
 

 

  
 � , ה� סימני פרשיות�''מפרשת שמות מתחילי� ימי שובבי �� ''ימי שובבי

שפטי�, וה� ימי תשובה, ע''ד הפסוק מ ,תרוי ,שלחב ,אבארא, ומות, ש
מסוגלי� שימי� אלו הקדושי� כידוע מספרי� ושובו בני� שובבי�, 

  לתשובה. 
  

בדר� רמז עפ''י הפסוק (א', א') ואלה שמות בני ישראל הבאי� עוד וי''ל 
' גמטרי' מ''ב, רומז למ''ב ימי� של ששה שבועות ''ואלה'שמלת  –מצרימה 

מוסי" על הראשוני�, כמ''ש חז''ל כל מקו�  –אלה ו�, וזהו ''של ימי שובבי
מי שנאמר אלה פוסל הראשוני�, ואלה מוסי" על הראשוני�, דהיינו 

  וחיי� בעול� הזה ובעוה''ב.  לו זכויות שובה מוסיפי�תשעושה 
  

א''ר יהודה א''ר ש� ב� עפ''י הגמ' בקידושי� (ע''א)  ,ואולי י''ל בדר� חידוש
 ,ועומד בחצי ימיו ,ועניו ,אלא למי שצנוע ,אי� מוסרי� אותו ,מ''ב אותיות
שמא  ,ואינו מעמיד על מדותיו (לנטור איבה ,ואינו משתכר ,ואינו כועס

והמשמרו בטהרה, אהוב למעלה  ,ישתמש בו להנק�) וכל היודעו והזהיר בו
ונחמד למטה, ואימתו מוטלת על הבריות, ונוחל שתי עולמי� העול� הזה 

הוי � הוא מ''ב ימי� לא ''שובביהזה שימי ד ולפ''ז י''לוהעול� הבא. 
 גה הנ''ל, אהובהוא במדרי ,מי ששב בימי� אלוש בא לרמז אלא, מקרה

''אנא ומטע� זה יש להזהר לומר בימי� אלו תפלת  למעלה ונחמד למטה,
כנגד הש� של מ''ב  ,בכוונה גדולה, שבתפלה זו יש מ''ב תיבות בכח''

  אותיות. 
  

�, ''חלי� שבועות האלו של שובבי ,שבימי חודש טבת ושבט ,וכ� יש לרמז
, ובראש שבט מתחלתו, ובסו" טבת הוא אות תורובו של חודש  ,סו" טבת

שביחד ה� מלת ''תשב'' ע''ד הפסוק תשב אנוש עד  ,ב � ששבט אותיות 
  דכא, ותאמר שובו בני אד�.  

   
 מסוגלי�אלו  �שימי �, דהיינו''של שובבי נתגלה הרמזלמה יש להעיר ב) 
עפ''י הפסוק (שמות, ג', י''ב) ויאמר כי  וי''להפרשיות.  בשמות של ,תשובהל

אהיה עמ�, וזה ל� האות כי אנכי שלחתי� בהוציא� את הע� ממצרי�, 
פרש''י וששאלת מה זכות יש לישראל  –תעבדו� את האלקי� על ההר הזה 

שיצאו ממצרי�, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידי� לקבל התורה 
אע''פ שבנ''י היו ול כח התורה, שגדש נראה מזהעל ההר הזה עכ''ד. 

לצאת ממנה ע''י  זכו כעובר בבט� אמו, שוקעי� במ''ט שערי טומאה,מ
בשמות האלו ימי� השמטע� זה נתגלה קדושת  ולפ''ז י''לקבלת התורה. 

על יצרו,  התגברלאד� יכול  ,תורהשל הפרשיות, לרמז שרק ע''י עמלות ב
  תורה. שעוסק בל� ב� חורי� אלא מי וכמ''ש חז''ל אי� 

  
וימררו  –, על דברי הזוה''ק וי''ל עוד עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי� זצ''ל

בו� הלכה. ילזה  –זה ק''ו. ובלבני�  –זו קושיא. בחומר  –את חייה� 
שלא  מדה כנגד מדה, שבשביל ,היו בשעבוד מצרי� שבנ''י ,שהכוונה הוא
אמר� (אבות) כל העבידו� בעבודה קשה, וכ� כולהו, וכמ ,עסקו בקושיא

 ולפ''ז י''להפורק ממנו עול תורה נותני� לו עול מלכות ועול דר� אר#. 
שרק  , לרמזבשמות של הפרשיות האלו ימי�השמטע� זה נתגלה קדושת 

ע''י תשובה, דהיינו לחזק בלימוד התורה, יכול לצאת מ� הגלות המר הזה, 
  .  בזכות התורה ממצרי�אז כמו שיצאנו 

  
ימי תשובה, אבל קריאת  ימי�השאע''פ שמצד הימי� עצמ�, אי�  וי''ל עוד

בפרשיות אלו האי� כלל ישראל היו שמבואר הפרשיות מעורר הזמ�, וכיו� 
לגאולה ע''י קבלת זכו את מצרי�, כעובר בבט� אמו, ואעפ''כ וממשוקעי� בט

בלימוד התורה, בודאי יזכה ו ,תשובהלכ� מי שמתחזק בימי� אלו בהתורה, 
  . אכי''ר עונות ולכל טובת לכפר

  
עפ''י רעמני# זצ''ל, ק, עפ''י דברי הרה''ק ר' מרדכי מוי''ל באופ� אחר

אחותו מרמזת על התורה, ש ,ותתצב אחותו מרחוק ב', ד') שמות, (הפסוק 
ע''ד הפסוק אמור לחכמה אחותי את, וזהו ותתצב אחותו מרחוק, שהתורה 

עומדת מרחוק מכל אד�, ואי� מתגלה לו סוד פנימיות התורה, עד שרואה 
שהאד� מתנהג כשורה, וזהו לדעה מה יעשה לו, אי� יתנהג בעשיותיו, ורק 

 האלו ימי�הגלה קדושת שמטע� זה נת ולפ''ז י''לאז זוכה לאור התורה. 
 תורה. מי שעושה תשובה יכול לזכות לשרק בשמות של הפרשיות, לרמז 

  
ראש ישיבת  ,למר� הגאו� ר' ברו� בער זצ''ל ,ברכת שמואלספר בהקדמה ל

�כתב שמר�  ,שנרש� ע''י חתנו הגאו� ר' ראוב� גרוזובסקי זצ''ל ,קמני
רגיל לומר שהתורה אוהבת הי' זצ''ל מלבד התורה לא אהב דבר בעול�, ו

רק את מי שאינו אוהב דברי� אחרי� רק אותה, ורק לאיש כזה היא 
אי�  ,ומרשה לו לקנותה, אבל מי שאוהב אחרת עמה ,מוסרת את עצמה

   .לו תהתורה נמסר
  

יש ו' ואת צעקת� שמעתי. , עפ''י הפסוק (ג', ז') ויאמר ה' וגוי''ל באופ� אחר
ישראל היו משוקעי� בטומאת מצרי�, שא" ש ,שהפסוק בא לרמז לפרש

שמטע� זה מרומז  ולפ''ז י''למ''מ עלתה צעקת�.  ,כעובר בבט� אמו
בשמות של הפרשיות, לרמז שאפילו מי שרחוק האלו ימי� הקדושת 

מהקב''ה רח''ל, אסור להתייאש, וצרי� להתחזק בימי� אלו, וכמו 
לאור  זכהויו, נשהקב''ה שמע צעקת בנ''י במצרי�, כמו''כ ישמע צעקת

  התורה. 
  

וי''ל עוד עפ''י דברי הבני יששכר (הרה''ק ר' צבי אלימל� מדינוב זצ''ל) 
ו מ� האריז''ל (שער �, מקובל בידינ''הנה הימי� האלה ימי השובבי

לתק� עו� הברית, ולהוציא ניצוצות הנדחות מתו�  היחודי�) שסגולת�
שובה עילאה) ואי� תשובה מעולה מאד (ת צרי� עמקי הקליפות, ובודאי לזה

מיהו הבטיחנו כח בידינו לשוב בתשובה כזה, בתעניות וסיגופי� ויחודי�, 
רעיתי, ודרשו חז''ל פתחו לי השי''ת (שיר השירי�, ה', ב') פתחי לי אחותי 

של מחט, ואני אפתח לכ� כפתחו של אול�, דהיינו אפילו בדבר  כחודו
ה כשיעשע� כל זה  כת לתשובה גדולה, כפתחו של אול�,עבירה המצטר

ועזיבת  ,וידוי דברי� באמת בחרטה ,האד� את שלו, ויפתח בתשובה
א לתשובה וויורהו הדר� לב ,החטא, וקבלה על העתיד, הקב''ה יפתח הפתח

  עילאה. 
  

שצרי� כל  ט זצ''ל (קדושת יו''ט)וד עפ''י דברי דו''ז הרה''ק מסיגעוי''ל ע
שפש בדרכיו כמאמר הנביא, � לתשובה, לפ''שובביהאיש לעורר עצמו בימי 

שובו בני� שובבי�, והחי ית� אל לבו לתק� פג� בנפשו, וביותר צרי� לתק� 
ח''ל, כמבואר בספרי� הקדושי� כל החטאי� ר החטא הידוע שבו נכללי�

ולטהר  ,תקנו ימי תענית בימי� הללו, ואשרי האיש שזוכה להזדכ� עצמוש
הזה מסוגל לתיקו� הלז מ� החטא הזה, וכמעט אי� צדיק באר#, והזמ� 

בכי בכידוע, וע''כ יראה כל איש ואיש אשר רוח חיי� בקרבו לשפו� לבו 
לפני הקב''ה כמאמר הנביא, שפכו כמי� לב�, כי הכל הול� אחר הלב, עי� 

   רואה ולב חומד, כמ''ש ולא תתורו אחרי לבבכ� ואחר עיניכ�. 
  
 הרה''ק ר' צבי אלימל� מדינוב זצ''ל �אלא שמות בנ''י הבאי� מצרימה ג) 
וק הג� שמדבר הפס שגלות מצרי� כולל כל הגליות, על כ� פי' )דכלהאגרא (
א ''מצרי�'' גלות מצרי�, ע� כל זה מרמז על כל הגליות, ומטע� זה נקרמ

והנה הגאולה מכל הגליות הוא ע''י תורה ותשובה,  שהוא לשו� מיצר וצער,
והנה תשובה יוכל כל אד� לעשות, משא''כ תורה מי שאינו תלמיד חכ� 

יכול לעסוק בה, והבטיח השי''ת לדוד שיהי' חשוב אמירת תהלי�  אינו
 יבנ' תשמו' הואל' �כעוסק בנגעי� ואהלות, וזה שנרמז בס''ת הפסוק 

 ביעק' תא' המצרימ' �כ� בס''ת סו" הפסוק , ותהלי� – �הבאי' לישרא'
  . תשובה – וובית' שאי'
  

''תשובה  אלו של , שהטע� שמרמזי� מלותויש להוסי  על דבריו הקדושי�
הכל  סו  דברלרמז הפסוק בקהלת (י''ב, י''ג)  ,תיבות ותהלי�'' בסופי

כי זה כל האד�, דהיינו מי  נשמע, את האלקי� ירא, ואת מצותיו שמור,
שזהו  ,כה להיות ירא אלקי�ועוסק בתורה, בתהלי�, ובתשובה, זתמיד ש

  

  
  פרשת 
  שמות
 ותשע''

  לפ''ק



 

 

ר' אלחנ� ווסרמ� זצ''ל (ראש ישיבת  הרה''גוכמו שאמר עיקר מעלת האד�, 
ברנובי#) שאל תעלה בדעת� שיראת ה' היא מעלה באד�, אבל ג� מי שאינו 
ירא שמי� הוא אד�, אלא שחסרה לו מעלה זו האחת, כי מי שאי� בו יראת 
שמי� אינו אד� בכלל, אלא כאחד מבעלי חיי� כמו שכתוב ''את האלקי� 

  ראת ה' היא כל האד�.ידהיינו שירא וגו' כי זה כל האד�, 
  

עפ''י הגמ' בעבודה זרה (י''ט) עפ''י הפסוק (תהלי�, קי''ב, א')  וי''ל עוד
גבור.  –פרש''י  –אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש  –איש ירא את ה'  יאשר

וכיצד יתגבר ''במצותיו חפ# מאד'' דהיינו שעושה מצוות כנגד יצרו המסיתו 
   . לרע, ובזה הוא מתגבר עליו ונקרא ''איש ירא את ה' ''

  
, שע''י יראת ה' ישכיל ברוח הקודש את סודות שועיי� במלבי''� ש� שפיר

זהו הפקודי� וטעמיה�, וע''כ יחפ# מאד במצותיו, כי יבי� מעלת� וסוד�, ו
במצותיו חפ# מאד, דהיינו ע''י יראה,  ,אשרי איש ירא את ה' �כוונת הפסוק 

. עכ''ד הוא עושה המצוות, לא בשביל השכר, אלא בשביל המצוות עצמ�
, � בשמות של הפרשיות''ואפשר מטע� זה מרומז קדושת הימי� של שובבי

ממ''ט שערי  , וראה האי� בנ''י התעלולרמז שמי שלומד פרשיות הנ''ל
זרז עצמו לעשות ע''י קבלת התורה, בודאי י ,למ''ט שערי קדושה ,טומאה

נקל בימי� אלו לעשות בודאי תשובה בימי� אלו, שהקריאה מעורר הזמ�, ו
  ולהתעלות למדריגות גדולות.  ,תשובה

  
מקובל בידנו מ� האריז''ל (שער  ''�''ימי השובבי''ימי� האלה ד) הנה 

סגולת� לתק� עו� הברית, ולהוציא ניצוצות הנדחות  היחודי�, ל''ה) אשר
יכול  קדושת ימי� אלו, שע''י תשובה נראה מזהמתו� עמקי הקליפות. 

  כגו� עו� הברית.  לתק� אפילו עבירות חמורות
  

רבי טרפו� אומר כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצ#,  בנדה (י''ג)איתא 
ריסו (הוא המקו� למטה אצל הערוה, אמרו לו לר' טרפו� ישב לו קו# בכ

וצרי� למשמש ש� להוציאו) ולא יטלנו, אמר לה� לא, והלא כריסו הבקעת 
החיד''א מפני הקו#, אמר לה� מוטב תבקע כריסו, ולא ירד לבאר שחת. 

, אוי לאזני� שכ� שומעות, ולעיני� (לב דוד) כתב בש� הספר סדר היו�
ע ומאבינו שבשמי�, והרואה והש שכ� רואות, עד היכ� קדושת ישראל לבי�

אי� לא יהי' נזו" כל ימיו לפני המקו�, כי כמה וכמה פעמי� עבר על זה,  ,זה
ומי הוא אשר נקה מזה, ויותר ויותר מזה, ויוכל כל אד� להקרא רשע 
מורשע לפני המקו� בפה מלא, כיו� שעבר על זה כמה פעמי�, ואי� צרי� 

ומ� החיכו� בא לידי חימו�, ומ�  לומר א� הושיט ידו למטה לחכ� עצמו,
החימו� גר� החטא להוציא ז''ל, ואי� צרי� לומר א� הושיט ידו לרצונו בלי 
סבה גורמת, ואצ''ל א� הקשה עצמו לדעת שהוא חייב נדוי, ואי� רע אלא 
העושה  מעשי� אלו, שהוא רע סת� לשמי� ולבריות, משחית למעלה 

י לו ואוי לנפשו, מה כפרה יש משחית למטה, פוג� למעלה פוג� למטה, או
לו, מה תשובה יש לו, כמעט שננעלו ממנו שערי תשובה וכפרה, ובפרט א� 
התמיד בזה, גדול עונו מנשוא וכו', ואי� ל� דבר שעומד בפני התשובה 
השלימה, כי ימינו פשוטה לקבל שבי� הבאי� בכל לב ונפש, ומתחרטי� 

על מה שעבר עליה�, ולא ישובו עוד  ולב� סר וזע", מר ונאנחמעונות�, 
  לכסלה.   

  
איתא בסוכה (נ''ב, ע''א) כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. וכ�  הנה

ראת מסתברא שהיצר הרע משתדל יותר להכשיל אד� גדול בתורה וי
בתורה ויראת שמי�, ולכ� בימי� של  שמי�, מלהכשיל מי שאינו גדול

עבירות העשות תשובה, אפילו על �, אשר כל אחד ואחד יכול ל''שובבי
חמורות, בודאי היצה''ר משתדל הרבה להכשילו, כדי שלא יוכל להתעלות ה

�, אפילו ''בימי שובבי – ביתר ביאורלמדריגות גדולות של קדושה וטהרה. 
יותר, כדי במי שאינו גדול בתורה ויראת שמי�, היצה''ר מתגבר עליו ל

ל להגבי' עצמו למדריגות גדולות ו מלעשות תשובה, כדי שלא יוכלמנוע ממנ
  של קדושה וטהרה.

  
לנו עצה על זה רק תפלה, דהיינו להתפלל בימי שובבי''� ''ותצילני  ואי�

מיצר הרע'', וכמו שמבקשי� בכל יו� בברכת השחר ''ואל תביאנו לא לידי 
לעשות שיוכל כדי  ,ואל ישלוט בנו יצר הרע'' ,ולא לידי עברה ועו� וכו' ,חטא

  תשובה שלימה. 
  

הכל בידי שמי�  הלא איתא בחז''להאי� שיי� תפלה על זה,  אבל יש להעיר
עפ''י מאמר חז''ל הנ''ל (סוכה נ''ב, ע''א) כל הגדול  וי''לחו# מיראת שמי�. 

דכיו� שכבר התפלל שתרגילנו בתורת�  ולפ''ז י''למחבירו יצרו גדול ממנו. 
לידי חטא אנו לא שאל תבי מחדש, ודבקנו במצותי�, אז צרי� להתפלל

מהני  ,שבא מחמת שהוא גדול מחבירו ,על יצר הרע כזהועבירה ועו�, ש
שרק על היצה''ר הרגיל, יש די� שהכל בידי שמי� חו#  – ביתר ביאורתפלה. 

מיראת שמי�, אבל על היצה''ר החדש, שבא מחמת גדולתו בתורה ויראת 
יותר, מהני ב עליו היצה''ר מתגברש לכ� בימי שובבי''�והני תפלה. שמי�, מ

  . להנצל ממנו תפלה
  

מי שיש לו תשוקה גדולה ש צדוק זצ''ל (צדקת צדיק מ''ד) פי' הרה''ק ר'
לתאות הגו", אל יפל רוחו עליו, ויחשב כמה פגו� הוא שיש לו תשוקה זאת, 
אלא אדרבה הריהו כלי מוכ� לתק" אהבת ותשוקת דרישת האמת, וזהו 

ואמר לו כל על שנעצב אל לבו כי יצרו תוק" עליו,  ,שנחמו ההוא סבא לאביי
הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, וכ� הוא מה שאמרו ש� ''דלעתיד לבא 
צדיקי� נדמה לה� יצר הרע כהר, ורשעי� כחוט השערה'' כי לראשוני� 

  תשוקת� ותאות� עצומה ביותר. 
  

ורה בראתי יצר הרע בראתי ת ,עפ''י הגמ' בקידושי�, וי''ל באופ� אחר
תבלי�, דהיינו הדר� להתגבר על היצר הרע הוא ע''י תורה, אבל בודאי ג� 

מי� חו# מיראת שמי�, הכוונה צרי� תפלה, דזה שאמרו חז''ל הכל בידי ש
 תפלה לבד לא מהני, אבל תפלה ע� תורה ודאי מהני. הוא ש

  
א� כבר התפלל על תורה, שתרגילנו בתורת�, שלכאורה צ''ע שוי''ל עוד 
� להתפלל על הצלה מהיצר הרע, הלא אמרו חז''ל בראתי יצר הרע למה צרי

לעול� ירגיז אד� יצר טוב  עפ''י הגמ' בברכות (ה')וי''ל  בראתי תורה תבלי�.
וא�  ,על יצר הרע, א� נצחו מוטב, וא� לאו יעסוק בתורה, א� נצחו מוטב

''ע וג� ש� צלאו יקרא ק''ש, א� נצחו מוטב וא� לאו יזכיר לו יו� המיתה. 
, האי� לא מהני לימוד התורה, הלא איתא בראתי יצר הרע ינויקושת

, שבודאי לימוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפותוי''ל בראתי תורה תבלי�. 
התורה די להנצל מהיצר הרע, וע''כ איירי שהיצר הרע מתגבר עליו יותר 

ו כוונת זהש ולפ''ז י''למכדי רגילות, וע''ז צרי� עצות אחרות להינצל ממנה. 
היצר הרע  ,ודבק במצוות מורגל בתורהאיירי דאע''פ שהוא התפלה כא�, ש

מתגבר עליו, וע''כ איירי שהיצר הרע מתגבר עליו יותר מכדי רגילות, ובפרט 
  בימי שובבי''� וכדברינו הנ''ל, ובאופ� זה ודאי מהני תפלה להנצל ממנו.  

  

  
� גני�. ג) אגרא דפרקא. ד) דר� א) רגל ישרה. ב) מעי �ספרי� הבעל מחבר אדמו''ר מדינוב, שפירא זצ''ל,  ב� הרה''ק ר' פסח לזכר נשמת הרה''ק ר' צבי אלימל�

עלומה. ח) והי' ברכה. ט) ריח דודאי� על מסכת מגילה. י) חידושי מורינו הרבי צבי אלימל�. יא) דר� עדותי�. תקודי�. ה) בני יששכר. ו) אגרא דכלה. ז) מגיד פ
רבי צבי אלימל� על מל� לספר סור מרע. טז) הגהות מורנו רבי צבי אלית על משניות. טו) הוספות מורנו . יג) דברי� נחמדי�. יד) ברכה משולשיב) כלי הרואי�
י את הספר ''בנכשראה הגאו� ר' שלמה קלוגער זצ''ל רבי צבי אלימל� על תורה נביאי� וכתובי�. יח) תקנות תמכי� דאורייתא. . יז) ליקוטי מורנו הזוהר הקדוש

  מספרו הזה. כמו שנראה בתורה,  תו� גדלווציששכר'' אמר, לא ידעתי עד כמה ע
   

שיהי' לה ב� שיאיר את  ה אצל הרה''ק ר' אלימל�, הבטיח להסק זצ''ל הי' דוד של א� הרה''ק ר' צבי אלימל� זצ''ל, וכאשר היתנעהרה''ק ר' אלימל� מליז
ש� אלימל� על שמו, ובשנה ההיא נולד הרה''ק ר' צבי אלימל�, וכאשר הי' קשה לה לקרוא את בנה בש� דודה בעודו העול� בתורתו וקדושתו, ותקרא אותו ב

הנה הצבי איננו בחיי� חיותו, לכ� הוסיפה לו עוד ש� צבי, ונקרא שמו בישראל ''צבי אלימל�'' ויגדל הנער ותביאהו אל דודה הרה''ק ר' אלימל� ויאמר לה, 
    .ה הקט� גדול יהי', ויאיר בתורתו וקדושתו בכל העול� כולו, וכ� הי'מל�, ובכל זאת ז

  
קאלושי�, י''ז טבת  –נלב''ע ח''י טבת תר''א, יהא זכרו ברו�. (זכרתי שביו� הסתלקותו של זקני הרה''צ ר' משה מנח� שפיגעל זצ''ל האדמו''ר מאסטראוו 

  ).בח''י טבת תשמ''ב, הי' לומד ספר בני יששכר כדי להכי� ליומא דהילולא של רבינו זצ''ל
  

בה טובה, והי' לפלא בעיני השומעי�, וכשנפטר בח''י טבת, הבינו כי זאת יתקבר בשאמר הרבה תורה על הפסוק (בראשית, ט''ו, ט''ו)  ,לפני פטירתו כמה זמ�
 . נוטריקו� ת'קבר ב'שיבה ט'ובה רמז לה�, כי טבת

  
אמר דו''ז הרה''ק ר' שלו� מבעלז זצ''ל, חבל על יהודי כשר שהל� לעולמו, אמרה לו הרבנית, וכי רק יהודי כשר הי', הלא הי'  ,זצ''ל מדינוב כשנפטר הרה''ק

  . אדמורי''�  מפורסמי� שכיחי�, א� יהודי� כשרי� אינ� שכיחי� כלל ,אדמו''ר מפורס�, אמר לה ר' שלו� זצ''ל, ברו� הש�
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