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 (ג) עבודת ימי השובבי"ם  
 

  תעניות בשובבי"ם

 א' הזכרנו הנודע מן האריז"ל במה שקבע תעניות לתקן פגם בקונטרס 
ב' הבאנו את מנהג רבותינו בזה, להשם שלמה  הברית. ובקונטרס 

זי"ע שהיה מתענה ב' או ג' ימים בשבוע, ולהמנחת אלעזר זי"ע, על כל פנים 
יום אחד. רבינו המנחת אלעזר היה דן אם יש איזה יום מיוחד לקבוע תענית 

 , וז"ל:)סימן תרפה, סק"א(ה מה שכתב בנימוקי אורח חיים אזו או לא, דר

יש נוהגין בשנה מעוברת לקבוע תענית בכל יום ה' מפרשיות שובבי"ם  "א()סקבמגן אברהם 
לענין  את"ת וכו', עיין שם, ובפרי מגדים באשל אברהם שם. ומה שכתב שם בפרי מגדים

חל ראש חדש ויום ט"ו ]שבט[ ביום ה', אי אומרים הואיל ואידחי אידחי, וכנראה שזהו 
 שייכות תענית שובבים )לתיקון היסוד( בתענית רק ליום ה'. 

 . סידור רבי שבתי, יחוד לשובבי"ם(ב)ראה שער מאמרי רז"ל שבת ב, בולא ידעתי מנין זה, ובהאריז"ל 
נראה דכל יומא זמניה, היינו שיתענו בכל יום ויום מימי השובבי"ם לתיקון הנזכר לעיל. 

ודעימיה אם אירע  (ג)צפורן שמיר סימן ו, אות קועל כן נסתפקו החיד"א ז"ל בעבודת הקודש 

 

 

וכשחל ראש חדש שבט וט"ו ביום חמישי, )ו(עיין אליה רבה ]ס"ק[ י"א דיש להתענות ז"ל:  א
יתענו ת"ת. ואין בידי דבר ברור בזה,  במקומן ויקהל פקודי, יע"ש. ולפי זה בפשוטה אם אפשר כן

 .דיש לומר הואיל ונדחה ידחה

והוא התקון של מ' יום של השובבים של ספר שמות שהם נעשים על תקון הקרי וכנגד מ' ז"ל:  ב
 .סאה של מי הטבילה המטהרים את בעל קרי ג"כ ואז נק' יקר כמש"ה וכל יקר ראתה עינו

 בהארבעים יום, ואין יום אחד מיוחד על חבירו. משמע מלשון האריז"ל שם שהתיקון הוא

יש שמחזרין להיות סנדק בימי השובבי"ם, כי הוא מכלל תקוני פגם הברית, ואוכלים ז"ל:  ג
בסעודת מצוה, כי יום טוב שלו הוא. אך יש לפקפק שמא לא יחשבו התעניות רצופים כיון שהוא 

סנדק אחר גמר התקון. אמנם אם אבי גרם לזה, אף שכוונתו לתקן. וירא שמים ישתדל להיות 
הבן מאליו ומעצמו מכבדו להיות סנדק, אפילו שיהיה באמצע שובבי"ם, לא ידחה המצוה ליכול 
ולחדי, כי שמים לו זכו, ויום טוב שלו הוא, ובלי ספק נחשבים התעניות רצופים כיון דאתיא לו 
 



 מאמרי הבני יששכר זי"ע    (ג)עבודת ימי השובבי"ם 
 

 

 

 ד
 

ברית מילה שהוא סנדק או מוהל בימים האלו, אם יותר טוב שיהדר אחרי מצות אלו 
, או )שבת קל, א(ים האלו ושיסב על הסעודה שעדיין עושים בשמחה לתיקון הנזכר לעיל בימ
 יותר טוב אז התענית. 

ולכאורה לא יבין הרואה מה שנסתפקו בזה, דהא אפשר לקיים שניהם לעשות סעודה 
ביום הזה של הברית מילה, ולהתענות ביום אחר מימי שבוע זאת, דלאו דוקא ביום ה' 

א שראה הגאון המגן אברהם ז"ל רק ליום ה' וכן מיוסד התענית לזה, )רק המנהג הו
 הוא המנהג הוקבע בלוחות ליום ה' במדינות אשכנז היראים(. 

אלא שזה אינו, כיון דאותו יום אם עבר אין לו תשלומין ביום אחר, דבלאו הכי צריך 
להתענות אז בכל יום ויום כל ימי השבועות האלו. וכמו שתמה באמת בעבודת הקודש מה 

, ובהאריז"ל לא נמצא חילוק כלל בזה בין ב' וה' לכל ימי דלהתענות רק בב' וה'שנהגו 
 השבוע, עיין שם.

אלא מפני שלאבותינו היה זה באפשר כמעט בנקל, כי הימים האלו קצרים משאר ימות 
השנה להתענות בכל יום ויום אז, מה שאין כן בגודל חולשת הדורות מיום ליום הולך 

ת ר"ל, ועל כל פנים ראוי שלא יחסר המזג גם בדורנו להתענות ומתמעט כחם מרוב הצרו
בכל שבוע מהשבועות הנזכר לעיל יום אחד איזו שיובחר לו, היינו ששה תעניות בימי 
השובבי"ם )ששה שבועות( כדי שלא יחסר המזג הכונה מהשובבי"ם מבואם )מפרשת 

יות תרומה תצוה, שמות( עד צאתם )במשפטים(, ובימי העבור עוד שני תעניות בפרש
 כן יהי רצון במהרה בימינו.  ,והח"י יתן אל לבו בתיקון יסוד צדיק ח"י עולמים

ומהנכון איזו יום שיבחר לו ובכל שבוע ושבוע כיון שבלאו הכי אין אנו מתענים תעניות 
אלו בצבור בקריאת ויחל )כמו שנהגו האשכנזים(, וכמו שכתבתי כבר טעמי ונימוקי 

, עיין שם באורך. ואם כן אינו צריך לכוין )אות פב(רה מהדורא תניינא בחיבורי דברי תו
 

 
ובפרט אם נוהג להיות בסעודת ממילא, ולא טוב לדחות המצוה, ולא נכון לימנע מסעודת מצוה, 

 .מצוה כשהוא סנדק

אך מה שנוהגים בערי איטליא להתענות בשובבי"ם ב' וה', לא עשו כלום  , וז"ל:צדשם באות  ד
לתקון זה, רק נחשבים לתעניות בעלמא כמי שמתענה איזה תענית בשאר ימות השנה. ומכל 

וררים לישמר מחטא זה הרגיל ומצוי מקום יתכן שאיזה תועלת יהיה לתקון זה. ועוד כי בזה מתע
 .בעוה"ר
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 שיתענו כולם ביום אחד כנזכר.

וגם נהגו כמה מהצדיקים הקדושים מתלמידי תלמידי רבינו הבעש"ט זי"ע להתענות 
בשובבבי"ם ביום ו' ערב שבת קודש, שהוא יום הששי כנגד מדת היסוד, ויש שטועמים 

קודש איזו דבר כדי שלא יכנסו לשבת כשהוא מעונה, עיין מדרש  בעת הדלקת נרות שבת
)סימן , ובשולחן ערוך אורח חיים (ו)פ"ב, הי"ד, ובירושלמי תענית (ה)סימן בתנחומא בראשית 

 . ח, וברמ"א שם(זרמט, סעיף ד

)מאמרי וכבר כתבנו בעה"י בחיבורינו שער יששכר  ,ויש שמתענים עד הלילה בשעת הקידוש

כי יש להם על מה שיסמוכו המתענים בשובבי"ם גם עד  (טמאמר צום העשירי, אות אחדש טבת 

 

 
האי דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו לאשלומי כיון דקא עייל לשבת כשהוא מעונה שם:  ה

אסור, או דלמא כיון דאשלומי תענית שבת הוא דקא עביד ובשבת גופא לא מעני שפיר דמי, תא 
שמע דאמר רבא כי הוינן בי רב נחמן איבעיא לן הני בני בי רב דיתבי בתעניתא במעלי שבתא 

לאשלומי מי אסור ליכנס בשבת כשהוא מעונה או לא, לא הוה בידן כי אתאן בבי רב יהודה  מהו
בעינן מיניה ולא הוה בידיה, אמר רבא נחזי אנן תשעה באב שחל להיות בערב שבת מביאין לו 
ביצה מגולגלת בלא מלח ואכלה כדי שיכנס לשבת כשהוא בתאוה דברי רבי יהודא שאמר בשם 

 .רבי עקיבא

תני תשעה באב שחל להיות ערב שבת אוכל אפילו ביצה אחת ושותה אפילו כוס אחד כדי שם:  ו
 .שלא יכנס לשבת מעונה

אם קבל עליו להתענות בע"ש, צריך להתענות עד צאת הכוכבים, אם לא שפירש בשעת שם:  ז
 . קבלת התענית עד שישלים הצבור תפלתן

)טור ומרדכי ס"פ בכל מערבין בשם הגה: וי"א דלא ישלים, אלא מיד שיוצאים מבית הכנסת, יאכל שם:  ח

. לכן בתענית יחיד לא ישלים, וטוב לפרש כן בשעת קבלת הר"מ והגהות מיימוני פ' א' מהלכות תענית(
 .)מהרי"ל(התענית; ובתענית צבור ישלים, והכי נהוג 

אבודרהם כי עשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות שאם הי' חל  )סי' תק"נ בשם(בב"י או"ח  ט
והוא  .עכ"ל ,בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר מפני שנאמר בו בעצם היום הזה כמו ביוה"כ

והלוח הלז שלנו  פלא לכאורה כי מה שייך לומר אם הי' חל בשבת הלא לא יוכל לחול בשבת
א"כ מה  ...הבסדר העברונות הוא עוד מזמן חכמי הש"ס עד ביאת הגצב"ב שיקדשו עפ"י הראי

אות לזה כנז'. והגם כי בהגהות שם תיקן חל בשבת הלא לא יחול לעולם ואין מצי הקאמר אם הי
 הלשון שם בשם האבודרהם עדיין אין בזה ישוב לקושייתנו. 

בשבת אסור  וז"ל ואם חל ארבעה עשר )פ"ג(אולם נראה עפי"ד המדרש תנחומא בראשית 
להתענות בע"ש מפני טורח שבת שעיקר תענית סליחות רחמים הוא ואסור לאמנועי מכבוד 
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, כיון שהוא רק כתענית יחיד )שאין עושים אצלינו בצבור יהלילה ליל שבת קודש כנזכר

 

 
ף מאלף תעניות דכבוד שבת דאורייתא ותענית דרבנן ואתי כבוד שבת שבת וכבוד שבת עדי

  .עכ"ל המדרש ,דאורייתא ודחי תענית דרבנן אלא מקדימין ומתענין בחמישי בשבת וכו'

וא"כ ביום עשרה בטבת שמתענין בערב  ...לשבת הונמצא כי מה שמתענין בערב שבת הוי דחי
שבת )ורק זה התענית י' בטבת יוכל לחול בע"ש(, ואין מדחין אותו ליום שלפניו והיינו בע"כ 

האבודרהם ע"כ הוא נקרא דוחה שבת  ירבכמו ביוהכ"פ כד בעצם היום הזה רמרא שנאדלמדו מק
 ..וא"ש דברי האבודרהם. רכע"י התענית בע"ש דגורע מכבוד שבת כמ"ש המדרש תנחומא כנז

ענות בימים האלו תענית שובבי"ם לתיקון היסוד ולכאורה יש מזה סתירה לאותן שנהגו להת
ביום הששי ומקורו הוא מהדרכות של הרב הקדוש מהר"מ מטשערנאביל זי"ע כנודע. ולפי הנ"ל 

אך כיון שאין עושין החסידים ואנשי מעשה תענית שובבי"ם לתענית צבור בפרהסיא רק  ,אסור
באמת  ה והצנע לכת עם ה' ורבים נהגולתענית יחיד כ"א כפי שיודע נגעי לבבו וצרות עונותיו בז

מהנ"ל כשמתענין בע"ש תענית שובבי"ם לטעום מידי בעת הדלקת נרות ש"ק כדי שלא יכנסו 
  .לשבת כשהוא מעונה

אך י"ל דיכולים להשלים התענית ולאכול רק אחרי קידוש בליל ש"ק כיון שאין עושים התענית 
שכמה חסידים  ב'( ף)סעירפ"ח  ןמבסי רק לחסידים ואנשי מעשה וכבר מבואר רכבפרהסיא כנז

דהיכא  בתה שכ"השל ירבוכן נודע מד ...ואנשי מעשה שהתענו בשבת ושכן עשה ר"י החסיד ז"ל
הוי ענג הוא שעושה להציל נפשו האסורה בכבלי ברזל של תאות היצר מותר להתענות בשבת ו

לו דמותר ע"כ כיון שנמסר זה ליחידי סגולה שמתענין בע"ש ולא בשבת רק שיש חשש שיכנס 
משא"כ דבר שנמסר  לשבת כשהוא מעונה וכשעונג הוא לו מותר כנ"ל בודאי להתענות בע"ש,

לרבים בת"צ ולכל ההמון התענית העינוי היותר גדולה להם כי המה רעבים גם צמאים. עיפים 
ים. נפשם בהם תתעטף בפרט בסוף התענית ול"ש לומר דענג הוא להם אדרבא לעול גם יגע

 ולמשא יחשב להם ע"כ שפיר אסור גם בע"ש ומפני סוף התענית שנכנס לשבת כנ"ל. 

שבת  אנשי מעשה להתענות בע"ש כדי שיאכלו ליל ךדדר רמ"ט( ןמ)סישוב נ"ל עפי"ד הטור 
אוסר  )ס"ק ז'(אם כי בב"ח הובא שם במג"א  ג'( ףי)סעלתיאבון ועיי"ש בב"י וכן פסק שם בש"ע 

דשאני  תרפ"ו ס"ק ב'( ןמ)סימגילה  תוכלהתענות בע"ש מ"מ נראה ההכרעה שפיר כד' הט"ז הנ"ל בהל
אנשי מעשה שאין מבטלין עונג שבת כשמתענין בע"ש ומדרכם לאכול בתאוה טפי כשהם 

עכ"ד הט"ז  ,לקבוע תענית בע"שמתענים משא"כ רוב העולם הם חלושים אחר התענית וע"כ אין 
ולפי"ז שפיר נכונים דברינו דשפיר הוי דיחוי לגבי העולם בתענית צבור עשרה בטבת  .עיי"ש

כשחל בע"ש דרוב העולם חלושים אחרי התענית ונכונים דברי הב"י ולפי"ד המדרש תנחומא 
הם דל רכיכולים להשלים כנז תבש ברכנ"ל. אבל לחסידים ואנשי מעשה שמתענים בשובבי"ם ע

 כר.שהוא להעולם כנז רוביצ תינעאינו ביטול ענג שבת כמו שחילקו ביניהם ובין ת

מתענה בכל  הבימי השובבי"ם ת"ת )עד אחר ר"ח אדר( הי :(תתכו)אות ראה בדרכי חיים ושלום  י
שבוע פעם א' יום א' שלם. לפעמים יום ראשון ולפעמים יום שני וכהנה בכל עת יום אחר וגם 
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)סימן כנזכר לעיל( ולתשובה לחסידים ואנשי מעשה, וכבר כתבו בשלחן ערוך הלכות שבת 

)מסכת י מעשה שהתענו בשבת, וכן כתב השל"ה הקדוש שכמה חסידים ואנש (יארפח, סעיף ג

, ומכל שכן דלהתענות בערב שבת (יבראש השנה פרק נר מצוה, ד"ה כ' במהרי"ל בא"ד ואע"פ שאין נראין
קודש ליכנס בשעה קלה לליל שבת קודש בתענית שאינו עינוי לחסידים ואנשי מעשה מביני 

 בארוכה.  מדע, בודאי מצוה ומותר לכתחלה כמו שביארתי שם

שכתב גם כן החילוק בין אנשי יחידי סגולה  (יג)סימן תרפו, סוף סק"בועיין בטורי זהב להלן 

 

 
מתענה לפעמים בשובבי"ם ופעם לא השלים עד הלילה כי אם אחר הדלקת נרות  הבעש"ק הי

אז לקידוש בליל שבת כמו בשאר ופעם גמר התענית עד הלילה ממש ונכנס  ,סעד לבו בדגים
נשאר בביה"מ אחר התפלה תומ"י להנהלת  הוכשחל עשרה בטבת בעש"ק הישבתות בלי שינוי 

 .השלחן

אדם המתענה בכל יום ואכילה בשבת צער הוא לו מפני שינוי וסת )פי' דבר קבוע(, י"א שם:  יא
היה עושה הר"י שראו כמה חסידים ואנשי מעשה שהתענו בשבת מטעם זה, וכן אמרו שכך 

 .החסיד ז"ל

פי שיהיו ימים הנמנעים ממנו מהתענות בהם, ראוי לאדם בעל תשובה, בראות  -על  -ואף שם:  יב
התענות, היינו מעשיו הרעים, לומר: אני אתענה בהם, אולי שיועיל. כי אם דברו חכמים שלא ל

למי שאינו צריך להתענות, שהוא מכלכל מעשיו במשפט, ודי לו בתענית אחת בשנה, והוא יום 
הכפורים שהוא זמן כפרה לכל. אבל מי שהוא מלא תועבות ונאצות גדולות, ועצמו פשעיו מספר, 

 כל השנה לא יספיק לו, ואפילו שיכנסו בהם שבתות וימים טובים. 

ו יש ]לו[ לאדם, כי אם להתקרב לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך כי מה מנוחה גדולה מז
הוא יתברך שמו לעד, ומה לו לבקש שמחת מועדים וימים טובים יותר מזו, שהיא שמחה גדולה 
ויתירה לנפשו העלובה והעגומה, יחידה בת מלך שבויה בין כמה זאבים. והגוף הנגוף החוטא, כיון 

יתאבל ויאנח על כל הרעה אשר עשה, וזו היא שמחתו אם שלא זכה לשמחה לא ישמח, אלא 
בעל נפש הוא. הלא אתה רואה, הרואה חלום בשבת, הזהירו אותו שיתענה, ולא ימנע מפני ביטול 
מצות עונג שבת, מפני תעניתו. הלא הוא, מפני שכיון שהראו לו חלום שנמצא עולתה בו, והראו 

א לשוב ממעשיו כדי לבטל המקטרג, ויתענה ויכוף לו מן השמים שיש מקטרגים כנגדו, וצריך הו
כאגמון ראשו, ולא יתענג כלל אלא ישב ודומם. וזו היא שמחתו וענוגו בהיותו זוכה לעונג גדול 

 בביטול העונג הזה. ובשיקול זה, אנו מתירין אותו להתענות.

רמ"ט הביא הטור דרך  ןמולעיל סי ,אסרו לקבוע תענית אסתר בע"ש מפני כבוד שבתשם:  יג
ל"ק דהתם מיירי שאין מבטלין עונג שבת עבור זה ומדרכם לאכול  ,נשי מעשה להתענות בע"שא

משא"כ רוב העולם הם חלושים אחר התענית וע"כ אין לקבוע  ,בתאוה טפי כשהם מתענים
 .התענית בע"ש כנ"ל
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שמתענים בערב שבת כנזכר לעיל, דלא הוי כמתענה בשבת, משום דלעומת זה יאכלו 
 .ידבתאוה טפי בליל שבת, מה שאין כן לרוב העולם הוי עינוי, ואתי שפיר כדברינו

 

 הדיין לשוב בתשובהלפני שדנין צריך 

 כבר בפרשת משפטים, שוא שבוע האחרון של שובבי"ם, וכבר כתבנו אוחזין 
בקונטרס א' וב' מן הענין של קריאה מעורר את הזמן. והנה עלינו  

להתבונן עוד בקריאה של פרשת משפטים, ומה שהוא שייך לימי השובבי"ם. 
 , וז"ל:אלה המשפטים(ד"ה ו פרשת משפטים)אגרא דכלה בהקדם, דהנה כתב רבינו ב

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לא אמר שתשים, או אלה המשפטים תשים וכו', אך 
נ"ל לרמז דהנה הדיין אשר ירצה לשפוט את איש הישראלי צריך להרהר בתשובה, להיות 

, ורשע פסול לדין, על כן צריך (כ ,קהלת ז)דודאי גם הוא חטא, כי אדם אין צדיק וכו' 
ובה קודם, על כן אמר אש"ר היינו תשובה הנקרא אש"ר מבחינת בינה להרהר בתש

 , תשים בדעתך לפניהם, היינו לפני המשפטים.טוהמאשרינו

 

 תנאי להשגת בתורה –שמירת הברית 

 לכוון , בפרט להבנתה, והקדושה תורהבהשגה לתנאי צינו שמוהנה 
הוא תלוי בשמירת הברית, דראה מה שכתב ש -תורה לאמיתה של  

 , וז"ל:(אות קכה)אגרא דפרקא רבינו ב

, כגוונא דא עמודא דאמצעיתא דאיהו הוי"ה לא (י"ח ע"ב)בתיקוני זוהר תיקון ג' 
אישתמודע לנביא וחוזה אלא בהיכליה דאיהו אדנ"י וכו', ת"ח כל מאן דנטיר אות ברית 
דיוקניה רשים בשכינתא וצדיק, ומאן דאישתדל באורייתא דיוקניה רשים בעמודא 

 דאמצעיתא עכ"ל. 

 

 
ראה עוד בדברי תורה מהדורא תנינא אות מז, בשם הגה"ק משינאווא זי"ע, בנידון האם קובעין  יד

 תענית ביום א' או לא, עיי"ש באריכות.

 ב, פרי עץ חיים שער הברכות פרק ב. –ראה זוהר הק' ח"ב דף פה, א  טו
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בה, כשעדיין לא תקן חטא  הנה מזה יש להתבונן דאי אפשר להשיג התורה אפילו משתדל
הברית, ואפילו פשטיות התורה דהיינו לכוין הלכה לאמיתה אינו יכול אפילו הוא למדן 
גדול, דהרי עמודא דאמצעיתא לא אישתמודע אפילו לנביא אלא בהיכלא היינו שכינתא, 
והנה מאן דנטיר אות ברית רשים בשכינתא, משא"כ מאן דלא נטיר ח"ו, אעפ"י שמשתדל 

, ומאן דמשתדל רשים בעמודא דאמצעיתא, הרי עמודא דאמצעיתא לא אשתמודע בתורה
לנביא וחוזה אלא בשכינתא, ע"כ מהראוי להרהר בתשובה בפרטות על עון הברית קודם 

 .לימוד התורה, והש"י יאיר עינינו בתורתו

מענין הזה תוכל להתבונן אשר לפעמים הוא מן התימא על למדן גדול ואומר פשט, או 
ק דין, היפך מן המבואר לתינוק שלמד ספר, הוא לפי שעדיין לא תיקן חטא הברית, פוס

ולא הרהר בתשובה קודם העיון, ע"כ א"א לו להשיג האמת ורואה היפך האמת המבואר 
 . טזלעין כל, הש"י יצילנו

 
 כמעין הנובע –משפטי התורה 

 מענין סיום ימי  )ס"ג פרשת ויחי תשנ"ט(דרך זה ביאר פעם רבינו שליט"א ועל 
, שרק אז בסיום ימי התיקון זוכה להבנת שובבי"ם עם פרשת משפטים 

  משפטי התורה, וז"ל:

 

 
ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד כי  (מג ,תהלים קיט)בזה יובן מה שאמר דוד ו :וניבר םש ךישממו טז

למשפטיך יחלתי, הנה אינו מובן הנתינת טעם מה שאמר שהש"י לא יציל מפיו דבר אמת להיות 
, הנה בעבור האדם ח"ו על (ב ,יומא פו)למשפטיו, אך הוא להיות כי בארבעה חלוקי כפרה  שקיוה

כריתות ומיתות ב"ד, תשובה ויוה"כ תולין ויסורין ממרקין, הנה לא תוגמר הכפרה עד אחר קבלת 
היסורין, ובין כך וכך הנה ח"ו לא יראה האמת בתורה, אך ידוע שאדונינו דוד קיבל על עצמו יסורין 

ומיום שנתת אל  (יב ,דניאל י), ומבואר הוא בדניאל שנאמר לו (א ,סנהדרין קז)יקש עליהם כשארז"ל וב
לבך להתענות נשמעו דבריך, וז"ש דוד אל תצל מפי דבר אמת )הגם שלא קבלתי עדיין יסורין( 

 .כי למשפטיך יחלתי, אני מקוה ומצפה לקבלת היסורין אימתי יבואו לידי ואקבלם מאהבה

נו במקום אחר שאל יפול לב אדם עליו ויירא מעונשי היסורין ולא ישוב אל י"י ביודעו וכבר כתב
שלא תוגמר הכפרה אלא בקבלת היסורין, כי הש"י חנון ורחום ויראה ללבב, בשובו בתשובה 
באמת בחרטה ועזיבה וקבלה על העתיד, אזי ינכה לו גם מן העונות החמורין ע"י יסורים קלים, 

וכיוצא, וגם מסירת נפש בכח בקריאת שמע  (ב ,ערכין טז)לכיס ליטול פרוטה וכו' כגון הושיט ידו 
 .(א ,אקכ)מהני לנכות כל חטא ועון אפילו עון חילול השם כמבואר בזהר במדבר 
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למה פרשה זו סתומה  )ב"ר פצ"ו א(ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה גו'. ובמדרש 
מכל הפרשיות של תורה, אלא כיון שנפטר אבינו יעקב התחילה שעבוד מצרים על ישראל. 

הוא סתומה, מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו. ד"א, למה  ד"א, למה
 .היא סתומה, מפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם.

 מה הוא" סתומה פרשה" שענין לפרש ויש. ם"השובבי ימי מתחילים זו בשבוע והנה
)תקוני זהר  הזהר דברי מתוך המבואר מטעם והוא. מהם ונעלמה סתומה התורה שנעשתה

שאי אפשר להשיג מושכלות התורה אפילו אם משתדל בלימודה, כשעדיין לא  הק' תי' ג(
תיקן חטא הברית, ואפילו פשטות התורה, דהיינו לכוון הלכה לאמיתה, אינו יכול, אפילו 

 . )עיין בני יששכר מאמר גדולה תשובה דרוש י(הוא למדן גדול 

השעבוד. אבל כשמת יעקב "נסתמו עיניהם ולבם  ולזה אמר שכל זמן שחי יעקב לא הורגש
של ישראל מצרות השעבוד", פירוש שנסתמו עיניהם ולבם מן התורה, ולכן הרגישו ביותר 

 לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי.  )תהילים קיט, צב(צרות השעבוד, ובבחינה שנאמר 

הרוצה  כות סג, ב()ברוזה שימי השובבי"ם נמשכים עד פרשת משפטים, שהרי אמרו חז"ל 
שיתחכם יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, שהן כמעין נובע. וכיון 
שכדי להבין ולהשכיל חכמת התורה צריך לתקן כל מה שפגמנו בחטא זה, הרי רק בסוף 
ימי התשובה קוראים פרשת דיני ממונות ולהחכים בחכמת התורה. וכן עוד מקדימים 

נת התורה, פרשת יתרו, שהרי גם לכוון לעומק הפשט של כל הלכה אי לפניה פרשת נתי
 אפשר אלא על ידי תשובה.

 
 זמן המסוגל לתיקון פגם הברית –כי תשא את ראש בני ישראל  –שבת שקלים 

 שבת  –שמסגולת האי שבת  )ס"ג פרשת משפטים תשנ"ו(שליט"א ביאר פעם ורבינו 
הוא גם כן עת רצון לקבלת תשובה על חטא פגם הברית, ש –שקלים  

 , וז"ל:ושזה הוא הענין של נשיאת ראש בני ישראל

במה תרום  )ב"ב י, ב(והנה שבת שקלים היא עת רצון לגאולה שלימה, כמו שאיתא בש"ס 
)פ"ז מהל' תשובה את קרן ישראל, בכי תשא. ויש ליתן טעם לזה, ע"פ מה שפסק הרמב"ם 

שעל חטא  )ח"א ריט, א("שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה", והנה ידוע מדברי הזה"ק  ה"ה(
 ה. ולכאורה לפי"ז הרי בהכרח היא שתעכב הגאולה חלילה. פגם הברית לא מועילה תשוב
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 )מאמרי חדש אדר מאמר שקל הקדש אות יב(אך מבואר בדברי כ"ק אא"ז בעל בני יששכר זי"ע 
"שבפרשת שקלים יש ששה שמות הוי"ה, דמצות שקלים מכפרת על חטא מכירת יוסף, 

"לכפר על נפשותיכם", שהוא סוד הברית שמכרוהו למצרים ערות הארץ כו', וזהו סוד 
היינו עון הוצאת ז"ל כו', וכיון שהשקלים מכפרין על חטא הברית דרגא דיוסף, על כן 
יש בפרשת שקלים ו' שמות הוי"ה בגימטריא יוס"ף", וכיון ששבת שקלים היא עת כפרת 

 עון זה, ממילא הוא עת רצון לעורר על הגאולה שלימה. 

"גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם  יג, ב( )מגילהועפ"ז יש לבאר מה שאמרו חז"ל 
שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, והיינו דתנן באחד 

מפזר "ישנו עם אחד  )אסתר ג, ח(באדר משמיעין על השקלים". דהנה קטרוג המן היה 
ניצוצות עם  בין העמים". ויש לפרש, שקיטרוגו היה על חטא זה, אשר נתפזרוומפרד 

מבין הגוים", היינו  פזורנוקדוש בין העמים, וכעין שפי' האר"י ז"ל בתפלת "וקרב 
. ועל חטא זה אמר יזשמתפללים שיקרב השי"ת מה שפזרנו אנחנו בעוה"ר בין הגוים

המן "ואת דתי המלך אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם", שהרי לא מועילה תשובה 
טל קטרוגו זה, "לפיכך הקדים שקליהן לשקליו", שהרי לחטא זה חלילה. והנה כדי לב

 השקלים מכפרים אף על חטא הברית, והיא תקותן של ישראל. 

והטעם שהשקלים מכפרים על חטא הברית, אע"פ שהתשובה לא מתקבלת, נראה, לפי 
המבואר בספה"ק בטעם שלא מועילה תשובה, יען תשובה היא "בלב", וחטא זה שרשו 

כן אין התשובה עולה עד שם. ולפ"ז יאמר דשאני שקלים, אשר נאמר בפגם המוח, ועל 
בני ישראל", כלומר, שבכחם לתקן אף פגם שבמוח, שעולה עד  ראשבו "כי תשא את 

 

 
והנה בהיות  , וז"ל:)ליל שב"ק פרשת וארא תשנ"ח(ראה עוד מה שביאר רבינו שליט"א בהזדמנות אחרת  יז

"ם, נכון להזכיר דברי זקיני הגה"ק מהרי"א מקאמרנא זי"ע, שפי' שבועות אלו ימי השובבי
"כי תצא למלחמה על איבך, וראיתי סוס ורכב עם רב ממך,  )דברים כ, א(בספה"ק היכל הברכה עה"כ 

לא תירא מהם, כי ד' אלקיך עמך המעלך מארץ מצרים", שמה שיש לך אויבים, סוס ורכב עם רב, 
צוץ מנשמתך שנפל בעמקי הקליפות. ומוסיף לפרש עוד "ממך", כל זה הוא "ממך", שיש בהם ני

שע"י לב נשבר וענוה שלך, לא תירא מהם כו', כי ד' אלקיך המעלך "בכל עת ורגע" מארץ מצרים, 
 מלשון מיצרים, הוא יעלה אותך ממיצר ששלך, עכדה"ק. 

צרים, היינו שזוכה המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מ )שבת קיח, א(ואפשר שזה ענין אומרם 
להעלות נחלתו הפזורה בגלות ומצרים, ולהחזירה לגבולי הקדושה, ועי"ז, זוכים לגאולה, כלשון 
 הזמר )לליל ש"ק( כל מקדש שביעי כו' שכרו הרבה מאוד כו' איש על מחנהו ואיש על דגלו, והבן. 



 מאמרי הבני יששכר זי"ע    (ג)עבודת ימי השובבי"ם 
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 ראש, ולכן היא כפרה אף לחטא זה. 

והנה בשבת זה, הוא עת ה"נעילה" של ימי השובבי"ם, שנמשכים עד פרשת משפטים. 
כפי יכולתו. ברם, אעפ"כ הרי עדיין לא תקנו כל אשר שחתנו, ובודאי עשה כל אחד ואחד 

אף מעט מהמעט. לכן, עתה בשבת שקלים, עלינו להתפלל "פתח לנו שער בעת נעילת 
 שער", שהיא עת רצון לכפר על נפשותנו, מתוך תשובה וקריאה בפרשת שקלים. 

 
 "שא לש עבטמ" םע 'ה תדובע – םילקש תבש

  ג"ס) א"טילש וניבר םעפ ראיב ,םילקש תשרפל ם"יבבושה ימי רשקהב דועו

 םדאה ךירצש ךרדה אוה "שא לש עבטמ" ןינעש (ט"נשת םיטפשמ תשרפ 
 :ל"זו ,תורירקל ותוא איבמ אטחהו ,ה"בקה תא דובעל

כתב כ"ק אא"ז זי"ע טעם למה  )מאמרי חודש אדר מאמר השקלים אות א( יששכר בשער והנה
)דברים פרשת שקלים קודמת לפרשת זכור, עיי"ש. ולעניננו יש לומר, דהנה בעמלק נאמר 

אשר קרך בדרך, מלשון קרירות. ופירשו ספרי החסידות שעמלק הכניס קרירות  כה, יח(
לים, שהוא ענין ההתלהבות והעבודה בעבודת ד'. ולפי"ז פשוט שמקדימים לו פרשת שק

 באש קודש, כענין שהראה מטבע של אש ואמר כזה יתנו.

שבית המקדש השלישי יבא משוכלל מן השמים,  )סוכה מא, א(והנה מבואר ברש"י ותוס' 
בית יעקב אש. ואפשר שמה שהוא נבנה  )עובדיה א, יח(ויהיה בנין של אש. ועל שם זה נקרא 

שראל, הוא על ידי שהם כמטבע של אש שבעולם עליון, לכן נבנה ע"י תורה ומצוות של י
מהם מקדש ד'. וזו עיקר העבודה של שבת זו, שבת שקלים, להבעיר אש קודש בתורה 

 ותפלה וכל מצוות ומעשים טובים. 

ויתכן שכל ימי השובבי"ם הם הכנה לשבת שקלים, בבחינת סוף מעשה במחשבה תחלה. 
קנים עולה בהם "מטבע של אש" וראוי לעבודת שבת שקלים. כי רק גוף ונרו"נ כשהם מתו

אבל גוף פגום ומושחת ח"ו אינו מתהפך לאש. וכן הדבר מורגש בחוש אצל כל אחד, 
שבזמן שהוא מתנהג בקדושה ובטהרה, שומר עיניו מראות ברע, ושומר לבו ממחשבות 

ורה והתפלה זרות, מתפלל בהתלהבות ואש קודש. אבל אם הוא להיפך ח"ו, נעשתה הת
 לו לעול ולמשא, ואינו מרגיש בה שום טעם ועונג.


