאמונה נארזדרכי

 ממוך מדליקין ו6ה שם. עיין לתוכה,לירד
 א"ל' פעמים 'ח' של הכח ומעורריםלפתח
 כעמוד יעמוד שהוא 'אברהם', ממפרשהוא
 גיהנמ)ד[. של מדינה בניו להנצלהברזל

 אל, מדת רק 6ה לכוין שצריכין יתכןולזה
 מזוהר הקדוש זהר התיקוני דברי פיעל
 מלאך דימינא ותוקפא לשונו: וזה ב(, )ם,חדש
 כמוכה מי שם על דאיהו מיכאל ודאהחסד
 ע"ב דסליק מכב"י, שמיה די יהו"ה,באלים
 כי כ( מג, )"נעיה דיליה וחיליה וכו',בחושבן
 אשא, מכב"י הדא תכוה, לא אש במותלך

 ממים אריה דאיהו אריה דמות איהוומיכאל
 הגר"א שם וכתב לשונו. כאן עדוכו']ה[,

 שהמלאך קאמר דלהכי בביאורו, ז"ל]מ[ווילנא
 באלים, כמוכה מי מפסוק יוצא הואמיכאל
 א"ל, נקרא החמד גדול שהוא יתברך השםכי
 א"ל. השם כמו החמד גדול שיהיה שםואין
 ואין רבו ]כשם[ )כשמו( ששמו 'מיכאל'ובכן
 בדמות הוא כן ועל החמד)י[, כמלאכיכמוהו
 כח נמתק כי 'גבורה', בגיממריא שהוא'אריה'

 ע"ב השם של אותיות הרי"ו ידי על'הגבורה'

 חנוכה 'נר' שאמרו מה יתכן האמורולפי
 הדלקת ידי על כי הגבור"ה, קובשמאל,

 שהוא א"ל השם של כח ממשיכין חנוכהנר
 'אריה'( בגיממריא )'גבורה' מיכאלהמלאך
 'גיהנם' של הדין ותוקף הגבורותלהמתיק
 היה שמן שהפך העובדא היה ובכןכנזכר.
 ב( כא, )שבת גדול 'כהן' של בחותמומחותם

 שהוא מיכאל הקדוש המלאך של כחושהוא
 מנחות סוף בתוספות שכתבו כמו רכא,כהנא
 דוכתי)ט[. בכמה הקדוש וכזהר ומיכאל( ד"ה א)קי,

 הדגלים על כתוב שהיה מה לפרטם ישולזה
 כמוכה מי ואמרו 'ככב", השםזה
 המלאך זה של הכח לעורר יהו"ה,באלים

 כנזכרי[: גיהנם אש מכבה שהואמיכאל

 נאדרך

 כמוכה מי שאמרו במה יאמרעןר
 בברכת ככונות הנה כי הוי"ה.באיים

 פ"ר( חנוכה, "ער חיים עץ )בפר' 'נסים']"[שעשה

 מדת הכונה שהוא דחנוכה א' בליל כי ישראל עבודת הקדוש מספר נודע - מז אות שם, יששכר שער ראה]ד[
 הקדוש בזהר כמבואר חסדו, ה' יצוה יומם ט( מב, )תהלים בחינת בסוכות שהוא וכמו ימים, ח' על החסד נמשךא"ל
 'ח' כן על ימים. הח' על היום כל אל חסד שהוא א"ל ממדת זה לפי נמשך והנה יומין כולינו עם אזיל חסדדהאי

 א קלב, זהר תיקוני עוד ראה ]ה( כנזכר ימים הח' בכל דאזיל החסד מדת שהוא 'אברהם' בגימטריא א"ל'פעמים
 הוא הדא לקב"ה. שבח ביה בימא לישראל משה אעבר כד דא ובגין ימא, על ממונא ואיהו מיא איהומיכאל

 גדול כח והוא מעלה של מחסד דאתי הגדול השר מיכאל - ב קמה, זח"ג ראה ]ו( ה' באלים כמכה 'מידכתיב
 ערך יעקב, קהלת וירא פרשת הפסוקים, שער ראה ]ז( א יב, זהר תקוני א רלה, ח"א שם עוד וראה מעלהשל
 ע"ב של אותיות רי"ו הן 'גבורה' גימטריא ו'אריה' וכו' בחכמה ימינא שהוא י', 'מלאך אותיות מיכאל ]ח[ע"ב

 וכו' המזבח גבי על יורד שהיה אש של אריה שיש ר"ל ממים, אריה דאיהו וז"ש גבורה כולל חסד כידחסד.
 ב ל, ח"ג א פ, ח"א א רמז, שם וראה דימינא מסטרא ואתי איהו רבא כהנא מיכאל - א רלא, זח"ב ראה]ט(
 שקבלו ידי שעל גיהנם, של אש לכבות מסוגל 'מכבי' ששם הנ"ל חדש הזהר בשם סג דרך להלן ראה ]י(ועוד
 המתגאים של גיהנם האש לכבות שסגולתו זה לשם זכו ענוה כדרך יתכרך השם את לעבודעליהם

 שם עיין הנסים, על בכונת זה הביא פ"ד חנוכה, שער חיים עץ בפרי ]א( נאדרך



אמונה נבדרךדרכניקיח
 הזהר דברי פי על לפרש ופט 'נם-ים'.שהוא
 עתידין לבא ,תזף כי ב( )ממז, ואתחנןהקדחם
 זו ושירה כמוכה', מי 'ה' שירה לומרישראל
 אינון דהא ימא, על שאמרו מהשירהעדיפא
 מלין, תלת כתר אלא קד"טא שמא אדכרולא

 הוי"ה, באלים כמוכה מי יא( סו, )שמותדכתיב
 דכתיב קד"טא, לשמא מקדמי אינוןוהכא
 שם. עיין כמוכה, מי ה, י( לה,)תהלם

 גדולים ישראל באמת כי מובן,והענין
 החסרון רק השרתנב[, ממלאכיבמעלתן

 אחרי רק השם הים על אז אמרו שלאמה
 רצונו עושים אז היו שלא מפני תיבותשלש
 עובדי הללו וכו' השר שמען עד מקום,של

 כן פי על ואף ב(, קע, )וח"ב והללו זרהעבודה
 הדין משורת לפנים ברצונו יתברך השםעשה
 וקרע מעשיהם לתקן עליהם קבלו אשרעל
 מצד ראויים היו לא פנים כל על הים.להם

 ג' אחרי רק השם אמרו כן עלמעשיהם,
 לעתיד אבל ה'(, באלים כמוכה )מיתיבות
 נהיה אז כראוי, ונזדכך מעשינו שנתקןלבא

 השם את להזכיר ונוכל מלאכיםבמעלות
בתחלה.

 ישראל את מכב"י יהודה שעורר יתכןולזה
 במעשיהם, המצב בשפל שהם שידעאז

 שהשם ונפלאות נמים רואים שהם פי עלאף
 להפליא, עד במלחמתם עמם עושהיתברך
 הדין משורת לפנים שהוא ידעו זה כלעם
 כדאי שאינם וידעו סוף, ים קריעת כעיןוהוא
 באלים כמוכה 'מי רק כמוכה' מי 'ה'לומר
 עמהם שעשה מוף ים בקריעת שהיה וכמוה',
 שעשה זהו כן על הדין, משורת לפניםרק

 כנזכרי[: 'נם-ים' שהכונה'נמים'

 נבדרך

 בשם ששמעתי מה פי על ירמר. "טעןד
 בעל הגה"ק זקיני לפני שאמר אחדחכם

 שאומרים מה בביאור זצללה"ה יששכרבני
 אותו שאהבת שמאהבתך שחרית()תתלת

 ישראל שמו קראת בו ששמחתומשמחתך
 "ט מלאכים, של כתות ב' שיש והיינווישורון,

 כגון 'אל' באותיות בשמםשמסיימים
 כנון 'רון' באותיות שממיימים ופט'מיכאל"א[.
 הב' של המעלות להם "ט וישראל'מממ]רון['.
 להם קרא כן על 'רון', ושל 'אל' שלכיתות,
 ו'"טרון' 'אל"נ[, עם 'ישר' אותיות הוא'"טראל'
 שמעתי. כאן עד 'רון', עם '"בר' אותיותהוא

 שם עיין הנסים, על בכונת זה הביא פ"ד חנוכה, שער חיים עץ בפרי ]א[ נא דרך שער תחם עץ ראה]ב[
 כעת - פכ"ט רבה, אליהו דבי תנא ב צא, חוליז גמרא עוד וראה פ"ד ומ"ד, מ"ן שער חחם עץ ראה]ב[
 קריעת בשעת - לב דרך לעיל ראה ]ג[ השרת ממלאכי גדולים הם שישראל אמרו מכאן וכו', ליעקביאמר
 לרחם הרצון בעל של רצונו היה כן רק למקטרג להשיב מה מספיק תירוץ היה ולא ים של השר טען סוףים
 ראויים ישראל היו שלא דחנוכה נס כן שכמו בהמשך שם עיין לפניהם, אויביהם ולתת להצילם ישראל עמועל
 שם עיין טעם, בלי ברצון והיה מעשיהם מצד להצילםכלל

 מזדעזעין כולהו גבריאל, מיכאל כגון 'אל' כהאי דאתקריאו מלאכים כל - א קכג, זהר תיקוני ראה ]א[ נבדרך
 ישראל ערך כג, שער פרדס ראה ]ב[ האלהים אלהי דאיהו 'א"ל'מהאי



קשאמדנה כדלררן

 לזה, תבלין קצת לתת נראה דעתי עניותולפי
 בכורך בנך שאומרים מה ההמשךולבאר
 ישראל שמו קראת וכו' שאהבתשמאהבתך
 וכו', לך להודות חייבים אנחנו לפיכךוספרון,
 שאמרו בשעה א( )פח, בשבת ת"ל אמרודהנה
 גילה מי קול בת יצאה ונשמע נעשהישראל

 משתמשין השרת שמלאכי לשון לבני זהרז
 שאמרו מה הענין נודע והנה שם, עייןבו,

 אומרים היו אם כי ונשמע, נעשהישראל
 יעשו שלא ח"ו משמע היה ונעשהנשמע
- מקודם מעמה שיבינו עדמצוה  )כי 
 שאמרו כיון אבל הבנהג[(, לשון הואשמיעה
 שלא פי על אף שיעשו משמע ונשמענעשה
 וזהו האנושי, שכל פי על המעם בשכלםיבינו
 השרת שמלאכי לשון שאמרו מההענץ

 לעשות רק נברא המלאך כי בו,משתמשין
 בשליחותו, נאמן ולהיות יתברך השםרצון
 ולשקול לפלם עצמו בפני בחירה לוואין
 לא, או כן לעשות צריכין אם בשכלוהדבר
 הם שמו יתברך רצונו הוא אשר הדבררק

 לעשות,ממהרים

 שאמר ב( פס, )שנת הש"מ מדברי נודעוהנה
 בשעה הוא ברוך להקדושיצחק
 בני להם קראת לנשמע נעשה לפניךשהקדימו

 עוורים שגבראל בזמן כי והיינו ישראל,בכורי
 וכמבואר למקום בנים נקראים מקום שלרצונו
 בגיממריא 'בנים' והנה א(, לו, )קידהשקבש"מ

 המעם שואלים אינם כשגבראל והיינו'אמונה',
 מבינים שאינם בדבר להתרשל מבחיניםואינם
 כמו וחוקיות שמעיות מצות ומקיימיםמעמו

 יתברך רצונו לעשות רק ברצונם כישכליות,
 אם המעם, יודעים אינם שהם פי על אףשמו
 בדרך הולכים ואינם בלבם האמונה תקועכן

 במצות שממאנים והאפיקורמיםהפילומפים
 אא"ז שכתב כמו והגם, העב שכלם נגדשהם
 באריכותם[, חנוכה במאמרי יששכרבבני
 השם בעזרת זה בחיבורנו גם שכתבנו)וכמו
 דוכתי]ה[(]י[, בכמהיתברך

 נעשה שאמרו )היינו בכורך, בנך ההמשךוזהו
 אותם קרא זה ידי ועל נשמע, כךואחר

 מש"מ כנזכר גבראל בכורי בני יתברךהשם
 קראת וכו' אותו שאהבת שמאהבתך )שם((,שבת
 הכתות כל מעלת )היינו ו'"2ורון', '"2ראל'שמו

 וזריזים וזהירים בשליחותן הנאמניםמלאכים
 שמים ואינם צורם, כחפץ לעשותבמשלחתם

 כי לא, או המעם מבינים אם בין לחלק לבעל
 ליוצרם( רוח נחת לעשות כדי רק אצלםהעיקר
 וכו', לך להודות חייבים אנחנו לפיכך-

 בינה, מלשון הוא שמיעה - בשעה ד"ה יתרו, פרשת ריש עינים מאור וראה שמיעה ערך הכינוים, ערכי ראה]ג[
 מורה שמיעה הרי הבין, שלא אלא שמדברים, מה שמע יוסף כי כלומר יוסף, שומע כי כג( מב, )בראשיתכמאמר

 סא, אות ד, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי ראה ]ד[ מט כח, דברים רש"י שם בראשית רש"י וראה הבנהעל
 סיון לחודש יששכר בני יאה ]ת ועוד כה דרך לט דרך לעיל ראה ]ה[ כד אות ג, מאמר שם עטאות

 השכליית מטעם יקיימם לא השכליית מצות אפילו אלקי, שכל היא שהתורה להיות והנה - כב אות ה,מאמר
 רצונו לעשות, תשמרון היום מצוך אנכי אשר המצות כל וזהו אלקינו ה' צונו כאשר היינו השמעיית, מצדרק

 מצד רק מחייבן, שהשכל מה מצד תקיימם לא השכליית ואפילו מצוך, שאנכי מה מפאת לעשותם תשמרוןלומר
 הבן וכו', מצוה אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמוע אם והיה הפירוש הוא וכן הדבר על המצוה הוא שאנכימה

 יששכר שער חוקת פרשת ריש בנים, תפארת סא אות ד, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי שם עוד וראההדבר
 עג אות דפסחא, אגדתא מאמר ניסןלחדש



השמדנה נגדרךררתניקכ
 שרצו ההודאה בנוסח אומרים שאנווזהו

 ה' שתורת מה )היינו תורתך,להשכיחם
 רק המצות שיעשו היונים שרצו רקומצותו,

 הנבער שכלם לפי אדם בני בעיני שהוסבמה
 )כי רצונך, מחקי ולהעבירם זה( ידי ועלוהגם,
 יעשו לא מעם בלי 'חק' שהוא מה זה ידיעל
 שאנו מה להעבירם, היונים רצו זה כנזכר(ח"ו
 יתברך הבורא רצון באהבה עושים ישראלבני
 המעם. נדע כשלא גםשמו

 מלאכים כתות שני של הכח לנו ש"2וכיון
 יש כן על לעיל, הנזכר החכםכדברי

 שיהא כדי בשמאל חנוכה נר להדליק צוולומר
 המזוזה והיינו בשמאל, חנוכה ונר בימיןמזוזה
 הראש שהוא ממ"מוי[ המלאך של הכח בהה2
 ונם 'רון'. באותיות שממיי]מי[ם המלאכיםשל

 שהוא מכבי' 'יהודה ידי על שנעשהחנוכה
 באלים כמוכה )מי מיכאל המלאך שלהשם
 ב(, )ם, חדש מזהר בתיקונים שאמרו כמוה'(,

 המלאכים של הראש הוא ומיכאל שם.עיין
 חדש זוהר בתיקוני שם ועיין ב'אל',שמסיימים
 שמאירים ידי שעל והיינו הגר"אנ"[.בביאור
 שאין בלבנו נקבע אור, ותורה מצוהב'נר'

 המלך מגזירת רק האנושי, שכל כפיהתורה
 כענין הוא ברוך הקדוש המלכיםמלכי

 לעיל. הנזכריםהמלאכים

 נדה בסוף הגמרא דברי ביאור לומר ישוזהו
 מובמח יום בכל הלכות השונה כל א()עג,

 הלכות רש"י ופירש הבא, עולם בן שהואלו
 והיינו מסיני. למשה הלכה וברייתותמשנה

 א(, כ, )זח"ב המלאכים עולם נקרא הבאעולם

 למדרגת זוכה אדם שאין רה"י פירשולה
- הכל לומד אם אלאהמלאכים  משנה בין 

- 'חק' בבחינת הכל, ברייתות,ובין  הלכה 
 קיום כענין יתברך, מלפניו וגזירה ממינילמשה
 וכאמור. המלאכים, שלהמצות

 אמרו המלחמה כבוש שלאחר יתכןולזה
 מי על כי ה', באלים כמוכה מיכולם

 סו, )שטות יונתן התרגום מפרש 'באלים'כמוכה

 'מלאכים' היינו מרומא', 'באילי כוותך מאןש(
 חוק, בבחינת ה' מצות שמקיימין מעלההמוני
 יתברך השם את לעבוד באו אז כיוהיינו

 שום בלי מעלה המוני המלאכיםבמדרגות
 וכאמור: עצמיות, ממבראנמיה

 גגררך

 נקרא 'חנוכה' הנה כי לומר. עודוירקכן
 והרגל חינור שהיא שם עלכר

 הקדוש אא"ז שכתב כמו העתידה,לגאולה
 שכתבו מה יתכן ולזה יששכרנא[בבני

 חמדת ובמידור חנוכה( )שער הקודשבמחברת
 בפרי מבואר כי מפמפי"ה, השם לכויןישראל
 לכוין שם ובסידור פי"ם( העמידה, )בשער חייםעץ

 זה, בשם בשופר תקע בברכת עשרהבשמונה
 חמד ניצוצי בקיבוץ תלוי הגאולה עיקרכי

 זה בשם לכוין צרעו כן על הגאולה,למהר

 שם בגליון שכתבנו ובמה נ, דרך לעיל ראה ]ח[ א רנת, זח"ג ראה]ז[

 הנערים שמחנכין )כמו חינוך, לשון חנוכה, האלה לימים קראו כן על - טז אות ב, מאמר ראה ]א[ נגדרך



אמונה נדיזדרכי
 ליציאת שגרם המחשבה עון להקן באשהוא
 הללו.ניצוצים

 השם הדגלים על רשום שהיה מה יהכןוכן
 ב( )ס, בהיקונים חדש ובזהר'מכבי',

 נקודוהיו מכב"י הזה השם כימבואר
 'מכבי' כי ויהכן שמנב[. עיין 'מ"ב'בגיממריא

 הם 'מ"ב' ונקודוהיו 'נדחי', בגיממריאהוא
 'הוי"ה', בשילוב 'חב"ו' השםבגיממריא
 זה. חמא להיקון לכוין שםשמבואר

 בשמאל, חנוכה נר להדליק שחיקנו יהכןולזה
 בשופר הקע בכונה שם שכתובכמו
 הוא אשר שמאל ירך להוד רומז זושברכה
 )בראשית בסוד יג(, א, )איכה 'דוה' היום כלכעה

 ולזה א(, ר"ג, )ח"ג יעקב ירך כף וריקע כה(לב,
 שהוא 'הוד' של הדין למחק זו ברכהמברכין
 שעיקר נודע כי יהכן, ולזה שם. עיין'דוה',
 דינים שהפ"ר הוא בשופר הקע שלההפלה
 שכחוב כמו 'שופר', של ה'ש"ו' ידי עלימחקו
 פ"א(. השופר, )שער חיים עץבפרי

 הוא יהו"ה' באלם כמכה מי 'מכבי יהבןולזה
 זה ידי שעל משופר, 'ש"ו'בגיממריא

 גדולים. ברחמים לגאולה ונזכה הדיניםימהקו

 ישראל ובני משה שאומרים מה יהכןולזה
 כולם ואמרו רבה בשמחה שירה ענולך

 השם היבוה ראשי י'הו"ה ב'אלים כ'מוכהמ'י
 אוהיוה 'בשמחה' כי היינו לעיל,המכר

 שרייקנו והיינו א(, מז, כב תיקון זהר )תיקוני'מחשבה'
 רק במחשבהם והשהמשו רעוהה'מחשבוה'

 אמרו כן על יהברך, השם אח ולרומםלפאר
 היבוה ראשי שהוא הוי"ה באלים כמוכהמי

 'נדחי' גיממריא שהוא לעיל, הנזכרהשם
 לעיל: הנזכרלהיקון

 נדדרך

 שאמרו מה יפרש שדוירוכן
 באיים כמוכה מיהחשמונאים

 מלכות מפלת אחר שתהיה לגאולה חינוך שהוא החיוב(, בעת וידעו שיכירו כדי חיוב של הזמן קודםלמצות
 ובפרט הקדושים בספרים שנודע - בז אות אורה, ימי מאמר יששכר שער וראה יב מאמר שם עוד וראההרשעה

 כסלו בחדש דגלו )שהוא 'בנימין', את אתם 'יוסף' וידא וזהו יוסף, בחינת היסוד תיקון הוא חנוכה כי חייםבדברי
 חשוון בחדשו דייקא לימנשה' אמר כן על מנשה, היה שזה רז"ל )דרשו 'ביתו', על לאשר ויאמר חנוכה( שלחדש
 ולא הר שקראו כאברהם לא פח( דף )בפסחים רז"ל שאמרו וכמו הבית עיקר והוא השלישי, הבית חינוךיהיה
 כיעקב החינוך יהיה בחדשו למנשה )כי 'הביתה', האנשים את הבא 'בית'( שקראו כיעקב אלא שדה שקראוכיצחק
 את הזובח כל רז"ל שאמרו וכמו יצרו, על להתגבר הוא היסוד תיקון )כי והכן, טבח וטבוח כנזכר( 'בית'שקראו
 לגאולה הכנה שיעשו לעיל כנזכר יסוד בחינת חנוכה יהיה זה ידי ועל והכן, טבח וטבוח שנאמר וזה וכו'יצרו

 ספרים ובשאר בשל"ה נמצא כבר בני, יחנך אלקים 'לבנימין' יוסף שאמר מה וכן חנוכה ידי על בימינובמהרה
 'טבת'( בחדש גם המה חנוכה ימי כי 'טבת', )בגימטריא 'אתי' כי 'בנימין'(, בחדש ושהוא 'לחנוכה' רומזשזהו

 החמה ואור בוקר אחא שומר אמר דכתיב צהרים, נקרא שהוא העתידה לגאולה )יזכו ב'צהרים', האנשיםיאכלו
 שזהו ג' בית לאשר מנשה, שהוא רז"ל ודרשו סתם 'ביתו' על לאשר בתורה נאמר כן ועל וגו'( שבעתיםיהיה
 ברמ"ז הטמינו כן על להגלותו בימינו במהרה נזכה עדי וחתום סתום בלבי נקם יום הוא עתידה וגאולה ביתנקרא

 לגאולה והרגל חינוך חנוכה והוא מנשה(, שהוא גילו )וחז"ל - דלעתיד הבית על מורה חדשו אשרלמנשה
 נקודות של גימטריא בביאור שם בגליון שכתבנו ובמה מח דרך לעיל ראה ]כ( כנזכר בימינו במהרההעתידה
 עד דרך סט דרך לקמן עודוראה



אמונה נהררךכורכניקכב
 ב( כא, )שבת חז"ל שאמרו מה פי עלהח"ה.

 הנה כי הוא, והענין וביתו. א"ש חנוכהנר
 חיים עץ בפרי מבואר חנוכה של העניןעיקר
 ]שאז[ אז( )שהוא יען שהוא פ"ר( חנוכה,)שער
 ולה מצלעתו, יעקב ירך ונתרפא ההודנתקן
 הוא ו'בית' 'רפאל', ממפר הוא 'א"ט' כייתכן
 הוא חנוכה נר אמרו ולה יעקב'. 'ירךממפר
 'רפאל' המלאך שליטת הוא שאז וביתו','א"ש
 יעקב'. לירך 'הרפואה' בא ידושעל

 הדלת, אצל חנוכה נר שמדליקין יתכןולזה
 מבקשים אשר מקום הואשמשם
 שכתוב וכמו בקדושה, להאחזהחיצונים
 ולא דליתני כי ה' ארוממך צמודבסידור
 עומדת שהנוקבא פי על אף לי, אויבישמחת
 האויבים מבקשים שם אשר הדלתבמקום
 עיין לי, אויבי שמחת לא זה כל עםלהאחז,
 כדי חנוכה בנר לה שמאירין ויתכןשמנא[.
 שם שאמרו ויתכן משם. החיצוניםלהבריח
- 'הדלת'אצל  הוי"ה', באלם כמכה 'מי 
 שלא הדלת, סוד ד', עם 'ירך ממפרשהוא
 ששם בהדלח, שם יעקב בירך עודישלמו

 'מי ממפר שהוא 'רחל']ב[ עומדתביהדלת'
 כאמור. ד' עם הוי"ה באלםכמכה

 נמים שעשה הברכה של שהכונה יתכןולזה
 מ'ב' שבאים נהורין הש"ע להמשיךהוא
 עץ בפרי שכתוב סמה ונודע א"ל'נג[.פעמים
 כי 'ארך', תיקון במוד פ"ר( הבטחות, )שערחיים
 מהי"ג א"ל פעמים מב' שבאים נהוריןהש"ע
 נשארים אלו נהורין מש"ע 'רכ"א', ממפרמדות,

 מהם אורות ק"נ ]ו[ממפר קד"טאבעתיקא
 עיין אנפין, דזעיר קד"טין תפוחין ב' אלהולכים
שם.

 אנפין זעיר שמאיר בחנוכה כי מובןולזה
 שבא היינו נהורין, הש"ע בכלבהנוקבא

 הכח ידי על נהורין הש"ע כל שלמהשפע
 הוא זה ידי ועל אנפין, *עיר מדות הי"גשל
 ולה נהורין, הש"ע בכל לנוקבא להשפיעיכול
 יעקב, לירך ומרפא 'ארוכה' נמשך שאזיתכן
 אא"ז שכתב כמו מ'ארך', 'הרפואה' כחכי
 ה( אות א, מאמר אייר חרש )במאסרי יששכרבבני

 אעלה כי ח( ל, )ידסיה במוד הקדוש]",מהזהר
 יען יתכן, דרכנו ולפי שם. עיין לך,'ארוכה'

 מוד נהורין 'רכ"א' ממפר גם עתה נומףכי
 וכאמור. יעקב, לירך הרפואה בא כן על'ארך',

 מדות, הי"ג ידי על בא ההמשכה כיויען
 עץ בפרי שם כתב טעמא מהאיאשר

 חנוכה ימי בכל לכוין פ"ר( חנוכה, )שערחיים
 לעיל, הנזכר לכונה מדות מי"ג השפעלהמשיך
 שהוא הוי"ה' באלם כמכה 'מי אמרוולזה

 'י"ג': עם 'ארך'ממפר

 נהדרר

 לומר שאפשר מה פי על בזה. יאמרעוץ
 זצ"ל פאפירש מהר"מ הרב דברילפרזם

 חיים עץ פרי ראה ]ג[ שם נתיב וביאר רחל מערכת אור מאורי ראה ]כ[ מז דרך לעיל ראה ]א[ נדדרך
 ליה מבעיא אפים אריך אפים ארך מאי - ב רצג, זח"ג ראה ]ג[ מקומות כמה ובעוד ה דרך לעיל חנוכהשער
 אנפין דאשגחין בזמנא אלא בעלמא אסוותא אשתכח לא דהא ראנפין אסוותא אפים ארך אבל וכו' תנינן הכיאלא

באנפין



קכנאמונה נהילדרבי

 בגיממריא 'חנוכה' חי"ת( אות מ' )מ1ף אודבמאורי
- 'ז' בחסרון אדנ"י''א"ל  ביאיר הגיה )כן 
 בנר מאירה המלכות שאין להורות שם(,נתיב
 שהוא הענין נתיב ביאיר שם ומפרשחנוכה.
 מפירה המלכות על מרומז הז' כי ז',בחמרון
 שם. עיין הסירה, הוא שמאירה קודםהז',

 האריז"ל דברי לפי נראה קצת העניןובהבנת
 פ"נ( העשיה, עגלם )שעי חיים עץבפרי

 שהקליפות וכו', ישראל בני את צובכונת
 מב' שיונקים לפי 'צו' נקראים עשיהרעולם
 המלכות שמות שהם אדנ"י"א[, 'א"לשמות

 ורעים קשים הם הללו והקליפותשבעשיה,
 לשרפם. וצריכים זרה עבודה ונקראיםמאוד
 כמו העולה, את לשרוף המצוה היא זהועל

 עיין מוקדה, על העולה הוא ב( 1, )שיאשנאמר
 ז"ל. שבתי הרב ובמידורשם,

 חנוכה שנר שאמרו מה הענין לומר "םוזה
 כי והיינו הפתח, אצל להניחוצריכין

 הוא שם הפתח שבמקום בכתביםמבואר
 שכתוב כמו ואוחזים יונקים שהחיצוניםמקום
 כי ה' ארוממך בכונות שבתי( )הביבמידור
 כי והיינך נד(, )דדך לעיל שכתבנו וכמודליתני,
 והם 'תרע"א"ב[ ממפר במילואו' 'אדנ"יהשם
 נרות מדליקין ובכן אדנ"י, מהשםיונקים

 'א"ל השם אורות שהם נהורין הש"עומדליקין
 וכמו 'ש"ע', ממפר א"ל' פעמים 'ב'במילואם'
 מהאריז"ל. פעמים כמה לעיליג[שכתבתי

 פאפירש מהר"מ הרב של הדברים ביאורוזהו
 ענין הם אדנ"י' 'א"ל שמות שהב'זצ"ל
 חנוכה נר הדלקת ידי שעל היינו'חנוכה',
 שהוא הפתח אצל א"ל השם אורותנתעוררים

 ומוכה, במילואה' 'אדנ"י 'תרע"א',סוד
 שמות מהכ' ינקו שלא ההירומםומכריהין
 וכאמור. אדנ"י','א"ל

 כס, )מנחגת ז"ל חכמינו שאמרו מה העניןוזהו

 ברוך הקדוש לו הראה אש של מנורהא(
 מוד אש, תהיה שהמנורה והיינו למשה,הוא
 מב' ינקו שלא הקליפות לשרוף אשבחינת
 רומז המנורה ענין )כי לעיל, הנזכריםשמות
 ושארי בהעלתר( )פרשת בהרמב"ן כמבוארלחנוכה

 ז"ל'ד[(.הראשונים

 בנר א-ב( כא, )שבת שאמרו מה העניןוזהו
 בבחינת היינו לאורו, ליהנות שלאחנוכה

 והמותר אותה, ולשרוף מוקדה על העולההוא
 תרעי, מימן חיים )אירח פמקינן חנוכה נר שלהשמן
 העולה כענין ושורפה כזהורה לך עושה ד(מעיף

 של באש הקליפות לשרוף היינו נשרף,שכולו
 כליל שכולה עולה בחינת שהוא חנוכהנר

כנזכר.

 בצדקה להרבות שהת במפרים'ה[ שכתבווזהו
 על הש"ך דברי פי על לומר "םבחנוכה,

 עמי( את תלוה כסף אם ד"ה משפמים, )פרעתהתורה

 שכתוב וכמו כעולה, חשוב הוא צדקהכי

 ועוד כד דרך י דרך ה דרך לעיל ראה ]ג[ מג דרך לעיל ראה ]ב[ 'צו' בגימטריא ]א[ נהדרך
 ושורש ביסוד וראה לז אות ב, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני ראה ]ה[ שם הטורים בעל ראה]ד[

 תורה ללומדי וביחוד הצדקה בנתינת נפשו פגמי לתקן מאד מסוגלים אלו ימים כי בספרים הובא -העבודה
 במדות אלו כימים הדברים שורש ויתכונן האריז"ל, ובכתבי ובתקונים הקדוש בזהר שיעיין מי ובודאילהחזיקם,
 בתקונים וז"ל אלו בימים הצדקה נתינת התקון של מעלה גודל כן גם יתבונן ואז הקדושים, העליוניםוספירות

 עת"ר סימן ריש אברהם מגן עוד וראה שם עייןוכו',



אמונה נהקירררכן;כד
 ראשי 'מלבר' הבוקר, עולת ,מלבר' ט( ם,)ויודא
 הוא ד'דקוני[ ב',צעת ל'עני מ'לוהתיבות
 ירי על כי והיינו שם. עיין הבוקר,כעולת
 העולם, מן הקליפות מעביריןהצדקה

 רבי אמר ב( ט, בתרז )בבא בש"מוכרמשמע
 ממשה יותר במתר צףקה העמבה גדולאלעזר
 ט( ם, )דשים כתיב רבינו במשה ראילורבינו,

 בעושי ואילו והחימה, האף מפני יגורתיכי
 אף, יכפה במתר מתן י( כא, )משלי כתיבצדקה
 ואין הקליפות מכלין הצדקה ירי שעלוהיינו

 כשאין כן שאין מה עוד, מהםמפחירין
 נכנעים שהם פי על אף לגמרי אותםמעבירין
 וזהו מהם. לפחוד עוד שייכות יש זה כלעם
 פי על אף ע"ה רבינו משה כי שאמרוהענין

 מפני יגרתי אומר זה כל עם הקליפותשהכניע
 מה בעולם, עדיין שהם כיון והחימההאף
 קרבן בחינת שהוא הצדקה ירי על כןשאין
 הוא בבחינת לגמרי הקליפות שתכלהעולה
 וכו'. מוקרה עלהעולה

 בשמאל, חנוכה נר הדלקת הוי זהוממעם
 שחימתו שהיה העולה קרבןכמעם

 בצד שם שהם הקליפות לשרוףבצפון,
 חיים עץ בפרי שכתוב מה יתכן ולזהשמאלי[.

 נסים שעשה בברכת לכוין פ"ר( חנוכה,)שער
 הוא וארנ"י ס"ה ונוקבא רזעירשהיחור
 הוא 'נם' כי והיינו שמו"[. עיין 'נם',ממפר
 הנם עיקר היה שזה והיינו 'העלה',ממפר

 ונשרפים ארנ"י עם ס"ה השםשנתייסר
 היה זה ידי ועל עולה, קרבן בבחינתהקליפות
 ארנ"י מהשם לינק ביכולתם ואיןהישועה,
 לעיל.כנזכר

 לפתח הממוך במפח להניחה המצוה כןועל
 רעיקר ידוע כי ארנ"י, שם מורשהוא
 הוא ארנ"י משם הקליפות שלהיניקה
 הוא הא' אבל 'רין', אותיות 'רני'מאותיות
 אין ששם העליון 'פל"א' מור שהואההמתקה

 הוא 'מפח' כי יתכן ולזה נכריומ[ מגעשום
 'א', אות עם ארנ"י א"ל שמות הב'ממפר
 שכולה 'עולה', מחפר העליון פל"א מורשהוא
 לעיל. כנזכר הקליפות כל ומוקרהכליל

 הקודש מחברת במפר שכתבו מה העניןוזהו
 למהיר ישראל חמרת ובמירור חנוכה()שער
 ממפר הוא 'חנוכה' כי זצ"ל ווימאלשמואל
 והיינו שם. עיין מפמפי"ה, להשם שמרמז'פ"ם'
 על לתקן מגולתו זה שם אשר נורעכי

 שכתב וכמו הלב, והרהור במחשבהשפוגמים
 העמירה, שער חיים עץ )בפרי זה שם לכויןהאריז"ל

 מקבץ הברכה כמיום בשופר תקע בברכיםפי"מ(
 שאמרו כמו והיינו שם. עיין ישראל, עמונדחי

 בתרגום הוא וכן ג(, פ"ז, רכה )ייקרא רכהכמדרש
 אלא בא עולה שאין שם, ב( 1, )מקיאיונתן
 יתכן ו6ה שמיי[. עיין הלב, הרהורי עללכפר

 המחשבות נתקנו חנוכה נרותשבהדלקת

 סטרא לההוא קיימא ממנא חד - א קל, שם עוד וראה ב קפב, זח"ב ראה ]ז[ א סג, יבמות גמרא ראה]ו[
 רמב"ן וראה שם עיין קדישא, בארעא משסטי ולא נפקן לא ובהאי לון וזן לון רוי וכו' דצפון נוקבא ההואעל

 העמידה שער ריש חיים, עץ פרי ראה ]ט[ הניסים על בכונת ]ח[ יא א, ויקרא הטורים בעל א לב,שמות
 שא' מפני להמתיקם א' ואות מנצפ"ך גבורות לה' הרומזים דין פעמים ה' והם דין, הם אותיות ג' 'אדנ"י-

 ג' ושם רי"ו[, הרי ר' ציור בסוד א' של תחתון רגל כי יו"ר צורת ונעשה אדנ"י של א' כשתקח ]כי רי"וציורו

 ברכות ענין הכונות שער עוד וראה הגבורות להמתיק הוא א' זו כן אם רי"ו, שעולין ע"ב משם אחד כלאבות
 לבא בצפוני מחשבות דאינון בגין בצפט' דנשחטין עולות אלין צפון, עורי - א יא, זח"ג ראה]י[



 נודלדרכי

 בני עם של הלב והרהורי מהורותשאינם
 כן על העולה, כענין הרבים בעונותינוישראל
 כן, הוא שמגולתו הנזכר השם לכויןצריכין
וכאמור,

 הדגלים על כתוב שהיה הענין יובןובזה
 המלאך של כינוי שהוא 'מכבי'השם
 בתיקוני שכתבו וכמו הגדול, הכהן'מיכאל'
 לעיל הנזכר שהמלאך והיינו ב(, )ס, חדשזהר

 הנוקבא שהוא מעלהניא[ של האשמדליק
 וזה ממנה, החיצונים ינקו שלאעליונהניב[
 ה( ו, )~יקרא העולה בפרשת בקראמרומז
 תכבה, לא בו תוקד 'המזבח' על'והאש'
 הוי"ה' באלם כמוכה 'מי ממפר הוא'והאש'
 פעמים 'ב' מספר הוא 'המזבח' 'מכבי',עם
 נתבמל זה ידי שעל בחנוכה, שנתעורריםא"ל'
 כנזכר דנוקבא א"ל מהשם החיצוניםיניקת
 )וגן,לעיל

 אש שהכח תכבה, לא הקרא מסייםולזה
 לא מעלה של המזבח שעלהלזה

 גם אשר תמיד, ונשאר עד לעולמיתכבה
 באש הכח זה נשאר הלז החושךבגלות
 ינקו שלא הקליפות לשרוף חנוכה נרשל
 עם לישראל רק השפע וילך הקדושה,מן

 רחמיו ברוב מרב וכל ומזוני חיי בבניקררבו
 אמן:וחסדיו

 נושאים שהיו הענין בזה לפרש ישעוד
 לומר יש 5עי5, הנזכר בשםרגלים

 רבה המדרש דברי לפרש שאמרתי מהבהקדם
 ברוך הקדוש שעלה בשעה ג( פ"כ, רכה)כמדבר
 של רבבות כ"ב עמו ירדו מיני הר עלהוא

 שהם ישראל אותן שראו וכיון וכו',מלאכים
 לדגלים מתאוים התחילו דגלים דגליםעשויים
 מה הוא ברוך הקדוש להם אמרוכו',

 ממלא שאני חייכם דגלים, לעשותנתאויתם
 כל ה' יכלא ו( כ, )תהלים שנאמרמשאלותיכם,
 עיין נדגול(, אלקינו )ה'( )וכשםמשאלותיך,

 מה הענין לפרש שאמרתי מה בהקדםשם,
 תתקבל תפלה כל אחר אומר צבורשהשליח
 הנה כי ישראל, בית רכל ובעותהוןצלותהון
 עץ מפרי ההקדמה )בסוף מהאריז"לנודע
 יום בכל מתפלל שהאדם תפלות שהג'חיים(
 נשר, שור אריה מרכבה רגלי הג' נגדהם

 ואם הר', הרגל הוא המתפלל עצמווהאדם
 מתקן הוא בכונה תפלות הג' מתפללהאדם

 ניחוח, לריח תפלתו ועולה המרכבה רגליד'
 שמנא[,עיין

 הוא רגל' פעמים 'ד' כי הרמז לומר "טוזה
 מבקשים שאנו והיינו 'תתקבל',בגיממריא

 קנהאמונה

 בי ן [[ ייי-ף

 מה שם עיין דאשא, והוא ימינא מן דמיכאל כ( כה, )איוב יונתן תרגום כשם מיכאל ערך יעקב, קהלת ראה]יא[
 אית - כ כה, ויקרא זהר ראה ]יג[ נוקכא - קדישא אשא אית - א פ, זח"א ראה ]יב[ זה עלשתמה
 נקרא שכנוקבא גבורות ה' כתוב שם מהרח"ו ]כהגהות - דמדכחא אשא קב"ה זמין לתתא אשא אכילאשא
 אשאיר ולא באתב שלהוכא כההוא סטרא ההוא ואתבטל סטרא ההוא לכל ושצי אכלא אשא והאי - המזבח[אש
 וכו' בעלמאמניה

 אברהם ותיקנה אריה בסוד הבקר שתפלת רז"ל אמרו - התפלה שער ריש חיים עץ פרי ראה ]א[ נודרך
 ההוא המקום שם את אברהם ויקרא יד( כב, )כראשית וכתיב כבקר, אברהם וישכם כז( יט, )כראשית דכתיבאבינו
 המזכח גבי על צוארו שפשט לו, רומז שהוא יצחק ותקנה שור בסוד מנחה תפלת 'אריה' שהוא תכווין 'יראה',ה'



אמונה נוילרתכי
 מרכבה רגלי הר' יתקנו התפלות ידישעל

 יתברך.השם לפי ניחוח לריח תפלותינו זה ידי עללעשות

 בכח אנא שתפלת מה הענין לומר "טוזה
 התפלות מעלין ידו שעל מ"ב השםשהוא

 ברוך הקדרם המלכים מלכי מלךלפני
 כי צי"ת'. 'שק"ו הוא האחרון השםהואנב[,
 ב( יח, )כמדבר הקדמו מהזהר נודעהנה

 לד' האוחזים מלאכים שהד' דוכתי בכמהועוד
 אוריא"ל גבריא"ל מיכא"ל הם מרכבהרגלי

 השם כי יורמז ולה וכנודענג[.רפא"ל,
 הנזכרים', מלאכים הד' 'ממפר הוא'שקוצי"ת'
 פני האוחזים אלו מלאכים הד' שבכחוהיינו
 ואטמע שועתינו יתכרך השם יקבלהכמא

צעקתינו.

 ישראל שנתאוו מה לומר "ט העניןוזהו
 )כמדבר הקדוש מהזהר נודע כילדגלים,

 מלאכים דד' כרזא המה דגלים שהד'שם(
 נתאוו ולה לעילם[. הנזכרים המרכבהנושאי
 רגלי הד' לתקן הכח זה שיהא לדגלים,ישראל
 מלאכים דד' כרזא התפלה, ידי עלמרכבה
 השם להם השיב ולה כנזכר. הדגלים,מור

 'משאלותיכם' אמלא שאני חייכםיתנרך

 אלקינו )וכשם משאלותיך כל ה' ימלאשנאמר
 הדגלים של מלאכים שהד' והיינונדגו"ל(,
 ימלא ואז יתכרך השם לפני תפלותיכםיעלו
 'נדגול', אלקינו ובשם 'משאלותיך', כלה'

 'דגלים'.לשון

 דחנוכה, נרות ל"ו להדליק שתיקנו העניןוזהו
 שער חמם עץ )פף האריז"ל מדברי נודעכי
 מלכורז מדת אשך הוא חניכנו ענין פ"ד(חרכה,
 יצירה 'כריאה התחתונים עולמות לג'יורדת
 ולזה וכנודע, וכו' לביתה מרף לתתעשיה'
 ממפר הם הנזכרים עולמות הג' כייתכן

 ונתוסף נרות כל"ו לה ]ו[כשמאירין'תתקי"ה',
 לממזור עולה הנזכר הממפר על 'ל"ו'ממפר

 מלאכים ה'ד' גיממריא שהוא'תתקנ"ד'
 תפלות מעלין שהמה הכולל', עםהנזכרים
ישראל.

 עד חנוכה נר של שהמצוה העניןוזהו
- השוק מן 'רגל'שתכלה  יחוד מוד 

 זה ידי שעל היינו הרגלנה[, תיקון קם"אע"ב
 אות ומומיפין האד"ם, שהוא הד' הרגלנתקן
 נעשה ברבועה, אהי"ה של ד"א לממפרא'

 נתקבל זה ידי ועל רביעי, רגלאדם
התפלה.

 וכמאמר בניו, בגידול יעקב כך בניה, על מרחפת שהיא נשר בסוד ערבית תפילת דין סוד והוא כשור,להשחט
 שם וראה המרכבה רגלי ד' מתקן יום בכל המתפלל והאדם וכו', אריה דמות יורד היה הקרבן מקריב כשהיורז"ל

 ראה ]ג[ ר"ל לעיל הנזכרים אלו נגד שהם הקליפות יחטפוהו פן ויפחד בכונה להזהר האדם שעל -בהמשך

 כנפים שש כנפים שש לו ממעל עומדים שרפים ב( ו, )ישעיה אתמר ועלייהו וכו' אבגית"ץ - א בו, זהרתיקוני
 רפאל לקדמייהו אוריאל משמאלא גבריאל מימינא מיכאל - שם ראה ]ג[ לעילא צלותא פרחת דבהוןלאחד,

 לקבל דראובן ומחנה דאוריאל, משרייא לקבל יהודא מחנה דגל - שם ראה ]ד[ עלייהו שכינתאלאחורייהו
חמשרייא כ  דא אחיד כלא דרפאל משרייא לקבל למערב אפרים מחנה דגבריאל, משרייא לקבל דן מחנה 
 המשכה שעיקר - שם חיים עץ פרי ראה ]ה[ דכלא שירותא דאיהו קדישא בשמא ואתאחד כלא דסלקא עדבדא
 וראה 'רגל' בגימטריא הם ביודי"ן מליאים כשהם כי אהי"ה הוי"ה שהוא הראש מן אליה הנמשך אור מאותוהיא
 ר"ל ]ו[ ארוך לזמן למטה מתקיים הזה אור המשכת אין כי מועט, זמן אלא אינה ההדלקה מצות שלכןשם

 אהי"ה אה"י, א"ה, א', כזהבחשבון



קכזאמונה נזרזדרכי

 במגלה שכתוב מה הענין לפרש "םוזה
 אז שאמרך סו( אופן ואתחנן, )פרשתעמוקות

 במצפה לשמואל שענה מי החשמונאיםבימי
 חיים עץ בפרי מהאריז"ל נודע כי יעננו,הוא
 כל במור אברהם מגן בברכת פי"ז( העמידה,)שער

 בהכאה 'הוי"ה כי ובו', לתפלתו 'מקום'הקובע
 ו', פעמים ו' ה', פעמים ה' י', פעמיםי'
- ה', פעמיםה'  כי 'מקום', ממפר הוא 

 קובע זה ידי ועל גדול אור מאיר זובהכאה
 הוא אז שאמרו יתכן ולזה לתפלתו.'מקום'
 שאמרו מה יתכן ולזה 'מקום'. ממפר'יעננו'
 הוי"ה כבוד ברוך המלחמה כיבושאחרי

 :'ממקומו'

 נזדרך

 כנוד ברור שאמרו מה יימר עידויתכן
 הרב דברי בהקדם ממקומו.ה'

 מזידימשוב הירש צבי מה"ר המפורמיםהקדוש
 עם בחומש המובא צבי עמרת בעלזצללה"ה
 כז( ינו, )ויקרא בפסוק קדומים( )פושת הברכההיכל

 דאיתא מה על ראשבם, פאת תקיפולא
 קודם הוא אני ה' ה' ב( ט, השנה )ראשבש"מ
 האדם, שיחמא אחר ה' אני האדםשיחמא
 מה האדם שיחמא רקודם שם הרא"שוהקשה
 קושית הנזכר הקדוש הרב ותירץ רחמי.בעי

 )עבודת הלבבות החובת דברי פי עלהרא"ש

 אין אם בניי התשיעית( והמדרכה ד"ה פ"ראלוקים,

 יותר. הגדול החמא מן אני מתיירא חמאבכם
 הגאה ואמר גדול, היותר החמא מהוושאלו
 מצוי חמא שלא בעצמו שמובר שמיוהחונף,

 נמצא החמא. מן חמור יותר שהוא גאוהבו
 על לכפר רחמים בודאי בעי שיחמא קודםכי

 לבו שחמא לאחר הנה חמא ואם הלב,גאות
 הוא ברוך שהקדוש רחמים ובעי בקרבונשבר
 לו.ימלח

 שמורן ששני פ"ז( הסליחות, שער חיים עק )בפריידוע
 'מצפ"ץ שמות הב' יוצא מהם ה'ה'
 לי"ג הקודמים פאות הב' סוד שהםמצפ"ץ']או
 הפיאות, של שמות הב' בא ולזה דיקנא,תקוני
 שמצוי גאות עון על לכפר רחמים להמשיךא'

 שאין שמובר חמא, שלא אדם אצלביותר
 בפועל. חמא שלא כיון העולם בבלכמותו
 ועבר שחמא למי רחמים ימשוך הב'ופיאה
 שתים עושה אם אבל דרחמנא.אמימרא
 יסבול לא זה מתגאה וגם ממש בפועלשחמא
 הרחמים. מדת שוםאותו

 פאת 'תקיפו' לא התורה שהזהירהוזהו
 'מקיפין' כמו חיבור, מלשוןראשכם,

 והיינו ב(, )מז, בבועי ו'מקיפין' א( נ, )חוליןבריאה
 א' הפאה כי ביחד, פיאות הב' תחברושלא

 לא פנים בל על אם הוא הגאוה עלשמכפר
 על שמכפר הב' והפיאה ממש, בפועלחמא
 פנים כל על נאה הוא ממש בפועל שחמאמי
 שיכפרו יחד לחברם אבל בקרבו, נשברלבו
 לא לאמר מתגאה כן גם והוא החוטאעל

 עד בנפשךננו, ותזהר תעשה לא זהחמאתי

 הענין ביאור חיים עץ בפרי עוד וראה ב"ש א"ת בחילוף הוי"ה שם יוצא שכן לומר גוצה ]א[ נזדרך
 המתגאה על יום בכל בוכה הוא ברוך הקדוש שלשה על - קסה דף המדרשים אוצר ראה ]ב[באריכות

חנם



אמונה נזרזררכן
 חן, חכם פי ודברי הקדושים, דבריו תורףכאן

 -2ק.ושפתים

 מרומז שלזה תבלין להוסיף בעניי אמרתיונזה
 את תשחית ולא שם( )ייקרא דקראסיפא

 הזקן, סוף זקנך פאת רש"י ופירש זקנך,פאת
 'ונקה', הוא מכילין הי"ג של הסוף כיוהיינו
 לשבים מנקה א( פו, )יימא בש"מ חז"לודרשו
 לבם שיהיה והיינו שבים, לשאינם מנקהואינו
 אבל לו, ינקו ואז שישיבו כדי בקרבםנשבר
 לשוב לבו אל נותן ואינו גאוה בעל שהואמי
 לא כי ונקה של הי"ג המדה יועיל לאאז

 כנזכר. שבים בכלל להיות לבו אלישים

 תורת לומד שאינו במי ושכיח נראה זהוענין
 יעשון אשר המעשה לדעת ומצותיוה'
 יודע אינו לומד דכשאינו ודקדוקיו, פרסיובכל
 עצמו, את יחשוב תם לא-2 בעיניו הואואז

 ואינו שעה ובכל עת בכל עבירות כמהועובר
 בעיניו צדיק להיות יתגאה ועוד מאומה,יודע
 חמאתי לא אמר והמגושם העב שכלוולפי

 הש"ס שלומד מי כן שאין מהמאומה.
 זה ידי על ויודע הקדושים והמפריםוהפוסקים

 שצריכין סמה וליזהר ה' מצות לקייםאק-
 בשעת בהסע אז עבר ואם מלעבור,ליזהר
 הנה עבר אשר מחמאו ונזכר זה בעניןלימודו
 עליו ומקבל בתשובה ושב בקרבו לבונשבר
 יוכל לא פנים כל על והלאה]ג[, מעתהלקיים

 בעיניות[. צדיק ולהיותלהתגאות

 )שלא תורתך להשכיחם רצו היוניםאבל
 לא וממילא לימודם יזכר ושלאילמדו

 בעיני להחשב יתגאו ועוד יכשלו, במהידעו
 ח"ו( יהיה זה ידי ועל כצדיקים,עצמם

 של מדות הי"ג הם 'רצונך', מחוקיולהעבירם
 חיט עץ )פרי האריז"ל בכתבי כמבואררחמים

 הוי"ה י ניפלתי ואני בכונונן פכ"ב( השבת,שער
 כנזכר. ונקה בבחינת והיינו 'רצון',עת

 בשמן חנוכה נר שמצות לומר יש העניןוזהו
 ב מאמר הישכר בני )ראה לחכמ"ה]ה(הרומז

 )בפסחים חז"ל שאמרו מה נודע כבר כי ב(,אות

 חכמתו הוא חכם אם דמתיהיר דמאן ב(סו,
 שילמדו 'חנוכה' שעיקר והיינו ממנו,ממחלקת

 אשר המעשה וידעו התורה חכמת ישראלבני
 יהיה שלא כדי בקרבם נשבר לבם ויהיהטפשון
 התורה לימוד ידי על כי מסתלקת,חכמתם
 הקדוש המלכים מלכי מלך לפני שחמאוידעו
 לעיל. כנזכר הואברוך

 המתגאה רכל איו[ ה, )סימה חז"ל אמרווהנה
 כן על השכינה, רגלי דוחקכאלו
 בעצתם היונים את ונצחו המלחמהכשכבשו
 מכבי יהודה וידעו לעיל, כנזכרהרעה

 בכחם ולא המלחמה לה' כי ובמוחשמונאי
 "טעהה פי )על נאמר מתגאין ובאין חיל,עשו
 נאמר וגם דכא, את אשכון ה' אני סו(נו,

 מומאתם, בתוך אתם השוכן מז( ש,)וקרא
 הכהנים אמרו כן על כביכול, כבודווזהו

 תחפש הספר מן תקום וכאשר לקיימה, תוכל אשר תמיד בתורה לקרות זהיר והוי - הרמב"ן אגרת ראה]ג[
 בתשובה ימיך כל יהיו ובזה ובערב, בבוקר במעשיך ותפשפש לקיימו תוכל אשר דבר בו יש אם למדתבאשר
 זח"ג ראה ]ה[ עצמו( את שמשבח )פירוש שבוחי כלום ידע דלא סימן - ב קצג, בלק פרשת זהר ראה]ד[
 ב"מ, א"ל בחילוף חכמה גימטריא במילואו ששמן - שמן ערך יעקב, קהלת וראה שם אורות ובניצוצי בלח,
 ברוך הקדוש אמר הרוח גסות בו שיש אדם כל עוקבא מר ואיתימא חסדא רב אמר - שם ראה ]ו[ שםעין
 ב מג, ברכות וראה וכו' בעולם לדור יכולין והוא אני איןהוא



קנםאמונה נחדרךדרכי

 'ממקומו', ה' כבוד ברוך הנזכריםהקדושים
 הדור היו שלא גם שהוא, מקום באיזוהיינו
 עם בחיבורנו]י[, לעיל כנזכר אז כללראוים
 השוכן בבחינת ממקומם שכינתו זז לא זהכל
 שמו יתברך מכבודו יחסר ולא וכו',אתם

 :ויתעלה

 נחררך

 עם הדגל שנשאו בענין לוסר יתכןדעדד
 מ"י תיבות ראשי שהוא מכב"ישם
 כ'בוד ב'רוך וגם י'הו"ה. בשליםסמוכה
 אא"ז שכתב מה פי על מ'מקומו."הו"ה
 חנוכה במאמרי פעמים כמה זצללה"ההקדוש

 בי ועוד( כה אות שם, ש אות ב, מאמר 'ששכר)בז'
 עתידה, לגאולה והרגל 'חינוך' הוא'חנוכה'
 שם.עיין

 נר ב( כא, )שבת שאמרו מה לפרש ישובזה
 'איש' נקרא 'יעקב' כי וביתו, איוםחנוכה

 ה"א(]א[, )פ"י, חלק פרשת בירושלמי שאמרוכמו

 ויעקב בז( כה, )נראשית שכתוב וכמו שם.עיין
 על ג( )ד, תהלים במפרשי הוא וכן תם.איש

 וכותו[. אהד בניהכתוב

 הראה 'אש' של מנורה שכמין יתכןולזה
 )מנחות למשה הוא ברוך הקדושלו

 - יעקב בית לחנוכת הכינו כי א(,בם,
- א(( פח, )פסחים 'בית' שקראו)כיעקב  'אש', 
 'אש', יהיה בימינו במהרה המקוהוהבית
 לה אהיה ה' נאום ס( ב, )צוק שכתובכמו
 'בית 'ח( א, )עיבדנו נאמר וגם מביב. אשחומת
 אש'.יעקב

 'מכב"י' רשום שהיה דגל שנשאו מכווןולזה
 ב'אלים כ'מוכה מ"י תיבותשראשי

 כי מ'מקומו, י'הו"ה כ'בוד וב'רוךי'הו"ה
 בן 'נחמיה בימינו במהרה גואליםהב'

 מכוון עולה עמיאל']י[ בן 'מנחםחושיאל']ג[
 הוי"ה באלם כמכה מי מכבי 'דגלכמספר
 עולה זה כל וגם ממקומו'. הוי"ה כבודברוך
 לבית שנזכה המקדש', 'בית כממפרמכוון

 הנר ידי על בית, שקראו יעקב כיהמקדש,
 עתידה לגאולה והרגל החינוך שהואחנוכה
 ה'הוד' תיקון בחנוכה אז וגם בימינו.במהרה
 פ"ר(, חנוכה, שער חיים עץ )פר בהאריז"לוכמבואר
 זה ו'ההוד' א( נח, )ברכות בש"מ חז"לואמרו
 בית שהוא הג' שבית והיינו המקדש,בית
 וגם ]ה[, במפרים כנזכר ההוד בתיקון תלוייעקב

 לב, )בראשית במור ע( )דרך לעילבחיבורנו

 במהרה יתוקן ולעתיד יעקב, ירך כףכה(ויזקע
 בקרוב: המקרש' 'ביתבבנין

 ו דרך א דרך לעיל ראה]ז[

 יששכר בני ראה ]ג[ שם רש"י ראה ]ב[ תם איש ויעקב דתימר כמה יעקב אלא איש ואין ]א[ נחדרך
 זח"ג ]ד[ לט פרק הקדמון. היכלות פרקי גם וראה ג( כא. שרה )חיי עמוקות מגלה בשם יג אות ד,מאמר
 הקדוש זהר בתיקוני מבואר - קי אות רב. ישע מאמר תשרי חדש מאמרי יששכר שער ראה ]ה[ בקעג.
 יג( א. )איכה בחינת להיות שלא היהוד', בתיקון תלוי ירושלים ובנין הגאולה תיקון כי הקדושים הספריםוכל
 מאתו נבקש כן על זה. לתקן בדורותינו כמונו ערך לשפלי מאד קשה זהו אמנם 'הוד' אותיות 'דוה'. היוםכל

 בונה ברכת בכונת האריז"ל סידור וראה ירושלים לבנין לזכות היהוד' מדת יתקן והוא שירחמנו שמויתברך
ירושלים



אמונה נסירךדרכי
 נטדרך

 כבוד ברור שאמרו מה יומר שדויתכן
 האריז"ל מדברי ונודע ממקומו.ה'

 בכונת פ"ר( עטירה, חזרת )שער חיים עץבפרי
 ו'. 'ממקום אותיות הוא 'ממקומו'קדושה
 חנוכה, נר הדלקת בכונת זה ענין לומרויתכן
 עץ בפרי האריז"ל שכתב מה נודע הנהכי
 אנו כי ודע לשונו: יזה פ"ד( חנוכה, )שערחיים

 היא אז כי החמה שקיעת עם אותהמדליקין
 בריאה אל לסמה יורדת והיא לילהמדת
 לנערותיה, וחק לביתה מרף לתת עשיהיצירת
 לה שהיו האורות אותן לה ממשיכין אנוואז

 לשונו. כאן עדלמעלה,

 לה שהיו האורות אותן שכתב מהולהבין
 דעתי עניות לפי לומר ישלמעלה,

 שכתוב מה הענין לפרש שאמרתי מהבהקדם
 חנוכה דענין שם( הפרק )ם--ש חיים עץבפרי
 בסוד ההוד במדת פגם היה עתה עד כיהוא,
 ומתתיהו למשחית, עלי נהפך יהודי ה( י,)דנאל
 על אומרים אנו ולכן הימים, באלו ההודתיקן
 שם. עיין בהוד, שהוא הודאה בברכתהנמים

 מהר"י במידור שכתב מה פי על ליונראה
 שמע קריאת בברכת זצ"לקאפיל

 אין ביום כי לילה, ומביא יום ומעבירדערבית
 החשך כי נהנוקבא, אתרא להסטראשליטה
 ויורדים מתחבאים אתרא הממראשהוא
 מפני לעמוד יכלו לא כי רבא דתהומאלנוקבא
 עברו נועדו 'המלכים' הנה כי בסודהאוריא[,
 ראו, המה ייהודה]ב[, ייסף ה(, טח, )תהדםיחדיו

 במדת אחוז שהימום ראו אתראשהממרא
 אבל ובורחימ]ג[. ומפחדים תמהו, כןהמלכות,
 דהיינו השמש בבוא כי יום, ומעביר אזבלילה,

 המוחין ממתלקין ]י[ יום הנקראשהתפארת
 לילה ומביא הדרמימא במוד ונשארממנו
 מביא היא היסוד אז הלילה מדת שהיאלרחל
 ידה מתוך ידו יזוז שלא כדי בבריאהאותה
 עיין החיצונים, מן שם אותה לשמורויוכל
שם.

 שכתב דברים הב' כי מובן, האמורולפי
 ניזקן דבחנוכה שם( חיים עץ )בפריהאריז"ל

 בלילה יורדת אז כי שכתב מה וכןה'הוד',
 הוא, אחד ענין הכל התחתונים,לעולמות
 )סוף זהר בתיקוני שאמרו סמה נודע כיוהיינו

 הב' ידי על ניזקן ימך!- מדת כי א( כס, יגתיקון
 לחי נבאר בביאורנו שם ועיין והוד, נצחמדות
 היה לא ההוד שנתקן קוףם כי מובן ולזהראי[.

 כי התחתונים, לעולמות למטה לירדביכולתה
 והוד נצח מדות הב' כל נתקנו שלא זמןכל
 על לעמוד ביכולתו ואין כשלימות הימודאין

 כדין דליליא דחשוכא שלטנו ואתעבר צפרא אתי כד - ב קסג, ח"ב תרומה פרשת זהר ראה ]א[ 3טדרך
 בליליא ומשסטי ושלטי כלבי ואשתרו ליליא דעאל עד צפון, דלסטר רבא דתהומא בנוקבא ואכלוסיה איהועאל
 וראה מלכים דתרוייהו בגין ויוסף יהודא דא נועדו, המלכים הנה כי - א רו, זח"א ראה ]ב[ צפרא ראתיעד

 לאנהרא יחדיו עברו כחרא ואתקשרן נועדו המלכים וכדין - ע"ב שם זהר ראה ]ג[ ב פצ"ג, רבהבראשית
 דדינין מאריהון אלין אלא מלכים, דאינון דעתך סלקא תמהו, כן ראו המה חרא רעותא כלא ולמהוי אנפיןכל

 ראו המה כדין חדא ברעותא תרווייהו אזדמנו מלכים כד וכדין עליה דאתפקדו דינא ההוא למעבד דלהוןדחדוה
 יכלי ולא מעלמא ומתעברן אתכפיין דדינא מארי דכלהו בגין נחפזו נבהלו תמהו כן עלמין דתרין רעותאההוא

 עמודא יום - ב קכ, ע תיקון זוהר תיקוני ראה ]ד[ שלטנהון מעברין קיומיהון מתעברין וכדיןלשלטאה



קלאאמרנה םירךדרכי

 לירד להמלכות אפשר אי כן עלהמשמרה[
 אותה שישמור מי לה אין כי להשפיעלסמה
 מדת החשמונאים שתיקנו לאחר אבלכראוי,
 הם וההוד הנצח כששניהם ואזההוד,

 בשלימות הימור זה ידי על נתקןכשלימות
 ידו זזה לא בבחינת המשמר על לעמודויכול
 בה יגעו שלא החיצונים מן לשמרה ידהמתוך
 לה ואין למטה לירד שפיר יכולה כן ועלח"ו,
 בכל אצלה עומד הימוד כי החיצונים מןפחד
 יום מעביר בכחינת אותה לשמור שהואמקום
 כנזכר)י[. לילהומביא

 ישראל חמדת במידור שכתב מה מוכןוכזה
 בכונת זי"ע ווימאל שמואללמה"ר

 במנורה השמן נתינת כשעת לכוין שישחנוכה
 והיינו שמי[, עיין כי"מ, לשם ההדלקהקודם
 קודם ובכן כנודע)ח[, בימוד הוא זהדשם

 מכוונים המלכות ירידת עת היא שאזההדלקה
 שיורד הימוד לעורר בימוד שמאיר זהבשם
 כנזכר. לשמרהעמה

 ההודאה כנומח אומרים שאנו מה יוכןובזה
 בעת להם עמדת הרבים ברחמיךואתה

 )כלקומי האריז"ל שכתכ מה נודע כיצרתם,
 אכא, לימוד מרמז 'אתה' כי ד( ב, מלכיםתורה
 אימא, לימוד מרמז אז 'ו'אתה בוא"ו הואואם
 )ח"ב הקדוש הזהר מדברי נודע וגם שם.עיין

 בלא חרא דחבורתא רזא הוא ד'ואתה' ב(יח,

 ויורדים החיצונים ברחו זה ידי ועלפרודא,
 רבא. דתהומאלנוקבא

 הוי"ה כבוד ברוך שאמרו מה יתכןולזה
-'ממקומו'  שהוא )כמו ו' 'ממקום 

 הוא 'ו' כי 'ממקומו'(, על בהאריז"להכונה
 זהר כתיקוני שאמרו וכמו הימוד, למדתמרמז
 הששית, מדה שהוא )שמ)ם[(הקדוש

 הוא ממקומו' הוי"ה כבוד 'ברוך כיוגם
 שזה לילה', ומביא יום 'ומעבירבגיממריא

 המלכות אצל עמד שהימור הנם עיקרהיה
 וכנזכר: ידה, מתוך ידו זזה לאבבחינת

 םדרך

 בראשונימ)א[ שכתבו מה עוד הימרדיש

 היה דג5 כ5 וע5 דגלים,שנשאו
 מ'י תיבות ראשי שהוא מכב"יכתוב
 "הו"ה כיבוד ובירוך "הו"ה, ביאשםכ'מוכה
 יששכר בבני זצללה"ה אא"ז הנה כימימקומו.
 אות ב, מאמר טבת כסלו חדשי )מאמרי חנוכהבדרושי

 ומרגלא מקובל שהוא ]כרעכ[ ש( אות ד, מאמרי
 אשר הקודמים ז"ל רכותינו דרבנןבפומייהו
 לזה הרמז וכתכ השנה, ראש ענין בו ישחנוכה

 וראה יסוד הוד נצח דאינון אלין דג' בכללא אלא מתברכא לא מטרוניתא - ב רצו, וח"ג ראה ]הןדאמצעיתא
 ראה היסוד מדת בתיקון תלוי חנוכה שנס זה בדבר עוד ]ו[ ב י, זהר תיקוני הקדמת ב קנא, ח"א שםעוד
 יעקב קהלת ראה ]ח[ ב"ש בא"ת 'שמן' תיבת צירוף הוא זה שם ]ז[ סו דרך לקמן מח דרך כז דרךלעיל

 תיקון ב סח, כב תיקון זהר תיקוני וראה ]ט[ לשמירה ומסוגל ביסוד 'יה"ו' בגימטריא זה ששם בי"ס,מערכת
 ו' ערך יעקב, קהלת יראה א רלי, זח"ג כ לט,יט

 מילין באקדמות לעיל ראה ]א[ סדרך



אמונה םדרךוירכיקלב
 'מתתיהו' שכן מתתיהו, בימי היה חנוכהכי

 שם;3[. עיין השנה', 'ראשבגיממריא

 ענין בו יש שחנוכה מעם ליחן נראהולדעתי
 במחברת מבואר כי השנה,ראש

 זצללה"ה;ג[ מהח"ן בשם חנוכה( שער )סוףהקודש

 הנה 'עמ' וה' נשמת( )תפלת במור הוא חנוכהכי
 בהם יש שמות הששה של בהיחוד ינום,לא

 הם מלאים וכשהם פשומים, אותיות'כ"ה'
 'ק"פ' ממפר הם דמילוי ובמילוי אותיות,'ם"ה'

 גיממריא ק"פ' ס"ה 'כ"ה הכל ומךאותיות,
 דאורייתא. אתוון כ"ז' פעמים 'י' כממפר'ער',
 עיין דיון, הגלות בזמן ינום לא 'ער' וה'וזה
שם.

 על הוא לזה שהתיקון מה הענין מובןולדעתי
 בהאור כי חנוכה, דנר האורידי

 האור את אלקים וירא ר( א, )כראשית בונאמר
 א( ה, )ברכות חז"ל שאמרו כמו והיינו מוב,כי

 לקח כי נ( ר, )מש* שנאמר תורה אלא מובאין
 אתוון הכ"ז ידי שעל והיינו לכם, נתתימוב

 הרע נהפך התורה מור שהוא בחנוכהשמאיר
 ינום ולא בהגלות 'ער' בבחינת להיותלמוב
כנזכר.

 בן מתתיהו ידי על הנם שנעשה מובןולזה
 את בימל שהוא גדול כהןיוחנן
 שכתב וכמו ינום, לא הנה ואמרהמעוררים

 והיינו שם. עיין יששכר)ד[, בבני זצללה"האא"ז
 רצו שהיונים דחנוכה הנם עיקר היהשזה
 אתוון הכ"ז מוד שהוא מישראל התורהלשכח

 בסוד והיה ע"ר, שממפרםדאורייתא
 כל הדינים תגבורת היה כן ועלהתרדימה;ה[,

 מתתיהו אבל הרבים. בעונותינו ישראל עלכך
 בכח התרדימה את שבימל אביו של הכחלקח
 המעוררים את ובימל דאורייתא, אתווןהכ"ז
 התורה ידי על כי ת"2ן)ין, למה עורהלומר
 התיקון נתקן זה ידי ועל 'ער', וה' בבחינתהוא

 עור וראה השנה בראש כמו קיימא של בזרע להפקר מסוגלים חנוכה בזאת ובפרט חנוכה שבימי מבואר ושם]ב[
 הו' של היחוד סוד שזה נלע"ר לשונו וזה ]ג[ ח אות אורה, ימי מאמר טבת כסלו חרשי מאמרי יששכרשער

 הוי"ה אהי"ה, הוי"ה דהיינו שם, וכגליון טז ררך לעיל ]ראה - פשוטים אותיות כ"ה שכהם הנזכריםשמות
 המילוי בענין שם ובגליון כס דרך לעיל ]ראה - אותיות' 'ס"ה הם מלאים וכשהם - אדנ"י[ הוי"האלהי"ם,

 של המילוי בענין שם ובגליון כז דרך לעיל ]ראה - ה"י יו"ר ה"י אל"ף ה"י, וי"ו ה"י יו"ד - הוי"ה[ שםשל
 מספר יו"ד, נו"ן דל"ת אל"ף ה"א וא"ו ה"א יו"ד מ"מ יו"ד ה"י למ"ר אל"ף ה"י וא"ו ה"י יו"ר אהי"ה[שם

 אל"ף, ה"א דל"ת, וא"ו יו"ד ]יהו"ה[, - אותיות ס"ג הם דמילוי במילוי שמות הו' אותם תכתוב ואם'אדנ"י'
 אותיות וס"ב דל"ת וא"ו יו"ד נו"ן, וא"ו נו"ן תי"ו, למ"ד דל"ת פ"א, למ"ד אל"ף ]אדנ"י[, ה"א וא"ו, אל"ףוא"ו

 דל"ת, מ"ם למ"ד פ"א, למ"ד אל"ף ]אלהי"ם[, יו"ד ה"י וא"ו, אל"ף וא"ו יו"ד, ה"י דל"ת, וא"ו יו"ד ]יהו"ה[-
 ה"י וי"ו, יו"ד וי"ו יו"ד, ה"י רל"ת, וי"ו יו"ד ]יהו"ה[ - אותיות ונ"ה מ"ם מ"ם דל"ת, וא"ו יו"ר אל"ף,ה"א
 מ"ה' ס"ג 'ע"ב מספרם 'ק"פ' העולים יו"ד ה"י דל"ת, וא"ו יו"ד יו"ד, ה"י פ"א, למ"ד אל"ף ]אהי"ה[,יו"ר

 'ס"ה', גימטריא הכולל עם וחנ"ו הפשוטים אותיות כ"ה - זה באופן למפרע והוא חנוכה נר להדליק סודוזה

 ובגליון טז דרך לעיל ]ראה - לעיל כנזכר שמות ]ששה[ הו' של המספר הוא 'נר' במילואם אותיות 'חנ"ו'הם
 כ"ז 'ער', גימטריא ק"פ' ס"ה 'כ"ה והנה שמות, ו' של המילוי מילוי מספר הוא 'ק"פ' גימטריא 'להדליק'שם[

 שם ראה ]ד[ שם עיין וכו', ינום לא 'ער' וה' סוד וזה 'ער' הן ספירות, מי' כלולה אחד כל דאורייתא,אתוון
 מח, סוטה )ראה וכו' תישן למה עורה אומרים שהיו המעוררים את ביטל גרול כהן יוחנן - יט אות ר,מאמר

 שומר יישן ולא ינום לא אשר לכל נתודע לו שנעשה הנס שממעשה בנו מתתיהו שכרו זה והיה לקמל(, הועתקא
 פ"ב השנה, ראש שער חיים עץ פרי ראה התרדמה סוד בענין ]ה[ לחננני מצפה הזעם בעת גם רקישראל,

 אמר ה', תישן למה עורה ואומרים דוכן על לוים עומדים שהיו ויום יום בכל - א מח, סוטה גמרא ראה]ו[



קלגאיידנה םדרךררכן

 כנזכר אותיות ב'ע"ר' היחוד ונעשה חנוכהשל
לעיל.

 מלכות כשעמדה אומרים שאנו מה מובןולזה
 להשכיחם ישראל עמך על הרשעהיון
 נודע כי רצונך, מחקי ולהעבירםתורתך
 רשע בסוד פסח של בהגדה האריז"ל]י[מדברי
 הוא הרש"ע של הרע שעיקר אומר, הואמה
 המחזיקו, הוא והשי"ן ר"ע, אותיותהב'
 מלכות כשעמדה אומרים ולזה שם.עיין
 'דרע' מממרא שהם היינו 'הרשעה',יון
- מ'ער' לעשות מאוייםוכל  כן על 'רע', 
 הכ"ז סוד שהוא חורתיך להשכיחםעמדו
- מה'רע' נעשה ידם שעלאתוון  הנה 'ער' 
 ינום.לא

 'חוק' כי רצונך, 'מחוקי' ולהעבירם אמרולזה
 השנה ראש של השופר סודהוא
 וכמו 'מתרדימה']"[, אנפין הזעיר אתהמעורר
 'שופר' בחדש ריקעו ד-ה( פא, )תהליםשנאמר
 הנה האמור ולפי לישראל. 'חק' כיוגו',

 מן התעוררות התורה לימוד ידי עלעושים
 בשופר, השנה בראש כמו כביכולהשינה
 ועל מישראל, התורה לשכח רצו שהיוניםוזהו
 השינה מן ההתעוררות ענין לבמל גרמוכן

 רצונך, 'חקי' ולזה לישראל 'חק' סודשהוא
 התעוררות כשנעשה השופר ידי שעלהיינו

 חיים עץ בפרי שכתוב כמו הדיניםנמתקים
 'ש"ו-פ"ר' הוא שופר כן ועל פ"א()שם,

 דינים, לה'פ"ר' ההמתקה הם 'ש"ו'שאותיות
 וכמו 'רצון', נקראים ממותקים ודינים שם.עיין

 בסור פכ"ב השבת, )בשער חיים עץ בפרישכתב

 לך תפלתי ואני בכוננן שבת( של מנחהתפלת
 רצון. עתהוי"ה

 'מכבי' השם נרשם שהיה הרמז יתכןולזה
 מי 'מכבי שכן וגו', כמוכה מיואמרו

 אותיות 'ש"ו' מספר הוא הוי"ה' באלםכמכה
 על שנעיצה 'שופר' מן ה'פ"ר' שלהמתקה
 נושאים היו כי יתכן ולזה החשמונאים.ידי

 ואמרו 'מכבי' כתוב היה דגל כל ועלדגלים
 ממקומו, הוי"ה כבוד ברוך וגו' כמוכהמי
 ברוך הוי"ה באלם כמכה מי מכבי 'דגלשכן
 השנה', 'ראש מספר הוא ממקומו' הוי"הכבוד
 החשמונאים של עבודתם כל היה שכןלרמז
 הזעיר יעורר זה ידי שעל תורה, אורלהאיר
 'ער' וה' בבחינת להיות התרדמה מןאנפין
 השנה', ב'ראש הנעשה כענין ינום,לא

וכאמור:

 בזמן כן רעל בזה, שד אמרתי זהדברורך
 ונותנה המלכות יורדת חנוכהנר

 שער חים, עץ )פר לנערותיה ו'חוק' לביתהמרף
 א( מז, )ביצה רז"ל אמרו השנה בראש וכןחנוכה(

 השנה מראש לו קצובים אדם שלמזונותיו
 תקעו שם( )תהמם שנאמר השנה, ראשועד

 וכו'. הוא לישראל חק כי וכו' שופרבחדש
 מן רגל שתכלה עד שמצותה יתכןולזה
 שהוא שם( חיים, עץ )פרי רבינו שכתבהשוק,
 על נתקן כבר נצח אשר והוד, נצחהרגלים
 'נצח' וגם כס( סו, א )שממל שאמר שמואלידי

 לתקן צריכין בחנוכה ועתה ישקר, לאישראל

 שרויין שישראל בזמן אלא ישראל, שומר יישן ולא ינום לא הנה נאמר כבר יהלא המקים, לפני שינה יש נכילהן
 מאמר ניסן חדש מאמרי יששכר בני ראה ]ז[ ה' תישן למה עורה נאמר לכך ושלוה, בנחת כוכבים ועובדיבצער
 פ"ב השנה, ראש שער חיים עץ פרי ראה ]ח[ ב ב, זח"א עוד וראה יד אותה,



אמדנה םדרךדורכניקלד
 נתעורר שופר בתקיעת כי ויתכן ההוד.את
 נמו התוקע פני הארת בסוד 'ואמת'מדת
 כן על השופר, בשער חיים[ עץ )בפרישכתב

 בםוד השופר של המור לתקןכשהוצרך
 ישקר' 'לא ישראל נצח וגם אמר'הרגלים'
 בחנוכה ועתה השקר. היפך 'ואמת' מדתבםוד
 בשם פ"ד( חנוכה, )שער חיים עץ בפרימבואר
 כנודע, אמת פעמים להח' לכווןהחברים
 מדת לעורר שהוא השופר סוד כן גםוהיינו
 כאמור.'ואמת'

 פי על בשופר נרמזים רגלים הב' כיויתכן
 ויקרא פרשת הקדוש בזוהר שנתובמה
 עם 'יערי' אכלתי בענין א( )ד, מהימנאברעיא
 ימינא 'שוקא דא א(, ה, השירם )שיר'דבשי'
 'יער' כי לומר ויש שם. עיין שמאלא',ושוקא
 מםפר הוא 'דבש' שופר, של 'פ"ר' מספרהוא
 )בשער חיים עץ בפרי שמבואר שופר, של'ש"ו'

 דחםד מימרא םוד הוא דשופר שם(השופר
 הוא ו'ש"ו' דגבורה, מימרא הוא 'פ"ר'וגבורה,
 הממתיקות[. דחםד מממרא 'דבש'מםפר

 שסוד זה(, בל אפשר )בדרך לומר "טולזה
 לב, )בראשית שנאמר מה לתקן היאחנוכה

 בזוהר שכתבו כמו יעקב, ירך כף 'יתקע'מ(

 חים עץ )פר' האריז"ל ובכתבי א( רמג, )ח"גהקדוש

 עם בהלחמו שהס"מ והיינו פ"ד(]י[, "נות,אי
 על התיקון כן ועל 'ואמת')יא[, מדתיעקב
 זית ששמן במקום כי דחנוכה, דנר השמןידי
 ב(, פה, )מנחות מצוייה החכמה שםמצוי

 א( ח, )קהלת פניוני3[ 'תאיר' אדם 'חכמת'כי

 תקיעת ידי שעל 'התוקע' פני 'הארת'םוד
שופר.

 ב( 'ד, ב )שמואל המקרא מן שלמדוהוויתכן

 וכו', משם ויקח 'תקועה' יואבותגלח
 כי היינו שם(, )מנחות לשמן אלפא'דתקועה'
בהשמן

 מתקניי
 פני הארת שהוא ואמת מדת

 ירך כף 'ותקע' שנאמר מה לתקן'התוקע'
 לעיל. כנזכריעקב

 ב'אלם כ'מכה 'מ'י שאמרו הרמז יתכןולזה
 'מכב"י', השם הדגלים על וכתבוי'הו"ה'

 )על - היער םוד נצח שהוא ימין הרגלכי
 )ויקרא הקדוש הזהר בדברי שכתב מהפי

- שם( מהימנאברעיא  שמואל, תיקן כבר 
 בסוד 'ההוד' הרגל גם לתקן הוצרכוועתה
 הוי"ה' כאלם כמכה 'מי כי ויתכן כנזכר.'דבש'
 םוד שהוא 'דבש' גימטריא הוא 'מכבי'עם

 וכאמור: ההוד, רגלתיקון

 'י"ד' כהסרת דינים 'ש"ך' כי דגדלות, 'ש"ו' הממותקים הדינים נקרא דכש - דבש מערכת אור, מאורי ראה]ט[
 גבורות ה' סוד והוא מתוק, היא לכך דין מתוק על מורה הוא - דבש ערך יעקב, קהלת עוד וראה 'דכש'נשאר

 ד'ין כ'חינת ש'ממתיק תיבות ראשי 'דבש' 'דבש' גימטריא ו'יהו"ה' 'פ"ר' הוי"ה, שם ידי על הנמתקיםדמנצפ"ך
 ממותקת גכורה שהוא רק גבורה, מבחינת שהוא עבור חזק הוא דכש מי משקה ממנו וכשעושין - שם עודוראה
 ש'מאל כ'חינת ד'א תיבות ראשי 'דכש' כן וגם התיכות[' ]עם הוד גכורה כינה 'דא גימטריא הכולל[' ]עם'דכש
 גימטריא 'דכש' כן ועל גבורה, בחינת שלו והחוזק חסד מכחינת שכו והמתיקות מחסד כן גם שכלול לי נראהומיהו
 דבריו כתוך כג אות כ, מאמר יששכר ככני ראה ]י[ שם עוד עהן וכו', הכולל' עם חסד נצח חכמה 'זה כןגם
 תמורתו והיה שני, ככיח הנבואה נסתלקה כן ועל 'ההוד' נפגם יעקכ ירך ככף הס"מ שנגע זה ידי שעל ידעתככר
 וראה א רעו, זח"כ ראה ]יא[ יעקכ ירך ככף הס"מ שנגע מה תיקון הוא חנוכה הנה חנוכה של הנערבהאור
 א קכה, ע תיקון זהר תיקוני ראה ]יב[ שם נתיב וכיאיר אמת מערכת אור, מאוריעוד



קלהאודנו מאררךדרכי

 טאדרך

 כבוד ברור שאמרו מה יומר שדויתכן
- 'ממקומו'הוי"ה  ו', 'ממקום 

 בעץ שכתב מה בהקדם נט(. )דרך לעילכמכר
 הש"מ דברי בביאור פ"נ( הירח, טיעם )שערחיים
 והנורא אמר לא ירמיהו ב( )סט, דיומא ז'פרק
 כי נוראותיו, איה בהיכלו מרקדים שגוייםלפי

 המלכות אל לרמז 'ארון' אותיות הוא'נורא'
 שבזמן והיינו א(, קנט, )וח"ב 'ארון'הנקראת
 והקליפות הגוים ביד יכולת היה לאהחורבן
 רגע שבאותו לא אם המקדש בביתלשלום
 כל ונהרם קמנה נקורה במור המלכותחזרה
 אותה שנתבמל ידי על נעשה וזה לגמרי,בנינה
 שהוא התפארת מן אליה מגיע שהיההארה
 תיקון זהר )תיקוני 'נורא' שנקרא אנפין זעירמור
- 'נ1ראותי1' איה שאמך וזהו א(. עד,ל  'נ1רא' 

 שם. עיין'וארון',

 הוי"ה כבוד ברוך שאמרו מה יובןובזה
 חנוכה של שהתיקון היינו ו',ממקום

 'ארון' מוד שהוא הקדושה שהשכינההיה
 מקבלת א( כה, )וח"א ה' כבודשנקראת
 'נורא', מוד שהוא אנפין מזעירהשפעתה
 ב(, מד, כא תיקון זהר )תיקוני ו' אות מודשהואל[

 ובזה שלם. בפרצוף זה ידי על המלכותונבנית
 אצל חנוכה נר להדליק שהמצוה מהמובן

 שלאחר בפרק חיים בעץ מבואר כי'הדלת',
 בהיכל הגויים שנכנסו דלאחר פ"ד(]נ[ )שם,זה

 כל עם מעם, התיקון ]נדן אחר שנעשהאף
 המלכות כי כך, כל שלם התיקון היה לאזה

 בכל אליו שוה ואינה הקומה קצרנשארת
 והוא ]ו[לממה, מהחזה רק קומתושיעור
 שלו, יסוד הוד נצח בתפארת רק עמומזדווגת
 שם.עיין

 )שער חיים עץ בפרי שכתב סמה נודעוהנה
 קצר דכשהמלכות הג'( דרך פמ"זהתפילין,

 בתפארת תחתונים בר' הוא ומקומההקומה
 הוד בנצח או אנפין, זעיר של ימוד הודנצח
 שם. עיין ד', אז נקראת שלו, מלכותיסוד
 )שהוא ע"ה המלך דוד שאמר לומר ישוזהו
 כי ה' ארוממך ב( ל, )תהלים המלכות(]ג[סוד

 כי שאם והיינו לי, אויבי שמחת ולאדליתני
 בבחינת רק ואינני הקומה קצר שהננידליתני,

 עם שלו, תחתונים בד' רק עומד שהנניד'
 ח"ו, קמנה נקודה בבחינת שאינני כיון זהכל
 לגוים אפשר ואי לי, אויבי שמחת לא כןעל

 בבחינת הנני פנים כל שעל כיון בהיכל,לרקד
 בחינת שהוא אנפין מזעיר יונק והנני'ארון'
 לעיל. כנזכר'נורא'

 חיים עץ בפרי שכתב מה הענין יתכןולזה
 התיקון לאחר בחנוכה כי פ"ד( חנוכה,)שער

 לסמה, עמה להתייחד לנוקבא אנפין זעיריורד
 לה אפשר אי הרבים בעונותינו כיוהיינו
 יתכן ולזה ד'. בבחינת רק והוא למעלהלעלות
 כממפר עולה הוא 'ד' עם ארון' 'נורא כיהרמז

 ממקומו': הוי"ה כבוד'ברוך

 ערך כג, שער רמונים פרדס ראה ]ג[ פ"ב שם לעיל באריכות עוד וראה ]ב[ אנפין זעיר ]א[ מאדרך
 בהיותו אותה שתקן נמצא וכן הזאת למדה מרכבה נעשה המלכות מצד דוד כי מטעם המלכות נקראת דוד -דוד

 למלכות, מרכבה דוד - אור מאורי עוד וראה כנודע הלוליו כל הלוים בה כי וזמירותיו, נשירוררו אותהמשחר
 עוד עיין הפשוט, אותיות וד' הוי"ה דמלוי אותיות ר"ל - שם נתיב וביאיר 'דוד' גימטריא הפשוט וד' דהוי"הי'
 הכולל[' ]עם 'שכינה גימטריא ישי' בן 'דודשם



4*כמדנדץ סג דרך סבדרךדרכניקלו
 מבררך

דגלים שנשאו מה הענין לומר ישעןר
 ממקותו. הוי"ה כבוד ברוךואמרו

 בכונות שחרית בקדושת בסידור איתאדהנה
 הוא הוי"ה' 'כבוד ממקומו, הוי"ה כבודברוך

 'בינה')א[, הוא רמקום' א(, כה, )וח"א'מלכות'
 וענין שם. עיין מבינה, מקבלת שהמלכותהיינו
 חנוכה סוד גם כי חנוכה, סוד עם מתייחדזה
 )נשער חיים עץ בפרי שכתב וכמו כן,הוא
 'חנה-כו' הוא 'חנוכה' לשונו: יזה פ"ר(חנוכה,
 כי 'ם"ג', העולה עילאה מאימא שיונקתהונו
 יתכן ושה וכו'. מ"ג שם ושם ב'בינה','חנה'
 'ל"ז' מספר הוא 'דגל' שכן דגלים, שנשאומה
 'ם"ג'וב[. דשם המילויסוד

 מונח הפך שמצאו מה ב( כא, )שבת יתכןוכן
 'חותם' שכן גדול, כהן שלבחותמו

 'אהי"ה כי 'אהי"ה', דשם מסטראהיא
 'אמת', של החותם סוד הוא אהי"ה'פעמים
 הכפורים, יום )שער חיים עץ בפרי שכתבוכמו
 בחניכה וגזן דוכניי. וכמה בכמה ועזך )ג[(פ"א(

 לכפין פ"ד( חשכה, )שעי חיים עץ בפרימבואר
 האמור ולפי 'אהי"ה'. שם של 'האמח'בסוד
 המלכות חיתם כי )ז[ חיים בעץ מבואר כייתכן
 קמ"ג 'קם"א מילואיו בג' אהי"ה שם סודהוא
 החותם כי הכולל', עם 'חותם העולהקנ"א'
 עילאה, אימא מבינה נמשך המלכותשל
 שם.עיין

 'החותם', בסוד מונח שהיה הנם היהולזה
 המשכות ידי על הנוקבא שנתקנההיינו
 שמות הג' של החותם ידי על מהבינההאורות
 הזרים ישלמו ש)לא[ כדי מילואין, בג'אהי"ה
 הוי"ה כבוד 'ברוך שאמר יתכן ולזהבהשפע.
 עילאה אימא של השמות כמספרממקומו',

 'תנ"ה'. גיממריא מילואים' בג' אהי"ה וג''מ"ג
 הוי"ה כבוד 'ברוך עולה ס"ג' 'חנ"הובכן

ממקומו':

 מגררך

 הדגלים על שכתבו מה שד יימרויש
 ברוך שאמרו מה וגם מכב"י.השם

 החובת דברי פי על ממקומו. יהו"הכבוד
 התשיעית( והמררנה ר"ה פ"ד אלוקים, )עבורתהלבבות
 שאינו לחבירו אחד חסיד שאמר מההנודעים
 ממך אני ירא לו והשיב בנפשו, חמאמרגרט
 הגאוהוא[ הוא גדול היותר החמאמן

 נ"ז(. דרך מזה לעיל שכתבנו מה)ועיין

 בש"ס חז"ל שאמרו מה הענין לומר ישוזהו
 'וממאו' להיכל היונים כשבכנסו ב( כא,)שנת

 לתורה רומז שמן כי והיינו 'השמנים',כל
 ראשך על ישמן ח( ט, )קהלת שנאמר וכמוומצות,
 רבה )קהלת במדרש ומבואר יחסר, ]אל[)לא(
 במפרי איתא וכן המצותם[. אלו וש13ן ח(פ"נ,

 חיים עץ ראה ]ג[ ה"י וא"ו ה"י יו"ד ר"ל ]כ[ מקום ערך יעקב. קהלת א רז, וח"ב ראה ]א[ סבדרך
 יג כלל פי"א דרוש ומ"ד, מיינ שער טו כלל חחם. עץ הספר שטוף הכללים שער ראה ]ד[ פ"ז מ"ד,שער
 שם ובגליון כז דרך לעיל וראה פ"ר הלולב, שער חיים עץפרי

 יחסר אל ראשך על ושמן ]ב[ העונות מן גדול שהוא ממה עליכם מפחד הייתי שם לשונו ווה ]א[ סגדרך



ק6אמדנה סגרלדרכי

 זה יד(, לב, )דברם צור מחלמיש ושמן פי"ב()האזיד,
 ושמן )פ"י( אליהו דבי בתנא הוא וכןתלמוד.

 וכמו הגאות, לעון מרמז וצומאה משנה]ג[.זה
 רבה )כמדבר חקת פרשת רבה במדרששאמרו
 אל והשליך ואזוב ארז עץ הכהן ולקח ג(פי"מ,
 גבוה היה שאם 1(, 'ט, )נמדיר הפרה שריפתתוך
 מן המהרה וזהו כאזוב, עצמו ישפיל אחכעץ

 במפרשימ]י[. שם עיין הגאות, שהואהמומאה

 היונים כשנכנסו שאמרו מה העניןוזהו
 ללב כינוי הוא היכל כיבהיכל,
 רוח נפש משכן הוא שם אשרהישראלי]ה[

 וזורח והשואף ממעל אלקי וחלק ]ו[ שלונשמה
 רוח נכנם ושם מוכים, ומעשים מצותלעשות
 לשם פיגול מחשבת לחשוב בקרבםהמומאה
 כל 'ממאו' זה ידי ועל וגיאות]'[,יוהרא

 ומעשים ומצות תורה כל שעשו'השמנים',
 כל ונסמאו וגיאות יוהרא לשםמובים

 ]"[.הקדושים

 וכו' יון מלכות כשעמדה אומרים שאנווזהו
 חז"ל דאמרו כמו תורתך,להשכיחם

 הוא חכם אם דמתייהר דמאן ב( סו,)בפסחים
 בש"מ אמרו וכן ממנו]ט[. מסתלקתחכמתו
 הרוח גמות בו שיש אדם כל ב( עח, בחרא)וכא
 שמביא הסיבה הוא הגאות כי בגיהנם.נופל
 שאמר וזהו ]י[. וכנודע שבתורה, עבירותלכל

 ממתלקת חכמתם )שיהא תורתך'להשכיחם'
 מחוקי להעבירם וגם הגאות]י"[. ידי עלמהם(
 על לעבור באים הם הגאות ידי שעלרצונך,
 ה'.מצות

 המור )צרור בקדמונים שכתבו מה מובןובזה
- ואתחנן(פרשת  כמה מזה )שכרובנו 
- זה( במאמרינו]י][פעמים  בשעת כי 

 דקריאת ביחוד החשמונאים עמקוהמלחמה
 אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמע ואמרושמע
 מאמר ידוע כי מובן, האמור ולפי ד(, 1,)דברים
 קמא פרק ריש בש"ם יוחאי בן שמעוןרבי

 על - הלימוד הנהגת שער חיים, עץ פרי וראה תורה אלא שמן אין - שם ראה ]ג[ טובים ומעשיםממצות
 בקרבי חלל ולבי - ב קז, זח"ב ראה ]ה[ ראה ]ד[ משנה אותיות שמן תכוין במשנה קריאתךידי
 לאו ולבי הרע, ליצר דיורא ביה דמא דמלייא חד ההוא רוחא, ובחד דמא בחד היכלין תרין אית כלבא דודאמר
 תרומה פרשת אלשיך ראה ]ו[ הרע יצר ביה לשכנא בישא לדמא דיורא יהבית ולא איהו ריקן דהאהכי
 לרמז הכולל', עם 'היכל בגימטריא שייון' שמבואר למהר"ל מצוה נר ראה ]ח[ מקץ פרשת עינים מאור ראה]ז[
 ידי ועל ה', היכל נקרא שהאדם - בראשית פרשת יוסף פורת בן עוד וראה שם עיין להיכל, נגד הוא יוןשכח
 תפארת וישלח פרשת זח"א ראה ]י[ ב פ"א, רבה בראשית ראה ]ט[ בהיכל צלם שמעמיד נחשב הרוחגסות
 הוא העבירות מכל ולענה ראש פורה שורש כי - לחיים האורח דברי פי על וכו' וכפר ד"ה אחרי, פרשתבנים

 ואלמלא וכו' יום בכל עליו עומד אדם של יצרו א( ל, )קידושין חז"ל מדרש נודע כי הענין והסביר ר"להגיאות
 ממנו נסתלק זה ידי ועל גאות, מחשבת תחלה בהאדם הרע היצר מטיל ולזה לו, יוכל לא עוזרו הוא ברוךהקדוש
 לדור יכולין והוא אני אין הוא ברוך הקדוש שאמר המתגאה על ב( ד, )סוטה חז"ל שאמרו כמו יתברך, השםח"ו

 של פשיעות דעיקר נשמע וממילא לחיים האורח דברי כאן עד כרצונו, האדם עם עושה הרע היצר ואזיחדיו,
 היה עדיין הגאות בו לזרוק להתחיל אליו הרע היצר בא בעת דהא להתגאות, הרע להיצר שומע שהוא במההאדם
 עוזרו יתברך השם דהא בהגאות, להתפתות שלא הרע מיצר להנצל ביכולתו והיה ההוא בעת עמו יתברךהשם
 ממנו מסתלק דאז ושוגג, אונס בכלל הוא כך אחר שעושה העבירות כל הרבים בעונותינו כשמתגאה כך אחראך
 דקיימא כיון גמור, במזיד היה כאילו עליהם נענש הוא כן פי על ואף הרע מהיצר להנצל לו וקשה יתברךהשם
 משמרת ראה ]יא[ שם עיין הייכ, כשוגג או באונס וסיפי בפשיעה דתחלתו רצ"א( סימן משפט )בחושןלן

 )קאמארנא( חסד נוצר עוד ודאה מקומה שם כי נמוך למקום והולכת מסתלקת שחכמתו קדושים, פרשתאיתמר
 בשם לה דדך לעיל עוד וראה ואתחנן פרשת המור צרור בשם כה ודדך ז דדך לעיל ראה ]יב[ מ"ד פ"ד,אבות



איידנה מגדרךדרכניקלח
 הרוח גמות בו שישאדם כל ב( )ד,דמומה
 קודם כה עד כי והיינוזרה. עבודה עובדכאלו
 לומר יכלו לא הגאות של הקלקולשתיקנו
 ח"ו פוגם הוא המתגאה כי כראוי, שמעקריאת
 ג[ שמוו יתברך ואחדותו יחודו באמונתבנפשו

 אז הגאות, כח וביטלו שנצחו המלהמה זמןעד
 דיחודו ברזא לעיל כנזכר שמע בקריאתעסקו

 שמו. יתברךואחדותו

 לתחלתו, הש"ס מיום המשך אמרתיובזה
 הלכות השונה כל א( עג, )ננהשמסיים

 הבא, עולם בן שהוא לו מובמח יוםבכל
- הלכות רש"יופירש  הלכה וברייתות משנה 
 התכלית עוד זה אין כי והיינו מסיני,למשה
 בן הוא הלכות שלומד כל כי כלל הדרךולא
 ומתייהר מתגאה עוד הוא אם כי הבא,עולם

 נופל המתגאה רכל לן קיימא הלאבלימודו
 בהלכות עומק אם אלא לעיל, כנזכרבגיהנם
 שאמרו וכמו ובענוה מושפל בעיניווהוא

 גאות ג( פי"ג, רבה )כמדבר נשא פרשתבמדרש
 וכרמל תבור זה בג(, כס, )משלי תשפילנואדם
 שאנו לומר מתגאים העולם מסוףשבאו
 את נותן הוא ברוך הקדוש ועלינוגבוהים
 סיני זה כבוד, יתמוך רוח ושפלהתורה.
 ידי ועל נמוך, שאני לומר עצמו אתשהשפיל

 וניתנה עליו כבודו הוא ברוך הקדוש תמךכך
 וכו', הזה הכבוד לכל וזכה התורהעליו

 עיין סיני, הר על ה' וירד כ( ים, )שטותשנאמר
 ה' וירד שנאמר כמה הוא שהרמז והיינושם.

 אשכון ה' אני סו( גז, )"שעיה בבחינתכביכול,
 ניתנה מעמא ומהאי רוח, ושפל דכאאת

 עניו היה שהוא דוקא, משה ידי עלהתורה
 האדמהניי[ פני על אשר האדם מכלמאוד

 שם( )נדה ר,צ"י שפירים הענין וזהו ג(. יב,)בנדבר

 שירש מסיני', למשה 'הלכה לשונובקדושת
 גאות לשם ולא ההלכות כשלומד ענוהמדת
 בגיהנם נופל ואינו הבא עולם בן הוא אזח"ו,
 פוגם אינו וגם גאוה, בעלי על לעילכנזכר
 שמו יתברך ואחדותו יחודו קבלתבבחינת
 כן על כנזכר. זרה עבודה עובד כאלושאינו
 שמע, את קורין מאימתי ליה סמוךשפיר
 יחודו קבלת שמע קריאת מצותשהוא

 שמו. יתברךואחדותו

 בתיקונים שאמרו מה לומר יש הענין הואוזהו
 ח'1וכהנטו[, 1'ך דא '1ה' א( כמ, יג)תיקון
 תולדות אלה מ( ו, )כראשית כיריב ב'1וק' כיוהייך
 את בדורותיו היה תמים צדיק איש נחנח

 של תולדותיהם כי והיינו נח, התהלךהאלקים
 תולדות אלה שם(. )רפ"י מובים מעשיםצדיקים
 פי על אף היה שלו מובים מעשים עיקרנח,

 יתברך השם ועובד תמים צדיק איששהיה
 הארץ עמי מלאים הדור שהיו ובדורותיותמיד,
 את ומפעימים רשעים ופוחזים ריקיםבורים

 - א פט, שבת גמרא ראה ]יד[ מהימנותא חסר ברוחיה אתגאי - ב קסו, זח"א ראה ]יג[ זהרתיקוני
 - וילך ד"ה לך, פרשת אלימלך נועם וראה עבדי משה תורת זכרו שנאמר שמך, על יקרא עצמך ומעטתהואיל
 דעיקר ההרים, מכל נמוך שהוא מחמת התורה את עליו ליתן ההרים סכל סיני בהר בחר הוא ברוך יתברךהשם
 הכנעה ידי על התורה לקבל ומוכן מוכשר והיה אדם מכל עניו היה ע"ה רבינו ומשה בהכנעה, בתורה לעסוקהוא
 והטעם לקראתו, רץ היה משה את סיני הר כשראה במדרש כדאיתא הכנעה, בבחינת כן גם שהיה סיני מהרשבו

 כן ולא הכנעה, שהוא סיני ממדרגת ר"ל מסיני, תורה קיבל משה נאמר ולכן הכנעה בבחינת שניהם שהיומחמת
 הפחד מחמת הכנעה אל ולהביאם אותם לשבר כדי וברקים קולות היו ולכן הכנעה, בבחינת היו שלא ישראלשאר

 )בראשית בפיה טרף זית דעלה שם לשונו וזה ]סו[ ]ב[ וזהו ד"ה תרומה, פרשת עינים מאור עוד וראהוהמורא
 של התיקון שנעשה מרמז זית דעלה לשונו וזה ודא, ד"ה שם ראי לחי באר וראה חנוכה איהו ודא וכו', יא(ח,



קלסאמרנדן סדירךדרכי

 על אף בלבו, התנשאות להיות לו והיהה',
 עובד היינו 'תמים', צדיק בבחינת היה כןפי
 שפירים וכמו בענוה]ט'[, יתברך השםאת

 א( )י, זרה דעבודה קמא פרק רש"יבפירוש

 רוח, ושפל 'עניו' בדרכיו 'תמים' היהד'נח'
 התהלך האלקים את מסיים ולזה שם.עיין
 'חנוכה' תיקון וכעין 'עניו', שהיה היינו'נח',
 כנזכר בגאוה השמנים כל שסמאו היוניםנגד
 זהר בתיקוני רמז לפרש יש כן ועללעיל.
 דאף חנוכה', 'נר דא 'נח' )שם(הקדוש
 לבא יוכלו תורה, באור בחנוכהשמאירים
 ולכוד '( ת"ב, רבה )ייקרא שקיים דגם 'נח'למדרגת

 ענוה בבחינת היה התורה, כל ב( ו, בראשית)רשם
 רש"י ופירוש )שם( זרה עבודה מש"מכמכר

 על נרשם שהיה מה כן גםויתכן
 מבואר כי מכב"י. השםהדמים

 כל ו( פ"י, רבה )ייקרא צו פרשת רבהבמדרש
 והנה שם. עיין באש, אלא נידון אינוהמתנאה
 שהשם ב( )ם, חדש מזהר בתיקוניםמבואר
 עיין גיהנם, של אש לכבות מנולתו'מכבי'
 עליהם שקבלו ידי שעל יתכן ולזהשמיי"[.
 זכו ענוה]יט[, בדרך יתברך השם אתלעבוד
 של גיהנם האש לכבות שמגולתו זהלשם

 וכאמור:המתגאים,

 סדדרך
שם.

 המלחמה כשכיבשו שאמרו מה יורמזולזה
 כי היינו ממקומו', הוי"ה כבוד'ברוך

 כאלו המתגאה כל א(]יז[ ה, )סמה חז"לאמרו
- השכינה רגלידוחק  בדרך לעיל )וכנזכר 
 האלקים את בבחינת כשבאים כן ועלנ"ז(,

 רגלי כדוחק ואינו מגאות נצולים נחהתהלך
 ממקומו' הוי"ה כבוד 'ברוך כן עלהשכינה.

 נח': 'התהלך בגיממריאהוא

 הדגלים על כתוב שהיה מה שדויתכן
 תיבות ראשי שהוא מכב"יהשם

 מ"י וגם מ'מקומו. י'הו"ה כ'בודב'רור
 בתיקונים הנה כי ייהו"ה. ב'אלםכ'מוכה
 'מכבי' השם כי ]כתב[ ב( )ם, חדשמזוהר
 )"נעיה בסוד אש, 'מכבי' שהוא דיליהסגולא

 שמנא[. עיין תכוה, לא אש במו תלך כי ב(מג
 תיקון שהוא לחנוכה ששייך לומר ישולזה

 לגנאי, דורשים יש שאמרו מה שפירש נח פרשת ריש ישראל אוהב ראה ]טז[ כאן עד חנוכה, דגר זיתהשמן
 שם ראה ]יז[ קמח עמוד )לובלין(, זכרון זאת עוד וראה דורו אנשי נגד צדיק רק שהוא לגנאי דרש עצמושנה
 יששכר שער ראה ]יט[ שם ובגליון בתחלתו סד דרך להלן ראה ]יח[ ב מג, ברכות עוד וראה זהכעין

 חסדו ברוב רק אשר לידע ענוה במדת ביותר לאחוז צריך - קח אות אורה, ימי מאמר טבת כסלו חדשימאמרי
 נוכל זה ידי ועל להתגאות, מה לנו אין ממילא כלל, מעשינו ידי על ולא למטה, האורות נמשיך שמויתברך

 הקדושים, בספרים כנודע המשיח של האור גנוז חנוכה בנר אשר צדקנו משיח ביאת התגלות הגאולה ולקרבלהמשיך
 לפדות נזכה ח"ו( מתגאה )ולא רוח 'שפל' שנהיה ידי על כי 'שפל', תיבות ראשי ל'עמו, ש'לח פ'דות שנאמרוכמו
 הכונות כשער שכתב וכמו מהאריז"ל, לעיל כנזכר מנוכה נר כעת - 'רגל' תכואני אל וז"ש כקרוב לעמושלם
 גאוה בבחינת נהיה שלא גאוה, - 'רגל' נקרא שחנוכה רומזשזהו

 כמושכן ע"כ דסליק מכבי שמיה די ה', כאלים כמוכה מי שם על דאיהו מיכאל ודא ההסד מלאך 7"[ סדדרך
 מכבי דדא ב(, מג, )ישעיה תכוה לא אש במו תלך כי דיליה וחילא מ"ב, נקודותיו[ ]היינו דיליה ונהוראאתווי,
אשא



וכצדנו סדדרךדרכניקמ
 בסוד 'אש']ב[ ממפר הוא 'מנורה' שכןהמנורה,
 לו הראה 'אש' של 'נונורה' י( פם"ו, רבה)נזדכר

 ממפרים נודע הנה אמנםוכנודע]ג[.
 לתקן המוכשר הזמן בחנוכה כיהקדושים]7[

 במחברת שכתב מה מובן ובזה היסוד.פגם
 'הוי"ה שמורי שהו' החסכה( שער )בנוףהקודש
 אדנ"י', הוי"ה אלהי"ם, הוי"האהי"ה,

 'ר"ע' בהם יש מילואיהן ומילויבמילואיהן
 לא 'ער' וה' נשמת( )תפלת סוד והםאותיות,
- שם עייןינום,  מ'(. בדרך לעיל )ועיין 

 זה פגם ידי על הנה כי מובן, האמורולפי
 לח, )כראשית במוד בעינים, קלקולנעשה

 שלא הוי"ה בעיני 'רע' יהודא בכור ער ויהיז(
 כביכול, 'שינה' בבחינת רק 'ער' בחינתהיה
 העינים מתקנים חנוכה נר הדלקת ידיועל

 לא הנה 'ערקה[ וה' בחינת 'ער' מ'רע'ונעשה
ינום.

 ע"ה המלך דוד שאמר מה לומר ישוזהו
 'ישברו', אליך כל 'עיני' סו( קמה,)תהמם

 קאי זה שם כי במידור האריז"ל מדבריונודע
 הם בגלות שעתה רחל, של העיניםעל

 עיני' 'עיני מז( א, )איכה בבחינת הרביםבעונותינו
 יסודות הב' ידי על לתקנם וצריכים מים,ירדו
 הפגם שעיקר ויתכן אימא. ויסוד אבאיסוד

 בו( לב, )בראשית במוד בהירך, שקלקל מההיא

 הקלקול שנעשה וגו', יעקב ירך כףותקע
 ידי ועל הירך, מוד שהוא לעיל כנזכרבהימור
 וכאמור. העינים, מתקנים ימודות הב'תיקון

- כל' 'עיני שנאמר מה יתכןולזה  )הוא 
 ב(( ב, זהר תיקוני )הקדמת 'כל' הנקראהימוד

- 'ישברו' אליך-  נר 'להדליק )ממפר 
 מתקנים, חנוכה נר הדלקת ידי שעלחנוכה'(,

 להשתמש רשות לנו שאין הנאמר )כ(מעם]תה[
 העינים לתקן בלבד, 'לראותן' אלאבהם

 תרדימה בבחינת יהיו ולא השב'שיראו'
 וכנזכר.ושינה,

 חנוכה( )מנת שלום בנהר שכתבו מה העניןוזהו

 לכוין שיש חנוכה( )שער הקודשובמחברת
 ממפר הוא 'מ"פ' כי מפמפי"ה, השםבחנוכה
 הניצוצות יתקן חנוכה ידי שעל'חנוכה'
 לכוין איתא במידור והנה שם. עייןקדישות,

 על מתפללין ערצם בשופר תקע בברכת]זה[
 כי מובן, האמור ולפי כנודעי[. הימודתיקון
 בתיקוני וגם א( ח, )סימה הש"מ מדברינורע
 שהם זמן כל ואשה דאיש ב()ז[ )י, הקדושזהר

 באשה, והה' בא"ש היו"ד שרוי כדתמתנהגים
 מהאיש הי' נימל ח"ו הדת על עובריםואם
 שם]"[ ועיין ואש, אש ונשאר מאשהוהה'

 בנס האש ודלק כשיעור שמן היה שלא האש כמאור נעשה הנס - קכח אות ר, מאמר יששכר כני ראה]ב[
 ההוד אור ועל פ"ח(, יח, שער חים עץ )פרי בתיקון שנתגלה ההוד אור ירי על הנס היה כי הטעם ליונראה
 'תע"א' בגימטריא דל"ת' וי"ו 'ה"י כזה במילואו 'הור' ותתבונן אש להבות חוצב י"י קול ז( כס, )תהליםנאמר

 חנוכה מאי ד"ה לחנוכה, חיים דברי ראה ]ד[ א כט, מנחות ראה ]ג[ שי"ן' אל"ף כזה במילואו 'אשמנין
 מז, )סוטה גרול כהן יוחנן והנה - יט אות ר, מאמר יששכר בני ראה ]ה[ והלכתא ד"ה שם, שמנהדת"ר
 שממעשה בנו, מתתיהו שכרו זה והיה וכו', תישן למה עורה כד( מד, )תהלים אומרין שהיו המעוררים, את ביטלא(
 פי"ט העמידה, שער חים עץ פרי ראה ]ו[ ישראל שומר ישן ולא ינום לא אשר לכל נתודע לו שנעשההנס
 - ראי לחי באר וראה 'י"ה' ותמן 'אש', 'אש' רתמן ואשה דאיש שלהובין ואינון - א סח, שם ראה]ז[

 ראה ]ח[ ויראה אהבה שהם י"ה, אותיות מב' דנפקין דאש"א שלהובין בסוד ואשה איש של אשוח ב'ונפקין
 לחי כאר וראה נוקבא איהי אש עם ה' את הכי ואוף 'איש' אתעביד 'אש' ועם י איהו וברית - שםהקרסה



קמאאמונה מהדרךדרכי

 נתקן חנוכה נר כי מובן זה ולפיבביאורינו.
 להם ולהחזיר והאשה האיש של האשלכבות
 'מ"פ' כי הנזכר השם של הכונה וזהוה'י"ה',
 מחמא להנצל מגינם חנוכה נרות סודשהוא
 להיות למקומם ה'י"ה' ויחזרו ואש, אש שלזה
 ואשה,איש

 תקע של הברכה שמסיימים מה מובןובזה
-בשופר  זה תיקון על מתפללין ששם 
- הנזכר( שם)ומכוונים  עמו 'נדחי' מקבץ 
 'מכבי', השם מספר הוא 'נדחי' כיישראל,
 שהוא )שם( חדש מזוהר בתיקוניםומבואר
 ה'י"ה' יחזרו זה ידי על כי והיינו אש,'מכבי'
 האש. ויתבמל והאשהלהאיש

 הוי"ה כבוד 'ברוך שאמרו מה מובןובזה
 הוי"ה השם סוד הוא מקום כיממקומו',

 מהאריז"לנט[. כנודע ביסוד, שמאירבהכאה,
 הוי"ה, באלים כמכה מי שאמר מה מובןוכן
 שהשירה והיינו 'י"ה', תיבות סופי כמכה'סי'
 והאשה להאיש ה'י"ה' שהחזיר במההוא
 על כתוב שהיה מה מובן ולזה האש.ונכבה
 'נדחי' מםפר שהוא 'מכב" השםהדגלים
 למגני דאזדרקו המיפין הוחזרו שאזכנזכר,

 חנוכה דנם תיקון ידי ועל מהקדושה,ונדחו
 וכאמור: היסוד, שנתקן לקדושההוחזרו

 מהדרך

 הדגיים על נרשם שהיה מה עודדיתכן
 תיבות ראשי שהוא מכב"יהשם

 'נר' הנה כי י'הו"ה. ב'איים כ'מכהט'י
 הגבורות תוקף שהוא 'אש' רשפי הואחנוכה
 על ממשיכין אנו זה כל עם ה'אש'נא[,במבע
 דרחמי מכילין הי"ג בכח וישועות חמדיםידו

 רבינו שכתב כמו חנוכה, נר ידי עלשנמשך
 מה מובן ולזה פ"ד(. חנוכה, )שער חיים עץבפרי

 'שמים', מםפר שהוא ב'שמן' הואשהמצוה
 ו, )חגיגה חז"ל שאמרו כמו ומים'ו][ 'אשםוד

 וכמו באשא ומיא במיא אשא ולאכללאא(,
 א(וג[. מב, )ח"א הקדוש בזהרשאמרו

 מז( א, )כראשית הכתוב שאמר מה יובןובזה

 הגדולים המאורות שני את אלקיםויעש
 המאור ואת היום לממשלת הגדול המאוראת

 בראשית ועיין א( לד, צו )פרשת מהימנא ברעיא הוא וכן שם רש"י וכפירוש א( יז, )סוטה בש"ס עיין - שםראי
 וכשיאיש' כיניהם, נתון י"ה שם ואשה דאיש אליעזר דרבי מפרקי גם כן שהביא הקדושה( משער )פט"זחכמה
 'אש' ונשארו מסתלק י"ה שם ח"ו לאו ואם שמו, יתברך מהוי"ה 'י"ה' אותיות ביניהם יש כראוי, נוהגיןויאשה'
 מקום ערך יעקב, קהלת ראה אמנם במלכות מאיר שכתב פי"ז העמידה, שער חיים עץ פרי ראה ]ט[ויאש'
 עט דרך סו, דרך לקמן נו דרך סוף לעיל עוד וראה שם עיין בהכאה, הוי"ה בו יש כי ביסוד היא מקוםשכתב

 תפארת גבורה חסד דאינון ורוחא אשא במיא לשונו וזה א קה, סט תיקון זהר תיקוני ראה ]א[ מהדרך
 כי וינקבה', 'זכר' וגו', שמים ומים אש וגבורה חסד כולל אנפין בזעיר - שמים מערכת אור, מאורי ראה]כ[

 ולכן שמן(. מערכת שם )ראה כשמן הנזכר כל גימטריא 'שמים' גם שמים, הנקרא התפארת עם כלולההמלכות
 ח"ג ב קיט, זח"א עוד ראה ]ג[ וכו' גבורה בסוד גם הוא כי ואש גפרית ולפעמים טובה מדה יורדלפעמים

 מקומות כמה ובעוד דחסד ומים דגבורה אש ומים, אש כליל שמים, אתקרי דא ובגין - ארגז,



אמונה מהיזדרכיקמב
 אלקים אותם ויתן וכו' הלילה לממשלתהקטן
 שני סוד כי הארץ, על להאיר השמיםברקיע

 לממשלת כי חנוכה, נר סוד הםהמאורוה
 בחינת הוא העליונים העולמות שהואהיום

 ימי מששת לצדיקים הגנוז אור הגדולהמאור
 שאותן הלילה לממשלת אבלבראשיתך[
 אינם צדיקים בבחינת גבוה במדריגהשאינם

מרגישיי
 המאור בבחינת רק אצלם והוא אותו

 הוא השטים ברקיע אלקים אותם ויתןהקטן,
 'שמים' סוד שהוא חנוכה נר של 'השמן'סוד

 בא הוא ובזה כנזכר. ומים' 'אש בודנכלל
 שזעיר חנוכה סוד כענין הארץ, עללהאיר
 למלכותה[ להאיר למטה הורידאנפין

 'ב' חנוכה בנר לכוין שכתבון[ מה מובןובזה
 'הש"ע' סוד שהוא במילואן' א"לפעמים

 לכ' יתפרש א"ל השם כי והיינונהוריןנז[
 החסד הוא א"ל שהשם מצינו לפעמיםסכרין,
 היום. כל א"ל חסד ג( נב, )תהמם בסודהגדול,
 לבער דינים מתערין א"ל שמשם מצינואמנם
 זועם א"ל יב( ז, )שם בסוד הכרם, מןהקוצים
 )שער חיים עץ בפרי שכתב וכמו יומו"[,בכל

 בחומש רש"י בפירוש ועיין פ"ח(.הם*חות,
 ה' באלים כמכה מי יא( סו, )שמותבפסוק
 ע( ח, )יחזקאל מלשון בהזקים, באליםשפירש

 מובן, האמור ולפי שם. עיין הארץ,אילי
 מטיטרא הן אנפין, כב' זה בשםשצריכין
 מסיטרא וכן א(, גנז, )וח"ג מים שהואדחסד
 במיא אשא לאכללא )שם(, אש שהואדגבורה
 הדינים במתקין זה ידי ועל באשא,ומיא

 נהורין. הש"עומאירים

 ידי על הנם שנעשה הענין לומר ישובזה
 של השם סוד נודע כי דייקא,'הכהנים'

 יג )תיקף הקדוש זהר בתיקוני שדרשו'חנוכה'
 בכ"ה ישראל על כ"ה דשריא 'חנו-בה' א(ש,

 של בסוד נודע הנה כי שם. עייןבכסליו,
 למעלה, ידיהם הכהנים שנושאים כהניםברכת
 שהידים קודרי, ידיכם שאו ב( קלד, )תהליםבסוד
 אותן מעלים והכהנים גבורות, לחמשהרומזים
 בשורשן, נמתקין אשר הגבורות מקורלהבינה
 כהנים, ברכת ערך יעקב בקהלת שכתבוכמו
 דברי בזה שמפרש עקידה בערך עוד שםועיין
 יצחק עקידת ידי שעל ח( פמ"ג, רבה )בראשיתחז"ל
 כג( ו, )נמרבר שנאמר כהנים, לברכת ישראלזכו

 נלכה ה( כב, )וראשית בעקידה ונאמר תברכו,כה
 הדינים המתקת היתה עקידה כי כה,עד

 הרי מחמשה כלול אחד שכל גבורותחמשה
 משם זכו כן ועל בהעקידה, נעשה וזהכ"ה,
 שם. עיין תברכו, בכה כהניםלברכת

 שער חיים עץ פרי ראה ]ה[ א פה, רות חדש זהר וראה וכו' לצדיקים גנזו - א יב, חגיגה גמרא ראה]ד[
 ראה ]ח[ שם ובגליון ה דרך לעיל ראה ]ז[ שם חיים עץ פרי ראה ]ו[ סא דרך סוף לעיל וראה פ"דחנוכה,
 הגדול, האל אמר דאת כמה הוא, חסד אתר בכל אל חברייא, ואתערו תנינן, הא למימר, אית השתא - ב ל,זח"ג
 לא הכי אי כהאי, ואחיד שמהן, אלין כל קרא שביק יום, בכל זועם ואל אמרת ואת עלאה, דחכמה נהירוודא

 מהפכי חייביא שמענא, הכי אלא רחמי ליה נוקים או דינא, ליה נוקים או גבור, אל דכתיב ועוד, מיליקיימין
 וחייביא, ברחמי ודינא בדינא, רחמי כלילן דלא קדישא, דמלכא עלאין כתדין איזון בכל לך דלית לדינארחמי
 בכל דהא מהו, יום בכל זועם אל אלא גבור, אל דכתיב בההוא שפיר יהודה, רבי ליה אמר לדינא רחמימהפכי
 שמעון לרבי ליה שאילו אתו בידיה, הוה לא זכאין דלא בין זכאין, עלמא דבני בין בדינא, קיימא ויומאיומא
 עלמא, בני זכאין אי רחמי הוא לזמנין דינא, הוא לזמנין חבדיא, אוקמוה והא יום, בכל זועם אל ודאי לון,אמר
 יומא בכל קיימא דא ועל גבור, ואקרי קיימא, אל הא זכאן, לא ואי חסד והוא קימא, אלהא



אמונה סודלדרכי
 שנכללו בחנוכה הענין היינו האמורולפי

 נמתקים. זה ידי ועל בהחמדים,הגבורות
 דייקא 'הכהנים' ידי על רק הנם היה כןעל
 'חנוכה' נקרא ולזה תברכו. דכה בתאשהם
 דחנוכה הנם עיקר שהוא 'חנו-כ"ה',סוד
 פעמים ה' גבורות הה' שנמתקו דכ"הברזא
 מהעקידה, שנמשך כהנים הברכת כ"ה סודה'

 נמשך זה 171 שעל והיינו במאמרינו~יאןלקמן
 ברכת של דכ"ה תא שהוא 'חנו-כ"ה'סוד

 הנם זה ידי על ונעשה דמתתיהו''כהנים'
 השם זה נרשם שהיה יורמז ולזהדחנוכה.
 מג )דרך לעיל כנזכר אש' 'מכבי שהוא'מכב"

 הענין והוא חדש, זוהר מתיקוני סם(דרך
 וכאמור:דחנוכה,

וכנזכר

 נודע כי 'מתתיהו', בימי הנם שהיה מובןובזה
 )מאמר הנשכר בבני הקדוש זקינימדברי

 אותיות הג' בשמו ה2 ד'מתתיהו' מז( אותד,
 אלהי"ם 'א"ל מרגלאין הג' ישא שמהםיה"ו,

 האמור ולפי שם. עיין 'זית', ממפרןמצפ"ץ'
 דייקא 'זית' בשמן הנם שהיה כן גםמובן

 הוא 'א"ל' לעיל, הנזכרים שמות ג'שממפרו
 'הדינים', שורש הוא ו'אלהי"ם' 'החמד',שורש

 שהוא ביניהם, 'ממוצע' הואו'מצפ"ץ'
 ממותקים דינים שהוא 'ברחמים'בגיממריא
 בשורשן ונמתקין בהחמדים הדיניםשנכללו
 כנודעת[. 'מצפ"ץ'בהשם

 'והאלהי"ם בגיממריא 'מתתיהו' כי בזהויתכן
 שהוא א(, כב, )כראשית אברהם' אתנמה

 תורה כלקומי שמבואר הדינים המתקתסוד
 נאמר לא לאברהם נמה שהאלקים וירא()פרשת
 של גבורות הה' היינו אברהם, את נמהאלא
 אברהם, של חמדים הה' ידי על נמתקואלקים
 א"ל' פעמים 'ח' מוד והיינו שמיי[.עיין

 בנזכר ב'חנובה', שנמשך 'אברהם'גיממריא

 מודרך

 ה' כבוד ברור שאמרו מה שד יימרויש
 זהר התיקוני דברי פי עלממקומו.

 שמעון רבי פרוח ב( כס, תליסר )תקונאהקדוש
 קרבא במאני ואזדרזו אתתקנו עלאיןואמר
 וכו', רברבין במורין מקננא דאיהו חויאלגבי
 דקמיל מאן יומא, בכל נפיק כרוזא דאובגין
 יהבין רברבין, במורין מקננא דאיהו חויאההוא
 על דיתיב צלותא, דאיהי דמלכא, ברתאליה

 שם עוז מגדל י( יח, )מש* בה דאתמרמגדלא,
 מליק וכו' אדהכי ונשגב, צדיק ירוץ בוהוי"ה
 שמיה, צדיק נש בר חד ואחא למגדלא,עיניה
 וריק והוי בידו, קשתא ממילא, על יחיבדהוה
 שם. עיין גדול, פזר איהו ודא חויא, לביחצים
 דכ"ה, בחא שהוא חנוכה, על קאי שזהויתכן

 הזמן הוא שאז 'חויא', מספר 'כ"ה')חנוכה(
 רברבין, במורין מקננא דאיהו לחויאלמקמל
 ממפר 'המגדלא', מוד שהוא התפלה ידיעל

 שהם והאלקים ]י[ מהרח"ו( )ובהגהות א קא, סט תיקון זהר תיקוני ב קלב, תרומה פרשת זח"ב ראה]ט[
 אחד, שניהם ליעשות יחד, החסדים עם להתמתק הגבורות רצו כי אברהם, עם הכוונה אברהם את נסההגבורות

 בפסוקים מרומזים הם ואיך נמתקו האיך שם )עיין - וכו' בזוהר כאמור במיא, ואשא באשא, מיא לאכללאתהו
 עב דרך ראה ]יא[דלהלן(



אמונה מזיזררכן
 תפלת ידי על בחנוכה שנתעורר'מזלא',
 מכילק הי"ג להמשיך חנוכה, בנרישראל
 וכמו ונקה, רנוצר מזלא סוד שהואררחמי,
 פ"ד(. חנוכה, )שער חיים עץ בפרישכתב

 )פרשת עמוקות במגלה שכתב מה מובןולזה

 עמדו המלחמה בעת שאז סו( אופןיאתחנן,
 שענה מי והתפללו הגלעד הר עלישראל
 לומר יש האמור ולפי שם. עיין וכו',לשמואל

 התיקון עיקר כי דייקא, 'ההר' על שעמדומה
 חויא נחש להאי לקמול המלחמה שכבשומה

 שאמר וזה כנזכר. רברבין במורין שמקננאבחטא
 אל עיני אשא א-כ( קפא, )תהלים ע"ה המלךדוד

 והיינו ה', מעם עזרי עזרי יבא מאיןההרים
 רברבין המורין )הם ההרים, אל עיניאשא

 ואמר( חויא. להאי למקמל תמן מקננאשהחויא
 כנזכר 'פזר', מספר )הוא 'עזרי', יבאמאין

 הזמן הוא אימת )שם( הקדוש זוהרמתיקוני
 'פזר' סוד שהוא בקשת עמה ללחוםמוכשר
 הוי"ה, מעם עזרי אמר( ולזה כנזכר.גדול
 'ח' גיממריא 'קע"ו' מספר הוא הוי"ה')'מעם
 ומ' דאריך תיקונים י"ג סוד כ"ב'פעמים
 בנר הנמשכים 'כ"ב'( מספר דזעירתיקונים
 שם(. חיים, עץ )פף מהאריז"ל כנודעחנוכה

 על בשמן, הוא חנוכה נר שמצות יתכןולזה
 הקדוש זהר בתיקוני שכתב מהפי
 של השמן סוד הוא דהצריק ב( )יד,בהקדמה

 שם עיין כתיתוא[ שמן ונקראהמנורה,
 ידי על כי יתכן ולזה ראי(. לחי )כארובביאורינו
 קורש ברית אות הנומר עולמים ח"יהצדיק
- הקשתנב[שהוא  - לעיל שכתבתי וכמו 
 וכאמור. החויא, כחמבמלין

 'ממקומו', הוי"ה כבור ברוך שאמרו מובןולזה
 בהכאה' 'הוי"ה סוד הוא 'מקום'כי
 כמה לעיל שנתבאר וכמו ביסוד,שמאיר
 'מגרל כי הרמז יתכן ולזה מהאריז"לנג[.פעמים
 בן'נל[. פעמים 'י' גיממריא הוא הוי"ה' שםעז
 הוי"ה כבור 'ברוך גיממריא צדיק' ירוץ'בו

 מתקן שהוא הצדיק ידי שעל היינוממקומו',
 נתקן לעיל כנזכר בהכאה הוי"ה סודהיסוד
 פעמים 'י' להיות ספירות עשר בכל נה[המלכות

 כנזכר:בן'

 מזררך

 ע5 נרשם שהיה פה רמז שר 5דואומר
 כבר בהיות מכב"י. השםהרמים

 הוא חנוכה נר שסור סד( )דרך למעלהכתבנו
 קהי ז( לח, )שראשית שנאמר היסוד, פגםלתיקון
 יש כן על ה', בעיני' 'רע יהודה בכורער

 במילואיהן יחודים הג' של שמותבהששה

 דאינון מאברין כתישין כתיש דאיהו יצדיק, מסטרא איהו כתית שמן - ב קט, וח"ג עוד ראה ]א[ פודרך
 ומעצר וכותשם הזיתים כותת היסוד כי והטעם - שמן ערך כג, שער ובפרדס פתילה לגבי משחא לאחתאזיתים
 חכמה שהיא המוח מן הנמשך הזרע השפע )מתעורר כתישה ידי שעל המלכות אל ומורידו השפע שהואשמנם
 ראה ]ב[ וכותשם כותתם והיסוד עליונים מהזיתים השמן מתעורר עליונה עלאה( זית בבחינת זרע טפות "מציאות
 שם היא 'בן' השם ר"ל ]ד[ סד דרך נו דרך סוף לעיל ראה ]ג[ א צט, סט תיקון א ז, הקדמה זהרתיקוני
 לעיל ראה הוי"ה בשם אחרונה ה' אות וכנגד המלכות ספירת כנגד ה"ה, ו"ו ה"ה יו"ד - ההי"ן' במילוי'הוי"ה
 שם ובגליון סד דרך סוף לעיל ראה ]ה[ שם ובגליון כסדרך



קמהאמונה מזדרךדרכי

 עין', 'טוב לבחינת וזוכין הוי"ה, שב'עיני' ה'רע' לתיקון אותיות 'ר"ע' מילואיהןובמילוי
 וכאמור. לעיל. שכתבתי וכמו העינים,של

 על בהשמן, 'הברכה' שנתהוה מה מובןולזה
 הוא 'עין' טיב ס( כב, )משל הכתובשם
 של הרע את תיקנו שהחשמונאים'יברך',
 'טוב מור ה' בעיני מה'רע' ונעשההעינים,
- הנותן כי הברכה, נתהוה כן עלעין',  

 ה' יצו בבחינת נותן שהוא הוא ברוךהקדוש
- ח(, כח, )הטים הברכה אתאתך  עין בטוב 
 ונעשה נתקן חנוכה נר ידי ועל נותןנא[,הוא

 הכתוב שאמר מה כענין עין, טובבבחינת
 'טוב'. כי 'האור' את אלקים יירא ד( א,)בראובת
 בעיני טיב כי א( כר, )במדבר הכתוב אמרוכן
 נתקנו כאשר כי והיינו ישראל, את לברךה'

 נמשך אז עין, 'טוב' בבחינת להיותהעינים
 ישראל. עלברכה

 זית שמן ידי על הנם שהיה מה יובןובזה
 לחכמת מרומז זית' 'שמן כידייקא,

 שם מצוי זית ששמן מקום רכלהתורה,
 שהאריך וכמי ב(, פה, )מנחות מצוייההחכמה
 אות ב, )מאמר חנוכה במאמרי יששכר בבניאא"ז

 שאמרו וכמו 'טוב', הוא והתורה 'ב(, אותב
 ובהבנת תורה. אלא טוב אין א( ה, )בברכותחז"ל
 איסורי הלטת )בסוף הרמב"ם דברי פי עלהענין
 מצוי תאוה של הרע יצר שאין הכ"א( פכ"ב,ביאה
 שעוסק מי אבל החכמה, מן פנוי בלבאלא
 אהבים אילת שהוא התורה בחכמתתמיד
 מתאוה הרע היצר אין 'ם( ה, )משלי חןויעלת
 שנקראת מה מובן ובזה כך. כל בו שולטזו

 מה'רע' ניצולין התורה ידי על כי טצ,התורה

 ויברא א( 'ב, )סוטה חז"ל שאמרו מה הואוזה
 כולו הבית שנתמלא טוב, כיאותו
 )שמות שמות בפרשת רה"י שפירש כמואורה,

 התורה, שורש הוא משה כי והיינו נ(,נ,
 ועל '(, פצ"מ, רבה )בראובת טוב כי בהשנאמר

 לתקן חנוכה, נר למוד הכנה ידו על נעשהכן
 עין, טוב בבחינת להיות העינים שלהאור

וכאמור.

 כי י( שם, )שמות במשה שנאמר מה מובןובזה
 הוא האש הנה כי משיתהו, המיםמן
 בש"מ שאמרו וכמו ר"ל, זו לתאוהשורש
 הוא התורה אבל עמרם. בי נורא א( פא,)קידושין
 א(. ז, )תענית בש"ם שאמרו וכמו המים,מוד
 היצר של האש מכבים שהם היינו האמורולפי
 כי 'משה' על נאמר כן ועל זו, מתאוההרע
 להיות שזכה מה כי משיתהו, 'המים'מן

 מאש וניצל לעיל, כנזכר טוב כי 'אור'לבחינת
 חכמת ידי על הוא זו, מתאוה הרע היצרשל

 בי נורא של האש המכבה מים שהואהתורה
עמרם.

 השם זה הדגלים על שכתבו מה מובןובזה
 )ם, חדש זהר בתיקוני שמבואר'מכבי',

 של הענין והיינו אשא'נ3[, 'מכבי השם שזהב(
 בכח החשמונאים על שגברו דחנוכה,הנם

 עמרם בי נורא של האש' ה'מכביהתורה
 טוב, כי אור בו שנאמר ה', בעיני רעשהוא

וכאמור.

 דרן לעיל ראה ]ב[ יהיב יפה בעין מתנה דיהיב מאן - א גג. בחרא בבא ראה ]א[ מזדרך



אמונה מזייררייי
 במילואו' 'מכב"י שם זה כי הרמז יתכןולה

-כזה  הוא יו"ד', בי"ת כ"ף 'מ"מ 
 'ל"ו' ידי שעל והיינו מוב', פעמים 'ל"ועולה
 בכור ער של העינים נמתקו חנוכהנרות
 הל"ו ידי ושעל ה', בעיני 'רע' ]ש[עשהיהודה
 את אלקים 'וירא' עין', 'מוב בחינת נעשונרות

 וכאמור: 'מוב', כי'האור'

 הנה כי טד. יומר יש היז ~דררולנסוך
 בבני הקדוש אא"ז מדברינודע

 יון קליפת שיניקת טח( אות ד, )מאמריששכר
 יונקת היה החשמונאים בימי אזשהתגברה
 עתיקין. והדברים דיליה, ונוקבאמהמ"מ
 בנוסח שאומרים מה לדוותי לומר "טולה

 עמך על הרשעה יון מלכות כשעמדהההודאה
 מחוקי ולהעבירם חורתיך להשכיחםישראל
 )הלטת הרמב"ם מדברי לעיל כנזכררצונך,

 הנזכר תאוה של שהקליפה שם( בינה,איסור
 התורה, מן פנוי בלב אלא שולמתאינה
 זה ידי ועל חורתיך להשכיחם רצו כןעל

 צדיק קודש הברית לקלקל ח"ו בהםאסלמו
 מחוקי להעבירם זה ידי על והיינו עולם,ימוך
 כמו חק )הנקרא קודש, הברית הוארצונך
 ועל שם(, בשארו וחק ב( ק6, )שבתשאמרו
 מצוה הנר בחנוכה להדליק הז"לנג[ ציווכן

 קליפות הב' על להתגבר כדי אור,ותורה
 הוא 'תורה' כי יתכן ולזה לעיל.הנזכרים
 במספר ופלונית פלוני קליפות הב'בגיממריא
 בחם. יתבמל התורה כח ידי שעלהשוה,
 מהב' יותר אחד ממפר הוא 'ברית' כיויתבן
 יסוד שהצדיק להורות לעיל, הנזבריםקליפות

 בכל עליהם מתגבר הוא ברית הנומרעולם
 ונתבמלים.עוז

 לא כא( לא, )מש* הכתוב שאמר לומר "טוזהו
 לבוש ביתה כל כי משלג לביתהתירא

 תקרא אל ב( רלח, )וח"א חז"ל ודרשושנים,
 11כו'[, חנוכה ונר מזוזה 1וט'[, שנים אלאשבים,

- 'תירא'לא  קליפות הב' מספר )הוא 
 שהוא משלג לביתה - לעיל(הנזכרים
 מספר הוא 'ביתה' כל כי שם(. )מיהגיהנם
 שהוא 'זית' השמן ידי על כי היינו'זית',
 שהשמן מקום שכל התורה, לחכמתממובל
 ניצולים זה ידי ועל מצוייה, החכמה מצויזית

 שנים, לבהט ביתה כל אמר ולהמהגיהנם.
 חנוכה, ונר מזוזה שנים אל שנים תקריאלא
 מאיר שהוא שד"יני[, השם נתקן ב'מזוזה'כי

 התורה לימוד ידי שעל והיינו'בימוד'נה[,
 השם מאיר ששם צדיק היסוד מדתלתקן זוכיי

 ותורה מצוה נר הוא חנוכה נר וגםהנזכרי[,
 נצולים זה ידי שעל התורה, מאור לתקןאור,

 הלזו. שפילה בתאוהמהרהורים

 באלים כמכה מי שאמרו מה לפרוט "טובזה
 שעל 'חכמה', גיממריא 'באלם' שכןה',

 הנזכרים מקליפות ניצולו התורה הכמתידי
 השם שכן 'מכבי', השם נחקק היה ולזהלעיל,
 הוא יו"ד', בי"ת כ"ף 'מ"ם במילואוהנזכר

 כממפר יותר אחד שהוא 'ברית',בגימטריא
 עליהם שהתגברו לעיל, הנזכרים קליפותהב'
 בעזרתו ותעצומות עוז ברוב האלובימים

 שמו:יתברך

 ראה ]ה[ א קעה, דף אב"א דרוש סוף ההקדמות שער ראה ]ד[ שם וברש"י ב בג, שבת גמרא ראה]ג[
 עלמין, ח"י צדיק ודא ותתא עילא ביה אחיד שר"י - ב רכת, זח"ג ראה ]ו[ ה דרוש ט"ל, קוער תהםעץ

 ודבור קול בקאחיד



אמונה מזמררדרכי
 רצו היונים הנה כי בזה. שדדיבואר

 *רוק ישראל של הדעתלקלקל
 הקדוש אא"ז שכתב וכמו ח"ו, מינותבהם
 ידי על הנם נעשה כן שעל "צשכרנז[בבני

 ב, )מלאכי 'דעת' תצמרו כהן שפתי כיהכהנים

 תלויה, ב'דעת' כהונה עבודת )יכלז(,
 בעבודה]"[(. פוסלתומחשבה

 הקודש במחברת שכתב מה לומר "צובזה
 השם חנוכה בנר לכיין חתכה()שער
 התיקון עיקר כי המחשבהנט[, שהואמפמפי"ה

 ולמהר הדעת לתקן הוא חנוכה נרשל
 מן משהו אפילו מינות ממחשבתהמחשבה
המשהו.

 )תהלים ע"ה המלך דוד שאמר לפרש "צוזהו

 יבא מאין ההרים אל עעי אשא א-ב(קוא,
 הנה כי וארץ, שמים עושה ה' מעם עזריעזרי
 שאמרו וכמו הרים, נקראים הם ונוקבאזעיר
 דאעון הדים איזו ( ב קם, )וח"ב דמשפמיםבסבא
 הפירוש שם עיין לעילא, לעילא רמאיןאורין

 סג, )יבמות בש"מ חז"ל אמרו והנהבמשפמים.

 עיין כנגדו, זכה לא עזר, לו נעשיה זכהא(
 בכונת האריז"ל מדברי נודע והנהשם.

 ולמלשינים, בברכת פ"כ( העמירה, )שעיהעמידה
 בין פירוד נעשה האפקורסים קלקול ידישעל
 שסני[. עיין 'תיק-ו"ה', בסוד להה'הו'

 זעיר )הם ההרים, אל עיני אשא שאמרוזהו
 בחינת )שרהטה 'עזר", יבא מאיןונוקבא(.

 של הקלקול לתקן והיינו 'עזר'(, לו נעשהזכה
 ה' מעם עזרי אמר ולה וכאמור.האפקורסים,

 'הדעת' השם הנה כי וארץ', שמים'ערצה
 ה'שמים א'ת א( א, )נראשית מפסוק יוצאהוא
 יוצאים א"ה שאותיות והיינו ה'ארץניא[,ו'את

 יוצאים ו"ה ואותיות ה'שמים. א'תמתיבות
 הדעת שם ידי שעל ה'ארץ. ו'אתמתיבות
 חשש פיגול ממחשבת המחשבה קלקולנתקן
 התיקון נעשה זה ידי ועל ח"ו, מינותשמץ
 ונתייחדת עזר, לו נעשית זכה בבחינתשיהיה
 לא והקליפה שלים, ביחודא ונוקבאזעיר

 וכאמור. להה', ו' בין עודתפסיק

 בחותמו שמן הפך שמצאו מה הענין היהוזה
 הוא אהו"ה השם כי גדול, כהןשל
 כמו וארעא, שמיא חתים דביהגושפנקא
 בראשיתני][. פרשת הקדוש בזהרשאמרו
 הכהן היה זה דבשם פז בכתם שםומבואר
 הקרבנות. להעלות המזבח גבי על עולהגדול
 חנוכה, דנר הענין היה שזה מובן, האמורולפי

 מחותם היה התורה חכמת סוד שהואשהשמן
 שהוא וארעא שמיא חתום דביהבהגושפנקא

 הכהן היה כן ועל לעיל, כנזכר הדעתשם
 להעלות המזבח נבי על בו עולההגדול

 למהר דעת' 'ישמרו כהן שפחי כיהקרבנות,

 בתוד"ה א ב, גמרא ב מו, זבחים משנה ראה ]ח[ כד אות ג, מאמר עט אות סא, אות ד, מאמר ראה]ז[
 ראה ]יא[ כא דרך לעיל ראה ]י[ טפטפי"ה ערך יעקב, קהלת ראה ]ט[ שם הש"ס ובגליון הזבחיםכל

 שמיא אתבריאו דביה 'אהו"ה', תיבין ראשי היארץ ויאת הישמים אית אלהי"ם ברא בראשית - א רנא,זח"א
 יעקב, קהלת עוד וראה וכו' בה דאית מה וכל ארעא, אתבריאת ביה 'ו"ה' שמיא, אתבריאו ביה 'א"ה'וארעא,
 עיין וכו', טוב לא נפש דעת בלא גם וז"ש 'טוב' בגימטריא והיא בדעת, לעולם היא הזה ושם - אהו"הערך
 הוא זה שם כן על הדבור, ואותיות המחשבה אותיות תיבות ראשי - אהו"ה ערך כהשמטות שם עוד וראהשם

 קהלת וראה וכו' גושפנקא הוא הלשון ליתא ושם שם זח"א ראה ]יב[ וארעא שמיא ביה דחתיםגושפנקא
 )שם(יעקב



 סחירךררכןקמח

 בה לערב שלא הקדושה, בתורההמחשבות
 כברו'יג[. תוכו שאק מי דבריח"ו

 וחרא רבינו במשה שנאמר מה העניןוזהו
 שנהמלא רש"י ופירש טוב, כיאותו

 'אהו"ה' הדעת השם כי אורה, כולוהבית
 שורש הוא משה כי והיינו 'טוב', ממפרהוא
 הורה בלקוטי שכתב כמו ישראל, שלהדעת
 טוב, כי אותו וחרא ולזה ויקהל, פרשהר"ת

 ולזה שמץ. שום בלי זך הוא שבושהדעת
 הוא אורה, כולו הבית שנתמלא רש"ימפרש
 מזכך הוא שבו שהאור חנוכה, של הגנוזהאור
 וכאמור.הדעת,

 זצללה"ה הקדוש אא"ז שכתב מה מובןובזה
 יירא ד( א, )נראשית בפסוק יששברייי[בבני
 במדרשיטי[ שכתבו טוב, כי האור אחאלקים
 לאור מרמז שהוא המשיח, מלך של אורוזה

 האמור ולפי שם. עיין חנוכה, שלהגנוז
 כמו הדעה, יזדכך לבוא לעהיד כימובן,
 את דיעה הארץ ומלאה ט( יא, )"יעיקשנאמר

 חנוכה, נר של הכח סוד שהיא דייקא,ה'
וכאמור.

 של פעמים' 'ל"ו מספר הנה כי עודויורמז
 'ברית', ממפר הוא 'אהו"ה'השם
 ממחשבה ולטהרו הדעת, לתקןשהמשיכו
 בתחלת כאמור קודש, הברית להקןהתאוה

המאמר:

 הפסוק פי על בזה. זומרשדויתכן
 באורים כן על מועם( )כד,בישעיה

 מכנף ישראל אלקי ה' שם הים באיי ה'כבדו
 שם ועיין לצדיק, צבי שמענו זמירותהארץ

 מוסב כן על שתיבת שפירגנובמפרשימיא[
 'באורים' וגו'. הארץ מכנף שלאחריולפסוק
 'אור' של אבוקות שתדליקו היינו ה',כבדו
 בהתחדש המנהג שהוא כמו הנטועה,למימן
 באורים בלילה יאירו בארץ, גדולהישועה
 שם. עיין וכו', טובה הבשורה להודיעגדולים
 פירש וגו', שמענו זמירות הארץמכנף

 כריתה, לשון הוא זמירית שם( )"העיקהמצודוה
 הגאולה בעת אשר בנבואה, שמענווהיינו
 מקצה העולם, באומות והשחתה כריחהתהא
 שם. עיין הארץ, קצה עדהארץ

 קאי זה שכל לזמר נראה[ דעהי עניוהולפי
 ה' כבדו צאורים' כן על חנוכה,על

 כי והיינו גבראל, אלקי ה' שם היםבאיי
 קרן על לכם כחבו לישראל אז אמרוהיונים
 )יישומי ישראל באלקי חלק לכם שאיןהשור
 בכל הנוכה נרות מדליקק כן על ה"ב(, פ"ב,חגנה
 הבשורה להודיע הים, ואיי ישראלערי

 באלקי חלקם אבדו לא וח"ו ישראל,שהתגברו
 מענין שמענו, זמירות הארץ מכנף כיישראל,
 ממפר מהי מעט שעשו והשחחההבריתה

אמונה
 מחררך

 ה ב מד"ר - טז אות ב, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר בני ראה ]יד[ ב עב, יומא גמרא ראה]יג[
 מלך של אורו זה אור יהי דרשו חז"ל - חי אות שם וראה משיח מלך של רוחו זה וכו' מרחפת אלקיםורוח

 פל"ו רבתי, פסיקתא ראה ]סו[ ב עת, לז תיקון זהר מתקוני והואהמשיח

 שם ואברבנאל מלבי"ם ראה ]א[ פחדרך



קמםאמונה מםדרךדרכי

 ולזה מאוד. הרבים בשונאיהםהחשמונאים,
 הלוחם עיקר כי היינו לצדיק, צבי זמירותאמר

 שהוא מכבי', 'יהודה היה ההואבמלחמה
 'מי מםפר שהוא 'לצדיק', ואמר 'צבי'.מספר
 ראשי שהוא אז, שאמרו יהו"ה', באלםכמכה

 לעיל: הנזכר השםתיבות

 מםדרך

 כתוב שהיה מה בענין שד יימדויתכן
 ובתיקונים מכב"י. השם הדגליםעל

 מנוקד הזה שהשם מבואר ב( )ם, חדשמזוהר
 כי ויתכן 'מ"ב']א[. הם הנקודות שמספרמכבי
 הרשעה יון מלכות כשעמדה אומרים אנוהנה
 ולהעבירם תורתך להשכיחם ישראל עמךעל

 עמדת הרבים ברחמיך ואתה רצונך,מחוקי
 הנה כי הם, הדברים ביאור צרתם. בעתלהם
 עץ בפרי ועיין 'ההוד']ב[, ניקוד הואחנוכה
 הוא 'חנון' שמדת שכתב פ"1( הסליחות, )שערחיים
 עניות לפי נראה הענין וביאור 'הוד'.בחינת
 השנה )נראש התוספות הגהות דברי פי עלדעתי

 שכביכול הוא, חנון שמדת מדת( י"ג בד"ה בט,
 כדכתיב כדין, שלא אף הצועק על לחוןדרכו
 כי ושמעתי אלי יצעק כי והיה ט( כב,)שמת
 פי על אף בעניו, לראות יכול ואינו אני,חנון
 עליו הלוה כי העשיר, ליד העבות באשבדין
 יצעק כי הוא, המדה כן פי על אףמעותיו,

 עיין אני, שחנון לפי צעקתו, שאשמעאלי,
 קוראיו לכל ה' קרוב בכונת בסידור ועייןשם.
 יעשה, יראיו רצון באמת יקראוהו אשרלכל

 אפילו היינו קוראיו, לכל ה' קרוב לומרדרוצה
 בעת אותם עונה ראויים, שאינםאותן

 רצון באמת יקראוהו אשר לכל אבלשקוראים.
 להיות שדרכם שהצדיקים והיינו יעשה,יראיו
 עונה להם באמת, שמו יתברך לוקוראים
 כשעלה רק יקראו, במרם הוא ברוךהקדוש
 שם. עיין לישועה, שצריכיןברצונם

 נודע הנה כי לענינינו, הדברים ביאור הואוזה
 אנפן ואתחנן, )פרשת עמוקות המגלהמדברי

 שישראל פעמימנג[, כמה לעיל שהבאתיסו(
 לנם זכות בידם היה ולא כדאיןיד[, אז היולא

 הגלעד הר על אז שעמדו רק כזו,והצלה
 במצפה לשמואל שענה מי ואמרו לה'וצעקו
 שאנו מה לפרש יש וזהו שם. עיין יעננו,הוא

 הרשעה יון מלכות עליהם כשעמדהאומרים
 נהיה שלא היינו 'רצונך', מחוקי ולהעבירםוכו'
 יעשה יראיו רצון עליהם שנאמר מאותןח"ו
 כנזכר. ברצונו כשיעלה רק יקראו במרםגם
 בעת להם עמדת הרבים ברחמיך ואתהאבל

 להם הושיע וכו' שענה מי כשצעקוצרתם,
 וחנון.מדת

 במזמור ע"ה המלך דוד אמר לומר ישולזה
 שיר מזמור א-ב( ל, )תהלים חנוכהשל
 אליך שועתי אלקי ה' וכו' לדוד הביתחנוכת

 שהם ישראל של האויבים והיינוותרפאני,

 ראה ]ב[ שם הגר"א כיאור וראה נקודות של גימטריא כענין שם וכגליון מב דרך לעיל ראה ]א[ סםדרך
 יהו"ה, כחיריק מנוקדת שכנצח האחת והוד בנצח לשונו וזה רא דף וכו' הספירות שמות כענין דרושכשעה"ק
 הוא הוד כניקוד הוי"ה - ה' ליל לחנוכה קודש זרע עוד )וראה שם עיין יהו"ה, כקבין מנוקדת שכהודוהשנית
 ראה ]ג[ כקיכךן הוד - תקע כרכת 1 דרוש העמידה, כונת ענין הכונות שער וראה 'שורק'( הנקרא קיכרןכנקודת
 1 דרך לעיל ראה ]ד[ ועוד סו, דרךלעיל



אמונה סםרזדורכיקנ
 ידם התרשלו שישראל במה שמחוהיונים
 שאבדה חשבו זה ידי ועל ומצות,מתורה
 היה כשלא גם באמת אבל ח"ו.תקותם
 יתברך, להשם כשצעקו רק זכות שוםלהם

 'וחנון' במדת כביכול עצמוהתלבש
 אליך שועתי אלקי ה' והיינו להם,להרציע
ותרפאני.

 ועם 'ע"ב' שהוא 'ממכי' השם כי יתכןולזה
- 'מ"ב' שממפרםהנקודות  )כנזכר 

- שם( חדש בזוהר הקדוש זוהרמתיקוני  
 שכן 'חנון', מספר קי"ד' בגיממריא הכלסך
 האלו בימים כביכול בה שהשתמש המדההוא

 ודור: דור בכל ונעשיםהנזכרים

 מכב"י לרמז גם רוד יתכן האמורדלקיי
 אאיים כשכה מ"י תיבותראשי

 המליחות, )שער חיים עץ בפרי מבואר כיייהו"ה.

 מקום בכל חנון אין שאמרו מה עלפ"י(
 מצד לה בא זה ש'חן' 'חן', לשוןאלא

 חדוה מעורר 'החן' כי פניה, מהארתה'בינה'
 בשמאל פניה מאירה בינה ואז'ושמחה',
 הופיע ובזה שם. עיין 'המשמח', ייןבסוד
 ז"ל הרמב"ם של מדרשו בבית הקודשרוח

 רח' )ת"ג( חנוכה מהלכות א' בפרקשכתב
 והיינו והלל, 'שמחה' ימי הם חנוכהימי
 מדת מכח נעשה דחנוכה הנם ענין כלכי

 להמלכות שבא 'החן' ענין שהוא'וחנון',
 'החן' בא שמזה פנים, מהארת הבינהמצד
 'הטמחה', חדוה המעורר 'חנובה', מלשוןשהוא

וכאמור.

 הוא חנוכה נר מצות אשר עוד מובן כןועל
 המלכות פני להאיר דייקא,בשמאל

 בנזכר וחנון מדת מכח כן גם עוזהבשמאל,

 יהי לא( קר, )תהלים שנאמר מה מובן ולהייל.
 במעשיו, הוי"ה' "טמח ,ולם הוי"ות'כביד
 כמו 'חן' מספר הוא הוי"ה' 'כבוד כיוהיינו
 ה' 'כבוד יהיה שאם והיינו בסידור,שכתב
 ה' 'ישמח' אז וחנון, מדת שיתעוררלעולם'
 'השמחה' כח ימשך זה ידי שעלבמעשיו,
 בפניה לה מאירה שאימא 'החן', מכחשבא
 שמאיר 'המשמח', יין בסוד האלו,בימים

 האלו. בימים מהבינהלהמלכות

 )נראשית רבה המדרש בדברי לפרש "טובזה

 העולם בה שנברא האורה 1( פי"ב,רנה
 א, )בראשית שנאמר לבא, לעתיד לצדיקיםגנזו

 מוב ואין מוב, כי האור את אלקים ויראר(
 הוא ברוך הקדוש שראה וכיון צדיקים,אלא
 והיינו שם. עיין שמח, לצדיקים גנוז שהיאאור
 )מאמרי יששכר בבני הקדוש זקיני שכתבכמו

 ועוד( כא אות יג אות תורה, אור מאמר טבת כמלוחרשי

 לצדיקים הגנוז אור מוד הוא חנוכהשנר
 ביון שאמרו מה הרמז יתבן ולזה לבא.לעתיד
 היינו 'שמח', זה אור הוא ברוך הקדוששראה
 שבא חנון, מדת בכח מאיר 'חנוכה' אורכי

 בזהר וגם המשמח. יין אימא השפעתמצד
 ברזא מבואר ב( )1%, פנחם פרשתהקדוש
 'אשמה', אשתארו רבתי 'ע"ד' ואחד',ד,טמע'
 דמאן בה', אשמח אנכי לד( קר, )תהליםדכתיב
 ליה זמינא חדוה יגמא, בכל יחודאדמייחד
 שם. עייןמעילא,

 שהוא 'מכנן' השם כי הרמז יתכןולזה
 ממפר שהוא מ"ב[, )ממפרבנקודותיו

 במבה 'מי ממפר עם לעיל, בנזכר'קי"ד'
- וכאמור 'שמח', עולה הוי"ה'באלם  )ועיין 
 שמחה רמזי ענין צ' ובדרך ע"ג דרךלקמן

בזה(:



קנאאמונה סםדרךדרכי

 נ"ר כי במפרימנה[ נודע ה'חן'ובענין
 וגש 'חן'. תיבות ראשיח'נוכה

 המדרש דברי פי על הענין, בהבנת עודלומר
 ד( פכ"ט, רבה )נראשית בראשית פרשת סוףרבה

 הוא ד'חן' חן, מצא זנח ח( 1, )נראיתבפסוק
 יימצא ר( לס, )בראשית דרך על שלמנות,לשון
 ט1( ב, )אסתר וכן ביתו, על ויפקדהו בעיניוהן

 מובן ובזה שם. עיין חן, נשאת אסתרותהי
 ממפר חנוכה' 'נר כי במפריסני[ הידועהעמן
 זקיני בדברי ועיין 'שלימה', מלשון'של"ם'
 זלפי ה(. אות נ, )מאמר יששכר בני במפרהקדוש
 ראשי ח'נוכה נ"ר כי הדברים, יתייחדוהאמור
 היה שזה 'של"ם', ובגיממריא 'חן'תיבות
 הכח אז לישראל נתן יתברך שהשםהישועה
 בשונאיהם לשלום 'חן', בחינת שלוממשלה
 כרצונם. בהםולעשות

 שמן, ירי על הנם שנעשה מה לומר ישובזה
 בא"ת 'בי"ם' השם יוצא 'שמן' מסודכי
 בקרניים ידין בדן שכתוב מה ונודעב"ש.
 'חן' על ממונה 'בי"ם' דהשם 1( אות ר,)מאמר
 האמור ולפי שם. עיין הקליפות, ונימולועל
 הוא חן ענין גם כי מחתא, חרא הואהכל
 להתגבר רצו והיונים הקליפות, בימוללצורך
 כח מהם לגמל השמנים כל וסמאו ישראלעל

 כן ועל הקליפות, יתגברו זה ידי שעל'החן',
 מחותם דקדושה השמן ונשאר הנםנעשה

 שכתב מה פי על היינו גדול, כהן שלבחותמו
 דמזוזה בתא א( רגז, פנתם )פרשת מהישנאברעיא
 דהב' מבחוץ, 'שד"י' בפנים הוי"ה בהשכתוב
 שלא דמלכא, חותמא הם ושד"י הוי"השמות
 עיין ולהבריחם, בקדושה ליגע הקליפותיוכלו
שם.

 המכה נר א( נב, )שבת חז"ל תקנו כןועל
 הם שניהם שכן בימין, ומזחהבשמאל

 בנר העבודה עיקר כי היינו החיצונים,להבריח
 לביתה מרף לתת יורדת שהמלכותחנוכה
 פ"ר(, חנכה, שער חיים עץ )פר לנערותיהוחוק

 כי מהשפע, הקליפות ינקו שלא פחד]ו[יש
 וגיממריא 'חן' תיבות ראשי ח'נוכהנ"ר

 השמן ידי על בשונאיהם לשלום'של"ם',
 להבריח החן שם 'בי"ם' שם שהואהקדוש

 'ז"ז שהוא המזחה ענין הוא וכןהחיצונים,
 הקליפה שמבריה א(, סו, כב תקז ור )תתנימות'

 בזוהרני[ שאמרו וכמו 'מות',שנקראת
 מות, נקראת זרה אשה שנקראתדהקליפה

 שם]"[.עיין

 נשמת שהוא המזוזה על שנרשם יתכןולזה
 כענין השלים שהוא מם"מנט[,המלאך

 1"צב( )פושת תורה בלקומי שכתב וכמויוסף,

 רצה כאשר ולכן יוםףני[, היינודמממרו"ן
 אשה תהיה שלא ליצחק זוגו בת להביאאברהם

 ראה ]ח לחנוכה פרפראות חדש, אור חכמים עיני מאיר ונח ד"ה ח(, )ו, כראשית פרשת רכלה אגרא ראה]ה[
 זהר תיקוני עוד וראה שם עיין מות, ס"מ נקראת זוניה דכת שכתב א כס, זח"א ראה ]ז[ צח דרך לקמןעוד
 כדאיתא 'שד"", לשם כוונתו נראה ]ט[ מות ערך כג, שער פרדס ראה ]ח[ ב קיז, שם כ צט, סטתיקון
 'מטטרו"ן' - א רטו, פנחס פרשת מהימנא כרעיא איתא וכן 'מטטרו"ן' עולה דיליה אות 'שד"י' - א רנח,כזח"ג
 יוסף, ערך יעקב קהלת ראה ]י[ דיליה בכל דשליט כיתו זקן עבדו כ( כד, )כראשית ואיהו 'שד"י',דאתקרי
 כחנוך מתחלה היה הלזו ונשמה החטא, קודם אדם לנשמת זכה יוסף - כה נהר משפט, עין לאברהם חסדכשם

 וזה האסורים מכית כצאתו הלזו לנשמה וזכה כיוסף זו נשמה נתגלגל כך ואחר מלאך, נעשה כן ועלמס"ט,
 מט"ט לשון ע' אז למד כן ועל 'עדי' גימטריא 'חנוך' בחינת עדות שמו, כיהוסף עדות ו( פא, )תהליםשנאמר
 שם עיין וכו', הראשון דאדם משופריה גדול ליופי יוסף זכה ומשם לשון, ע' שהן שרים, ע' עלהמושל



וכנדנה עא דרך עדרךררתניקנב
 'מממרו"ן', שהוא עבדו את השביעזרה,

 הקליפה מבריח שהוא לו אשר בכלהמחדל
 כאמור. מות', 'ז"ז מזוזה בסוד זרה, אשהשהוא

 כבוד 'ברוך זו לכונה שאמרו יתכן כןעל
 מות' 'ז"ז בגיממריא שהוא ממקומו',הוי"ה

 בימין עומדים שניהם אשר שהוא 'חן',עם
 ולהבריחם הקליפות לדחותובשמאל,

 וכאמור:מהקדחתה,

 עררך

 עץ )בפרי הכונה נודע הנה כי שד. יימרויש
 חנוכה, נר להדליק של פ"ר( חנוכה, שערהיים
 הוי"ה מילויי ג' אליה להמשיך לכויןשצריכין

 'בן', הוא עצמה והוא מ"ה]א[, מ"ג ע"ב-
 על לקבל ותוכל הוי"ה, מילויי בר' נשלמתבזה
 אינה הנוקבא כי והיינו יחודים. הג' זהידי

 אבל וסובה, במילואה שהוא עד לזווגראוייה
 ואינה ועניה דלה נקראת אז במילואהכשאינה
 בסוד הוא במילואה וכשהוא לזיוג,ראויה

 מילואי הר' ידי על הוא ומילואתה'תרעא']3[,
-הוי"ה  שכתב וכמו ב"ן, ס"ה ס"ג ע"ב 
 ובשאך פ"ב( הנוקבא, תיקון שער היים )בעץרבינו
דוכניי.

 חנוכה נר להדליק שצריכין מה מובןובזה
 נודע כי דוקא, לפתח הסמוךבמפח

 חנוכת שיר מזמור בכונת )בסמור( רבינומדברי
 שזה דליתני, כי ה' ארוממך לדודהבית
 ועומדת ודלה, עניה שהוא המלכות, עלקאי
 שם אשר 'תרעא', סוד ושער, הדלתאצל

 ושיר שם. עיין וכו', להאחז האויביםמבקשים
 יורדת היא אז כי והיינו חנוכה, על נאמרזה

 חיים, עץ )פר לנערותיה וחוק לביתה מרףלתת

 מהשפע, לינק החיצונים אחיזת חשש ויששם(,
 'תרעא', סוד הדלת אצל מדליקין כןעל

 בורחים ומזה הוי"ה, מילויי בר' להלהאיר
החיצונים.

 שהיה ]דג"לנג[[ דגלים נשאו כי יתכןולזה
 'מ"ב', ונקודותיו 'מכבי' עליהםכתוב

 )ם, חדש מזוהר התיקונים בשם לעילם[כנזכר

 'מי וגם ממקומו', הוי"ה כבוד 'ברקי יאמרוב(,
 מילויי הד' מספר הוא הוי"ה', באלםכמכה
 'תרע"א', מספר עם ב"ן' מ"ה מ"ג 'ע"בהוי"ה
 ממנה לבמל התרע"א, אצל לה אזשתיקנו
 וחוק לביתה מרף ולתת החיצונים,יניקת

 : מפריע באיןלנערותיה

 עאררך

 לעיל שכתבתי מה פי על לזמר. שדויתכן
 חיים עץ בפרי האריז"ל דבריביאור

 מתייחד חנוכה נר ידי שעל שם( חנוכה,)שער
 אבריו, ברמ"ח נוקביהנ"[ עם אנפיןזעיר

 'דגל', הכונה ]ג[ 'תרעא' בגימטריא יו"ד' נו"ן דל"ת 'אל"ף ]ב[ ועוד כס דרך לעיל ראה ]א[ עדרך

 עולה מילוים הד' עם 'תרעא' וכן 'תתק"ט' עולה ה' באלים כמכה מי ממקומו ה' כבוד 'ברוך הנקודות', עם'מכבי
 ועוד מב דרך סט דרך לעיל ראה ]ד['תתק"ט'

 ועוד מה דרך לעיל עג דרך להלן ראה ]א[ עאדרך



אמונה עאדזררכן
 מכילין בי"ג לברתא מקשמת שאימא ידיעל

 מדת שהוא הח' מדה עד ומקשבהדרחמי
 כל כלול שהוא אחת מדה יום בכלואמתם[,
 לה באין המדות ואלו ח'. יום ועד מדותהי"ג
 מגיא, ברביא אחד כל אהי"ה, פעמים ח'מכח

 'אמת'. גיממריא אהי"ה' פעמים'אהי"ה
 בפרי רבינו דברי פי על קצת תבליןואמרתי
 דבמ' קאמר, לא נוכפן ואילך א( קם, )~ח"גחז"ל שאמרי מה בסיד פ"א( הסליחות, )שער חייםעץ

 אמר כן על 'ואמת', נזכר לא זעירתיקוני
 יד, )שמהן סוף ים בקריעת הוא ברוךהקדוש

 'אמת', תיבות ראשי א'לי, ת'צעק מ'המי(
 לא אנפין בזעיר כי מילתא, תליאבעתיקא
 הנוקבא, עם מזדווגת אם אלא זו, מידהנמצא
 מה ידי על ממנה, 'ואמת' מדת מקבל הואאז

 דמקשמת מ'אימא' זו מידה מקבלתשהיא
 לסמה זו מדה מענין לה שנמשךלברתא,
 שהוא 'ואמת', מדת ממנה לקבל זה,לצורך
- שמג[ עיין שלה,הנדוניא  דרך לעיל )ועיין 
ס"ה(.

 ע"ה המלך דוד שבקש מה לומר ישוזה
 אהלך דרכך הוי"ה הורני 'א( פו,)תהלים
 אנפין לזעיר אומרת שהמלכות היינו'באמתך',
 הזיוג, היינו 'דרכך' הורני הוי"ה, שהואבעלה
 בעלמה, גבר 'דרך' ים( ל, )משלי)בסוד

 אהלך ב((. )ב, דקידושין קמא בפרקוכדאמרינן
 מדת סוד נדוניא לה "ם כי היינו'באמתך',
 וכאמור.'ואמת',

 שער חיים עץ )פר האריז"ל דברי ביאור הואוזה
 שכתב שם(חנוכה,

 לכויי
 שעשה בברכת

 ענין שהוא היינו 'נם-ים', אותיות'נמים'
 שנאמר םוף ים קריעת של הענין עםאחד
 אז קיבל אנפין שזעיר אלי, תצעק מהאז

 הענין הוא כן מהממרנותא, 'ואמת'מדת
 שכתב מה מעין וזהו דחנוכה. הנםשל
 שאוצרים פ"ה( יוה"כ, שער )בסוף חיים עץבפרי

 הו"א הוי"ה פעמים ז' הכפורים יוםבנעילת
 שהוא אנפין זעיר נתעלה שאז היינוהאלהי"ם,
 עיין 'אלהי"ם', שהוא הנוקבא למעלתהוי"ה,
שם.

 שהיה דגלים שנשאו הרמז יתכן אפשרולזה
 ברוך ואמרו 'מכבי', השם עליהםכתוב

 באלים כמכה מי וגם ממקומו, הוי"הכבוד
- מ"ב' ונקודותיו מכבי 'דגל כיהוי"ה,  
- חדש( זהר מתיקוני ע' דרך לעיל)כנזכר  
 באלם כמכה מי ממקומו הוי"ה כבוד'ברוך
 הוא הוי"ה פעמים 'ז' בגימטריא הואהוי"ה'

 מזדווג אנפין זעיר שכאשר היינוהאלהי"ם',
 ממנה מקבל הוא אז קצוות, הששה כלעם

 שם ראה אולם חסד נוצר שהוא הח' וכיום חסד נוצר תמינאה יום עד איתא שם כי כאן, חסר כנראה]ב[
 שכנגדם 'אמת', עולה אהי"ה' פעם 'אהי"ה אותיותיו, ברבוע אחד כל אהי"ה תמנין אינון דאמא מדות הח'ואלה
 כולם הם חנוכה ימי הח' כי מזה רואים פנים כל על הם איך בפרטיות שמפרט שם עיין ויציב, דאמת אמתח'

 שהוא הח' מדה עד 'ומקשטה שכתבנו כמו רבינו בדברי להפסיק צריכים לכאורה כן על שם עיין ואמת,במדת
 שם לשונו וזה ]ג[ ואמת' שהוא הז' 'מדה זה בדרך להלן רבינו שכתב מה פי על לעיין ויש וכו' ואמת'מדת

 שלח ובפרשת דעתיקא, בדיקנא הם תשא, בכי הנזכר תיקונים די"ג והוא מלתא, תליא בעתיקא שאמת אמרובאדרא
 ת'צעק מ'ה הפסוק שאמר וזה קאמר לא אמת ואלו ואמת, תיקון נזכר לא אנפין, דזעיר דיקנא תיקונים ט'שנזכר
 סוד הוא ואמת שם עוד וראה מילתא תליא בעתיקא בזוהר אמרו זו פסוק על ]אשר[ 'אמת', תיבות ראשיא'לי,
 בעתיקא, תליא אמת נקרא והוא מ"ה, שהוא אנפין בזעיר דהיינו צמח מהר"י שם ובהג"ה אהי"ה פעמיםאהי"ה
 אמת תיבות ראשי אלי תצעק מהוזה



אמונה עביזדרבי
 לידי לבא אפשר שאי ואמת, שהוא הז'מדה
- וכאמור ידה, על אלא זומידה  )וכל 

 אפשר(: בדרךדברינו

 עבררך

 חנוכהיזפות

 שרצו היונים הנה כי שד. ישרדיש
 מחוקי ולהעבירם תורתךלהשכיחם

 המשפיע הצינור הוא היסוד כי היינורצונך,
 מב, )וראשית בסוד ישראל, לכלל ושפעפרנסה

 עם לכל המשביר הוא השלים הוא ויוסף1(
 הצינור שפותח המפתח והעיקרהארץ)א[,
 ועל הקדושה)ב[, התורה לימוד הואלהשפיע

 זה ידי ועל תורתך, להשכיחם היונים רצוכן
 של הצינור ידי על השופע ח"ו המעיןיסתום
- 'מחק" להעבירם ויוכלהיסוד,  )לאטנא 
- א(( ש, )בעהדמזונא  הוא 'רצון' רצונך, 
 'צנור';ג[.אותיות

 ל'פתח', הסמוך במפה להדליק תיקנו כןעל

 סוד הגוף פתח שהוא צדיק, יסוד מדתשהוא
 א(. )לו, בא פרשת בזוהר שאמרו וכמוהמילה,
 'מכבי', השם הדגלים על כתוב היה כןועל

 דמגולה ב( )ס, חדש מזהר בתיקוניםומבואר
 זו התאוה כי אשאב[, מכבי דאיהודיליה
 )פא, בקידושין חז"ל שאמרו כמו 'אש',נקראת

 נתבהל והיא בנעורת. כאש עמרם, בי נוראא(
 בחינת שהוא 'חמד', שממפרו זה שם ידיעל
 רבינו שכתב כמו אנפין, דאריך שבכתרימוד
 נמשך כן ועל פ"1(, המליחת, )שעי חיים עץבפרי
 כמו אנפין, לזעיר עילאה מאימא חנוכההארת
 החנוכה בשער חיים( עץ )פרי שם רבינושכתב
 דזעיר 'חמדי כי 'חנה-כורה[, מודשהוא
 הדבר, ימוד שהוא דאימא בפומא גנוזאנפין
 שכתב וכמו דאימא, ביסוד גנוז דאימאוחמד
 פ"נ(. יוה"כ, )שער שמר[רבינו

 בכל לכוין הקדושימ;י[ במפרים כתבו כןועל
 'ח' שכן א"ל, חנוכה ימי מח'לילה
 כנודע)"[, 'אברהם' ממפר הוא א"ל'פעמים
 כמו אל', 'חמד נקרא הוא אברהם כיוהיינו
 יהוא 1ארא(, )פרשת תורה בלקותי רבינושכתב
 והיה צדיק הימוד מדת שתיקן הראשוןהיה
 רומז והוא כשנמול, שנה 'תשעים'כן

 ]ט[.ל'צדיק'

 ערך הכינוים, ערכי שער בפרדס עוד וראה א קצח, וח"א כ כס, וישב פרשת חדש זוהר ראה נא[ עבדרך
 מערכת אור, מאורי ראה ]ג[ התפלה ככוונת איתא דהנה א"י ד"ה תצוה, פרשת כנים תפארת ראה ]כ[יוסף
 פירוש ]ה[ שם ובגליון סד דרך לעיל ראה ]ד[ שם נתיב יאיר עיין רצון ואותיות מקום ככל יסוד נקרא -צנור

 שם ושם כבינה חנה כי 'ס"ג', העולה 'חנה' הנקרא עלאה מאימא המלכות שיונקת והוא 'חנה-כו', הוא'חנוכה'
 הכתוב שאמר וזה כו' - 'חנה וזהו והכולל' אותיות ד' עם 'הוי"ה כמספר 'א"ל', מספרו 'ייא"י' הוא ושרשוס"ג

 כמלואו' 'א"ל בגימטריא 'אלקנה' א"מ שם כהגהות עיין רחמה סגר וה' אהב חנה )ו(את ]כי[ כה( א, א)שמואל

 חסד גם הזכר יסוד דאמא, כפומא גנוז חסד כי כתב ושם שם עחן ]ו[ שם עיין הכולל[, ]עם למ"ר אל"ף-
 אכרהם' 'מספר כאן שסיים ומה לחנוכה ישראל עכורת כשם פעמים כמה הובא ]ז[ הכינה כיסוד גנוזהכינה
 על שהוסיף פעמים כמה יששכר שער כספרו זי"ע אלעזר מנחת כעל רכינו כרכרי הוא וכן נ"ע רבינו הוספתהוא
 אכרהם, חיי שני ענין שרה, חיי פרשת תורה לקוטי וראה אברהם החסד מדת על מרמז הוא כי ישראל עכודתדברי
 ראה ]ט[ לך פרשת הפסוקים, שער מלכה ילדה הנה ד"ה וירא, פרשת תורה ליקוטי ראה ]ח[ שםעשן



קנהאמונה עגדלדרכי

 חנוכה( )שער הקודש במחברת מבואר כןועל

 למנורה השמן נתינת בשעתשיכוין
 מבואר כי והיינו שם. עיין בי"ם, לשםבחנוכה
 שטן( זית ארץ בפסוק עקב, )פרשת תורהכלקומי

 זית דהלא ודבש, שמן ארץ לומר לושהיה
 השב שלא ונפן, ענבים כמו אהד, הכלושמן
 ומפרש וגו'. תאנה גפן רק עצמן, בפניענבים
 מאיר ביסוד כי יסוד, היא זית כי לרמזשבא
 'א"ל שמות הג' יוצאין ומשם 'יה"ו',השם

 הוא ו'שמן' 'זית', גיממריא מצפ"ץ'אלהי"ם
 'בי"ם' ושם 'יה"ו'. כמנין ב"ש, בא"ת'בי"ם'
 שם. עיין וכו', 'בימוד' כן גםהוא

 בשמן הנם שהיה הענין היסב תביןומעתה
 בחותמו מחותם שהיה מה וגםדייקא,

 צדיק, יסוד בחינת שהוא הגדול, הכהןשל
 ידו ועל קודש, ברית אות החותםששומר
 כן ועל וכאמור. הימור, של התיקוןנעשה
 לשם השמן נתינת בשעת לכוין שצריכיןמובן
 מובן וכן ביסוד. המאיר השם שהואבי"ס,
 שכתב )שם( חדש מזהר התיקונים דבריבזה

 גיממריא הוא 'מסכ"י' השם שלדנקודות
 ו'בי"ם', 'יה"ו' שמות הב' סוד היינו'מ"ב',

 'מ"ב'.שממפרם

 זאת של המגולה שפיר לבאר "םומעתה
 הקדושיסוי[ במפרים שכתבוחנוכה,

 הענין עיקר הוא זה שיום שם על כןשנקרא
 עיקר מאיר חנוכה בזאת והיינו חנוכה.של

 מוד ונקה, נוצר מזלות הב' צדיק שלהצינור
 מזל בחינת כי תחתוןניא[, ומזל עליוןמזל

 כלקומי רבינו שכתב כמו צדיק, בימודשורשו
 הזמן עתה הוא כן ועל תרומה(, פרעת )סוףתורה
 ממזל מוכים, וחמדים ברכה השפעותשל

 התחתון למזל 'רצון', אותיות 'נוצר'העליון
 חנוכה נר מעמא ומהאי בשמאל. שהוא'ונקה'
 עץ בפרי רבינו שכתב וכמו דייקא,בשמאל
 קו היא ונקה דמדת פי"א( הסליחות, )שערחיים

 שם ומדליקין שם. עיין הימוד, שלהשמאל
 במזל הצנו"ר של ההשפעה משםלהמשילי
 צדיק, היסוד מדת שהוא תתאה, למזלעילאה
 יתכן ולזה וכאמור. בי"ס, השם בכח הואוהכל
 גימטריא הוא חנוכה' 'זאת עם 'בי"ם' השםכי

 ממקומו': הוי"ה כבוד'ברוך

 עגדרך

 ראשי מכב"י כתוב היה ד%כ5 ועי דגשם שנשאו מה גומר שדויתכן
 הנה כי יהו"ה. ביאשם כיסכה מ'יתיבות
 הבחנוכה ה"נ( פ"א, חנוכה )בהלכות כתבהרמב"ם

 נראה, הענין ובהבנת ושמחה. הלל ימיהוא
 כל משאר נשתנה חנוכה של ההארה עניןכי

 שבתות שבכל הקודש, ועתות וחגיםשבתות
 שמחה זמני שהם ומועדים מוב ויוםהשנה
 קומתה בכל המלכות עליית אז כיהיינו

 כן שאין מה בפנים, פנים עמוומזדווגת
 שזעיר רק עלייה, שום להמלכות שאיןבחנוכה
 לסמה עומדת כשהיא עמה מזדווג בעלהאנפין

 ראה ]י[ הצ' לשנות רכינו כוונת ואולי ערלתו כשר כהמולו שנה ותשע' 'תשעים בז ואברהם - כד יז,כראשית
 חנוכה, זאת השמיני יום לקרוא אבותינו מנהג שהוא וזה - יא אות ה, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכרכני
 חנוכה שער חיים עץ פרי ראה ]יא[ שם עיין חנוכה, כוונת עיקר היא זאתהיינו
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 מג' הארה לה וממשיכין יסוד, הודבנצח
 בפרי רבינו שכתב וכמו 'נר', כמספריחודים
 רוח הופיע יקה פ"ר(, חנוכה, )שער חייםעץ

 'הלל ימי שהם שכתב הרמב"ם בלשוןהקודש
 ורוצה 'נה"י', מספר הוא 'הלל' כיושמחה',
 ב'נה"י', רק עמו עומדת שהיא פי על אףלומר
 לשון שהוא שמחה ימי הם כן פי עלאף
 חייב ב( עב, )פסחים בש"ס שאמרו דרך עלזיווג,
 הקדוש בזהר ועיין וכו', אשתו את לשמחאדם
 חדוה נקרא הזיוג בסוד ב( )%א, ויחיפרשת

 שם. עייןושמחה]א[,

 להשכיחם היונים שרצו חנוכה של העניןוזהו
 והיינו רצונך, מחוקי ולהעבירםתורתך

 שהוא מישראל, התורה חכמת להעבירשרצו
 בילקוט שאיתא וכמו השמחה,מעורר

 אלא שמחה אין תתקכם( רמז )משלי,]שמעוני[
 בשמן להדליק תיקנו מעמא מהאי וכןחכמה.
 החכמה שם מצוי זית ששמן מקום רכלזית,

 השמחה. נתרבה ידה שעל ב(, פה, )מנחותמצוייה

 ב'אלים כ'מכה מ"י אומרים שהיו יתכןולזה
 מספר 'מכב"י' תיבות ראשי"הו"ה

 שזה ב'חכמה'י[, מאיר 'ע"ב' השם כי'ע"ב',
 ההכמה, כה להזק המלהמה עיקרהיה

וכאמור.

 קריאת בברכת אומרים שאנו מה העניןוזהו
 לך ישראל ובני משה ערבית שלשמע

 מי כולם ואמרו רבה' 'בשמחה שירהענו
 זה שאמרו ויתכן הוי"ה. באליםכמכה

 'רבה' כי דייקא, 'רבה' וגם דייקא,'בשמחה'
 כן ה'חשך' מן ה'אור' ניתרק 'אורי,מםפר
 שהוא האור התרבות ידי על נעשיתשהישועה והייני ע(, ב, )קהלת וגו' 'החכמה'יתרון

 שהוא הזיוג נעשה זה ידי ועלה'חכמה',
 ראשי וגו' כמכה מי אמרו כן ועלהשמחה,
 'בחכמה' מאיר שהוא 'ע"ב' ממפרתיבות
כנזכר.

 'מכבי', שם כתוב שהיה דגלים נשאוולזה
 שכן הוי"ה', באלים כמכה 'מיואמרו

 הוא הוי"ה', באלים כמכה מי מכבי'דגל
- וכאמור 'שמחה',ממפר  דרך לעיל )ועיק 
 שמחה רמזי ענין צ', דרך ולקמןמ"מ,

 :בחנוכה(

 עדררך

 מזהר בתיקונים הנה כי שד. יומרויש
 משם שהנקודות איתא ב( )ס,חדש

- כזה הםמכב"י  'מ"ב']א[, גימטריא מכבי, 

 שם עיין אשא, 'מכבי' דאיהו דיליהוחיליה
 היה זה שהשם יתכן ולזה הגר"א.בביאור
 חנוכה. ]נם[ )מ( לצורך בנקודתו להםמאיר
 היינו הניכה ]נר[ )נס( של ההארה ענין הנהכי

 דרחמי, מכילין הי"ג של נהורין הש"עלהאיר
 בכונונן פ"ר( חנוכה, שער חאם עץ )נפר שכתובוכמו
 הכלול דבר הוא 'נר' כי והיינו נמים,שעשה

 חיים עץ ראה ]ב( וכו' אשתכח וחדוה בעלמא אתער דיפון רוחא ההוא דבעת שם לשונו וזה ]א( עגדרך
 פ"ב יח,שער

 שם ובגלית מב דרך לעיל ראה ]א( עדדרך
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 והוא בזה, זה אגודים שניהם אשר ואור,מאש
 מדות הי"ג ידי על האש גבורות המתקתסוד

 הש"ע האש, לתוך ומאיר דרחמי,מבילין
 הגבורות. ונמתקיןנהורין,

 הרשעה יון מלכות כשעמדה אומרים כןועל
 תורתך להשכיחם ישראל עמךעל
 לימוד ענין כי והיינו רצונך, מחקיולהעבירם
 מפי התורה כי זה, לצורך בא הואהתורה
 אש גבי על שחורה אש והוא ניתנה,'הגבורה'
 ו(1ריכין ה"א(, פ"ו, שקלים ירושלמי א קלב, )זח"גלבנה

 הלימוד ידי על והאש, הגבורותלהמתיק
 מציה 'נר' בג( ו, )משלי במוץ ולעשות,לשמור
 הש"ע במוד תורה אור ידי שעל 'איר',ותירה
 תיקוני הי"ג הלימוד ידי על שנתעורריןנהורין
 מהם ונעשה והאש, הגבורות ונמתקיםדיקנא,
 שרצו אומרים ולזה לעיל. כנזכר ה'נר'מוס

 האור הארת ולמנוע תורתך, להשכיחםהיונים
 מחוקי להעבירם ח"ו רצו זה ידי ועלתורה,
 'רצון', שנקראים נהורין הש"ע מוד'רצונך',
 הוי"ה לך תפלתי ואני בכונת רבינו שכתבכמו
 כמבואר שבת במנחת שאומרים 'רצון'עת
 ]בן. פכ"ב( השכה, שער חיים עץ)בפר

 קנקנים וכנועך צור( מזח )פיום אומריםולזוז
 כידוע דייקא, 'ל~טושנים', נםנעשה

 א( א, בהקדמה בראשית )י"מ הקדוש הזהרמדברי

 דרחמי, מכילין י"ג למוד מרמז שושנהבמוד
 והיינו וכו'. עלין י"ג לה יש זו שושנהמה

 הדינים להמתיק דחנוכה, הנם עיקר היהשזה
 ממנו ונעשה נהורין, הש"ע ידי על האששל
 לעיל. כנזכר ו'נר' 'אור'מוד

 דאיהו 'מכבי' השם מאיר שהיה מובןובזה
 הם שלו והנקודות אשא,'מסבי'
 בעץ רבינו מדברי ידוע כי 'מ"ב',גימטריא
 שורשם נהורין דש"ע פרג( א"א, )שערחיים
 מי אמרו כן ועל שם. עיין מ"ב, משםהם

 של בכח שהתעוררו הוי"ה, 'באלם'כמוכה
 א"ל, חמד ג( נב, )תהלים במוד א"ל,השם
 חדש מזהר בתיקונים הגר"א שפירשכמו
 מהשם מקורם נהורין הש"ע כי והיינו)שם(.
 גימטריא במילואו א"ל' פעמים 'ב' כיא"ל,

 )שער חיים עץ בפרי שכתוב וכמו'שע"ח',

 ובשאר ערומים מלביש בכינות פ"ב(]ג[ההפלה,
 ]ד[.דוכתי

 שאמרו כמו זית בשמן הנם שהיה יתכןולזה
 שם מצוי זית ששמן מקום רכלחז"ל
 ב(, )פה, במנחות כדאמרינן מצוייה'החכמה'
 הנזכר 'מזלא', מוד 'ע"ח' ממפר הוא'החכמה'
 הג' מוד שהוא רבינו בדברי פעמיםכמה
 מוד נהורין הש"ע יתאים שמהם הוי"השמות
 ]ה[.מזלא

 הוי"ה', באלים כמכה 'מי כי הרמז נכוןולזה
 הוא מ"ב', ונקודותיו 'מכבי השםעם
 הוי"ה מלך הוי"ה מלך 'הוי"הבגימטריא

 'מלכוש' - פ"כ התפלה, שער חיים עץ פרי ראה ]ג[ ש"ע ערך יעקב, קהלת פי"ג יג, שער חיים עץ ראה]ב[
 יש כי כיארגו, ושם קלג, דף כאדרא כנזכר עליון, כפנים שיש עילאין גהורין  ומע"ח סוד והם 'שע"ח'גימטריא

 קפ"ה' פעמים ויכ' קפ"ה שהוא א"ל הכ' כפן וכן קפ"ה למ"ר[ ]אל"ף כמלואו והוא 'א"ל', שם א' פןככל
 'אור שם סוד כן גם וזהו שע"ח פשוטים, א"ל אותיות ושני דמילואיהן, אותיות וששה נהורין 'ש"ע'גימטריא
 ראה ]ה[ פי"ד יג, קוער חיים עץ ראה ]ד[ לעיל כנזכר פניאל אור מן נמשך כי 'מלכוש', גימטריאפניאל'
 שם הפסוקים שער עוד וראה הוי"ת ג' מזלא סוד יצחק ויעתר ד"ה תולדות, פרשת תורהלקוטי
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 במוכם שמאירים הויו"ת הג' סודימלך',
 שאמרו וכמו כנזכר, נהורין בש"עלהאיר
 ובנניאורימ א( י, )הקדמה הקדרם זוהרבתיקוני

 שם(: ראי לח באר )ראהשם

 זנהז48רך

 אומרים אנו הנה כי שמר. ישכנדד
 להשכיחם הרשעה יון מלכותכשעמדה

 פי על לומר יש הענין בהבנת וכו',תורתך
 פ"נ(, רגשנות, מוחק )שער חיים בעץ רבינודברי

 של דקמנות מוחין מבחינת בא השכחהדענין
 ידי על להורידן שיכול ומי אלקים,בחינת
 דגדלות, מוחין שימשיך ידי על לממהמעשיו
 אנפין מזעיר ויםלקם דקמנות, אלקיםונדחה
 ויבין בתורה, נפלאה זכירה לו יהיה אזלגמרי,
 שם. עיין תורה, רזיכל

 להגביר רצו הרשעה יון מלכות כי מובן,ובזה
 אלקים בחינת ]היהודים[ )היסים(על
 זה ידי על רצו כן על דקטנות,ומוחין

 שמונת תיקנו כן ועל ח"ו, חורתיך'להשכיחם'
 'הגדול', לשמך ולהלל להודות אלו חנוכהימי

 כן ועל כנזכר. דגדלות מוחין להמשיךדייקא,
 וכתב לאבותינו, נסים 'שעשה' מברכיןאנו
 שעל הכונה פ"ר( חנוכה, שער חחם עץ )נפררבינו
 של הדינים להמתיק מאירין נהורין הש"עידי

 שמנא[ עיין 'ש"ה', אותיות םוד 'אלהי"ם'השם

 הנס. עיקר שזהוהיינו

 השמנים כל סימאו שהיונים הענין היהוזה
 כהן של בחותמו מחותם שהיה פךומצאו

 סו, )פסחים הש"מ מדברי נודע כי והיינוגדול,

 חכמתו הוא חכם אם דמתיהיר מאן האיב(
 כל לטמא ורצו תלמודו, ומשכחמסתלקת
 שישראל התורהנב[ חכמת הואהשמנים
 זה ידי ועל ח"ו, גיאות לשם שיהיהלומדים,
 מוחין עליהם שיתגבר היינו שכחה, לידייבואו

 אלקים. השם של הדינים תוקף שהואדקמנות
 מחותם שהיה שמן פך שמצאו הנם היהולזה

 'הכהן' סוד דייקא, גדול' 'כהן שלבחותמו
 מוחין על שמורה 'החמד'נג[ איששהוא

 ו'מיכאל' ככה, על רומז 'גדול' וגם'דגדלות'.
 יידוע א(, רלא, )זח"ב רבא כהנא םודהוא

 מי דומה אינו כ( ט, )"מגה כסודמהמקובלים
 מאה פרקו לשונה פעמים מאה פרקוששונה
 הוא שכחה של השם כי והיינו ואחד,פעמים
 שכחה של נשר[ )ו'מם' 'מאה', מספר'פוט"ה'
 גיממריא היא כמיכאל, 'מאה'נל[( כן גםעולה
- להשכחה מבמל הוא ואחד','מאה  )ועיין 
 שכחה(. ערך יעקבבקהלת

 תמצאנה[ 'מאין' והחכמה שמרמז לומר ישולזה

 להשיג אפשר שאי והיינו יב(, כח,)איוב
 על שמורה 'אין', לבחינת כשבא רקהחכמה

 לחכמה רומז רשמן יששכר בני בשם פעמים כמה מובא ]כ[ שם ובגליון ה דרך לעיל ראה ]א[ עהדרך
 דלתתא לעולם דלעילא מעולם דנחית דא אחסנא ואחסינו דחסד מסטרא ראתו כהני - ב קמה, זח"ג ראה]ג[
 פרקו והשונה 'ק', גימטריא שהוא 'מס' נקרא השכחה על הממונה השר - ואתחנן פרשת המצות, שער ראה]ד[
 ראה ]ה[ פ"ו ט, שער חיים עץ עוד וראה לשכחו יכולת בו אין ואילך ומשם לשכחו, יכולת כידו יש פעמיםמאה
 כח, )איוב שנאמר שאינו, כמי עצמו שמשים במי אלא מתקיימין תורה דברי אין יוחנן רבי אמר - ב כא,סוטה
 תמצא מאין והחכמהיב(
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 רזי לו ומגלין הזכרון כח לו "ט שאזעניוות,
 המלא"ך מפפר היא 'מאק' כי ויתכןתורה,
 שמוריד לעיל, הנזכר 'מיכאל' הגדולהכהן
 שמשפיע. החסדים ידי על דנדלותמוחין

 עליהם כתוב והיה דגלים שנשאו מובןובזה
 מזהר בתיקונים מבואר כי 'מכבי',השם

 הוא 'מכבי' השם של דהמלאך ב( )ם,חדש
 'מכבי' והוא 'החסד' מלאך שהוא'מיכאל'
 שהשם הגדול הנם היה שזה והיינואשא,
 המלאך להם ושלח בעזרתם, היהיתברך
 מוחין המשפיע הגדול הכהן שהואהחמד
 ונתבמל הזכרון כח נתחזק זה ירי ועלדגדלות,
 תמצא. 'מאין' והחכמה בסודהשכחה

 שמבואר 'זית', בשמן הנם נעשה כןועל
 בטונת עקב פרשת המצות )נלעסי רבינובדברי

 לשכחה שקשה כפגולה לך יזף הזית כיהאכלה(
 כראוי בכונה אותו שאוכל ימי ב(, ע,)הוריות
 היה דהה והיינו וכנודעי[, *כרון מסוגלהוא
 ולה הזכרון. ולהביא השכחה לבמל הנםעיקר
 הוי"ה' באלים כמכה מי מכבי 'מיכאל כייתכן

 'זית': ממפרעולה

 פוררך

 בחינת להגביר רוצים היו יון כימןשכרנא[
 חכמינו שאמרו מה בסוד גבראל, עלה'חשך'
 זה יחשך ד( פ"ב, רבה )בראשית במדרשז"ל

 הנוכה ונרות בהמנורה היה והנם יון,מלכות
 'אל בז( קיר, )תהמם בסוד האורשנתרבה
 עולם לאור הוי"ה לך והיה לנו, ויארהוי"ה'
 עיקר כי ויתכן באורך. שם עיין הם(, ם,)קטעה-
 של הדינים להמתיק הוא חנוכה שלהתיקון
 )שער חיים עץ בפרי שכתוב כמו אלקים,השם
 נמים, 'שעשה' ברכת בכונות פ"ד(חנוכה
 הדינים נמתקין נהורין הש"ע ידישעל
 ועל 'ש"ה'. אותיות סוד אלקים השםשל
 מה פי על דייקא, 'לנו' ויאר אומריםכן

 פ"נ( חצות, תיקון שער חים עץ )בפר רבינושכתב

 מספר הוא 'לנו' לנו', היה 'מה אויבכונות
 השם של החמדים שנהפכו היינו'אלהי"ם',
 השם של הדינים תוקף ]ל['לנו','הוי"ה'

 שם. עיין'אלהי"ם',

 ומאירים הדינים נמתקו בחנוכה כי יתכןולה
 של הדינים להמתיק הוי"ה, א"להשמות

 של החמדים כי ויתכן 'לנו'. סוד אלקיםשם
 כשהד' הוא מאירים הוא ברוך הוי"ההשם
 ועל מילואים. הר' בכל מאירים הוי"האותיות

 לכוין פ"ד( חנוכה, שער חים עץ )בפר רבינו כתבכן
 הוא 'להדליק' כי חנוכה, נר 'להדליק'בברכת
 סוד שהוא עצמה והוא מ"ה', ס"נ 'ע"כמספר

 וכנודענבן. 'בן' שם סוד הוא'חנוכ"ה'

 מספר עם ו'אלהי"ם' הוי"ה' 'אל כי יתבן ולזה נודע חנוכה עמן הנה כי עור. יומרדיש
 ב"ן'. ס"ה מ"ג 'ע"ב בגיממריא 'חנוכה', בבני זצללה"ה הקדוש אא"זמדברי

 שהזית כשם יוחנן רכי דאמר וכו' זית כשמן והרגיל וכו' הלימוד את משיכים דברים ה' - שם הוריות ראה]ו[
 שנה שכעים של לימוד משיב זית שמן כך שנה שבעים של לימודומשכח

 שם חנוכה, שער חיים עץ פרי ראה ]כ[ ח מאמר עט אות ד, מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי ראה ]א( טדרך
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 'חנוכה', ירי על לנו', ויאר הוי"ה 'אל הואוזה

 הוי"ה השם להיות 'לנוי, של הדיניםלהמתיק
 ואז מילואים, הר' בכל 'מאיר' הואברוך
 הדינים. כלימתקו

 שהוא 'מכבי' שם הדגלים על כתבו כןועל
 מזהר בתיקונים ומבואר 'חסד',מספר

 'מיכאל', השם זה של המלאך כי ב( )ס,חדש
 המשיך א(, רפא, )זח"ב דימינא ממימראשהוא
 לעילג[ שכתבתי כמו אשא ו'מבבי''חסד'
 כמכה 'מי עם מיכאל' 'מכבי הרמז יתכןולזה
 הוי"ה 'א"ל במספר עולה הוא הוי"ה'באלים

- כזה היינובמילואו',  והשם לס"ד, אל"ף 
 וזה ב"ן'. ס"ה מ"ג 'ע"ב מילואיו בר'הוי"ה
 הזה ובזמן ההם בימים העיקרית ה-פועההיה

 לעיל:כנזכר

 מרמז שזה צד. יומר -ן הזהדבררך
 הוי"ה לך יהיה שם( )-אעיקהפסוק

 בסוד המקובלימ~י[ דברי פי על עולם,לאור
 השם כי יבנה, חסד' 'עילם ג( פם,)תהלים
 קנט, ע תיקק זהר )תקהי חסד בנקידת הייני~סו"ס'

 מה יתכן ולזה 'עולם'נה[. בניממריא הואב(
 ויברכנו יחננו אלקים המנורה בצורתשאומרים

 עולה 'פניו' כי והיינו סלה, אתנו 'פניו'יאר
 והיינו חסד, בנקודת הוי"ה סוד'עולם'
 שיאיר עד אלקים, השם של הדיניםשימתקו
 יבנה חסד' 'עולם בסוד 'עולם', מספר'פניו'
 לאור הוי"ה לך והיה מרמז כן ועלכנזכר.

 כנזכר חמ"ד בנקודת הוי"ה שיאיר היינועולם,
לעיל.

 דגל כל ועל דגלים שנשאו מה יתכןולזה
 כמכה מי ואמרו 'מכבי', השם כתובהיה
 כמכה מי מכבי 'דגל שכן הוי"ה,באלים
 עולם', 'אור בגיממריא הוא הוי"ה'באלים
 בחינת עולם, לאור הוי"ה לך והיהבסוד

 כנזכר: יבנה חסד''עולם

 צזררך

 בספרים שכתבו מה פי על צוד. יימרויש
 מה הדברים בביאור נא[הקדושים

 פי על חלשים, ביד גבורים מסרתשאומרים
 נסתר יאין ו( פמ"ו, רבה )שטות המדרשדברי

 ממנו, בורחים הכל 'יון', זה ז( יט, )תהליםמחמתו
 הקדוש של באמונתו עמדו ובניוומתתיהו
 וכו', אנמיובם של האוכלסין וברחו הוא,ברוך
 גביר יאמר 'ההלש י( ר, )ייאל דכתיב הואהדא
 לומר נתייסד זה ועל לשונו. כאן עדאני',
 המדרש כדברי חלשים, ביד גבוריםמסרת
הנזכר.

 כמכה מי מכבי 'דגל כי הרמז יתבןולזה
 ממקומו' הוי"ה כבוד ברת- הוי"הבאלם

 אני': גבור יאמר 'חלש בגיממריאהוא

 דרושי ח שער חיים עץ ראה ]ה( א סו, בראשית פרשת חי זהר ראה ]ד[ ועוד עד דרך לעיל ראה]ג(
 גימטריא סגול' פעמים ד' עם הוי"ה 'שם כן ואם יו"ד, מספר היא נקודה כל כי משם ומבואר פ"אנקודות,
'עולם'

 מסרת עוד ד"ה לחנוכה דרושים לוי קדושת ראה ]א[ טץדרך



קמאאמונה עתיזדרכי

 עתדרך

 בספר שכתב מה פי על שד. ~דמרדיש
 סח, )שמה בסוך א"ש( )ערך יעקבקהלת

 השביעי, ביום ממקומו איש יצא אלכס(
 'איש', נקרא הוא ברוך הוי"ה השםכי
 'איש בגיממריא הם הוי"ה' צרופי ה'י"בכי
 אחרונה ה' שנחמרה ובגלות הכולל'.עם

 יה"ו, אותיות ג' רק שלם השם ואיןמהשם
 הוא יה"ו', פעמים 'ו' צירופים ו' להםויש

 גיממריא 'קפ"ו' ממפר ונחמר 'קכ"ו',ממפר
 שנקרא הוי"ה בגלות, כי הענין וזה'מקום'.
 שחמר 'ממקומו', יצא לעיל, כנזכר'איש'
 אבל 'מקום'. כממפר אורות ממנוויצא
 הוא להוי"ה, הה' שנתוסף השביעיביום

 בשלימות, הם צירופים והי"בבשלימות,
 יחמר שלא ממקומו, 'איש' יצא אלאז
 סוד שהם צרופים מהי"ב 'מקום' ממפרויצא
 שם. עיין'איש',

 נ(, )1, ברכות הש"ס דברי לפרש "טובזה

 לבית בא הוא ברוך שהקדושבשעה
 כועס, מיד עשרה, בה מצא ולאהכנמת
 'א"ט', ואין באתי מדוע ב( נ, )"טעי;שנאמר
 שכינתא עשרה בי כל כי והיינו שם.עיין
שריא

 )מנהדרי
 ה' המלכות, שהוא א(, לס,

 חיים עץ בפרי רבינו שכתב וכמותתאהנא[
 בית במרד וכשנכנס( בד"ה פ"א העשיו;, עגלם)שער

 ברוך הקדוש אין אם שאמך וזהוהכנמתך[
 שיהיה הכנמת, בבית עשרה מוצאהוא

 תתאה, הה' תיקון שהוא שריא,השכינתא
 חמר כי 'א"ט', ואין באתי מדוע אומרהוא
 הה' תמרון ידי על צרופים מהי"ב 'קפ"ו'מספר
 לעיל.כנזכר

 לאחר החשמונאים שאמרו מה יובןובזה
 הוי"ה כבוד 'ברוך המלחמהכיבוש
 שעשו הקטועה, היה שזה היינוממקומו',
 בכל עמה מתייחד שבעלה חנוכה, שלהיחוד
 הה' נתחבר זה ידי ועל ספירותנג[,העשר
 גם היינו הצירופים, כל ונתוסףלהוי"ה,
 'איש' למספר שנתחברו עד 'מקום'המספר
כנזכר.

 כל שם( )ברכה הש"ם דברי לפרש ישוזהו
 אברהם אלקי לתפלתו מקוםהקובע

 נתקן בתפלתו, לבו מכוין הוא אם היינובעזרו,
 בחינת שהוא בבעלה ליחדה אחרונההה'
 אז לעיל. כנזכר 'איש' לממפר 'מקום'קובע
 'ח' בסוד חנוכ"ה חוד הוא 'אברהם',אלקי
 בחנוכה שמאיר 'אברהם', כממפר א"ל'פעמים
 הקדושימני[. מהמפריםכנודע

 אל"ף היינו במילואו 'איש' כי יתכןולזה
 בגיממריא הוא ה', אות עם שי"ן,יו"ד

 היום בזה כי היינו חנוכה','זאת
 נשלם אז א"ל', פעמים 'ח' מוד נרות,ח' שמדליקיי

 לתפלתו, 'מקום' קובע בסוד להוי"ה,הה'
 צרופים הי"ב בכל 'א"ט' הסודונעשה

 וכאמור:בשלימות,

 שם ראי לחי ובאר כ יח, ג תקון זהר תקוני עוד וראה ]כ[ א סו, זוהר תקוני הקדמת ראה ]א[ עתדרך
 חנוכה שער הקודש, מחברת עוד וראה חנוכה שער חיים עץ פרי ראה ]ג[ שם ראי לחי ובאר ב פד, מזתקון
 שם ובהערות חנוכה, לזאת עב דרך בא, ראה]ד[



אמונה עםדרךררותיקםב
 כםררך

 ה' כבוד ברוך שרמזו מה לפרש ישעדך
 השם הדגשם עץ וכתבוממקומו

 עץ )כפף האריז"ל מכתבי נודע דהנהמכב"י.
 'ממקים - '3,מקומי' פ"ר( העטייה, חזרת שערחיים
 פרשת מיה, )לקוטי האריז"ל מכתבי נודע וגםו'.

 אכילת בענין האכילה( בכוונת שם המצות ובנעטיעקב
 בלא האוכלו רק הוא לשכחה שקשה'זית'
 *כרון. מוב הוא בכונה האוכלו אבלכונה,
 אלהי"ם 'א"ל הוא זית של אכילהוכונת
 יוצאים שמות והג' 'זית', בגיממריאמצפ"ץ'
 השבת, שער חיים עץ )בפר כנודע יה"ו אותיותמג'

 שמורן הג' שהם שבת, קבלנו בכונרןפי"ג(
 מרגלאיןנא[. מהז'האחרונים

 בבני זצללה"ה הקדוש אא"ז כתב זה פיועל
 סו( אות ד, )שטר חנוכה במאמרייששכר

 כשעמדה ההודאה בנוסח אומרים אנושלזה
 והשם תורתכן, 'להשכיחם' הרשעה יוןמלכות
 'זית', מן היוצא השמן ידי על הנם פעליתברך
 ג' מן היוצאים שמות ג' גיממריאשהוא
 כן על לזכירה, מסוגל שהוא יה"ו,אותיות
 'מתתיהו', של בחותמו חתום הפךהיה

 שם. עיין יה"ו', 'מת"תאותיות

 בזה השייכות לומר יש יותר העניןובהסבר
 פי על לחנוכה, החשמונאיםמלחמת

 הבני זקיני בדברי המובא חדש הזוהרדברי
 בעונותינו גליות שבד' יא( אות )שם,יששכר

 אותיות מד' אחד אות אחד בכל ישהרבים
 י', האות בגלות היה בבבל הוא. ברוךהוי"ה

 אות בגלות היה ובמדי י'. אות נגאלוכשנגאלו
 וביון ה'. האות ונגאל שנגאלו עד ראשונה,ה'
 דחנובה הישועה והיה ו', אות בגלותהיה

 שאנו הרבים בעונותינו ועתה ו'. האותשנגאל
 עמנו היא אחרונה ה' האות אזי אדוםבגלות
 גאולה הוא ברוך הקדוש שיגאלנו עדבגלות
 ועתה למקומו. הה' אות ויחזירשלימה

 מי על לנו אין בגלות שאנו הרביםבעונותינו
 קודם כי ומובן יה"ו, אותיות ג' על רקלהשען
 עדיין אחרונה ה' שאות אף יון גלותגאולת
 שעדיין כיון זה כל עם בידיהם, נלקחהלא
 של זה לגלות עתידים והיו התיקון היהלא

 ה', אות על למשען להם היה לאאדום,

 הרבים בעונותינו בגלות היתה כבר בכחכי
 הרבים(, בעונותינו בפועל הוא שעתה)אלא
 י"ה אותיות הב' רק למשען להם היהולא

 ושאלו ונתקנו הקליפות בגלות היושכבר
 התורה, להשכיחם היונים באו ולזהכראוי.
 של הכח להמשיך ביכולתם היה לאכי
 אותיות מהג' שיוצאים מרגלאין שמותהג'
יה"ו.

 הקדוש הזהר דברי בזה יתפרש מאודומה
 איהו דדכורא רזא זכור ב( צב, יהרו)פרשת

 קיימא ולא שכחה ליה רלית אתר וזכורוכו',
 איהו דדכורא רזא דכלא וכו', שכחהביה
 קדישא דשמא רזא ]אתגליף[ )אגלוף(ותמן
- לשונו כאן עדיה"ו,  החמה באור ועיין 
ח לפרש המחברים גדולי שכתבומה כ  הזוהר 

 קבלת כוונת סידור עוד וראה פ"ח השכת, שער ביים עץ פרי מרגלאין ז' ערך יעקב, קהלת ראה ]א[ עםדרך
שבת



אמונה עםיזררך
 דבמקום לנכון לומר "ט האמור לפי אבלאלו.

 שממנו יה"ו קדישא שמא א]ת(גליףהזכרון
 שהם מצפ"ץ אלקי"ם א"ל שמות הג'ירואין

 וכאמור. לזכרון,ממוגלים

 כה, )דנים הכתוב שאמר מה לפרש ישוהנה

 לא וכו' עמלק זכר את תמחהט(
 יי, )נד, הקרניים מדברי נודע הנה כיתשכח,
 בעולם חדרים 'תי"ז' שיש ו( אות יד,מאמר

 מבטלים והם זך, 'זית' שמן במורהבריאה
 ומגוג גוג תאומים אחים דפוניהקליפה
 ארמילום' ומגוג 'גוג ולכן הרשע,וארמילום
 בקהלת ועיין שם. עיין 'תי"ז',בגימטריא
 דברי בביאור שכתב מה תי"ז( )ערךיעקב

 שמות הג' הוא 'תי"ז' כי בזה,הקרניים
 שהם לעיל הנזכרים מרגלאין שלהאחרונים
 הנזכרים, קליפות הג' לבטל ובכחםבקדושה,
 שם.עיין

 אמר שלכך היטב לפרזם יש האמורולפי
 תשכח, לא עמלק זכר את תמחההכתש

 שהוא כ(, כד, )במדבר עמלק גוים ראשיתכי
 לכלוהינו עלינו העומדים שונאים כלשורש
 זכר את תמחה התורה אמרה ולזהח"ו,

 עמלק מהיית בשעת כי לומר רוצהעמלק,
 ]הגיב[[ )הב'( למלחמות וסוף גמריהיה

 חדרים התי"ז שהוא תאומים אחיםקליפות
 'א"ל שמות דג' ברזא שהואשבבריאה,
 כח אז יתגבר וממילא מצפ"ץ',אלהי"ם
 בחנוכה כן גם היה וזה תשכח. ולאהזכרון

 ונתגבר י"ה, אותיות לב' ו' האותשהשיבו
 אותיות מהג' היוצא זכרון של הכחעמהם
 וכאמור.יה"ו,

 נ-ד( קיא, )תהלים ע"ה המלך דוד שאמרוזהו

 לעד עומדת וצדקתו פעלו והדר'הוד'
 הידוע פי על היינו לנפלאותיו, עשהזכר

 כמו והוד, נצח שהם לפניו והדר הודבכונת
 וזה שחרת(וג[ בתפלת הודו )בכוונת במידורשאיתא
 הנם היינו פעלו, והדר הוד הכתובשאמר
 ידי שעל ונצח, בהוד התיקון שהיהדחנוכה

 הישועה. והיה לעיל כנזכר הו' הוחזרזה
 על כי הנם, נשכח שלא לעד, עומדתוצדקתו
- 'הזכרון' כח נתקן זהידי  עשה 'וזכר' 

 וכאמור.לנפלאותיו,

 מכבי', 'יהודה ידי על הנם שנעשה יתכןולזה
 הג' 'ממפר 'ק"ב', בגימטריאשהוא
 מג' שיוצאים מ"ה' מ"ג ע"ב שלמילואים
 הג' נשלמו ידו שעל להורות 'יה"ו']ד[,אותיות
 הארץ על להאיר וטובם במילואם יה"ואותיות
 כבשו כאשר ולכן ותעצומות. עוזברוב

 'ממקומו' הוי"ה כבוד ברוך אמרוהמלחמה
 במה היה הנם ושורש שעיקר ו','ממקום

 מהוי"ה ו' האות של הכה ונתגלהשהוחזר
 י"ה אותיות הב' עם להתחבר לעיל,כנזכר
 יה"ו. במודלהיות

 השם דגליהם על כתוב שהיה לומר "טולזה
 ששה לו יש יה"ו השם זה שכן'מכבי',

 ודו"ק הרשע', וארמילוס תאומים אחים קליפות 'הג' הוא דהנכון ונראה קליפות' 'הב' ישן בדפוס ראה]ב[
 ערבות בדי תרי - ב ב, זהר תקוני ובהקדמת ערבות בדי תרין אלין לבשת, והדר הוד - א צח, וח"ב ראה]ג[
 והוד' 'נצח דאינון לעילא דמקיפין דרגין תרין לקבל נחל ערבי - א רסב, לזח"א ובהשמטות קשוט נביאילתרי
 וראה 'ק"ב' בגימטריא הללו שמות מילואי שהם א', א"ו, א', ו"ד, ", א"י, י', ו"ד, י', י"ג, ", ו"ד, היינו]ד[
 שם ובגליון כס דרךלעיל



אמונה עםדרךררותיקסת
 במילואו ימכבי' השם כי יתכן ו6הצירופימ]ה[

-כזה  ממפר הוא יו"ד', בי"ח כ"ף 'מ"מ 
 כמעם ק"ב', פעמים 'ששה בגיממריא'תרי"ב'
 וכאמור יה"ו אותיות דמילוי צרופיםהששה
 בתחלתו(. ע"ח דרך לעיל )ועיין-

 שכתב מה פי על ידתה. שודדיוטך114ש
 כא( אות ח, )מאמר ידין ודןבקרניים

 א'גור קליפות ר תיבות ראשי 'אחאב',במור
 אמר ועליהם 'רעה', שנקראים ב'ורם א'ףח'מה
 עיין פניכם, נגד 'רעה' כי י( ', )שמותפרעה
 לפרש שכתב רעה( )ערך יעקב בקהלת ועייןשם.
 ליהושע הוא ברוך הקדוש שאמר מהבזה
 מצרים חרפת את גלותי היום מ( ה,)""טע

 פניכם ננד רעה כי שאמרו שפירשומעליכם,
 שהם אלו קליפות הר' כי והענין שם(. רה"י)ראה

 הם פרעה רמז שעליהם רעהנקראים
 שמל מילה ברית ידי ועל 'ברית',בגיממריא
 הד' נתבמלו קודש הברית ונתקן יהושעאותם
 שם. עיין כן, בגיממריא שהםקליפות

 ז"ל]י[ חכמינו שאמרו מה הענין לומר ישוזהו
 מילה, ענין מישראל לבמל רצושהיומם

 הד' של הכח עליהם להמשיך רצו כיהיינו
 לעיל. הנזכריםקליפות

 בבני הקדוש זקיני שכתב מה יתכןולזה
 'ק"ח' "ט הנמים על שבנומחיששכר]ז[

 יון מלכות זה חשך כי 'גיהנם', כמניןתיבות
 ישראל על להמשיך שרצו ה( פ"ב, רבה)שרשית
 שרצו שבזה יובן, האמור ולפי גיהנם.העונש
 קודש, 'ברית' מור שהוא מילה מצות מהןלבמל

 באים היו רעה, שנקראים קליפות הד'ולהגביר
 שאמרו מה במוד ח"ו, גיהנם לעונש זה ידיעל
 ואברהם גיהנם, אלא רעה אין א( כב, )נדרםחז"ל
 מצילו נימול שהוא ומי גיהנם בשער יושבאבינו
 'ברית' האות כי והיינו ח(, פמ"ח, רבה)בראשית
 על הנם שנעשה מה יתכן ולזה הרעה,מבמל
 הכח לבמל ה'רע', היפוך 'מוב' כי האורידי
 רעה. שנקראים קליפות הד'של

 )ויעה( ז( לח )בראשית שנאמר מה מובןובזה

 ה', בעיני 'רע' יהודה בכור ער]ויהי[
 גיממריא שהוא ב'ברית' שפגם ידי שעלהיינו
 והם להתגבר כח להם ניתן קליפות,הד'

 היה דחנוכה והנם לעיל. כנזכר 'רעה'נקראים
 אומרים אנו כן על קודש, ברית הימורלתקן
 שאתה מקום כל כי הם, 'קודש' הללוהנרות
 כמו 'קדושה', מוצא אתה שם ערוה נדרמוצא
 ו(. פס"ד, רבה )יקרא חז"לשאמרו

 ה' כבוד ברוך שאמרו מה לפרזם יזרובזה
 כי האריז"ל מדברי נודע כיממקומו,

 ב'ימוד']"[ שהוא בהכאה' 'הוי"ה הוא'מקום'

 המצות, חג )בשער חיים עץ בפרי רבינו שכתבכמו

 ברוך שאמרו לדרכנו וייסכן דו"חי(. ובשארכ"ז
 צדיק ימוד של הכח לעורר 'ממקומו', ה'כבוד

 קליפות: הד' לבמל קודש בריתמוד

 ודן בקרניים שכתב מה פי על ייתרויתכן
 כשעשה 'אחאב' של התיקון שםידין

 שהוא ב'אבא' שפגם הפגם שתיקןתשובה,
 'אחא"ב' כי 'בינה', שהוא וב'אמא''חכמה'
 ב'ינה, א'מא ח'כמה א'בא תיבות ראשיהוא

 מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי דאה ]ז[ לא אות אנטיוכוס, מגילת ראה ]ו[ פ"ז מד, שער חיים עץ ראה]ה[
 שם וכגליון סד דרך לעיל ראה ]ח[ סד אות א, אות ד, מאמר שם כד אות ו, אותב,



קמהאמונה פדרךדרבי

 אמא חכמה 'אבא כי יתכן ולה שם.עיין
 'מקום'. בגיממריא הואבינה'

 השם הדגלים על כתוב שהיה מובןולזה
- כזה במילואו זה שם שכן'מכבי',  

 'ברית', בגיממריא הוא יו"ד', בי"ח כ"ף'מ"מ
 כנזכר קליפות הר' של הכח ידו עללבמל

 : ]ט[לעיל

 פוירך

 ה' כבוד ברור שאמרו מה יפרש י"געדי
 )בפרי האריז"ל דברי פי ועלממקומו.

 'ממקומו' בכונת פ"ד( העטידה, חזרת שער חייםעץ

 בבני זקיני שכתב מה פי על ו'. 'ממקום-
 אור לבמל רצו שהיונים פעמים כמהיששכר)א[
 אל החכמה שמן ונמשך המנורה שלהחכמה
 שם עיין א1ר, 11ן1רה בג( ו, )טשלי בסודהמנורה
 נעמו. כי ז"לבדבריו

 כי לזה, תבלין ליחן נראה דעתי עניותולפי
 יון מלכות כשעמדה אומרים אנוהנה
 תורתך, להשכיחם ישראל עמך עלהרשעה
 שכחה אין כי זכרונות( )נתפלת אומרים אנווהנה
 בקהלת שכתב מה פי ועל כבודך, כמאלפני
 כבוד כסא נקרא דתפארת כבוד( כסא )ערךיעקב
 נתיבות ל"ב שהוא עליון לכבוד כמאשהוא

 כי והיינו שם. עיין 'כבוד', גיממריאהחכמה
 ראיונות, מוחין )שער חיים בעץ רבינו מדברינודע
 דקמנות מוחין מחמת בא השכחה כוימ"ג(
 להורידן הכח בו ש"2 ומי אנפין,דזעיר

 יהיה אז דגדלות, מוחין אנפין *עירולהמשיך
 יהיה ולא תורה רזי כל ויבין נפלאה זכירהלו
 מממרא הוא זכרון כל כי שכחה, שוםלו

- שם עיין 'זכור', במודדדכורא  לעיל )ועיין 
 ע"ה(. בדרךבזה

 שכחה אק כי הדברים ביאור לומר "טוזה
 שממשיך מי היינו כבודך', 'כמאלפני
 מסטרא שהוא אנפין לזעיר דאבאמוחין

 'כבוד' כמא החכמה נתיבות ל"ב מורדדכורא
 הכתוב אמר כן ועל שכחה, אק שםכי

 זכר את תמחה וכו' בהניח והיה 'מ( כה,)רברים
 מלחמת כי תשכח, לא השמים מתחתעמלק
 כס על יד כי מז( ט, )שמות במוד היהעמלק
 מה פי על והיינו בעמלק, להוי"ה מלחמהי"ה

 פי"ג, השופר )שער חיים עץ בפרי רבינושכתב

 'תקע-יה' אותיות 'תקיעה' במודפ"ג(
 לזעיר י"ה שנקרא מאבא נהוריןלהמשיך
 שם. עיקאנפק,

 על יד כי במוד היה שהמלחמה אמרולזה
 המוחין מלהמשיך שנמנע היינו י"ה,כם
 כמא שהוא אנפין לזעיר י"ה שנקראיםדאבא
 הנזכר, זכרו אז נמחה כאשר ולכן כנזכר,כבוד
 כסא לפני שכחה אין כי תשכח, לאאז

 החכמה, מוד השמן ידי על היה והנםכבודך.

 א'בא תיבות ראשי 'אחאב', בשמו כנרמז ובינה מחכמה הארה לו היה אחאב - אחאב ערך יעקב קהלת ראה]ט[
 בשמו כן גם ונרמז מבינה חכמה והפריד בו, ופגם ב'ינה אילף ח'כמה א'לף תיבות ראשי גם ב'ינה א'מאחיכמה
 ביורם א'וגר ח'מה א'ף בשמו הנרמזים לעולם קליפות ארבעה והביא ב'ינה איין ח'כמה א'ין תיבות ראשי'אחאב'

 ועוד צ אות שם, עט אות ד, מאמר כד אות ג, מאמר יב אות ב, אות ב, מאמר ראה ]א[ פדרך



84כטך3ה פדרךדרכניקמו

 החכמה שם מצוי זית שהשמן מקוםדבכל
 דאבא המוחק שהוחזרו ב(, פה, )מנהותמצוייה
 נמים שעשה אומרים אנו כן ועל אנפין,לזעיר

 עץ פרי הנמם על )בכונת האריז"ל וכתבלאבותינו,
- 'נמים' לבוין פ"ד( חנוכה, שעררחם  'נם-ים', 
 המוחין שנתקנו הנם זה היה בים גם כיוהיינו

 שער ח"ם עץ )נפר רבינו שכתב וכמודחכמ"ה,
 דנתקן שמח של שביעי בכונפן פ"ח( המצות,חג
 עשית, בחכמה כולם בסוד חכמה המוחאז
 י"ה וזמרת עזי בים אמרו כן ועל שם.עיין
 שנתקן והיינו ב(, סו, )שמות לישועה ליויהי
 'י"ה'. שנקרא 'חכמה'המוח

 אומרים שאנו הדברים המשך יובןובזה
 להשכיחם הרשעה יון מלכותכשעמדה

 והיינו רצונך, מחקי ולהעבירםחורתיך
 ד'חוק' פעמימנב[ כמה לעיל שכתבתיכמו
 )ננצה חז"ל שאמרו כמו דמזוני לנשנאהוא

 החכמה מוח מכח דמזונא ידוע כי א(,טז,
 )בסידור שכתוב וכמו דמזונא, רווחארתמן

 דקדושה באשרי ידיך את פוייח בכונוןהחרד"ל(
 לו ש"2 י"ה דהשם לומר ויתכןדמדרא.

 כמממריא הוא יה"א אותיות)נ[ בג' מילוייםג'
 יוצא והוא פרנסה, נשפע שמכחו'פא"י'
 )תהלים י'דק- א'ת פ'ותח של תיבותמראשי
 )בהקדמה הקדוש זהר בתיקוני ודרז2ינן סו(,קמה,

 היו"ד והיינו 'יודיך', אלא ידיך תקרי אל ב(,,
 כן ועל דמזונא, רווחא דמתמן קדומהחכמ"ה
 ואנו י"ה, כס על יד כי כתיב התיקוןקודם

 שלא יודי"ך אלא ידףנל[ את פותחמבקשים

 'יודך' רק לעיל, כנזכר וכו' על 'יר' כי]י[היה
 שפע יושפע זה ידי ועל הכמה, היו"דהוא

 כאמור.פרנמה

 הקודש במחברת שכתב מה הענין יובןובזה
 חנוכה נר בהדלקת לכוין חנוכה()שער

 המחשבה, לטהר שסגולתו מפמפי"הלשם
 וכמו המחשבה, סוד הוא יו"ד כיוהיינו
 שם עיין ב(, מא, יט )תיקם בתיקוניםשאיתא

 פרשון וברש"י שם, ראי[ לחי ננכרובביאורינו
 משה, "2יר אז הכתוב על א( סו, )שמותבשלח
 כליקומי רבינו שכתב וכמו החכמה, סודוהיינו
 בחינת הוא 'דמחשבה' ב( )ה, ברכותהש"מ

 שם. עיין מאין, יש הנקרא'החכמה'

 שאיתא מה הענין פנימיות מובןובזה
 הוא מנורה דסוד ב( כ,, ינ )תיקםבתיקונים

 קני ושלשה האחד, מצדה מנורה קנישלשה
 ומנורה לב(, כה, )שמות השני מצדהמנורה
 אות דא רישיה על 'נר' באמצע, ו' אותדאיהו
 נבאר בביאורנו שם ועיין 'ו'נה[, באות שהוא'י'
 מהימנא ברעיא הזהר מדברי שהבאנו ראי[לחי

 המנורה של שהנך א( )קנח, תרומהפרשת
 שם. עיין 'יו"ד', אות הוא 'ו' אות מודשהוא
 ה'אור' שהוא המוח כי מובן, האמורולפי
 מוחין הוא אנפין, זעיר שהוא ה'ו' ראששעל

 'חכמה', מוח שהוא 'י' אות מודהגדלות
וכאמור.

 בו( שאילתא )נראשית, השאילתות דברי מובןובזה

 ה"ה יו"ד 'ה', עם מילוי ה"י יו"ד 'י', עם מילוי דהיינו ]ג[ ועוד לב דרך כ, דרך יט, דרך לעיל ראה]כ[
 אלא ידך יהא 'שלא לומר וצריך כאן, דחסר נראה ]ד[ 'פא"י' כמנין 'צ"א' הכל סך ה"א יו"ד 'א', עםמילוי
 הנרות שבעת יאירו סוד והוא ז' צורת ממנו נעשה תורה[ דספר תגא ]כעין ו' על י' כשמוסיפין פירוש ]ה[וכו'
 שם ראי לחיבאר



אמדנה פאירךדרכי
 ובעל בימין ומזוזה בשמאל חנוכה נרשתיקנו
 הוא חנוכה נר כי היינו באמצע, מצוייץהבית
 היונים קלקול לבמל ונתקן המנורה,דוגמת
 אנפין זעיר של דגדלות מוחין לבטלשרצו
 נתיבות ל"ב במור האמצעית הקנהשהוא

 בשמאל חנוכה נר תיקנו כן עלהחכמה,
 מצדה מנורה קני שלשה בבחינת בימיןומזוזה
 'ובעל השני. מצדה מנורה קני ושלשההאחד
 בזהר שאמרו )כמו 'יעקב', םוד הואהבית'
 מבא מבא ליה אמר ב( רסד, פנחס )פרשתהקדוש
 'בעל איהו דיעקב אוקמוה אתרין בכמהוהא

-הבית'(  שכתב כמו והיינו באמצע. מצוייץ 
 בפרשת שמע קריאת בכונת חיים עץבפרי

 הממה שעל שמע קריאת ובכונתציציתי[
 ל"ב במור חיטין 'לכ' בהם יש שהציצית)פ"א(
 שם הוא ציצית של והשם החכמה,נתיבות
 לתיקון הנוספת דהוי"ה ו' 'ל"ב' ממפר'יהוו"ה'
 הקנה הוא האמור ולפי שם. עיין צרנית,מצות

 והמוחין 'ו', אות שהוא דחנוכההאמצעית
 וכאמור. החכמה', נתיבות 'ל"ב הואדיליה

 ה' כבוד ברוך שאמרו הרמז לומר ישובזה
-'ממקומו'  לעיל, כנזכר ו' 'ממקום 

 'מוח בגיממריא הוא הוי"ה' 'כבוד כיהיינו
 התיקון שעיקר ו', 'ממקום כן ועלאבא'.
 מור שהוא דמנורה האמצעי בנר היהדחנוכה
 מוד '" אות שהוא 'באור' שנתברך 'ו',אות

 כמכר.החכמה

 'י' אות עם אור' 'מנורה כי הרמז יתכןולזה
 הוי"ה כבוד 'ברוך בגיממריאהוא

 'מכב"י' השם הדגלים על כתוב והיהממקומו'.
 'בחכמה']י[: שמאיר השם 'ע"ב',גיממריא

 פאדרך

 עמוקות המגלה דברי פי על שד. יומרדיש
 הרושע דאנפ(יוכם ר)ב( אופן ואתחנן,)פרשת

 כן על דקדושה, יוסף בחינת לבמלרצה
 עיין יון', 'מלך וכן 'יוסף'. בגיממריא'אנמיוכם'

שם.

 במפרו זקיני דברי פי על נראה העניןובהבנת
 'עין שענין הרע( עק )ערד ישרהרגל

 מחנות ק"ל לו שיש המ"מ מכח באהרע'
 )סוטה במוד הרע היצר והוא לילית, שלות"פ

 שעיניו במה אלא שולם הרע יצר אין א(ח,
 מחנות הק"ל על רוכב הרע היצר כירואות,
 הרע ויצר הרע' 'עין מוד וזהו הם"מ.של

 מי"א(, פ"ב, )אבות העולם מן האדם אתמוציאין

 'עינים' מלא הוא ר"ל המות המלאך כןעל
 א( כ, )ברמת אמרו כן ועל ב(. כ, זרה)עבודה

 כי בישא, עינא ביה שלמא לא דיומףדבזרעא
 בריתוק[, ושמר קודש 'ברית' סוד הואיוסף
 מחנות ק"ל להכרית הוא הברית כריתותכי
 רוכבים בעצמם והם לילית, של ות"פ מ"משל

 להכריתם כיצריך 'בריתך[, בגיממריאעליהם
 )יקרא ברית נקם נוקמת חרב ח"ו יהיהשלא
 שם. עיין כה(כי,

 הגר"א ביאור עם חדש מזהר נ דרך לעיל ראה ]ז[ פ"ו הציצית, שער עוד וראה פכ"ו ראה]ו[

 שהוא תרי"ב בגימטריא עצמן הן של וב' וק"ל ת"פ היינו ]ב[ א קצז, ח"א א יד, זח"ג ראה ]א[ פאדרך
וכדית,



וכנדנה פאדרךררכגיקמח
 כי המומר, דרך על נראה דעתי עניותולפי

 ה, )קהלת לרעתו לבעליו שמור עושר"מ

 אם רק מוכה אינה ההשפעה כי והיינויב(,
 שבא והיינו יפה, ועין עין דמוב ממימראהוא

 הוא ההשפעה ואז מוב מיצר דימיןממימרא
 ממימרא ח"ו הוא אם אבל ולברכה.למוכה
 הוא אז 'רעה', עין בבחינת והוא הרע,דיצר
 בניו או הוא ויצאו לרעתו, לבעליושמור

 רואות עינינו כאשר ח"ו, רעהלתרבות
 במרם עם עשירי שכמה הרביםבעונותינו
 כדת ונהגו כשרים היו כזה רב בהוןנתברכו
 וישמן מאוד שהצליחו ואחר וישראל,יהודה
 חוץ והלכו סו(, 4ב, )דנתם וגו' ויבעמישורון
 כי הוא וזה ר"ל. ולדראון לחרפותלשימה
 דמוב ממימרא היה לא ההשפעה שקיבלבזמן

 בבחינת היו לא כי מוב, יצר מוב עיןבבחינת
 בבחינת רק מוב, כי צדיק אמרו ז( ג,)שעיה
 שמור עושר בבחינת אליו בא וההשפעהרע,

 הרע. ויצר רע עין ובבחינת לרעתולבעליו

 הבסיח כאשר אבינו באברהם כתוב כןועל
 העשירות לו ליחן הוא ברוך הקדושלו
 לתת הברית עמו וכרות עממין, ז' ארץהגדול
 את והקם לזרעו לתת וגו' ארץ ]את[)לו(
 הקדוש כי ח(, מ, )עזרא אהה צדיק כידבריך
 במור הברי"ת קודם עמו כרת הואברוך

 מחנות הק"ל וכל המ"מ להכרית בריתכריתות
 'ברית', בניממריא שהם לילית של ות"פשלו
 צדיק דימוד ממימרא ההשפעה היהואז

 ברכה לו יש ואז עין, מוב בבחינה מובשנקרא
 שאמר וזהו לדורותיו. ולזרעו לו בזרעוגם

 את ותקם לזרעו לתת וגו' הברית עמווכרות

 להברכה שהיה היינו אתה, צדיק כידבריך
 ההשפעה שכא אתה, 'צדיק' כי וחיזוקקיום

 עין במוד מוב שנקרא צדיק דימודממימרא
 נל[.מובה

 מהמגלה שהבאתי 'חנוכה' של הענין היהוזה
 היה יון' מלך ש'אנמיוכם )שם(עמוקות

 הם"מ הוא שהיונים, היינו הצדיק, ליוסףניגוד
 רצו הצדיק, ליומף ניגוד שהם שלו,והמחנות
 רצונך, מחוקי ולהעבירם חורתיךלהשכיחם

 הרבים בעונותינו רואין שאנו כמוהיינו
 מכשול הוא שעה ובכל עת בכלבדורותינו
 עושר לאביהם כשמשפיע אחרתמשפחה
 הרע היצר אש בם ותקד מרובה וכבודנכסים
 נערים עם זקנים הבנים עם האבותויבערו
 ר"ל, מכבה באין הגלל יבער כאשריחדיו

 ולזה לרעתו. לבעליו שמור עושר ישבבחינת
 כדי הרע עין בחינת בהם להמיל היוניםרצו
 תורת וישכחו העושר בנסיון לעמוד יוכלושלא
 עשהו אלו"ה וימוש כשית עבית שמנתה'

 סו(. לב,)דברם

 ב'מנורה' הנם שנעשה שהוא העניןוהוא
 בו יש אש כי 'אש', בגימטריאשהוא

 ששורף דרך ממימרא שהוא היינו ענינים,ב'
 דמוב ממימרא בו יש ועוד הכל.ומכלה
 כענין מוב, כי אור במוד בחשיכהשמאיר
 בתמים להולכים מוב שהואהעשירות
 בניהם לגדל שיכולין בבריתו,ומחזיקים
 וליחן רבנן חתני להם וליקח חכמיםלתלמידי
 כראוי ויו"ט שבהות ולכבד חמד ולגמולצדקה
 עין, 'דמוב' ממימרא נעשה והנםוכנכון,

 וראה ובכ"מ א ס, זח"א עוד וראה טוב כי צדיק אמרו שנאמר צדיק אלא טוב ואין - א יב, חגיגה ראה]ג[
 עולם' יסוד 'צדיק גימטריא ב"ש בא"ת טוב - טוב ערך יעקב, קהלתעוד
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 כן על הרע. 'האש' ולא הטוב האורשנתרבה
 חתכה( שער )סוף הקודש במחברתכתב

 )תפלת בסוד אותיות 'רע' יש יחודיםשבהג' לכויי

 בחינת לתקן והיינו שם. עיין 'ער', וה'גשמת(
 לראותן רק הוא חנוכה נר ומצות 'רע'.עין

 גם בה שיש המנורה ענין לשלול היינובלבד,
 כנזכר בה הנוגע כל שמכוה האש עניןכן

לעיל.

 השם הדגלים על כתוב שהיה מובןובזה
 )ס, חדש בזהר בתיקונים שמבואר'מכבי'

 אש במו תלך כי ב( מג, )"שעיה גם שענינוב(
 של הנם הענין היה שזה והיינו תכוה,לא

 של אש ולא טוב כי אור רק שהיההמנורה
 מדת בכח היה כי לעיל, כנזכר הרעהיצר
 שעומד 'ברית' נוטר שהוא צדיק יסודיוסף
 שרצונם דיליה ונוקבא המ"מ של חיילותנגד

 השם כי ויתכן לעיל. כנזכר 'רעה' עיןלהטיל
- כזה במילואו'מכבי'  יו"ד', בי"ח כ"ף 'מ"מ 
 בבחינת להיות הרע העין שמבטל 'ברית'עולה

 וכאמור: טוב,עין

 דרך )על לדרוש יש שאתדובירצר
 )תהלים אומרים אנו הנה כיאפשר*.

 את טמאו בנחלתך סויים באו אלקים א(עם,
 )בם7ור( מהאריז"ל ומפריצים קופצך,היכל

 הרבים בעונותינו כי חצות תיקוןבכונות
 אלקים צרופי בק"כ אחרים אלהיםבהתכללות

 כי עבד תחת ואז רעשיה, דנוקבאביסוד
 כב-כג(, ל, )משלי גבירתה תירש כי ושפחהימלוך

 שם. עיין בנחלתך, גויים באו אלקיםואז
 היכל את טמאו שנאמר מה הדבריםוביאור
 דברי פי על דעתי עניות לפי נראהקדמתך,

 רעה, ועין טובה עין י,צ כי י( )מאמרהקרניים
 נקרא קובצך היכל שנקרא למעלה המקוםכי
 ו'נחש' ס"מ לקליפת המבמל סובהעין

 רע עין "צ זה ולעומת 'תפ"ם']ד[.שמספרם
 ויש הנ"ל, ונחש מ"מ מקליפות באשהוא
 לומר הרע בעין ש]נ[פגע למי הונא מרבקבלה
 אל אשתחוה ביתך אבא חמדך ברובואני
 הזה ומקום ט(, ה, )תהלים ביראתך קובצךהיכל
 'תפ"ם' בגימטריא הוא קדשך' 'היכלשנקרא
 מבטלין שהם וכו', הקדושים המלאכיםמנין
 שם. עיין כן, שממפרן ונח"ש מ"מ קליפותהב'

 אא"ז דברי פי על לי נראה העמןוביאור
 א( ב, ברכות תעלומה )מגדזצללה"ה

 לא דיומף דבזרעא א( כ, )פרכות הגמראבביאור
 הם"מ אין כי היינו בישא, עינא בהושלטה
 על צדיק, ימוד מדת בריתו ששומר במישולם
 בישא עינא בהו שלטה לא דיומף בזרעאכן
 קודש. ברית אות סוד הואכי

 'עין מספר הוא קדשך' 'היכל כי מובןולזה
 של הכח כי היינו 'חנוכה', עםרע'
 מבטל 'חנוכה' נר הדלקת ידי על צדיקהיסוד
 נ'ר ל'הדליק בכונת כתוב כן ועל רע.העין

 חיים עץ )פר 'נהל' השם תיבות ראשיח'נוכה
 סב, כא )תיקון בתיקונים ומבואך פ"ד(, חנוכה,שער

 שם עיין עלמין, חי צדיק ימוד דא נחלא(
 לומר י,צ ולזה שם. ראי[ לחי ]בארובביאורנו
 לבנו דוה היה זה על ת( ה, )איכה המקונןשאמר
 האריז"ל בכונת ומבואר עינינו, חשכו אלהעל

 פ"נ( חצות, תיקון שער חיים עץ )פרי חצותבתיקון
 'זה,

 בסוד ה'הוד' שנפגם 'דוה' צדיק, היסודנקרא
 שם. עיין 'דוהיה[, היום כל יג( א,)איכה

 כמה ובעוד א רמג, פנחס פרשת מהימנא רעיא ב קד, א עז, זהר תיקוני ראה ]ה[ במילואו ס"מ שנכתב]ד[
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 חנוכה של הכח כי מובן, האמורולפי

 היסוד בכח רק הוא היונים עללהתגבר
 כי הרבים בעונותינו אבל לעיל. כנזכרצדיק
 ואין 'ההוד' שנפגם לבנו, 'דוה' היה זהעל
 הימוד שהוא 'זה' ידי על אותו מתקניםאנו

 על בחנוכה. לתקנה שצריכין גמורבתיקון
 'חשכו' חנוכה(. נרות 'ל"ו' )ממפר'אלה',
 )בראשית יון מלכות זה 'חשך' כי )היינועינינו,

 כמו 'יומף' גיממריא יון' 'כולך ר(, פ"ב,רבה
 ונחשך )כאן(, הקדום במאמר לעילשכתבתי
 שבחנוכה רע עינן)י[ לתקן ,צצריכיןעינינו
 המלאכים כמנין 'תפ"מ' ממפרשיהיה

 מ"מ חיילות של הכח המבמליםהקדושים
 שונאי על רע עין הגורמים דיליהונוקבא
 וירא מוב', 'עין בחינת עלינו ולמשוךישראל,
 שלא ר(, א, )בראשית 'מוב' כי האור אתאלקים
 בכח ח"ו אלקים צרופי הק"כ מן החיצוניםינקו

 עין ו'טוב' 'מוב', כי צדיק אמרו צדיקהימוד
 קדשך' 'היכל בסוד ס( כב, )משלי יבורךהוא
 לעיל.כנזכר

 במוד בהיכל היונים נכנסו כאשר מובןולזה
 את סמאו בנחלתך גויים באואלקים

 ובאו תיקנו וכאשר לעיל, כנזכר קדשךהיכל
 ואני הכתוב דרך על )היינו ביתך, לדבירבניך
 'היכלך', את ופינו ביתך(. אבא חמדךברוב
 'היכל'(. תיבת בחזרה מהם שלקחו)היינו
 בחזרה מהם )שלקחו מקדשך, אתומיהרו
 'קדשך'(.תיבת

 זרעא ב( כ, )נרשת הש"מ דברי לפרש ישובזה
 שנאמר בהם, שולם הרע עין איןדיומף

 עין אין דגים מה לרוב, וידגו ט( טח,)בראשית
 הרע עין אין דיומף זרעא כן בהן שולמתהרע

 ממימרא הם 'דגים' כי והיינו בהן.שולמת
 כליקומי רבינו שכתב וכמו אנפין, דזעירדימוד
 אין 'דגים' דלכך שמיני( מרשת המצות )נפעמיתורה
 חי צדיק במוד חי שנקרא שחימה,מעון

 'וידגו' מפסוק מביא ולכן שם. עייןעולמים,
 בזהר שאמר דרך על הארץ, בקרבלרוב

 לא, )תהלים במוד א( )קכז, תרומה פרשתהקדוש

 שם עיין דעלמא, ימודא דא מובך רב כ,הב(
 שיעקב והיינו רב. נקרא דימוד מלךבמקדש
 עולמים חי צדיק בבחינת שיהיו ברכםאבינו
 בישא. עינא בהם ישלום לא ואז 'הדגים',כעין

 הדגלים על כתוב שהיה הרמז לומר ישוזהו
 במאמרינו שכתבנו כמו 'מכבי'השם

 בי"ח כ"ף 'מ"מ במילואו הזה שהשםלעיל
 המגולה היה שזה 'ברית', בגיממריא הואיו"ד'
 במוד שבים, הדגים דרך על הרע מעיןלהנצל

 וכאמור: הארץ, בקרב לרובוידגו

 שהיה דגלים שנשאו מה שדערצכן
 ואמדו הזה, השם עיירםכתוב

 כבוד ברור וגם הוי"ה, באלם כמכהפי
 כמכה מי מכבי 'רגל כי %%קעו.הוינה
 עולה ממקומו' הוי"ה כבוד ברוך הוי"הבאלם
 שזה הארץ', בקרב לרב 'וידגו כממפרמכוון
 לדגים, שנמשלו חנוכה דנם התיקון עיקרהיה
 לא כן ועל וגו'. מובך רב מה בבחינתוהיו

 מבחינת מוכה, עין רק הרע עין בהםשלמה
 האור את אלקים וירא במוד 'מובך', רבמה

 וכאמור: 'מוב',כי

 ודו"ק רע' 'עין לומר צריך ואולי 'ענין' כתיב ראשון בדפוס ~ו[דוכתי
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 פבררך

 הוי"ה כבוד ברוך שאמרו צוד יימרדיש
 ב'מנורה' היה חנוכה נר נם כיממקומו.

 שהבאתי מה פי על הוא והענין 'אש'.גיממריא
 ושב( )פרשת הקדוש השל"ה בשם יח( )יללעיל

 זה שם ועל חנוך, שהוא כממ"מ היאדחנוכה
 יעקב בקהלת כתב בזה וכיוצא 'חנוכה'.נקרא
 מלובלין הקדוש רבינו בשם חנוכה()ערך

 מדברי הידוע פי על לומר יש והעניןזצללה"ה.
 'מ"מ' הוא ד'ממ"מ' א( כז, )נראשית הקדושהזהר
 איתהפיך כד סמא, פנים ו'מ"מ' מהורפנים
 לחויא אתהפיך וכד דמוב, ממימרא הואלסמה
 סוד והיינו דרע. ממימרא כנגדו' ]'עזי[איהו
 מדברי ענינו ידוע אשר נוגה, קליפתבחינת
 שהיינו וה'( פ"ר נוגה, קליפת )שער חיים בעץרבינו
 כולו שהוא מתלקחת אש קליפת ביןממוצע
 מתחבר וכשהוא מוב, שכולו החשמל וביןרע,
 להיות שבו הרע גם נתהפך אז החשמלעם
 אש קליפת עם מתחבר הוא ואם מוב,כולו

 עיין לרע, שבו המוב גם נתהפך אזמתלקחת
שם.

 ממ"מ בסוד שהוא חנוכה כי לומר ישולזה
 גם שנהפך ב'מנורה' הנם היה כןעל
 מנורה' ל'אור מתלקחת 'אש' קליפת שלהרע
 בכונות כתב כן ועל מוב'. כי 'האורבסוד
 נ'ר ל'הדליק לכוון פ"ד( חנוכה, שער חיים עץ)בפף

 להמשיך והוא 'נחל', תיבות ראשיח'נוכה
- 'דם'למוד  חמר עתה כי והיינו ה'אדם', 
 'דם', ונשאר מ"הנא[ דמילוי וא"ו שלה'א'

 עילאה מאימא ה'א' אליו להמשיךוצריכין

 הוא 'דם' כי והיינו שם. עיין 'אדם',להיות
 בעץ שכתב וכמו נוגה, דקליפת ה'רע'סוד
 כח יתגבר שאם פ"ה( סוף נוגה, קליפת )שערחיים
 שבו, המוב יתבמל נוגה דקליפת להרעהדם
 להמשיך שצריכין יתכן ולזה לדרכו. שםעיין
 ונהפך 'רע' שום אין ששם עילאה, מאימאהא'

 לא( א, )בראשית ביצירתו שנאמר ל'אדם'ה'דם'

 'מוב',3[.והנה

 ח( ח, )בדנאל הכתוב שאמר לומר ישוזהו

 מאד, עד )עצומיו( הגדיל העזיםוצפיר
 שם שפירשו,ג[ וכמו כן, שנקרא יון מלךוהיינו

 היינו 'דעזים', ממימרא שהוא ואמרבמפרשים,
 ועזאל' ד'עזא פ"נ( )שם, חיים בעץ שכתבכמו
 כן נקראים נוגה דקליפת ונוקבא זעירשהם
 שהם יון מלכות של הענין שזהו והיינו'עזים'.
 ונשאר המנורה, של מוב כי האור לבמלרצו
 מתלקחת אש קליפת שהוא 'אש' בחינתרק

 )שהוא העזים', 'וצפיר ולזה 'דרע'.ממימרא
 ישראל. על להתגבר כח לו היה לא יון,מלך
 והיינו בכלל(, עד )ולא 'מאד' עד ]הגדיל[רק(

 עליהם התגברו הקדושים שהכהניםשלאחר
 אותיות 'אדם' להיות לה'דם' ה'א'והמשיכו
 על כי להתגבר, כח לו היה לא אז'מאד',
 מתלקחת אש קליפת של הכה נתבמל זהידי

 כנזכר 'מוב' כי אור מנורה מוד ממנוונעשה
לעיל.

 ממקומו', הוי"ה כבוד 'ברוך אמרוולזה
 היה שזה העזים', 'וצפיר ממפרשהוא

 לכלל לתקן עליו שהתגברו דחנוכההנם
 'חשמל'. של להמוב נוגה קליפת שלהרע
 'ש"ע' לסוד 'שעשה' מכוונים כןועל

 רבינו פירוש ראה ]ג[ יב פ"ט, רבה בראשית ראה ]ב[ שם ובגליון כס דרך לעיל ראה ]א[ פבדרך
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 מור שהוא פ"ר(, חשכה, שער חיים עק )פרינהורין
 גמור לטוב הרע כל ונתהפך כמכרה[החשמל

כאמור:

 פגדרך

 רבינו בדברי מבואר הנה כי יוסר. ישקודד
 של ענין פ"ד( חנוכה, )שער חיים עץבפרי

 לביתה טרף לתת יורדת המלכות כי חנוכה,נר
 שלא מההיצומם פחד ויש לנערותיהוחוק
 מאירים אנו כן על למטה, כשיורדת בהישלטו
 מהחיצונים. זה ידי על להצילה חנוכה בנרלה

 בבחינת הוא למטה כשיורדת הואוהענין
 לה מאירים אנו כן על 'מות', יורדתרגליה
 מל פני אור סו( טז, )משלי מור חנוכהבנר

 ניצלת ואז הקליפות, ממנה להפריד'היים',
 במנורה הנם שנעשה יתכן ולה מות.מבחינת
 חיים' 'רגל שכן לחיים, ממות רגליהלהציל
 'מנורה'. ממפרהוא

 חיים עץ בפרי רבינו שכתב כמו הואוהענין
 סי' למטה מקומו חנוכה דגר)שם(

 למטה שם אין השנה שבכל הגםמפחים,
 קדישתא מלכותא כביכול השכינה שלמקומה
 בורחין בחנוכה אבל החיצונים, מקוםוהוא

 במקומה ]מיו"ד[ )ביו"ד( למטה גםהחיצונים
 שהוא החכמ"ה מן אור לה שנמשךמפני

 שם שכתב וכמו ע"ב, שם מוד זיתהשמן
 להדליק.בכונת

 ממקומו', הוי"ה כבוד 'ברוך שאמרו יתכןושה
 תתאה', 'שכינתא הוא הוי"ה' 'כבודכי
 ובכונת א( כה, )ח"א הקדוש בזהרכמבואר
 רצו 'ממקומו', ואמרו בקדושה. שםהאריז"ל
 המלכות של שמקומה הנם היה שזהלומר
 החיצונים, סיגי מכל נקי הוא מיו"דלמטה
 ידי על 'החכמה' אור לה שנמשך סמהוהכל
 יב( ז, )קהלת במור ל'חכמה', המרומזה'שמן'
 'ברוך בגימטריא בעליה']א[ 'את תחיהוהחכמה
 ממקומו'. הוי"הכבוד

 שכתוב מה עם הבחינה שזהו לומרויש
 למשה יתברך השם התגלותבתחלת

 מעל 'נעלך' של ה( ג, )שסות מצריםבגלות
 'אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כירגליך
 לי שעשה מכונת נודע כי והיינו הוא',קודש
 הם ומנד"ל מס"ט מלאכים שהב' צרכיכל

 קדישא, מלכותא השכינה שלמנעלי"ם
 שכתב וכמו החיצונים, ובין בינהלהפמיק
 וכמו צרכי, כל לי שעשה בכונתבסידור
 דמהאי כתוב שמצא הקדוש בשל"ה]בןשכתב
 דאז מנדל, הכיפורים ביום נועלים איןטעמא
 בעומקא שהם אחרא ממטרא פחדאין

 המלאכים בלא גם ואז שם. עיין רבא,דתהומא
 אשר המקום כי מפניהם, חשש איןהנזכרים
 שם ואין הוא, קודש אדמת עליו עומדאתה
 החיצונים. מטומאת טומאהשום

 שם עין יק', 'מלך השעיר והצפיר מפורש כתוב כא כפסוק שם להלן כי עיון, צריך אמנם שם גאוןסעדיה
 כד דרך לעיל ראה]ד[

 שכתב שם וראה יומא כמסכת ]ב[ כן הפסוק שהעתיק ז סימן ויקהל, תנחומא מדרש פי על ]א[ פגדרך
 נמצא זה ושפע ומטטרו"ן, כסנדלפו"ן והוד נצח שהם הרגליים, השפעות על מורה הנעלים כי - אחר כעניןקצת



קעגאמונה פדי"רררכי

 המלחמה כשכבשו בחנוכה שגם יהכןוליה
 המלכוה רגלי מהחח החיצוניםוגרשו

 לסמה גם החהיה מקום שום להם יהיהשלא
 אוהה אז גם ונעשה רגליה, מקום שהואמיו"ד
 שנשאו הרמז יהכן כן על במנה, שהיההבחינה
 שהוא 'מכבי' כחוב היה דגל כל ועלדגלים
 וב'רוך י'הו"ה, ב'אלם כ'מוכה מ'י היכוהראשי
 מי מכבי 'דגל שכן מ'מקומו, י'הו"הכ'בוד
 ממקומו' הוי"ה כבוד ברוך הוי"ה באלםכמוכה
 השוה, במספר הוא' קודש 'אדמהעולה

 :וכאמור

 פדדרך

 )יאש הש"ס דברי פי על בזה. שד יימרויש
 ישראל על יון מלכוה שגזרה כ( יח,השנה

 וכשנברה פיהם, על שמים שם להזכירשלא
 שיהיו החקינו ונצחום חשמונאי ביהמלכוה
 ובהבנה שם. עיין וכו', שמים' 'שםמזכירים
 )פ"ב, באבוה ז"ל אמרם דרך על נראההענין

 כי והיינו 'שמים', לשם יהיו מעשיך וכלמי"ב(
 1( פ"ר, רבה )בראשית במדרש רז"ל אמרו'שמים'

- 'שמים' ח( א, )בראשית ר,ם"י בפירושוננובא  

 יהברך השם לעבוד שצריכין והיינו ומים','אש
 לבכיך בשני א( נך, )ברכזת רז"ל ודרשו לבבך,בכל
 נרד[ הוא לב כי והיינו הרע, וביצר מובביצר

 מט, כא )תקן הקדוש זוהר מהיקוני כנודעדלוק

 עבירה םרםורי מ]הרי[ אחד הוא הלב כיא(,
 הלב של השמאלי ובחלל ה"ה(, פ"א, ברכות)ירחטלמי
 בש"ס שאמרו דרך על ההאוה אשבוער

 הרע היצר והוא עמרם, בי נורא א( )פא,קידושין
 נ, שער חיים )עץ הלב של השמאלי בחללהשוכן

 ההורה ידי על האש אח לכבוה וצריךפ"ד(]][,
 ברעיא שאיהא כמו המים, סוד שהואאור

 אורייהא דא 'מים' ב( )ימו, פנחס פרשהמהימנא
 שם. עיין א1ר', '1,11רה כג( 1, )משלי ביהדאיהמר
 ב( ל, )קימטה בש"ם רז"ל שאמרו דרך עלוהיינו

 וזהו הבלין, הורה לו בראהי הרע יצרבראהי
 גם הרע יצר לו שאין מי כי העבודה,הכלית
 רק הוא העבודה שדרך שלימה, עבודהו איןכן

 במדרשנג[ שאמרו דרך על הרע, להיצרבניגוד

 הזובח כל ש(, נא, )תהלים נשברה רוח אלקיםזבחי
 )במדבר הכחוב שאמר דרך ועל וכו', יצרואה

 השמרו נחוחי ריח לאשי לחמי קרבני אה ב(כח,
 מוד יצרו אה שיזבח והיינו במועדו, לילהקריב
 עיקר זהו שבלב הרע היצר של דלוק דנוראש
 הוא אם הוא ברוך להקדוש ש"ט רוחהנחה

 זה, ביום ולהיות בחכמה שרשה ומשם בבינה, הנעלמת ההוד בסוד המלכות עם מתיחד שהתפארת ממהלהם,

 בלי יחפות והרגליים לבד, מבינה אלא מחכמה, יונקים שאינם מפני והמלכות, התפארת אל נמצא היחודשאין
 סנדל בנעילת אסור לכך יחוד, שאין כלל יונקים ומטטרו"ן סנדלפו"ן ואיןסנדל,

 זהר תיקוני א רלד, ב רגז, פנחס פרשת ובזח"ג שם ראה 'גר' ולא 'נור' לגרוס צריך כנראה ]א[ פדדרך

 פ"ד נ, שער חיים עץ ראה ]ב[ ודו"ק אש, 'נור' דלוק, 'נור' על מסובב להלן המאמר כל וכן א ע, כהתיקון

 האדם, של החיות רוח יוצא מהם אחד ומן חללים, ב' לו יש הלב כי לשמאלו, כסיל ולב לימינו חכם לב ענין-
 בכל מתפשט ומשם ימין בחלל מתלבש הטוב היצר ומלאך הגוף בכל מתפשט הוא וגם בדם מלוכלך הואוהב'
 מ"א בתקונים שאמרו וזה הגוף לכל מתפשט ומשם השמאל בחלל מגבורות הבא הרע היצר ומלאך בפנים,הגוף

 כנזכר לאדם חיים גורם הוא ימין הנקרא החסד מן שהוא הטוב יצר כי מוחא, ומשמאלא חיי מימינא הדעתעץ
 הליחות את המייבש שבאדם הטבעי החום הוא הרע והיצר האילן, את משקה השרשים ליחות דוגמת הוא כילעיל,

 יתדבק הגבורות של האש זה אז כי תעשה, לא מצות שס"ה על ויעבור יעשה כאשר וזהו האדם מת ואזהשרשים
 שם ובמפרשים ב מג, סנהדרין ראה ]ג[ שם עיין וכו', וימיתהו גיהנם של אשבהם



דרךררתנוקער

 ]לאשי[, 'מלחמה'(. )לשון 'לחם', לפניו,מקריב
 המים ידי על לכבותו דלוק( )נור 'אש',של

 התורה.שהוא

 בגיממריא שהוא ה'מנורה' של הענין היהוזה
 לכבות תורה האור מאיר ובה'אש',
 אור ותורה בסוד אור ממנה לעשות'האש'
 כל שאמר וזהו האש. המכבה מים סודשהוא
 'אש סוד היינו 'שמים', לשם יהיומעשיני
 הניגוד בכח יתברך השם את שיעבודומים'
 של 'האש' תורה של המים ידי עללכבות
- 'שמים' סוד וזהו הרע.היצר  ומים', 'אש 

 ריח אשה לקרבן אחד בקנה עוליםששניהם
 לה'.ניחוח

 שגזרו שם( השנה )יאש שאמרו מה העניןוזהו
 שמים, שם להזכיר שלא יוןהמלכות

 כל ומסאו להיכל נכנסו הם כיהיינו
 'שמן' כי 'שמים', גיממריא 'שמן''השמנים',

 שהוא בה'מנורה' שמדליקין 'האור' כחהוא
 'נור סוד שהוא לעיל, כנזכר 'אש'גיממריא
 של במים לבבותו שצריכין הלב שלדלוק'
 עליו שמרמז החכמה נתיבות ל"ב סודתורה,
השמן.

 'אש סוד 'שמים' למספר עולה 'שמן' כיויתכן
 היונים רצו ולזה לעיל. כנזכרומים',

 זו עבודה להזביר שלא וגזרו זו, עבודהלבמל
 הרע היצר של ה'אש' לכבות 'שמים' שםשל
 שכתבו יתכן ולזה לעיל. כנזכר 'המים' ידיעל
 בתיקונים ומבואר 'מכבי', השם הדגליםעל

 והיינו אשא', 'מכבי שהוא ב( )ם, חדשמזוהר

אמונהפד
 למהר המלחמה של הכיבוש עיקר היהשזה
 שם להזכיר 'שמים', גיממריא 'השמן'את

 ועבודה. עבודה בכלשמים

 המלחמה כיבוש על שאמרו מובןולזה
 כבוד 'ברוך והשמן המנורהשל
 מספר הוא 'כבוד' שכן ממקומו'הוי"ה
 הנור 'דמכבי' החכמה נתיבות 'ל"ב' סוד'ל"ב',
 נתיבות הל"ב ידי על לעיל כנזכרדלוק

 אשא ד'מכבי' 'המים' סוד שהואהחכמה
 ממקומו' הוי"ה 'כבוד וגם]7[ לעיל.כנזכר

 ידי שעל 'שמן', וגם 'שמים',בגיממריא
 דלוק הנור נתקן שנשאר המהורהשמן
- 'שמים' בסוד הלב,בכל  ו'מים', 'אש' 

וכאמור:

 על ~זה. הממוך באופן בזה אמרתידעדד
 חדש מזהר בתיקונים המבוארדרך

 'מכבי' שמיה די החסד מלאך מיכאל)שם(
 שם. עיין אשא, 'מכבי' ואיהו 'ע"ב',דסליק
 פרשת )ג"ש הרמ"ז דברי פי על בזה לומרוגם

 בהדלקת כי החנוכה נרות בענין שכריבבהעלתך(
 השלהבת. המצוות אחד פעולות, ב' ישהנרות
 מאיר שאינו להב יש כי שמאירה, ההארהב',
 חשך, הנקרא מיתוק בלתי הגבורות סודוהוא
 בחמדים הגבורות נכללו המנורה בבחאבל

 בחינת להאיר בימינא ]נכלל[ )לו(ושמאל
 המדרש דברי מובן ובזה שם. עייןהשלהבת,

 בהעלתך, אחר דבר ח( ל"ו, רבה )במדבררבה
 לא השך גם צ( קלם, )תהלים הכתוב שאמרזה

 כאורה, כחשיבה יאיר כיום ולילה ממךיחשיך
 שם.עיין

 וישמן' האותיות עם 'שמים' וכן '2וצ"ד' בגימטריא ממקומו' יהו"ה כבוד מכב"י 'ל"ב - לומר צריך אלי]ד[
 והכולל האותיותעם



אמונה פהיזדרכי
 של ענין היה זה כי לומר, יש האמורולפי

 שהוא השלהבת חלק גם להאירהמנורה
 יכללו המנורה נרות ידי ועל החשך,תכלית
 הלהב חלק והאירו יחריו, פעולותהב'

 ולילה האורה, חלק כמו והחושך)השלהבת(
 חלק נכללו כי כאורה, וחשיכה יאירכיום

 משניהם ונעשה בהחמדים, שבההגבורות
 ואור. נרבחינת

 )טחות כתוספות שכתבו מה הענין הואוזה

 מקריב 'מיכאל' דהמלאך ומיכאל( ד"ה בק',
 והיינו מעלה, של המזבח על הצדיקיםנשמות
 כז(, כ, )משי אדם נשמת ה' נר לן קיימאכי

 האדם חיות הלא כי הענין, מובן האמורולפי
 לרברים שמתאוה הבהמיות נפש הכוללהוא

 בחשך ככסיל להיות ב(, לג, )ח"גגופניים
 תאות שלהבת אש שהוא ה-(, ב, )קהלתהולך)ה[
 )פא, קידושין בש"ס חז"ל שאמרו וכמוהגוף,

 הקדושה הנשמה אבל עמרם. בי נוראא(
 ומעשים ומצות תורה של האור היאמקורה
 מציה נר כג( ו, )טשל' שנאמר כמומוכים,
 הרע היצר שמכניע השלם והאדם אור,ותורה
 שם הבהמיותי[ רנפש ממימראשהוא
 מאיר הוא כראוי, אובים ומעשים מצותועושה
 אור, לבחינת שבנשמתו החשוך חלקגם

 כאורה, כחשכה יחד שניהם מאיריםלהיות
וכאמור.

 'השמים' ממפר הוא 'נשמה' כי מובןולזה
 פעולות שני והיינו ומים, מאשבלול

 הגבורות תוקף השלהבת הוא האשהנר,

 תאות התגברות שהוא לעיל כנזכרוהחשך
 כאש האדם בקרב תבער אשרהגופניות
 ידי על התאוה התבמלות הוא ומיםבנעורת.

 שאמרו וכמו אשא, 'מכבי' דאיהו'התורהבי[
 הרע יצך בראיני ב( ל, )קידושק בש"םחז"ל
 לימוד ידי שעל וכבלין, תוריק לוכראתי
 לעיל. כנזכר הרע היצר תאות מבמלין'התורה'
 אשא דמכבי מיכאל המלאך ידי עלוהיינו
 חדש(. זהר מתיקוני לעיל)כנזכר

 דגלים החשמונאים שנשאו מה שפיר רמוזוזה
 מ'י תיבות ראשי שהוא 'מכבי', שםעם
 עם מכבי' 'דגל כי י'הו"ה, ב'אלםכ'מכה
- 'מ"כ' שעוליםהנקודות  בתיקוני )כמבואר 

- שמ)ה[( חדשזהר  באלם כמכה 'מי עם 
- כזה במילואו 'מיכאל' ממפר הואהוי"ה'  
 באו ידו שעל למ"ד', אל"ף כ"ף יו"ד'מ"מ

 שנכללים החמד מלאך שהוא זולישועה
 לאור האש חלק ונהפך הגבורות)ט[, כלבו

 :כנזכר

 פהדרך

 מרן מדברי נודע הנה כי יומר. שדויונכן
 שצריכין פ"ד( חנוכה, יער חים עץ)פרי

 גיממריא 'חנוכה' כי חנוכה בנר בחנוכהלכוון
 היחוד שנעשה היינו ו'מ"ה', 'דם' ממפר'פ"מ'
 במילוי הוי"הבסוד

 אלפיי
 ברבוע, אהי"ה עם

 דא הכהמית נפש - כ עט, זוח"א ראה ]ו[ הרע היצר על קאי זה כי מבואר ושם כ קעט, זח"א ראה]ה[
 לעיל ראה ]ח[ א פכ, קמא כבא - תורה אלא מים אין ]ז[ רות חדש זהר וראה הרע דיצר מסטראנפש
 כ קמה, זח"ג ראה ]ט[ עדדרך



אמונה פהפירדרכי
 ס"ה ממילוי הא']א[ חסר שהיה התיקוןוקודם
 גיממריא 'פ"ח' מספר 'דם' פעמים ב'היה
 ח'נוכה, נ'ר ל'הדליק תיבות ראשי'נחל'

 שנתוסף הזה בזמן ההם בימים היהוהישועה
 'מ"ה'. לשםה'א'

 הא', בתוספת הישועה תלוי היה אז כיויתכן
 פ"ב, רבה )בראשית יון מלכות זה וחשךכי

 בתיקונים שאמרו כמו אור, אחזי א' וכלר(,
 האור נעשה האלף ידי שעל א( )ש,בהקדמה
 ה' סוד והיינו יון, מלכות של החשךלבמל
 שאמרו כמו בראשית, מעשה של או"רפעמים
 הל"ו ידי שעל והיינו שמנב[, הקדוש זהרבתיקות
 וחזרה הא' הארת נגלה שהאירו חנוכהנרות
 ממפר ל"ה, אלףנג[ בסוד ונעשה לאלףהאלף
 ל"ו]ד[. אלף הוא א' אות ועם אור, פעמיםה'

 ה( מב, )תהלים הכתוב שאמר מה יתכןולזה

 כי נפשי עלי ואשפכה אזכרה'אלה'
 חיים עץ בפרי ומבואר ארדם, במךאעבור
 בימי לכוון וקיטורן בכונורן פ"נ( חצות, תיקון)שער

 והיינו 'מ"מ', ממפר 'אדדם' העומרמפירת
 הא' למלאות אז שמכוונים העומר מפירתבימי
 וכמו 'אדם', במוד 'מ"ה' מילוי של הוא"ושל

 שער חיים עץ )פ"י העומר מפירת בכונתשכתב

 שאמר יתכן האמור ולפי פ"א(. העומר,ספירת
 'מת' ממפר 'נפשי' עלי ואשפכה אזכרה'אלה'
 להמשץ- נפשי ובכל לבבי בכל מכויןשהנני
 הכונה שהוא 'אמת', להיות ל'מת'ה'א'

 שכתוב )כמו אמת' פעמים 'ח' בסודבחנוכה
 מהחברים(, פ"ר( חנוכה, )שער חיים עץבפרי

- 'אלה' במוד היחודלעשות  ל"ה', 'אלף 
 כראשית דמעשה 'אור' פעמים הה'שיאיר
 שמכונים מ"ה דשם 'וא"ו' מילוי של ה'א'בכח

 בפרי שכתב מה יתכן ולזה העומר.במפירת
 הדלקת ידי על להמשיך לכפין )שם( חייםעץ
 דרחמי, מכילין מי"ג אור שפע חנוכהנר
 מספר הוא אז 'א' במילוי כשהוא ה'ו'שכן

 יון מלכות כשעמדה אומרים שאנווזה
 להשכיחם ישראל עמך עלהרשעה

 מלכות והיינו רצונך, מחקי ולהעבירםתורתך
 כמו 'שכה', אותיות 'השך' קליפת הואיון

 זה ששך שם( רבה )נתקשית במדרששאמרו
 בבני הקדוש זקיני שכתב כמו יון,מלכות
 שמנעו ידי על והיינו נו(, אות ר, )מאמריששכר
 אחזי א' כל הוא"ו, מילוי של ה'א'מישראל
 במוד ונעשו תורה האור מהם מנעו'אור',
 ה'תורה שכחת לידי בא זה ידי ועל'חשך',
 שהוא רצונך מחוקי העבירם זה ידי ועלאור',
 י"ג נמשך שמשם 'י"ג', גימטריא ה'וא"ו'מוד

 אנפין, דאריך דיקנא תקוני די"ג דרחמימכילין
 )פרי ככונות שכתב כמו הרצון סור הואששם

 ומבקשים שלונך וככוך פ"ח(, הסליחות, שער חייםעץ
 אלקים רצון עת הוי"ה לך תפלתיואני
 כי והיינו ישעך]ה[, ב'אמת' ענני חסדךברב
 כנזכר אל"ף במילוי הוא"ו שמאיר רצוןבעת
 דאריך דיקנא תקוני י"ג מוד י"ג כממפרלעיל
 התפללו אז הרצון, מוד הוא ששםאנפין
 הנוסף האלף מוד היינו ישעך, באמתענני
- מ'דם' שנעשה ה'אדם' 'דם'לסוד  'אדם', 

 בני ראה ]ד[ א ב, זח"ג ראה ]ג[ ב ד, הקדמה א כ, ה תיקון עוד ראה ]ב[ הוא"ו מן ]א[ פהדרך
 אות ד, מאמר כ אות שם, סו אות שם, עוד וראה שם( )בסוגריים האור ומתוק בד"ה ח אות ב, מאמריששכר
 פכ"ב. השבת, שער חיים עץ פרי ראה ]ה(פט



אקנה פויזדרכי
-ומ'מת'  מפירת בכונות שכתב וכמו 'אמת', 
העומר.

 לחכמה, המרומז זית בשמן הנם נעשה כןועל
 החכמה שם מצוייה זית ששמן מקוםרכל
 ו'אאלפך' לג( 4ג, )איוב במור ב(, פה, )מנחותמצוייה

 'מ"ה' דמילוי הוא"ו של מה'א' ביהכמה))[,
 תיקון זהר )תקמי 'כח-מה' במוד 'בחכמה'שמאיר

 מז, )מגילה במוד לישראל חכמה נרזומף ב(, לס,ש

 שבמלו תורה, זו 'אורה' היתה ליהודיםא(
 וכאמור. ח"ו, התורה שכחת שגרמו יוןקליפת

 חנוכה ימי שמונת וקבעו אומרים אנוולזה
 אור' פעמים 'ה' ל"ו', 'טלף היינו'אלו',

 לעיל.כנזכר

 ברוך חנוכה נר 'להדליק כי שפיר יתכןולזה
 'אלף ממפר הוא ממקומו' הוי"הכבוד

 ואמרו דחנוכה. הנם עיקר היה שזהל"ו',
 כנזכר ממקומו הוי"ה כבוד ברוךהחשמונאים
 מ'ה' האור שנמשך והיינו הקודמים,בדרכים

 כנזכר: אור'פעמים

 פדשרך

 חנוכה של הנם ענין הנה כי יאסר.עלך
 שפע הכהנים שהמשיכו מההוא

 שמרמז השמן ידי על לישראלהחכמה
 בנצח למטה היחוד שאז כיק אמנםלחכמה,

 על החתונים, שלימת מקום ששם יסודהוד
 באורות החכמה האורות להלבישן הוצרכוכן
 מפחידים הבינה אורות ידי על כי הבינה,של

 עץ מפרי וכנודע מהקדושה, ונפרדיםהקליפות
 ולזה דוכתי)א[. ובשאר פ"א( השופר, )שערחיים
 )שער האריז"ל בכתבי שכתוב מה לפרשיש

 'כ"ה' באותיות להאריך מהחברים( פ"רחנוכה,
 ויתכן יחודים. הג' שם ולכוין 'חנוכה'של
 ע"ב 'חכמה ממפר הוא 'כ"ה' עם 'נר'בי

 עם 'חכמה' אורות התכללות שהוא מ"ג',בינה
 וכן החיצונים. מיניקת להנצל כדי 'בינה'אורות
 כנזכר. כן גם שממפרויב[ הנמים' 'עלאומרים

 של בחותמו מחותם השמן שהיה יתכןולזה
 ג' מור 'חותם' כי והיינו גדול,כהן
 וכמו אימא, אורות שהוא אהי"המילואי
 חותמו ואמר דוכתי. ובשאר רבאהושענא בכונוני פ"ר( הלולב, )שער חיים עץ בפרישכתב
 שאיתא כמו והיינו דייקא, גדול כהןשל

 הוא הדיות דכהן אחג[ )צח, דמשפמיםכמבא
 שם. עיין בבינה, הוא גדול וכהןבמלכות,

 א(, )יח, ויקרא פרשת מלך במקדש כתבוכן

 שם.עיק

- אבא' 'שמן כי מרומזולזה  מוד )היינו 
 הוי"ה מילואי ד' של החכמהאורות

 שהוא 'חותם' ממפר עם - לעיל(כנזכר
 גיממריא בהם, מלובש שאבא הבינהאורות

 )איוב אמר דאת כמה לחכמה, רומז א' אות ב( קלו, )וח"ב ידוע הנה - ב אות ב, מאמר יששכר בני ראה]ו[
 ב נב, הכינויין בערכי הקדמות שער ראה חכמה ואאלפ"ך לג(לג,

 ידי על אלא החכמה שפע לקבל יכולים אנו אין כי פ"ה אפים, נפילת שער חיים עץ פרי ראה ]א[ פודרך
 ראה ]ג[ יודי"ן ב' עם הניסים או ]א[ והכולל ]ב[ והתיבות ]ז[ האותיות עם ]ב[ וכו' שמפחידין כ' ולאבינה



אמונה פזדידרכישח
 קם"א ב"ן ס"ה מ"ג 'ע"ב כממפר'תתמ"ח',
 קנ"א'נד[. קמ"גקם"א

 ברוך חנוכה נר 'להדליק כי הרמז, יתכןולה
 בגיממריא הוא ממקומו' הוי"הכבוד

 הוי"ה ס"ה, הוי"ה מ"ג, הוי"ה ע"ב,'הוי"ה
 קנ"א, אהי"ה קם"א, אהי"ה קם"א, אהי"הב"ן,

 היה שהנם היינו השוה, כממפר קמ"ג'אהי"ה
 אבא, אורות שהיא מילואיו בר'שהוי"ה
 שם סוד שהוא אמא באורות מלובשנמשכו
 הנם נעשה ורה מילואים, בר'אהי"ה

 התורה אור מגיא ברביא האורבהשפעות
 כאמור:והחכמה

 פזררך

 הקדוש זקיני דברי פי על שד. לגמרדיש
 הנם שענין פעמימנא[ כמה תישכרבבני

 ניגוד הוא יון מלכות כי יען היה חנוכהדנר
 ענין וכל מיהודה, הבא דוד ביתלמלכות
 הבא קדשא מלכותא לצורך הואחנוכה
 בסוד נעמו כי בדבריו שם עייןמיהודה,
 וגו'. לפניו שלח 'יהודה' יאת כח( סו,)נראשית
 כמה שם שכתב מה עם יתייחדו אלוודברים
 אותיות ד' ננד היו גליות שהד'פעמימוב[
 'ו' אות היה יון ובגלות הוא, ברוךהוי"ה

 להציל היה המלחמה כיבשן ועניןבגלות,
- מידם מהוי"ה 'ו'האוה  שכתמהי )וכמו 
 ע"ת(. בדרךלעיל

 וש"י שכתב מה פי על דעתי עניות לפיויתכן
 ש( מ, )יקרא בפסוק בחוקתיבפרשת

 מקומות בחמשה יעקוב, בריתי אתוזכרתי
 בחמשה חמר ו'אליה' מלא, יעקובנכתב

 של משמו 'ו' אות נמל יעקב כימקומות,
 כאן עד בניו, גאולת לבשר שיבא ערבוןאליהו
 ממפר הוא 'ו' פעמים 'ה' כי ויתכןדבריו.
 להעמיד הגאולה עקר זהו בי היינו'יהודה',
 ביה מלכות שהוא יהודה של בבניוהמלכוה
דוד.

 שהוצרכה וישב בפרשת בתמר הענין היאוזה
 לסיבת הוצרכה דוד, בית מלכותלבנות

 הה' ממפר שהוא יהודה ידי על שיבנההדבר
 )בראובת שם נאמר כן ועל מאליהו, שנימלווי"ן
 הוא 'אליה' של הדרך, אל 'אליה' וים טז(לח,

 ליהודה ליתנה יעקב שנמל ו', בלא'אליהו
 דוד. בית מלכות ידו עללהבנות

 י( שם, )בראשית שם שנאמר מה יתכןולזה
 שם כמדרש ואיתא עינים, בפתחותשב

 בפתח עיניה שתלתה נילמד ז( פפ"ה, רבה)בראשית
 הוא הדברים וביאור ]בו[, תלויות העיניםשכל
 הנקודות, )שער חיים בעץ רבינו שכתב מה פיעל

 כי שוממותינו, וראה עינתי פקח במנךפ"א(

 במילוי אהי"ה )שהוא 'קס"א' חשב טעמא מאי צ"ב לכאורה ]ד[ הדיוט כהן ערך גדול כהן ערך יעקב,קהלת
 הכונות שער כב סימן ישעיה, תורה ליקוטי וראה מילואין ד' כתיב וכאן אהי"ה, מילואי ג' כתב ולעיל פעמיים,יו"ד(
 בזה וייתישב פ"ט השנה, ראש דרושי פ"ז ויעבור, דרוגה פ"ג ציצית,דרושי

 יא אות ד, מאמר כה אות ב, מאמר ראה ]ב[ ד אות ג, מאמר ראה ]א[ פזדרך



אמונה פחפררדרכי
 בצורת הוא ברוך הוי"ה שהשם מראיםהעימם
 בשעת הקלקול היה העינים ובאלועיינין,

 בסוד העינים באור בימול ונעשההשבירה
 אני ב( ה, העררם )שיי שנאמר במוהשינה,
 נאמר ואז שלהם תיקף שבא עדישינה,
 אורות שנפתחו אור, ויהי אור יהי ג( א,)שפשית
 שם עיין וראה, עיניך פקח במוד העיניםאותן

באורך,

 שהיה בחנוכה, זה תיקון נעשה האמורולפי
 ויהי אור יהי אלקים ויאמר בסודהנם

 יג[, פעמים כמה יששכר בבני שכתב וכמואור,
 בלבד לראותן חנוכה בנר המצוה כןועל

 יתכן ולה וראה, עיניך פקחבבחינת
 ה'ו' במוד דוד בית מלכות לתקןכשהוצרכה

 כנזכר יון קליפת בה שלמו שאז הוי"השל
 עיניך, 'פקח במוס עינים בפתח ישבהלעיל,
 כנזכר ה'ו' עם 'יעקוב' ממפר הוא 'פקח'שכן
 העינים של החשכות ונתבמל נתקן ואזלעיל,
 זה וחשך הרשעה יון מלכות קליפתשגרמו
 ועוד(, פה, )דרך לעיל כנזכר יוןמלכות

 )פרי שם רבינו שכתב מה פי על הענקומובן

 התיקון היה וננוכה חתכה( שער ר"ח חיים,ע"
 למבואר כק(, לב, )נרקעות יעקב ירך כף ותקעשל
 בקהלת מובא ב כא, בראשית )פרשת מלך במקדשזה

 פרזלת בזהך שאמרך דמה האריז"ל בשםקקכ(
 אחר ובמקום נפגם, דהנצח ב( )כא,בראשית
 מה כי סתירה, ואין ]נפגם[, שההודנאמר
 ומה דיעקב, נצח הוא נפגם שהנצחשאמרו
 עיין דרחל, ההוד היינו נפגם שההודשאמרו

 יעיין באורך, יעקב( ירך )ערך יעקב ובקהלתשמל[
 "ונך: וזה שריעב אלהיו( )ערך יעקבבקהלת
 ניבא ועליו הנצח תיקן שאליהו לינראה
 סו, א )שמואל ישקר לא ישראל נצח וגםשמואל

 שם, עייןכמ(,

 ה'ו' לקח שיעקב הדברים יתייחדו האמורולפי
 'אמת', דרגיה יעקב כי דייקא,מאליהו

 כן על ליעקבנה[, 'אמת' תתן כ( ז, )מיכהבסוד
 נצח וגם בו שנאמר מאליהו הכח זה ליקחבידו
 שנמל הקלקול ותיקן והחזיר ישקר', 'לאישראל
 הקדשן זהר תיקוני בהקדמת שאיתא וכמוה'ו',
 הודי[, היא 'ה' נצח היא 'ו' במוס א()ה,

 הוי"ה כבוד 'ברוך שאמרו מה יתכןולה
-ממקומו'  היא שזה ופי[, 'ממקום 

 הוא"ו מאליהו יעקב שנמל מה התיקוןעיקר
 כנזכר יעקב ירך כף ותקע של הקלקוללתקן
 ממקומו' הוי"ה כבוד 'ברוך יתכן ולזהלעיל,

 'יעקוב' נחשוב אם יעקב' ירך 'כףבניממריא
 בניממריא הוי"ה' באלם במבה 'מי וגםבוא"ו,

 הנזכר: לכונה אליהו''יעקב

 פחררך

 בתיקונים שכתוב מה פי על עוד, יימרויש
 )משלי 'רנה' רשעים ובאבוד ב( מם, כא)תיקם

 י( ב, )נחושית איהו 'הנר', אותיות 'רנה' י(,יא,

 רשב"י מאמרי שער וישלח פרשת המצות, טעמי ראה ]ד[ ועוד גז אות ד, מאמר ח-טז אות ב, מאמר ראה]ג[
 יח דרך לעיל ראה ]ז[ ודו"ק ה ערך יעקב, קהלת ראה ]ו[ ב בו, חדש זהר ראה ]ה[ ב כא, זח"אעל
ועוד



ותכפונה פחדרךופרכניקפ
 ולא עשה מצות ניהו ומאי מעדן, יוצא'נהר'
 רי"ש', ה"א 'נו"ן במילואו 'נהר' כחושבןתעשה
 ובביאורנו שם. עיין לאדם, המאיר 'הנר'ואיהו
 הקליפות בימול ידי שעל ראינא[, לחיבאר

 מצות התרי"ג מאירין 'רנה', אז רשעיםבאבוד
 במילוי 'רנ"ה' בחושבן שהם תעשה ולאעשה
 לאדם המאיר מצוה 'נר' סוד שהוא הכוללעם
 עתה הרשעים אבוד קודם אבל עדן'ב[.בגן

 היום, כל רע רק בנו נתקים הרביםבעונותינו
 תעשה, ולא עשה מצות 'ר"ע' רק לנושאין
 ממימרא 'רע' שטכמימם הרשעיםבגרסת
 שם. עיין 'רע', שנקראדגיהנם

 )שער הקודש במחברת שכתב מה יתכןולזה

 אותיות ]בהכ"ה[ )בהכ"ז( לכייןשכה(
 פעמים לעשר בהכפל דחנוכה יחודים הג'של
 שהוא 'הנר' זה ידי שעל והיינו 'ער', ממפרהם
 התגברו מצות דתרי"ג מעדן שיוצא 'נהר'מוד

 את שמאבדים הרשעים עלהחשמונאים
 ונשאר מצות שמ"ג שנחמר וגורמיםהעולם
 נר של התיקון ידי ועל לעיל, כנזכר 'רע'רק

 'הנר' ]ו[זה מצות השמ"ג נתמלאיםחנוכה
 תרי"ג. במילואו שעולהבשלימות

 אור יהי אלקים' 'ויאמר מרמז לזה ביויתכן

 בגיממריא אלהי"ם' 'ויזוכך כי ג(, א,)בראשית
 הנר ידי על שנתמלאו המצות כמנין'שמ"ג'
 'ע"ב ממפר אור' 'יהי עליהם שנאמרחנוכה
 חנוכה', נר 'להדליק בסוד שהוא ב"ן' ס"המ"ג
 כן ועל "צשכרננ[ בבני אא"ז שכתבוכמו
 הכתוב כמעם בחנוכה, ולהלל להודותתיקנו
 'רנה'. רשעים באבוד שם()משלי

 בחותמו מחותם הפך שהיה הנם היהולזה
 דביה דמלכא וגושפנקא גדול כהןשל
 אהו"הנד[ השם הוא וארעא שמיאחתום

 אלקים יירא ד( א, )בראשית במוד 'מוב',ממפר
 'הנר סוד אוב, כי )דחנוכה( האוראת

 פעולת שמבחל 'תרי"ג' שממפרובמילואו'
 כל 'רע' רק ח"ו שיהיה שרוציםהרשעים
היום.

 אהי"ה' 'הוי"ה ממפר הוא מוב' 'ביויתכן
 חנוכה נר הדלקת של הא' היחודשהוא

 שכתב וכמו יחודים, הג' כל נמשךשממנו
 ובמידור. פ"ר( חסכה, )שער חיים עץבפרי

 הוי"ה כבוד 'ברוך שאמרו מה יתכןולזה
 בכונת )בסה-ור האריז"ל וכתבממקומו',

 פ"ר( העמירה, הזרת שער היים עץ ובפריקדושה

 לכויי
 קימא הלא כי תמהו הכל רי"ש' ה"א נו"ן - 'נהר כחושבן לשונו וזה ראי, לחי באר שם ראה נא[ פחדרך
 ואולי 'תרכ"ב' מספר היא במילואו' וינהר למשה, לו נאמרו מצות שתרי"ג ב( כג, מכות )בסוף שמלאי כרבלן
 לך יהיה ולא וגו' דאנכי לך, יהיה דלא תעשה והלא דאנכי מהעשה חקן הוא 'תרי"ג' דמספר להו דסביראי"ל
 א', סימן תעשה לא ובמצות א', סימן עשה במצות הרמב"ן שכתב וכמו תעשה, ולא עשה המצות ממנין אינןוגו',

ן הוא לך יהיה ולא ואנכי ול"ת, מ"ע תרי"ג הרי שם אסתר( )ובמגלת שםעיין א ב  תרכ"ב הרי דרבנן מצות וז' 
 'רנה' כי 'נהר', היינו 'רנה' שכתב רנה, רשעים באבוד בפסוק יא( סימן משלי תורה )בלקוטי אחד חכם הראנישוב

 שם עיין 'תרי"ג', הכולל ועם 'ברי"ת' עולה היא כי יו"ד, בלא ור"ש 'תרי"ג', גימטריא ה"א' נו"ן 'ר"שבמילואו
 מוכח זה מאמר סוף כאן רבינו שכתב וממה עיון צריך דייקינן כד אמנם כן, להגיה צריך כאן שגם החכםודעת
 באינון עלמא כהאי דאשתדל מאן כל וכו' מצוה נר כי - א קסו, זח"ב ראה ]ב[ הנזכר החכם דברישקיבל
 ב, מאמר ראה ]ג[ עלמא בההוא ליה לאנהרא שרגא חד ופקודא פקודא בכל קמיה אתסדר דאורייתאפקודין

 עדך יעקב בקהלת מובא הלשון וזה רנא זח"א ראה ]ד[ פט אוה ד, מאמר טז אות שם, ח אות שם, נאאות



קפאאמונה צ דרך פםרזדרכי

 בתיקוני שכתוב מה פי על היינו ו','ממקום
 דנהיך 'נהך' איה1 '1' א(וה[ יב, )הקדמה הקדושזוהר
 והיינו ראי. לחי באר ובביאורנו שם עייןמעדן,
 דנפיק נהר בסוד נעשה שהוא דחנוכה, בנםה'ו'

 ד'נהר ברזא מצות תרי"ג סוד שהואמעדן,
-במילואו'  לעיל. כנזכר רי"ש' ה"א 'נו"ן 

 השם הדגלים על כתוב שהיה יתכןולזה
 כ"ף 'מ"מ במילואו זה שם שכן'מכבי',

 שהוא במילואו', 'נהר למספר עולה יו"ד'בי"ח
 נם הנר ידי על שהוא במילואו', 'הנר כןגם

 וכאמור:החנוכה,

 פטררך

 של הענין עיקר הנה כי שמר. ישעדך
 תיקון לצורך הוא חנוכה נרהדלקת

 הרמז הוא וזה המנורהנא[, מוד שהואהמלכות
- 'הנרת' את בהעלתך ב( ח,)במדבר  כתיב )כן 
 'נרת'. בגיממריא אדנ"" פעמים '" שכןחמר(,

 'חנוכה', נר הדלקת כונת בזה מרומזוכן
 של אותיות' 'כ"ה מוד הוא 'כ"ה'שהכונה

 והיינו כ"ו, הוא הכולל ועם יחודים'3[,הג'
 כלל פ"ב, הנוקבא תיקון )שעי חיים בעץ שכתבכמו
 כי ונודע 'כהאג[. נקראת שלנמלכותכא(

 נעשית בעלה עם בזיוון כשמתתקנתהמלכות
 שעל הכונה הוא ולזה זכרם[. בחינת היאגם
 שהוא עמה מתייחד שבעלה יחודים הג'ידי
 נעשית כן, המלכות שנקראת דכ"הבתא
 'כ"ו'. ממפר 'הוי"ה' שםבמור

 הוא כ"ו' פעמים 'כ"ה כי הרמז הואולזה
 ה'נרת', את בהעלתך במוד 'נרת'ממפר
 דגלים שכשנשאו הרמז הוא ולזהוכאמור.
 ומבואר 'מכבי', השם 'הדגל' על כתובוהיה

 הזה שהשם ב( )ם, חדש מזוהרבתיקונים
 שכתבתי כמו 'מ"ב' בגיממריא הואנקודתו
 שכן הוי"ה', באלם כמכה 'מי ואמרןלעילויי[
 הוי"ה' באלם כמכה מי מ"ב מכבי'דגל

 של התיקון עיקר שכל 'שכינה',גיממריא
 שהוא המנורה את שתיקנו במה הואחנוכה

 כאמור: חנוכה 'נרת' ידי על'השכינה'

 צררך

 ועל מגיים, שנשאו במה שד יימרויש
 מכב"י, השם כתוב היה דג5כ5
 שנקודתו ב( )ם, חדש זהר מתיקוני לעילכנזכר

 )בהלכות הרמב"ם דברי ויבואר 'מ"ב'.בגימטריא

 ימי הם חניכה ימי כי שכריב ה"נ( פ"א,חנוכה
 זה. לו יצא ומאין'שמחה',

 א פח, גה תיקון עוד וראה ]ה[ שם עייןאהו"ה,

 וראה ראי לחי בבאר שם וראה ב יג, בהקדמה זהר תקוני ראה מנרתא. איהו תתאה שנינתא ]א[ פטדרך
 וח"ג ראה ]ג[ חנוכה שער הקודש, מחברת חיים עץ פרי ראה ]ב[ א קלג, וח"ב על מהרח"וו הגהתעוד
 כהנים ברכת ענין ה, דרוש העמידה חזרת ענין הכונות שער צדק ואתקרי היא עשיראה כחרא כה - אקמח,
 סט דרך לעיל עד דרך לעיל ראה ]ה[ א לא, וח"א ראה]ד[



אמונה צהררדרכי
 )פרי האריז"ל דברי פי על לומר "טולדעתי

 בכונתן פ"ב( הכיפורים, יום שער חיםעץ
 תורה המפר שמוציאין הכפורים יום שלערבית
 שמחה, לב ולפטרי לצדיק זרוע אורואומרים
 מהקליפות להעלות התיקון נעשה זה ידישעל
 מיסוד לבמלה לחוץ שיצאו המיפיןאותן
 'ב' גיממריא 'קרע', תיבות וסופי צדיק,הנקרא
 והוא 'ש"ע', גיממריא במילואו' א"לפעמים
 הקליפות נקרעו זה שם ידי שעל'קרע',
 שזהו 'רל"ד', גיממריא 'לצדיק' לעיל.הנזכרים
 רל"ד להתענות צריך שהיה במההתיקון
 שמחה' לכ' ולישרי' של תיבות ומופיתעניות.
 מובך"[ שהוא התורה ידי שעל 'מוב',גיממריא
 היםודי3[, שהוא המוב ויתוקן הניצוצותיתעלו
 שם.עיין

 במה רזבלין ]להוסיף[ נראה דעתי עניותולפי
 הנה כי שמחה, לב ולפטרישאומרים

 בפסוק ב( )ח, ויקרא פרשת הקדושבזוהר
 רמתני אית בשמחה, ה' ארן עבדך ב( ק,)תהלים
 ראת כמה ]יכי'[ ישראל כנמת דא שמחההכי
- תצאו בשמחה כי ב( גה, )"נעיהאמר  )ופירש 

 ישראל וזמינין המלכות(, היינו מלךבמקדש
 לפניו באו ]ית'[. שמחה כהאי גלותא מןלנפקא
 ופירש בלב, דשמחה דילה שלימו דאברננה,
 המלכות שהוא שהחדוה שם מלךבמקדש
 עיין וכו', זעיר של הלב נגד שיוצאת בלבהוא
שם.

 זרוע אור הפסוק המשך לפרזם "טולזה
 יסוד של התקון כשעושין היינולצדיק,

 שז"ל המיפות ולהעלות הקליפות לקרועצדיק

 אורות ונעשו צדיק היסוד וקלקלושיצאו
 לב ולפטרי אז לצדיק, זרוע אור בסודקדהטות
 בלב, שמחה במוד המלכות שנתקנהשמחה
וכאמור.

 שבמשנה בברכות שנאמר מה העניןוזהו
 עבדת לא אשר תחת ש( כח, )דברםתורה

 שכל היינו לבב, ובמוב בשמחה אלקוק ה'את
 תיקנו שלא דבר על היו והיסוריםהעונשים
 זרוע אור להיות צדיק, בימו"ד כראויישראל
 וגם שמחה. במוד שמחה לב ולפטרילצדיק
 גיממריא הוא שמחה' לב' ולישרי' תיבותסופי
 )כמו הימוד, של התיקק שזהו כנזכר,'מוב'

 בעיני 'רע' וכו' ער ייהי ז( לח, )בראשיתשנאמר
 נעשו הצרות וכל 'מוב'(, בחינת היפךה',

 בבחינת הימוד, בקלקול הרביםבעונותינו
 היום. כל 'רע' רק ה( ו,)נראשית

 שהיה סוף ים קריעת שבשעת מובןובזה
 נאמר הים לקרוע 'קרע' השםמאיר

 שירה ענו לך ישראל ובני נושה ערכית()תפלת
 לב ולפטרי במוד דייקא, רבה'בשמחה'
 מטפר הוי"ה' באלם כמכה 'מי אמרו'שמחה',
 החמא לתקן תעניות הרל"ד לתיקון'לצדיק'
הנזכר.

 השמנים כל לסמא רצו יון גלות בימי כןעל
 תיקנו והחשמונאים ח"ו, זרוע האורלמנוע

 'מוב']ג[, כי אור במוד חנוכה נר להדליקזה

 להיות שמחה' לב' ול"טרי' של תיבותמופי
 כמכה 'מי אמרו כן על בלב, 'שמחה'בבחינת
 'רל"ד' שהוא 'לצדיק' ממפר הוי"ה'כאלם

 יסוד - וטוב תורה - טוב שמבאר טוב ערך יעקב קהלת ראה ]ב[ א ה, ברכות גמרא כח ]א[ צדרך
 עט דרך לעיל ראה]ג[



אמונה צארזדרכי
 מי אמרו וגם הנזכר. החמא לתיקוןתעניות
 א"ל פעמים ב' 'ממפר דייקא, 'באלים'כמכה

 היינו מהאריז"ל, כנזכר 'קרע' שהואבמילואו'
 למגנא דאזדריקו המיפות של הקליפותלקרוע
 מצוה. במקוםשלא

 חנוכה שימי הרמב"ם שכתב מה יתכן כןועל
 התיקון ידי שעל היינו שמחה, ימיהם
 זרוע ואור 'מוב' כי 'אור' בחינת צדיקימוד

 בסוד שמחה של התיקון נעשהלצדיק,
 ירומז ולזה שמחה'. לכ' ולישרי' תיבותמופי
 'מכבי', השם כתוב והיה דגלים שנשאומה
- מ"ב מכני 'דגלשכן  הנקודות, )ממפר 
 פעמים כמה הקודמים בדרכים לעילכנזכר
- חדש(( זוהר התיקונינשם  באלם כמכה מי 

 וזהו ב'לב'. 'שמחה' גיממריא הואהוי"ה'
 באור כשנעשה לצדיק זרוע אור שלהתיקון
- והבן חנוכה, נר של מובכי  לעיל )ועיין 

 שמחה ענין מרמזי ע"ג ודרך מ"מבדרך
 :בחנוכה(

 צאדרך

 חנוכה ענין הנה כי בזה. שד ינטרויש
 פב( דרך לעל )ראה אחר במקוםכתבנו

 ש'חנוכה' ו-שב( )פרשת השל"ה דברי פיעל
 הזוהר מדברי ונודע ממ"מ'. 'חנוךבחינת
 בחינת איהו דממ"ם א( בז, )נראשיתהקדוש
 וכד מהור, פנים ומ"מ סמא פניםמ"מ

 מהור פנים מ"מ איהו לסמהאיתהפיך
 לחויא איתהפיך וכד דמוב, ממימרא]ישר[
 קליפת סוד והיינו דרע. ממימרא 'כנגדו'איהו
 חיים בעץ רבינו מדברי ענינו ידוע אשרנוגה,
 ההשמ"ל, מך!- שהוא ד( פרק נוגה, קליפת)שער
 שם.עיין

 של המוב בחינת לתקן הוא חנוכהוענין
 לעיל כנזכר החשמ"ל במוד נוגהקליפת

 'אור', בבחינת הנם היה כן ועל פב(, דרך)ראה
 'חשמל', בגיממריא הוא פניאל' 'אור השםכי

 א"ל פעמים 'ב' של הפנים אורותשהוא
 התפילה, שער חיים עץ )פרי שכתבו וכמובמילואו',

 באורך. ערומים מלביש ברכנן בכייניכןפ"ב(
 נמים שעשה לברך שתיקנו מה יתכןולזה

 נר ידי שעל שם בכונה ומבוארלאבותינו,
 'אורות ושהם נהורי"ן, הש"ע מאיריןחנוכה
 ולזה לעיל. כנזכר פניאל' 'אור במודהפנים'
 באלים כמכה מי אמרו המלחמהכשכבשו
 'ב' היינו רבים, לשון 'באלים' ואמרוהוי"ה,
 ענין לתקן הפנים, מוד להאיר א"ל'פעמים

 נוגה. קליפת שלהחשמ"ל

 הוא הוי"ה' באלם כמכה 'מי כי יתכןולה
 כמכה מי של 'הנקודות 'רל"ד',ממפר

 מך 'קמ"ד']א[, בגיממריא הוא יהו"ה'באלם
 שזה 'חשמל', עולה ו'קמ"ד'( )'רל"ד'הכל

 שהוא פניאל' 'אור במוד חנוכה שלהתיקון
 הכי:בגיממריא

 שכתב מה פי על בזה. עודדיין~באך
 ז"ל קאפיל מ' הה"קבמידור

 שם ובגליון מח דרך לעיל ראה ]א[ צאדרך



וכנדנה צאדרךזירויקפד
 בשלום, ישראל עמו את המברךבכונת
- 'מלנוש' אותיות הוא'בשלום'  )גיממריא 
 המלבוש סוד שהוא לעיל(, כנזכר'חשמל'
 ונוקבא לזעיר ומלבשת אמא מהארתהיורד
 'ד' גיממריא עין' ה'רע בהם יסתכלושלא
 לכוין יש וגם עשו. מחנה אישמאות'
-'בשלום'  יסודות ב' פירוש שלום', 'ב' 
 שלום ונעשה יחד מזדווגים ונוקבאדזעיר
 שם. עייןביניהם,

 כי זו בברכה מבקשים שאנו לומר ישוזהו
 את וברך וכן וכו', לנו נתת פניך''באור

 כי קודש(, לשכת היהוד )שיר וכו' פניך' 'נאורעמך
 ב' והוא ימוד', פעמים 'ב' ממפר הוא'פניך'
 וזהו 'שלום'. ונעשה יחד שמזדווגיםיסודות
 שהוא כנזכר, 'מלבוש' )'בשלום'( 'פנים'הארת
 הנקודות'. עם יהן"ה סקלם כמכה 'מיגיממריא

 וישלח בפרשת שנאמר מה לומר ישולזה
 בא שעשו ליעקב כשהגידו ו-ז( לב,)בט"שית

 'ויצר מאוד יעקב ויירא א"2 מאות ארבעועמו
 הוי"ה' באלם כמכה 'מי ממפר הוא 'ויצר'לו',
 חנוכה של הכח שהוא 'מכבי', השםעם

 לבמל 'מוב' כי האור זה ידי עלשנתעורר
 מרמז 'לו' ותיבת עשו. מחנה של עין''הרע
 מוב, כי האור חנוכה', של נרות 'ל"ולמוד

וכאמור:

 בכח שטאירין נהורין הש"עדוב~ננין
 הנה כי שר. שטר ישהחשם"ל

 יון מלכות כשעמדה בחנוכה אומריםאנו
 תורתך, להשכיחם ישראל עמך עלהרשעה
 בראשית פרשת במדרש ז"ל אמרו כיוהיינו

 כמו יון, מלכות זה וחשך ר( פ"ב, רבה)נראשית
 האור שורש והנה פעמים, כמה מזהשכתננו
 הוא העליון, ברצון אור ותורה בסודתורה
 מכח העליון ברצון שמאירים נהוריןהש"ע

 לבטל רצו והיונים פניאל'. 'אור במוד'החשמל'
 הש"ע מוד שהוא תורה אור ולכבותהתורה
 בחנוכה תיקנו כן ועל החשמ"ל, שלנהורין
 חנוכה נר להדליק תיקנו וגם ולהלל,להודות
 מהימנא הרעיא מדברי נודע כיבשמאל,
 הוא 'חשמל' א( ורכת, ב )יכג, פנחספרשת

 והיינו ד'הוד', 'מל' ד'נצח', 'חש''חש-מל',
 קשומננ[, ממכי תרין מוד הם והוד נצחכי

 מאירין אז כהונן מאיר שהחשמל שבזמןוהיינו
 מדת של בפנים שמאירים נהוריןהש"ע
 ונשאר ההוד מדת קלקלו הם והנה'ואמת'.

 לא )דשקרא כרעא חד במוד אחד רגלרק
 לשכח גרמו זה ידי ועל א((, קר, )שבתקאי
 של תורה האור שהוא מישראל, אמתתורת
 לעיל. כנזכר נהוריןש"ע

 הרשעה יון מלכות כשעמדה אומרין אנוולזה
 הוא 'ישראל' כי דייקא, ישראל עמךעל
 של האור שהוא הוד', מל נצח 'חשגיממריא
 קשות, ממכי תרין במוד 'החשמל' של'ואמת'
 שהוא ה'חשך' מדת להגביר גרמו זה ידיועל

 בבני הקדוש אא"ז שכתב כמו 'שכח'אותיות
 גברו כאשר ולזה פעמימנג[. כמהיששכר

 רגל מוד שהוא ההוד ותיקנוהחשמונאים
 חנוכה נר באות, תיקנו כן עלשמאל,
 וגם שמאל, רגל של התיקון שהואבשמאל
 אש חיות בסוד ולהלל להודותתיקנו

 שמאיר 'מל' מבחינת שהוא'ממללותיך[
 לעיל. כנזכר'בהוד'

 מאי - א יג, חגיגה גמרא ראה ]ד[ ועוד גז אות ד, מאמר ראה ]ג[ ב יז, זהר תיקוני הקדמת ראה]ב[



אמונה צבפיךדרכי
 במפרימנה[ שאיתא מה לפרזם ישובזה

 חכמת להשיג מסוגל הואשחנוכה
 בכונת במידור שכתוב מה לפי והיינוהתורה,
 שרים ג' יש בחכמה כי דעת לאדם חונןאתה

 חכמת לישראל ולהשכיל להביןהממונים
 עזריא"ל', שמעיא"ל, 'חכמיא"ל, והםהתורה,
 ראשי שרים הג' כן שעל ויתכן שם.עיין

 על כי והיינו 'חשמל', ממפר 'שע"ח'תיבות
 בו שנתהוה חנוכה של זית השמן כחידי

 שכתב כמו התורה חכמת סוד שהואהברכה
 על פעמים'י[, כמה יששכר בבני הקדושאא"ז
 שהוא לעיל הנזכרים השרים תיבות ראשיכן
 'שע"ח'. החשמל,מוד

 באלם כמכה 'מי שאמרו לומר ישולזה
 'שע"ח', הנקודות עם ממפרויהו"ה',

 ומבינים שמלמדים שרים הג' תיבותראשי
 שמאיר התורה בכח לישראל התורהחכמת

 וכאמור:בחנוכה,

 צבדרך

 בבאר שכתב מה פי על לפרש. ישנדד
 )שמות בפסוק משפטים( )פרשת חייםמים

 שהביא לפניך, מלאך שולח אנכי הנה כ(מ,
 דוב מוהר"ר רבינו והקדוש הגדול המגידבשם
 שהיה המלאך כי ממעזערימש, זצללה"הבער
 שמו היה סוף ים בקיעת בעת משהעם

 שלפני הקודמים אותיות והמה'לר"ד',
 משה', 'לפס ים בוקע וזהו 'משה'.שם
 ממוגל השם וזה משה, אותיות לפניהיינו
 על תחתיו, ולהכניעם האדם אויבי אתלרדוף
 וגו', גוים לפניו 'לרד' א( מה, )"טעיה הכתובשם
 שם.עיין

 מוף ים קריעת שהיה לומר, יש לזהותבלין
 לאותיות שקודמים האותיות ידיעל

 היה העולם בריאת הנה כי הוא,'משה'
 הכתוב שם על 'ראשית', שנקרא משהבשביל
 שאמרו כמו לו, 'ראשית' וירא כא( לג,)דברם
 פ"א, גבה )בראוית כראשית פרשת רבהבמדרש

 בדברי פעמים כמה שכתוב כמו והיינוי(,
 גיממריא הוא 'משה' כי האריז"לנא[רבינו
 את לברוא 'ברצונו' כשעלה והיינו'רצון',
 'הרצון'. מוד שהוא 'משה' בשביל היההעולם
 לנבראיו להמיב בשביל היה הרצון עיקרוהנה
 משה ביד היה כן על פ"א(, הכללים, שער חיים)עץ
 כמו 'מוב' שנקרא לישראל התורה ליחןהכח

 משה כשנולד כן ועל א(, ה, )ברכות חז"לשאמרו
 הוא, 'מוב' כי אותו וחרא ב( ב, )שמותכתיב
 בריאת בשעת מוב הרצון הוא שעליוהיינו
 אלא מוב ואין לנבראיו להמיב כדיהעולם
תורה.

 לנבראיו להמיב של הרצון קודם הנהאמנם
 לברוא במחשבה עלה כביכולהיה
 )בראשית רזט"י שפירש כמו הדין, במדתהעולם

 משה שלפני האותיות כי יתכן ולזה א(.א,
 הדין במדת העולם לברוא הרצון מודשהוא

 בשם יב אות ב, מאמר יששכר בני ראה ]ה[ וברש"י שם עיין וכו', ממללות אש חיות יהודה רבי אמרחשמל
 ועוד יב אות שם, ב אות ב, מאמר ראה ]ו[ מקאריץ פנחסמה"ר

 משה וימת ד"ה ברכה. פרשת שמו ותקרא כח שמות. פרשת תורה ליקוטי ראה נאק צבדרך



אמונה צגילדרכי
 הדין מדה להמשיך ממוגלים הם לעיל,כנזכר
 מקבלי לישראל אבל רצונו. על העובריםעל

 יקבלו אם הראשון התנאי אדרבההתורה
 פח, )שבת בש"ס כדאמרינן התורה אתישראל

 גבראל. לטשת יזהוא(,

 האריז"ל בכתבי שכתב מה לפרזם "צובזה
 בנר לכוין פ"ר( חתכה, שער חיים עץ)פרי
- 'נמים' שעשהחנוכה  היינו 'נם-ים"3[, 
 להשכיחם וכו' כשעמדה אומרים אנוכי

 על דינים להמשיך רצו שהיונים היינו'תורתך',
 התנאי היינו תורתך ולהשכיחם ח"ו,ישראל
 יקיימו אם העולם בבריאת שנעשההראשון
 להעבירם רצו כן ועל מוסב, התורהישראל
 לנבראיו להטיב הטוב הרצון רצונך''מחקי
 כרו ובור ב'רצון'. טעם ואין 'חק',מבחינת
 שרצו ידי על כי מפלתן, היה וזהויחפרהו
 הראשון התנאי נתעורר הראשון התנאילעורר

 ידי ועל 'לרד', שהוא 'משה' שלפניהאותיות
 גוים 'לרד' בחינת ישראל הכניעוםזה

- 'נמים' מרומז כן ועלתחתיהם.  'נם-ים', 
 'לרד' שם ידי על סוף ים קריעת שהיהכנזכר
 כנזכר. משה לפני יםבוקע

 באלם כמכה 'מי ההשמונאים אמרו כ,ועל
 השם ידי על כי 'לרד', גיממריאהוי"ה'

 מגולת כן כי והכניעום, היונים עד לחמוהזה
 לעיל: כנזכר הזההשם

 צגררך

 כתוב שהיה דגלים שנשאו %יויתכן
 בדור ואפדו שכב"י, השםעליהם

 באלם כפכה פי וגם שתקומו. הוי"הכבוד
 אושכר בבני זקיני מדברי נודע הנה כיהוי"ה.
 מה שכתב ש( אות ר, מאמר מבת כסלו חרשי)מאסר
 מסוגלים חנוכה ימי כי מצדיקים מקתלשהוא
 שכן השנה, ראש כמו עקרותלפקידת
 עיין השנה', 'ראש גימטריא הוא'מתתיהו'

שם.

 בלילה, הוא חנוכה נר שמצות מה יתכןולזה
 מלאך ב( ש, )נדה בש"ם מבוארשכן
 כי יתכן ולזה שמו. לילה הריון עלהממונה
 )ערך יעקב בקהלת מבואר שכן בשמאל,מצותו
 דהמלאך ב( יא, )שמות כוהזהר]א[ ר( אותללה,
 להמשיך שענינו הריון על ממונה שהואלילה
 גבריאל כי ויתכן גבריאל[. ]הוא להגו"ףנשמה
 וענינו שבשמאלם[, דנבורה ממיטראהוא

 גימטריא 'גוף' שכן להגו"ף, נשמהלהמשיך
 עקרה שהיתה בזמן רחל כן ועל'חנוכה'.
 א( ל, )בראשית ליעקב אמרה להפקד,והוצרכה

 מכבי', 'יהודה גימטריא שהוא 'בנים' ליהבה
 קימא של זרע הישועה לה שימשיךשביקשה
 'יהודה ידי על להיות העתיד חנוכה הנםמכח
 יתברך השם לה עזר כאשר כן ועלמכבי'.

 הכרכה ככוונת ולא הנסים על כתפלת ראה]ס(

 ונטיל לגבריאל ליה קרי הוא כריך קודשא עלמא כהאי יצדיק גופא דאתחליד כשעתא לשונו וזה ]א[ צגדרך
 ואי לה וסטיר עלה אתפקד ואיהו עלמא כהאי דאתייליד דצדיקא גופא להאי לה ונחתא כגנתא די נשמתאההיא
 בגץ ודאי הוא הכי גבריאל, דאיהו אמרת ואת שמיה, לילה דצדיקיא רוחיהץ על דאתמנא מלאכא ההואתימא
 ב רלה, זח"א ראה ]ס[ אקרי הכי דשמאלא מסטרא דאתי מאן וכל דשמאלא מסטראדאתי



אמונה צדרזדרבי
 בג( שם, )שם אמרה נטועה, בפקודתונפקדה

 נחשוב אם שכן חרפתי, את אלקים'אמף'
 דמנצפ"ךנג[ כפולות באותיות 'אמף' שלה'ף'
 'מתתיהו'. ממפר 'תתם"א' גיממריאהוא

 לא בו( ע, )שמות הכתוב שאמר מה יתכןולזה
 )בבהמתר( ועקרה ]משכלה[ )עקר(תהיה

 'את שכן אמלא, ימיך ממפר את]בארצך[
 'מתתיהו'. גיממריא ימיך'ממפר

 כתוב והיה דגלים שנשאו לומר יש כןועל
 כמכה מי מכבי 'דגל שכן 'מכב",עליהם

 ממקומו' הוי"ה כבוד ברוך הוי"הבאלם
 דרך על היינו ימיך', ממפר 'אתגיממריא
 וכו' ועקרה ]משכלה[ )עקר( תהיה לאהכתוב

 כנזכר: אמלא ימיך ממפראת

 צדדרך

 עמוקות המגלה דברי פי על עומר. ישעיד
 ויחי( ובפרשת רמז ואופן קב )אופןואתחנן

 ד'תתק"ם' ברזא הם וחיילותיהםשהחיצונים
 כממפר וגם ו'ממאל', 'ישמעאל' 'עשו'כממפר
 ידי על הוא ובימולם חיילותיה', ות"פ'לילית
 ויוגין 'תתק"ם' בה שיש העליונההמקוה
 כן גם שהם שרה' יצחק 'אברהםבכחנא[

 מיפין ג' סוד שהם 'תתק"ם',גיממריא
 משה התרך המעם ומזה ממוחא.דאתדריקא
 )שמות התורה לקבל בשמים יום ארבעיםלהיות

 שעות. 'תתק"ם' ממפר 'ח(,כך,

 הוא ברוך הקדוש שאמר מה מובןובזה
 תאמר אשר כל 'ב( כא, )נואצותלאברהם

 לך יקרא ביצחק כי בקולה שמע שרהאליך
 ישמעאל מקליפת מפחדת היתה שרה כיזרע,

 עשו קליפת כן גם עמו ושמרף כנגדהשעומד
 כנזכר 'תתק"ם' שממפרם )וישמעאל(מ"מ
 לאברהם הוא ברוך הקדוש לו אמר ולזהלעיל.

 בקולה, וישמע שרה עם עצמו אתשיצמרף
 ממפר ושרה ויצחק אברהם צירוף יהיהואז

 לעיל. כנזכר הקליפות על להתגבר'תתקם'

 כונת כי היינו 'זרע', לך יקרא ביצחק כיולזה
 גיממריא שה'מקוה' הוא ננ[המקוה

 פעמים 'ששה למקוה, מעלות ושש'קנ"א'.
 ו'קכ"ו' 'קנ"א' הנה ובכן 'קכ"ו'. גיממריאיה"ו'

 יקרא ביצחק כי לו אמר לזה 'זרע'.גיממריא
 תוכל שרה לקול תשמע שאם היינו 'זרע',לך
 יצחק עם עצמכם את לצרף ואשתךאתה
 ש"ט זרע מוד שהוא המקוה של הכחויהיה
 המכרים הקליפות לבמל לומן 'תתק"ם'בה
לעיל.

 ייבא יא( לס, )שם הצדיק ביוסף הענין היהוזה
 מאנשי א"ת ואין מלאכתו לעשותהביתה

 פ"ה לה, שער חיים עץ ראה]ג[

 הובא השלישי הגימטריא ועל אחד, יתיר השלישי והגימטריא ב' חסר הראשון גימטריא הנה ]א( צדדרך
 הובא עמוקות במגלה כתב כן שרה, יצחק אברהם כמנין במקוה יש לוגין תתקס"א ערך בהשמטות יעקבבקהלת
 מאמר להלן בזה עוד וראה 'תתקס"א' הוא הכולל עם רק לוגין, 'תתק"ס' רק אינו במקוה ובאמת וירא פרשתכי"ר
 שבת ערב של הטבילה כוונת ובסידור מקוה מערכת אור מאורי ראה ]ב[זה



אמונה צדדרךשרכזיקפח
 וההצלה וגו', בבגדו ותתפשהו בבית שםהבית
 של דיוקנו דמות לו שנזדמן במה היהשלו
 רצתה פומיפר אשת כי והיינו שם(, )רפ"יאביו

 וחיילותיה לילית קליפות יוסף עללהגביר
 להעבירה זה ידי על לפתותו 'תתק"ם'ממפר
 ידי על רק הוא מזה להנצל העצה אמנםח"ו,
 זה ידי שעל יום במ' שניתנה התורהכח

 שהוא ושרה יצחק אברהם של הכחנתעורר
 שמבמלין המקוה של לוגיןה'התק"ם'
 לעשות לביתו שבא כיון אבלהקליפות.
 שם בחומש רש"י שפירש כמו ממשמלאכתו

- 'א"ט' ואין כן על ללמוד,ולא  )ראשי 
- ש'רה( י'צחק א'ברהםתיבות  מאנשי 

 לימוד סוד הוא בית כי בבית, שם]ה[בית)ו(
 הקדוש זוהר בתיקוני שאמרו וכמוהתורה,
 )תהמם בית מצאה צפור גם נ( )א, הקדמהבר"ת
 דאורייתא פתגמי בה דנשמעין בית ד(,מד,

 עמודא דאיהו תורה תמן דאיתדבאתר
 וכו', המן בית מצאה צפור גם אזדאמצעיהא
 שם. ראין לחי ]בארובביאורנו

 'א"ת חנוכה בנר שתיקנו הענין לומר ישוזה
 שאז בחנוכה כי והיינו כ(, כא, )שכתוביהו'

 שממפרם הקליפות תגבורת זמן ארוכיםלילות
 בבני הקדוש וקיני שכתב וכמו'תתק"ם',
 אנפין וזעיך קח(, אות שם, סו אות ד, )מאמר"טשכר
 לביתה מרף לתת שלממהנג[ לעולמותיורד
 החיצונים ינקו שלא פחד ופט לנערותיה,וחוק

 חנוכה בנר להאיר היקנו כן עלמהשפע,
 ב'תתקם' שניתנה התורה לימוד סודשהוא
 'אברהם של הכח נתעורר זה ידי ועלשעות,
 לעיל. כנזכר העליונה המקוה מוד שרה'יצחק

 י'צחק א'ברהם חיבות )ראשי 'א"ט', אמרולזה
 בסוד שהוא תורה לימוד הוא 'וביתר,ש'רה(.
 בית. מצאה צפורוגם

 אפרים מחנה דגל במפר שכהב מה מובןובזה
 ייקחו כ( נח, )שמות בפסוק תרומה( פרשת)ר"ה

 בזהר ואיתא וגו', איש כל מאת תרומהלי
 אויליות 'יערוכ,ה' א( קעם, )ח"נשם

 לענין מינה נפקא מה והקשה'תורה-מאי[,
 שם. עיין דייקא, יום למ' התורה ניתנה אםזה
 שעשו המשכן ענין כי מובן, האמורולפי

 ברוך הקדוש שישכון מקום להיות הואבמדבר
 במדבר בהיותם גם ישראל בתוך כבודוהוא
 שהם הגדולים ועקרבים נחשיםמקום

 קבלו שישראל לאחר אמנםהקליפוה]ה[
 שעות 'תתק"ם' ממפר יום במ' שניתנההתורה
 משכן ולעשות הקליפות על לההגבר יכולהוא

 הקליפות יעלו לא ]ש[שם השכינהלהשראת
 הכתוב אמר ולזה לעיל. כנזכר מהקדושהלינק
 אוהיות 'תרומה' לי ויקחו התורה קבלתלאחר

 ויוגין ה'תתק"ם' של הכח שהוא'תורה-מ',
 שניתנה התורה בכח שהוא המקוהשל

 מאיר זה ידי ועל שעוה, 'תהק"ם']ב(ממפר
 תיבות ראשי וש'רה י'צחק א'ברהם שלהכח
 וכאמור. 'א"ט', כל מאת וזהו'א"ט',

 להיות חנוכה בנר שתיקנו מה לפרש ישובזה
 בתורתו(, עינינו יאיר )ה' והולךמוסיף

 במפר זצללה"ה מקאזנ"ן הקדוש שכתבכמו
 שכתב פי על דאף חנכה( )נעניני ישראלעבודת
 ביום רק לכדן ע"ד( חנכה, )שער חיים עץבפרי
 מדות, מהי"ג הא' השם שהוא א"ל להשםא'

 תורה תרומה איהו והאי מ', תורה - מדאורייתא תרומה אית ]ד[ פ"ר חנוכה, שער חיים עץ פרי ראה]ג[
 ב קפג, וח"ב ראה ]ה[ יום בארבעיםדאתייהיבת



קפיאמונה צהרזדרכי
 הח' בכל מאיר א"ל השם באמת מקוםמכל
 הח' בכל שמאיר החמד )ה(שם שהואימים
 פעמים 'א"ל כי ויתכן שם. עיין חנוכה,ימי
 'אברהם גיממריא שהוא 'תתקם"א' ממפרא"ל'
 ממפר על נוסף אחד שהוא שרה'יצחק

 זה ידי ועל הקליפה, של החיילות'תתק"ם'
 בנר שתיקנו הרמז כן ועל עליהם.מתגברים
 ידי שעל והיינו והולך, מוסיף להיותחנוכה
 'איש' של האור נתעורר חנוכה הנרהדלקת
 אחד אור הוא שרה' יצחק 'אברהם סודוביתו
 כנזכר הקליפות של חיילות ה'תתק"ם' עלנומף
לעיל.

 עניות לפי בזה ויורמז המחבר. בן]א"ה
 ת"ל בדרשות שנמצא מה שפירדעתי

 המורים בבעל וחיבא חנוכה(]ו[ מעשה)מררי
 הבארות )בענין כב( כו, )נראשית תולדותפרשת
 יסבלו שלא גזרו 'יון' כי ורחובות(,שמנה
 ונזדמן נם להם ונעשה ורביה מפריהלמנעם
 ולזה שם. עיין ואחד, אחד לכל 'מקוה'להם
 של לוגין ה'תתק"ם' כממפר הרמז שפיריתכן

 במה בזה החשמונאים שתיקנו ומה'המקוה'.
 לכל לישראל אז להם ונזדמן 'יון', נגדשלחמו
 כנזכר[. 'מקוה' ואחדאחד

 במפר הקדוש זקיני שכתב מה הענין יובןובזה
 אות ר, מאמר חי אות ב, )מאמר יששכרבני

 שנשאר בשמן שהיה הברכה של שהנםק(
 אלף חזרת בסוד והוא פעמים אלףכשיעור
 סוד ידי על הנם כי יתכן האמור ולפילקלף.
 כי ויתכן כנזכר, לוגין בתתק"ם ששיעורומקוה

 קי"א' 'אלף בגימטריא הוא תתק"ם''מקוה
 מנין על יותר אחדי[ ממפר שהואלרמז
 ה'א' שנתקנה כנזכר, הטומאה שלחיילות
 אלף עד בחנוכה המאיר באור וטובהבמילואה
 קי"א(. עולה אלף)והיינו

 א, )נברים ישראל את משה כשבירך יובןובזה

 עליכם יסף אבותיכם אלקי ה' אמריא(
 הברכה שיתרבה והיינו פעמים, אלף]ככם[
 מומיף בחינת שיהיה ותתק"ם מקוהבמוד
 הנוסף האלף ויחזיר יותר, באחדוהולך

 לעיל. כנזכר פעמים אלף עדמהקדושה

 כמכה מי מכבי 'דגל כי הרמז יתכןולזה
 ממקומו' הוי"ה כבוד ברוך הוי"הבאלים
 עליכם', ימף אבותיכם אלקי 'הוי"הגימטריא

 :והבן

 צהדרך

 חנוכהלזאת

 נקרא האחרון היום דהנה יומר. ישעוף
 שבו הקדושימנ"[ במפרים חנוכה''זאת

 חנוכה. ימי שמונת של האורות כלנכללו
 חנוכה, שער חיים עץ )פרי מכונת נודע כיויתכן

 תיבות ראשי שהוא ח'נוכה נ'ר ל'והדליקפ"ר(
 אהי"ה של האור נמוקך ידו שעל 'נחל',השם

 קי"א אל"ף שמספר הכוונה נראה ]ז[ קה אות אורה, ימי מאמר טבת כסלו חדשי מאמרי יששכר שער ראה]ו[
 אחד למספר מרמז וזה אלפין( )ב' גרידא אלפיןהוא

 חנוכה זאת קודש, זרע חנוכה לזאת נועם אמרי ראה ]א[ צהדרך



אמונה צורזדרכי
 'מ"ה' להשם יאדם' בגיממרוא שהואברבועם[
 ידי ועל 'וא"ו', מילוי של ה'א' ממנושחמר
 האימא של האור ידי ועל 'דם', רק ממפרוזה

- 'דם' בחינת מן נעשהעילאה  בסוד 'אדם', 
 באדם. 'אדם' 'דם' שופך ו( ט,)כששית

 היה 'דגל' כל ועל דגלים, שנשאו הרמזולזה
 הוא מכבי' 'דגל שכן 'מכבי', השםכתוב
 'אהי"ה', השם עם דם' פעמים 'ב'בגיממריא

 זה ידי שעל באדם, ]אדם[ דם שופךבסוד
 'מ"ה'. לשם ה'א'נחומף

 אכפין *עיר הנמשך האור עיקר כיויתכן
 י"ג במספר הדיקנא במוד הואבחנוכה

 של לוא"ו ה'א' נתוסף כאשר ררחמייג[מכילין
 הוא ומוכו במילואו' 'וא"ו להיות 'מ"ה'שם

 חנוכה' ב'זאת כן ועל 'י"ג'.בגיממריא
 ונתקן נרות, ח' ומדליקין המצוהשמשלימין

 ממפר אשר דרחמי מכילין י"ג במודהוא"ו
 'זאת נקרא 'אהי"ה', גיממריא הוא 'ח' עם'י"ג'

 ימי ח' של הכונה עיקר שזהוחנוכה',
 ]ד[.חנוכה

 )בשער חיים בעץ רבינו מדברי נודעוהנה
 במילוי 'יה"ו' שהשם ט( אות ע"שהכלעם,

 'יה"ו' כי בבינה, מאיר וי"ו' ה"י 'יו"דיודין
 ויתכן שם. עיין 'אהי"ה', בגיממריאפשוט
 ה"י 'יו"ד השם עם 'נחל' השם כילדרכנו
-וי"ו'  עילאה אימא של אורות סוד שהוא 
 'מי גימטריא הוא 'חנוכה', ממפר עם-

 הוי"ה'. באלםכמכה

 'אהי"ה' עם חנוכה' 'זאת כי יתכןודה
 ממקומו': הוי"ה כבוד 'ברוךגיממריא

 צודרך

 שהנם שכתבונא[ מה פי על טד. יטרויש
 במוד דייקא, 'כהנים' ירי עלנעשה

 היונים כי דעת, ישמרו כהן שפתי ז( ב,)סלאבי
 וההתגברות מוראל בדעת דופי להמילרצו

 להדליק תיקנו כן על הדעת, נכח היהעליהם
 כי האור ר( א, )בראשית בסוד הנם לזכרנרות
 מספר הוא 'אהו"ה' הדעת השם כי'מוב',
'מוב'.

 'כ(ןבים ארון( אל )תפלת אומרים אנוולזה
 'בדעת', יצרם אלהינ"ו שבראמאורוין'

 מכבי' 'יהוףה ממפר הוא 'אלהינ"ו' כיהיינו
 חנוכה נרות היינו מאורות', 'טוביםואומרים
 היינו 'אלהינ"ו', שברא מוב. כי 'אור' מודשהם
 יצרם ותיקנם. שיסדם הוא מכבי' 'יהודהכי

 השם תיקון לצורך ותיקנם שייסדם'בדעת',
 בחותמו מחותם השמ]ן[ היה בן ועל'הדעת'.
 הדעת השם כי ב(, כא, )שבת גדול כהןשל

 ו'את ה'שמים א"ת א( א, )בראובת מפסוקהיוצא
 שמיא חתום דביה גושפנקאיבן והואהיארץ
 ]ג[.וארעא

 שער חיים עץ )פר רבינו שכתב מה יתכןולזה
 ניר ל'הדליק בברכת לכוין פ"ר(חוכה,

 שם חיים עץ פרי ראה ]ד[ יט דרך לעיל ]ג[ אהי"ה אה"י, א"ה, א',]ב[

 הזה שם - אהו"ה ערך יעקב הקהלת לשון וזה ]ג[ חותם מלשון ]ב[ מז דרך לעיל ראה נא[ צודרך



יאאמונה ארזדרכי
 וכתב 'נחל'. תיבות ראשי שהואח'נוכה
 חולם 'מגול בנקודות הנזכר השם לכויןבסיטור
 מוה"ר שכתב מה פי על הרמז ויתכןקמץ'.
 שבסוף שלו בכללים זצללה"ה ווימאלחיים
 ונעונה בז( לג, )ונרם בסוד כ"א כלל חייםהעץ
 השם כי 'הדעת', על נאמר שזה קדם,אפקי
 בנקודתני[ אות כל מנוקד שבדעתהוי"ה
 המכר ]והשם[ )להשם( קמ"ץ, הול"םםגו"ל
 גימטריא הנקודות'[ עם קמץ חולם 'סגול 'עם 'נחל]היינו
 בדעת, הנאמר ההוי"ה שהוא'קדם'

וכאמורא[.

 הוא ברעי הקדוש שאמר מה יורמזו)ש(זה
-למשה  של הדעת שורש שהוא 

 תורה בלקומי רבינו שכתב וכמו ישראלכללות
- וקהל( פרשת)ר-צ  ב'עב' אליך בא אנכי הנה 
 'מכבי', ממפר הוא 'עב' כי מ(, ס, )שמיתהענן
 הנקודות' עם 'יהו"ה השם ממפר הואו'ענן'

 'ענן'. גיממריא ]י[ קדם' עם 'הוי"השממפר

 'יאמינו' בך וגם )שם( הקרא מסיים שפירלזה
 בדרכינו לעיל שכתבנו כמו והיינולעולם,

- כ"ה( דרך)עיין-  מכבי' 'יהודה כי 
 חנוכה נרות ידי שעל 'אמונה',גיממריא
 ישראל. בלבות אמונהממשיכין

- מכבי' 'יהודה כי יתכןולזה  פי על 
 כי ב( )ם, חדש זוהר בתיקוניהמבואר

 כמו 'מ"ב' עולים נקודותיו 'מכבי'השם

 כי ויתכן מקומותי[ בכמה לעילשכתבתי
 גיממריא שהם הנקודות עם - מכני''יהודה

 'קדם': מםפר עולה כנזכר,'מ"ב'

 צודרך

 כבוד ברור שאמרו מה יומר %יויתכן
 ענין הנה כי טטקוטו.הוי"ה

 המרומז השמן ימי על נעשה החנוכההנם
 שם מצוי זית ששמן מקום שבכלל'חכמה',
 פה, )מנחות רז"ל שאמרו כמו מצוייההחכמה

 במקומות יששכר בבני זקיני שכתב וכמיב(,
 במה היה התיקון ענין כי ויתכןרבימנא[.
 שהוא השמאל להרגל רפואהשהמשיכו
 שהתאבק בעת שנחלה במה ההוד,מפירת
 לב, )בראשית במור דבר, הבעל עםתקב

 שכתוב כמי יעקב, ירך כף יתקעכה(
 הנודע פי על יתכן ולזה האריז"לנב[.בכתבי
 שכיגב בשלח( )ורשת תורה בלקומי רבינומדברי
 ש-ט רופאך, הוי"ה אני כי בו( סי, )שם"בםוד
 שהוא )ולדעתי - יוג'ין ד' זהבפסוק
 "ט לא רפאך בתיבת כי יען מופרמעות
 ד' -ט הוי"ה' אני כי 'עלין- לי ונראה'יו"ד'.
 יודין הר' בכח בי והיינו שמג[. עיין -יודין(
 נמשך רופאך תיבת שקודם תיבות בר'שיש

 שהוא ע"ב מהשם הם יודין הד' כירפואה,

 לעולם היא הוה ושם היארץ, ו'את ה'שמים א"ת תיבות בראשי ונרמז וארעא, שמיא ביה דחתים גושפנקא סודהוא
 שכתב שם ראה ]ד[ טוב לא נפש דעת בלא גם ב( יט, )משלי שנאמר וזה 'טוב' בגימטריא והואבדעת,
 שהוא ]ב[ נקודות של הגימטריאות חישוב בענין בגליון מח דרך לעיל וראה ]ה[ עיון וצריך קמ"ץ','שב"א
 עד דרך סט דרך לעיל ראה ]ו[ שבדעת להוי"המרמז

 חיים עץ פרי וישלח פרשת המצוות, טעמי ראה ]ב[ ועוד יב אות שם, ב אות ב, מאמר ראה ]א[ צזדרך
 רפאך ה' אני כי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל הפסוק לשון וזה ]ג[ פ"ר חנוכה,שער



אמונה צחהררדרכיינ
 ורפואה חכמה מדות נמשך ומהםבחכמה]7[,
 נתרפא. זה ידי ועללהחולה

 'חולה מספר הוא 'חנוכה' כי יתכןולזה
 דנר השמן שבכח והיינו יודין', ד'עם
 ונתרפא. חכמה מוח להחולה נמשךחנוכה
 הוי"ה' אני כי 'עליך תיבות הר' כי מובןולה
 'אור', מספר עולה הנזכרים יודין מהד'חוץ
 נמשך ד'חנוכה' 'חכמה' האור ידי שעלוהיינו
רפואה.

 ביקור בכונת רבינו שכתב מה יתכןולזה
 'מה"ש' השם לכיין )בסיור(חולים
 הנקודות ידי ועל 'מות', גיממריאבמילואו
 ורפואה חיים נמשך 'ע"ב' בגיממריאשהם

 'ע"ב' בשם שיש ויתכן 'המותעה[.ונתבמל
 בו יש וגם בחכמה, המאיר השם שהואמה

 בפרי רבינו שכתב וכמו היסוד תיקוןסגולת
 מקבץ בכונת פי"ם( העבידה, )בשער חייםעץ

 שהשם 'ע"ב' גיממריא 'נדחי' ידי על'נדחי',
 מיפות של החמא לתיקון מסוגלהלז

 ולזה מקורם. אל להשיבם ולקבצםהמפוזרות
 החכמה כח נמשך ע"ב השם ידי שעליתכן

 ו( ז, )קהלת בחינת צדיק היסוד ותיקוןלהחולה

 בבחינת ולהיות בעליהן[, את תחיה''והחבמה
 עולמימ]י[. 'חי'צדיק

 שהוא במילואו 'מה"ש' השם כי יתכןולזה
 שהם הנקודות עם 'מות'גיממריא
 הוא במידור, שבחב וכמו 'ע"ב'בגימטריא
 ממקומו': הוי"ה כבוד 'ברוך לממפרעולה

 צחדרך

 שתיקנו הענין פי על בזה. יוטר שדויתכן
 מזוזה בשמאל 'חנוכה' נר א( כב,)שבת

 של החיים בחינת הוא ה' נר ענין כיבימין,
 כ, )משלי שנאמר כמו רקדושה, מממראהאדם

 היונים כשרצי כן יעל אדם, נשמת ה' נרט(
 החיות מהם ולקטול אברהם זרעלכלות
 השמנים כל לממאות רצו דקדושה,מסמרא
 האדם. חיות ולא הבהמיות חיות להםולמשוך
 מהם החיות נימל וחוה אדם בחמא כןועל
 אבלך ביום כי יז( ב, )נחושית שהבמיחוםבמה
 נאמר תשובה כשעשו כן על תמות. מותממנו
 ולאשתו לאדם אלקים ה' ויעש כא( ג,)שם

 'נר גיממריא 'עור' כתנות וילבשם, עורכתנות
 נשמת ה' נר חיים חמאות שמשםהוי"ה'
אדם.

 מאיר רבי של בתורתו כתוב היה בןועל
 שהוא יב(, פ"כ, רבה )נראשית 'אור'כתנות

 רוצעים י'נר' ט( יג, )משלי שנאמר מההיפך
 שכתב וכמו חז"ל ציוו כן ועלידעך.

 מצות לצרף בו( שאילהא )בראשית,בשאילתות
 מות' 'זז מור הוא מזוזה כי חנוכה, לנרמזוזה
 סו, כב )תיקת הקדוש זהר בתיקוני שאמרובמו
 שמאיר חנוכה של ענינו הוא שזה והיינוב(,
 הוי"ה' בנר 'אור כתנות בסוד הנשמהאור

 של בכחו והוא להנשמה, 'חיים'ונמשך
 דחנוכה הנם נעשה דיליה שמממרא'מממרו"ן',

 בשל"ה שכתב במו חנוכה' 'חנוךשהוא

 של השם כי הכוונה ואולי רע"ב יודי"ן ד' בו יש יו"ד( )בלי רופאך ה' אני כי כתוב שם תורה בלקוטיובאמת
 עוד וראה ב ס, שעה"ק ראה ]ד[ עיון וצריך ה"י(, וי"ו ה"י יו"ד יודי"ן ד' )והיא ע"ב של שם כחהפסוק
 ראה ]ו[ הנקודות( חשבון צ"ע )אולם שי"ן ה"א מ"מ - במילואו מה"ש ]ה[ שם ובגלית כס דרךלעיל
 א לז, יח תקון זהר תקוני ראה ]ז[ יסוד ערך יעקב, קהלת א יא, זח"ג ב סז, כב תיקת זהרתיקוני



יגאמונה צםדרךדרכי
 בדרכים לעיל וכנזכר ישכ( )ןותהקדוש
 של החיות כי ויריכן צא(. דרך פב )דגךהקודמים
 'ח"י' גיממריא 'מ"מ' מיתין הב' הוא'מממרו"ן'

 ובכרובי א(]א[ ד, )הקדמה בתיקונים שאיתאכמו
 )איתא כן ועל פעמימ]ב[. כמההאריז"ל
 הוא ברוך הקדוש אמר בהעלתךנג[(במדרש
 אני נרי משמר אתה אם בידי ונרך בידךנרי

 מספר הוא נר' פעמים 'ב' כי נרך,משמר
 שנרשם 'שד"י' משם הנעלמה[ כמספר'ת"ק'

 בקדושה והחיות הנשמה כמעםבהמזוזה
 של 'מ"מ' וכענין בהגוף, נעלמהשהוא

 שלו. החיות שהוא'מפמרו"ן'

 מספר כן על כי אפשר( )בדרך יתכןולזה
 עם 'שד"י' שם של החיות שהוא'ת"ק'

 'מממרו"ן' של החיות שהוא 'מ"מ'ממפר
 מספר הוא לאדם, דקדושה חיות נמשךשמהם
 הדלקת ידי שעל והיינו הנוכה', נר'להדליק

 דקדושה חיות ממשיכים אנו חנוכה''נר
 'המזוזה' ובכח חנוכה' 'הנר בכחלנשמותינו

 מות'. 'ז"זשהוא

 חנוכה' ד'נר במפרימנה[ שכתבו מה יתכןולזה
 'שלימה'. מלשון 'של"מ' מספרהוא
 אין כי ח( ח, )קהלת הכתוב דרך עלוהיינו
 ונגזר חומא שאם והיינו המות, ביום'שלמון'
 הבא ובעולם הזה בעולם לנשמתו מיתהח"ו

 קרויים בחייהם רשעים ב( יח, )ברכיתבבחינת
 חנוכה נר ידי על אכל שלמון. אין אזמתים,
 שלשה לו יש )הוא( מות' 'זז שהואומזוזה

 גוזר הוא ברוך הקדוש וכו', גוזר צדיקבבחינת
 צדיקי[. בי מושל מיוכו',

 היה דגל ובכל דגלים שנשאו מה יתכןולזה
 כמכה 'מי ואמרו 'מכבי', השםכתוב

 ממקומו', הוי"ה כבוד 'ברוך וגם הוי"ה',באלם
 שכן אדם', נשמת הוי"ה 'נר לסודשמרמז
 מכבי 'דגל גיממריא הוא אדם' נשמת'הוי"ה
 הוי"ה כבוד ברוך הוי"ה באלם כמכהמי

 .ממקומו'

 צפררך

 הוא חנוכה בלילי לאשר לפרש. ישעוך
 לעולמות יורדת המלכות אשרהזמן
 לנערותיה, וחוק לביתה מרף לתתהתחתונים

 הקליפות שהם זרים יבואו שלא יראיםואנו
 כן על מהשפע, וינקו הלילה בחשכתהשולמים

 ולא לה להאיר כדי חנוכה נרות מדליקיןאנו
 עץ )בפר רבינו שכתב וכמו החיצונים, בהיאחזו
 כב, )שנח כזיקני כן יעל פ"ר(, חנוכה, שער בר"תחיים

 שניהם כי בימין, ומזוזה בשמאל חנוכה נרא(
 מדברי כנודע מזוזה, השמירה. כח בהםיש

 השם עליה כתיב כן יעל ב(, לנ, )מנחרזהש"מ
 י'שראל ד'לתות ש'ומר תיבות ראשי'שד"י'

 הקודש במחברת מבואר חנוכה ובנרכידוע]א[.
 שמבואר מפמפי"ה, השם לכפין חנוכה()שער

 תתקלח רמז משלי, שמעוני ילקוט ה פט"ו, רבה במדבר ראה ]כ[ שם ראי לחי באר ראה ]א[ צחדרך
 'ת"ק' הוא הנעלם, שהוא לבד המילוי - ייו"ד' ד'ל"ת' שיי"ן' הכוונה ]ד[ פ"ז מו, שער חיים עץ ראה]ג[

 ב מה, זח"א ב טז, קטן מועד גמרא דאה ]ו[ ה אות ג, מאמד יששכר כני דאה]ה[

 הכלבו בשם רפת סימן דעה יודה ופרישה משה דרכי ראה ]א[ צפדרך



אמונה קרזדרכי
 ולזה לשמירה. מסוגל הזה שהשם יעקבבקהלת
 כבבת יהודך דורכני בכח( אנא )נהפלת מבקשיםאנו

 חנוכה'. נר 'מזוזה ממפר הוא 'בבת' כישמרם,

 במפר הקדוש אדמו"ר שכתב מה מכויןולזה
 זמן אין דבובת חנוכה( )במאמרי חייםדברי
 כח בו "ט בעצמו שבת כי חנוכה, נרהדלקת
 הוא כדאי דשבת חז"ל]ב[ שאמרו כמוהשמירה
 וכדאיתא הטומר, מגין בעצמו שהשבתשתגן
 במורי שם ועיין השמירה. הוא בעצמושהשבת המדרבי בשם רמז( סימן שבת, )הלכותבמור
 בזמירוני אוכ,ךיכם 61ה וב"ק. )סק"א(זהב

 שברן
 מספר הוא 'דרור' כי בת, עם לכן יקראדרור
 קודש בשבת שנעשה חנוכה', ונר'מזוזה
 כמו בעצמותו השבת קדושת מכחשמירה
 חנוכה'. ונר'מזוזה

 שם( חיים, עץ )נפר רבינו שכתב מה יתכןו6ה

 'להדליק' חנוכה נר להדליק בברכתלכוין
 וממשיכין מ"ה', מ"ג 'ע"ב גיממריאהוא

 ידוע וגם ב"ן. שם סוד המלכות שהואלחנוכה
 בכח השמירה נעשה בחנוכה כי לעילכנזכר
 יוצא הוא זה שם כי וידוע מפמפי"ה,השם
 )נשער חיים עץ בפרי שכתב כמו כוז"ומשם

 עמו נדהי מקבץ ברכת בכוונת פי"ט(העטירה,
 'כוז"ו' עם 'מפמפי"ה' כי יתכן ו6הישראל.
 ב"ן'. ס"ה מ"ג 'ע"ב בגיממריאהוא

 ממשיכין חנוכה נר הדלקת ידי שעלויתכן
 ממפר הוי"ה של מילויים הר' שלהבח

 על מעולה, לשמירה להיות מפמפי"ה''כוז"ו
 תשמעון 'עקב' יהיה יב( ז, )דברם הכתוב אמרכן

 והיינו לך, אלקיך ה' ושמר וגו' המשפמיםאת
 תיבות הראשי 'עםמ"ב' מממריא הוא 'עקב'כי
 נוכם והיינך ב'ן[. מ'ה, ס'ג, ןעיב, מילואים הד'של
 שמות הב' של הבח להמשיך בחנוכהתזהר
 לך יהיה לך, אלקיך ה' ושמר מפמפי"ה,כוז"ו

 וכאמור. בישין, מרעין מכללשמירה

 דגל כל ועל דגלים שנשאו הרמז יתכןולזה
 ברוך ואמרו 'מכבי', השם כתובהיה

 באלם כמוכה מי וגם ממקומו, הוי"הכבוד
 בג' שוכן מפמפי"ה שהשם ידוע כיהוי"ה,

 על שמות בג' ועשיה יצירה בבריאהמשכנותיו
 חיים עץ פר' )ראה פה"ד צוה צב"א, עלמג"ן,
 באלם כמכה מי מכבי 'דגל כי יתכן ולזהשם(.
 ממפר הוא ממקומו' הוי"ה כבוד ברוךהוי"ה
 צוה צב"א על מג"ן על מפמפי"ה'חנוכה

 השוה: במספרפח"ד'

 קררך

 הוי"ה כבוד ברור שאמרו שדויתכן
 בפרי רבינו מדברי ידוע כיממקומו.

 שעשה של הכונה פ"ר( חנוכה, )שער חייםעץ
 אותיות הוא 'שעשה' לאבותינו,נמים

 שמאירים נהורין ש"ע מוד היינו'שע-שה',
 יוג'ין במילוי ונעשה ונמתק אלהי"ם,לשם

 ידי על נעשה וזה אותיות. ו'ה' 'ש'גיממריא
 גיממריא שהוא במילואו' א"ל פעמים'ב'

 היינו 'נם-ים']א[, אותיות הוא ו'נמים''ש"ע'.

 וכו' שתרחם יכולה - חולים כקור לגבי א יב, שכת גמוא ראה]כ[

 ודו"ק הנסים על תפילת על כתוב שכן לעיל צויין כבר ]א[ קדרך



קצהאמונה קרלדרכי

 ים קריעת של נם אותו מעין בחנוכהשהיה
 שם. עייןסוף,

 חכמינו דכרי בביאור שאמרתי מהובהקדם
 אסתר שהגיעה כיין ב( סו, )מגילהז"ל

 עובתני, למה אלי אלי אמרה הצלמיםלבית
 שהוא לפעמים מצאנו א"ל השם כיוהיינו
 א"ל המד ג( צ, )תהלם מור כגון גמור,המד
 שפע בוקר ככל נמשך השם שמזה היום,כל

 של הכונה ידוע שהוא וכמו הלבשה,ואורות
 פ"ב(. התפלה, שער חיים עץ )פף ערומיםמלביש
 מממרא הוא א"ל שהשם מצינו לפעמיםאמנם

 )שער חיים עץ בפרי רבינו שכתב כמורגבורה,

 שבכח זיעם, א"ל יב( ז, )תהלים כמי פ"ח(הסלחם,
 בהקליפות גוער הוא ברוך הקדוש א"להשם

 היה וזה מהקדושה. ינקו שלא אחראוהממרא
 תתאהנב[ שכינתא שהיא המלכה באסתרהענין

 וחוק לביתה מרף עת בכל לתתשדרכה
 א"ל בהשם משתמשת הואלנערותיהנג[
 כנזכר היום כל א"ל חמד בסוד דחמדמממרא
 עליה התגברו כאשר עתה אמנםלעיל.

 לינק ורצו הסמא אחשורש בכחהחיצונים
 עם ישראל לצורך והביאה שהכינהמהשפע
 היינו עזבתני, למה אל"י אל"י אמרהקרובו,
 הב' א"ל בהשם להשתמש צריכה עתהכי

 הקליפות על להתגבר דגבורה, מממראשהוא
 יום. בכל זועם א"ל במוד מהקדושהולהרחיקן

 הנם שהיתה סוף ים קריעת כשעת כןועל
 ורפא למצרים עוף ורפאת[, עוףבבחינת
 כן על א"ל, השם בכח היה והכללישראל,
 כי לה' אשירה א( סו, )שמות ישראלכשאמרו

 כאינת שהוא בים, רמה ורככו מום גאהגאה
 לי ויהי י"ה וזמרת עזי אחרא, להממראבגוף

 על אמרו לישראל, רפא בחינת שהואלנטועה
 א"ל, השם בכח אל"י זה בכח הוא שהכלזה
 רמה ורוכבו מום גאה גאה שהיה כמהבין
 שעזי מה ובן יום, בכל זועם א"ל במודבים

 חמד בבחינת הוא לנטועה לי ויהי י"הוזמרת
 היום. כלא"ל

- באלם כמכה מי אמרו כןועל  )מיעומ 
 מממרא פעמים, ב' היינו שנים(,רבים
 הקרא מסיים ולה דגבורה. ומממראדחמד
 זועם' 'א"ל עם א"ל' 'חמד כי תהלות,'נורא'
 א"ל', פעמים 'ב' רזא שהוא 'נורא', ממפרהוא
 האמצעי קו הוא 'נורא' כי כנודענה[)היינו
 מתרווייהוני[(.דכליל

 שכתכונ'[ מה יתכןולזה
 לכויי

 שעשה בברכת
-'נמים'  החנוכה הנם גם כי 'נם-ים', 

 נגוף בבחינת מוף ים דקריעת נם בדרךהיה
 ברחמיך ואתה אומרים שאנו וזהוורפוא.
 ריבם את רבת צרתם בעת להם עמדתהרבים
 גבורים ממרת נקמתם את נקמת דינם אתדנת
 היינו אחרא, להממרא עוף בבחינת שהואוכו',
 אומרים שאנו מה היא וכן יום. בכל זועםא"ל

 ופורקן גדולה תשועה עשית ישראלולעמך
 כל א"ל דחסר מממרא שהיא הזה,כהיוון
 הנמים כדוגמת והוא לעיל, כנזכרהיום

 כאמור. מוף יםדקריעת

- 'שעשה' הכונה יתכןולה  'שע-שה', 
 נתמלאו פשומ אלקים אותיותשהה'

 ראה ]ד[ א נח, שם זהר תקוני ראה ]ג[ שם ראי לחי ובאר ב נו, כא תקון זהר תקוני ב רעה, זח"ג ראה]כ[
 פ"ד חנוכה, שער חיים עץ פרי ראה ]ו[ וגבורה חסד ]ו[ א עד, ל תקון זהר תקוני ראה ]ה[ א לו,וח"ב



אמונה קאילדרכיקצו
 ה'ב' ידי על 'ש', בגיממריא להיות יודיןבמילוי
 'ש"ע' גיממריא שהם במילואם א"ל'פעמים
 דחנוכה הנם ידי שעל והיינו לעיל,כנזכר
 לעיל כנזכר אל' פעמים 'ב' ידי עלשהיה
 של הדינים נמתקו ורפא נגוף בבחינתשהוא
 כניממריא להיות ממוזג ונעשה אלקיםהשם
 כלול שהוא כנודע, 'ברחמים' ממפר שהוא'ש'
 רחמים']"[. דין 'חמד קוים הג'כל

 דין 'חמד ממפרס[ הוא ורפא' 'נגוף כיויתכן
 נהורין. הש"ע האירו כן ועלרחמים',

 'מי דחנוכה בגס גם שאמרו יתכן כןועל
 ההמתקה ענין שכל הוי"ה', באליםכמכה

 הרמז נכון ולזה א"ל'. פעמים 'ב' ידי עלנעשה
 ממפר ועם 'אלהי"ם' עם א"ל' פעמים 'ב'כי

 הוי"ה כבוד 'ברוך בגיממריא הוא'ש"ע',
 :ממקומו'

 קאררך

 כבוד ברוך שאפרו מה לוסר שדויתכן
 הה"ג מדברי ידוע כי מסקוסו.הוי"ה

 המפר שבסוף בתשובות זצ"ל אמוניםשומר
 התיקון עיקר כל כרחך דבעל שהעלה ה()שאלה
 דזעיר הזיוג נעשה זה ידי שעל הוא חנוכהדנם

 הענין יתכן וכה שם. עיין בפנים, פניםונוקבא

 עבטם המזוזה, כנגד הוא חנוכה נרשמצות
 מור שהוא ב(, רמו, )זח"נ שר"י השםמאיר
 )תקוני הפנים שך שהוא א(, רנח, )זח"נ רבוכשם ששמי ב(, סו, כא תיקון זהר )תקוני מממרו"ןהמלאך

 ב(. ב, הקרסהזהר

 ושב( )פרשת השל"ה מדברי כנודע לומרויש

 הוא דחנו"ך מממרא הוא חנוכ"הדמוד
 נעשה ידו על כי זה ולעניןמממרו"ן]א[,

 אשר בפנים, פנים ונוקבא דזעירהתיקון
 נאמר כן על הפנים. שר נקרא מעמאמהאי

 התיקון לעשות אברהם הלך כאשרבעקידה
 ידי על ונוקבא דזעיר היחוד שלהשלם
 המקום את יירא ר( כב, )בראשית נפשהממירת
 הש"ס בלקוטי )ראה תורה בלקומי ומבוארמרחוק,

 גיממריא הוא 'רזקוק' ובהיפוך כ"ז( פ"אאבות
 'ב' גיממריא 'מקום' כי ויתכן'שד"י'.
 'הפנים' מוד היינו 'מגן' כי והיינו מגן',פעמים
 חיים ע" )פר אברהם מגן בכונתכמבואר

 א"ל'. פעמים 'ג' מוד שהוא פי"ז( העמירה,שער
 בפנים פנים מוד מגן' פעמים 'ב' כי יתכןולזה
- דנוקבא ופנים אנפין דזעיר פנים-  הוא 
 הפנים, שר מוד שהוא שד"י השםבכח

וכאמור.

 נמים 'שעשה' מברכין זו שלכונה לומרויתכן
 'ב' ממפר שהוא נהורין ש"עמוד
 ומזהו 'ש"ע', גיממריא במילואו' א"לפעמים
- חנוכה של הכונהעיקר  'הארת )היינו 
 פ"ר(. חנוכה, שער חתם עץ )פרפנים'(

 כב יט, ישעיה בפסוק ]ח[ ובפרדס אור ובמאורי יעקב קהלת עוד וראה א עז, לג תקון זהר תקוני ראה]ז[
 התיבות ב' של הכולל ועם ורפוא של הו' ונוסיף בפנים נגוף של הו' נניח ואם - ו' עם ורפוא ו', בלי נגףכתב
 מכוון הגימטריאיהיה

 צא דרך פב, דרך לעיל מובא ]א[ קאדרך



קםאמונה קאילדרכי

 היחור זה צורך הדבר דהיה עוד לומרויש
 ישראל על עמדו היונים כי בפנים,פנים
 מלך של אורו ולבמל תורתך'להשכיחם'
 השם לעורר הוצרכו כן על דודנב[, בןהמשיח
 שכחה( )ערר יעקב בקהלת שמבוארכד"ת,

 'רי"כ מקליפת להציל עומד הוא כד"תשהשם
 לתלמידי 'להשכיח' הממונים חיילותיה'ותר"ה
 מבמלם, הוא הזה והשם וכו', תלמודםחכמים
 ולזה שם. עיין דוד', בן 'משיח בגיממריאוהוא
 א"ל' פעמים 'ב' עם בפנים' 'פנים כייתכן
 גיממריא הוא פנים, הב' של שורששהוא
'כדת'.

 יעקב בקהלת שכתב מה לפי לומר עודונכון
 הוא כד"ת שהשם דהענין כדת()ערר

 השם כי דוד, בן משיח של מצחו עלחקוק
 שם ו'במצח' עליון', 'מדעת נמשך הואהזה
 שם. עיין 'הדעת', גילויהוא

- השמן שהיה זה פי עלויתכן  )שהוא 
- התורהב[( שלהחכמה  חתום 

 הישועה היה וזה גדול, כהן שלבחותמו
 החותם יסוד כי היינו הזה, ובזמן ההםבימים
 תוות מראשי היוצא אהו"ה השםהוא

 ה'ארץ ו'את ה'שמים א"ת א( ח,)נראשית
 וארעאנד[. שמיא חתום דביה גושפנקאדאיהו
 חכמת שהוא השמן היה זו שלכונה לומרויש

 יתבמל שבכחו זה, בשם מחותםהתורה
 מהתלמידי התורה לשכח שרצו היוניםכח

 כנזכר שכחה השם עליהם ולהשליםחכמים
לעיל.

 מוב, כי אור בסוד היה שהקטועה יתכןולזה
 )מאמר יששכר בבני אא"ז מרן שכתבכמו

 כי יתכן ולזה כב(, אות ח אות תורה,אור
 התיקון והיינו אדנ"י', 'הוי"ה עם בפנים''פנים
 פנים אדנ"י 'הוי"ה שעומדים חנוכהשל

 'תנ"ג' גיממריא הוא לעיל, כנזכרכפנים'
- כזה מילואיו' ג' עם 'אהו"ה השםכממפר  
 אל"ף ה"י, וא"ו ה"י אל"ף ה"י, וי"ו ה"י'אל"ף
 ה"א'. וא"וה"א

 חנוכה מאי כ( כא, )שבת בש"מ איתאולכך
 כל וסמאו להיכל היוניםכשנכנסו

 שהיה שמן של אחד פך ומצאו וכו'השמנים
 לפי ויתכן גדול, כהן של בחותמומחותם
 במנד המקובלימנה[ מדברי נודע כיהאמור
 לפני שכחה אין כי השנה( לראש מוסף)תפלת
 מעלמא רק הוא השכחה כי כבודךכמא

 דדכורא לעלמא )בא'( וכשנתעלהדנוקכא,
 כמא לפני שכחה אין וזהו שכחה, איןשם

 שם אנפין זעיר סוד הוא 'לפני'כבודך
 )ערר יעקב בקהלת שכתב וכמו שכחה,אין

 ה(. אותשכחה,

 השכחה לגרום כשרצו היונים כי יתכןולזה
 מוד ל'היכל' נכנסו תורתךלהשכיחם

 שהוא קדשו בהיכל הוי"ה במוד אדנ"ישם
 לגרום ביכולתם ושם דנוקבאני[,עלמא

 עליהם גברו הקדישים והכהניםהשכחה,
 מהוד )ע"ש מהסידור נודע כי 'אהד', פךומצאו

 קודש שבת מוצאי של מהיחוד האריז"ל*נירה(
 השונה דומה ואינו 'ק"א', גיממריאשהוא

 שם, ב אות ב, מאמר יששכר בני וראה ב פה, מנחות גמרא פי על ]ג[ יששכר כני כשם לעיל ראה]כ[
 ראה ]ו[ ואתחנן פרשת המצות, שער ראה ]ה[ אהו"ה ערך יעקב, קהלת א רנא, וח"א ראה ]ד[ יב.אות
 ב לג, יח תיקון זוהרתקוני



אמונה קניזדרכיקצת
 )חגיגה ואחד פעמים למאה פעמים מאהפרקו

 'ק'וי[(. שגימטריא 'מם' בימול )שהוא ב(ם,
 עם 'ק'( )גיממריא 'פך' שמצאו אמרוולזה

 'ק'(, )של השכחה לבטלאחדו"[

 כהן של כחותמו מחותם שהיה לומר "טולזה
 ויחי פרשת הקדוש מזהר כנודעגדול,

 עיין אנפין, זעיר סוד הוא גדול דכהן א(וט[)ר",
 להמשיך בחנוכה הכונה דעיקר יתכן וגםשם.
 כסוד להמלכות, קם"א ע"ב העליוןמיחוד
 בפרי רכינו שכתב כמו השוק מן 'רגל'שתבלה
 'רגל' כי היינו בזה, ח"ד( חניכה, )שער חייםעץ
 חנוכה של התיקון שזהו 'זכור' מספרהוא

 השכחה, לעמל דדכורא מעלמא אורלהמשיך
וכאמור.

 אמרו המלחמה כבשו שכאשר יתכןולזה
 דרך על ממקומו, הוי"ה 'כבוד'ברוך
 אלא 'כבוד' אין מ"ג( )פ"1, באכותשאמרו
 הכמים' 'בבגד 5ה( ג, )משגי שנאמר'תורה',
 החכמים של 'הכבוד' שהחזיר היינוינחלו,
 למקומו. תורתם( ישכחו)שלא

 לעיל הנזכר השמן של החותם כי יתכןולזה
 'היכל' ממפר עם 'תנ"ג', ממפרשהוא

- בושנננמו  כנזכר דנוקבא עלמא שהוא 
 הויטה כבוד 'ברוך ממפר הוא -לעיל

 :ממקומו'

 קבררך

 )כדרר לעיל הנזכר אמוניםשומר בעי הרב דברי פי עי לומר שדויתכן
 באלים כמכה מי שאמרו במה זה4שיפני
 רז"ל דרכיו ב( נו, )גטין בש"ס הנה כיהוי"ה.
 באלמימוא[. כמוכה מי באלם, כמכהמי

 שאמרתי מה פי על לומר, "ם העניןופנימיות
 יז( 5א, )דברים בפסוק גילך( )בפרשת כברזה

 נודע הנה כי לאכול, והיה מהם פניוהסתרתי
 דמה חקת( )פרשת תורה בלקומי רבינומדברי
 דאיש הזווג ענין פעמים כמה בתורהשנמצא
 )משני פיה ומחתה 'אכלה' אכילה, בלשוןואשה

 )בראשנו 'אוכל' הוא אשר הלחם אם כי כ(,5,

 באחור אחור בהיותה המלכות כי הוא 1(,לט,
 התפארת מיום הנה אז אנפין זעיר בעלהעם

 הוא כביכול שלו האמה פי שהוא אנפיןדזעיר
 עמו להיות החזיר כאשר אך שלה, הפהכעד
 למעלה עולה שלה הפה נמצא ואז בפניםפנים

 דהיינו דדכורא, היסוד כנגד הוא שלהוהיסוד
 עתה עד שהיה למקום עולה שלהשהיסוד
 אחור כשהוא התיקק קודם ואו שלההפה

 בלשון התשמיש בחינת שנקרא הואבאחור
 שם. עיין וכו', שלה הפה במקוםאכילה

 בזמן )היינו מהם, פני והסתרתי לומר ישוזהו
 והיה כנזכר(. באחור אחור הואשהזיונ

 'מסוה', פניו על ויתן וכו' 'מס' נקרא השכחה על הממונה השר כי דע - ב( )ג, רז"ל מאמרי שער ראה]ז[

 'מס' כמנין ב( ט, )חגיגה פעמים מאה פרקו השונה ולפיכך למעלה, הפסק לעשות רוצה הזו הקליפה כיר"ל

 ראה ]ט[ אחד שמן פך שהיה ]ח[ להשכיחו בו שולט ואינו ונוצחו עליו מתגבר הוא 'ק"א', והשונהשוכח
 גדול כהן ערך יעקבקהלת

 שם ובגליון ב דרך לעיל הובא ]א[ קבדרך



קצם44כטךנך2 קבדרךדרכני

 צריך שהיה במקום שלה הפה )שאזלאכול,
 שהיה במקום כן ועל שלה(, היסודלהיות
 שם להיות צריך ביסוד הזיוג להיותצריך
 אכילה.מקום

 נאמר סוף ים קריעת כשעת כי יתכןולזה
 ולא 'באלם', כמכה מי בתורהבאמת
 כנזכר שם( )בגיטין רז"ל שדרשו כמו'באלמים'
 בגמרא רז"ל שאמרו מה כרחך ובעללעיל,
 המר בגלות עתה היינו באלמים כמכהמי

 נאלמתי ג( לט, )תהלים עתה כי והיינוהזה,
 רבינו מדברי ומבואר ממוב, החשיתידומיה
 במוך שהיא פ"ב( הקדשים, )שער חיים עץבפרי
 והיינו פיו. יפתח לא כ'אלם' וכביכול י"ה,דום
 התגברות שהוא בגלות עתה כי האמור,לפי

 מהאחוריים ינקו שלא מתייראים ואנוהחיצונים
 שכתב כמו באחור, אחור הזיוג הוא כןעל

 ובשאר פ"א השנה, ראש )שער חיים עץ בפרירבינו

 שהוא המלכות של הפה הנה כן עלרוכתי(,
 אין ושם הימוד כמד הוא הקדישההשכינה
 דומיה נאלמתי נאמר כן על הדיבור,מקום

 לעיל )ועיין - פיו יפתח לא כאלםוכביכול
 בזה(. מ"ובדרך

 לזמר ונתקן הפייסן שאמר מה לפרש ישובזה
 בשירה רוממוך ידידים מילה בריתביום
 ברית שביום והיינו באלים, כמכה מיקדמוך
 שלה הפה ונעלה צדיק הימוד שנתקןמילה
- 'מילה' גיממריא 'פה'למעלה  שכתב )כמו 
 ובזוהר לר( פרשת המצות, )מעמי האריז"לבכתבי
 פעמים( כמה ב( קה, סם תיקון והר )תקוניהקדוש
 הפה נגד בפיה המלכות עליית בחינת ואז-
 ידידים כן על כביכול, אנפין זעירשל

 המלכות(. את ומרוממין )שמעלין)י(רוממוך,
 כביכול אותה )שמעמידין ')י(קדמוך',בשירה
 ואז אחור. בבחינת ולא לפנים 'קדם'בבחינת
 'באלים', כמכה מי השירה( בלשוןאומרים
 כנזכר(. באלמים ולא)היינו

 נמים שעשה מברכים אנו בחנוכהוהנה
 עץ )פרי רבינו בדברי ומבוארלאבותינו,

- 'נמים' פ"ר(]ב[ חנוכה, שערחיים  כמו 'נם-ים' 
 מה יתכן האמור ולפי מוף. ים בקריעתשהיה
 עם על עמדו שהיונים הנסים( על )תפלתשאמרו
 כי והיינו רצונך, מחקי להעבירם ישראלבני

 שנאמר כמו מילה, לברית כינוי הוא'חוק'
 עולם, 'ברית' לישראל 'להוק' יז( ש, א הימים)רברי
 ק4, )שבת שם בשארו 'וחוק' אומרים אנווכן

 מילה מצות לבמל רצו שהיונים והיינוב(.
 בבחינת הקלקול נעשה זה ידי ועלמישראל
 לאכול והיה בסוד הנוקבא של כביכולהפה

 לאחר אבל כביכול, באלמים כמכה מיבבחינת
 שנתעלה בפנים פנים במוד התיקוןשעשו
 לעיל כנזכר למקומה המלכות של הפהבחינת
 אלו ]חנוכה[ ימי שמונת קבעו התיקון,לאחר
 ים', 'נם במוד הגדול לשמך ולהלללהודות
 מי ואמרו קדמוך ובשירה רוממוך ידידיםאשר
 דייקא. 'באלים'כמכה

 החשמונאים אמרו התיקון שבזמן יתכןולזה
 דייקא 'באלים' כמכה מי אז ישראלוכל

 הימוד אז נתקן כי כנזכר, 'באלמים'ולא
 הגדול לשמו ולהלל להודות שנוכלדנוקבא
 ההם בימים אתנו ישועותיו ועל נפלאותיועל

 ברוב למוכה יעשה כן עולם ועד הזה,ובזמן
 וחמריו:רחמיו

 הנסים על כונת ראה]כ[





ממתחות





 ערכיםממתח
ריא והודאההללא

ר'ארהאברהם
רהאדפ
זרהאהרן
רהאור

ר'אזיתאותיות
ר'ארו ואשהאיש
רו ושתיהאכילה
זץרואליהו
אמונה
ר'אחידשרזאמת
ר'א המקדש ת1רזאסתר

ר'ארזאפיקורסים
ריבחנוכהאדיה
רזאש

ריחאים

מב

ריחטבערחבטחון
רח המקדשבית
ירחבלעם רח העולםבריאת
רות מדית גירת מילהבדית

ריח ולילהיום
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 עניניםמפתח

א
אברהם

 יחד וגבורה מחסד כלול כהן בחינת החסדאיש
 מיליןאקדמית

 מגיע שאין למי אפילו השפעות ולקבל להמשיךבכחו
 א דדך חסד בתורת רק דין פי עללו

 אף לתפלתו מקום כשקבע מבוקשו יתברך השםעשה
 ח דרך יתפללשלא

 בקש ולא האמיתי, האחד לשם יתברך שמו מייחדהיה
 יא ררך והרוח המקום לפי אלקי וכחשפע

 אף הראשון במקומו עומד ונשאר שפלה נפשוהיתה
 יב דדך שנתעלה פיעל

 עולם של מקומו יתברך השם בתפלת תלוי שהכלידע
 יב ררך בתפלתו תלהולא

 רצון לקיים רק וסברא טעם שום בלי ה' צוויקיים
 כה ררךהבורא

 ומופתים חושית בראיה ה' יחוד לקיים יכולהיה
 כה ררך פשוטה באמונה עליו וקיבלהמוכיחים

 יחוד ענין שהוא בעקידה נפש המסירות לעשותכיוון
 לו ררך שמעדקריאת

 ררך גיהנום של מדינה בניו להציל ברזל כעמודיעמוד
 עטנ,

 ררך אברהם גימטריא בחנוכה שמאיר א"ל פעמיםח'
 עח עב, מה,נ,

 עבררך א"ל חס"דנקרא

 עבררך צדיק היסוד מדת שתיקן הראשוןהיה

 כדי ברית, עמו כרת וקודם עשירות, ה' לוהבטיח
 ברכה לו ויהיה צדיק, דיסוד מסטרא ההשפעהשתהיה
 מא ררךלדורות

 לבטל המקוה כח תתק"ס גימטריא ושרה יצחקאברהם
 צר ררךהקליפות

אדם
 למספר א' אות ולהוסיף להמשיך לכוון צריךבחנוכה

 צה פה, פב, נו, מח, יט, דרך אדם ונעשהדם

 המרכבה רגלי ג' נגד הם ביום מתפלל שאדם תפילותג'
 ררך הד' הרגל הוא המתפלל והאדם נשר, שוראריה

נו

אהרן
 הוד מדת עד שמאל לצד ונמשך החסד ממדתשרשו

 מיליןאקרמות

 מילין אקרמות הוד מדת בגבולו שהוא המגיפהעצר
 על תשובתו נתקבלה ולא כעבד דינו שמא יראהיה

 חנוכה מצות אות ה' לו ונתן במדבר, הידועהחטא
 ח ררך בנים דין לנושיש

 תפילה ידי על הדינים להמתיק גוזר צדיק בבחינתהיה
 בוררך

 דדך חנוכה בנאת שמאירין מדות ג הי סוד אהרןזקן
מז

אור
 יררך במילואו חנוכה בגי' במילואואו"ר
 הרוחניות, החכמה הוא והשמן גשמית, פתילה בו ישנר

 כ ררך אותן מחברוהאור

 כררך רוחני מגשמי כשנעשה באלף, או"רכתנות

 עולז,ררך האור להרבות בשמן הי חנוכהנר

 סט סה, מב, לז,ררך

 פה לז,ררך

 לחררך

 עג מב,ררך

 מזררך אור סוד והיצ-ט חשך סודהיצה-ר

 סהדדך חנוכה נר סוד הם המאורות שניסוד

 של אורו והוא הדעת מזכך הוא חנוכה של הגנוזאור

 הגנוז אור מסוד בא חנוכהנר

 א' מאות בא האורעיקר

 ביצירה הם המאוריםכל

 החכמה הואאורה



 פטררך מעדן דנהיר נהר איהו ו' מזררך המשיחמלך

 סח ררך הישועה לסימן אור של אבוקותמדליקין

 סטררך חנון מדת בכח מאיר חנוכהאור

 אור ולעשותם אש של הדינים להמתיק חנוכה נסעיקר
 ערררך

 המאיר, דטוב ומסטרא השורף, דרע מסטרא בו ישאש
 פא ררך הטוב האור שנתרבה הואוהנס

 פב ררך טוב כי לאור אש קליפת שנהפך בחנוכההנס

 חשיכה והאיר בחסדים הגבורות נכלל המנורהבכח
 פר ררךכאורה

 פח פז,ררך אור יהי בסוד התיקון הי'בחנוכה

 צא ררך פניא"ל או"ר בסוד חנוכה שלהתיקון

 צחררך או"ר כתנות בסוד הנשמה אור מאירבחנוכה

אותיות
 יגררך לפה רומז פ' היד, לכף רומזכ'

 פה לז,ררך א מאות בא האורעיקר

 בתמונת ונוקבא דז"א הזיווג אם הוא השלםהתיקון
 לח ררך האות

 מזררך י אות זהמרגליות

 נדדרך הדלת סוד דאות

 גהררך הז' ספירה מלכות על מרמז זאות

 נהררך עליון פלא סוד המתקה הוא אאות

 נטררך שישית מדה שהיא היסוד למדת מרמז 1אות

 ררך ער הוא פעמים י' מספרם דאורייתא אחויןכ"ז
ס

 מאררך ו' אות סוד שהוא מרא סודז"א

 מאררך ד אז נקראת קומה קצרכשהמלכות

 פ ררך קדומה חכמהיו"ד

 פדדך ו' אות הוא דחנובה האמצעיתהקנה

 ואשהאיש
 קב סו,ררך אכילה לשון נקרא ואשה אישזיווג

 מזררך היצה"ר שורש האשה של הרחםפתח

 ולהחזיר והאשה האיש של האש לכבות נתקן חנוכהנר
 סד דרך הי"קלהם

 סטררך זרה אשה נקראתהקליפה

 עגררך ושמחה חדוה נקראזיווג

 המקוה כח ס תתק גי' שרה, יצחק אברהם ר"תאיש
 צר ררך קליפותהמבטל

 ושתיהאכילה
 יטררך בחנוכה חלב מאכלי לאכולנוהגים
 עובד הש"י לעבודת חזק גופו שיהא ושותההאוכל
 כ ררך תמידהש"י

 להש"י רוח נחת שיהא להשיג בכחם איןאפיקורסים
 כ ררך ושתיהמאכילה

 מצוה לשם ולא הגוף את לענג שאוכלו גסהאכילה
 לטררך

 לכבד השבת את ומכבד מעיים, חולי תחילת שבתענג
 לט ררך הש"יאת

 לזכרון טוב בכונה לשכחה, קשה כונה בלא זיתאכילת
 עטררך

אליהו
 מיליןאקרמות בגבורה מחסדכלול
 פזררך הנצח מדתתיקן

אמונה
 ע"פ הם הטבעית ההנהגה שכל יראה באמתהמבין
 בג ררך ית"ש מאתוהשגחה

שלימה באמונה מאמין שהוא בכונההמתפלל
 כגררך בעזרו יהי' שהש"י בטוח פרטית,בהשגחה

 רק אנושי, בשכל מושגת אינה התורה שכללהאמין
 כה דרך רבינו ממשה איש מפי אישבקבלה

 השמועה ע"פ ה' במציאות להאמין ה' יחוד מצות עיקר פזררך הוד הוא ה' נצח, הואו'



חונהשאש

 בהדרך חקירה ע"פ ולאוהקבלה,

 נכלל אמונה אם והבה"ג הרמב"ם מחלוקתביאור
 כה דרך מצותבתרי"ג

 בה' האמינו ה', להם שנגלה אף בקי"ס, ישראלשבח
 כה דרך מידיעתם ולא אמונתםמחמת

 כהדרך חקירה ע"פ ה' ביחוד להאמין לו מותר נחבן

 ואחדותו יחודו מאמונת ישראל את להעביר רצויוונים
 מבדרך

 ומזון טרף לבקש למרחקים לילך לו אין בה'המאמין
 מבדרך

 מבדרך באמונה תלויבטחון

 פקפוק יש רב הון יאסוף למען וחושב במלאכההעוסק
 מד דרךבאמונתו

 ואחדותו ביחודו פוגע הוא לתורה עתים קובע שאינומי
 מד דרךית"ש

 בלי המצות מקימים כשישראל אמונה, בגי'בנים
 נב דרך בנים הם ה' לרצון רק טעמםלשאול

 ואחדותו יחודו באמונת בנפשו פוגם הואהמתגאה
 סג דרךית"ש

 צו דרך ישראל בלבות אמונה ממשיכין חנוכהנרות

אמת
 אהי"ה פעמים אהי"ה שהוא אמת, הקב"ה שלחותמו

 כאדרך

 עא מה,דרך בז"א ולא תליא בעתיקאאמת

 עא מה, דרך ואמת מדת נתעוררבחנוכה

 האמת כח נמשך ההוד תיקוןע"1

 ואמת מדת נתעורר שופרבתקיעת

 פה ס, דרך אמת פעמים להח' לכוון צריךבחנוכה

 ס דרך ואמת מדת מתקניםבשמן

 אמת ונעשה למת אותו וממשיכין א' מאיר רצוןבעת
 פהדרך

אסתר
 דרך תפילתה מצד ולא אל חסד מצד להפצעבקשה

 גזירת בתורת אבל ראויים, אינם ישראל אם אףבקשה
 בו דדך מקיים והקב"הצדיק

 קדרך תתאה שכינההיא

 ובהתגברות דחסד, מסטרא אל בשםמשתמשת
 דרך בגבורה מסטרא אל בשם השתמשההחיצונים

ק

אפיקורסים
 הארורה הפלוספיא יון חכמת נגד להלחם הזמןחנוכה

 מיליןאקדמות
 כדרך הגשמיים בדברים ה' לעבוד שא"אדעתם

 לתקן הכתר, עד הרשעות גברה האפיקורסיםמשרבו
 כב כא, דרך ולמלשינים ברכת תקנוזאת

 בשמים רשויות ב' וחשב מט"ט ראה כי אחר, שלטעותו
 לחדרך

 דרך גשמי טעם בה שאין מצוה שום שאיןאומרים
לט

 לטדרך אפיקורסות להגביר רצויוונים

 נבדרך העב שכלם עד שהם במצוותממאנים

 צו סז, דרך מינות ולזרוק הדעת לקלקל רצויונים

 סז דרך לה' הו' בין פירוד עשה האפיקורסיםקלקול

אריה
 נדרך אריה בדמות מיכאלמלאך

אש
 פד פב, סד, נ,דרך אש מספרמנורה

 סד, סג, נ, דרך אש מכבה שהוא סגולתו מכב"ישם
 פד פא, עו, עד, עב, סז,סה,

 נהדרך הקליפות שורף חנוכה נר של המנורהאש

 ינקו שלא מעלה של האש מדליק מיכאלמלאך
 נה דרךהחיצונים

 נחדרך אש יהי' בימינו במהרה המקווההבית

 סגדרך באש נדוןהמתגאה

 ונר אש, מהם נשאר הדת על העוברים ואשהאיש
 סד דרך זה אש מכבהחנוכה

 ע"י וממשיכין הגבורות, תוקף אש רשפי הוא חנוכהנר
 סה דרך דרחמים מכיליןיג

 מחדרך

 סדרך



מפתחרח

 הרינים ונמתקים בזה זה הנכללים ומים אש סודשמים
 פהדרך

 פד עב, סז,דרך אש שורשו תאוה שליצה"ר

 דרך האש גבורות המתקת סוד ואור, מאש כלולנר
עד

 ומסטרא השורף, ררע מסטרא ענינים, ב' בו ישאש
 פא דרך המאיררטוב

 פבדרך רע כולו מתלקחת אשקליפת

ב
בטחון
 פרנסתו לו ישלח קלה בהשתרלות כי בה' לבטוחראוי

 מבדרך

 הבטחון במרת עצמו לרבק עומ"ש לקבלת ויסגרעיקר
 מבררך

 מבדרך הבטחון שם הוא אכטד"םשם

 מבררך באמונה תלויבטחון

 מגדרך בטחון מס' בחכמה שהוא באב"א הואבטחון

 מבדרך הבטחון כח נתחזקבחנוכה

 מבדרך החכמה סוד שהוא בטחון מספרכהן

 מבדרך הבטחון במרת הירדן את עבריעקב

 המקדשבית
 נחדרך המקוה הבית הכינובחנוכה

 נחדרך אש יהי' במהרה המקוההבית

 דרך ההור בתיקון תלוי יעקב בית הוא השלישיהבית
נח

בלעם
 יאדרך המקומות סגולת לפי שהלךחסרונו

 מקודם יותר חשוב במקום לעלות וחפץ רחבהנפשו
 יבדרך

 הסויםבריאת
 לנבראיו להיטיב בשביל הרצון סוד שהוא משהבשביל

 צב דרך מילין,אקדמות

 הגוים בשביל הרין במרת העולם לברא במחשבהעלה
 צב דרך מילין,אקדמות התורה קיבלושלא

 כדרך התורה עי"ז ויקיימו לנבראיו להיטיבכרי

 לעמירת פנוי מקום נעשה העולם לברא ברצונוכשעלה
 כ דרךהעולמות

 מילדברית
 התגלות והוא גבורה לזה צריך כי וחסר, מגבורהכלול

 מילין אדמותהחסרים

 נוטר צריק לררגת בא התורה מחכמת לבו פנה שלאמי
 סז בז, דרך קורשברית

 לט דרך תלאים למנוע הגוף לצורך ולא קודשברית

 מחדרך מהוי' היו"ר סודמילה

 דרך הנחש כח מבטלין קודש ברית הנוטר הצריקע"י
סו

 קב סז,דרך חק נקרא קורשברית

 ופלונית פלוני קליפות ב' על מתגבר הברית נוטרהצריק
 סזררך

 סזדרך ברית מספר הוא אקי"ק שם פעמים 1ל

 עב דרך המילה סור הגוף פתח הוא צדיק יסורמרת

קליפות ר' ומבטל קודדי הברית נתקן מילה בריתע"י
 פאעט,דרך ברית בגי'שהם

 פאעט,דרך הרעה מבטל בריתאות

 עטדרך להתגבר כח לקליפות נותן בבריתהפוגם

 עטדרך קורש ברית היסור לתקן הי חנוכהנס

 פאדרך בריתו ושמר קודש ברית סור הואיוסף

 ההשפעה לו באה ואז אברהם, עם ברית כרתהש"י
 פא דרך צריק ריסודמסטרא

 עין בו שולט ואין בריתו, ששומר במי שולט הס"מאין
 פא דרךרעה

 גי' הפה ובעלה צריק, היסוד נתקן מילה בריתביום
 קב דרךמילה



 רם_ מעה-גלותברית

גאוה
 מקודם יותר חשוב במקום לעלות חפץ רחבה שנפשומי

 יבררך

 מונע הש"י לו, עלתה שתפלתו וחושב דעתו שמגיסמי
 יב דרך בעדו מלהתפללא"ע

 דרך עליה אותו מענישין להתפאר כדי צדקההנותן
יג

 ברשעים דין לעשות כשרוצה למעלה, הגאוהסוד
 יח דרך למטה מביט ואינו ראשומגביה

 נזדרך גאוה בו מצוי חטא שלא שסוברמי

 מדת שום אותו יסבול לא מתגאה וגם שחטאמי
 נז דרךהרחמים

 ומצותיו תורתו כל ומטמא הגיאות, לעון מרמזטומאה
 סגדרך

 דרך שבתורה עבירות לכל שמביא סיבה היאהגאות
סג

 ואחדותו יחורו באמונת בנפשו ח"ו פוגםהמתגאה
 סגדרך

 סגדרך באש נדוןהמתגאה

 מוחין עליהם מתגבר כי תלמודו, משכחהמתגאה
 עה נז, דרך אלקים של הדינים תוקף שהואהקטנות

גאו-ה
 ז דרך העתידה לגאולה תקוה לנו יש חנוכהמנר

 וגדרך הגאולה מקרבת בסתרצדקה

 הימין, ולקץ לגאולה נצפה כאשר הקדוםרצונו
 בו דרך הגאולה ותחישתעזתנו,

 גאלו וכשמאלו בגלות מהשם ו' אות הי' יוןבגלות
 פז עט, לה, כס דרך אתם, ו'אות

 אותיות ג' שנגאלו הראשונות גלויות מג' הגאולהמכח
 אחרונה לאות גם גאולה יומשך שבשםראשונות
 בט דרךשבשם

 נח נג, כט, דרך העתידה לגאולה והרגל חינוךחנוכה

 נגדרך חסד ניצוצי בקיבתו תלוי הגאולהעיקר

 בן מנחם חושיאל בן נחמיה בימינו במהרה גואליםב'
 נח דרךעמיאל

 שהוא יהודה של בבניו המלכות להעמיד הגאולהעיקר
 פז דרך דוד ביתמלכות

גיהנם
 מאש מצל חנוכה נר כי גיהנם, ענין אש מספרמנורה
 נ דרך גיהנםשל

 נדרך לגיהנם פתחיםשבעה

 נדרך גיהנם של מדינה בניו מציל אבינואברהם

 נדרך הגיהנם אש מכבה מיכאלמלאך

 סג נ, דרך הגיהנם אש לכבות סגולתו מכב"ישם

 נ, דרך גיהנם כמנין תיבות קח יש הניסים עלבנוסח
עט

 סזדרך מגיהנם מצילה התורה חכמתלימוד

 עט דרך גיהנם עונש ישראל על להמשיך רצוהיונים

ג-ות
 אלם, נשאר אלקים משם י"ק אותיות חסר הגלותבעת
 קב לא, סו, דרך לדבר פה לה איןכי

 ואנכי בבחי' והחושך הדינים תגבורת הוא הגלותבזמן
 כו דרך פני אסתירהסתר

 עט, לה, כט, דרך הוי' שם אותיות ד' כנגד גלויותד'
פז

 דרך מים ירדה עיני עיני בבחי' רחל של העיניםבגלות
סד

 ולא הוי' שם צירופי ו' רק ויש שלם, השם איןבגלות
 עח דרך צירופיםי"ב

 שלא מתייראים ואת החיצונים התגברות הואבגלות
 קב דרך מהאחוריםינקו



מפתחרי

גשמיות
 להש"י רוח נחת לעשות שא"א האפיקורסיםדעת

 כ דרך הגשמייםבדברים

 באור רוחני לעשות יוכל מגשמי כי באל"ף, אורכתנות
 כ דרךתורה

 דרך היום כל למד כאילו דעהו דרכיך בכלהמקיים
כ

 בגשמיות ה' מלעבוד יותר חשובים ומעש"טמצוות
 כדרך

 מצוה לשם ולא הגוף לענג שאוכל הוא גסהאכילה
 לטדרך

 זה הרי ללמוד, ושיוכל עצמו לפרנס במלאכההעוסק
 מד דרךכלמד

ר
דגים
 ז"א דיסוד מסטרא הם כי בהם, שולט הרע עיןאין

 פא דרך רבשנקרא

דגשם
 כתוב הי' במלחמה החשמונאים נושאים שהיודגל

 הרבה ועוד לה דרךמכב"י

 נודרך לדגלים ישראל שנתאווענין

 סבדרך ס"ג דשם המלוי סוד לז מספרדגל

דיבור
 כפופה שתהא גדולה ומעלה לפה רומז פ' כפופה,פ'

 יג דרךבשתיקה
 נתקן ולכן דיבור, בבחי' לשמש הפה נתעלהבחנוכה
 סו דרך בפהלהודות

 בכל צדק לדבר צריך התורה בעניני מריבה ישאם
 כח דרך פיו יבלום העוה"ז ובענינייכלתו,

 למעלה הפה ונעלה צדיק היסוד נתקן מילה בריתביום
 קבדרך

דינים
 שמונעים הדינים יורד מהם אלוקים צירופיק"כ

 י דרךהפרנסה

 עיניים בב' ישנם אלוקים צירופי ק"כ ב"פ שלהדינים
 י דרךדרחל
 ידרך הדינים בתגבורת המצרים עם הלךהש"י
 נחלקים שהם מנצפ"ך של דינים מהפ"ר בא הדיניםענין
 י דרך נו פעמיםלה'
 דרך באמצע והוא גבורה הוא שב"א כניקוד הוי'שם

כב

 הדין משורת לפנים רק בדין עמנו תבא אל בקשתינוכל
 לדדרך

 סהדרך גבורות לה' רומזיםידים

 דרך דינים להמשיך מסוגלים משה שלפניהאותיות
צב

ה
 הדיניםהמתקת

 דרך העיניים מן הראות המכסה הע"ב שמסיריםע"י

 אלוקים של גבורות לש"ה וממתיקין מאירין נהוריןש"ע
 ידרך

 דינים מפ"ר הבאים הדינים ממתיקים הוי' א"לשמות
 ידרך

 גבורות ממתיקים וקמץ חולם מנקודותהחסדים
 כב דרךהשב"א

 דרך הדינים נמתקים לתפילה מקום קביעות עניןע"י
בו

 כו דרך הדינים המתקת סוד דבש מספר שו גי'מנורה

 כו, דרך דינים פ"ר ממתק דבש מספר ש"ו שופ"רסוד
 סנג,

 אלוקים שם של הדינים נמתקו חנונה נרבהדלקת
 עו סה, מה,דרך

 מה דרך ממותק דין שהוא הוד ספירת סוד חסדורב

 הדינים שיומתקו לאבותינו נסים עוטשה ברכתכונת
 עה סו, דרך אלקים שםשל

 נגדרך הדינים להמתיק בשופר תקע ברכת י דרך הדינים שורש שהוא ברבוע מ"ה מספרעי"ן



ריא המינים-חמאהמתקת

 המתקה הוא הא' אבל דין, הוא דנ"י אותיות אדנ"י,שם
 נה דרך עליוןמפלא

 סדרך ושון נקראים ממותקיםדינים

 סהדרך בשרשם הדינים המתקת כהנים ברכתסוד

 סהדרך הדינים המתקת היתה יצחקעקידת

 סהדרך הדינים המתקת על מרמזזית

 דרך האש גבורות המתקת סוד ואור מאש כלולנר
עד

 עד דרך הגבורות המתקת לצורך בא התורהלימוד

 פד דרך בחסדים הגבורות נכללו המנורהבכח

  והוראההלל
 צא, פח, סו, דרך ולהלל להודות נתקן שחנוכההטעם

קב

התעוררות
 באתערותא דפורים נס דלעילא, באתערותא דחנוכהנס

 א דרךדלעילא

ז
זית
 ממותקים דינים שהוא והדינים החסד שמות עלמרמז

 סהדרך

 עבדרך יסוד הואזית

 לזכרון טוב ובכונה לשכחה, קשה כונה בלאהאוכלם
 עט עה,דרך

 מבטלים והם הבריאה, בעולם שיש חדרים תי"זכנגד
 עט דרך תי"ז בגי' ארמילוס ומגוג גוגהקליפה

יכירה
 נפלאה זכירה לו יהי' דגדלות מוחין להמשיך שיכולמי

 פ עה, דרךבתורה

 דרך להשכחה מבטל קא גי' רבא כהנא סודמיכאל
עה

 עהדרך הזכרון כח לו ישהעניו

 עט עה, דרך לזכרון מסוגל כראוי בכונה זיתהאוכל

 אלקים א"ל שמות ג' ממנו יוצאים מהשםיק"ו

 עטדרך לזכרך מסוגלים והם זית בגי'מצפ"ך
 תשכח ולא הזכרון כח יהגבר עמלק זכרכשתמחה

 הזכרת כח ניצברבחתכה

 שכחה אין דדכורא לעלמאכשנתעלה

 השכחה לבטל קא גי' אחדפך

3ח
חודש
 דרך למקום בנים שנקראים אות הוא החה"מקידחה

ז

 דרך קדושה ענין בו יש רק השנה, חשבון לידעאינו
לט

 ז"א של בקומה למעלה עולה שהנוקבאענינו
 מח דרך השלם היחוד ואז בכתרומשתמשים

 שהב"קחורבן
 לא כי ושתק הש"י שמע וגדפו חרפו שהשונאיםאפילו
 ד דרך ישראל עם הצדק אזנתברר

 המגיע הארה נתבטל כי במנה, ונהרס המלכותחזרה
 סא דרךמהתפארת

חטא
 שרק חטא רש לגמרי, הנשמה לבוש שמסלק חטאיש

 1 דרך כחוהותש

 גברה ההוא הגדול חטא ע"י אז המיניםמשרבו
 כא דרך הכתר עדהרשעות

לקליפה שליטה שם ויש הארץ ערות נקראמצרים
 בזדרך זו בעבירהלהחטיא

שבשוגג עבירות עליו מגלגלין במזיד עבירההעובר
 מדדרך

 סג נו, דדך והחנף הגאזה הוא גדול היותרהחטא

 מדת שום אותו יסבול לא ומתגאה בפועלהחוטא
 נז דרךהרחמים

 סגדרך שבעולם עבירות לכל סיבה הואהגאות

 סד דרך היסוד מדת וחטא פגם תיקתבחנוכה

 פד דרך התאוה אש בוער הלב של השמאליבחלל

 עטדרך

 עטדרך

 קאדרך

 קאדרך



רן

 לילית קליפת יוסף על להגביר רצתה פוטיפראשת
 צד דרך לעבירה לפתותו תתק"ס מספרוחיילותי'

חנוכה
 דרך מילין, אקדמית שמחה ימי שהם העניןהבנת

 צ עג,סט,

 מילין אקדמות שמח ר"ת שהם היונים גזירותנתבטל
 נמשך - אל מדת הראשון מיום והחסד ההשפעהכח
 נ מט, מז, מב, יט, דרך מילין, אקדמית החנוכהלכל

 הארורה פלוסופיא יון חכמת עד להלחםהזמן
 מיליןאקדמות

 דרך לחנוכה רמוז שזה ציון, בת ושמחי רנימפטירים
א

 זדרך חנוכה הזה המועד שנקראטעם

 מב, לג, ט, דרך ההוד מדת יעקב ירך כף פגםתיקון
 צז צא, פז, ס, נט, נד,נג,

 מו, מב, לד, יט, י, דרך ופרנסה השפעה באבחנוכה
מח

 ידרך במילואו חנוכה בגי' במילואואו"ר
 ס נד, נג, לג, י,דרך ההוד מדת בונתקן

 יגדרך בצדקה בו להרבותצריך
 בז סו, דרך יוסף מכירת חטא לתקן וחנוכה יוןגלות

 פח, טו, דרך הטעם ביאור בפה, ולהלל להודותנתקן
 קבצא,

 דרך חנוכה בזאת ובפרט ומזוני, חיי בני השפעתזמן
 מויט,

 יטדרך חלב מאכלי בו לאכול המנהגביאור
 כ דרך ביאורו הגנוז, אור בונתגלה

 דרך בחקירה ולא באמונה יתברך יחודו שנדעעלינו
כה

 מהגלות הוי' משם ו' אות שאל חנוכה שלבישועה
 פז עט, לה, כס,דרך

 נג, כט, דדך העתידה לגאולה והרגל חינוך -חנוכה
נח

 לאדרך דיקנא תיקוני הי"גתיקון

 הי' ובכוחו ישראל זכויות הכותב חנוך מלאך שםעל
 קא צח, צא, מח, לח, דרךהצלתם

 במט"ט, המתלבשת מלכות מדת לתקן הכושרסועת
 לח דרך לעתיד כמו שלים יתודא להיותויוכל

 בשלימות שהזיווג הגדולה המעלה כי ה, חנוך -חנוכה
 לח דרך ה'בחינת

 מבדרך לחנוכה הבטחון מדתשייכות

 מבדרך חנוכה סוד מנורה שבצורתמזמור

 נ, מט, מז, מב, דרך אל למדת ימים הח' בכללכוון
 עח עב,סח,

 מהדרך רצון עת הואחנוכה

 מודרך דרחמי מכילין הי"ג מכל חסדיםממשיכים

 היצה"ר ולהכניע טוב היצר להגביר נתקנו חנוכהימי
 מזדרך

 נדדרך רפא"ל המלאךשליטת

 פגם תיקון שסגולתו טפטפי"ה, להשם רמז פט,גי'
 פ סד, נה, נג, דרך הניצוצות וקיבתןהמחשבה

 נחדרך אש של המקווה הבית בוהכינו

 סדרך השנה ראש ענין בויש

 סדרך התורה סוד שהוא אתוון כ"ז בומאיר

 דרך ואמת מדת לעורר השופר סוד לכוון צריךבחנוכה
ס

 סבדרך מבינה מקבלת שהמלכות חנוכהסח-

 עט סז, סד, דרך היסוד פגם לתקן המוכשרזמן

 סו דרך התפילה ע"י הנחש להרוגהזמן

 שמחה ימי הם ולכן באיבת חדוה מעורר חנוןמדת
 סטדרך

 עאדדך ואמת מדת ז"אמקבל

 שם של הדינים להמתיק הוא חנוכה של התיקוןעיקר
 עו דרךאלקים



 ר"ג-חנוכה

 העשר בכל עמה מתייחד שבעלה חנוכה שלהיחוד
 עח דרךספירות

 עחדרך חנוכה סוד הוא אברהםאלקי

 קא עט,דרך הזכרון כח נתגברבחנוכה

 אקי"ק עם אלפין במילוי הוי' בסוד היחוד בונעשה
 פה דרךברבוע

 פז דרך השבירה בתועת שנתקלקלו העינייםתיקון

 צ דרך היסוד מדת תיקנו כי שמחהימי

 צאדרך נגה קליפת של הטוב לתקן חנוכהענין

 לבטל טוב כי האור עי"ז שנתעורר חנוכה שלהכח
 צא דרך עשיו מחנה של עיןהר"ע

 צאדרך התורה חכמת להשיגמסוגל

 צגדרך השנה ראש כמו עקרות לפקידתמסוגל

 הדיקנא בסוד הוא לז"א בחנוכה הנמשך האורעיקר
 צה דרך דרחמי מכילין י"גבמספר

 צחדרך לנשמה חיים ונמשך הנשמה אור בומאיר

 לבטל הדכורא מעלמא אור להמשיך חנוכה שלהתיקון
 קא דרךהשכחה

 חנוכה נרותהדלקת
 זדרך החורבן אחר אף לעולם קיים חנוכהנר

 ומזה למקום כבנים שאנו ופנה אבן ממנו חנוכהמצות
 ז דרך העתידה לגאולהחקותינו

 מו, יח, י, דרך נסים שעשה בברכת וכונותביאורים
 קא ק, צב, צא, עו, גה,נד,

 ובעה"ב בשמאל ומזוזה בימין חנוכה נר עניןביאור
 פ מח, לח, י, דרך באמצעמצויץ

 באמצע, מצויץ ובעה"ב בימין ומזוזה בשמאל חנוכהנר

 המכסה מע"ב רחל עיני להאיר באים שלשתםכי
 י דרךהראות
 נחלקים שהם מנצפ"ך של דינים מפ"ר באיםהדינים
 ימים ח' המנורה הדליקו הנס וכשנעשה נ"ו, פעמיםלה'
 י דרך נו ס"ה נרות,ז'

 אלא כהן להשתמש רשות לנו ואין הפיוטביאור
 י דרך בלבדלראותן
 עמה שוה להיות הז"א מייחדים אנו חנוכה נרבהדלקת

 מט סו, דרך ספירות עשרבכל

 יט, דרך חנוכה נר להדליק בברכת וכונותביאורים
 צט צו, פט, פו, עו, מח, מז, מב,כס,

 ברוא במילואו א"ל השם של אורות הוא חנוכה נרסוד
 יט דרך לנו ויא"ר הוי'דא"ל

 יט, י, דרך מזוזה כעד חנוכה נר חז"ל תקנתביאור
 קא צט, צח, סט, נב, מט, מח,לח,

 החכמה הוא והשמן גשמית מפתילה כלול חנוכהנר
 כ דרך יחד מחברן והאורוהנשמה,

 וכו' השמנים כל וטמאו וכו' נקבצו יונים הזמרביאור
 כאדרך

 ע, לא, בז, דרך חנוכה נר בהדלקת וכונותביאורים
פב

 לז,דרך אור ויהי בסוד הגנוז, אור מסוד חנוכהנר
 סט סו,מב,

 ונוקבא ז"א יחוד בשמאל, ומזוזה בימין חנוכהנר
 לח דרך השלם תתאהביחודא

 מבדרך לבטחון מסוגל חנוכהנר

 העולמות בתוך המאיר סוף מאין האור בו גנוז חנוכהנר
 מבדרך

 דרך לפתח סמוך בטפח חנוכה נר הדלקת עניןביאור
 עב ע, סא, נה, נד, כ, מח, מז,מג,

 דרך 'פ שבע תורה אור להאיר לפתח סמוך חנוכהנר
מג

 בסי' הקודש ברוח נקבע חנוכה נר הדלקתהלכות
 מג דרךתרע"א

 פט מג,דרך מלכות מדת תיקון חנוכהנר

 שם של הדינים שימתקו נסים רועשה ברכתכונת
 עה סו, דרךאלוקים

 נג, נ, מן, דרך בשמאל חנוכה נר שמדליקיםטעמים
 צו צג, צא, עב, סט,נה,



מפתחרי

 בשמאל שמשכנו היצה"ר כח לבטל בשמאל, חנוכהנר
 מזדרך

 לפתח היצה"ר, שורש לפתח, סמוך מדליקו חנוכהנר
 מז דרך רובץחטאת

 החנוכה, ימי לכל נשאר הראשון מיום שהחיינוברכת
 מח דרך הימים בשאר לברכו צריך איןולכן

 מחדרך פרנסה על מרמזים וציצית חנוכה ונרמזוזה

 מטדרך בנר להנס זכר לעשות שקבעוהענין

 גיהנום של מאש נצולים חנוכה נר המנורה הדלקתע"י
 נדרך

 נג נ, דרך הגבורות תוקף להמתיק בשמאל חנוכהנר

 צד נד, דרך ענינו וביתו, איש חנוכהנר

 נד, דרך הקדושה משפע החיצונים להבריח חנוכהנר
 פג ע,נה,

 שבאים נהורין ש"ע להמשיך נסים, רועשה ברכתכונת
 נד דרך א"למב"פ

 נהדרך הקליפות שורף חנוכה נר שלאש

 דרך נשרף השמן ומותר מאורו, ליהנות שאסורטעם
 סדנה,

 דרך בצפון ושסחיטתו עולה כקרבן בשמאל חנוכהנר
נה

 טהורות שאינם מחשבות נתקנו חנוכה נרבהדלקת
 נה דרך הלבוהרהורי

 רגל שתכלה עד מצותו ושזמן נרות, ל"ו שתיקנוהענין
 ס נו,דרך השוקמן

 התורה שילמדו התורה, לחכמת הרומז בשמן חנוכהנר
 נגדרך חכמתם מהם תסתלק ולאבענוה

 המלכות עם שירד היסוד מעורר במנורה שמןבנתינת
 נטדרךלשמרה

 התורה וקיים שלמד אף נח כמדרגת חנוכה, נר דאנח
 סגדרך בענוההי'

 סדדרך העיניים מתקנים חנוכה נרבהדלקת

 סד דרך ואשה אהב של האש לכבות נתקן חנוכהנר

 הדינים וממתיק וישועות חסדים ממשיך חנוכהנר
 סהדרך

 דרך ומים אש סוד שמים גי' בשמן מצותו חנוכהנר
סה

 סהדרך חנוכה נר סוד הם המאורות שניסוד

 המבטל השמן סוד הצדיק הוא בשמן, חנוכה נרמצות
 סו דרך הנחשכח

 סזדרך הדעת מזכך חנוכה נר של הגנוזאור

 ישראל שיתגברו הבשורה להודיע חנוכה נרותמדליקין
 סח דרך ישראל באלקיוחלקם

 דרך שבשמאל המלכות פני להאיר בשמאל חנוכהנר
סט

 סטדרך המשמח הגנוז אור סוד חנוכהנר

 חןבחי' לישראל נתן כי שלט, ובגי' ח"ן ר"ת חנוכהנר
 סטדרך בשונאיהםלשלוט

 להבריח שניהם בשמאל, ומזוזה בימין חנוכהנר
 סט דרךהחיצוניים

 דרך הגוף פתח צדיק יסוד מדת לפתח, סמוךלהדליק
עב

 ביסוד מאיר שהוא בי"ס, לשם לכוון השמןבנתינת
 עגדרך

 עג דרך ונקה התחתון מזל ששם בשמאל, חנוכהנר

 עט דרך הם קודים הללו הנרות בפיוטביאור

 פאדרך רע עין בחי' לתקן חנוכהנר

 אש קליפת של הרע שנהפך מס"ט, בסודחנוכה
 פב דרך טוב כי מנורה לאורמתלקחת

 דרך טפחים בי' למטה גם החיצוניים בורחיןבחנוכה
פג

 והחשך, הלהב והאיר המאירה שלהבת חנוכה נרותע"י
 פד דרך בחסדים הגבורותונכללו

 פהדרך הא' הארת נגלה שהאירו חנוכה נרות לוע"י

העיניים אורות נפתחו כי בלבד, לראותם חתכהנר
 פזדרך



יטוחנוכה
 דרך פניא-ל בסוד הפנים אורות מאירין חנוכה נרע-י

צא

 צא, דרך שמאל רגל ההוד תיקון בשמאל חנוכהנר
צז

 על הממונה מלאך על מרמז ולילה בשמאל חנוכהנר
 צגדרךההרית

 צד דרך תורה לימוד הוא ביתו וביתו, איש חנוכהנר

 צד דרך והולך מוסיף חנוכה בנרהרמז

 צו דרך הדעת שם תיקון לצורך תיקנו חתכהנרות

 צו דרך ישראל בלבות אמונה ממשיכין חנוכהנרות

 ממשיכים אנו בכחם בימין, ומזוזה בשמאל חנוכהנר
 צח דרך לנשמתינוקדושה

 דרך גוזר צדיק בבחי' שליטה יש ומזוזה חנוכה נרע"י
צח

 צם דרך השמירה כח בשניהם יש ומזוזה חנוכהנר

 כיאורים - המסיםועל
 דאף הזה, כהיום גדולה תשועה עשית ישראלולעמך
 ז דרך חנוכה מנר תשועה לנו יש הזהכיום

 להם עמדת לשמה, צדקה - מלכות מדת ע-י -ואתה
 יג דרך קשות גזירות ולדחות לבטל צרתם,בעת

 מהרעועים, ליפופו הדין מן ואז וכו', תורתךלהשכיחם
 וגאות, זקופה קומה בבחי' - להם עמדת וכו'ואתה
 עשית ישראל ולעמך ואעפ"כ וכו', ריבם את רבתועי"ז

 יח דרך גדולהתשועה
 תו-ק ממנו שנמשך דרצון מרזא רצונך, מחוקילהעבירם
 ים דרךופרנסה

 לאכול שא"א מזון, לשון חוק רצונך, מחוקילהעבירם
 כ דרך הבורא רצון שמקייםבאופן

 הממתקים קמץ חולם ר"ת חק וכו', מחוקילהעבירם
 הרבים, ברחמיך ואתה התפילות, שיתקבלוהדינים
 צרתם בעת עמדת הרחמים, רוב שהם אלובנקודות

 כבדרך

 רק הש"י, ברצון הפרנסה שאין רצונך, מחוקילהעבירם
 בג דרך הטבעבכח

 רצונך, מחוקי להעבירם וכו' יון מלכותכשעמדה
 דרך כדורין ש"ע שיחשיכו י ע הפרנסה, מהםלהשבית

כד

 את לצער העליון רצון שכן רצונך, מחוקילהעבירם
 קביעות ע-י להם, עמדת הרבים ברחמיך ואתהישראל,
 בו דרך לטובה הכל נשתנה לתפילהמקום

 קדמאה תיקונא הזקן, במצר צרתם, בעת להםעמדת
 לא דרךדדיקנא

 ממזון רצונך, מחוקי להעבירם ואז תורתך,להשכיחם
 הרבים ברחמיך ואתה רצון, חי לכל מפסוקהנשפע
 הטוב מדרך להם והיטבת להם, שתקת להם,עמדת
 לב דרךלהיטיב

 שאין רצונך, מחוקי ולהעבירם תורתךלהשכיחם
 לס דרך הגוף לצורך רק ית"ש רצונו חקיהמצוות

 יהי' ועמידתם שכבודם רצו - יון מלכותכשעמדה
 שכבודם - להם עמדת הרבים ברחמיך ואתהביניהם,
 מא דרך מהש-ייהי'

 ברצונו, תלויה שהפרנסה רצונך, מחקילהעבירם
 מב דרך הבטחון ממדתלהעבירם

 הי' אז שגם צרתם, בעת בטחון מספר - להםעמדת
 מב דרך בטחוןלהם

 בעת - ק"ש ענין שזהו במחשבתם - להם עמדתואתה
 מד ררךצרתם

 ומזל מרצון הבאה מהפרנסה רצונך, מחוקילהעבירם
 מו דרך בזכותולא

 בב' העמידה כח להם נתן צרתם, בעת להםעמדת
 מח דרך פרנסה להם ויבא והוד, נצחרגלים

 ולהעבירם שכלם, כפי רק ה', תורת - תורתךלהשכיחם
 נב דרך יעשו לא טעם בלא חק רצונך,מחקי

 כי צרתם, בעת להם עמדת - ואמא אבא יסוד -ואתה
 נס דרך החיצוניים ברחועי"ז

 להשכיחם עמדו - דורג מסטרא - הרשעה יוןמלכות
 רצונך מחקי ולהעבירם דאורייתא, אתוון כז סודתורתך

 ס דרך המעורר השופר סודחק

 להעבירם באים ועי"ז הגיאות, ע"י תורתך,להשכיחם
 סג דרך רצונךמחוקי



_רש  מפתח_
 מברית רצונך, מחקי להעבירם ועי-ז תורתך,להשכיחם

 מז דרך חק הנקראקחקע

 טרם נעשה שרצונם מאותם רצונך, מחקילהעבירם
 ונצעקו וכו', עמדת הרבים ברחמיך ואתה אבליקראו,
 סט דרך להםהושיע

 של הצינור ע"י השופע יסתום ועי"ז תורתךלהשכיחם
 דרך רצון אותיות רצונך מחקי להעבירם ויוכלויסוד,

עב

 עגדרך שמחה המעורר תורתךלהשכיחם

 רצונך מחקי ולהעבירם תורה, מאור תורתךלהשכיחם
 עד דרך רצון שנקראים נהורין ע שסוד

 דרך אני גבור יאמר החלש חלשים, ביד גבוריםמסרת
עז

 הק' השמות להם יהי' שלא תורתך,להשכיחם
 עט דרך לזכרוןהמועילים

 דרך גיהנום כמנין תיבות 'ח ק יש הניסים עלבנוסח
עט

 ולהעבירם החכמה, כח מהם לבטל תורתךלהשכיחם
 פ דרך החכמה מח מכח הבא ממזונא רצונךמחקי

 שכח אותיות חשך קליפת יון כי תורתך,להשכיחם
 פהדרך

 ש ח גי ישראל, עמך על הרשעה יון מלכותכהיעמדה
 תורתך להשכיחם החשך והגבירו הו-ד מ"לנצ"ח
 צא דרך התורה אורלכבות

 ועי-ז העולם, לקיום תנאי שהוא תורתךלהשכיחם
 צב דרך להיטיב הטוב מרצון רצונך, מחקילהעבירם

 חנוכהזאת
 יטדרך גדול ברבוי עוד ההשפעה בוהולך
 טוב בחי' שניהם להיות והיצ"ט היצה"ר נתקנו זהביום

 מזדרך

 דרך ותתאה עילאה מולא בכח מדות הי"ג בומאירים
מז

 השפעות זמן והוא צדיק, של הצינור עיקר בומאיר
 עב דרך וחסדיםברכות

 עחדרך הוי' צירופי י"ב נשלםבו

 עיקר והוא חנוכה, ימי שמונת של האורות כל בונכלל
 צה דרךחנוכה

חשמונאים
 כח להם שיהא החשמונאים על יתפלל רבינומשה
 מילין אקדטות מבב"י בשם במלחמהלנצח

 הגבורה מדת לבשו חסד אנשי כהניםהחשמונאים
 מילין אקדטות נפש במסירות ה' קנאתלקנא
 לצדיקים נחשבו השם קידוש על נפשם שמסרו הםרק

 1 דרך זמןבאותו

 והיו בתורה, לעסוק יכלו לא והגזירות הצרותמרוב
 ז דרך ישראל שמע בפסוק ה'מייחדים

 מב, כה, ז, דרך דק"ש ביחודא עסקו המלחמהבשעת
 סג מד, לח, לו,לה,

 הגלעד בהר לשמואל שענה מי בגלעד להתפללהלכו
 סט סו, נו, מב, ט, דרך יעננוהוא

 ותיקון יעקב, ירך פגם לתקן ושמואל יעקב בכחבאו
 ס ט, דרך ההודמדת

 לה דרך מכבי עליו כתוב שהי' הדגל במלחמהנשאו
 הרבהועוד

 מד דרך ישראל שמע פסוק וברחובות בשווקיםצעקו

 המלכות לשמור היסוד, עי"ז ונתקן ההוד מדתתקנו
 נט דרךמהחיצוניים

 סזדרך העיניים של הרע את תקנו התורהבכח

 המכבייהודה
 גדרך ליונים שהלכו ישראל מלשיני אתהרג

 למחנה ירד טרם לה' וצעק והתפלל ברכיו בין ראשושם
 יב דרךהיונים
 לדרך דחנוכה הנס שנעשה בתפילתופעל

 נב דרך מיכאל מלאך כח בוהיה

מתתיהו
 נטדרך ההוד מדתתיקן



 ריו-ן

 צבדרך השנה ראשבגי'

 צגדרך לזש"ק ישועה נמשך וע"י יוסף,הגי'

 המלחמה נצחוןנס
 דרך דלתתא אתערותא בלי א"ל חסד ממדתנעשה

א

 בדרך ית"ש גבורתו וחזקת כח בונחסלה

 דרך שונאיהם על גברו ולכן ישראל עם שהצדקהראה
ד

 עליהם ריחם חלשים נשמותיהם שהיו אע"פ הנסתוקף
 י דרךה'

 בהשגחה רק הטבע ע"פ מתנהג העולם שאיןלהורות
 בג דרךפרטית

 ב"ה כביכול בו לחם הדת מלחמת שהיהמכיון
 בת דרךבהתעלות

 טענת על להשיב מה היה שלא אף ברצונו ה'עשה
 לד לב, דרךהמקטרגים

 דק"ש היחוד ולעשות ליושנה עטרה ע"י להחזירזכו
 להדרך

 מבדרך הבטחון מדתבכח

 מגדרך שבע"פ דתורהבדרגא

דחנוכה בנס מכיר הוא הפנאי בעת תורה שלומדמי
 מדדרך

 לכל ראש שהוא מיכאל, מלאך שהוא בכחנעשה
 גב דרך באל שמם שמסתייםהמלאכים

 הגבורות להמתיק הישמים הכהנים ע"י דוקאנעשה
 מהדרך

 ותשועה זועם, דא"ל מסטרא 'א לסט עוף בחיהי'
 ק דרך א"ל דחסד מסטראלישראל

 השמן פךנס
 גדרך השמן לפ"ך יעקב ירך כ"ףנהפך

 צדקה מצות לזכות רומז כה"ג של בחותמו שמןפך
 יג דרך ניצלו ועי"ז בהצנע,אחת
 סו,דרך דוקא בשמן הנס נעשה מדועטעמים
 פו, פה, פ, עט, עה, עד עב, סט, מז, מב, לז,בא,

 דרך אז שנתקנו דאבא מוחין שהם בשמן, נעשההנס
 פסו,

 תפילות המעלה בי"ס לשם הרומז בשמן נעשההנס
 בא דרךישראל

 בז דרך התורה לחכמת הרומזים ושמן במנורהנעשה

 דרך היונים שהחשיכו האור להרבות בשמן נעשההנס
לז

 של מחצבתו מקור לחכמה הרומז בשמן נעשההנס
 מב דרךהבטחון

 דרך פעמים אלף הפך על העליונה הברכהשרתה
 צדמט,

 אמת של חותם סוד כה"ג, של בחותמו חתוםמצאו
 סבדרך

 סזדרך טובה לעין העיניים תיקון ע"ינעשה

 סזדרך טוב שהיא לתורה הרומז בשמן הנסנעשה

 סזדרך חנוכה נר סוד הכיןמשה

 ביטול על הממונה ט בי' לשם הרומז בשמן הנסנעשה
 סט דרךהקליפות

 כה"ג וחותם שמן כי כה"ג, של בחותמו הנסנעשה
 עב דרך יסודבחינת

 עדדרך מולא סוד לחכמה הרומז בשמן הנסנעשה

 דגדלות מוחין על רומז כה"ג, של בחותמו שמןפך
 עה דרך השכחההמבטל

 מבטל בכונה זית האוכל כי זית, בשמן הנסנעשה
 עט עה, דרך הזכרון ומביאהשכחה

 ליהודים שנתוסף לחכמה הרומז בשמן הנסנעשה
 פהדרך

 חתום דאבא, אורות - לחכמה הרומז בשמן הנסנעשה
 פו דרך דאמא אורות לבינה הרומזבחותם

 פח דרך טוב מס ק אקי שם כה"ג בחותם חתוםהפך

 צא דרך התורה חכמת סוד חנוכה של זית השמןכח

 קא צו, דרך הדעת שם בה"ג בחותם חותםפך

 ממנו ונמשך לחכמה הרומז זית בשמן הנסנעשה
 צז דרךרפואה



 עניניםמפתחניח
 כח יתבטל שבכחו אקו"ק, שם כה"ג בחותם שמןפך

 קאדרך התורה מהם לשכחהיונים

חשמונאים
 חנוכה ערךראה

פ
מבע
 ע"פ מתנהג שהכל רק פרטית בהשגחה כפרוהיונים
 כה בג, דרךהטבע

 כגדרך בטבע מלובש ית"שרצות

 רק טבע ע"פ מתנהג העולם שאין להורות חנוכהנס
 מב כג, דרך פרטיתבהשגחה

 בטוח הטבע ע"פ חכמתו על סומך ואינוהמתפלל
 כג דרך בעזרו יהאשהשי"ת

י
 רותי"ג

 ולשאינם לשבים הדין ובמדת הרחמים במדתכלולים
 עד דרך מילין, אקדמיתשבים

 אקדמות הרחמים מדות י"ג המשיכו חשמונאיםי"ג
מילין

 דיקנא תיקוני מהי"ג א' תיקון יום כל נמשךבחנוכה
 לאדרך

 דרחמי מכילין בי"ג לברתא מקשטת אימא חנוכה נרע"י
 מו מה,דרך

 דרחמי מכילין הי"ג מכל החסדים ממשיכיםבחנוכה
 פה מז, מו,דרך

 מדות הי"ג מכח נהורין הש"ע של מהשפע באבחנוכה
 צה עד, נד, דרךלז"א

 דיקנא תיקוני לי"ג הקודמים פיאות ב' ה- סוד הם ה'ה
 נזדרך

 דרחמי מכילין הי"ג להמשיך חנוכה בנר ישראלתפלת
 סו דרך ונקה דנוצר מזלא סודשהוא

 סט דרך כדין שלא אף לחון הוד, בחי' הוא חנוןמדת

 דרחמי מכילין לי"ג ומרמז עלין, י"ג לה יששחסנה
 עדדרך

 דרך דרחמי מכילין י"ג נמשך משם י"ג גי' וא"וסוד
 צהפה,

 ויילהיום
 נטדרך אחרא לסטרא שליטה איןביום

 נטדרך לילה מדתרחל

 נטדרך יום נקראתפארת

 כיפוריום
 שלא בהתבודדות ולפנים לפני הוא ביו"כ הכה"געבת-ת
 ומלא מכפר, הי' ולכן תמה, עבודה והיינו אדם,ראהו
 יג דרך משאלותיוה'

 נתעלה אז כי האלוקים הוא ה' ז"פ בנעילהאומרים
 עא ררך לנוקבאז"א

 פג דרך אחרא מסטרא פחד אין כי סנדל, נועליםאין

יוונים
 הפלוספיא יון חכמת ער  להלחם מסוגל  הומןבחנוכה
 מילין  אורבותהארורה

 ז דרך למקום בנים ותורת כח מישראל לבטלרצו

 ז דרך בתורה לעסוק לישראל הניחולא

 יכלו לא יון מלכות של והקליפה החשך גודלמחמת
 ח דרך לתפלתם מקום קבעו בחי' רק תפלתם,לסדר

 דרך העינים על וחשך בחי' ולהמשיך דינים לעורררצו

 שלא ומעש"ט מצות לחכמה הרומז השמניםטמאו
 יג דרך לשמהלעשותם

 יוסף גי' יון מלך ע"כ יוסף, מכירת חטא לתקן יוןגלות
 סוררך

 כ דרך גשמיים בדברים ה' את לעבוד שא"אאמרו

 כא דרך הכתר ונתקלקל האפיקורסות גברהבימיהם

 כא דרך התפילה כח ביטלו השמניםטמאו

 לכן הגלגלים, ע"י ההנהגה רק פרטית, בהשגחהכפרו
 כג דרך גלגל גי'יון

 לט, כה, דרך והפילוספיא השכל חכמת להגבירבקשו
נב

 פא מז, בז,דרך צדיק יסוד במדת להחטיאןרצו

 לה, כס, דרך בגלות הוי' משם ו' אות הי' יוןבגלות
 פזעט,



ישיוונים-יין
 לעשות ישראל יוכלו שלא כדי הוי' משם ו' באותאחזו
 לה דרך דק"שהיחוד

 פה לז,דרך האור ולבטל החושך להגביררצו

 לטדרך מילה שבת בחח-וע גשמי טעםנתנו

 לט, דרך גשמי טעם זו במצוה אין כי המנורהבטלו
 פבפ,

 ה' מכבוד ולא העמים בין כבוד לישראל שיהיהרצו

 מאדרך

 מבדרך הבטחון ממדת להעבירםרצו

 מז, ס, מט, מד, מב, דרך התורה חכמת לבטלרצו
 פה עה,עג,

 שבע"פ תורה שהוא דוד בית במלכות שיכפרורצו
 מגדרך

 נהפך והודו בסוד ההוד נתקלקל כי היוניםשליטת
 מג דרךלמשחית

 קוב"ה בין פירוד לעשות מילה, שבת, הדש, לבטלרצו
 מח דרךלשכינתיה

 מטדרך פב"פ זו"נ יחוד לבטלרצו

 גיהנם של מדינה קשות גבורות ישראל על לעורררצו
 נדרך

 נז, דרך הרחמים מהם ויעבור יתגאו שישראלרצו
עה

 סזדרך דיליה ונוקבא מהס"מ יון קליפתיניקת

 דרך מינות בהם ולזרוק ישראל של הדעת לקלקלרצו
 צוסז,

 דרך הקליפות עי"ז ויתגברו הח"ן כח מהם לבטלרצו
סט

 דרך התורה ישכחו עפי"ז דקטנות מוחין להגביררצו
 צא פה, עט,עה,

 ולהביאם ברית בגי' קליפות ד' כח עליהם להמשיךרצו
 עט דרך מילה ביטול ע"ילגיהנם

 פב פ,דרך המנורה של החכמה אור לבטלתו

 פא דרך הדע עין בישראל להטילרצו

 נוגה מקליפת ועזאל דעזא דעזי"ם מסטרא יוןמלך
 פבדרך

 פדדרך פיהם על שמים שם יזכירו שלארצו

 פהדרך שכח אותיות חשך קליפתיון

 דרך מיהודה הבא דוד בית למלכות ניגוד יוןמלכות
פז

 להם ונזדמן ורביה, מפריה למונעם יטבלו שלאגזרו
 צד דרך בנסמקוה

 חיות להם ולהמשך הקדושה חיות מהם ליטולרצו
 צח דרךהבהמיות

 קאדרך המשיח מלך של אורו לבטלרצו

 הצדיקיופץ
 ד דרך הצדק אתן כי אלומתי, קמה והנה לאחיוטען

 כז סו, דרך יוסף מכירת חטא לתקן וחנוכה יוןגלות

 טו דרך יוסף גי' יוןמלך

 מדת עיקר הוא כי העליון, ביסוד פגמו מכירתובחטא
 בז דרךהיסוד

 של ממונו ההשפעה יסוד יקום, מספר יוסף הואיסוד
 מח דרךאדם

 וישלוט בתורה לעסוק חורין בן יהא שלא לעבדמכירתו
 בז דרך יצה"רבו

 סטדרך יוסף היינומטטרון

 דרך הצדיק ליוסף ניגוד הוא כי יוסף, בגי'אנטיוכוס
פא

 פאדרך בריתו שמר קח-וע ברית סוד הואיוסף

 לילית קליפת עליו להגביר רצתה פוטיפראשת
 צב דרךוחילותיה
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 ענינים מפתח-רכ
 ושמאץימין
 נ דרך מילין,אקדמית שמאל גבורה ימין,חסד

 מיליןאקדמית בימיןנצח
 נדרך מיכאל החסד מלאך הימיןתוקף

 צז צא, נג, דרך מילין,אקדמ1ת בשמאלהוד

 נג, נ, מז, ירך בשמאל חנוכה נר שמדליקיםטעמים
 צז צג, צא, עב, סט,נה,

 פד מז,דרך בשמאל היצה"רמשכן

 בצד שהם הקליפות לשרוף בצפון שחיטתו עולהקרבן
 נה דרךשמאל

 עבררך היסור של השמאל קו ונקהמדת

 מסיטרא גבריאל הוא ההריון על הממונהמלאך
 צג דרך שבשמאלדגבורה

יעקב
 במעשיו ולא המקום בקדושת אליו ה' התגלותתלה

 טדרך

 לג, ט, דרך ההוד מדת - יעקב ירך פגם תיקוןחנוכה
 צז פז, ס, נד, נג,מב,

 - ההוד מדת לתקן ולחשמונאים לשמואל הכנהעשה
 ט דרך יעקב ירךרפואת

 דרך הס"מ לו יכול לא ולכן הצדקה במדת אחוזהיה
יג

 יעקב, בית השלישי הבית בנין על תחילה יתפלללא
 כ דרך הקודמות הגלויות מג' שיפדו יתפלל קודםרק

 מבדרך הבטחון במדת הירדןעבר

 נחדרך אשנקרא

 נחדרך יעקב בית נקרא השלישיבית

 פז ס,דרך ואמת מדתיעקב

 פזדרך דיעקב נצח נפגם יעקב ירך כףבתקיעת

 דרך יעקב ירך קלקול לתקן מאליהו הוא"ו נטליעקב
פז

 ויצה"טיצה"ר
 היצה"ר בו שולט בתורה לעסוק חורין בן שאינומי

 בזדרך

 מזדרך האור סור יצ"ט חשך, סודיצה"ר

 פד מז,דרך הלב בשמאל היצה"רמשכן

 בהדרך היצה"ר שורש האשה של הרחםפתח

 פא דדך דיצה"ר מסטרא רעהעין

 דרך היצה"ר הוא לילית של ות"פ ס"א של מחנותק"ל
פא

 פדדרך וביצה"ר טוב ביצר ה' לעבודצריך

 פדדדך הבהמיות דנפש מסטראיצה"ר

 פדדרך שלימה עבודתו אין ג"כ יצה"ר לו שאיןמי

 פדדרך יצרו את שיזבח לה' שיש הנח"רעיקר

יצחק
 לבטל המקוה כח תתק'ס גי' שרה יצחקאברהם
הקליפות

ישראל
 נמוכה במדרגה היו היוניםבזמן

 למקום בניםהם

 אל חסד בחי' לישראל הי'בקרי"ס

 נשארו המערכות שידוד כשראו אף כישבחם,
 כה דרך השמועה מפיבאמונתם

 כהדרך בחקירה ולא באמונה להאמיןמצווים

 רצונו, עושים כשאין אף שפע ומשפיע להם נושאה'
 לב דרך הגדול מטובורק

 נאדרך השרת ממלאכיגדולים

 בא"ל, שמם המסיימים המלאכים מעלות להםיש

 נב דרך ברו"ן שמםוהמסיימים

 צדרך ישראל כנסת דאשמחה

כ
כבוד
 מא, מ, לט, לג, לב, כד, דרך ה' כבוד נתרבהבחנוכה

 מדמב,

 הפרנסה בא שמשם נהורין דר"ע רזא המלבוש סודהוא
 כדדרך

 לדרך ה' כבוד נקראמלכות

 צדדרך

 לה 1,דרך

 נב ז,דרך

 ידרך



רפאכבנימול

 משום רק צורך בו שאין דבר כבגעושים הוא ה'כבוד
 לט דרך ה'ציווי

 מדרך תתאה שכינתא הוא ה'כבוד

 מאדרך כבוד היאעמידה

 מכבוד ולא העמים בין כבוד לישראל שיהא רצויונים
ה'

 שמו כבוד היאהתורה

כהנים
 וגבורה מחסד כלולכהן

 בהתבודדות, הקדשים בקודש הוא ביו"כ הכה"געבודת
 יג דרך רצויה היתהולכן

 מתנהגים הם האיך ה' עובדי מהכהנים ללמודצריך
 ובשתיהבאכילה

 כהן נקראהקב"ה

 החכמה סוד שהוא בטחון מספרכהן

 מיכאל מלאך הוא גדולכהן

 מה דרך בשרשם הדינים המתקת כהנים ברכתסוד

 מזדרך בדעת תלוי הכהונהעבודת

 עב דרך דגדלות מוחין על מורה החסד אישכהן

 החכמה שפע המשיכו הכהנים כי חנוכה נסענין
 פ~ דרךלישראל

 דרך בבינה הוא גדול וכהן במלכות הוא הדיוטכהן
פו

 דרך דעת ישמרו כהן שפתי בסוד כהנים ע"י חנוכהנס
צו

 קאדרך ז"א סוד הוא גדולכהן

4
5ב

 פד נם, דרך שבלב השמאלי בחלל היצה-רמשכן

 צדרך בלב הוא המלכות כיהואחדוה

 הרעישון
 ובהלכו ומלשינות הרע לשון בעלי הרג המכבייהיה
 ג דרךליונים

 לדבר לא בשתיקה שכפוף הפ"ה מעלת כי כפוף,פ'
 יג דרך הרעלשון

ישפה
 לשמה מצוות לעשות שלא התגברות היה היוניםבימי

 יגדרך

 דרך הגאולה ומקרב קשות גזירות מבטל לשמהצדקה
יג

 רק לשמה המצוות יקיימו לא שישראל רצוהיונים
 לט דרך והנאתםלצורכם

 עצמו לצורך ולא לשמה מצוות כבגעושים ה'כבוד
 לטדרך

 נחשב תורה, ללמוד שיוכל לשם במלאכההעוסק
 מד דרך כלימודמלאכתו

מ
טזוזה
 ידרך ועזאל לעזא בסנווריםמכה
 הקליפה עיני ומסמא רחל עינ"י סוד הקדושה עינימאיר

 ידרך
 קא מט, מח, לח, יט,דרך שדי שם סודהיא

 מחדרך פרנסה של שם עלמרמז

 המלאכים לכל ראש שהוא מס"ט מלאך של כח בהיש
 סט נב, דרך ברו"ן שמםשמסיימים

 מות זז מהקדושה, הקליפות להבריח דמלכאחותמא
 סטדרך

 צחדרך מות זזסוד

 צטדרך השמירה כח בהיש

פז5
 ומזוני חיי בני תלוי ובזה נהורין, הש"ע סוד הואמזלא

 סודרך

 מאדרך

 מדדרך

 מיליןאקדמות

 כדרך

 כאדרך

 מבדרך

 עה נה, נ,דרך



מפתחיכנ
 רצון מבחינת נמשך הוא מולא מכח באכשהפרנסה

 סודרך

 עילאה מזלא מכח חנוכה נרות בח' מאידים מדותי"ג
 עב סו, מת, דרך ונק-ה נרנ"רותתאה

 מזלא מספר המגדלא סוד הוא בחנוכההתפילה
 סו דרך בחנוכהשנתעורר

 עבדרך צדיק ביסוד שושרו מזלבחי'

מחשבה
 ליציאת הגורם המחשבה עוון לתקן בא טפטפי-השם

 פ נה, נג, דרךניצוצים

 תיקנו כי מחשבה, אותיות בשמחה היםשירת
 נג דרך הרעותהמחשבות

 טהורות שאינם מחשבות נתקנו חנוכה נרבהדלקת
 נה דרך הלבוהרהורי

 סודרך מהרהורים מצלתהתורה

 סזדרך ממינות המחשבה קלקול מתקן הדעתשם

 דרך ממינות המחשבה לטהר חנוכה נר תיקוןעיקר
סז

 צו סז,דרך ישראל בדעת דופי להטיל רצויונים

 פ דרך החכמה בחי' המחשבה סוד הואיו"ד

מלאכים
 אקדמות לר"ד שמו בקרי-ס משה עם שהי'מלאך

 צב דרךמילין,

 נאדרך השרת ממלאכי גדוליםישראל

 ויש א"ל, באותיות שמם שמסיימים מלאכיםיש
 נב דרך רו-ן באותיותשמסיימים

 נב דרך בחירה להם ואין ה' רצון לעשות רקנבראו

 גבריאל, מיכאל, הם, הכסא האוחזים מלאכיםד'
 נו דרך התפילות מתקבלים וע"י ורפאל,אוריאל

 חכמת לישראל ולהשכיל להבין ממונים שריםג
 צא דרךהתורה

 גבריאל הוא ויתכן לילה, שמו הריון על הממונהמלאך
 צגדרך

 מס"ט -חנוך
 סט לח,דרך שד-י גי'מט"ט

 חנוכה נס הצלת הי' ובכחו ישראל זכויות הכותבהוא
 קא צח, צא, מח, לח,דרך

 סט נב,דרך מט"ט מלאך של הכח בה ישמזוזה

 סט דרך יוסף היינומטטרון

 השכינה של מנעלים הם וסנדל מט"ט מלאכיםב'
 פב דרך החיצוניים לבין בינהלהפסיק

מיכאל
 נ, דרך אש מכבה מכב"י, שם של החסד מלאךהוא

 פד עו,עה,

 עה נה, נ,דרך גדול כהן סודהוא

 נדרך אריהבדמות

 נדרך החסד במלאכי כמוהואין

 החיצוניים ממנה ינקו שלא מעלה של האשמדליק
 נהדרך

 עהדרך השכחה מבטל קא גי'מיכאל

 פד דרך מעלה של מזבח ע"ג הצדיקים נשמותמקריב

רפאל
 נדדרך רפאל המלאך שליטתבחנוכה

שלבוש
 לגמרי, שמסלקו חטא ויש לנשמתו, לבוש יש אדםלכל
 ו דרך כחו מתיש שרקתש

 כדדרך מלבו"ש סוד חשמ"ל סוד נהוריןש"ע

 בא שמהם נהורין ש-ע סוד המלבו-ש הואכבוד
 כד דרךהפרנסה

 דרך הרע מעין המציל סוד מלבו"ש אותיותבשלום
צא

שנורהגבריאל
 כודרך הדינים המתקת סוד דבש מספר ש-ו גי' צגדרך שבשמאל דגבורהמסטרא



רכגמנדרה-נשמה

 לטדרך גשמי טעם בה אין כי המנורה ביטלויונים

 פד פב, פא, סד, נח, נ, דרך אשבגי'

 פדרך המנורהסוד

 פדדרך בחסדים הגבורות נכללובכחה

 פטדרך השכינה היאמנורה

מצוות
 גשמיים בדברים ה' מלעבוד יותר חשוב מצותקיום

 כדרך

 לט, כה, דרך למצוות וגשמי שכלי טעם נתנוהיונים
נב

 להנאת ולא לכבדו כדי מצות כשמקיימים ה'כבוד
 לט דרךעצמו

מקוה
 וחיילותיהם החיצוניים ומבטל לוגין, תקק"ס בויש

 צד דרך דתתק"סברזא

 צדדרך המקוהכונת

 המבטל המקוה כת תתק-ס גי' שרה יצחקאברהם
 צד דרךקליפות

 להם ונזדמן נס להם ונעשה יטבלו, שלא גזרוהיונים
 צד דרךמקוה

משה
 אקדמות במלחמה החשמונאים הצלת עליתפלל

מילין
 צב דרך מילין,אקדמות משה גי' רצוןבחינת

 מילין אקדמות ראשיתנקרא
 נצח עד ימין לצד ונמשך ושמאל מגבורה הי'משה

 מיליןאקדמות
 ויהי בפנים, פנים אתו ודבר ה' אליו שעלה אחראף
 כה דרך אמונהידיו

 מג דרך שבע"פ תורה גם ידו על יגלה שהקב"הביקש

 בכחו, יהי' ותיק תלמיד של חדוש שכל בתפלתופעל

 מג דרך בו שנתעברע"י

 מזדרך התורהשורש

 צו סז,דרך ישראל כלל של הדעתשורש

 סזדרך חנוכה לנס הכנהעשה

 דרך רצון גי' משה בשביל הי' העולם לבראהמעון
צב

 צבדרך לישראל תורה ליתן הכח היהבידו

 צד דרך תתק"ס מספר בשמים יום מ' להיותהוצרך

משיח
 דרך במעשיו הוי' ישמח שאז משיח, אותיותישמח

לח

 סז דרך חנוכה של הגנוז לאור מרמז משיח שלאורו

 קא דרך המשיח מלך של אורו לבטל וקנויונים

 קא דרך מצחו על חקוק כד"תשם

 כןמש
 צד דרך הקליפות במקום בהיותם לשכון לה,מקום

נ
נביאים
 שמדבקים ע"י אלוקית התגלות להם שישמעלתם

 ט דרך בהשי"ת תמידמחשבתם

נח
 סגדרך חנוכה נר דאנח

 סג דרך ענוה בבחי' היה התורה כל וקיים שלמדאף

נקודות
 כבדרך רחמים שניהם וקמץחולם

 כבדרך גבורה הואשב"א

 כבדרך משב"א הגבורה ממתיקים וקמץחולם

נשמה
 1דרך לנשמתו לבוש יש אדםכל

 חלושים נשמותיהם היו החשמונאים בזמן הדורבני
 1דרך

 פד דרך ומעש"ט ומצוות תורה של האור היאמקורה

 בנשמתו החשוך החלק תורתו ע"י מאיר השלםהאדם
 פדדרך



מפתחרכר

 מסטרא האדם של החיים בחיהיא

 הנשמה אור מאירבחנוכה

 בגוף נעלמת בקדושה הנשמהחיות

ע4י*
שלם
 הבא עולם בן הלשוןביאור

 שכחה בו אין דדכוראעלמא

עוז
 בו נתן וכשצדיק הדינים, שורש בריבוע מ"המספר
 י ררך עצמות גל נעשה אלו דינים היינועיניו,
 יררך שלה בעיניים רחל של הדיניםשורוד
 סר ררך בעיניים קלקול נעשה היסוד פגםע"י

 סרררך העיניים פגם מתקן חנוכה נרהדלקת

 סזררך העיניים של הרע תיקנוחשמונאים

 פא דדך עיניים מלא המותמלאך

 מסטרא רע עין מיצה"ט, דימין מסטרא ויפה טובעין
 פא ררךדיצה"ר

 השינה בסוד השבירה, בשעת הקלקול היהבעיניים
 פזררך

עמלק
 טבע ע"פ שלא הכל הי' עמלקמלחמת
פרטית

 עלינו העומדים השונאים כלשורש

 הזכרון כח יחובר עמלק מחייתבפועת

 עמלק מלחמתסוד

ענוה
 שנתעלה אע"פ במקומו עומד נשאר שפילה שנפשומי

 יבררך
 להשפיע עמה בסוד למטה, בגגו כפוף ראשו ל'אות

 יח ררךלתחתונים

 סגררך הבא עולם בן הוא עניו והואהלומד

 התורה כל וקיים שלמד אע"פ רוח ושפל עניו היהנח
 סגררך

 עה ררך תורה רזי לו ומגלין הזכרון כח לו ישהעניו

 יצחקעקידת
 רצון לקיים רק וסברא טעם שום בלי עשאואברהם
 בג ררךהבורא

 לוררך דק"ש יחוד ענין בעקידה נפשהמסירות

 כהנים לברכת זכו וע"י הדינים המתקת היתהעקידה
 מהררך

 ררך המס"נ ע"י דזו"נ היחוד של השלם התיקוןעשה
קא

עשירות
 וברכה, לטובה והוא מיצ"ט, דימין מסטרא עשירותיש
 פא ררך לרעתו דיצה"ר מסטראויש

 ברכה לו יש אז צדיק דיסוד מסטרא ההשפעהאם
 פא ררךלדורות

 ספירותעשר
 שוה להיות 'א הז מייחדין אנו חנוכה נר הדלקתע"י
 עת סו, ררך ספירות י' בכל מלכותעם

 מבררך ספירות העשר דרך הבטחון נמשךבחנוכה

כתר
 ולכן הכתר עד הרשעות גברה האפיקורסיםכשרבו
 בא ררך ולמלשינים ברכתתיקנו

 באררך באויר פורח מגדלנקרא

 עם הזיווג הי' כאילו הארה להוריד חנוכה בנ"רכוונה
 מט ררך הכתר עד שוה פב"פבעלה

חכמה
 16 ער, מב, טו,ררך לחכמה רומזשמן

 ררך בטחון מספר בחכמה שהוא באב-א הואבטחון
מב

 עג פב,ררך החכמה הואאור

 מבררך י"ק נקרא חכמה שהואאבא

 פרררך ומים מאש בלול השמים מסנשמה

 צח ררךדקדחטה

 צחררך

 צחררך

 זררך

 קאררך

 בהשגחהרק
 בהררך

 עטררך

 תשכחולא
 עטררך

 פררך



רכה'רות

 חכמה באבא שפגם הפגם תיקןאחאב

 החכמה מוח קדומה, חכמהיו"ד

בינה
 מבינה אור נמשךבחנוכה

 בינה הואמקום

 ס"ג עולה עילאה אימאבינה

 בבינה גדולכהן

דעת
 סזדרך המחשבה קלקול מתקן הדעתשם

 דרך וארעא שמיא חתים דביה גושפנקא הדעתשם
 צוסז,

 צודרך הדעת שם בכח היונים עלהתגברות

 צודרך טוב מס' אקו"ק הדעתשם

חסד
 נ דדך מילין,אקדמות בימיןחסד

 מיליןאקדמות החסד ממרת שרשואהרן
 בודרך דחסד מסטרא דבשמס'

גבורה
 נ דרך מילין,אקדמות בשמאלגבורה

 צז צו, פז, ס, נד, נג, מב, לג, י, ט,דרך
 י דרך לנוקבא להאיר יכולים ההוד מדתכשנתקן

 במלחמה לנצח בגבורה מתלבש כביכול בהיותוהוא
 לג דרך ה' אוהביולהציל

 מה דרך ממותק דין שהוא הוד ספירת סוד חסדורב

 נג דרך שמאל ירך להוד רומז בשופר תקעברכת

 ררך ההוד בתיקון תלוי יעקב בית שהוא השלישיבית
נח

 סטדרך הוד בחי' הוא חנוןמדת

 פזדרך הוד הואה'

תפארת
 נטדרך יום נקראתפארת

 פדרך כבוד כסא נקראתפארת

בצוק
 בשמאל ושרשו ימין בקונצח

 בזה זה ומעורבים כלולים והת-נצח

 השפתיים הם ודח-נצח

 מח דרך האמת כח מאיר בשלימות כשהם והודנצח

 מח דרך ליסוד ההשפעה נמשך והוד נצח תיקוןע"י

 שמואל ע"ינתקן

 דיעקב נצח נפגם יעקב ירך כףבתקיעת

 הנצח מדת תיקןאליהו

 נצח הואו'

 דהור מ"ל דנצח ח'שחשמ"ל

 דקשוט סמכין תרין והודנצח

הוד
 טדרך ושמואל יעקב בזכותתיקונו

 ההוד מדת יעקב ירך כף פגם תיקוןבחנוכה

יסוד
 בזדרך היסוד מדת עיקר הואיוסף

 כזדרך העליון ביסוד פגמו יוסף מכירתבחטא

 בתורה תמיד וכעוסק מי אלא צדיק מדת לידי לבאא"א
 כזדרך

 מח דרך צדיק יסוד צינור דרך באה ההשפעהכל

 היסוד מדת תיקון סגולתו טפטפי"השם

 זו מדה תיקון הוי' בשלוב חב"ושם

 ליסוד מרמזאתה

 עטדרך

 פדרך

 כז יט,דרך

 סבדרך

 סבדרך

 פודרך

 מיליןאקדמות

 מיליןאקרמות

 מגדדך

 סדרך

 פזדרך

 פזדרך

 פזדרך

 צאדרך

 צאדרך

 נה, נג,דרך
 פסד,

 נגדרך

 נטדרך



 עניניםמפתחרכו
 לח יג,דרך צדקה נקרא נטדרך היסוד למדת מרמזו'

 והוד נצח ע"י נתקןיסוד

 היסוד פגם לתקן המוכשר זמןבחנוכה

 בעיניים קלקול עושה היסודפגם

 הנחש כח מבטל הברי"ת נוטרהצדיק

 קליפות ב' על מתגבר הבריתהנוטר

 היסוד מדת לתקן זוכים התורהע"י

 דרך לישראל ושפע פרנסה המשפיע הצינור הואיסוד
עב

 עבדרך אש נקרא זו מדהתאות

 עבדרך צדיק יסוד מדת שתיקן הראשון היהאברהם

 עבדרך ליסוד מרמזים ושמןזית

 עטדרך להתגבר כח לקליפות נותן בבריתהפוגם

 עטדרך קודרו ברית היסוד לתקן סי' דחנוכהנס

 פאדרך צדיק יסוד יוסף מדת בכח המנורהנס

 דרך יסוד מדת בריתו ששומר במי שולט הס"מאין
פא

 פאדרך צדיק יסוד נקראז"ה

 פאדרך צדיק יסוד דאנחל

 פאדרך דז"א דיסוד מסטראדגים

 פאדרך רב נקראיסוד

 צ דרך היסוד מדת תיקון לצדיק זרוע אוראמירת

 דרך יסוד מדת תיקנו שלא על והיסורים העונשיםכל
צ

 צזדרך לחולה רפואה נמשך היסוד מדתבתיקון

 הפה ונעלה היסוד נתקןבברית

מלכות
 אתהנקרא

 השפע נתרבה הכ"י למלכות, האור ממשיכיםבחנוכה
 פג מח, לח, לד, כס, בז, דרךלישראל

 מלכות מדת לתקן הכושר שעתחנוכה

 מלכות מדתשכינה

 מלכות מדת תיקון חנוכהנר

 שבע"פ תורה סודמלכות

 ארץ נקראמלכות

 ארו"ן נקראתמלכות

 נסדרך

מז, סד,דרך
עט

 סדדרך

 סודרך

 ופלוניתפלוני
 סזדרך

 סזדרך

 לחדרך

 לחדרך

 פט מג,דרך

 מגדרך

 מה מג,דרך

 מאדרך

 סא דרך בנינה ונהרס המלכות חזרה החורבןבזמן

 קאדרך

 יגדרך

 מלכות הוא ה'כבוד

 כה נקראתמלכות

 מלכות היינושמחה

פורים
 ובנצח בהודפורים

 דלעילא באתערותא דפוריםנס

 ושפעפרשה
 פרנסה השפעת באבחנוכה

 פרנסה נשפע קרי"סמענין

 ה' פניך אור עלינו נשא מפסוק יוצא פרנסה שלשם

 1דרך

 שפע בא במילואו א"ל מב"פ היוצא נהורין ש"עע"י
 כד דרךופרנסה

 זכה הברי"ק נוטר צדיק בדרגת שהוא הצדיקיוסף
 כז דרך העולם לכל מזון משפיע צינורלהיות

 להשיב מה לו כשאין אף לישראל משפיעהש"י
 לב דרךלמקטרג

ומשביע פא"י הוא רצונו מבחי' פרנסה להמשכתהכונה
 לדדרך רצון חילכל

 פרנסתו לו ישלח קלה בהשתדלות כי בה' לבטוחראוי
 מבדרך

 סבדרך

 פטדרך

 צדרך

פ



רכז סם"א - חיצונים ושמע-קליפות,פרנסה

 הוא במלאכתו עסקו שגם מגלה לתורה עתיםהקובע
 מדדרך לימודבגדר

 ררך וכו' בשילוב וארנ"י הו"י שם של יודין מב'בא
מח

 עב מח, דרך צדיק יסוד צינור דרך באה ההשפעהכל

 מחדדך פרנסה בניקוד הו"י פרנסה, שלשם

 מח דרך פרנסה על מרמזים וציצית מזוזה חנוכהנר

 סדרך השנה כבראש הפרנסה ירידתבחנוכה

 עב דרך ההשפעה עיקר נפתח התורה לימודע"י

 דיצה"ר ומסטרא ויצ"ט, דימין מסטרא טובההשפעה
 פא דרך לרעתו שמור עושרזה

 קאדרך ואור שפע ממנו נמשך א"לשם

צ
צדיק
 שמתפללים קודם מבוקשם ה' עושה אמיתייםצדיקים

 סט ח, דרךע"ז

 בו שנותן ע"י הרשע, לענוש כח לו ניתן הדורצדיק
 י דרךדינים
 כודרך גזירות ולקיים לבטל כח לו ישצדיק

 יסוד ערךראה

צדקה
 נה יג,דרך בחנוכה בו להרבותצריך

 יג דרך לצדקה פתוחה כפו שתהא רומז פשוטהכ'
 ומקרבת קשות גזירות דוחה ולשמה בסתרצדקה

 יג דרךהגאולה
 לח יג,דרך מלכות נקראתצדקה

 נהדרך כעולה חשובהצדקה

 נהדרך מהעולם הקליפות מעבירין הצדקהע"י

ציצית
 י ררך רחמים אליה להמשיך רחל עיני להאירבא

 דרך פרנסה של השם הוא ציצית של היחודמספר
מח

 פ דרך החכמה נתיבות ל"ב בסוד חוטין ל"ב בהםיש

"ןהי
 התורדקב-ת
 בשכלם יבינו לא אם אף שיעשו ונשמע, נעשהאמרו
 נבדרךהטעם

 לקבל שעות תתק"ס יום מ בשמים להיות הוצרךמשה
 צדדרךהתורה

קדיש
 לאדרך קדישכוונת

 דרך אדנ"י שם מתקנים הקדיש של תיבות כ"חע"י
מג

 נודרך צלותהון תתקבל הש"ץ תפלתפירוש

קטרת
 מילוןאקדמות וגבורה מחסדכלול

 סם"א - חיצוניםק-יפות,
 זו לקליפה שליטה שם יש הארץ ערות שהיאמצרים

 כזדרך

 כזדרך לס"א הקדוש הצנור להטות רצוהיונים

 ורעים קשים והם צ"ו, נקראים העשיה רעולםקליפות
 נה דרך לשורפם וצריכיםמאד

 נהדרך הקליפות מכלין צדקהע"י

 שם שיש הקליפות לשרוף בצפון שחיטתו עולהקרבן
 נהדרך

 נטדרך החשך שהוא להסט"א שליטה איןביום

 מזדרך דיליה ועקבא מהס"מ יונקת יוןקליפת

 סזדרך ופלונית פלוני קליפת מבטלתתורה

 סטדרך הקליפות ביטול על ממונה בי"טהשם

 אשה שנקראת הקליפה מבריח מות, זז ענינהמזוזה
 סט דרך מות שנקראתזרה,

 מתבטלים וארמילוס ומגוג גוג תאומים אחים ב'קליפת
 עט דרך הבריאה שבעולם חדרים תי"זע"י

 שנקראים בוחס אף חמה אגר קליפות ד' ר"תאחא"ב
 עט דרך מבטלם ובריתרעה



 עניניםמפתחרכח
 של ות"פ מחנות ק"ל לו שיש הס"א, מכח בא הרעעין

 פא דרךלילית

 ונחש ס"מ קליפת המבטל טובה עין נקרא קדוחךהיכל
 פאדרך

 פבדרך נגה דקליפת זו"נ הם ועזאלעזה

 פהדרך שכח אותיות חשך קליפת הוא יוןמלכות

 צאדרך עשיו מחנה איש מאות ד' גי' עיןהר"ע

 ע"י וביטולם דתתק"ס ברוא וחילותיהםהחיצוניים
 צד דרך העליונההמקוה

 שמעקריאת
 קריאת קראו בתורה לעסוק יכלו כשלאהחשמונאים

 ז דרךשמע

 מב, כה, ז, דרך דק"ש ביחודא עסקו המלחמהבתועת
 סג מד, לח, לו,לה,

 זדרך למקום בנים דין לנו שישמוכיח

 באמונה התורה ללמוד להורות בק"ש מתחילהש"ס
 כה דרך בחקירהולא

 בחקירה ולא איש מפי איש בשמיעה וכו', ישראלשמע
 כהדרך

 זכו וכשנצחום דק"ש, היחוד לעשות נתנו לאהיונים
 לה דרך זה יחודלעשות

 לודרך דק"ש יחוד ענין בעקידה נפשמסירות

 הוא ק"ש, מצות ולקיים עומ"ש לקבלת ויסודעיקר
 מב דרך הבטחון במדתלהתדבק

 שם שהוא אכטד"ם שם גי' ישראל בשמע רבתיע"ד
 מב דרךהבטחון

 יש תורה ללמוד כדי ולא להתעשר במלאכההעוסק
 מד דרך שלו בק"שפקפוק

 שמע פסוק וברחובות בשווקים צעקוהחשמונאים
 מד דרךישראל

 שמחה לו מזמינין יום בכל דק"ש יחודהמייחד
 סט דדךמלמעלה

 סוף יםקריעת
 דרך בקרי"ס כמו נס-ים, נסים, שעשה חנוכה נרברכת

 קב ק, פ, עא, נא, מב, לד, לב, יח, י,ח,

 אע"פ לתפלה מקום שקבעת מה די למשה ה'אמר
 ח דרך עדין התפללתשלא

 ידרך פרנסה השפעת נעשה קר"סמענין
 ולישראל עיניים, ב' בסוד הדינים תגבורת הי'למצרים
 י דרך הדינים ונמתקו העי"ן המכסה הע"בהוסר
 האמינו הש"י, אז עליהם שעלה אף כי ישראלשבח
 בה דרך אנושי שכל ע"י ולא התורה מצות מצדבה'

 מה הי' שלא אף ישראל, על אז ריחם הרצוןבעל
 נא לב, דרך למקטרגלהשיב

 לדדרך ברצון טעם ואין ברצוןהי'

הבטחון במדת עצמם שהחזיקו היה הישנצהעיקר
 מבדרך

 עאדרך מהמטרנותא ואמת מדת ז"אקיבל

החכמה שהוא האור התרבות ע"י נעשיתהישרנה
 עגדרך

 פדרך דחכמה מוחין אזנתקנו

 צדרך קרע השם מאיר הי ס קריבשעת

 למצרים ועוף דחסד, א"ל שם בכח לישראל רפאה'
 ק ררך רגבורה ל א' שםבכח

 קבדרך מלכות של הפה אזנתעלה

 ידרך שלה בעיניים רחל של הדיניםשורשצחי
 י דרך דרחל עיניים בב' ישנם אלוקים צירופיק"כ
 בסדרך לילה מרתרחל

 סד דדך מים ירדה עיני עיני בבחי' בגלות רחלעיני

 דרך המכבי יהודה ע"י לזכך הישרנה להמשיךבקשה
צג



רכם הקדושיםרפואה-שמות

רפואה
 דרך רפאל מלאך ע"י יעקב לירך רפואה באבחנוכה

 צזנד,

 צז דרך ונתרפא לחולה חכמה נמשך דנר השמןבכח

קט
שבת
 ששבת כנכרי ולא למקום, בנים נקראו שישראלמוכיח
 ז דרך מיתהחייב

 הבורא רצון לקיים רק הגוף שינוח כדי אינושבת
 לט דרךבקדושה

 לכבד כדי רק לזה צריך כשאינו אף לאכול השבתכבוד
 לט דרךהש"י

 עגדרך המלכות עליית או כי שמחה זמןשבת

 עת דרך בשלימות הם הוי' צירופי י"ב השביעיביום

 צטדרך חנוכה ונר מזוזה כמו השמירה כח בויש

שופר
 דרך דינים פ"ר ממתק דבש מספר ש"ו - שופרסוד

 ס נג,כ1,

 הז"א את המעורר ר"ה של השופר סוד הואחוק
 ס דרךמתרדימה

 פני הארת בסוד ואמת מדת נתעורר שופרבתקיעת
 ס דרךהתוקע

 היםשירת
 כמכה מי ישראל אמרו נקמתו ה' נקם שלאבמצרים
 בחזקים - באלים אמרו חזקה ביד וכשגאלםבאלמים,

 בדרך

 עושים היו לא כי תיבות, שלש אחרי רק השם אמרולא
 נא דרך מקום שלרצונו

 שתיקנו מחשבה, אותות בשמחה, שירהאמרו
 נג דרך רעותהמחשבות

 דרך היסוד מדת פגם לתיקון רבה, בשמחה שירהענו
צ

 ויהי להס"א, עוף בחי' בים רמה וכו' לה' אשירהאמרו
 שם בכח אלי, זה והכל לישראל, רפא בחי' לישועהלי

 ק דרךא"ל

 קב דרך שירה ואמרו מלכות של הפה נתעלהבקרי"ס

שכחה
 פ עה, דרך אלקים בחי' של דקטנות ממוחיןבא

 עה נז, דרך שכחה לידי יבא גיאות לשםהלומד

 עה דרך מאה בגי' פוט"ה הוא שכחה שלהשם

 עט עה, דרך לשכחה מסוגל בכונה שלא זיתהאוכל

 קא דרך תלמודם לת"ח להשכיח הממוניםקליפות

 קאדרך דנוקבא מעלמא הואשכחה

 הקדושיםשמות
 ולדינים הגדול לחסד אופנים, בב' מתפרש א"לשם

 ק מה, דרך מולון,אקדמות

 אלוקים גבורות המתקת הם במילואו א"ל פעמיםב'
 הדרך

 הוא אותיות ה' עם שי"ן עולה ביודין במילואואלקי"ם
 ה דרךש"ה

 מתחדש במילואו א"ל פעמים ב' של החסדבכח
 1 דרך הנשמה כחומתחזק

 הפרנסה המונעים הדינים יורד ממנו אלקים צירופיק"כ
 ידרך

 הדינים, שורש ק"ל, שם שהוא ברבוע, מ"ה שם סודעי"ן
 ח"ן נשאר ע"ב שהוא הפשוט רבוע ממנווכשמסיר

 ידרך
 ידרך ביותר החסדים שמות הם הוי'א"ל
 ונשאר אלקים משם י"ק שם אותיות נחסר הגלותבעת
 קב לא, סו, דרךאלם

 פ סו,דרך חכמה סוד דאבא מוחין הואי"ק

 וט דרך שבבינה אלקים סוד הוא ודדי"ם אקי"םסוד

 וט דרך שד"י א"ל נקראת עילאה אימא של ה'סוד

 ה' פניך אור עלינו נשא מפסוק יוצא פרנסה שלשם

 כדרך

 כאדדך אהי"ה בגי' בי"טשם

 לו כס, דרך יש"ו שמות ד' של מילואים ד' בגי'מקום



 עניניםמפתחרל
 להשכיח הממונים מקליפות להציל עומד כד"ת שם מח לח,דרך שר"י שם גימטטרו"ן

 קא דרך לימודםלח"ח
 מבדרך הבטחון שם והוא עד בגי אכטד"םשם

 קאדרך משיח של במצחו חקוק כד"תשם
 מב דרך א-ל שם מכח הוא בחנוכה ההשפעהעיקר

שמחה
 לחדרך שעה לפי גילה תמידי, הואשמחה ועוד מב,דרך 'ב מ עולה ונקודתיו מכבישם

 לחדרך במעשם ה' ישמח אז כי משיח, הואישמח מג דרך תרע"א גי' במילואו י אדנ' סוד הואהפתח

 סטדרך שמחה מעוררחן מהדרך ואמת גי' אה"י פעמיםאהי'

 דדך מלמעלה שמחה לו מזמינים ש דק יחודהמייחד א' הסר מה שם והוא דם ב"פ מספר  פח גי' נחלשם
 סט מזדרך

 עגדרך שמחה מעוררתורה מח דרך פרנסה בניקוד יקו"ק הוא פרנסה שלשם

 עגדרך חכמה אלא שמחהאין נה, נג, דרך המחשבה פגם לתקן סגולתו טפטפיהשם
 פסד,

 עגדרך זיווג לשון היאשמחה
 ן שגרם המחשבה חטא לתיקון לכוון צריך ו חבשם

 צדרך ישראל כנסת זושמחה נגדרך ניצוציןליציאת

 צדרך שמחה יש היסוד מדתכשמתקנים המתקה הוא הא' אבל דין, הוא דנ'י אותיות אדנ"י,שם

שמן נהדרך
 פ, עד, עג, סז, ס, מב, בז, כ, יג, דרך לחכמהרומז עב, סו, סד, סג נ, דרך אש לכבות סגולתו מכבישם

 קא פד פא, עו,עד,

 יגדרך ומעש"ט למצוותרומז עדדרך א"ל משם מקורם נהוריןש"ע

 פו סו, דרך שמים מס' שמן נקראים דאבאמוחיןיין
 עודרך אלקים שם של הדינים תוקף הםלנ"ו

 דרך ב"ש ת בא' שמן שהוא בי"ט שם מאיר השמןמןן
 עב סט,כא, עזדדך עולם בגי חסד בנקודת יקו'קשם

 סודרך המנורה של השמן סוד הואהצדיק מקום מס' חסר ובגלות איש, גי' הוי צירופי י'ביש
 עתדרך

ךן זית בגי' ך מצפ אלקי'ם א'ל הוא זית אכילתכונת

 פדדרך ומים אש סוד שמים גי'שמן עטדרך

שתיקה פדרך פרנסה נשפע מכחו פא"ישם
 גדרך כאלם עצמו שיעשה רמזמכב"י

 פגדרך ע"ב שם סוד זיתשמן
 יגדרך בשתיקה הפה שיהא מעלה כפופהפ'

 צ דרך חשמ"ל בגי' פניא"ל אורשם
 כחדרך פיו לבלום צריך ו עוה' בענינימריבה

 צו דרך טוב מס' אקי"ק הוא הרעתשם

רצ צטדרך לשמירה מסוגל שד"ישם
תורה

 זדרך המצוות לקיום השערהיא צטדך לשמירה מסוגל טפטפיהשם



רלאתורהשתפילה

 זדרך למקום בנים דין לנו שיש מוכיחההיא

 דרך המלך בשרביט משתמש כי תורה ללמוד אסורגוי
ז

 לטובה לו הוא תורה דברי על אדם של דינותחילת
 זדרך

 זדרך תשובתו מקבלים יום בכל הלכותהשונה

 סג מד, כה, כ, ז, דרך לתחילתו הש"ס סיוםהמשך

 תורה, לומד בכלל אינו חיצוניות חכמות ע"פהלומד
 כה דרך המקובלת אמונה ע"פרק

 דרך אור ולא חושך הולך התורה בחכמת שאינומי
בז

 העוסק אלא עולמים חי צדיק מדת לידי לבואא"א
 סז כז, דרך תמידבתורה

 מג דרך שבע"פ בתורה יכפרו שישראל רצוהיונים

 מד דרך התורה חכמת לבטל רצוהיונים

 גם ללמוד ויוכל עצמו שיפרנס כדי בפרנסתוהעוסק
 מד דרך כלמד לו נחשבהמו"מ

 יש ללמוד שיוכל כדי ולא להתעשר במלאכההעוסק
 מד דרך שלו בק"שפקפוק

 מדדרך ה' כבוד היאתורה

 נהורין וש"ע דיקנא תיקוני ג י מעורר התורהלימוד
 צא מו,דרך

 מודרך דרך נקראתורה

 נב דרך מלך מגזירת רק אנושי כשכל התורהאין

 נכשל ואם מעבירה, נזהר ממילא ופוסקים ס ש'הלומד
 נז דרך שב הוא זה עניןכשלומד

 דרך לטוב הרע ונהפך ער וה' בבחי' הוא התורהע"י
ס

 דרך בר"ה השופר כמו התעוררות עושה התורהלימוד
ס

 סז סג,דרך ומצוות לתורה רומזשמן

 סגדרך עוה"ב בן הריסו בענוה תורההלומד

 סזדרך התורה שורשמשה

 מד סז,דרך ויצה"ר התאוה אש מכבהתורה

 סז דרך ופלונית פלוני קליפת מבטל התורהכח

 עב דרך פרנסה המשפיע צינור פותח התורהלימוד

 עג דרך הגבורות המתקת לצורך בא התורהלימוד

 דגדלות מוחין וע"י דקטנות, ממוחין בא בתורהשכחה
 עה דרך בתורה זכירה לויהי'

 דרך תורה רזי לו ומגלגלין הזיכרון כח לו ישהעניו
עה

 פד דרך בשמן המרומז חכמה תניבות ל"ב סודתורה

 צד דרך התורה לימוד סוד הואבית

 צדדרך שעות בתתק'ס ניתנהתורה

 להשכיח הממונים מקליפות להציל עומד ת כד'שם
 קא דרך תלמודםת"ח

תפשה
 הקדם בלי מבוקשו ה' יעשה לתפילתו מקוםהקובע
 ח דרךתפילה

 שעומדים ורוח מקום בכל ישראל תפילת שומעהקב"ה
 יאדרך

 בעצמו שהש"י מעוררת רק הטובה פועלת התפילהאין
 יב דרך הטובה פועל וזהיתפלל
 ולפנים לפני הי' כי ביוה"כ כה"ג תפלת קיבלהקב"ה
 יג דרךבהצנע
 יג דרך תפילתו שומע הקב"ה העניים עלהמרחם
 כא דרך בכתר הפגם לתקן תקנו ולמלשיניםברכת

 בי"ט שם תפילה בשומע לכוון התפילה, להשמעסגולה
 כא דרך אהי"הבגי'

 וקמץ שבא חולם בניקוד הוי' שם תפילה בשומעלכון
 כבדרך

 הש-י יהי' בודאי פרטית בהשגחה ומאמיןהמתפלל
 כג דרךבעזרו

 שיפעלו הי' הקדום רצונו רק ה', רצון שינוי אינותפילה



 בודרך התפילה ע"יכך

 דרך דנוקבא ז"א היחיד לעשות התפילה קביעותעיקר
לו

 והאדם המרכבה רגלי ג' כמד יום שבכל תפילותג
 נו דרך רביעי רגלהוא

 נודרך התפילות ע"י מעלין בכח אנאתפילת

 סט דרך כדין שלא אף הצועק לחון הש"ידרך

תשובה
 מילין אקדמות הרחמים במדת רק מתקבלתתשובה

 זדרך למקום בנים דין לנו שיש משוםמהזילה

 חייו ימי במשך בתשובה הרהר בישראל הגרועאפילו
 זדרך

 נשרש ומזה שובבים, בנים שובו וכו' יוצאת קולבת
 ז דרך עת בכל תשובההרהורי

 נזדרך לשוב לבו נותן אינו גאוהבעל

 נשבר זה ענין כשלומד בעבירה, נכשל אם אףהלומד
 נז דרך ושבלבו



זלג תנ"ך פפוקימפתח

 תנ"ךפשקי

 תורהפסוקי

בראויית
 קא צו, מז, דדך הארץ ואת השמיםאת אא,
 נדדך תהום פני עלוחשך בא,
 פז, דדך אור ויהי אור יהי אלקים[]ויאמר גא,

פח
 מז, לט, דדך טוב כי האור את אלקיםוירא דא,

 צו פח, פא, סט, סז,ס,
 פדדדך שמים לרקיע[ אלקים]ויקרא חא,
 את הגדולים המאורות שני את אלקיםויעש טתא,

 המאור ואת היום לממשלת הגדולהמאור
 אותם ויתן וכו' הלילה לממשלתהקטן
 הארץ על להאיר השמים ברקיעאלקים

 מהדדך
 טוב והנה עשה[ אשר כל את אלקים]וירא לאא,

 פב דדךמאד
 דדך בהבראם והארץ השמים תולדותאלה דב,

לח
 האדמה[ מן עפר האדם את ]אלקים ה'וייצר זב,

 מזדדך
 פתדדך מעדן יוצאונהר יב,
 צח דדך תמות מות ממנו אכלך ביוםכי יזב,
 עור כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה'ויעש כאג,

 צח כ, דדךוילבשם
 טדדך גו' חוה את ידעוהאדם אד,
 אם הלא וגו' לך חרה למה לקין ה'ויאמר ו-זד,

 חטאת לפתח תטיב לא ואם שאתתטיב
 מז דדךרובץ

 צדדך היום כל רערק הו,
 היה תמים צדיק איש נח נח תולדותאלה טו, כהי י,דדך ה' בעיני חן מצאונח חו,

 סג דרך נח התהלך האלקים אתבדורותיו
 צח דרך ישפך דמו באדם האדם דם שפך 1ט,
 כהדרך צדקה לו ויחשבה בה'והאמין 1סו,
 יבדדך למקומו שבואברהם לגיח,
 עמד אשר המקום אל בבקר אברהםוישכם כזיט,

 חדדךשם

 ויזכור הככר ערי את אלקים בשחתויהי כסיט,
 מתוך לוט את וישלח אברהם אתאלקים
 ח דדךההפכה

 כי בקולה שמע שרה אליך תאמר אשרכל יבכא,
 צד דדך זרע לך יקראביצחק

 סחדרך אברהם את נסהוהאלהים אכב,
 האלהים לו אמר אשר המקום אל וילךויקם גכב,

 לו כה,דדך
 קדדך מרחוק המקום אתוירא דכב,
 סהדרך כה עד נלכה והנערואני הכב,
 אדדך בכל אברהם את ברךוה' אכד,
 נחדדך תם אישויעקב כזכה,
 מדדדך יעקב קולהקול כבכז,
 כזדדך וישת יין לוויבא כהכז,
 דדך ידעתי לא ואנכי הזה במקום ה' ישאכן טזכח,

ט
 וישם המקום מאבני ויקח גו' במקוםויפגע יאכח,

 כט דדךמראשותיו
 מתה אין ואם בנים לי הבה יעקב אלותאמר אל,

 צג דדךאנכי
 את אלקים אסף ותאמר בן ותלדותהר כגל,

 צג דדךחרפתי
 מחדדך הזה הכבוד כל אתעשה אלא
 לו קרא ויעקב שהדותא יגר לבן לוויקרא מזלא,

 טדרךגלעד
 מאד יעקב ויירא עמו, איש מאותוארבע 1-זלב,

 צא דדך לוויצר
 כי גו' אמת ומכלה החסדים מכלקטנתי יאלב,

 מב יג, דדך הירדן את עברתיבמקלי
 צז פז, ס, נח, נג, דדך יעקב ירך כף ותקע כהלב,
 יג, דדך יריכו בכף ויגע לו יכול לא כיוירא כולב,

 סד מב,לג,
 כזדרך לו הוא זקונים בןכי גלז,
 השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנווהנה 1לז,

 תסובינה והנה נצבה וגם אלומתי קמהוהנה
 ד דדך לאלומתי ותשתחוינהאלומותיכם

 סד, דדך ה' בעיני רע יהודה בכור ער ויהי זלח,
 צ עט,סז,

 פזדדך הדרך את אליהויט טזלח,



 תנ"ך ממוקימפתחרלד

 לטדדך לקדשו השבת יום אתזכות חכ, פזדרך עינים בפתחותשב ידלח,
 דדך אני חנון כי ושמעתי אלי יצעק כיוהיה כוכב, סט דדך ביתו על ויפקדהו בעיניו חןוימצא דלט,
סט קב דדך אוכל הוא אשר הלחם את אםכי 1לט,
 צבדדך לפניך מלאך שולח אנכיהנה ככג, איש ואין מלאכתו לעשות הביתהויבא יאלט,

 מספר את בארצך ועקרה משכלה תהיהלא כוכג, צד דרך בבגדו ותתפשהו שם הביתמאנשי
 צגדרך אמלאימיך עם לכל המשביר הוא השליט הואויוסף 1מב,

 מאת תרומה לי ויקחו ישראל בני אלדבר בכה, עבדדךהארץ
 תרומתי את תקחו לבו ידבנו אשר אישכל סודרך עבדך עון את מצאהאלקים טזמד,
 צדדרך פזדרך לפניו שלח יהודהואת כחמו,
 קני ושלשה האחד מצדה מנורה קנישלשה לבכה, פאדדך הארץ בקרב לרובוידגו טשמח,

 פדדך השני מצדהמנרה
 כה כ,דדך אתי מקוםהנה כאלגישמקת

 צב סו,דרך הוא טוב כי אותוותרא בב,

קיי*ולןנ'שק,סאשנאתהנ"

ייןוה",אהע,י"עימ,קן"
1' פגדרך הוא קודש אדמת עליועומד

 דרך תכבה לא בו תוקד המזבח עלוהאש ה
, מגדרך תשלח ביד נאשלחדייג

גה
 אליכם וירא תעשו ה' צוה אשר הדברזה 1ט דדך אתכם אשלח כאשר עמכם ה' כןיהי יי,

,כו

 לטדדך ה'כבוד
קכד הבקר עולתמלבד ,זט עטדרך פניכם נגד רעה כיראו יי,
 גזדדך טומאותם בתוך אתםהשוכן טשטש לטדרך חדשים ראש לכם הזההחדש ביב,
,ט, ויסעו ישראל בני אל דבר אלי תצעקמה טויד,

 את תשחית ולא ראשכם פאת תקיפולא כז

 "' עשה אשר ";17י" "'ן את ,שן", 1,ןא יא,ז,
',1

"; 
נאת

 נאהו נן'ת ;קם ,קחי
כ1' בה' ויאמינו ה' את העם ויראובמצרים

 פזדרך יעקוב בריתי אתוזכרתי מב
 כהדרך עבדוובמשה

 העם ויראו גו' הגדולה היד את ישראלויראו לאיד,
בהידבר ידרך ה'את

 סחדרך ישראל בני את תברכוכה כגו, כי לה' אשירה גו' השירה את משהאזישיר א-זטו,
 נדדך וישמרך ה'יברכך כדו, וברוב גו' בים רמה ורוכבו סוס גאהגאה
 לבדדך אליך פניו ה'ישא כוו, ק פ, יח,דדך קמיך תהרוסגאנך

 המנורה פני מול אל הנרות אתבהעלתך ב-גח, מב, לד, דרך לישועה לי ויהי יה וזמרתעזי בטו,
 נ, דרך אהרן כן ויעש הנרות, שבעתיאירופ

 פחכו, אויב תרעץ ה' ימינך בכח נאדרי ה'ימינך 1טו,
 יטדדך במחנה מתנבאים ומידדאלדד כזיא, יחדרך

 על אשר האדם מכל מאוד ענו משהוהאיש גיב, סה נב, %, דדך ה', באלים כמוכהמי יאטו,
 סגדדך האדמהפני צודרך רפאיך ה' אניכי כוטו,
 לאמר דברת כאשר ה' כח נא יגדלזעתה יויד, דדך השביעי ביום ממקזמז איש יצאאל כסטש,

 מגדרךעת
 תוך אל והשליך ואזוב ארז עץ הכהןולקח 1יט, דדך בעמלק לה' מלחמה י"ה כס על ידכי טשיז,

 סגדרך הפרהשריפתפ
 יאדדך גו' משם ליוקבנו יגכג, כהדרך אמונה ידיוויהי יביז,
 סזדדך ישראל את לברך ה' בעיני טובכי אכד, מו מד,דדך הדרך את להםוהודעת כיח,
 יאדדך נחשיםלקראת אכד, צודדך הענן בעב אליך בא אנכיהנה טיט,
 עטדרך עמלק גויםראשית ככד, סגדרך סיני הר על ה'וירד כיט,



רלה תנ"ך פפוקימפתח

 תשמרו נתוחי ריח לאשי לחמי קרבניאת בכח,
 פד דרך במועדו לילהקריב

דברים
 אלף ככם עליכם יסף אבותיכם אלקי ה' אמר יאא,

 צד ~דרךפעמים
 ובדבר וגו' נשאך אשר ראית אשר ובמדבר לא-לבא,

 כה דרך אלקיכם בה' מאמינים אינכםהזה
 ויתעבר גו' לאמור ההוא בעת ה' אל ואתחנן כג-כוג,

 מג דדך למענכם ביה'
 כבדרך ההוא בעת ה' אלואתחנן כגג,
 דרך הטובה הארץ את ואראה נאאעברה כהג,

מג
 תלכו אתכם אלהינו ה' צוה אשר הדרךבכל לה,

 מזדרך
 כה, ז, דרך אחד ד' אלקנו ד' ישראלשמע דו,

 סגמב,
 וגו' האלה המשפטים את תשמעון עקבוהיה יבז,

 צט כה,דרך לך אלקיך ה'ושמר
 לבדרך וברכת ושבעתואכלת יח,
 נהדרך והחימה האף מפני יגורתיכי יטט,
 לבדרך פנים ישא לאאשר יזי,
 מחדרך ברגליהם אשר היקום כלואת 1יא,
 כה דרך מצותי אל תשמעו שמוע אםוהיה יגיא,
 דרך לך יגידו אשר הדברים מכל תסורלא יאיז,

כה
 יאדרך אלהיך ה' עם תהיהתמים יגיח,
 קוסמים ואל מעוננים אל העמים כלכי ידיח,

 דרך אלקיך ה' לך נתן כן לא ואתהישמעו
כו

 לטדרך הזרע המלאה תקדשפן טכב,
 וגו' עמלק זכר את תמחה גו' בהניחוהיה יטכה,

 פ עט,דרך תשכחלא
 לז, דרך באסמיך הברכה את אתך ה'יצו חכח,

מז
 בשמחה אלקיך ה' את עבדת לא אשרתחת מזכח,

 צ דרך לבבובטוב
 קב דרך לאכול והיה מהם פניוהסתרתי יזלא,
 כודרך מהם פני אסתיר הסתרואנכי יחלא,
 כה דרך לך ויאמרו זקניך ויגדך אביךשאל זלב,
 כשית עבית שמנת גו' ויבעט ישורוןוישמן סולב,

 פא דרך עשהו אלוקויטוש
 סגדרך צור מחלמישושמן ידלב,
 לזדרך אלף אחד ירדוףאיכה ללב,

נביאים

יהושע
 דרך מעליכם מצרים חרפת את גלותיהיום טה,

עט

 אשמואל
 נדדך ישמור חסידיורגלי טב,
 פז ס,דרך ישקר לא ישראל נצחוגם כסטו,

 בשמואל
 סדרך משם ויקח תקועה יואבוישלח ביד,

 אמלכים
 היוצא בנך אם כי הבית תבנה לא אתהרק יטח,

 מד דרך לשמי הבית יבנה הואמחלציך

 א הימיםדברי
 צחק ל ושבועתו אברהם את כרת אשר טזוזא,

 עולם ברית לישראל לחק ליעקבויעמידה
 קב כב,דרך

ישעיה
 פאדרך טוב כי צדיקאמרו זג,
 סזדרך ה' את דיעה הארץומלאה טיא,
 עזי כי אפחד ולא אבטח ישועתי אלהנה ביב,

 מבדרך לישועה לי ויהי ה' י"הוזמרת
 לט כד, דרך ה' את כבדו באורים טוכד,

 ה' שם הים באיי ה' כבדובאוריםכד,טו-טז
 להי ~

 י צ שמענו זמירות הארץ מכנףישראל
 מת דרךלצדיק

 כודדך זה אלקינוהנה טכה,
 עולמים צור ה' בי"ה כי עד עד בה'בטחו דכו,

 מבדרך
 פא סד, נ, דרך תכוה לא אש במו תלךכי במג,
 צבדרך גוים לפניולרר אמה,

 צבדרך לו ראשיתוירא כאלג,
 צודרך קדם אלקימעונה כזלג,



 תנ"ן פסוקימפתחנלו
 עתדדך איש ואין באתימדוע
 חדרך מיין ולאשכורת

 לח כ1, דדך ציון ה' בשוב יראו בעין עיןכי
 צ דדך תצאו בשמחהכי

 סגנו,דרך דכא ואתאשכון
 מתדרך נעדרת האמתותהא
 ע1דרך עולם לאור ה' לךוהיה

כתובים

תהלם
 נחדרך לכלימה[ כבודי מה ]עד אישבני גד,
 כדדך ה' פניך אור עלינונסה זד,
 כבדרך ביתך אבוא חסדך ברובואני חה,
 אל אשתחוה ביתך אבא חסדך ברובואני טה,

 פאדרך ביראתך קדשךהיכל
 ק סח,דדך יום בכל זועםאל יבז,
 עזדדך מתמתו נסתרךאין זיגו,
 משאלותיך כל ה' ימלא נדגול אלקינוובשם 1כ,

 נודדך
 אדרך עזבתני למה אליאלי בכב,
 כדדדך אחסר לא רעיה' אכג,
 שמו, למען צדק במעגלי ינחני ישובבנפשי ג-דכג,

 אתה כי רע אירא לא צלמות בגיא אלך כיגם
 יג דדךעמדי

 מדדרך שמו כבוד לה'הבו בכנק
 אלקי ה' גו' לדוד הבית חנוכת שירמזמור א-בל,

 סט מד,דדך ותרפאני אליךשועתי
 שמחת ולא דליתני כי ה' ארוממך בל,

 ליראיך צפנת אשר טובך רבמה כלא,
 יסובבנו חסד בה'והבוטח ילב,
 נעשו שמים ה'בדבר 1לג,
 לה' חכתהנפשינו כלג,
 כמוכה מיה' ילה,
 אל כהרריצדקתך זלו,
 לצדיק רשעצופה בלז,
 זקנתי גם הייתינער כהלז,
 קב מג, לא, טש,דדך דומיהנאלמתי גלט,
 כדדך מעי בתוךותורתך טמ,
 אעבור כי נפשי עלי ואשפכה אזכרהאלה המב,

 פהדרך ארדםבסך
 נט דדך יחדיו עברו נועדו המלכים הנהכי המח,
 פדדדך רותנשברה אלקיםזבתי יטנא,
 ק עד, מה, י, א, דדך היום כל אלחסד גנב,
 מבדדך יהבך ה' עלהשלך כגנח,
 כחדדך תדברון צדק אלםהאמנם בנח,
 סלה אתנו פניו יאר ויברכנו יחננואלהים במז,

 צד מב,דדך
 ברב אלקים רצון עת ה' לך תפלתיואני ידסט,

 מ1 דדך ישעך באמת ענניחסדך
 האמינו לא כי וגו' מים ויזובו צור הכההן כ-לבעת,

 בנ,
 כאנא,
 חנב,
 בנח,
 טונז,
 ט1נט,
 יטס,

ירמיה
 לך ארוכה אעלהכי יזל,

יחזקאל
 כנפיהם תרפינהבעמדם כדא,
 ועריה ערוםואתם זטש,
 הארץאילי יגיז,

 נדדדך

 מדדדך
 כ1דדך

 סח לד, ד,דדך

הושע
 דדך בם יכשלו ופושעים בה ילכוצחקים ביד,

לט

יואל
 עזדדך אני גבור יאמרהחלש יד,

עובדיה
 נחדדך אש יעקבבית יחא,

מיכה
 פזדדך ליעקב אמתתתן כז,

 ליאויבי
 מאדדך
 פאדרך
 מבדדך
 טץדדך
 מבדדך
 נאדדך
 כ1דדך
 ידדך
 לחדדך

זכתה
 טב,
 ידב,

 1ד,

 כאיד,

מלאכי
 זב,

 נח דדך סביב אש חומת לה אהיה ה'נאם
 דדך ציון בת ושמחי רני בחנוכהלהפטיר

א
 ה' אמר ברוחי אם כי בכח ולא בחילולא

 ד דדךצבאות
 כגדדך ה' בבית עוד כנעני יהיהלא

 צו מז,דדך דעת ישמרו כהן שפתיכי



ר6 תנ"ך סמוקימפתח

 גו', לאכול מן עליהם וימטר גו',באלקים
 עוד חטאו זאת בכל הכריע ישראלובחורי
 כה דרך בנפלאותיו האמינוולא

 היכל את טמאו בנחלתך גוים באואלקים
 פא דדךקדשך
 דרך הוא לישראל כי וגו' שופר בחדשתקעו

ס
 צדדרך בית מצאה צפורגם

 דרך סלה חטאתם כל כסית עמיך עוןנשאת
מד

 ח דרך היום כל אקרא אליך כי ה'חנני
 דרך אשא נפשי ה' אליך כי עבדך נפששמח

ח
 עאדרך באמתך אהלך דרכך ה'הורני
 עו דרך יבנה חסדעולם
 שמו בקוראי ושמואל בכהניו ואהרןמשה

 כבדרך
 דרך ברננה לפניו באו בשמחה ה' אתעבדו

צ
 דרך במעשיו ה' ישמח לעולם ה' כבודיהי

 סט מח,לח,
 סט דרך בה' אשמח אנכי שיחי[ עליוויערב
 תמת אל אמו וחטאת ה' אל אבותיו עוןיזכר

 אעט,

 ד-הפא,

 דפד,
 גפה,

 גפו,
 דפו,

 יאפו,
 גפט,
 1-זצט,

 בק,

 לאקד,

 לדקד,
 ידקט,

 סדדרך בעתואכלם
 דרך רצון חי לכל ומשביע ידיך את פותח טזקמה,

 פ מב,לב,
 זדרך גוי לכל כן עשה לא יטקמו,

 דעהו דרכיךבכל 1ג,מש*
 נועם דרכידרכיה יזג,
 ינחלו חכמיםכבוד להג,
 לכם נתתי טוב לקחכי בד,
 חן ויעלת אהביםאילת יטה,
 אור ותורה מצוה נרכי כג1,
 אור ותורה מצוהנר כג1,
 מתעה תוכחתועוזב יזי,
 רנה רשעיםובאבוד ייא,
 ידעך רשעיםונר טיג,
 חיים מלך פניאור סוטת,
 מדון ראשית מיםפוטר ידיז,

 מד כ,דרך
 מדדרך
 קאדרך
 סדרך
 סודרך
 פדדרך

 פד פ, עד,דרך
 מדדרך
 פחדרך
 צתדרך
 פגדרך
 מדדרך

 למרחוק בדרך הלך בביתו האיש אין ויאמרו יטיז,
 מאדרך

 דרך ונשגב צדיק ירוץ בו ה' שם עוז מגדל ייח,
סו

 מדדרך
 דרך כבוד תן לשמך כי לנו לא ה' לנו לא אקטו,

 מבמא,
 זכר לעד עומדת וצדקתו פעלו והדרהוד
 עט דרך לנפלאותיועשה
 דדך יה במרחב ענני יה קראתי המצרמן

 מבלא,
 עו א,דרך לנו ויאר ה'אל
 האמנתי במצותיך כי למדני ודעת טעםטוב

 כהדרך
 עזרי עזרי יבא מאין ההרים אל עיניאשא
 סז סו, כו, דרך ה'מעם
 כחדרך צלךה'
 דרך לך וטוב אשריך תאכל כי כפיךיגיע

מד
 יג דרך ירננו וחסידיך צדק ילבשוכהניך
 על שיורד כח זקן על היורד הטובכשמן
 מז דרך מדותיופי

 סחדרך קודש ידיכםשאו
 יאיר כיום ולילה ממך יחשיך לא חשךגם

 פד דרך כאורהכחשיכה
 את להם נותן ואתה ישברו אליך כלעיני

 אדם נשמת ה'נר כזכ,
 אף יכפה בסתרמתן ידכא,
 יבורך הוא עיןטוב טכב,
 דבר הסתר אלקיםכבוד בכה,
 ימלט הוא בחכמהוהולך כוכח,
 ארץ יעמיד במשפטמלך דכס,

 ג-דקיא,

 הקיח,

 כזקיח,
 סוקיט,

קכא,א-ב

 הקכא,
 בקכח,

 טקלב,
 בקלע

 בק~,
 יבקלט,

 סוקמה,

 צו פד,דרך
 נחדרך

 פא סז,דרך
 יגדרך
 מבדרך

כז
 כבזד יתמוך רוח ושפל תשפילנז אדםגאזת כגכס,

 סגדרך
 עאדרך בעלמה גברדרך יטל,
 קבדרך פיה ומחתהאכלה כל,

 תירש כי ושפחה גו' ימלך כי עבדתחתל,כב-כג
 פאדרךגבירתה

 לבוש ביתה כל כי משלג לביתה תיראלא כאלא,
 סז דרךשנים

איוב
 יראה ולא לו סתרעבים ידכב,
 תמצא מאיןוהחכמה יבכת,
 חכמהואאלפך לגלג,
 חכמה בטוחות שתמי לולח,

דניאל
 מאוד עד הגדיל העיזיםוצפיר חח,

-

 י
 עהדרך
 פהדרך
 מבדרך

קעא



מפתורלח

 בה, גו' כח עצרתי ולא למשחית עלי נהפךוהודי חי,
 נט מג, לג,דדך

אסתר
 סוב,עזרא

 טשד, לתת וגו' ארץ את לו לתת הברית עמווכרות חל,
 דדך אתה צדיק כי דבריך את ותקםלזרעו

פא
איכה

 אא,
 יגא,כהמיה

 מדג, לבדרך העם כל עמדוובפתחו הח,
 יזה,

 מגילותהמגי
קהלת

 יגב,
 הכהדיםשיר
 ידב, בעקבי לך צאי בנשים היפה לך תדעי לאאם חא,

 יבה, כדרךהצאן
 יבז, בשווקים בעיר ואסובבה נאאקומה בג,

 אח, נפשי שאהבה את אבקשהוברחובות
 חח, מבדדך מצאתיו ולאבקשתיו

 חט, סדרך דבשי עם יעריאכלתי אה,

ש"סטאטרי

 בבליתלמוד
ברכות

 בשעה בערבית שמע את קוריןמאימתי אב,
 אח, ז, דדך בתרומתן לאכול נכנסיםשהכהנים

 מד כה,כ,
 טוב לקח כי שנאמר תורה אלא טובאין אה,

 צב מז, ס,דרך לכםנתתי
 מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשותחישב או,

 מדדרך עשאה כאלו הכתובעליו
 מצא ולא הכנסת לבית בא שהקב"הבשעה בו,

 ביח, באתי מדוע שנאמר כועס, מיד עשרה,בה
 א כ, עת דרך אישואין

 אברהם אלקי לתפלתו מקום הקובעכל ב1,
 עח לו, כג, יב, דרך י, דרך ח, דרךבעזרו

 אמר מצלי מאי וכו' מתפלל שהקב"המנין אז,



 ש"סאמרי

 מונח שהיה שמן של אחד פך אלאמצאו עין אין יוסף של זרעו אף בהם שולטתהרע
 אלא בו היה ולא גדול כהן שלבחותמו פאדדך בהם שולטתהרע

 והדליקו נס בו נעשה אחד יוםלהדליק ולישראל פנים ישא לא אשר בתורתךכתיב בכ,
 קבעום אחרת לשנה ימים שמונהממנו אליך פניו ה' ישא שנאמר פנים נושאאתה
 דדך והודאה בהלל טובים ימיםועשאום אני פנים אשא לא איך להם השיבוה'

 קא צו, סג, סב, נ, מט,ע, מדקדקים והם וברכת ושבעת ואכלתכתבתי
 בטפח להניחה מצוה חנוכה נר רבהאמר אכב, לבדדך כביצה ועד כזיתעד

 אחא רב ליה, מנח והיכא לפתחהסמוך פדדדך הרע וביצר טוב ביצר לבביךבשני אנד,
 מדפתי שמואל רב מימין אמר דרבאבריה נחדרך המקדש בית זהההוד אנח,
 שתהא כדי משמאל והילכתא משמאלאמר י, דדך עצמות של גל ונעשה עיניו בונתן אנח,

 יט, דדך מימין ומזוזה משמאל חנוכהנרכו
 צט צח, נ, מט, מח,מג, טוב יצר הקב"ה ברא יצרים שני ה',וייצר אסא,

 העדות לפרוכת מחוץ ששת רב]מתיב בכב, סודרך הרעויצר
 כל ]והלא צריך הוא לאורה וכייערוך[
 לא במדבר ישראל בני שהלכו שנהארבעים

 לבאי היא עדות אלא לאורו אלאהלכושבת
 עדות מאי בישראל שורה שהשכינהעולם שאמרו ושמנים פתילות הונא רבאמר אכא,

 כמדת שמן בה שנותן מערבי נר זו רבאמר אין בשבת בהן מדליקין איןחכמים
 לטדדך מדליק[ היה וממנהחברותיה בחול בין בשבת בין בחנוכה בהןמדליקין
 במצותיו קדשנו אשר מברך מברך,]מאי אכג, קסבר הונא דרב טעמא מאי רבאאמר
 רבצונו והיכן חנוכה[ של נר להדליקוצונו לאורה להשתמש ומותר לה זקוקכבתה
 שאל אמר נחמיה רב תסור, מלא אמראויא אבל בחול בהן מדליקין אמר חסדאורב
 כהדרך לך ויאמרו זקניך ויגדךאביך ומותר לה זקוק אין קסבר בשבתלא

 לח דדך השכינה מזיו כשנהנין הואשמחה אל, רב אמר זירא רבי אמר לאורהלהשתמש
 דדך בתורה עסקת באמונה ונתתנשאת אלא, רב אמר זירא רבי אמר לה ואמרימתנה
 וכה, אין חכמים שאמרו ושמניםפתילות
 י דדך עצמות של גל ונעשה עיניו בונתן אלד, בחנוכה בהן מדליקין בשבת בהןמדליקין

 כגדדך אבותיו מקוםממלא אנא, מאי ירמיה רבי אמר בשבת בין בחולבין
 כאדדך אמת הקב"ה שלתותמו אנה, לה זקוק אין כבתה קסבר דרבטעמא
 יצאה ונשמע נעשה ישראל שאמרובשעה אפח, נהדרך לאורה להשתמשואסור

 שמלאכי לשון לבני זה רז גילה מי קולבת וביתו איש נר חנוכה מצות[ רבנן]תנו בכא,
 נבדדך בו משתמשיןהשרת מן והמהדרין ואחד אחד לכל נר]והמהדרין
 בר אבדימי רב אמר ההר בתחתיתויתיצבו אפח, ראשון יום אומרים שמאי ביתהמהדרין
 ברוך הקדוש שכפה מלמד תסא ברחמא ובית והולך פוחת ואילך מכאן שמנהמדליק
 אם להם ואמר כגיגית ההר את עליהםהוא מכאן אחת מדליק ראשון יום אומריםהלל
 שם לאו ואם מוטב התורה מקבליםאתם צד נח, נד,דדך והולך[ מוסיףואילך

 צבדרך קבורתכםתהא עד החמה משתשקע מצותה חנוכה[]נר בכא,
 קראת לנשמע נעשה לפניך שהקדימובשעה בפט, אמר כמה ועד וכו' השוק מן רגלשתכלה
 נבדרך ישראל בכורי בנילהם דכליא עד יוחנן רבי אמר חנה בר בררבה
 צא ד, דדך קאי קושטא קאי לאשיקרא אקד, מד מב, כג,דדך דתרמודאיריגלא

 כד דדך מכבדותא למאני קרי יוחנןרבי בקיג, יומי בכסליו בכ"ח רבנן דתנו חנוכהמאי בכא,
 חוק מבטן ידיד קידש אשר אומרוהמברך בקלו, בהון למספד דלא אינון תמניאדחנוכה
 קודש ברית באות חתם וצאצאיו שםבשארו יוונים שכשנכנסו בהון להתענותודלא
 קב סו, לט,דדך וכשגברה שבהיכל השמנים כל טמאולהיכל
מה קשות גזירות דוחה]צדקה בקנו, ולא בדקו ונצחום חשמונאי ביתמלכות



 ש"ס מאמרימפתחרם

עירובין
 כדדך נאה זו שמזעה אסד,
 העולם כל לפטור יכולני מיין, ולאשכורת אסח,

 ח דרך תפלהמדין

 למים לכו צמא כל הוי דכתיב למיםתורה
 והולכין גבוה מקום מניחין מים מה לךלומר
 מתקיימין אין תורה דברי אף נמוךלמקום
 סו דדך שפלה[ שדעתו במיאלא

 עליו משתכין שהשמים דור ראיתאם אח,
 תקנתי' מה וכו' ומטר טל מלהורידכנחושת

בתפלה עליו וירבה שבדור חסיד אצלילך
 מביא עליו דעתו והגיס ונענה לחש ואםוכו',
 יב דדך וכו' לעולםאף

מגילה
 אמרה הצלמים לבית אסתר שהגיעהכיון בסו,

 ק דרך עזבתני למה אליאלי
 פהדרך תורה זו אורה היתהליהודים אטז,
 דרך כליה היו חייבין דור שבאותוישראל איב,

כן
 ציון בת ושמחי רני בחנוכה להפטירתיקנו אלא,

 אדרך

 קטןמועד
 מב דרך וכו' לירד תורה דברי נמשלולמה אטז,
 דרך בסתר תורה דברי אף בסתר ירךמה אטש,

יג
 כודרך מבטלה וצדיק גוזרהקב"ה בטש,
 אלא מלתא תליא בזכותא לאו ומזוני חייבני אכח,

 סודדךבמזלא

הגיגה
 מיתה או עיניהם חכמים בו שנתנו מקוםכל בה,

 י דרך עוניאו
 פעמים מאה פרקו ששונה מי דומהאינו בט,

 עה, דדך ואחד פעמים מאה פרקולשונה
קא

 שיצא לאחר מאיר רבי את אחר]שאל אטו,
 זהב יערכנה לא דכתיב מאי רעהלתרבות
 דברי אלו לו אמר פז כלי ותמורתהוזכוכית
 פז וכלי זהב ככלי לקנותן שקשיןתורה
 רבי לו אמר זכוכית ככלי לאבדןונוהין
 זהב כלי מה אלא כך אמר לא רבךעקיבא
 להם יש שנשברו פי על אף זכוכיתוכלי
 יש שסרח פי על אף חכם תלמיד אףתקנה
 לו אמר בך חזור אתה אף לו אמר תקנהלו
 בנים שובו הפרגוד מאחורי שמעתיכבר

פסחים
 בסו,

 בסח,

 בעב,
 אפח,
 אקיח,

 חכמתו הוא חכם אם דמתייהרמאן
 עה סג, נו, דרך ממנומסתלקת

 דרך לכם נמי דבעינן וכו' מודים לעמאכולי
כ

 עגדדך אשתו את לשמח אדםחייב
 נח דרך בית שקראוכיעקב
 סוף ים כקריעת אדם של מזונותיוקשין

 ידרך

 השגהראש
 בתשרי בתלתא הונא בר אחא רב]מותיב ביח,

 מלכות שגזרה שטרייא[ מן אדכרתאבטילת
 פיהם, על שמים שם להזכיר שלא גזרהיון

 התקינו ונצחום חשמונאי מלכותוכשגברה
 פד דרך וכו' שמים שם מזכיריןשיהו

 לט דדך מקודש מקודש הלבנה כשראו בכה,

יגמא
 בסט,

 בעב,

 אפו,

סוכה
 אנב,

ביצה
 בסו,

 אא,

 מרקדים שגויים לפי והנורא אמר לאירמיהו
 סא דרך נוראותיו איהבהיכלו

 לא ודרתא לדרתא תרעא ליה דאית למאןוי
 ז דרךעביד
 שבים לשאינם מנקה ואינו לשביםמנקה

 נזדדך

 מזדדך צפוני נקרא הרעיצר

 דרך לכם נמי דבעינן וכו' מודים עלמאכולי
כ

 כז, כד, כג, כ, יט, דדך דמזוני לישנאחק
 פ עב, ס, מט, מח, סו, מד, מב, לד,לב,

תענית
 דבו נמשלו למה אידי בר חנינא רבי ]אמר אז,



- ש"ס מאמרימפתח  רמא-

 לח ז,דרך מאתר[ חוץשובבים
 אל אומר הכתוב עליו בנטיעות קיצץאחר אסו,

 תזא היא מאי בשרך את לחטיא פיך אתתתן
 למיתב רשותא ליה דאתיהבאמיטטרון
 גמירא אמר דישראל זכוותאלמיכתב
 ולא תחרות ולא ישיבה לא הוי לאדלמעלה
 שתי ושלום חס שמא עיפוי ולאעורף

 ומתיוהו למיטטרון אפקוהו הןרשויות
 טעמא מאי ליה אמרו דנורא פולסישיתין

 ליה איתיהיבא מקמיה קמת לא חזיתיהכי
 בת יצתה דאחר זכוותא למימחקרשותא
 מאחר חוץ שובבים בנים שובו ואמרהקול

 לחדרך
 ששם חנינא בר יוסי רבי ]אמר שמים,]מאי[ איב,

 ]מלמד ומים אש תנא[ במתניתאמים
 בזה זה וטרפן הוא ברוך הקדוששהביאן
 מה דיך רקיע[ מהןועשה

 מטדיך די לעולמושאמר איב,
 זדדך לעכו"ם תורה ללמודאסור איג,

יבמות
 יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רביאמר בא,

 גם הייתי נער אמרו העולם שר זהפסוק

 הוא בריך קודשא אילימא אמריה מאןזקנתי

 מי אמריה דוד ואלא קמיה זקנה איכאמי
 העולם שר מינה שמע אלא האי כוליקשיש
 לח דיךאמדו

 מז דרך כנגדו זכה לא עזר לו נעשיתזכה אסג,

סוטה
 אדם כל עוקבא מר ואיתימא חסדא רבאמר אה,

 אני אין הקב"ה אמד הרוח גסות בושיש
 סג, נו, דרך בעולם לדור יכוליןוהוא

 רואות שעיניו במה אלא שולט הרע יצראין אח,
 פאדרך

 כולו הבית שנתמלא טוב, כי אותוותרא איב,
 מזי דיךאודה

 אש זכו לא ביניהן שכינה זכו ואשהאיש איז,
 סד דיךאוכלתן

 שנאמד כמו שתיקה אלא עמידהאין אלט,
 לב דרך העם כל עמדוובפתחו

 דרך מחול כבודו אין כבודו על שמחלמלך במא,
ז

 דרך התורה כבוד בטל גמליאל רבןמשמת אמט,
מא

 ותחא וכו'[ יסגי ]חוצפא דמשיחאבעקבותא במט,
 מח דיך נעדרתהאמת

גיטין
 אלא באלים תקרא אל ה' באלים כמכהמי אמ,

 ושותק )בזיונו( חרפתו ששומעבאלמים
 קב מג, לג, לב, כח, יד, ד, ג, ב,דדך

 ד,דרך גבר דאליםכל בס,

קידיטוין
 בעלמה גבר ודרך דכתיב דרך אקריוביאה בב,

 עאדיו
 תבלין תורה לו בראתי הרע יצר לובראתי בל,

 פדדרך
 כדדך מפיו שמועההאומר בלא,
 ז דרך מחול כבודו כבודו על שמחלאב אלב,
 כזדרן חכמה שקנה זהזקן אלב,
 הידור בו שיש בקימה זקן בפני לעמודצריך בלב,

 מאדרך
 מקום של רצונו עושים שישראלבזמן אלו,

 נב דיך למקום בניםנקראים
 פד עב, מת,דרך עמרם בינודא אפא,

 בתנאבבא
 בסתר צדקה העושה גדול אלעזר ר'אמר בט,

 כתיב רבינו במשה דאילו רבינו, ממשהיותר
 בעושי ואילו והחימה האף מפני יגורתיכי

 נח דרך אף יכפה בסתר מתן כתיבצדקה

נעבות
 איז,

 אסח,
 בקי,

נדופם
 אנב,
 בלט,

 רנזי
 אכג,

 דדך מחול כבודו אין כבודו על שמתלמלך
ז

 אדרך נכסים[ עישור מקבלת]בת
 לט דרך וסת שנוי מעיים חוליתחלת

 עטדרך גיהנום אלא רעהואין
 אדרך נכסים[ עישור מקבלת]בת

 לשם שאכלו זה וכו' פסחיהן שצלושנים
 דאכלו זה בה ילכו צדיקים נאמד זה עלפסה
 בם יכשלו ופושעים נאמר גסה אכילהלשם

*"



 ש"ס מאמרימפתח

 מסייעו ומקרא אנטונינוס למדני זה דבררבי א דדך שמה ובכל לאברהם לו היתהבת בטז,
 מזדרך רובץ חטאת לפתחשנאמר[ יג דרך הגאולה את שמקרבת צדקהגדולה אי,

 ]קאי למרחוק בדרך הלך בביתו האישאין בצו, יצפין להעשיר הרוצה ידרים להחכיםהרוצה בכה,
 מאדרך הקב"ה[על כז יא,דדך

 י דרך עצמות של גל ונעשה עיניו בונתן אק, י דדך עצמות של גל ונעשה עיניו בונתן אעה,
 יש כלום רבו שמכרו עבד ואמרו עשרהבאו אקח, בגיהנום נופל הרוח גסות בו שיש אדםכל בעת,

 זדרך כלום זה על זהלהם סגדרך
 של ממונו זה ברגליהם אשר היקום כלואת אקי,

 מתדדך וכו'אדם
אבות
 דרך הרבנות את ושנא המלאכה את אהבו יפ"א,

 זדהעבויהמד
 מלא שכולו המות מלאך על עליואמרו בכ, בטילת סופה מלאכה עמה שאין תורה כל בפ"ב,

 פאדרךעינים מדדדך עוןוגוררת
 מן האדם את מוציאין הרע ויצר הרע עין יאפ"ב,

 מאדרךהעולם
 הודיות פדדרך שמים לשם יהיו מעשיך וכל יבפ"ב,
 את משכחים דברים חמשה רבנן ]תנו ב יג, ותחנונים רחמים אלא קבע תפלתך תעש אל יתפ"ב,

 עה דרך בזיתים[ והרגיל וכו' הלימוד כו יב, דרך המקוםלפני
 עליך חביב חבירך כבוד יהי אומר יוסי ר' יבפ"ב,

 שאינה תורה ללמוד עצמך והתקןכשלך,
מנחות אמר שמים, לוים יהיו מעשיך וכל לך,ירושה

 דרך למשה הקב"ה לו הראה אש שלמנורה אכס, ותפלה שמע בקריאת זהיר הוי שמעוןר'
 סד גת,גה, מדדרך

 לתדרך בה"א נברא הזהעולם בכט, מדדרך תורה אין קמח איןאם יזפ"נ,
 בטפח ]מזוזה[ להניחה מצוה רבאאמר בלג, זדרך שעה לו שאין אדם לךאין גפ"ד,
 וכו' רבנן טעמא מאי הרבים לרשותהסמוך יבדרך כבלעם וגבוה רחבה נפשו יטפ"ה,
 דתינטריה היכי כי אומר מסורא חנינארב דרך בתורה שעוסק מי אלא חורין בן לךאין בפ"ו,

 כמדת שלא וראה בוא חנינא רביאמרכז
 מלך ודם בשר מדת ודם בשר מדתהקב"ה חכמים כבוד שנאמר תורה אלא כבודאין גפ"ו,

 מבחוץ אותו משמרין ועם מבפניםיושב קאדדךינחלו
 מבפנים יושבין עבדיו כן אינו הקב"המדת
 ה' שומרך ה' שנאמר מבחוץ משמרןוהוא

 צטדרך ימינך יד עיצלךסנהדרין
 מצויה החכמה שם מצויה זית ששמןמקום בפה, תורה, דברי על אלא אדם של דינו תחלתאין אז,

 צו פד, פ, עד, עג, סו, ס, מב, כז,דרך מדדרך מדון ראשית מים פוטרשנאמר
 סדרך לשמן אלפאתקע בפה, זדדך בתורהעסקת אז,
 כאדרך היא כהןאלקיכם אלט,
 עתדרך שריא שכינתא עשרה ביכל אלט,
תפלין כהדרך נח[ בני מצות]ז' אנו,
 גזדרו בבועימקיפין בסו, זדרו מיתה חייב ששבתעכו"ם בנח,
 גזדרו בריאהמקיפין אנ, הרע יצר מאימתי לרבי אנטונינוס לו]ואמר בצא,

 פסוק במעשיו ה' ]ישמח לעולם ה' כבודיהי אס, יציאה משעת או יצירה משעת באדםשולט
 מת לה,דרך אמרו העולם שרזה[ בועט כן אם לו אמר יצירה משעת לואמר
 לטדרך מהני מאי בטיהראשרגא בס, אמר יציאה משעת אלא ויוצא אמובמעי



רמג חו"לודרשי

 מתקיים העולם אין אילעא רביאמר אפט,
 בשעת עצמו את שבולם מי בשבילאלא
 האמנם דכתיב מאי יצחק רבי אמרמריבה
 אדם של אומנותו מה תדברון, צדקאלם

 יכול כאלם עצמו ישים הזה,בעולם
 צדק לומר תלמוד תורה, לדבריאף

 כח דרךתדברון

כריתות
 תלויים היו מרגליות שני כמין טפיןשני בה,

 מז דדך אהרן שלבזקנו

נדה
 דדך שמו לילה ההריון על הממונהמלאך בטז,

צג
 שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונהכל אעג,

 סג וב, מד, כה, כ, ז, דרך הבא עולםבן

 פדדרךדחטאה
 שמע דכתיב משום שמע מקריאת פטורעבד גפ"נ,

 מה אחד אדון אלא לו שאין מין וגו'ישראל
 ז דדך אחר אדון לו שיש זה כןשאין

שקלים
 שנתן התורה לקיש בן שמעון ר' בשם]ר"ה אפ"1,

 חרותה לבנה אש לו נתנה למשה הקב"הלו
 עד דרך וכוץ שחורהבאש

יומא
 הדרך שנים רבים מיעוט דפ"ב,

הגיגה
 קרן על לכם כתבו אומרת יון מלכות שהיתה בפ"ב,

 דדך ישראל באלקי חלק לכם שאיןהשור
 סח מג, מב, לה,כ,

סנהדרין
 איש ויעקב דתימר כמה יעקב אלא אישואין אפ"י,

 1ח דדךתם
ברכות
 הפ"א,

 ירושלמיתלמוד

 סרסורין תרי ועינא ליבא לוי רביאמר

 חז"למדרשי

 רבהמדרש
 רבהבראשית

 אלא נברא לא ומלואו העולם בניהא"ר דפ"א,
 משה בזכות אמר ברכיה רבי וכו'בזכות
 צב דדך לו ראשית ויראשנאמר

 לז, כז, כה, כד, י, דדך יון מלכות זהוחשך דפ"ב,
 פא, עט, עז, 1, מט, מז, סו, מד, מב,לט,

 צאפד,
 קרן על לכם כתבו אומרת יון מלכותשהיתה דפ"ב,

 דדך ישראל באלקי חלק לכם שאיןהשור
 פה מב, לה,כ,

 של מעשיהם אלו ובהו תהו היתהוהארץ הפ"ב,

 מעשיהם אלו אור יהי אלקים ויאמררשעים,
 חפץ מהם באיזה יודע איני אבל צדיקיםשל
 כיון אלו במעשה ואם אלו במעשהאם

 הוי טוב כי האור את אלקים ויראדכתיב
 חפץ ואינו יותר חפץ צדיקים שלבמעשיהם
 לט כ, דדך רשעים שלבמעשיהן

 אש אמר רב שמים לרקיע[ אלהים]ויקרא זפ"ד,
 נטל רב משום אמר כהנא בר אבא רביומים

 נעשו ומהן בזה זה ופתכן ומים אשהקב"ה
 פד דדךשמים

 אור כתנות כתוב היה מאיר רבי של בתורתו יבפ"ע,
 צח כ, דדךבאלף

 בה שנברא האורה אותה[ סימון בר]ררי 1פי"ב,



 פרתפתחרמר
 מסוף בה והביט עמד הראשון ]אדםהעולם
 מעשה הקב"ה שראה כיון סופו ועדהעולם
 גנזו ולמה וכו' מהם וגנזו עמד וכו' אנושדור
 וירא שנאמר לבא לעתיד לצדיקים גנזואלא[
 אלא טוב ואין טוב כי האור אתאלהים
 גנוז שהוא אור שראה וכיון ]וכו'[צדיקים
 סט דרך וכו' שמחלצדיקים

 תן יוסף וימצא להלן ונאמר חן כאן נאמר דפכ"ט,
 מהלך שהיה לאחד אמר לקיש בן ר'אןבעיניו
 כך שהשליטו עד היכן עד ודבקו אחדוראה

 סטדדך
 קרא מסרס יאשיה רבי בשם יונתן ]רבי אפל'ג,

 תהום עד אל כהררי משפטיך עדצדקתך
 אף סוף להם אין הללו הרים מהרבה

 כו דדך סוף[ להם איןהצדיקים
 ר' וכו' כהנים לברכת ישראל זכו מהיכן חפמ"ג,

 והנער ואני שנאמר מיצחק אמרנחמיה
 תברכו כה המקום אמר לפיכך כה עדנלכה
 מה דרך וכו' ישראל בניאת

 ןהקב"ה[ העלה יוחנן ר' בשם יהודה רבי אמר ידפס"ד,
 הוא הרקיע, מכיפת למעלה ]אברהם[אותו
 אלא הבטה ואין השמימה נא הבט ליהדאמר

 כה דרך למטהמלמעלה
 על יושב אברהם לבא לעתיד לוי ר' אמר חפמ"ח,

 מישראל מהול אדם מניח ואינו גיהנםפתח
 עט ג, דדך לתוכהלירד

 %דדך השורה את מקלקלת אהבה יאפנ"ה,
 בעמדם כתיב אמר ראובן ר' יעקב קול כאהקולפס"ה,

 שישראל בשעה וכו', כנפיהםתרפינה
 שותקים, המלאכים ישראל שמעאומרים
 אומרים הם ומה כנפיהם, תרפינה כךואחר
 מד דרך ממקומו ה' כבודברוך

 מקומו העולם ואין עולם של מקומו הוא יפס"ח,
 מב, כו, כה, כג, כ, יב, יא,דדך

 עיניה שתלתה מלמד וכו' עינים בפתת ותשב זפפ'א,
 פז דדך בו תלויית העינים שכלבפתח

 לקת כי ]דכתיב תורה זו טוב כי מנותה וירא יפצ'ש,
 מז דדך לכם[ נתתיטוב

 רבהשמות
 על שמכסה גיהנם זה תהום פני על וחשך בפי"ד,

 נ דדךהרשעים
 ממנו, בורחים הכל יקי זה מחמתו נסתרואין 1פטרו,

 הקב"ה, של באמונתו עמדו ובניוומתתיהו
 הה"ד וכו', אנטיוכס פול האוכלסיןוברחו

 עזדרך אני גבור יאמרהחלש

 רבההקרא
 נחויבן ]שנאמר בתורה שכתוב מה קייםנח יפ"ב,

 סגדדך לה'ןמזבח
 הלב הרהורי על לכפר אלא בא עולהאין גפ"ז,

 נחדדך
 סג דרך באש אלא נידון אינו המתגאהכל 1פ"ז,
 אתה שם ערוה גדר מוצא שאתה מקום כל 1פכ"ד,

 עט דרך קדושהמוצא

 רבהבמדבר
 עמו ירדו סיני הר על הקב"ה שנגלהבשעה גפ"ב,

 שראו וכיון וכו' מלאכים של רבבותכ"כ
 דגלים דגלים עשויים שהם ישראלאותן

 להם אמר וכו', לדגלים מתאויםהתחילו
 חייכם דגלים לעשות נתאויתם מההקב"ה
 ה' ימלא שנאמר משאלותיכם ממלאשאני
 נו דרך נדגול אלקינו ובשם משאלותיךכל

 הוא וכן הגיהנם, מן רגלך ישמור וישמרך, הפי"א,
 נ דרך ישמור חסידיו רגליאומר

 תוך אל והשליך ואזוב ארז עץ הכהןולקח גפי"ג,
 ישפיל ארז כעץ גבוה היה אם הפרה,שריפת
 סג דרך וכו' כאזובעצמו

 שבאו וכרמל תבור זה תשפילנו, אדםגאות גפי"ג,
 גבוהים שאנו לומר מתגאים העולםמסוף
 יתמוך רוח ושפל התורה נותן הקב"הועלינו
 שאני לומר עצמו את שהשפיל סיני זהכבוד,
 וניתנה עליו הקב"ה תמך כך ידי ועלנמוך
 וכו' הזה הכבוד לכל וזכה התורהעליו

 סג דדך סיני הר על ה' וירדשנאמר
 אתה אם בידי ונרך בידך נרי הקב"ה אמר הפט"1,

 צח דרך נרך משמר אני נרימשמר
 חשך גם הכתוב אמר זה בהעלתך אחר דבר חפגו"1,

 כחשיכה יאיר כיום ולילה ממך יחשיךלא
 פד דדךכאורה

 סד דרך הקב"ה לו הראה אש שלמנורה יפט"1,

 רבהאיכה
 כזדדך ואבנים עצים על חמתו שפך ידפ'ז,

 רבהקהלת
 אלעאי בר' יהודה ר' את ראה אהד]עכו"ם חפ'ש,

 ליה אמרין למה וכו' נהרין אפויחמתיה
 אורייתא דילמא לון אמר נהיריןדאנפוי
 ומה ליה אמרו לגביה סלקון שמעחדתא



 חי"ל מדרשימפתח
 תוספתא לון אמר מר שמע חדתאאורייתא
 וגו' אדם חכמת עליו[ קרא אמרוןעתיקא

 מבדדך
 ומעשים ממצות יחסר אל ראשך עלושמן חפ"ט,

 סג יג, דרךטובים

מכילתא

בשלח
 את להם ליתן כדי דרך אומר יהושע רביפתיחתא

 ה' צוה אשר הדרך בכל שנאמרהתורה
 סו דדו תלכו אתכםאלהינו

 ראה שלא מה הים על שפחה שראתה מנין גגוירה,
 כה דרך בימיויחזקאל

יתרו
 דרך תורה תלמוד זו הדרך את להם והודעת בעמלק,

מו

תנחומא

הקראצו  כדדרך כסותו הוא אדם של כבודו בסימן
 הלב הרהורי על לכפר אלא בא עולה אין ב1

 נחדרך

ולפרא

קדושים
 רק וכו' חזיר בבשר אפשי אי אדם יאמראלפ"ט

 ואבי אעשה ומה וכו' ואפשי וכו'אפשי
 לט דרך עלי גזרשבשמים

ספרי

האזינו
 סגדדך תלמוד זה צור מחלמיש ושמןפי"ב

 משלימדרש
 שהוא חכם תלמיד כל אלכסנדראי ר'אמר
 מתעתע כאלו עליו מעלין תורה דבריעוזב
 ועוזב שנאמר העולם והיה שאמרבמי

 מד דדך מתעהתוכחת

 דבתיפסיקתא
 רבינו ילמדנו לדוד הבית חנוכת שירמזמור
 רבותינו שנו כך חנוכה, נר הדלקתמאימתי
 רגל שתכלה עד החמה משתשקעהדלקתה

 מד דדך השוקמן

רמה

 אליעזר דרביפרקי
 נרדד לגיהנום פתחיםשבעהפנ"ב

 אליהו דביתנא

רבה
 מבקש התורה מן מבטלין אדם שבני זמןכלפ"ב

 הבו שנאמר וכו', העולם את להחריבהקב"ה
 דרך תורה אלא כבוד ואין שמו כבודלה'

מד
 סגדדך משנה זהושמןפ"ו

זוטא
שנאמר בצדקה אלא נשתבח לאיעקבפ"א

 יגדדך החסדים מכלקטנתי

 יונתןתרגום

שמות
 נבדדך מרומא באילי כוותך מאן יאט1,

פ"י

פ"ב



 יהר מאפףמפתחרמו
 יישר והוא דעתו דיכיד בכישנאמי שמעוניילקוט

 מד דרךאורחותך

בשלח
 כאלים, עצמן שעושין ה' באלים כמוךמי רנרמז

 לא ב, דוך כאלמיםוכו'

דברים
 ז דרך שמע לקריאת ישראל זכומהיכןתתש

תהלים
 בנאו, דוד וכי לדוד, הבית חנוכת שירמזמור לרמז

 לבנותו שחישב כיון אלא בנאו, שלמההלא
 מז דרך בנאו כאלונחשב

משלי
 עגדרך חכמה אלא שמחה איןתתקנס

 נתן דרביאבות
 תורה, לשם שמים, לשם יהיו מעשיך וכל זפי"ז,

 גאון אחאי דרבשאילתות

בראשות
 שיהיה כדי בשמאל להדליק צריך חנוכה נר נושאיל

 הבית ובעל בימין ומזוזה בשמאל חנוכהנר
 מח, לח, י, דרך באמצע בציציתמצוייץ

 צח פ,סט,

 אנטיוכוסמגילת
 ומילה שבת חדש מישראל לבטל היונים רצו לבאות

 מחדרך

 פליאהמדרגי
 הנשה, גיד את ישראל בני יאכלו לא כןעל
 יג דרך באב תשעה לרבותאת

 זהרמאמרי

 ומסטריה חיים מסטריה מששיוו, דא מס"ה אנזי א חלקזהר
 מסטרא עזר איתו למטה אתהפך כדמיתה,
 דרך כנגדו איהו לחויא אתהפך כדדבוב,

 צפב,הקדמה
 באשא ומיא במיא אשא דאתאחדת כגוונא אמב, כנסת אוף עלין תליסר אית שושנה]מה אא,

 סהדרך דרך דרהמי מכילן תליסר בה איתישראל
 ותגזר כתיב עליה עביד וקב"ה גזיר ]איהו במה,עד

 כו דרך אור[ נגה דרכיך ועל לך ויקםאומר

בדהרת
 דרך וחושך אור דאינן ובישא סבא יצרא אכג,

מז
 לח, ל, דרך תתאה שכינתא היא ה' כבוד אכה,

 פג סב, סא,מ,

ויצא
 פחות לא דלעילא ברכתא דשריא מהכל אקסא,

 לז דדךמאלף



 פקודין שס"ה ולקבלהון נידין שס"ה גשבר
 שס"ה ולקבל למעבד אתיהיבו אינוןדלאו
 דאיהו מנהון חד באב תשעה והא שתאיומי
 שס"ה מאינון חד דאיהו סמא"ל,לקבל
 אורייתא אמרה כן ובגין יומין(, )נ"אמלאכין

 א"ת הנשה גיד את ישראל בני יאכלולא
 ולא ביה אכלין דלא באב תשעהלאסגאה
 באב תשעה יום אשכח שתא וביומישתין
 ואתחרב עלמא דינא ואתגזר אתתקףדביה
 באב בתשעה דאכיל מאן וכל מקדשא,בי

 יג דרך הנשה גיד אכילכאילו

 זו אור הוי הגוף פתח זהו ואי הגוף,פתח
 עב דיומילה

יתרו
 דלית אתר וזכור וכו', איהו דדכורא רזאזכור בצב,

 דכלא וכו', שכחה ביה קיימא ולא שכחהלי
 דשמא רזא אתגליף ותמן איהו דדכורארזא

 עט דרך יה"וקדישא

משפטים
 לעיל לעילא רמאין טורין דאינון הריםאית בקט,

 מזדע

תהי
 בעלמא אתער דצפון רוחא ההוא]דבעת ברלא,

 עג דרך וכו'[ אשתכחוחדוה
 לבוש ביתה כל כי משלג לביתה תיראלא ברלח,

 וכו' שנים אלא שנים תקרא אל וכו'שנים
 משלג לביתה תירא לא וכו' חנוכה ונרמזוזה
 סז דדךוכו'

 ב חלקזהר

שמות
 נב דרך המלאכים עולם נקרא הבא עולם אנ,

וארא
 עד וסתים גניז אתר הוא עד, עד בה'בטחו אנב,

 ביה לאסתכלא נש בר לכל רשו איתהכא
 נש לבר רשו ליה לית ולהלאהמכאן

 ומאן מכלא גניז איהו דהא ביהלאסתכלא
 כולה עלמין אצטיירו דמתמן יהו"ה י"האיהו
 כדקא ותוקפיה בטחוניה ביה דשוי ומאןוכו'
 עלמא בני כל ליה לאבאשא יכלין לאיאות
 קדישא בשמיה דעלמא בגין טעמא מאיוכו'

 צור ה' בי"ה כי דכתיב הוא הדאאתקיים
 מב דדך עלמין ציירעולמים,

בא
 זה ממש הפתח על וכו' הפתח על ה' ןופסח א*,

תרומה
 רב דאקרי דעלמא יסודא איהו דא טובך, רב אקנז,

 פא דרקטוב
 פדודא בלא חדא דחברותא רזא יהו"הואתה בקלח,

 נט דדך בסו,
 יו"ד אות הוא ו' אות סוד הוא מנורה שלנר אקנח,

 פדרך
 מאדרך שכינתא[ דיליהןארון אקנט,
 לב, דדך ע"ז עובדי והללו ע"ז עובדיהללו בקע,

 נאלד,

ויקהל
 טמיר מקום איהו דא וכו' אתי מקוםהנה אח,

 כה דדך כלל אתיידע דלאוגניז

פקודי
 מסטרא ואתי איהו רבא כהנאמיכאל ארלא,

 עז עת, דדךדימינא

 ג חלקזהר

ויקרא
 עם ימינא שוקא דבשי עם יעריאכלתי אד,

 ס דדךשמאלא
 ישראל, כנסת דא שמחה הכי, דמתניואית בח,

 בשמחה כי דכתיב אוקמוה, האושמחה



 זהר מאמרימפתחרמח

 גלותא מן לנפקא ישראל וזמינין וגו',תצאו
 ועל ישראל, כנסת איהי, ומאן שמחה,בהאי
 דכתיב כמה בשמחה, יהו"ה את עבדודא

 הקדש, אל אהרן יבא בזאת ג( טז)ויקרא
 דילה, שלימו דא ברננה, לפניו באו חדוכלא

 צ דרך בלב,דשמחה

צו
 רוח עלמא הבלי עשיית הבהמית]דבנפש בלג,

 פד דרך עלמאן בהבליממללא

במדבר
 לד' הוו ואנפין בכלהו אתכליל דאדםדיוקנא בקיח,

 וכלהון בדיוקניהון ומתפרשן דעלמאסטרין
 גבריאל מימינא מיכאל באדם ביהכלילן

 רפאל לקדמייהו אוריאלמשמאלא
 דא כגוונא וכו' עלייהו שכינתאלאחורייהו
 וי"ה מכאן ותרי מכאן תרי דלתתאבארעא
 כתיב מה דגלים תרין דנטלין כיוןבינייהו
 כלא דסלקא עד ברא דא אחיד כלאוכו'

 שירותא דאיהו קדישא בשמאואתאחד
 כלא דכלא קדישא דכלא עלאהדכלא

 נו דרך וכו' ביהאתכליל

נשא
 אתייהיבת[ לישראל אורייתא אתייהיבת]כד אקלב,

 עדדדך לבנה אש גבי על שחורהבאש
 עא מה, דדך קאמר לא ואמת ואלו אקם,

 ואתקרי וכו' חש כליל ט"מ דאיהומטטרו"ן ארצח,
 קא דרך וכו' ה"א וא"ו ה"א יו"דבשמיה

 הצדיק דיוסף דרגא עלמין יסוד צדיק עצמות ארלו,
 מחדרך

 חדוה יומא בכל דא יתודא דמייחד מאןכל ברלו,
 אלין[ דאתוון ]מרזא מלעילא ליהזמינא

 סטדרך
 אלא הלילה כל זמנה ערבית]דתפלת ארמג,

 ויאבק ובג"ד חצות עד גדר עבדודחכמים
 שעתא בריש וכו' השחר עלות עד עמואיש

 יעקב נצת )דאיהו( השתר בסוףקדמאה
 נוקמא לנטלא השחר אילת על למנצחדתמן

 דאיהו דיעקב שמאלא בירך דנגעמסמאל
 דוה היום כל שוממה נתנני אתמר דביההוד
 ס נד, מב, דרך וכו'[ דהוד מסטראהוד

 אתרין בכמה והא סבא סבא ליה אמר ברמד,
 פ דדך הבית בעל איהו דיעקבאוקמוה

 אור ותורה ביה דאיתמר אורייתא דא מים ברמו,
 פדדרך

 סהדדך דחסד ומים דגבורהאש ארכז,
 מסטרא מזוזה אתקריאת שכינתאמזוזה ארכז,

 דיהו"ה דאתוון דאמצעיתאדעמודא
 שד'ע, אתקרי דברית רזא דצדיקומסטרא

 סט דרך יהו"ה דאיהו דמלכא חותמאשד""

ואתחנן
 לביתיה קדישא רשימא דשוי ב"ג האיאלא ברסו,

 כד מכלא אתנטיד האי עלאה שעמאבמלין
 זקיף דביתיה לתרעא דמדוריה ההואנפיק
 נעיץ( )ס"א ועיין קדישא רשימאוחמי

 ונסיר ליה אוזיף הוא ב"נ נפיק כדבפתחיה
 קמיה אכריז הוא לביתיה עייל כדליה

 וכל קדישא דמלכא דדיוקנא ביקראאזדהרו
 קדישא דשמא רשימא ההוא בגיןדא

 לב"ג ליה די ולאו בתרעיהדאתרשים
 כד ליה נסיר קב"ה אלא בביתיהדאתנטר
 קא דרך נפיק וכדעייל

 ה' שירה לומר ישראל עתידין לבואלעתיד ברסז,

 נאדדך כמוכהמי

האזינו
 כהדרך דקב"ה שמא כלא דאורייתא ברצח,

קרח
 אקעט,

פנחס
 ברכג,

 וכמה תרומה וכמה תרומה לי ויקחוובג"ד
 תורה מדאורייתא תרומה אית אינוןתרומות

 דאתייהיבת תורה תרומה איהו והאימ'
 צד דרך יוםבארבעים

 ח"ח מן חשמ"ל מן מ"ל ודא נצח עםמ"ל
 ובג"ד שפוון תרין לקביל אינון ונצחהוד

 דרך וכו' ממללא אשא תיון שפווןאתקריאו



_ יהר מאמרימפתח
רמם

 זהרתיקוני

הקדמה
 ביה דנשמעין בית בית, מצאה צפורדגם בא,

 תורה תמן דאית דבאתר אורייתא,פתגמי
 מצאה צפור גם דאמצעיתא, עמודאדאיהו
 צד דרך תמן,בית

 סדדרך כל נקראיסוד בב,
 וכו' מטטרו"ן איהו דיליה ציפור דאיהועוף בב,

 ואיהו וכו' עלמין חי צדיק עד להדמטי
 וכו' יאהדונה'" דא כגוונא לתרווייהומרכבה
 קא דרך הפנים שר מלאך אתקרי דיןובגין

 דרך יאקדונקי של יודין ב' סוד ומילה שבת בב,
מת

 עלמא, יסוד דצדיק בדיוקנא מטטרו"ן,ודא אד,
 חי דצדיק ומסטרא וכו' מטטרו"ן דאוכו'
 צת דיךעלמין

 לתדרך וכו' ביצירהמאורים אד,
 אינון רזא בארח משנה סדרי שיתואלין אה,

 מסטרא איהו חסן וכו' דאמצעיתאמעמודא
 אתקריית ישועות דאמצעיתא,דעמודא
 ישקר לא ישראל נצח וגם דנצח,מסטרא

 דאיהו קדשים סדר איהי חכמה ינחם,ולא
 טהרות סדר דאיהו יסוד איהו ודעתהוד,

 פזדרך
 יודיך אלא ידיך תקרא אל ידיך אתפותח בז,

 פדרך
 יהו"ה דא כגוונא אחרת ברזא נקודה]ואית בט,

 לעילא שמהן ימלוך, יהו"ה מלך, יהו"המלך,
 עד דרךוכו'ן

 דאור גב על ואף בה, נהירין אתוון דכל]בגין אטס,
 בחמש ב' בה דנהרא דיליה אור א',הוא

 דרך קדישא[ דשמא עלאה ה' דאינוןנהורין
פה

 מזדרך י' אות דאמרגליות אי,
 ואוף איש אתעביד אש ועם י' איהיוברית בי,

 סדדרך נוקבא איהי אש עם ה' אתהכי
 פתדרך מעדן דנפיק נהרו' איב,
 סודרך כתית שמן צדיק דילהמשתא ביד,
 דרך לה קרינן פה שבעל תורה פהמלכות איז,

מג

 התיקון
 ידדך אור הוא א'אות אכ,

 יגתיקון
 מצדה מנורה קני שלשה הוא מנורהסוד בכז,

 השני מצדה מנורה קני ושלשההאחד,
 רישיה על נר באמצע, ו' אות דאיהוומנורה

 פ דרך ו' באות שהוא י' אותדא
 ובגין וכו' דילה בירך סוכה אשתלימת]כד אכס,

 אינון דאמתעיתא דעמודא ירכין תריןדא
 גט דדך וכו'ן והודנצח

 שריא וכו' דחנוכה יומין תמניא דהודואיהו אכט,
 אינון ]ואלין בכסלו בכ"ה ישראל עלכ"ה
 וגו' ישראל שמע דאינון דיחודא אתוון[כ"ה
 לה, כה, ז, דדך כ"ה חנ"ו חנוכ"ה איהוודא

 סה מד,לת,
 סגדדך תנוכה נר דא נח אכט,
 ואזדרזו אתתקנו עלאין ואמר שמעון ר'פתח בכט,

 מקננא דאיהו חויא לגבי קרבאבמאני
 בכל נפיק כרוזא דא ובגין וכו' רברביןבטורין
 מקננא דאיהו חויא ההוא דקטיל מאןיומא,
 דמלכא, ברתא ליה יהבין רברבין,בטורין
 בה דאתמר מגדלא, על דיתיב צלותא,דאיהי
 ונשגב, צדיק ירוץ בו הוי"ה שם עוזמגדל
 חד ואתא למגדלא, עיני' סליק וכו'אדהכי
 מגדלא, על יתיב דהוה שמיה, צדיק גשבר

 ודא חויא, לבי חצים זריק והוי בידו,קשתא
 סו דרך גדול פזראיהו

 יתתיקון
 כהדדך לחכמה רומז יו"ד]אות[ אלב,
 מגדרך דהוי"ה היכלא הואאדנ'" בלג,

 יטתיקון
 תכמה דאיהו ה"א וא"ו ה"א יו"ד ניהו]ומאי בלט,

 הגיד מעשיו כח אתמר ואליה מ"ה,כ"ח
 פו דרךלעמו[

 פדרך המחשבה סוד הואיויי במא,

 כאתיקון
 סאדרך וין דאיהי דאמצעיתא]עמודא במד,
 דאיהו לבא על דנשיב ריאה, בכנפירוחא אמט,

 פדדרך דליקנור
 רנ"ה רנה, רשעים ובאבד אמר דאתכמה במט,

 ניהו ומאי מעדן, יוצא נה"ר איהו הנ"ר,איהו
 נה"ר, כחושבן תעשה לא ומצות עשהמצות
 דרך לאדם המאיר הנר ואיהי רגש, ה"אנוץ

פח



 רמב"םמפתחונ

 פא דדך עלמין חי צדיק יסוד דאנחל אסב,
 וכו' שד'ע דיליה רשימו דמלכא לעבדאאבל בסו,

 קאדדך מטטרו"ן ניהוומאי

 כבתיקון
 סמכי תרין אלין וכו' מזוזות עלונתבתם אסו,

 ולא שכינתא דאיהו ביתא מן מות זזקשוט
 יומת הקרב והזר ההנד לגבהאתקריב
 דדך מר"ת ז" ממש אינון דמזזו"תואתוון

 צחסט,
 1ג דדך מחשב"הן איהי בשמח"ה ]ואתוון אסו,

 וחילי וכו: בחושבן ע"ב דסליק מכב"ישמיה
 מכב"י דדא תכוה, לא אש במו תלך כידיליה
 אריה דאיהו אריה דמות איהו ומיכאלאשא,
 מש, סד, סג, נה, נג, 1, מב, דרך וכו',ממים
 פח, פד, פא, עז, עה, עד, עב, עא, ע,סט,

 צוצ,

כמפ"ם

 לתיקון
 סא דדך דאמצעיתא[ עמודא דא נורא ]מאי אעד,

 חנוכההלכות
 דדך והלל שמחה ימי הם חנוכה ימי שמונת גפ"א,

 פה עג,גהץ,

 סטתיקון
 טדדך גו' חוה את ידעוהאדם אצט,
 מילה בחושבן דאיהי פ"ה איהו ודבוראוקלא בקח,

 קבדדך כלאכליל
 מג דדך ודרא דרא בכל דמשהאתפשטותא אקיב,

 עתיקון
 סגולתא איהו שכינתא ביה חסד דא )סגול בקנט,

 עו ~דרך וכו'[לעילא

 חדשזהר

 ביאה איסוריהלכות
 וירחיב תורה לדברי ומחשבתו עצמויפנה כאכב,

 מתגברת עריות מחשבת שאין בחכמהדעתו
 סז כז, דדך התכמה מן פנוי בלבאלא

 תורה תלמודהלכות
 ולא בתורה שיעסוק לבו על המשיםכל יפ"ע,

 זה הרי הצדקה מן ויתפרנס מלאכהיעשה
 אמרו ועוד וכו' התורה את ובזה השםחילל
 וכל הרבנות, את ושנא המלאכה אתאהוב
 בטילה סופה מלאכה עמה שאיןתורה
 את מלסטם שיהא זה אדם וסוף עון,וגוררת
 מד דדךהבריות

תיקונים
 מיכאל ודא החסד מלאד דימינאותוקפא בס,

 די הוי"ה באלים כמוכה מי שם עלדאיהו

 מלכיםהלכות
 גם עליה ממיתין ישראל של דין שבית ע" בפ'ש,

 כה דדך עליו נהרג נחבן

 לאינטרנט והוכנסהתתק
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