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 דא״ח ״צמח צדק״ (משיח) א׳תשא

 משיח:
 משיח יזכה ליחידה מפני׳ עתיק; זהו פי׳ ״וגבה מאד׳׳, פי׳ *הנה ישכיל
 עבדי׳׳; קומתו של משיח כמו של אדה״ר לפני החטא — וזהו ״ירום..,
 מאד״ אותיות אדם; כמה פי׳ ״למרבה המשרה׳׳ (דקאי על משיח) במ״ם

 סתומה:

 איתא בפע״ח שער הק״ש פט״ו, כי מפנימית א״א ממשיכים המוחין
 מק״ש וגם מחיצוניות עתיק, אך מפנימי׳ או״א לא יש שום זמן שימשיכו
 מוחין משם כי כ״כ הוא פנימית דאבא כמו דעתיק, וכ״מ בהרמ״ז
 ד״פ ואתחנן ד׳ ר״ס, אך פנימיותו של אבא חשוב כאור עתיק שבתוך
 אריך כמ״ש בסזז״כ בסוד ק״ש עכ״ל, ומשמע דהיינו בפנימית עתיק דהא

 קאי על משיח שיזכה ליחידה מפנימית עתיק כמש״ש תחילה.
 (נצבים, אירעו)
 הנה ישכיל עבדי . . . בספר הגלגולים פי״ט הגה ישכיל כר וגבה
 מאד אותיות אדם כמו אדה״ר קודם החטא שהי׳ לו נשמה לנשמה דאצי׳, וכ״כ
 בשל״ה דשס״ט אי, נמצא לפי״ז יש כאן ד׳ עליות״ הא׳ נפש דאצילות הב׳
 רוח הג׳ נשמה הד׳ נשמה לנשמה והיא מחב״ע. ושם פי׳ עוד שנחלקים
 לה׳ בחי׳ נר״נ חי׳ יחידה. א״כ הם ה׳ עליות הא׳ ישכיל הב׳ ידום הג׳ וגשא
 הד׳ וגבה הה׳ מאד, והיינו עד א״א. ובזח״ב משפטים צ״ד םע׳׳ב מפרש
 הבחי׳ ג׳ שהוא גשמה חייגו מאו״א כמ״ש כל הגשמה תהלל י״ה והבחי׳
 הרביעית זה לנשמה לנשמה מאריך אנפין. ובילקוט בשם תנחומא הנה ישכיל
 עבדי, זה מלך המשיח, ירום מאברהם שכתוב בו הרימותי ידי אל ה׳
 וגשא ממשה שכתוב בו כי תאמר אלי שאהו בחקיך וגבה ממלאכי השרת
 וגביהם וגובה להם וכה״א מי אחה הר הגדול שהוא גדול מן האבות.
 ויש להעיר לעגין וגבה מאד ממ״ש כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם,
 דפי׳ במ״א בת״ז תיקון ע׳ דקכ״ו ע״ב כי גבוה מעל גבוה הם זו״ג דאצי׳
 וגבוהים עליהם הם או״א, ובמ״א פי׳ כי גבוה מעל גבוה היינו חכ״ע וחכ׳׳ת
 וגבוהים עליהם ע״י וא״א. ובסה״מ סי׳ ב׳ פי׳ גבוה מעל גבוה הם ע״ס דאצי׳
 וע״ם הגנוזות וגבוהים עליהם הייגו אוא״ס כו׳ וכ״מ בזח״א כ״ג ב׳. וע״פ
 דרכים אלו יש לפרש עגין וגבה מאד. והגה בתו״א פ׳ מקץ סד״ה דגי
 ושמחי בת אחר שביאר ג׳ המדריגות דבתי אחותי אמי ב׳ ולע״ל תתעלה
 בחי׳ בת ביתר שאת בו׳ הייגו למעלה מבחי׳ אמי ג״כ, ומבואר שם בחי׳ בת
 זהו מדריגת עבדי, חייגו עגין הגה ישכיל עבדי בז׳. וגבה מאד שבחי׳ מאד
 היינו למעלה מאו״א דהייגו בחי׳ כתר יחידה כוי, ועמ״ש במ״א עגין ד׳ עליות
 דאחותי רעיתי יוגתי תמתי שהם הא׳ בגה״י הב׳ בחג״ת הג׳ בחב״ד הד׳
 בכתר, והייגו ג״כ ג׳ בחי׳ נר״נ והבחי׳ ד׳ זהו נשמה לגשמה. ומזה יש
 להעיר לעגין ד׳ כוסות שהם כגגד ד׳ לשונות של גאולה וכנגד ד׳ מלכיות
 ברבות ס״פ וישב, שא״כ בימי משיח יזכו לעליי׳ רביעית הג״ל דבחי׳ מאד,

 וזהו עגין תמתי.

 מ״ן, רםה־ו)
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 הנה כתי׳ . . . ואולך אתכם קוממיות ואיתא בגמ׳ (סנהדרין, ד״ק
 וברבות בראשית פי״ב) פלוגתא שר״י סובר קוממיות מאה אמה כנגד קומת
 אדה״ר שהי׳ מאה אמה ור״ש ור״מ סוברי׳ שקוממיות הוא מאתים כשגי
 קומות של אדה״ר. ולהבין הפלוגתי הגה מקודם צריך להבין מה שאומר
 ואולך אתכם קוממיות שיהי׳ כקומת אדה״ר מאה אמה והלא מה דקומת
 אדה״ר הי׳ מאה אמה זה געשה אחר החטא עה״ד שגתמעט קומתו על מאה
 אמה כדאית׳ בגמרא (חגיגה די״ב) שמיעטו הקב״ה והעמידו על מאה אמה שגא׳
 ותשת עלי כפיך כ״ף בגימט׳ הכי הוי משא״כ קודם הי׳ קומתו מן
 הארץ עד לרקיע וא׳׳ב צ״ל דהרי נא׳ לע״ל הנה ישכיל עבדי ירום וגשא
 וגבה מאד ופירשו בכהאריז״ל מאד אותיות אדם היינו כמו אדה״ר קודם
 החטא כמבואר בספר הגלגולים וא״ב איך ההבמחה רק קוממיות מאה אמה.
 אך העגין כי זה כתי׳ רק על משיח עצמו שישכיל עבדי וגבה מאד מאד
 אותיות אדם כי הוא יתקן חטא אדה״ר לכן יהי׳ וגבה מאד חיינו כמו
 אדה״ר קודם החטא אבל שאר כל אדם א״א לשום גשמה להגיע למדריגת
 אדה״ר שהי׳ יציר כפיו של הקב״ה ואיתי בגמ׳ (ב״ב ד׳ ע״ח) גבי ר׳ בנאי
 נםתכלת בדמות דיוקני דהיינו יעקב מדיוקני עצמה דהייגו אדה״ר אל
 תסתכל ולכן אמרו שופרי׳ דיעקב רק מעין שופרי׳ דאדה״ר הרי אף שיעקב
 הי׳ בחיר שבאבות וכתי׳ ליעקב אשר פדה את אברהם מ״מ אדה״ר גבוה
 יותר ממגו אף לאחר החטא רק כשעשה תשובה גבוה הרבה מבחי׳ יעקב
 מטעם הנ״ל שהי׳ יציר כפיו של הקב״ה לכן גם לע״ל א״א להגיע רק עד

 קומה מאה אמה.
! י נ ע ר ה ו א י ת ב כו  (בחקותי תרנב־ג וע״ש בארי
׳ל) ה בעי לע׳ ״ ועתק אי  דבי קומות י

 למרבה המשרה, סנהדרין צד׳׳א, ביקש הקב״ה לעשות חזקיהו כוי,
 בחקתי ס״פ ל״ו. גשא פי״א קרוב לס״פ דרמ״ה ג׳ (שהוא ל״ח ג׳) וישם
 לך שלום זה מלכות בית דוד שגאמר למרבה המשרה ולשלום אין קץ.
 בקהלת רבה מ״ח ד׳ (שהוא י״א גי) בפסוק ויאמר הבי המטפחת. פ״ה דשבת
 גה״א. בז״ג ח״א ע׳ ג״ג פי׳ מ״ם סתומה דלמרבה המשרה הוא מל׳ כשהיא
 במדריגת עלמא עילאה ביגה, ולפיכך ולשלום אין קץ, אהל בל יצען כר,
 עמ״ש מזה ע״פ ויהי מקץ עמוד ק״ח. ח״ג ר״פ שלח. ת״ז ריש תיקון ה׳
 ודקל״ז אי. עמה״מ שי״ד פרק צ״ה. בבחיי ס״פ גח למרבה המשרה שחשבון
 מ״ם סתומה ת״ר לא כיון בהחשבון, מה גם כי מ״ם סתומה איגו מוכרח
 שהוא ת״ר. בבחיי ר״פ ויחי וז״ל, ולפי שנרמז עגין המשיח בכלל דבריו,
 כמ״ש עד כי יבא שילה באה הפרשה הזאת סתומה לרמוז הקץ הסתום
 שהי׳ רוצה לגלותו וגסתם ממנו (ואם מיעקב גסתם הקץ ק״ו בן בגו של
 ק״ו מכבוד רבינו הבחיי עצמו לכן לא דק בעגין הקץ שכתב ס״פ גח ובפ׳
 בראשית גבי והנה טוב מאד, במח״ב שבמקום שיש חילול ש״ש אין חולקין
 כבוד, והרמב״ם קצף מאד על מחשבי קיצין ואם יתמהמה חכה לו) וכן
 אמר דניאל כי סתומים וחתומים הם הדברים עד עת קץ ישוטטו רבים
 ותרבה הדעת, ובן אמר ישעיהו הנביא ע״ה למרבה המשרה ולשלום אין קץ,
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 ובאה המ״ם סתומה שלא כמשפט כי המשפט שבאמצע תיבה להיות פתוחה זזו
 סתומה לרמוז כי המעלה והמשרה של ישראל הלא היא סתומה בזמן הגלות
 (הייגו כי המ״ם סתומה רומז לביגה שבה התגלות עתיק שהוא מל׳ דא״ס
 שבחי׳ זו סתומה עלמא דאתכסיא וגק׳ בזהר מוחא סתימאה דע״ק דלא
 אתפתח לל״ב שבילין כמו חכמה דז״א דאתפתח כוי) ומציגו מ״מ פתוחה
 בסוף תיבה וזו ג״כ שלא כמשפטה והוא שכתוב בתומות ירושלים אשר
 הם פרוצים ושעריה אכלו באש בנחמי׳ סי׳ ב׳ י״ג גכתב המ״ם במ״ם
 פתוחה בסוף התיבה . . . ואמרו במדרש שבא הרמז כאשר יסתמו חומות
 ירושלים שהם עתה פתוחים ופרוצים בזמן הגלות (יש לפרש דקאי על
 האדם, ע״ד מ״ש עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו
 במשלי סםי׳ כ״ה) אזי תפתח המשרה שהיא מ״ם סתומה (ועיין במק״מ
 ר״פ שלח שכ׳ כשם הרח״ו שלע״ל יפתח הקב״ה מ״ם הגז׳ באלכסץ ותיעשה
 ב׳ דלתין של בן דוד ואז יבא המשיח עכ״ל. גם שם פי׳ פתיחת המ״ם
 סתומה זהו ענין הלידה. ועגן ב׳ דלתין הד׳ מורה על דיבור, וב׳ בחי׳ דיבור
 הייגו ע״ד מבין דבר מתוך דבר דהייגו םוכ״ע וממכ״ע מל׳ דא״ס ומל׳
 דאצילות. ולפמש״ל פתיחת המם סתומה, זהו עגין התגלות מוחא סתימאה
 וכמ״ש ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד בזכרי׳ י״ג א׳ וכתיב ומעין
 מבית ה׳ יצא היינו מה שהוא גל נעול ומעין חתום יהי׳ נפתח כוי, וכן פי׳
 בת״ז דקל״ז ע״א דגן נעול זהו ענין מם סתומה כוי) וכשם שאותיות הללו
 באו שלא כמשפט שאר האותיות ויש בהן רמז כן פ׳ זו סתומה שלא
 כמשפט שאר האותיות לרמוז על מה שאמרגו עכ״ל. מ״ע אופן ק״פ וטעם
 הדבר שנרמז משיח במ״ם סתומה של למרבה כי משיח גרמז במ״ם סתומה
 של אדם הראשון בו׳, דהיינו משיח סתום קן צפור למעלה כוי, אבל אם יפתח
 הסתום דהיינו שיצא משיח מן קן צפור ויהי׳ מ״ם של למרבה המשרה
 פתוחה אזי מם של אשר הם פרוצים דחומות ירושלים יהי׳ סתומה מכל
 צד עכ״ד. ועמ״ש ע״פ ואגי אהי׳ לה גאום ה׳ חומת אש סביב. והגה ענין
 הנ״ל הוא כמארז״ל םפ״ג דגדה שהולד בשעת עיבור פיו סתום וטבורו פתוח
 כר וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח כוי, וכך הגלות
 דומה לעי בזר שאז המ״ם דלמרבה הוא סתום במו שבשעת העיבור פיו של
 הולד סתום, ופרצת חומת ירושלים זהו עגין המ״ם פתוחה דוגמת טבורו
 פתוח, ובעת לידה שהיא הגאולה בב״א גפתח הסתום ונסתם הפתוח כוי.

 בי״ח ערך משיח אות ק״ח העתיק דברי מ״ע הג״ל.

 (נ״ן קפג־־ד ועי׳ בלק תתקם ואילן
 נע׳ בעי מט״ט ע׳ שלא־ב)

 אשריך ישראל, א׳ רבתי הנה בדברי הימים אדם א׳ רבתי הייגו בחי׳
 אדה״ר כמו שהי׳ קודם החטא, ועז״נ לע״ל הנה ישכיל עבדי כו׳ וגבה מאד
 אותיות אדם, ואל״ף הוא כתר, ואלף רבתי זהו כתר דאצילות ועמ״ש בענין
 פום ממלל רברבן בדניאל סי׳ ז׳ ח׳ וע׳ בעמה״מ שעד קרית ארבע ד״פ קמ״ד
 ובמא״א ערך פה, ובמ״ש נתבאר שזהו ע״ד ההפרש בין אני ובין אנכי כי
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 אגבי מורה על יש האמיתי ועד״ז אלף דאתיון רברבן ועמ״ש ע״פ ויקרא אל
 משה א׳ ויקרא זעירא, וא״כ מזה מובן עגין אשריך, בבחיי פ׳ ויחי ע״פ
 ויקרא יעקב אל כניו סב״ב והתחיל דוד ספר תלים באשרי האיש ממקום
 שפסק משה ברכותיו אשריך ישראל בר, י״ל כי דוד רומז על משיח ואיתא
 בזח״ג ואתחנן דר״ס ע״ב ע״פ אתה החלות משה הוא שירותא וכ׳ הרמ״ז
 שכחו מחכמה הגק׳ ראשית ומשיח יהי׳ סיומא שיזכה ליחידה מפגימית
 עתיק, ע״כ מה שחתם משה באשריך זהו שע״י תומ״צ יזכו לגילוי הכתר
 המלובש בחכמה, ולכן אמרי מי כמוך עם גושע כהוי׳ דהייגו חכמה כוי,
 וכמו שבת מוחין דאבא, וזהו רק התחלה לגבי משיח ועיקר בחי׳ משיח
 להמשיך פנימית עתיק ע׳ כי כאשר השמים החדשים כו׳ שלמעלה מהשמים
 כםאי כו׳ ועי ביאור גדולה מילה ויש להעיר להתחלות הנ״ל מפסוק
 הנה ישכיל עבדי כר מאד ה׳ עליות זאח״ז, ומעגין ודר״ח שלמעלה מגר
 מצוה כו׳ וממ״ש הרמ״ז תצא סוף דף רע״ו ע״פ כימי צאתך מאמ״צ אראנו
 נפלאות כר ושבחי׳ משה מים מן המים משיתיהו ומשיח אור כמ״ש

 קומי אורי כוי.

 (ברכה א׳תתפ־א וע״ש בהמשך המאמר באריכות)

 ענץ חבלי משיח; וביאור מאזח״ל אץ משיח . . . עד שיכלו נשמות
 בגופים:

 יובן , . . עגין חבלי משיח שהוא דוקא קודם ביאת הגאולה להיות
 כי בחי׳ משיח הוא לידה וגילוי שם הוי׳ ממש כמ״ש לע״ל וגגלה כבוד
 הוי׳ שיהי׳ הגילוי בפו״מ לכן גאמר על משיח לשון לידה אגי היום
 ילידתיך והחבלי לידה הם קודם הלידה וסמוך לה משא״כ בשעת העיבור
 כשהוא עדיין רחוק מזמן לידה אין מרגשת הצער •והחבלים. רק דוקא סמוך
 ללידה יש לה חבלים ועי״ז נולד הולד. וכן במילי דעלמא עד״מ בבגין
 שאדם בוגה לו בית לשבת קודם הגמר ניתוסף אצלו להב התשוקה
 וחפיצה שיבוא לידי גמר בחפזון כוי. וכן מבואר בספרים בעגין הטעמים
 שלאחר טפחא יבוא אתגחתא ומבו׳ בפרדס שכ״ט פ״ד עגין האחגחתא
 שהוא בחי׳ המגוחה שבמדת המלכות והריע משארז״ל ליום שכולו מנוחה
 לחיי העולמים שמגוחה זו לבחי׳ חיי העולמים וידוע דחי העולמים מלך
 שבחי׳ מלכות ית׳ מחיה כל העולמות. ועכשיו יש בה עליות וירידות ואין זה
 מגוחה אבל לע״ל יהי׳ בחי׳ מנוחה לחיי העולמים כי יהי׳ הגילוי שאין עוד
 למעלה ממגו וכן הוא מגגן האתגחתא שהוא בחיי שתיקה דהייגו עמידת
 התיבה כי זה מורה על בחי׳ מגוחה הג״ל וכגודע ג״כ מעגין בעמדם תרפיגה
 בגפיהם והייגו ע״י ויהי קול מעל לרקיע מלמעלה מבחי׳ הפרסא המפסיק כר.
 ולכן אתנחתא באה אחר הטפחא שהטפחא הן הן החבלי לידה הבאות ממרת
 הגבורה שממנה נמשך הצער וחיסורים לבני אדם על מעשיהם המקולקלים

 ואחר החבלים באה בחי׳ הלידה כוי.

 (וארא, קעה)



 דא״ח ״צמח צדק״(משיח) א׳תשה

 ארז״ל אין משיח בא עד שיכלו גשמות שבגוף דהיינו בירור המ״נ
 ולהיות שז׳ מלבין הנ״ל* הן בחי׳ ציור אדם וציור אדמ נחלק בכלל לגי
 בחי׳ ראש גוף ורגלים שהם חב״ד חג״ת נה״י זבי״ע כמו״כ בנשמות שנפלו
 בקליפות שהן מ״נ דגוק׳ הנ״ל שלא הוברר שהוא מז׳ מלבין הג״ל גחלקים
 ג״כ לג׳ בחי׳ אלו דרך כלל דהיינו בימי התגאים שאחר החורבן הי׳ הבירור
 והתיקון נשמות שמבחי׳ חב״ד בחי׳ בריאה׳ ובזמן האמוראים הי׳ הבידוד
 והתיקון בגשמות שמבחי׳ חג״ת והוא בחי׳ יצי׳ ואח׳׳כ בימי הגאונים עד
 דורות האחרוגים הכל גחשב בחי׳ עקבות משיחא בחי׳ גה״י שהוא בחי׳
 עשי׳ וכאשר יתבררו ויעלו גם הניצוצות אשר ברגלים אז יושלם להתתקן
 כל בחי׳ המ״ג דגוק׳ ואז יבא משיח׳ וז״ש ועמדו רגליו כו׳ דמטו דגלין

 ברגלין כר.
 שקת, תתעח

 שש של משיח קדם לעולם ע״ד תשובה קדמה לעולם; פי׳ ״מי יתנו
״* קאי (לפי התרגוש על זמן ביאת המשיח; ביאור משיח אחא ׳ גו  ו

 לאתבא צדיקיא בתיובתא ** :

 ארז״ל ג׳ דברים קדמו לעולם תשו׳ ושמו של משיח כוי. והעגין
 בי כל סדר ההשתלשלות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין •דהיינו מהתחלת
 הקו וחוט דאור א״ס עד סיומו נק׳ עולם לפי שהוא בחי׳ התלבשות אודות
 בכלים. אבל תשו׳ קדמה לעולם משום דבע״ת משכי לי׳ בחילא דתיובתא יתיר
 בבחי׳ בכל מאדך ולזאת מגיעי׳ להמשיך מבחי׳ הרשימו של אור א״ם
 ב״ה הנשאר בהחלל ומקום פנוי שהוא לפגי הקו ולכך במקום שבע״ת
 עומדי׳ אין צדיקי׳ גמורי׳ יכולים לעמוד כי ע״י הצדי׳ הוא הכל בחי׳
 עולם התלבשו׳ אורות בכלים כו׳ משא״כ תשר קדמה לעולם בבחי׳ הרשימו
 הנ״ל. ומשה זכה לתשו׳ קודם מותו ע״י הפרשת ג׳ ערי מקלט. והגה בחי׳
 משיח הוא ג׳׳כ גילוי בחי׳ שלמעלה מהשתלשלות ומבחי׳ עולם כנ״ל וזהו
 בשוב ה׳ בו׳ כי משיח ותשו׳ עגין א׳ הוא ולהיות כי החשו׳ הוא דוקא
 בירור ואתהפכא חשוכא לגהורא שיתרון האור געשה מן החשך לכך יאמרו
 לע״ל אז יאמרו בגוים הגדיל ה׳ לעשות עם אלה, שההגדלה דש׳ הוי׳
 ב״ה ויתרון האור בא מן ההיפוך דוקא הוא בחי׳ בירור הגיצוצי׳ שנתבררו

 במשך הגלות וזהו אז יאמרו בגוים הגדיל הוי׳ כר.
 (מקץ, 2202)

 מי יתנך כאח לי, תרגום ובההיא זמנא (ר״ל כשהדודאים גתגו ריח
 כו׳ ע״ש) איתגלי מלכא משיחא לכנישתא דישראל ויימרון לי׳ בנ״י אתא

 הנ״ל : הכוונה (לז׳ מל׳) דתוהו נע׳ (ונת׳ בארוכה) בע׳ מ״ן (ועי׳ מד, שנע׳ בעי
 תוהו ותיקון).

 •) ועי׳ בהמשך המאמ׳ ד״מי יתנך כאח לי״ שה׳׳ש ע׳ תרכד־תשיג.
) ועי׳ מה שנע׳ בע׳ צדיקים ע׳ קצ ואילך, ומה שיועתק אי׳׳ה בע׳ בעיית.  ״
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 תהא עמנא לאח (עיין בה״ז בלק קצא״א שז״א כשהוא בהיכל או״א כעגין
 משיח בהיכל קן צפור, וכשנמשך ונתגלה כר וזהו שנק׳ אח כי ז״א נק׳ אח
 לכנסת ישראל) ונסק לירושלים ונהי ינקין עמך טעמי אורייתא (עיין מ״ש
 ע״פ אגי חומה זו תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים אשר טעמי תורה
 גק׳ שדי) היבמה דייגיק יגקא בחדיא דאימי׳ דכל זמן דהויתי מטלטלא
 לברא מן ארעי כד הויתי דכירא ית׳ שום אלקא רבא (זהו תרגום אמצאך
 בחוץ) זמםירא גפשי אל אלקותי׳ (זהו תרגום אשקך כי הגשיקין באים מתוקף
 האהבה שאינה יכולה לבוא בדבור בא בנשיקין היוצאים מהבל הלב,
 שהו״ע שרש כתר דנוק׳ בכל מאדך) אף עמי ארעא לא הוו מבזין לי.
 אגהגך, אדברינך מלכא משיחא ואעלנך לבית מוקדשי, ותאלף יתי למדחל
 מן קדם ה׳ (ע״ד למען תלמד ליראה עיין בלקו״ת ס״פ ואתחגן בביאור ע״פ
 וזאת המצוה, וע״ד אם אין חכמה אין יראה, וכן צ״ל ותאלף למדחל כוי)
 ולמהך באורחתי׳ ותמן גסעוד םעודתא דלויתן וגשתי חמר עתיק דאצטגע
 בעגבוהי מן יומא דאתברי עלמא, (זהו מיין הרקח) ומרמוגי פירי דאתעתדו

 לצדיקיא בגיגתא דעדן (ע״ד מאי פירי מצות),

 (שה״ש, תרכד)

 גם לא יבוזו לי פי׳ ענין ביזת יגיקת החיצוגים כידוע, וזה אמר
 בתניא שכאשר יתחברו ב׳ המדרי׳ יחד צדיקים ובע״ת יחדיו אז לא יבוזו
 לו שאין שליטה אז להחיצונים כלל, אבל לא כשמדרי׳ א׳ בלבד יש בישראל
 צדיקים ובע״ת וכמארז״ל אם ישראל עושין תשובה גגאלין כוי, והטעם הוא
 לפי שמבואר למעלה דהתשובה דבע״ת מעוררים למעלה שיהי׳ ההתגלות מה
 שאסתלק לעילא ולעילא כר אמגם אין בחיי ההמשכה וההתגלות מלמעלמ״ט
 רק ע״י מצות ומעש״ט של הצדיקים כוי אבל ע״י תשובה לבד גשארה
 ההתעוררות למעלה בהעלם ולא תרד למטה כוי, ולזה אמר מי יתגך כאח לי
 שהם מדריג׳ הצדיקים וגם אמצאך בחוץ אשקך שהם מדרי׳ בע״ת כג״ל שיחי׳
 ב׳ המדרי׳ הללו יחדיו ישמנו אזי לא יבוזו לו מפגי שיהי׳ אז ההתגלות
 למטה עד שלא יהי׳ יגיקה כלל לחיצוגים, וכמאמר הזהר כל דיגין מתעברין
 מיגה כר. אמגם האיך ימצא שיהי׳ ב׳ המדרי׳ יחד שהרי התשובה לא
 תמצא בצדיק, אך העגין הוא כמאמר הרע״מ דמשיח יבא לאתבא צדיקייא
 בתיובתא כוי, לפי שגם בצדיקים יתכן התשובה, והוא כאופן מארז״ל
 שיהי׳ האדם כל ימיו בתשובה כג״ל, שהרי מה שמבטל אפי׳ רגע ממדרי׳
 עבודתו בתומ״צ ותפלה ה״ז עצמו בחי׳ גפילה ממדריגתו וכג״ל, ובאשר
 הצדיק עושה תשובה אזי מתחברים ב׳ המדרי׳ דהיינו בחי׳ מלמעלה למטה
 דצדיקים עם בחיי מלמטה למעלה דבע״ת (שהוא בחי׳ או״י ואו״ח, או מ״ן
 ומ״ד יחדיו כמ״ש במ״א) ואז ממילא כל דינין מתעברין מינה וזהו ולא יבוזו
 לו שאין להחיצונים אז יניקה כלל לפי שאיו להם יניקה רק בשעה שיש
 בחי׳ הפירוד בין ב׳ מדרי׳ הללו דצדיקים ובע״ת (שהוא מ״ה וב״ן או

 או״י ואו״ח כר וד״ל).

 (שם, תרפז־ח)



 דא״ח ״צמח צדק״ (משיח) א׳תשז

 עיין מ״ש ע׳׳פ מלכא משיחא אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא שזה
 שהצדיקים יזכו לבחי׳ ומדריג׳ מקום שבעלי תשובה עומדים כו׳ זהו ע״י
 מלכא משיחא שילמד דעת את הצדיקים מבחי׳ שלמעלה מהשגתם ואז
 ידעו איך שגם הם צריכים לתשובה כו׳ ע״ד שם ב״ן דאצילות גק׳ יש לגבי
 שם מ״ד, וכן עד״ז עלוי אחר עילוי עמ״ש בד״ה מה טובו גבי והתשובה הג׳
 וםד״ה כי ההרים ימושו ובענין זה קרבן אהרן בלקו״ת פ׳ צו סד״ה ואכלתם
 אכול ולכן כאן שגאמר מי יתנך כאח לי בחי׳ צדיקים ועם כל זה אמצאך
 בחוץ בחי׳ תשובה שזהו ענין לאתבא צדיקיא בתיובתא, ולכן פי׳ התרגום
 כאח לי זהו מלכא משיחא שבו ועל ידו יהי׳ בחי׳ זו לאתבא צדיקיא
 בתיובתא, והגה הצדיקים ממשיכים יהוד ו״ה, והבעלי תשובה ממשיכים
 יחוד י״ה, אך כשהצדיקים יזכו לתשובה על זה גאמר ביום ההוא יהי׳
 שבחי׳ ו״ה יהי׳ גם כן כמו י״ה, וזה מעלה נפלאה, ועיץ בזהר פ׳ אחרי

 דעז״ב ולזמגא דאתי כתיב ביום ההוא יהי׳ כוי.
 (שם, תרכר!)

 בע״ת ממשיכים מבחי׳ ונהר יוצא שהוא בחי׳ על הוי׳ בבחי׳ שם
 הוי׳ והיינו עד היסוד דז״א וע״ד כונן שמים בתבונה. וע״ד בעטרה שעטרה
 לו אמו, לו דוקא. וע׳ בד״ה צאינה וראינה בלק״ת בשה״ש דרוש הראשון
 בענין שאו ידיכם קדש וברכו את הוי׳ שזהו ענין לא זז מחבבה עד שקראה
 אמי, ואמנם הצדיקים ממשיכים ההמשכה מיסוד במל׳ כנ״ל בענין לעשות
 צדקה. וז״ל העה״ק שם« נמצא הבע״ת ממשיך ומספיק מים ומזון מן המקום
 אשר הוא חונה שם עד מקום הצדיק והצדיק שואב ודולה ממקומו להשקות
 עולמו וכמו שמוכיח המדרש שכתבתי למעלה עד באן לשונו, ור״ל הצדיק
 ממשיך מיסוד במ׳ בחי׳ וישם לך שלום, ונתתי שלום בארץ, והמ׳ היא
 שורש בי״ע וא״כ בבחי׳ א׳ זה מעלה יתירה בצדיקים על בע״ת וגם ע״ד
 מ״ש בזהר אמור ד״ק ע״ב ע״פ אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי,
 והרי אמי היא תשובה א״כ זהו בת אמי, ובחי׳ אחותי בת אבי היא זהו
 ע״ד הצדיק, ולכן אחר שובה ישראל עד הוי׳ נאמר קחו מעכם* דברים
 ושובו אל הוי׳ במ״ש הענין בלק״ת בד״ה שובה ישראל דרוש הראשון פ״ד
 והגה עגין עד תאוות גבעות עולם היינו גבעה עילאה ביגר, משפעת לבחי׳
 עד שהוא יסוד מלמעלה לממד״ וזהו נמשך ע״י בעלי תשובה כג״ל וגבעה
 תתאה מ׳ תאוותה לקבל ממנו וזהו הנמשך ע״י הצדיקים, וא״כ י״ל פי׳
 שובה ישראל עד, להמשיך בבחי׳ עד מהבינה ואח״כ להמשיך מבחי׳ עד
 במ׳, וזהו עד הוי׳ אלקיך, פי׳ הוי׳ בינה אלקיך מלכות, ובחי׳ עד מחבר ב׳
 הבחינות כוי- ומכ״ז יובן ענין מעלת לאתבא צדיקייא בתיובתא שיהי׳
 ב׳ המעלות דצדיק ובע״ת יחד ואזי ממשיך ישר שפע מבחי׳ על הוי׳ במי
 ע״י הצדיק בו׳, ואזי י״ל שיהיה המ׳ במדרגת הבינה ע״ד ביום ההוא
 יהיה, ועי סד״ה להבין מ״ש ביום השמיני עצרת תהיה לבם בענין והוא

 שם : חלק העבודה פ׳ ל״ר, (וע׳׳ש ג״כ ח״ג פס״ו).
 מענם : בכת״י: עמכם.
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 כחתן כוי ועי בלק״ת בשה״ש סד״ה מי יתנך באח לי, בענין מי יתנך
 כאח לי אמצאך בחוץ כר שניהם בבת אחת כוי.

 (שבת שובה א׳תקטז, ועי׳ בא רעד נוסחא שניי)

 ענץ הוד והדר תשוה עליו (שגא׳ על משיח) — ע״י הודאה וביטול (הוד)
 מתגלה בחי׳ עתיק ולמע׳ יותר והמגלה הוא בחי׳ הדר; ולכן משיח

 בא בהיסח הדעת:
 עכ״פ בחי׳ עתיק זהו המשכת אור א״ס ממש׳ וזהו העונה איש״ר בכל
 כחו שמו הגדול להיות נעשה כתר לאצילות כוי מל׳ המעתיק הרים ולא
 ידעו באיוב סי׳ ט׳ הי, דהייגו לפי שהוא ית׳ המתגשא מימות עולם, דהיינו
 מובדל בערך מהם . . . מטעם שיש בו בחי׳ אחרונה שבאור א״ס שהוא
 מובדל בערך להיות או״פ בתכלית כנ״ל, ובחי׳ חיצוני׳ שבו הוא הנקי
 פרצוף אריך שהוא שרש וראש לכל הגאצלים גם לחכמה שנק׳ ראשית הגילוי
 כנ״ל הוא מקור, וכמ״ש והחכמה מאין תמצא בידוע, וכללות שניהם יחד
 נקי בחי׳ ממוצע להביא ולחבר מאור א״ם באצילות. ויש לפרש שזהו מ״ש
 הוד והדר לבשת עוטה אור כשלמה כוי דבחי׳ עוטה אור משמע שזהו בחי׳
 ח״ע והיא התורה שהיא לבושו של הקב״ה וכמ״ש באגה״ק סי׳ י״ח, ועיין
 מזה זח״א ל״א סע״ב קמ״ב ב׳ ח״ב צ״ח א׳ קם״ד ב׳ רמ״ה בי, וא״כ מ״ש
 תחלה הוד והדד לבשת זהו למעלה יותר מבחי׳ חכמה והיינו בבחי׳ כתר,
 ובעמה״מ ש״א פ״ד ג״א ג״ה ביאור עגין המלביש גבוה מאד למעלה מא״ק
 והוא חוט של חסד כוי דהיינו הקו וחוט מאור א״ס גם מבואר שם שיש
 בהמלבוש פנים ואחור, והוא ענין התורה קדומה שיש בה ג״כ פנימי׳
 וחיצוני׳ דהיינו ע״י וא״א, וזהו הוד והדר לבשת כי הוד הוא פירושו זיו
 כמו ונתת מהודך עליו, כסה שמים הודו בחבקוק סי׳ ב׳ בי, על אלוה
 נורא הוד באיוב סי׳ ל״ז כ״ב ובמשיח נאמר הוד והדר חשוד. עליו,
 והנה בחי׳ זיו מל׳ דא״ס שהוא אור א״ס וכמ״ש ויתן עליו הוד מלכות
 בד״ה א׳ סי׳ כ״ט כ״ה והיינו לפי שהיה שולט מסוף העולם ועד סופו
 ונקי אגוסטוס ברבות בשלח ד״פ כ״ג והוא מלך המלכים וזהו הוד מלכות
 הארת מל׳ דא״ס במל׳ דאצילות הוא הנק׳ מלך מלכי המלכים כוי, ולכן
 אין כסף נחשב בימי שלמה ע״ד מצפון זהב כוי נורא הוד עיץ זח״א
 ויחי דר״נ, וזהו ענין אשר תנה הודך על השמים שהמלאכים בקשו פנימיות
 התורה פנימיות המלבוש דאלו חיצוניות התורה כמו שנתנה למטה לא תגנוב
 לא תרצח לא שייך כלל במלאכים ובבחי׳ פגימיות התו׳ גק׳ הודך היינו
 התגלות אור א״ס ממש והדר זהו התגלות ההוד כשגמשך יותר בגילוי לפ״ע
 המקבלים כדפי׳ האלשיך, וכ״מ ממ״ש הדר כבוד הודך חייגו ההידור של
 ההוד מה שנמשך גילוי כוי, וזהו בחי׳ א״א שהוא לבוש שבו וע״י נמשך
. וא״כ הוד והדר זהו בענין מ״ש תפוחי זהב .  ומאיר בחי׳ עתיק כוי .
 במשכיות כסף כוי שהוא ג״כ פנימיות התורה וחיצוניותה וזהב שייך לבחי׳

 הוד כמ״ש מצפון זהב יאחה על אלוה גורא הוד.

 (נ״ך, תתקסב־ג)



 דא״ח ״צמח צדהן״ (משיח) א׳תשט

 הנה בבר נתבאר שבהוד יש ב׳ פירושים הא׳ לשון זיו וזהי עגין הוד
 והדד לבשת ובזח״ב בשלח דס״א סע״א מפרש זה על נו״ה ולפי׳ הרח״ו במק״מ
 שם הוא נו״ה דבינה בו׳ עכ״פ זהו ענין זיו הנמשך ומאיר מלמעלה למטה
 ושרש בחי׳ זיו זהו ענין הוד דעחיק שע״ז נאמר הודו על ארץ ושמים כי
 ארץ ושמים היינו זו״נ ממכ׳׳ע וסוכ״ע ובחי׳ הודו הוא למעלה מממכ״ע
 וםוכ׳׳ע כר וזהו אשר תנה הודך על השמים אשר זהו עתיקא תנה הודך
 על השמים הרי ההוד הוא למעלה מבחי׳ שמים, והפי׳ הבי הוד לשון
 הודאה וביטול והיינו כי בחי׳ הוד והדר אינו מושג רק בבחינת הודאה וביטול,
. ולמעלה יותר יש מלך השמיני הדר כו׳ .  ועז״א איהו בהוד והוד דוקא .
 והוא שדש התיקון ומ״מ הוד בחי׳ גבוה יותר כוי, הנה בתלים מזמור כ״א ה׳
 בעזך ישמח מלך דקאי על משיח שנאמר תשית לראשו עטרת פז הוד והדר
 תשוה עליו דהיינו מבחי׳ הוד והדר לבשת מבחי׳ זו ממש תשוה עליו, וזהו
 תחדהו בשמחה כי גבי הוד והדר לפניו כחיב עוז וחדור׳ במקומו הוא פנימית
 התורה שגאמר ואהי׳ שעשועי׳ יום יום כר, וזהו שפי׳ באדרא ע״פ ונחה
 עליו רוח הוי׳ רוחא דעתיקא כוי דהיינו בחי׳ הוד דעתיק הנ״ל. וזהו הוד
 והדר תשוה עליו פי׳ ההדר הוא מה שיהיה יכול לגלות בחי׳ הוד
 הנ״ל כמ״ש הדד כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחד׳ . . . וזהו ענין הנז׳
 במ״ת בפי׳ אביגו מלבגו גלה כבוד מלכותך כו׳ דלפי הפשט אין לזה הבנה
 מד׳ זאת שמבקשי׳ גלה כבוד מלכותך כו׳ דהלא כבר היה הרבה גלויי׳
 במדרגות גבוהות מאד כמו גלוי אור א״ס בשעת מ״ת דכתיב וקול השופר
 הולך וחזק מאד כר וכן בזמן בהמ״ק בהיכל קד״ק בימי שלמה וכן בימי
 הנביאים השלימים היתד. גלוי רוה״ק הרבה בישראל כו׳ וא״כ מהו ענין
 הבקשה דגלה כבוד מלכותך דמשמע שהוא ענין גלוי אור חדש שלא היה
 עדיץ והלא הכל כבר הי׳ לעולמים כוי אך הענין הוא משום דגם בשעת מ״ת
 וגם בזמן בהמ״ק לא היתה עדיין הגלוי מבחי׳ הנ״ל דעתיקא שנעוץ בו מבחי׳
 תחלת כל התחלת דהיינו מבחי׳ עצמיו׳ אא״ס והגם שקרן אור פגי משד׳ גם
 בלוחות השניות במבואר בפי דפסל לך בפי כי תשא אבל הוצרך למסוה כי
 לא היה האוד שלם בתכלית השלימות מפגי חטא העגל וכמבואר בספרי
 הקבלה ההפרש שבמדרגה שהיה בין לוחות הראשוגות ללוחות האחרוגות כו׳
 אך במלכא דמשיחא יהיה אור השלם כמו שהיה במשה בלוחות הראשוגות
 שקודם חטא העגל וכידוע שעל משיח כיץ משה באמרו שלח גא ביד תשלח
 כוי וע״כ אמר למשה וגתת מהודך עליו דהייגו מבחי׳ ההוד שנשאר בלוחות
 האחרוגות כי גם יהושע שגק׳ איש אשר רוח בו כר לא יוכל לקבל רק
 מבחי׳ האחרונה שהוא בבחי׳ ההוד כר כנ״ל וד״ל, והיינו שאגו מבקשים גלה
 כבוד מלכותך דוקא, פי׳ בחי׳ מל׳ דא״ס שמאיר בבחי׳ הוד דע״י שנעוץ
 שם מבחי׳ תחילתן והוא למעלה גם מבחי׳ ג׳ רישין (נ׳ כוונתו ע״פ מ״ש
 בעה״ח דקי״ט שבחיי רדל״א ג״כ איגו משיג אור העצמות מאור א״ס המלובש
 בו כמו עד״מ שהאדם איגו משיג מהות הגשמה שבו כר ועל חביון אור
 העצמיוח המלובש ברדל״א זהו שיאיר בבהי׳ הוד דעתיק וה״ע התגלות
 פגימית עתיק, וזהו י״ל ג״כ פי׳ הוד והדר כי ההדר זהו רדל״א ובחיגת

 הוד זהו חביון העצמיות המלובש בו . . .).

 (שם, תתקסח־ם)



ם י ט ו ק י ל ד ה פ  א׳תשי ס

 ארז״ל פ״ק דברכות ד״י ע״א בענין ה׳ ברכי נפשי שאמר דוד אשר
 פסוק ברכי נפשי את ה׳ ה׳ אלקי גדלת מאד הוד והדר לבשת אמר
 כשנסתכל ביום המיתה, מאי משמע דעל יום המיתה קאמר מסיפא דענינא
 מוכח דכתיב תסתיר פניך יבהלון תוסף רוחך יגועון וכ״מ ברבות ויקרא
 ס״פ ד׳, ולכאורה אינו מובן מה שייך ענין הוד והדר לבשת אל יום המיתה.
 ולפי הנ״ל א״ש, כי הנה ארז״ל גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם
 שמשה בחייו גמםרו לו מ״ט שערי ביגר׳ ורק במותו השיג שער החמשים, והנה
 בינה עד הוד אתפשטת ושער החמשים דבינה הוא הכתר זה לא גתגלה למשה
 בחייו אף שנתן ההוד למשה עם מ״ד, דבינה עד הוד אתפשט עכ״ז לא השיג
 רק מ״ט שערי בינה ולכן על יום המיתה שאזי גגלה לו שער החמשים אמר
 ברכי נפשי כר הוד והדר לבשת כר וזהו ברכי נפשי כי במיתתן רואין ממש
 ולא בבחי׳ הודאה לבד ולכן נקי ברכי נפשי כר, ולע״ל כתיב חיים שאל ממך
 כר הוד והדר תשוה עליו שמה שעכשיו בחייהם אין רואין לע״ל יהי׳ עין
 בעין יראו כר וכמ״ש בספר רוממות אל ממהד״ם אלשיך ז״ל בתילים ע״פ
 זה כי העולם נברא בהוד והדר כמארז״ל במכילתא הובא בילקוט בישעי׳ עשרה
 לבושים לבש הקב״ה אחד כשברא את העולם של הוד והדר שנאמר הוד והדר
 לבשת כר ונתקלקל העולם ע׳י אדם, והנה אדם ר״ת אדם דוד משיח ואינו
 ניתקן אפילו ע״י דוד וכמארז״ל כל תולדות שבמקרא חסרים חח משנים
 אלה תולדות פרץ אלה תולדות השמים כו׳ ולכן בדוד נאמר כיון שנסתכל
 ביום המיתה אמר ברכי נפשי כוי הוד והדר לבשת כי בחייהם אינם רואים
 אבל במיתתן רואים אמנם במשיח נתקן לגמרי ושב ההוד וההדר ההוא
 לאיתנו וזהו חיים שאל ממך כו׳ הוד והדר תשוה עליו וכמו שהיה קודם
 עץ הדעת בו׳ להיות לאהבה כו׳ למען חייך וגם בחייהם רואין הוד והדר

 כמ״ש עין בעין יראו כר.
 (שם, תתקע־א)

 משיח בא בהיסח הדעת, פי׳ הח״ץ דפ״ז ע״ב משום שבמשה גאמר ולא
 ידע איש את קבורתו, ובזח״ב דפ״ט. טמירא דכל טמירין, שער החמשים,
 גתיב לא ידעו עיט. וזהו גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן שלא השיג
 רק מ״ט שע״ב. ומשיח יבא מבחי׳ זו שלא השיג משה בחייו. בחי׳ ולא
 ידע איש, ושרשו רדל״א ע״כ בא בהיסח הדעת, וכן מציאה והחכמה מאין

 תמצא.
 (ויחי, תיב)

 ענין המלכות במשיח • ; פי׳ ויהי בישורון מלך (דקאי על שלימות
 המלכות) ע״י כתר תורה והמע׳ דלימוד תורה בימוהמ״ש:

 בענין משיח שיהי׳ מלך כמו שנק׳ מלך המשיח וגם ילמוד תורה עם
 ישראל, והרי הלימוד זהו ע״ד השפעה מעילה לעלול משא״כ המלוכה היא

 •) ועי׳ מה שנע׳ בעי מלך־מלוכה, מלכות.



 דא״ח ״צמח צדק״ (משיח) א׳תשיא

 דוקא רוממות והתנשאות ולכן מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול משא״כ
 הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, כי מהות הכבוד בחי׳ רוממות א״א שיהי׳
 בחי׳ מלך מבלעדי בחינה זו כנ״ל משא״כ ברב לתלמיד שהוא עילה ועלול
 כד, וא״כ משיח יהי׳ מלמד תורה ועכ״ז יהי׳ מלך היינו לפי שחכמתו יהי׳
 מופלא בערך מהשגת כל הצדיקים ובחי׳ מקיף ממש עליהם ולא ע״ד עילה
 ועלול לבד והיינו בי גשמתו יהי׳ מבחי׳ יחידה דאצי׳ שהוא בחי׳ כתר דאצי׳
 שהחכמה דאצי׳ נמשך ממנו רק דרך יש מאין כנודע, וא״כ מה שאעפ״כ ילמוד
 תורה לישראל ה״ז מה שנמשך איזו הארה מהמקיף בבחי׳ פנימי ולא כמו

 לימוד שאר רב עם תלמיד.
 (תזריע, תתטז)

 משה נתן התורה שהיא בחי׳ חכמה שהוא בחי׳ פנימיות. ונקי מלך
 מפגי מה שלא השיגו מה שהשיג הוא. והיא בחי׳ המלוכה שעל החכמה
 כמ״ש במ״א. אבל מלכי ב״ד הי׳ מלכותם וגדולתם בבחי׳ חיצוגי׳. וגם
 הביטול שהיו העם בטלי׳ לפגיהם כמ״ש שום תשים כד. הכל בבחי׳ חיצוני׳
 כעול העבד לאדונו שהוא בחיצוגיותו. אבל מה שמשיח לע״ל גק׳ מלך
 היינו בבחי׳ פנימיות שימלא כל הארץ דעה. אלא שמ״מ ישיג הוא יותר. ולצד
 זה גק׳ מלך כוי. כי מה שהחכם בטל לגבי מי שלמעלה הימנו בחכמה
 ומבטל חכמתו ה״ז כעגין ביטול העבד לאדוגו מה שמבטל רצוגו בדבר שאיגו
 גבון ע״פ שכלו, כי לדבר הגכון בשכלו א״צ לגזירת המלך כד. אלא שביטול
 החכ׳ הוא בחי׳ הביטול שבפגימי׳ כמו בחי׳ ההתקשרות דלוי כי פגימיותו
 בטל שהוא החכ׳ משא״כ בעול העבד שמכניע חיצוניותו כוי. ולכן משה
 נק׳ משיח אף שמשיח הוא מיהודה, כי משה הוא מלך שבפנימי׳ אלא שמשיח

 יהי׳ בעילוי יותר כד.
 (ויצא, ריח)

 הנה יש להבין שרש ענין ויהי בישורון מלך כד דהנה שורש ענין
 ובלילה שירה עמי ושירו קרי כמ״ש ואהי׳ אצלו שעשועים כוי שהוא ענין
 רגגה דאורייתא כד כג״ל. הגה ביאור הדברים לפי שיש בתו׳ ג״כ ד׳ מדריגות
 טנת״א והמדריגה היותר עליוגה הן הגק׳ טעמי תורה כלומר שבחי׳ התעגוג
 שבחכמה שבתורה ושרשו הוא בחי׳ טעמי דחכמה דא״ק כג״ל שהוא בחי׳
 מקיף היותר כללי כו׳ שהוא כמו ענין השיר והניגון שאנו רואים שיש
 בשיר וניגון בחי׳ עגול כי נעוץ בו התחלה בסוף כמבואר למעלה והיינו
 ג״כ כמו השיר והוא טבעת העגול הםביב לצואר החיות שנקראו בעלי השיר
 כד וכל זה לפי שבגיגון יש הארת התעגוג אשר בחכ׳ שהוא בחי׳ מקיף
 לחכמה בנראה בחוש שכל כוונה אשד לא יוכל לשאת בהשגה והבנה
 יוכל לכוון אותה הבווגה בניגון ושיר כו׳ כי העוגג הבלתי מתיישב בשכל
 והשגה מתלבש בגיגון וע״כ הגיגון עגול כטבעת ע״ש בחי׳ המקיף דעוגג
 שהוא כמו עגול להקיף לחכמה כד, וזהו ובלילה שירו עמי פי׳ שירו
 היינו רגגא דאורייתא שהוא הגגיגות והטעמים דאותיות התורה שגק׳ טעמי
 תורה ובחי׳ הטעמים הוא נמשך מבחי׳ המקיף הכללי שהוא בחיי טעמים
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 שבחכמה דא״ק וכנ״ל ולכך נק׳ שירו ולא שירה דהיינו בחי׳ שעשועי המלך
 בעצמו הנ״ל להיות כי איננו מתיישב אותו העונג העליון בחכמה רק בבחי׳
 מקיף והוא הגיגון שבטעמים ונגינות כמו זרקא מקיף כו׳ שהוא על האותיות
 שבתורה וזהו ואהי׳ אצלו כר שעשועיו שעשועי עצמות המאציל ומעוגג
 זה גמשך בחכמה דא״ק שהוא שם מ״ד. במצחא דא״ק שרש המברר כל
 הבירורים כנ״ל ולכך נק׳ שירו של הקב״ה בעצמו כג״ל׳ וזהו ויהי בישורון
 מלך פי׳ ישורון מלשון שיר וגיגון שהוא עגול כטבעת כי אחר שאמר
 תורה צוד. לנו משה בבחי׳ הבירורים שע״י החכמה דא״ק כג״ל אח״כ אמר
 על בחי׳ המקיף הכללי דהיינו טעמים שבחכ׳ הנשאר בבחי׳ מקיף על
 החכמה דא״ק שהוא כמשל עיגול שאין בו מעלה ומטה כלל ולמעלה הוא כמו
 למטה בי נעוץ בו סופן בתחילתן ותחב״ם כמו הניגון בו׳ וכמ״ש ומתחת
 זרועות עולם כר והייגו כמו ענין עיגולי א״א שמקיפים רגלי העשי׳ עם
 חכמה דאצי׳ בהשוואה א׳ ולכך גק׳ ישורון מלשון ישר לפי שהוא שוה
 ומשוה קטן וגדול מעלה ומטה כו׳ וזהו ויהי בישורץ מלך לפי שמבחי׳ אור
 מקיף זה גמשך בחי׳ כתר לתורה ונקי כתר תורה והרי ידוע דג׳ כתרים
 הן כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות ולהיות כי נסב״ת דוקא ע״כ
 מבחי׳ כתר דתודה נמשך בחי׳ כתר מלכות כוי׳ וזהו שירה שיר ה׳ כו׳
. :והנה לימות המשיח כתיב ולא ילמדו עוד איש את רעהו כר כי . . 
 כולם ידעו אותי מקטגם עד גדולם כר. ויש להבין למה דוקא לימות המשיח
 לא ילמדו איש את רעהו כו׳ ולמה לא הי׳ דבר זה בזמן הקודם כמו בזמן
 שהיו ישראל במדבר וגם לא בזמן בנין בהמ״ק ראשון ושני כו׳ אך הנה
 הענין לפי שזה הדבר ולא ילמדו איש את רעהו מ׳ שכולם יהי׳ בהשוואה
 א׳ מקטנם ועד גדולם זה מורה על הגלות גגלות על כללות נש״י
 מבחי׳ מקיף הכללי הנ״ל. דהנה בשעת מ״ת כתיב ויחן שם ישראל כר
 מה שאמר לשון יחיד ויחן לפי שכולם היו כאיש אחד ממש וכן מ״ש ברכינו
 אבינו כולנו כאחד כוי כולנו כאחד דוקא להיות כי כאשר אין בבנ״י בחי׳
 האחדות להתאחד ממש כולם כאיש אחד הרי יש כמה ראשים פרטים
 מיוחדים לכל שבט ומשפחה בפ״ע וידוע שכנ״י הן בציור קומה שלימה
 ויש הרבה נשמות שהן מבחי׳ מוח החכמה ויש מבחי׳ מוח הבינה כמו
 חכמים ונבונים כד ויש מבחי׳ המדות כד ובכאו״א מהן יש בחי׳ פנימי׳
 ומקיפים ונמצא יש מקיפים פרטים ונקראו ראשים בפרט ודרך כלל נחלק
 לגי מדריגות חב״ד ופרטיהם לי״ב שבטים שבאו״א כולל ד׳ כד אך בחי׳
 המקיף כללי הנ״ל הייגו שחופף על המוחין שבגלגלתא דרך כללות להקיף
 את כולם יחד עד מבלי שימצא בהם ראש וסוף לגבי מקיף הזה כי כולם
 מקבלים מראש א׳ והוא בחי׳ מקיף הכללי הזה שבגלגלתא דמל׳ דאצי׳
 הכוללים יחד כו׳ נאמר ולא ילמדו עוד איש את דעהו כד כי הלימוד הזה
 באה מבחי׳ התחלקות המדריגות בציור קומה כנ׳יל ונמצא בחי׳ המוחין נק׳
 ראש לגבי בחי׳ המדות וכן בדרך פרט יש הרבה ראשים פרטים בכל
 מדריגה עד שימצא ראש בכל פרטים והייגו מה שילמדו איש את רעהו
 בו׳ אבל כאשר כולם ידעו אותי מקטגם ועד גדולם בהשוואה א׳ ממש וזה
 הדבר מורה על היות שכל הראשים גכללו וגתאחדו כאחד ממש מכלי
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 שימצא בהם כלל בחי׳ משפיע ומקבל כי כולם מקבלים ממקור וראש
 אחד והוא הראש האמיתי בחי׳ גלגלתא שכוללם יחד בהשוואה א׳ ממש
 מכל צד מגדולם ועד קטגם כו׳ וכמשל העיגול שמקיף מכל צד ואין בו
 מעלה ומטה כלל כר וזה הדבר יהי׳ לימוה׳׳מ דוקא שלא יהי׳ אז כמה
 ראשים אלא יהי׳ רק ראש א׳ כללי וכמ״ש ושמו להם ראש אחד בוי והוא
 בחי׳ מקיף הכללי הג׳׳ל משום שיתגלה אז בחי׳ כתר הכללי הג״ל והוא
 בחי׳ בתר דא״א בי געוץ סב״ת וע״י התכללות גשמות ישראל שהן בבחי׳
 מל׳ דאצי׳ שעי״ז גמשך בחי׳ כתר מל׳ גמשך גם בחי׳ כתר הכללי שהוא
 בחי׳ גלגלתא דא״א הגק׳ כתר תורה כג׳׳ל אמגם גם בשעת מ׳׳ת הי׳ ג״כ
 אפס קצהו מאותה הארה מבחי׳ מקיף דכתר הכללי הג״ל בשעה שעמדו
 בה״ס בבחי׳ התכללות והתאחדות כאיש א׳ וכמ׳׳ש ויחן לשון יחיד כג״ל
 שהאחדות הזאת גרמו שגכללו כל הראשים יחד וגעשו כולם בחי׳ מקבלים
 מראש אחד והוא בחי׳ מקיף דכתר הכללי כנ״ל לפי שבהתכללות והתאחדות
 דכל הראשים יחד אזי ממילא גמשך אור המקיף הכללי משא״כ בהפרדם
 כר ומה שלעתיד נתגלה המקיף הכללי הזה מצד עצמו בשעת מ׳׳ת נתגלה
 מצד התכללות ואחדות דכנס״י ובפרט כשאמרו געשה ונשמע ברעו״ד וכולם
 כאיש אחד כו׳ ולכך זכו גם כאו״א בפרט לב׳ כתרים וכללות הכתרים האלה
 האיר בהם מבחי׳ כתר הכללי הנ״ל. והנה מאז והלאה לא גמצא בחי׳
 התכללות בבנ״י כ״כ ולא נמשך עליהם בחי׳ מקיף הכללי כי בחטא העגל
 נסתלק מהם הארת הכללי הזה כמ״ש ויתנצלו בנ״י את עדיים מ׳, ולא
 זכו להארתו בכל משך זמן השנים שהלכו במדבר עד לפני הסתלקות
 ומשה כשבירכם ואמר תורה צוה לנו משה כר אמר בהתאסף ראשי עם יחד
 שבטי ישראל כו׳ ואזי החזיר קצת עטרת הכתר הכללי הנ״ל להאיר בכנס״י
 אבל היא הארה מועטת מאד ואפס קצהו מן אותה ההארה נמשך בג׳
 רגלים בעולי רגל כשעומדים כולם בעזרה וכמ״ש יראה בל זכורך את
 פני ה׳ כר אבל זהו בחי׳ הארת הכתר בפרט דהיינו השייך לג׳ מדות חג״ת
 חסד בפסח כר אך בשבועות יש קצת מעין הארת הכתר הכללי והיינו בבחי׳
 ת״ת דאימא שנעשה כתר לזו״נ בכללו כו׳ וזה נעשה ע״י שניעורים כל
 הלילה בליל שבועות כידוע אבל בבוזי׳ כתר הכללי ממש אין בנו כח להמשיך
 עד ימות המשיח סנ״ל אבל אפס קצהו אנו ממשיכים בתפילה ע״י המלאך
 סנד״ל שקושר הכתרים מן התפילות כי הוא מעלה אחר התפילה כד׳ וכידוע
 וכתר זה נעשה מן התפילות עכשיו הוא אשר יהי׳ בחי׳ כלי לשכון בו
 אור הכתר הכללי לעתיד בימות המשיח דכתיב ולא ילמדו עוד כו׳ כנ״ל.
 וז״ש הגה ישכיל עבדי כו׳ וגבה מאד סו׳ (והיינו ברכינו אביגו כולנו באחד
 באור פניך כוי כולנו כאחד דוקא כי אין אור הכתר שגק׳ אור פגיך שורה על

 כנ״י כ״א דוקא כשהם כולם כאיש אחד מטעם הנ״ל).

 (ברכה, א׳תתסה־ט)
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 פי׳ הפ׳ ״הולך צדקות וגו׳ ״ — דקאי (לפי׳ כד הקמח) על מלך המשיח
 ימוהמ׳׳ש שבעת אלפים שנה (שהם שבעת ימי המשתה — דיומו של

 הקב״ה אלף שנה) •. הזמן של ימוהמ״ש ע״ד ימי נח (כמה פי׳ בזה):

 הולך צדקות ודובר מישרים וגו׳. בספר כד הקמח ערך חתן בבהכנ״ס
 וז״ל דעת המפרשים שהפרשה הזאת עתידה והכתוב גאמר על מלך המשיח
 וכו׳ ולא נתקיימה לעולם לא בבית ראשון ולא בבית שני, לא גתקיימד.
 בבית ראשון שאע״פ ששרתה שם שכינה הוסעו יתדותיו ונתקו כל הבליו
 ובל ינתקו (ור״ל והרי כאן נאמר אהל בל יצען בל יםע יתדותיו לנצח,
 ועמ״ש הפי׳ מזה בלק״ת בד״ה שובה ישראל עד שה״ע אשר בחי׳ ו״ה יהי׳

 במדריגת י״ה תרין ריעין כו׳ ע״ש).
 (נ״ך, רכו)

 סגהדרין צ״ט ע״א ימות המשיח לישראל שבעת אלפים שגה שגאמר
 ומשוש חתן על כלה כו׳ ופירש״י שבעת ימי המשתה כן ישיש עליך
 שבעת ימים ויומו של הקב״ה אלף שגה. ועיין מעגין שבעת ימי המשתה
 בפרש״י בחומש פ׳ ויצא כ״ט כ״ז מלא שבוע זאת ופרש״י שבוע של זאת
 והן שכעת ימי המשתה וכן ת״י שם וכן משמע ברבות שם, וי״ל ע״ד
 מ״ש בזח״א ס״פ מקץ דר״ד ע״ב בענין ובשמו תשבע שבעת ימים ושבעת
 ימים ובפי* דרמ״ז ע״א, ולעתיד י״ל שיהי׳ הגילוי מז״ת דעתיק שהן
 ימי קדם וכמ״ש וערבה כוי וכשנים קדמוניות, א״ג דהגה בפסוק מלא
 שבוע זאת דפירש״י ז׳ ימי המשתה ונקי מלא ע״ד ימי המלואים בו׳ כי
 זהו הממלא כל החסרון לא תחסר כל בה בחי׳ כי כל בשמים ובארץ,
 וזהו עגין למלאות פגימת הלבנה והנה לע״ל יהי׳ אור הלבנה כו׳ באור
 שבעת הימים דע״ק, וזהו ענין ז׳ ימי המשתה דלע״ל, והייגו מבחי׳ יין

 המשומר בענביו כר.
 נשם, רצא)

 בגמרא פרק חלק דצ״ט ע״א ימוה״מ כר כימי נת עד עכשיו שנאמר כי
 מי גח זאת לי אשר גשבעתי ופרש״י כי מי גח, כמו כימי גח, בחשבון
 השנים שנמצא בידו לאותו זמן שנשבע ה׳ כו׳ כן נשבעתי כפי אותו חשבון
 נשבעתי כר, ובמהרש״א כמימי נח עד ימוה״מ כן יהיו ימוה״מ ואפ״ל דע״י
 מי נח וריח הניחוח נמשך אח״כ הברית כרותה בקשת עוד כל ימי
 הארץ זרע וקציר וכוי. וע׳ מזה בת״א פ׳ יתרו בד״ה הנה להבין שורש
 ענין מתן תורה ועי בסידור בד״ה למנצח על השמינית שבחי׳ זו נמשך
 מחיצוניות א״ק וע׳ בה״ז פ׳ וירא ע״פ וגם אמנה אחותי כוי שבחי׳ אין
 ויש הן תרין ריעין כוי, ובימוה״מ יהי׳ בחי׳ זו גם בפנימית, וזהו ביום

 ההוא יהי׳.
 (שם, תחכה)

 ובפי : בגכתי״ק : ובפי ויחי.
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 פי׳ ״ואני נסכתי מלכי וגו׳ ״ * :

 ואני נסכתי מלכי על הר• ציון הר קדשי בתלים סי׳ ב׳. ופירש״י
 ואנכי מניתי לי את זר, לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי, ובמצ״ד פי׳ ואנכי
 המשלתי את מלך המשיח, ויונתן תרגם ואני רביתי מלכי, א״כ פי׳ נסכתי
 הוא ריבוי שריבה גדולת המלך. וכן לפרש״י שפי׳ דקאי על דוד עצמו
 היינו כמארז״ל על דוד ושלמה שרומם ה׳ מלכותם בו׳. וע׳ בענין אגוסטום
 יושב במד״ר בשלח ר״פ כ״ג ובלק״ת בשה״ש בד״ה קול דודי בפי׳ שגגלה

 עליהם ממ״ה.
 (תחלים, תרטו)

 בילקוט ח״ב בישעי׳ רמז של״ח• דג״ג ע״ב• פי׳ ואומר ואגי גסכתי
 מלכי השתתיו כמד״א ויסע וגר• הארג עם המסכת, והוא בשופטים סי׳
 טז יג יד ות״י מסכת משתיתא, והוא העץ שאורגין בו השתי, וא״כ פי׳
 גסכתי אדגתיו. וכן בגמ׳ בגדה פרק הרואה כתם דג״ח ע״א במשתיתא ופרש״י
 שם על השתי ואיך שייך זה למלך. י״ל ע״ד מ״ש מרכבו ארגמן ופי׳ במדרש
 ל׳ אריגה, דפי׳ שהשמש גק׳ כן שיצרו הקב״ה לארוג מן לבריות, עו״ש
 מרכבו ארגמן זה הקב״ה והוא אורג את העולם שיצאו כולו למיגיהם ע״ש
 פ׳ גשא פי״ב, ויש לפרש האריגה כי המל׳ מקבלת מכל הע״ס וכלולה
 מחג״ת בר, גם אריגה כי ת״ת כולל חו״ג, גם ארגמן ד׳ מלאכים אוריאל

 רפאל כוי.
 (שם)

 עו״ש בילקוט מסכתיו כד״א וסוך לא סכתי, לכאורה זהו עגין משיחה,
 והיינו שנק׳ משיח על שם שנמשך• בשמן בו׳ וכידוע מעגין שמן המשחה
 כשמן הטוב על הראש כו׳ שגמשך בגלגלתא דא״א. אך עוי״ל כי מסכתיו
 ג״כ ל׳ מזיגה כמו מסכה ייגה, וכמ״ש לא יחסר המזג. ועיין בילקוט דיש
 תלים ע״פ ואני נסכתי מלכי מהו גסכתי אמשחתיה כד״א וםוך לא סכתי, וא״כ
 היינו שנמשח בשמן המשחה שלכן נק׳ משיח ד׳ ועמ״ש בלק״ת ס״פ
 נשא סד״ה זאת חנוכת המזבח דשמן המשחה שהיה בו בשמים ראש מר
 דרור היה בו מבחי׳ מקיף ג״כ שהוא בחי׳ ריח, ועמ״ש בפי׳ שמן משחת
 קדש שהוא מושח את הקדש והוא למעלה מבחי׳ קדוש בוא״ו, בהביאור
 ע״פ בהעלותך את הגדות וז״ש והריחו ביראת ה׳, ותהלתי אחטם לך.
 (שם)

 *< ועי׳ מה שנע׳ בע׳ נסיכים.
 הר : בגכתי׳׳ק (שהגיע לאחרונה) אין תיבה זו.

 רמז של־׳ח : עה׳׳פ והוא מחולל (ישעי׳ גג). (הערת כ״ק אדמו״ר שליס״א).
 מ״ב : בגכתי׳׳ק : ע״ג.

: בגבתי״ק אין תיבה זו. ׳  וגו
 שנמשך : בגכתי״ק : שנמשח.
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 בעמה״מ שער ט״ז ס״פ י״ב דקל״ב ג׳ ומשיח עבד ה׳ יהי׳ למלך
 עליהם שגאמר ואגי גסבתי מלבי על ציון הר קדשי כוי ואז יתגלו לגו רזין
 חדתין דאורייתא וגת׳ במ״א מה שיחי׳ משיח רב ללמד לבג״י וגם מלך,
 דבחי׳ רב יהי׳ מצד החכמה שילמד, ובחי׳ מלך מצד מה שלמעלה מהשגה.
 אך במ״א פי׳ במד״ר שישראל ילמדו תורה מהקב״ה בעצמו, ועז״ג וכל
 בניך להודי הוי׳. ועמ״ש ע״פ הנה ישכיל עבדי ירום וגשא וגבה מאד כוי.
 עב״יפ בענין נסיך שייך* ענין שנמשח בשמן המשחה. ב׳ עוד בחי׳ האדם
 הגדול בענקים שלמעלה מבחי׳ אדם, ואפילו מבחי׳ אדם הראשון, ע״ד
 ויאצל כו׳ מופלא כוי, ג׳ ענין ממשלה ע״ד צדיק מושל, ותגזר אומר ויקם
 לך, ד׳ ע״ד סכך הסוכך מבחי׳ טוב לחסות שלמעלה מבחי׳ מבטוח באדם,

 ע״ד* מסכה אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת.
 (שם)

; לפי שהוא למעי מבחי׳ ימים — ומ״מ צ״ל גם המעי  משיח הוא בר נפלי
 דעבודת המצוות; בימוהמ״ש יהי׳ בבחי׳ ימים שאין לי בהם חפץ:

 בגמרא סגהדרין פרק חלק דף צ״ו סע״ב א״ל רב גחמן לרב יצחק
 מי שמיעא לך אימתי אתי בר גפלי א״ל מאן בר גפלי א״ל משיח, משיח
 בר גפלי קרית ליה׳ אין דכתיב ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת

 (מלכות דוד שגפלה להכי קרי לי׳ בר גפלי).

 (נ־׳ן תעא וע״ש באריכות בפי׳ סוכת דוד
 הנופלת ועד״ז תהלים פא ואילך)

 והנה מבואר בפ׳ חיי שדה דקכ״ט* בעגין תשו׳ דהא בשעתא חרא
 ביומא חדא ברגעא חדא כר ע״ש שזה גבוה יותר מבחי׳ היומין דצדיקייא
 והיינו שתשו׳ קדמה לעולם שמגיעה למדרי׳ שלמע׳ מבחי׳ זמן לגמרי כי
 חשו׳ בבינה שהיא למע׳ מבחי׳ ו״ק שהן סדר זמנים. ועמ״ש מזה בד״ה
 להבין עגין יג״מ פי׳ הפסוק מי אל כמוך כוי. והענין כי היומין הן הלבושין
 שבהם וע״י משיג הארת ח״ע כר ומבוי במ״א ע״פ צאיגה וראיגה בעטרה
 ששם א״צ לבושים כר, ועד״ז הו״ע היחוד דשבת שהוא העלי׳ בלמע׳
 מהזמן ולמע׳ מבחי׳ יומין ולבושין כר, ואפ״ל עוד לכן דוד ומשיח לא הי׳

 בעני! נסין שיין : הבא לקמן מבואר באריכות ברשימות מיכה שם ס״ב. (חמרת
 כ׳־ק אדנזו״ר שלינו״א).

 ע״ד: כן הוא בההעתקה — גוף כתי״ק אינו תח״י * — ואולי צ״ל ה׳ ע״ד. (הערת
 נ״ק אדמו״ד שליט״א).

 דקכ״ט : בזח״א. ועי׳ מה שנע׳ בעי מצוות באריכות (מספר ובלי מספר במצוות וכד,
 הלבושים שגעשים ע״י המצוות בג״ע וכו׳ — ובהמצויין שם).

 *) בגנתי״ק (שהגיע לאחרונה) הוא כנההעתקה. המלקט.
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 להם ימים כי המ ע״ד הבחי׳ תשובה שלמע׳ מבדוי׳ יומין כר רק אעפ״כ
 ניתנו לו ימים ע״ד מ״ש בפי׳ שובה ישראל עד כר* ואעפ״כ קחו עמכם

 דברים כו׳ כי צ״ל ב׳ הבחי׳.
 (פנחס א׳רב, ועי׳ וארא ב׳תקנו־ז)

 נת׳ בביאור ע״פ צאינה בפי׳ במדבר אשר לא ישב אדם שם דמבואר
 בספד״צ רפ״ב שהוא מה שלמעלה מבחי׳ אדם העליון והוא בחי׳ מצחא
 שאין שם גידול השערות כמדבר שאין שם צמיחה שהזריעה והצמיחה הם
 שינויים מקטנות לגדלות וזה שייך רק בבחי׳ אדם משא״כ בחי׳ כי לא
 אדם הוא והוא בחי׳ רעדכ״ר דכתיב בי׳ אני הוי׳ לא שניחי ובחי׳ זו
 דמצחא למטה זהו הרצון והמם״נ שלמעלה מהשכל וע״ז גאמר גם נצח
 ישראל לא ישקר כו׳ כי לא אדם הוא גצח ומצח הכל א׳ וע״כ גם בעובדא
 דאליעזר שראה בחי׳ שלמעלה מהשכל והגיע לבחי׳ ביטול הג״ל שלמעלה
 מהחכמה שזהו הנק׳ מדבר. וזהו ענין והאיש משתאה לה בבחי׳ שממה
 ומדבר הנ״ל אשר לא ישב אדם שם כעגין אם שאו עדים מאין יושב שזהו
 למעלה מבחי׳ ישוב כ״א בחי׳ מדבר וכמ״ש במ״א בענין דור המדבר שהם
 מבחי׳ מדבר הנ״ל וזהו שאין להם חלק לעוה״ב פי׳ שעוה״ב הוא בחי׳ תעגוג
 אבל מדבר ורצון הג״ל הוא למעלה מבחי׳ גילוי התעגוג כ״א מקור התענוגים
 כמו שופר שהוא מטיל חרדה כר ועד״ז ארז״ל ע״פ והגיעו שנים אשר תאמר
 אין לי בהם חפץ אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה בשבת
 פכ״ג דקנ״א ע״ב הרי שבבחי׳ זו היום לעשותם גבוה יותר שיש בהם
 חפץ ורצה״ע ולכן ארז״ל יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט בעוה״ז מכל חיי
 העוה״ב. וזהו עגין החפץ לה׳ בעולות כר שמוע מזבח טוב א״כ השמיעה
 והביטול למעלה מהשכל זהו עיקר החפץ ולבן ימות המשיח נק׳ אשר אין

 לו חפץ בהם כר וזהו ענין דור המדבר שלמעלה מעוה״ב.
 (חיי שרגז, 262)

 פי׳ ״ונחה עלי! רוח וגו׳ ״:

 וגחה עליו רוח ה׳ רוח חכ׳ וביגה וגו׳. זח״א פ׳ וירא דק״ג ע״ב אבל
 בזמן דיפקון ישראל מגלותא זמעין כולהו דרגין עילאין למישרי׳ עלי׳
 כדקא יאות (הג״ה זהו ענין שיהי׳ הכנור של שמונת נימין עכ״ה) וכדין
 ינדעון בגי עלמא חכמתא עילאה יקידא (הג״ה י״ל חכ׳ דאצי׳ א״ג גם
 חכ׳ סתימאה עכ״ד.) מה דלא הוו ידעין מקדמת דגא (הג״ה ע׳ בלק״ת
 בשה״ש בד״ה ששים המה מלכות בהבאור בעגין ומעיץ מבית הוי׳ יצא
 ובבאור כי על כל כבוד חופה עכ״ה) דכתי׳ ונחה עליו רוח הוי׳ רוח
 עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה׳ (ע׳ ת״ז תיקון ס״ט דקי״ו א׳ וזח״ג נשא
 ק״ל ע״ב ובסדור בדרוש ל״ג בעומר בהבאור) כולהו זמינין לאשראה על
 האי פתחא תתאה דאיהי פחח האהל (הג״ה ע׳ בלק״ת בשד״״ש בד״ה קול

. : עי׳ אוה׳׳ת שבת שובה איומו ואילן. .  ב3י׳ . . . פד נו׳ .



ם י ט ו ק י ל  א׳תשיח ס s ר ה

 דודי בפי׳ ופסח הוי׳ על הפתח עכ״ה) וכולהו זמיגין לאשראה על מלכא
 משיחא (הג״ה וכמ״ש בילקוט ר״פ תרומה סוף רמז שס״ג שמן למאור
 זה מלך המשיח הרי שהוא בחי׳ מאור עכ״ה) בגין למידן עלמא דכתי׳
 ושפט בצדק דלים וגו׳ (הג׳׳ה עיקר עגין הדין הוא כמ״ש ע״פ ציון
 במשפט תפדה ועמ״ש בת״א פ׳ בשלח בד״ה אשירה להוי׳ כי גאה גאה בפי׳
 משפט וצדקה ביעקב אתה עשית ובפי׳ ושמרו דרך הוי׳ לעשות צדקה ומשפט
 ועמ״ש ע״פ ועוז מלך משפט אהב וע׳ זח״א פ׳ בראשית דל״ז סע״ב ע״פ
 לא ידון רוחי ודג״ח ע״א ומשיח שיהי׳ מורח ודאין ימשיך בחי׳ זו להיות
 ידון רוחי וע׳ בת״א ס״פ וישב בפי׳ וגם אתה תדין את ביתי כוי עכ״ה)
 ח״ג קל״ב רל״ה א׳ דרפ״ט א׳ תמה״ב ע״א קמב״א עו״ב קלח״ב קטו״ב.
 משפטים קי״ט ב׳ ד״פ תצוד, קע״ט ב׳ אשד מלאתיו רוח חכ׳ לההוא
 לבא (הג״ה שבחי׳ לבא הוא מקור של חכמי לב עכ״ה) מלאתיו רוח
 חכ׳ דשריא שמשא בםיהרא באשלמותא דכולא (הג״ה ר״ל ע״ד ברוך
 כבוד הוי׳ ממקומו כי המל׳ גק׳ כבוד תתאה ונק׳ לב ע״ש ל״ב נח״ת
 וכשנמשך בה כבוד עילאה ל״ב נח״ע זה״ע אשר מלאתיו דוח חכ׳
 וזהו עגין וכבוד ה׳ מלא שהאיר כבוד עילאה בכבוד תתאה כמובן מדברי
 הרמב״ן ס״פ פקודי ור״פ תרומה וז״ש באשלמותא דבולא בחיי מלא זהו
 שלימות ומילוי וזהו עגין ימי המילואים כמ״ש בלק״ת פ׳ צו, וע׳ עוד
 מענין חכמי לב בת״א פ׳ תצוד, בד״ה ועשית בגדי קדש עכ״ה) ומ״ש שזהו
 דשריא שמשא בסיהרא ע׳ מק״מ ועי זח״ג פ׳ חקת דקפ״ב ע״א בפי׳
 טובה חכי עם נחלה ויותר מהמה לרואי השמש זח״ג ק״ל ע״ב וי״ל כמ״ש
 בגמ׳ סנהדרין צ״ג ב׳ ששה ברכות והם ו״ק דבריאה שש מעלות לכסא ושביעא
 עלייהו עתי׳ דבריאה וכעד״ז באצי׳ ו״ק ובינה עלייהו כמ״ש זח״ג מ״ז
 ב׳ והריחו ריח ניחוח דא צריך ת׳ קט״ז קשה יסוד ממשיך פנימי׳ וריח
 רק הארה מ״מ בזח״ג ם״א סע״ב בפי׳ נרדי נתן ריחו משמע כן וצ״ל

 ע״ד שמן המשחה שיש בו תערובות טעם וריח.
 (נ״ך, קפה־ו)

 משיח נק׳ נחש:

. י״ל כי הנחש גק׳ בעל הלשון אומר ברומי והורג .  משיח נק׳ נחש .
 בםוריא וכן במשיח ברוח שפתיו ימית רשע כוי ותגזר אומר ויקם כר.

 (ביאורי הזהר, תקנו)

 פי׳ ״והריחו ביראת ה׳ ״:

 כתיב ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האילים על הרי בשמים
 פי׳ ברח במרוצה גדולה והוא בחי׳ העלאה מן התלבשות הגלות הג״ל וכמ״ש
 ואגבי אעלך גם עלה בגלות מצרים וכיוצא שהוא בבחי׳ מרוצה ודילוג
 גדול כ״כ שלא בדרך עו״ע בהדרגה מטעם הנ״ל בבחי׳ הירידה. וע׳ במד״ר
 בשה״ש ע״פ לא ידעתי גפשי. וכמ״ש באדר״ז דרפ״ח ע״ב רישא דלאו
 רישא ולא ידע ולא אתיידע מה דהוי ברישא דא כוי ועל האי אקרי
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 ברח אל מקומך. ועד״ז גאמר ברה דודי כר לך לפי שהעלי׳ שלא בהדרגה
 . . . וזהו שבתחלה אמר בבחי׳ הירידה מלמעלה למטה סוב דמה לך דודי
 לצבי או לעופר על הרי בתר דוקא ואח״כ בבחי׳ ההעלאה ממטה למעלה
 אמר ודמה לך לצבי או לעופר כר על הרי בשמים דוקא פי׳ על הרי
 בשמים עד״מ שיש הרים הגבוהים מאד ששם גדלים עצי בשמים המשיבים
 את הגפש כידוע בבחי׳ הריח שהוא המשיב את הגפש מפגי עזצם התענוג
 שמתענג בו הגפש כר וכל זה דמיון למעלה בבחי׳ ג״ר כח״ב דאצי׳ שגק׳
 הרי בשמים ע״ש בחי׳ פגימית עוגג העליון שבא ומתלבש בבחי׳ ריח הבשמים.
 ועמ״ש בביאור ע׳׳פ באתי לגני בעגין אריתי מורי עם בשמי ומ״ש
 בד״ה אלה מסעי בענין ירדן יריחו ובד״ה וישלח יהושע מרגלים בו׳ ואת
 יריחו. וזהו ענין שנאמר במשיח והריחו ביראת ה׳ והיינו בחי׳ ומדרגה
 דכח״ב שהארת אור א״ס מאיר בגילוי היותר עליון מכל ההשתלשלות וכידוע
 וה״ז בחי׳ עלי׳ גדולה לכג״י ושכיגה עמהם שיתעלו בעילוי דג״ר כמ״ש

 ברח דודי כר לך על הרי בשמים.
 (לו לן, 170)

 בגמר הבירורים דעשי׳ דוקא אז יהי׳ ביאת המשיח — וזהו פי׳ ״וישבת
 אצל אבן האזל״:

 וישבת אצל האבן האזל. האזל הוא מל׳ דעשי׳ (עי׳ קהלת יעקב אות
 א׳ בשם הפרדס) בחי׳ אבן בחי׳ דומם. כי הגה ד׳ עולמות אבי״ע הן גגד
 ד״א שם הוי׳ שהם ג״כ גגד ד״י ארמ״ע וד׳ בחי׳ דצח״מ ולכן מל׳ דעשי׳
 גק׳ האבן שהיא בחי׳ דומם שהיא בחי׳ האחרוגה מד׳ בחי׳ דצח״מ והוא
 תכלית הבירור שבזה תלוי ביאת המשיח הגם שבימי ההגאים היו יותר
 גדולים ועכשיו אטו אכשר דרי. אלא לפי שאז הי׳ הבירור בבריאה ובימי
 האמוראים ביצי׳ והיא סוכת דוד הנופלת שגופלת תמיד מבריא־ ליצי׳
 עשי׳ (לברר בירורים) ובנפילה התחתונה ועכשיו היא בעשי׳ וכשיקויים ואת
 רוה״ט אעביר כר שיתבררו כל הבירורים דעשי׳ אזי יהי׳ ביאת המשיח
 מפגי שבימי התגאים הגם שהי׳ כבר בירור בבריאה ובימי האמוראים ביצי׳
 עדיין לא היתד, עליי גמורה מפגי שהקליפות דעשי׳ מעכבין אבל כשיושלם
 בירור דעשי׳ הגם שהאור קטן שהם י״ס דעשי׳ ואין להם ערך עם י״ם
 דבריאה או יצירה עכ״ז לא יהי׳ מוגע ומעכב כו׳ ולכן גק׳ האזל ויגרשהו
 וילך שמגרש החיצוגים (ועמ״ש ע״פ במדבר בעגין בגי גרשון שזהו מ״ש
 גרש את האמה כר והוא• גבוה מבחי׳ יצי״מ שנאמר כי ברח העם בו׳.
 וזהו האי עלמא דאזליגן מיגי׳ בבי הילולא דמיא פי׳ דאזליגן מיגי שאגו
 נעשים בחי׳ מהלכים ע״י עוה״ז דוקא כי הנשמות קודם ירידתן בגוף
 היו בחי׳ עומדים כמ״ש חי ה׳ אשר עמדתי לפניו וע״י התלבשותה בגוף
 ונה״ב שעי״ז יבוא לקיום ואהבת בכל מאדך כר נעשה בבחי׳ מהלכים
 שהוא בחי׳ בל״ג משא״כ העמידה הוא שמוגבל בכלי כו׳ וכמ״ש ע״פ ועתה
 יגדל גא בו׳ וע״פ בחקתי תלכו ובתו״א פ׳ וישב ע״פ מהלכים בין העומדים
 כו׳ והרי שגעשה בחי׳ מהלך ע״י התלבשותה בעשי׳ דוקא ששם עיקר כח
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 הבירור כי היום לעשותם לפי שבעוה״ז מאיר בחי׳ סוכ״ע וכמ״ש במ״א,
 ולכן נק׳ מל׳ רעשי׳ האבן האזל כר. ופי׳ כבי הילולא דמיא כמו עד״מ
 החתונה שעי״ז נעשה היזווד והולדה שהוא בחי׳ א״ס שיוכל להיות מזה דורי
 דורות. וזהו שמחת חתן ביום חופתו כך ע״י עוה״ז נעשה הנשמה בחי׳ מהלך.
 וזהו שנק׳ ל״ג בעומר הילולא דרשב״י), וזה״ע אבנא בקירטא זרקא מקף
 שופר הולך סגולתא שע״י כח הזריקה מפני שהוא בקירטא וזורק ממטה מטר

 נעשה םגולתא למעלה בחי׳ כתר כי הם מלפני מלוך מלך כוי.

 (בראשית, 48־כה)

 ענין (שמשיח) עני ורוכב על חמור, פי׳ שלושה שנא׳ בהן ״שאל״ ואחד
 ואחד מהן משיח:

 במשיח כתיב עני ורוכב כו׳ זכרי׳ ט׳ ט׳ ועיין ברבות בשיר השירים
 ע״פ לסוסתי רכב הקב״ה על סוס אדום לבן שחור הה״ד דרכת בים
 סוסיך, ואדום לבן היינו בדזא סומקא לסוסיא חיורא, ושחור להכות פרעה, גם
 שם סוס לשון שוש והו״ע כמשוש חתן על כלה ישיש עליך אלקיך
 ועל כלה בירורים דב״ן שתהיי עטרת בעלה ס״ג, לכן לשון סוס ולשון שוש
 כמ״ש בד״ה ועשו להם ציצית. והנה בנדת כתיב כי תרכב על סוסיך היינו
 ב׳ בחי׳ סוס שחור לבן כג״ל שהם אש שחורה ע״ג אש לבנה, ועיין מענין
 כי תרכב על סוסיך דקאי על מ״ת בד״ה יביאו לבוש מלכות ובהביאור שם
 ד״ה הנה התורה דקג״ב ע״ב ועוד בד״ה וקיבל היהודים ובהביאור, ועיין
 בהרמ״ז ד״פ תצא דבחי׳ סוסים זהו קה״ק דבריאה ובבחי׳ כי תרכב על
 סוסיך נעשה אצילות ממש. והנה התורה נק׳ תורה דבריאה ע״כ הי׳
 הגילוי מהיכל קדה״ק דבריאה, אכן לע״ל יהי׳ גילוי פנימיות התורה בחי׳
 מו״ס, ע״כ גק׳ סוסיא חיורא אש לבגה ע״ק שלמעלה מז״א הגק׳ אש
 שחורה והוא ג״כ היכל קדה״ק דאצילות בינה עילאה שבה התגלות עתיק,
 ומ״מ צ׳׳ל לבחי׳ זו ברזא סומקא שהגילוי הוא מבחי׳ גבו׳ דע״י מטעמיי
 דלעיל. ויאה עגיותא כי גילוי זה ע״י שבתחילה עגי ורוכב על החמור בחי׳
 חמור זהו הנגלות שבתורה כחמור למשאוי שהתורה צ״ל עול תחילה וצ״ל
 ג״כ עני בחי׳ ביטול וזהו יאה עניותא כו׳ שעי״ז חותם בברוך חתום תורה

 כו׳ ומזה יומשך אח״כ ברזא כר.
 (נ״ן צד, ועי׳ אסתר ב׳שעב־ג)

 משיח גק׳ עגי ורוכב על החמור, כי סוס ג״ס ס״ג דקדושה בחי׳
 טעמים אך חמור ע״ד לא פסיק פומי׳ מגירסא שאיגו חפץ למצוא טעם כר
 וזהו מרכבה לבחי׳ עגי דמשיח יר״ע כמ״ש ויצוגו וכו׳ ליראה וכתי׳ ואל

 זה אביט אל עגי וכוי.
 (דרושים לפסח, תשצח)

 זהו שנק׳ משיח עני ורוכב על החמור עגי דוקא דלית לי׳ מגרמיי
 כלום כמו סיהרא כיון שהוא גילוי מבחי׳ שאינה ע״י אתעדל״ת.

 (בא, רם)



 דא״ח ״צמח w־p״ (משיח) א׳תעכא

 בלסוסתי* אותיות דוכרין ונוק׳ י״ל שייכות ב׳ סוסי׳ הנ״ל, ובקי״ס
 תחרישון למעלה מאותיות י״ל בחי׳ א״ס שלמעלה מהלבוש, או י״ל דעל
 סוס מלכא היינו ע״ב למעלה מס״ג בר, ובן חורין ז״א שם מ״ה עני ורוכב על
 החמור, חמרא קרירא לי׳ כמ״כ בקדושה כחמור לעול, ביטול יששכר חמור,
 א״כ מבחי׳ שם מ״ד, משא״כ סוס מבחי׳ ס״ג, סוס אינו ישן, י״ל השינה
 הסתלקות והרי סוס ס״ג בלא״ה מיקף כוי, וב״ר ע״ד, חמור זה משיח, ויש
 בחי׳ חמור בקליפה כידוע בענין פטר חמור תפדה כו׳ וערפתו, א״כ ואתהפכא,
 במשיח רוכב על חמור דקדושה, וגם חמור דקליפה יתבטל אליו וז״ש אסרי
 לגפן עירה כר אתונו וזהו דעל חמור בן חורין בינה עלמא דחירו דרור ובן
 חורין שמקבל מבחי׳ זו, כנז׳ בזהר הג״ל, והייגו בחי׳ שם מ״ד, ובר״מ תצא
 ורמ״ז פי׳ דבחי׳ ז״א המתלבש ביצירה גק׳ הדיוט לגבי עצמות ז״א שנק׳
 מלבא דרכב על סוס היכל ק״ק דבריאה, אמגם בעומק יותר י״ל דבחי׳ מלכא
 היינו בחי׳ א״ס או עכ״פ יסוד אבא שם ע״ב שבו מלובש א״ס ורכיב על

 סוסי׳ שם ס״ג.
 (אסתר (הוספות) ג)
 ודמנעלי׳ בר איגש בחי׳ אנוש קטגו׳ ער״מ ר״פ פגחם וביאור זה׳
 ע״ז ובתורה שבועות תקס״ז. אמנם בחי׳ זו דמשיח נק׳ עני ערמ״ז כשלא
 יזכו רק לבחי׳ זו, וכ״ה בגמרא סנהדרין צ״ח א׳ להדיא דחמור בעצלות
 היינו בעתו אבל אחישנה ענני סוס במהירות כוי, ועכצ״ל דהיינו בעתו אבל
 זכו אחישנה, וזהו מהר ואז קח את הלבוש ואת הסוס שיהי׳ בחי׳ רוכב
 על סוס, ומלך ב״ו אין רוכבין על סוסו משא״כ כר עתידים צדיקים שיאמרו
 לפניהם קדוש, ועגין לא בגבורת הסוס יחפץ כי בחי׳ סוס גס רק התחלה
 שתובע א״ע כנ״ל אות בי, אבל העיקר בחי׳ לבבו נאמר, וזהו את יראיו כר
 ביטול, וכן למעלה גבורות הסוס שם ס״ג העלא׳ אבל יראיו ביטול דחכמה
 ע״ב להיות דירה בתחתוגים, אך ק׳ א״כ זהו בחי׳ עגי ורוכב על החמור,
 וי״ל דבאמת מ״ד, שרשו מע״ב וא״כ ס״ג גבוה ממ״ה חמור אבל גלוי
 ע״ב גבוה יותר כוי. ע׳ בעגין חמור בלקוטי הש״ס דכ״ח ומהר פ׳ פגחס
 חמור קרירו׳ סוסי אש כמו שמאצי׳ לבריאה סוס היכל ק״ק כמ״ב א״ק אדם
 דבריאה מקבל מיו״ד דס״ג כו׳ חמרים ות״ח עוגתן בשוה, בגמרא רפ״ה
 דעירוכין משקל בשר חמור כמשקל בשר אדם המור גק׳ נושא בגי
 אדם, כן תרגמו הזקנים לתלמי, כי מ״ה מתלבש בו. לבוש מל׳ עמ״ש בפסוק
 היושבת בגנים ענין שם אלקים שבבחי׳ םכ״ע, י״ל דזהו הלבוש כהדין קמצא
 דלבושא מיני׳ וביי, וגק׳ זה לבוש מל׳, כי מלבות רוממות התנשאות
 והסתלקות, והיינו מל׳ דאצי׳ בחי׳ סובב לבי״ע לבוש עתיק דבדיאה, ולם״ז
 עצמו׳ האצי׳ למעלה מהלבוש בחיי שם הוי׳ דסובב בוי. וסוס היכל קדה״ק
 שבו מתלבש בבחי׳ פנימי שכל במוחין, וכתר מל׳ למעלה מלבוש מל׳ עצמיו׳
 הסובב, וזהו עגין ק״ש כוי ויובן כ״ז גם בלמעלה מהאצי׳ כנ״ל, אך מהו
 שייך ויקח המן כר העגין מעטרא לי׳ כםאסאה וילבש את מרדכי לבוש

 בלסוסתי : קטע זה והבא לאחריו הם קיצור (והוספות להנדפס מג״א ע׳ בישו ואילך.
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 להביטול, והגה בחי׳ לבוש הג״ל גק׳ ג׳׳כ גיאות לבש שההעלם כדי שיהי׳ בחי׳
 מלך על עם גפרדים, וכן הסוס ג״כ רוחו גסה עליו׳ ע״כ נמשך זה מהמן
 דקדושה, אבל הכתר מל׳ גמשך מבחי׳ לבבו גאמן. גם השגי גם השלישי
 גואל מרדכי גואל משיח וא״כ תמוה דמשיח עגי כו׳ ובמרדכי סוס, אלא י ״ל

 דזכו אחישגה שאני וכן הי׳ בימי מרדכי זכו.
 (שס, ג־ד)
 שאל לך אות מעם הי*. במד״ר פ׳ לך פמ״ד דמ״ח ע״ג שלשה הן
 שגאמר בהן שאל שלמה ואחז ומלך המשיח. י״ל כי פי׳ שאל כו׳ ואתגה זהו
 אתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת מבחי׳ כי הפץ חסד הוא והגה בימי שלמה
 דקיימא סיהרא באשלמוחא ונא׳ בו כי הוא יהי׳ איש .מנוחה בר ושלום יהי׳
 בימיו שמגוחה זו באה ע״י גילוי והמשכה מבחי׳ עת״י כמ״ש עפ״י הזהר פ׳
 ויצא דקמ״ז ע״פ קומה ה׳ למנוחתך, גם עגין קיימא סיהרא באשלמותא
 גמשך ע״י אור עת״י כמ״ש בזח״ג ם״פ אחרי דע״ט ב׳ גבי ומדי חדש בחדשו
 ומשם גמשך האתעדל״ע שלמעלה מאתעדל״ת ע״ד אהי׳ כטל לישראל שלמעלה
 מבחי׳ ויבא כגשם, וזהו שאל. ועד״ז איתא במד״ר פ׳ וירא ס״פ ג״ד ע״פ
 ויטע אשל פוגדק שאל מה תשאל ופי׳ במ״כ אשל הוא אותיות שאל וכך
 אמר אברהם לאורחים שאל מה שתרצה ואתן לך וידוע שעי״ז גטע אשל
 למעלה והוא עץ חיים הגמשך מבחי׳ האלף ביגה דדך השי״ן חג״ת ע״י למ״ד
 נה״י ובינה נק׳ אוצר מתנת חנם בר״ח שער הענוד! פ״א וזהו שאל מה
 שתרצה ואתן לך חנם והנה כ״ש אשר במשיח נא׳ שאל ממני ואתנה ואי תא
 חיים שאל ממך ופי׳ •במדרש תילים סי׳ ב׳ ששאל שיהיו ישראל חיים וקיימים
 לעולם. אך ענין בחי׳ זו באחז י״ל ע״ד אין ב״ד בא אלא בדוד שכולו זכאי
 או בדור שכולו חייב בפ׳ חלק דצ״ח ע״א וסימנך כולו הפך לבן טהור הוא
 והיינו דכיון שאין שום אתעדל״ת ע״כ צ״ל אתעדל״ע מבחי׳ שאין אתעדל״ת
 מגעת שם וכיון שאחז אחז בתי כנסיות ובתי מדרשות כוי הוכרח להיות

 למעני אעשה וזהו שאל לך אות כר.
 (נ״ך, קעדז)

 פי׳ מארז״ל ״משיח חיורא כו׳ ״:

 סנהדרין דצ״ח סע״ב משיח חיורא דבי רבי שמו, ופרש״י מצורע, כי
 בהרת עזה כשלג, ע״ד אין למעלה מעגג ואין למטה מגגע, ולכן בהרת
 גגע הלעו״ז דענג העליון לבושי׳ כתלג חיור, וע״כ משיח שהוא גילוי
 פגימיוח עוגג העליון סובל הגגע בכדי שעי״ז יומשך העוגג׳ תלג חיור,
 ושלג ג׳ אלפין ע״ד הפלא ופלא תלת רישין, ועכ״ז צ״ל ברזא סומקא,
 שהרי לע״ל יאמרו ליצחק דוקא כי אתה אביגו כו׳ כי לע״ל יתעלו
 הגבורות להיות גבוהים מחםדים כוי׳ גם עגין ג׳ גווגי הקשח, הנה וחם
 חום שמבחי׳ גבורות גוון סומק מעורר עיקר היסוד והקשת הברית שיומשך

 שאל . . . ה׳: ל׳ הפ׳ ישעי׳ ז׳, י״א.



 דא״דו ״צמדו צדק״ (משיח) א׳תשכג

 השפע בפנימיות כמ״ש ישיש כגבור לרוץ אורח, בהרמיז ד״פ בהעלותך,
 כמ״ש בהגהות לד״ה וישב יעקב, וזהו דוקא כברזא סומקא כי מצד החסד
 לבד גמשך וימיגו חחבקגי •בחי׳ מקיף לבד, אבל שיומשך בבחי׳ פנימיות
 זהו ע״י הגבורות, וזהו״ע גבורות דע״י כוי, ועמ״ש בביאור ע״פ קול
 דודי, גם ע״ד דם התמיד רתיחת הדמים באהבה, אזי אח״כ כשלג ילבינו
 כר, וזהו ע״ד שובו אלי תחילה ובגי קרח אמרו שיהי׳ שגיהם כא׳ כי
 יש אתעדל״ע שלמעלה לגמרי מאתעדל״ת וזהו למעלה מב׳ תשובות הנ״ל
 והו״ע הטל והי׳ בו גוונא סומקא ג״כ, א״כ באתעדל״ע זו כלולים ב׳

 הבחי׳ יחד.

 (ש0, צג־ד)

 פי׳ המדרש שמושיב הקב״ה למשיח לימינו ואברהם לשמאלו — המע׳
 דאברהם:

 בילקוט בתלים בפסוק זה א״ד יודן בשם ר׳ אחא בר חגיגא לעתיד
 מושיב הקב״ה למלך המשיח לימינו ואברהם לשמאלו ופגי אברהם מתכרכמות
 ואומר בן בני יושב לימין ואני לשמאל והקב׳׳ה מפייסו ואומר בן בנך על
 הימין שלי ואני לימינך הוי וענותך תרבני עכ״ל, ופי׳ השל״ה שר״ל שהפיוס
 הוא שהרי כל מעלת משיח נמשך מכח אברהם שהוא המתחיל באתעדל״ת
 וזהו ואני לימינך שע״י אברהם שהי׳ הולך ונסוע הנגבה המשיך גילוי
 אלקות, ומזה גמשך אח״כ הגילוי להיות גילוי ימין עליון בחי׳ משיח כוי,
 א״כ המקור לכ״ז הוא אברהם כוי, ולפמ״ש במ״א בלק״ת בשה״ש בעגין שחורה
 אני ונאוה שמ״ע תלויים בא״א אש לבנה ולא תעשה תלזים בז״א הגק׳ אש
 שחורה ויש בחי׳ בלא תעשה שגבוהים יותר כי יש בחי׳ בגבורה גבוה
 מהחסד ע״ד היאכל תפל מבגי מלח כו׳ א״כ יובן כפשוטו הפיוס כו׳
 ועכ״פ יש ב׳ בחי׳ ימין, הא׳ ימין של המקבל וזהו עגין ימין דאברהם,
 הב׳ ימין של המשפיע וזהו ימינו של הקב״ה, וכג״י גק׳ אשת חיל בחי׳
 ימין שיש בו כח ונקי בת נדיב בתו של אברהם שנקי נדיב והנדיבות הוא
 החסד שלמעלה מהשכל אה״ר למסור נפשו כר וזהו אני יושב לימינך פי׳
 כי ענין יושב הוא המשכת וגילוי אור א״ס ע״ד המגביהי לשבת כו׳
 אנוסטום יושב כוי וכ׳ נמשך ע״י ימינך וכמ״ש בפי׳ השמים כסאי כו׳
 שמים מקיף אה״ר מאדך זהו הממשיך בחי׳ כסאי כר. וזהו ואתה קדוש
 יושב תהלות ישראל מבחי׳ קדוש ומובדל נמשך להיות יושב ע״י תהלות
 ישראל כוי, א״כ מה שאני הוא אור א״ס נמשך להיות יושב זהו ע״י ימינך
 כר, ומה שמשיח יושב הוא הגילוי שגמשך למטה כי מה שאגי יושב זהו הגילוי
 למעלה המגביהי לשבת כו׳ ומה שמשיח יושב זהו גילוי האור למטה הוא
 גמשך על ימיגי מבחי׳ ורב חסד כוי, וא״כ יש באברהם בחיי יותר כי משיח
 מקבל מימין עליון שהוא ורב חסד, אבל אגי ממש הייגו אור א״ס ב״ה שלמעלה
 גם מבחי׳ ימין כו׳ כי גם כח״ב דא״א הוא למעלה מבחי׳ ורב חסד כו׳
 א״כ מה שאגי גמשך להיות יושב זהו מחמת ימיגך, והייגו דוקא ממה שאתה
 יושב לשמאלי, ר״ל בבחי׳ היום לעשותם אשר אז עדיין כביבול השיב אחור



ר ה ל י ק ו ט י פ פ  א׳תשכד ס

 ימיגו ולא הי׳ הגילוי רק מבחי׳ שמאלו דהיינו ז״א ועכ״ז היית מקבל הכל
 לימיגך בבחי׳ אהבה רבה כו׳ ובמס״ג למעלה מהשכל ע״כ מזה נמשך מה
 שאגי יושב שבחי׳ אור א״ס מה שהוא כי לא אדם הוא גמשך להיות יושב
 בבחי׳ ציור אדם ומזה גמשך להיות בן בגך יושב לימיגי בבחי׳ ורב חסד
 כר וזהו כעגין הגדרש בקהלת רבה ע״פ טוב אחרית דבר מראשיתו שיש
 בו ב׳ פירושים הא׳ שאחרית דבר טוב מראשיתו כי ראשיתך מצער ואחריתך
 ישגא. והיינו שעכשיו בחי׳ דבר שהיא מל׳ הגק׳ אדגי מקבלת משמאל ולע״ל
 יהיה עליית המל׳ כוי. הב׳ שכל הטוב של אחרית דבר גמשך לו מראשיתו
 וכך הטוב של אחרית דבר שהוא משיח שגאמר והי׳ באחרית הימים גכון
 יהיה כו׳ ויושב לימינו של הקב״ה כ״ז נמשך מראשיתו הוא אברהם, שהי׳
 ימינו קרוב אצל שמאלו של הקב״ה כו׳ כנ״ל. וזהו שמאלו תחת לראשי

 ועי״ז וימינו תחבקני וזהו ענין לקץ הימין,

 (תהלי0, תכו־ז)

 עוד עגיגים בגוגע למשיח, עי״ע! גאולה, לע״ל, מצוות, משה.

: ן י  עוד עניגים בערך זה, עי

 תניא: אלו (ימוה׳׳מ) דד (בא בהיסח הדעת. ביאת מ. בכלל, בכל או״א) דכו (ימוה״מ
 לת״ח, לע״ה^ עיי״ע בן דוד.

 תו״א : לדא (משמונה נס״א. מורח ודאין) לחא (מעלתו<
 לקו״ת: ביזא. גפטב. גפטג. גצד.

 סידור: עיין לע׳׳ל. טד (והריחו, מבחי׳ חוטמא דעתיק) יסד (יוכלו לקבל הארה גדולה)
 כבג (בתפלה הארת מ.) גבב (כוסי רוי׳ — הארת הכתר במל׳) קצדא (בר גפלי לסי שעה)
 שזא (הוד שבהוד של מ., אז יהי׳ אור שלם כמו במשה קודם חטא העגל) שחג (שקראו

 קדוש בקדושה האלקית ממש<
 ספרי אדמו׳׳ר האמצעי: עיין משה. ד״ח מט, נה, עד, צט, קל, קפ, קצד, רו, רח
 (למעלה ממ.). ש׳׳א קב, קו. שה״א םטא (מעשה) צטא (ישכיל עבדי ירום ונשא וגוי, משה
 גואל אחרון, מלכא משיחא) קדב (קבלת פגימיות התורה) קוב (ישכיל עבדי וגוי). תח״ב

 צוג (שלימות האדם). עיין לע״ל.
 מאמרי אדמו״ר מוהרש״ב : תער״ב גה (מורה ודאין< בא (אתי לאתבא צדיקיא

 בתיובתא). רט (כנ״ל< למען דעת רס׳יס (או׳׳מ בפנימיות. למעי ממשד*
 מאמרי אדמו״ר מוהריי-צ : שמח״ת ר״ץ (הגהגתו. מ. וחסידות אור וכלי). פסח צ״ד
 בג. אחש׳׳פ צ״ד. והגיף צ׳׳ח ב, ג (מדרי׳ מ.< ועבדי צ׳׳ט א, ד (מ. יודא. דהמע׳׳ה). וידבר
 אאכה״ד הא׳ צ-ס א, ג, ד (למודו תורד.). לך לך תש״ב ב (גשמתו מיחידה), סה״מ תש׳׳ג:
 97 (בביאתו הכל יכירו סיבת אריכות הגלות וכוי. אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא). סה״מ

 תש״ס: 57, 123, 124 (רב ומלך) 172 (ח״י) 184 (אתא לאתבא צדיקיא בתיובתא).
 לקוטי שיחות: א 73 (זכו — עם ענגי שמיא, לא זכו — על חמור< 103 (ועמדו רגליו
 על הר הזיתים). 221־222 (יעביר את רוח הטומאה). ב 387 (ימחה זכר עמלק). 599 (חלק
 מ. שבכל גשמה מישראל). 618 (ראי׳ מוכרחת שיכול לבוא תוך שעה קצרה), ג 1006 (יחבר
 הקצוות: ילמד עם האבות וכר וגם .ושפט בצדק דליס*< ד 1165 (גילר פנימיות התורה



 דא״ח ״צמח צדק״(משיכה) א׳תשכה

 בבחי׳ .מציאה״). ה 149 (יביא קץ הגלות עד קבוץ גליות). 195 (פורץ< 419 (סדר הגאולה
 ע״י מ.). 420 (ב׳ תקופות דמ.< 426 (מתחיל במ״ם< ו 254 (גבואתו ומלכותו. מורח ודאין.
 מדריגתו ומדדי׳ משה). ז 104 (מורגש בדורות האחרונים. משגיח מן החלונות — אך
 נתלנז מסתיר מלדאותו). 273 (עומד אחר כתלנו). 275 (הבסחון בביאת מ. מחיש ביאתו).
 ח 323 (יכול לבוא קודם אליהו). 358 (הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד . . . יכוף . . .
. < 359 (הצפי׳ לו מזרזת בואו). 361 (לא ע״פ בי״ד ונביא. . . ויקבץ . .  ויבנה מקדש.
 הוגה בתושב״כ ושבע״פ. יבנה מקדש במקומו. יקבץ נדחי ישראל). ס 105 (בעקבתא דמ.
 פני הדור כפני הכלב — בקדושה. החזרת השופטים קודם ביאת מ.! מי יסמכנו< 385 (ע״י
 לימוד פנימיות התורה בזה״ז זוכים ללמוד תורתו של מ. לע״ל). ע״ע גאולה! לע״לו

 פסח (אחש״פ, סעודת משיח).
 לקוטי לוי׳׳צ : ב רי (מלכא משיחא). ריס. ג קו (ושמותיו} ת קפב (עקבתא דמ.< ע״ע

 גאולה« לעתיד לבא.

 משיכה:
 משיכה בקנין הוא הוצאת הדבר מרה״ר לרה״י, ולמע׳ הוא העלאת מ״1
 מטורי דפרודא — רה״ר, לבחי׳ יחוד העליון — רה״י (עוין הכסף

 הוא המשכת המ״ד שקודם המ״ן). ענין זה באברהם:

 ידוע שעיקר הקנין הוא שמוכר מקנה החפץ ללוקח בעבור הכסף
 שהלוקח נותן למוכר כמו שאמרו דבר תורה מעות קונות כר ואין קיחה אלא
 בכסף כידוע, וע״י הכסף שהלוקח נותן למוכר נקנה החפץ ללוקח, ומ״מ צ״ל
 ג״כ משיכה וגם איכא מ״ד משיכה מפורשת מן התורה שנאמר או קנה מיד
 עמיתך דבר הנקנה מיד ליד דהיינו ע״ י משיכה כדאיתא בגמ׳ פ״ק דקדושין
 דכ״ו ע״א והמשיכה את החפץ ברה״ר אינו קונה עד שימשיכנו משם לרשותו
 או לסימטא, והדוגמא מכ״ז יובן למעלה כי הנה נודע בפע״ח בענין ברכת
 המצות שיש ב׳ מיני מ״ד הא׳ המשכת מ״ד שלפני העלאות מ״נ כדי
. והב׳ בחי׳ .  שיהי׳ כח בתחתונים להעלות המ״נ ונק׳ כח המעלה מ״נ .
 המשכת מ״ד שלאחר העלאת מ״נ, וההפרש ביניהם הוא שהמשטח מ״ד
 לעורר העלאות מ״נ אינו אלא בחי׳ המשכה חיצוניות בלבד, והוא הקנין
 שקונה בכסף כי שרש הכסף הוא מבחי׳ החסדים מלשון נכסוף נכספתי
 כוי, אבל בחי׳ המ״ד שנמשך אחר העלאת מ״ן הוא מבחי׳ הפנימי׳ . . .
 וזהו ענין כסף ומשיכה כי הקנין הוא שיתעלה הדבר מרשות המוכר
 לרשות הלוקח וע״י נתינת הכסף דוקא ששרשו מבחי׳ החסד שיורד מגבוה
 לנמוך יש בכחו לקנות ולהעלות הדבר מרשות לרשות ולמעלה היינו בחי׳
 העלאת מ״ן מרה״ר שנק׳ טורי דפדודא שנפלו בשבירה לרה״י שהוא בחי׳
 היחוד העליון דקדושה ע״י הורדת המ״ד בחיצוני׳ שנק׳ כסף ואח״כ יוכל
 להיות המשיכה מרה״ר לרה״י שהוא בחי׳ ההעלאה, וזהו ענין אברהם
 קנין א׳ שקנה אותו הקב״ה בכסף הייגו ע״י גילוי אהבה עליונה לעורר
 העלאה דאברהם והוא המשיכה כמאמר זכור אב נמשך אחריך כמים כר.

 (דרושים לשבועות קפז־ח, ועי׳ דרמ״צ לז)
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 עמוד ש ו״ה נדפס ביל

 א׳תרםב מל׳ כנס״י כנסי׳ רק דעגין ואהבת את
 ההמשכה ע״י אתעדל׳׳ת
 כול׳. ועגין ואתחנן כר
 בעת ההיא ההמשכה מבחי׳
 אוועול״ע מתנת חט כול׳ ״

1  דלאמר ועין וע׳
 ג-כ ג״כ ב״פ ג״כ כ׳ בשי׳ י

 ג״כ ב׳ פי׳2
,  א׳תרצו וילי׳ גברית קבורתיו גבר ית קבורתי,

 גם ממהותו ועצמיות וו*ע ממהות ועצמיות דח״ע 1
 א׳תשז ע״ד מעכם עמכם'

 א׳תשיד ימים ובפי ובפי ויחי'
 א׳תשמו ואני הר מיותר י

 בילקוט ע״כ זףג*
 מלכי וגוי מיותר י

 א׳תשכח ויאמין אוי״ר אהוי״ר 1
 כח ע״פ על פגיו'

 שיהא שיהא שיהי׳'
 והאוהב האוהב י

י מ  א׳תשלה וכ׳״ב בראה ב
 א׳תשלו פעולתם הקראים הקראס'

 שז״א גמשך למל׳'
 מזלי׳'

 שז״א גמשך למל׳' א׳תשקח נמשך שזיא למל׳
 א׳תשמ פ״א גילוי מזלי׳'

 על כל כבודי
 הא*

 על כל כבודי א׳תשמג המשכן על כבוד
 איתשםו הארון הא׳ הא*

 א׳תשעד המספקת המפסקת י
 א׳תשעו בהיכל אבנים אתים י

 א׳תשעו שהוא מדרכילם מדרכיהם 1
 א׳תשפא המשכות ושולכן ושולחן 1

 א׳תשצו מוסר ותושבע״פ תורת ותושבע־׳פ גק׳ תורתי
 נעשה יותר כו׳ מיותר י

'  ועלמות ע״ב ג׳
 דף רע״א ד*

 זהו'
 דף רע״א ד* מלכות דרע״ד

 הברייחות וזהו זהו'
 כ״כ וכ״מ בשה״ש וכ״מ ברבות בשה״ש'

 אשד. זכר ובמ״ש כר וגם ארז״ל י
 כר יולדת זכרי

 הלידה הולדתו י
 הוא רק לגדר רק כדי לברר'

 ב-ן נוקטנ"
 א׳תתב וכ״א וע׳״ז הוא מורה יוסף וע״ז מורה ם״מ מוסף

 שיוסף הוא שהוא י
 א׳תתט בסופו המשניות המשכת זז*ע המשניות ה0 המשכת ח״ע

 בש״ס בששה סלרי משנה"
 א׳תתיא הגשמיי׳ הגשמיי׳ בטיפה גשמיי׳ הגשמה בטיסה גשמי׳ י




