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ויגש אור  א לשמים פרשת

ויגש  פרשת

הקדמה 
ההתקשרות.בקונטרס  מידת הקדושים בספרים הנקראת היסוד  מידת אודות מבואר זה

מידת  היא  זו  מידה הצדיק , יוסף של  מידתו  ג "כ נקראת ההתקשרות מידת

האיברים  כל  לחימום הגורמת יחדיו , גם ויראה אהבה בתוכה המשלבת והזריזות, ההתלהבות

מידת  כי ליעקב, והּקׁשרים ללבן העטפים והיה עבירה. מדבר ולברוח מצוה £©§¦ª¦§¨¨§©§ª£¨¨¨§לדבר

העצבון  ופעולת חיות, מלאה בהיותה דקדושה, לסטרא  במהותה שייכת ההתקשרות

דיליה. וסטרא  ללבן שייכת "העטפים" והעצלות

שבוומידה המידה חי", "א -ל  שם הנקראת והיא  אדם, של  גופו  לכל  חיות הנותנת היא  זו 

פנימית  התקשרות מתוך אלא  בלבד , ויראה הכרח מתוך לא  להקב"ה, אדם עובד 

היסוד  מידת והמידות. המוחין התקשרות והגוף, הנפש  התקשרות גופו , לכל  חיים הנותנת

למקור  אש  כרשפי גדול  צמאון מאידך דסתרי, תרתי הנראים וגבורות חסדים הכוללת היא 

"נכספה  לאלוקיה, תכלה רק  כלל  תשבע ולא  נפשו  לעצור יכול  שאינו  באופן ¨§§¦החיים,

מנקשין  איבריו  כל  מרגיש  שהוא  עד  גדולה שמחה ומאידך ה', לחצרת נפׁשי §©§¦§©¨§¨©§וגם-ּכלתה

חי". אל -א -ל  ירּננּו ּובׂשרי "ל ּבי ואומרים בשמחה דא  אל  ¨¥¤§©§¦¨§¦¦דא 

עובד והנה שהוא  אדם שיש  דהיינו  בכלליות, יסוד  גם יש  האדם, בפרטיות יסוד  שיש  כמו 

בו בוערת התענוג  שאש  מתוך וזה נפשו , בעמקי המושרשת  אמיתית בחיות ה' את

ישראל . לבני הקב"ה בין לארץ, שמים בין שמקשר עולם יסוד  צדיק  נקרא  וזה להקב"ה,

מלכות ומידה הנקרא  הדיבור את לקשר כלומר למלכות הבינה את לחבר כח לה יש  זו 

עם  הדיבור אותיות קישור  וזהו  הבינה ספירת  והיא  הדיבור שורש  שהוא  לתענוג 

המחשבה. אותיות



ויגש אור  לשמים פרשת ב 

טוב ועוד  מיני כל  עליו  נשפעים אזי זו , במידה אוחז  אדם שבהיות זה במאמר מבואר

את  להשלים  והכח ההשפעה, מידת היא  היסוד  מידת כי וגשמיות, ברוחניות וחיות,

היסוד  מידת דהיינו  מצליח", איש  יוסף "ויהי וכנכון, כראוי הכל  ולעשות בשלימות פעולתה

הּׁשּליט  הּוא  "ויסף הכתוב וכמאמר מצליח". ה' עושה הוא  אשר "וכל  יוסף, ¦©©¥§הנקראת

הארץ" לכל -עם ה ּמׁשּביר הּוא  ו )על -הארץ, מב , באות (בראשית שבעולם השפעות מיני כל  כי , ©¨¨¤©©§¦§¨©¨¨¤

ובבא . בזה תמיד  חיים המוסיפה יוסף, מידת ידי על  כולם

א' פרק
הצדיק  אצל  להתאסף דמשיחא בעקבתא העבודה 

אדוניויגש  בי ויאמר יהודה  יח )אליו  הפסוק (מד, לפרש  ובהקדם ,

ח ) צח , העיקר (תהלים בתראה  בדרא  דהנה  כף , ימחאו  נהרות 

ומתאספים  מתיחדים ישראל  שבני ובזה  משיחא , העקבות  לתקן 

יחד  לחבר נזכה  ועי"ז משיחא , עקבות  מתקן  הצדיק אצל  יחד

קיבוץ  לשון  נהרות  וז"פ במהרה . הגאולה  ויהיה  משיחין , התרין 

ב)כמ "ש  ב, ימחאו(ישעיה נזכה  זה  ידי על  הגוים, כל  אליו ונהרו 

כת "ר על  רומז מהכ"ף  מוחין  להם להמשיך  - ע"ב)כף  רפ ,(זח "ג 

שימחו תמחה , מחה  לשון  כף , ימחאו  עוד מוח. לשון  ימחאו  ותיבת 

פירוש  ראיתי לזה  וכדומה  ח"ו , ישראל  לכפוף  שרוצים אותם

פסוק על  זללה "ה  ו-ז)מהאר"י מח , נועדו(תהלים המלכים הנה  כי

הם מלכים בני ישראל  כל  כי  יחדיו, מ "ד)עברו  פי"ד כי (שבת וז"פ  ,

- יחדיו  עברו  יחד, מתאספים שבנ "י בזה  נועדו , המלכים הנה 

- תמהו  כן  ראו  המה  כן  על  עונותיהם, כל  להם מעביר הקב"ה 

וכאשר  לנו . ישפיע  שהשי"ת  הטוב כל  על  ויתמהו יראו  שכולם

וסלח טוב זצללה "ה  מוהרי"י כאדמו "ר ה)פירש  פו, שהשי"ת (תהלים

אלא  עונותינו  כל  לנו  שמוחל  די לא  וחסדיו  רחמיו  ברוב הוא  ברוך 

וזה  הקדושים. דבריו  כאן  עד הרבה , טובות  עוד לנו  שמשפיע 

פשע  על  עבור י ותפארתו  יא)(משלי פשע ט , על  שעובר די שלא 

טוב: ברוב ישראל  את  עוד שמתפאר אלא 



ויגש אור  ג לשמים פרשת

אדני וּיּגׁש ּבי  ו ּיאמר  יהּודה יח )אליו  הפסוק ,(מד, לפרש  (תהלים ובהקדם ©¦©¥¨§¨©Ÿ¤¦£Ÿ¦
ח ) העקבות צח , לתקן העיקר  בתראה בדרא  דהנה כף , ימחא ּו ¨£§¦¨§נהר ֹות

מלכות משיחא  קבלת  בהשלמת  תלוי המשיח מלך בא  שעיקר למלכות , רומז עקב 

ומאסף שמקשר ומי למלכות . שרומזת  העקבים  שהיא  הנמוכה  בדרגה  שרמוז שמים ,

יוסף  בן משיח שהם  משיחין השני הם  ישראל כל איסוף)את  עניינו (מלשון שעיקר ,

מלכות  עול להטיל עניינו שעיקר דוד בן ומשיח להקב "ה , העם  לב  את  ולקשר לאסף 

ישראל. כל על באהבה  שמים 

עקבות ובזה  מתקן הצדיק אצל יחד ומתאספים מתיחדים ישראל שבני 
ומבוארמשיחא  היסוד, ידי על נעשה  המלכות  שיש(בהקדמה)תיקון כמו כי

הדבר  בשביל לזה  זה  איברי כל את  שמקשרת  המידה  שהיא  האדם  בפרטות  יסוד

והוא  לזה , זה  ישראל כל את  שמקשר אדם  ישראל בכלליות  יש  כך חיות  לו הנותן

ישראל  שבני בכך  ולכן ה ', מעבודת  רק  חיותו כל את  השואב  עולם  יסוד הצדיק 

דהיינו  למלכות  משפיע  אשר יסוד בחינת  שהוא  הצדיק  אצל באים  המקבלים  שהם 

לתקן  שצריכים  מה  את  מתקנים  הם  ישראל, נשמות  לכל בעולם  מלכותו את  שמגלה 

דמשיחא , משיחין בעקבתא  התרין יחד לחבר  נזכה יוסףועי "ז  בן משיח שהם 

ומלכות  יסוד יחוד שזה  וכדלעיל דוד, בן במהרה.ומשיח הגאולה ויהיה

שכתוב וזהו כמו  קיבוץ, לשון נהרות ב)פירוש  ב, ּכל (ישעיה אליו  ¨¨¥£¨§ונהר ּו
רומז  מהכ"ף  מוחין להם להמשיך - כף  ימחאו  נזכה זה ידי  על ¦©הּגֹוים,

כת"ר  ע"ב)על רפ מוח ,(זח "ג  לשון ימחאו  שמידת ותיבת רואים  שבגשמיות  כמו

ידי  על אלא  בן להוליד לאדם  אפשר אי שהרי המוחין, שורש  עד  מגיעה  היסוד

שהוא  שלו מהכתר חיות  מקבל נברא  וכל שלו, והמוחין מהמוח חיות  ששואב 

נשמות  מכללות  חלק  שהוא  הצדיק  ברוחניות  כך העליון, בעולם  שלו השורש 

זה  ידי ועל כולם , הנשמות  שורש  שהוא  מהכתר ישראל לבני חיות  ממשיך ישראל,

ישראל. כל אלא  וחיות  ובשמחה  בתענוג  ה ' את  עובד הצדיק  רק  לא 

ישראל עוד  לכפוף  שרוצים אותם שימחו  תמחה, מחה לשון כף , ימחאו 
כח ח"ו היא  ושרשה  עיקרה  ה ', בעבודת  מידה  היותה  מלבד היסוד מידת 

באות  שבעולם  ההשפעות  שכל להקב "ה , ישראל כנסת  בין וההתקשרות  השפעה 

היסוד, מידת  ידי על הוא  למקבל ממשפיע  שההשפעה  מכיון כי היסוד, מידת  ידי על

היא  הלב  בנקודת  אמיתית  והתקשרות  אמיתית  בחיות  להקב "ה  ההתקשרות  ממילא 

על  אלא  שפע  להשפיע  אפשר אי שהרי ישראל, לבני שפע  להשפיע  ג "כ הגורמת 

מכלה  והקב "ה  ישראל כנסת  קומת  נגבהת  ובכך להנשפע , המשפיע  בין חיבור ידי

עליה . הקמים  כל את 



ויגש אור  לשמים פרשת ד 

פסוקוכדומה  על זללה"ה מהאר "י  פירוש  ראיתי  ה)לזה מח , הּנה (תהלים ¥¦¦ּכי 
הם מלכים בני  ישראל כל כי  יחּדו , עבר ּו נ ֹועדּו פי"ד הּמלכים (שבת ©§¨¦£¨§©§¨

ישראל,מ "ד) וכנסת  מלכות  הנקראת  הקדושה  השכינה  בני שהם  כלומר פירוש , וזהו 
ישראל  שבני  בזה נועדו , המלכים הנה ותפקידם כי  המלכות  למידת  מרכבה  שהם 

בעולם  שמים  מלכות  לגלות  מעביר הוא  הקב "ה - יחדיו  עברו  יחד, מתאספים
כל  על ויתמהו  יראו  שכולם - ּתמהּו ּכן רא ּו הּמה כן על עונותיהם, כל ¨¨¥¨¨¥להם

לנו ישפיע שהשי "ת והפרסום הטוב  הגילוי הוא  המלכתו ספירת  של דענינה 

שאז  המשיח, ביאת  את  מחייבת  המלכות  מידת  וממילא  המלך, של והרוממות 

זאת  יראו העמים  כל אלא  מהטובה  יהנו ישראל רק  ולא  כל לאין מלכותו תתגלה 

האהובים . לבניו משפיע  הקב "ה  אשר הטובה  לגודל מאוד עד ויתפעלו בעיניהם ,

וסּלחוכאשר טֹוב  זצללה"ה מוהרי "י  כאדמו "ר  ה)פירש  פו, שהשי "ת (תהלים §©¨
אלא  עונותינו  כל לנו  שמוחל די  לא  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הוא  ברוך
עבר  ותפאר ּתֹו וזה הקדושים. דבריו  כאן עד הרבה, טובות עוד לנו  Ÿ£§©§¦§שמשפיע

ּפׁשע, יא)על יט , את (משלי עוד שמתפאר  אלא  פשע על שעובר  די  שלא  ©¨©
טוב : ברוב  ישראל

ב ' פרק
מעפרא  שכינתא לאוקמא העבודה 

משיח וזפ"ה משיחין  התרין  יחד שיתחברו  יהודה , אליו  ויגש 

אדוני, בי ויאמר - מה  וע "י יוסף , בן  ומשיח דוד בן 

הוי"ה  יחוד ויהיה  אדנ "י, לבחינת  ב"ה  הוי"ה  צירופי י"ב להמשיך 

כי  אדוני, באזני דבר עבדך  נא  ידבר לגאולה . נזכה  ועי"ז אדנ "י,

שכינתא  לאקמא  ובעשיותיו  בתפילותיו  לפעול  מחויב אחד כל 

עבדות  וע "י תפלתך  ע "י שתדבר - עבדך  נא  ידבר וז"פ  מעפרא ,

כידוע  לבינה  רומז אזן  בחינת  עד אדנ "י בחינת  את  ש"ד שלך  (ע"ח 

אליופ"א) שבא  זוכה  כן  שעושה  מי ועי"ז בעבדך , אפך  יחר ואל  ,

עצמו שבוש  בושה  לאדם יש  לפעמים כי מהעבדות  מתיקות  נועם

מהעבדות , מתיקות  אליו  שיבא  זוכה  הנ "ל  ועי"ז ולהתפלל  ללמוד

חלילה  אף  שום יהיה  לא  שלך  בעבדות  - בעבדך  אפך  יחר ואל  וז"פ

הראשית  כי כפרעה , כמוך  כי העבדות . יהיה  מתיקות  בנועם רק



ויגש אור  ה לשמים פרשת

רומז  ופרעה  הדינים, כל  נמתקים ושם מבינה  מתחיל  הי' הגילוי

בזוה "ק כדאיתא  הבינה  הפ,על  מע' מא"א פ"ז, של"ב ע"ח  רי., (זח "א

כד) אחיך סי, ימוך  כי לשון  כמוך  מי וז"פ כה), כה, על (ויקרא רומז ,

עד  דמסכנא  העלמא  שיתעלה  דהיינו  - כפרעה  דמסכנא , עלמא 

טוב: כל  לנו  ויבוא  אף  החרון  יסתלק ואז הבינה ,

ומשיח וזפ "ה  דוד בן משיח משיחין התרין יחד שיתחברו  יהודה , אליו  ויגש 
ב "ה  הוי "ה צירופי  י "ב  להמשיך אדוני , בי  ויאמר  - מה וע"י  יוסף , בן

אדנ "י  לה לבחינת לית  נקראת  ולכן המידות  מכל כידוע  שפעה  מקבלת  המלכות 

לכשעצמה  עבודה  בו אין שמים  מלכות  עול שקבלת  שפשוט וכמו כלום " מגמרה 

הן  דהיינו בגילוי, שיהיה  להקב "ה  שבלב  המידות  כל את  לגלות  היא  מהותה  אלא 

צירופי  י"ב  ויש  ובמעשה , בדיבור הכללי בגילוי והן מידה  כל של הפרטי בגילוי

אלכסון  גבולי י"ב  כנגד ב "ה  אדנ "י א הוי"ה  הוי "ה יחוד הוייתו ויהיה שיתגלה 

חיצוני  גילוי רק  שם  יש  עצמו שמצד במקום  הפנימי  הגילוי שהם  המידות  ידי על ית '

אדנות , לגאולה.שהוא  נזכה ועי "ז 

בתפילותיוידבר לפעול מחויב  אחד כל כי  אדוני , באזני  דבר  עבדך  נא 
מעפרא  שכינתא  לאקמא  והיא ובעשיותיו  המלכות , מידת  היא  השכינה 

ברואיו  על למלוך בכדי שמגלה  אלקותו חלק  שהיא  זו ומידה  ית ', ממידותיו אחת 

מצווים  ואנו כראוי, מלכותו מקבלים  כשאין בגלות , עכשיו היא  להם , ולהטיב 

ומעפרותה . משפלותה  ולהקימה  השכינה  צער עם  להצטער

שתדבר וזהו –עב ּד נא  יד ּבר  לדור )תנהיג פירוש  אחד דבר  תפלתך (מלשון ע"י  §©¤¨©§§
שלך  עבדות  אדנ "י תעלה וע"י  בחינת הקדושה ,את בחינת השכינה  עד 
כידוע לבינה רומז  פ"א)אזן ש"ד הוא (ע"ח  שעניינה  משום  אזן נקראת  הבינה 

פנימית . והבנה  האזנה 

מתיקות ואל  נועם אליו  שבא  זוכה כן שעושה מי  ועי "ז  ,ּבעב ּד א ּפ יחר  §©¦©©§§©§¤
בכפיה ,מהעבדות  עבדות  של ענין שהוא  אף  חרון יש ולא  לפעמים כי 

ולהתפלל  ללמוד עצמו  שבוש  בושה מהבינה לאדם בא  הבושה  (ובפרטות וענין

לאה) הנקרא דבינה מלכות ממליך מבחינת הוא  ה ' בגדלות  הפנימית  ההבנה  ידי שעל ,

שמכיר  ידי על באה  הבושה  כי בבושה , גילוי לידי שבא  אמיתי בביטול הקב "ה  את 

והערות1 2הוספות

זה.א. בספר  וישב פרשת מזלאטשוב המגיד לתורת בהקדמה בארוכה בזה ראה



ויגש אור  לשמים פרשת ו

הנקראת  המלכות  את  האדם  מיחד ובזה  ית "ש , לפניו שמדבר מי לעומת  אפסותו את 

הבינה  באמה  גילוי 'בת ', לידי שבאה המלכות מקור  הם המחשבה ואותיות ההבנה (שהרי

הדיבור ) מהעבדות,באותיות מתיקות אליו  שיבא  זוכה הנ "ל שספירת ועי "ז  משום 

הבא ". "עולם  הקבלה  בתורת  נקראת  והיא  גדולה  נעימות  בה  יש  הבינה 

חלילה וזהו אף  שום יהיה לא  שלך בעבדות - ּבעב ּד א ּפ יחר  ואל ¤§©§§©©¦©§פירוש 
העבדות. יהיה מתיקות בנועם מתוך רק להיות  צריכה  שהעבודה  והטעם 

משום  הוא  מהבינה  הבאה  היה הנעימות  הגילוי  הראשית כי  ּכפרעה, כמ ֹו Ÿ§©§¨¦ּכי 
כדאיתא  הבינה על רומז  ופרעה הדינים, כל נמתקים ושם מבינה מתחיל

כד)בזוה"ק סי, הפ, מע' מא"א פ"ז, של"ב ע"ח  רי., אהרן(זח "א פרעה  "כי (-גילה כמו

דהיינו אהרן) מוחין הנקראות  הספירות  את  מגלה  היא  והבינה  בקמיהם ", לשמצה 

בפרטים  הענין הרחבת  ידי על הוא  החכמה  גילוי שעיקר שמובן וכמו וחכמה , כתר

אמא . בינה  נקראת  ולכן וגילוי, ובתענוג 

אחי וזהו ימּו ּכי  לשון כמוך מי  כה)פירוש  כה, עלמא ,(ויקרא על  רומז  ¦¨¨¦
השכינה דמסכנא  והיא  ודלה המלכות  עניה  הנקראת  בארמית הקדושה  (עני

מסכן) יסתלק ,הוא ואז  הבינה, עד דמסכנא  העלמא  שיתעלה דהיינו  - כפרעה
אף  בזה החרון מעוררים  אנו גם  תבעבודתינו הספירו את  מעוררים  שאנו כמו כי

מלמעלה , ההנהגה  טוב :את  כל לנו  ויבוא 
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