
 

 קונטרס

 בביםובו בנים שוש

 באור תורת החסידות י השובביםימעבודת 

 נפשנכתב באופן שוה לכל 

 

 סוד תיקון השובבי"ם מהו -פרק א' 

 הפגם במחשבה –פרק ב' 

 הפגם במעשה –פרק ג' 

 הזמן המיוחד שלפני השינה –פרק ד' 

 התיקון הנעשה בקריאת שמע שעל המיטה –פרק ה' 

 

 

 

 

 

ים ור יפ ום הכ י שע"ח( י"ל ערב  )ת ות  יד 'ס ולם ח ' 'נת ע 'הא ש  ת

ן  כו ות"מ יד חס וד ה יס יעקב  " וב בן  י ברק 02רח  בנ

2 50 -60 3-099 6 – 2 50 -60 3-0990 w5 388994 @g mail. c om 

mailto:w5388994@gmail.com


 ב ם"בנים שובבישובו  

 
 

 מהו סוד תיקון השובבי"ם -פרק א' 

בימים אלו עוסקים רבבות אלפי ישראל בתיקון נפשם רוחם ונשמתם לקרבם למקור מחצבתם 

יתברך. האויר מלא ברגשי השתוקקות וטהרה, ורוח אחד מביא רוח חיים ברעהו, לאמר שובו 

באופן כללי מתחלקים תיקוני התשובה לשלשה: תשובה תפילה וצדקה.  בנים שובבים.

בנים וקופותיהם השונות, דואגים לפרסם את סגולותיהם העוסקים בחלק ה"צדקה", וועדות הר

מיוחדות של ימים אלו בחלק הצדקה, ובחלק התפילה שעליהם מתפללים הרבנים של ה

 הוועדות. אך תשובה מה היא?

נה תענית, שהרי התשובה קדמה המאור ושמש פ' כי תבא מוכיח כי בוודאי שהתשובה אי

לעולם, והרי המושג של התענית שהוא העדר אכילה ושתיה אינו שייך אלא לאחר שנברא 

העולם, אם כן מוכרח שהתענית אינו אלא הכנה לתשובה עצמה, ואם כן עלינו לדעת מה היא 

 התשובה בכלל ובפרט התשובה השייכת לימים אלו.

בואו ונצא ונעיין והנה ידוע שתיקונים אלו מיוסדים על פי תורתו של מרן האר"י הק'. אם כן 

 ומה אופן תיקונו. שאותו באים אנו לתקן בימים אלו, בתורתו של האר"י ונלמד מה הוא הפגם

 במחשבההפגם  –פרק ב' 

כשנעיין במהותו של הפגם ההוא שאותו באים אנו לתקן בימים אלו, נראה כי הפגם הזה שורשו 

האדם המקושרת בתענוג שלו, דהיינו שהאדם מקושר לתענוגים של  מחשבתשורש הוא ב

וכמו  מקושר לתענוגים זרים הוא במחשבה סט"א. וידוע שראשית הפגם בכך שהאדםה

 .שנבאר

כלל גדול הוא, כי שורש של כל פגם הוא במחשבה, דהיינו שכשהאדם חושב בדעתו על איזה 

דבר שהוא תענוג, מוכרח הוא שיהיה לו תענוג בזה, אם המחשבה עמוקה היא, ונחקקה בשכלו 

 שברחוב העירמאיזה סיבה שהיא, היינו שאם אדם ירמה את עצמו למשל, שבשלולית הבוץ 

יש טיפות מים המחיות לב ונפש, וכל טיפה מהם תחייהו לאורך ימים ושנים, אזי יהיה לו תענוג 

 גדול ועצום מזה.

הם תענוגים הנשברים, שהיצר הרע עושה לאדם דמיון על התענוגים ההם וכעין זה ממש 

ל האדם, שבגשמיות, שמשם מקור חיותו, והגם שנדמה ששליטת היצר הרע הוא במידותיו ש

באהבתו ויראתו, הרי שכל זה הוא רק בתחילת שליטת היצר הרע, אבל לאחר שהאדם שומע 

בקול היצר, ואז גם מהרהר בעבירה בבחירתו אחרי שנדמה לו שיש בה איזה תענוג אמיתי, אזי 

ופגם )גורם שיהיה פגם אמיתי וקבוע במחשבה שלו, שתהיה נמשכת אחר התענוגים הדמיוניים. 



 ג ם"בנים שובבישובו  

 
האר"י הק' נקרא דעת דאבא ואמא, שהם עולמות המחשבה שמהם נמשכת מחשבת האדם, וכדאי' זה בלשון 

 (בכתבי האר"י בק"ש שעל המיטה ששם פוגם האדם במחשבות רעות.

 במעשההפגם  –פרק ג' 

, אזי גורם שיוולדו בעולם כוחות של טומאה, בפגם הידוע וכאשר האדם פוגם במעשה ממש

הגם שאינם נראים לעינים, והם נחשבים בבחינת בנים של האדם, שהם כוחות גמורים וקיימים, 

, ומבלבלים אותו בעבודת בכל עת קיומם הם מושכים את האדם המולידם אחר תאוות רעותו

פני שכך הוא הכלל, שכל מחשבה שירדה ויצאה לידי פועל במעשה, נעשית מציאות מ ה'.

 קיימת וקבועה, ואי אפשר לעקרה על ידי מחשבה קלה כי אם בטורח גדול.

שיקבע מחשבתו בחזקה  (על ידי המשכת שפע לדעת דאבא ואמא, היינו)ועקירת כוחות אלו, היא 

תענוג . ואז תחזור נפשו להתדבק ב"קרבת אלוקים לי טוב"ואני , שהוא תענוג בתענוג האמיתי

האלוקי ית"ש. וקביעת מחשבה זו נעשית בפסוק שמע ישראל שהוא בקריאת שמע שעל 

 המיטה.

 הזמן המיוחד שלפני השינה –פרק ד' 

ועתה נבאר למה תיקון זה נעשה דוקא בקריאת שמע שעל המיטה. ובתחילה נקדים מהו 

ינו שיש לאדם כוח התענוג העצמי שלו השינה. השינה היא שיבת כוחות הנפש לשרשם, דהי

הכח שמתענג בעצמו ובחיותו, ישראל בכוחות הקדושה וגוי בכוחות הטומאה, וכל פעולותיו  –

במשך היום הוא כדי להביא לגילוי התענוג שלו, ותמיד מחשבתו של אדם כשפועל איזו פעולה 

היינו מי שמגושם שיבא בסופו של דבר למצב שאליו חפץ,  –הוא על התכלית של הפעולה 

ומונח בהבלים אזי כל מחשבתו הוא שיוכל בסופו של דבר לשבת רגל על רגל ולדבר דברים 

בטלים עם חבריו ומרעיו, ומי שהוא עובד את ה', אזי כל מחשבתו הוא שיוכל לבא למצב של 

 לגלות את התענוג האלוקי שבנשמתו. –"להתענג על ה'" 

ם, שאז האדם סיים לפעול את כל מחשבות חפצו שתכנן סוף היובוכח תענוג זה מתעורר באדם 

האם אכן הגיע לתענוג  –לעשות במשך אותו היום, ואזי מתעוררת מחשבתו של האדם בשאלה 

הרצוי? האם יכולים כוחות האדם לחזור לשורש הכוחות שבנפש שהוא התענוג ולהביא את 

אדם שלא זכה להתענג על  התענוג הרצוי? ולכן באותו זמן יש התגברות כוחות הטומאה על

ה' באותו היום, כי מרגיש האדם שלא הגיע לתענוג, שאליו נכספה נפשו, ובפרט נפשו של 

 האיש היהודי שנחצבה מעולם התענוג כי בת מלך היא.

וחכמי הטבע אומרים שעיקר מנוחת האדם הוא במחצית הראשונה של הלילה, ודבר זה הוא 

שאדם היושן בחציו  ,הלילה(קמים בחצות רבה אנשי עליה המו ששמענו מה)כ בדוק ומנוסה

שון של הלילה אזי מנוחה זו איכותית וחזקה בכוחה יותר משינה במחצית השניה של הרא
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שהוא ענינה של  –הלילה. וטעם הדבר הוא מפני שאז חוזרים כוחות הנפש לכח התענוג שלהם 

  השינה, וסיום הענין הזה נעשה בחצות הלילה.

, וככל שדאגתו עמוקה כך בדאגה אינו יכול להירדםשרוי וזה הטעם שאנו רואים שאדם שהוא 

קשה עליו להירדם, ואם הדאגה עמוקה מאוד אזי ממש לא יתן שנת לעיניו כמאמר דוד המלך 

ְלֵעיָני ד( ִאם ֶאּתֵן ׁשְַנת , תהילים קלב)אשר מרוב צערו על גלות השכינה אמר עליו השלום 

י שהשינה היא על ידי , וזה מפנִמׁשְּכָנֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב ה'ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום לַ  - ְלַעְפַעּפַי ּתְנּוָמה

חזרת כוחות הנפש לתענוג שלהם, והמחשבות מתאספים ומתיחדים עם התענוג של האדם, 

והאדם מהרהר בשעת שינתו בכל מה שהיה מקושר אליו באותו היום, ואם זוכה והיה מקושר 

 לתענוג שבתוה"ק במשך היום אזי זוכה ולומד בישיבה של מעלה.

בשינתו היא מכח מנוחת נפשו בהיותה דבוקה בתענוג הפנימי וכל מנוחת הנפש הבאה לאדם 

ט, כי השינה שבה, ולכן הצדיקים שדבוקים תמיד בתענוג אמיתי של קרבת אלוקים יושנים מע

 היותם דבוקים בתענוג העליון ב"ה תמיד בכל ימי חייהם ואף בשינתם.שלהם כוחה רב ועצום, ב

הולך לישון מתחיל שה, אזי מיד כשפונה וה והתענוגים שלו הם בקדווכשאדם זוכה שהמחשב

ונפשו מתחזקת בכיסופין וגעגועים להקב"ה, ומקבל על  להתעורר בו כח התענוג דקדושה,

עצמו באמת ובתמים להיות מקושר תמיד להרבש"ע, ולעשות ככל הישר בעיני ה' ולא להפרד 

יחוד אבא "שאז נעשה )נשלם במחצית הלילה עולה ומתגבר עד שזה  דביקות וכח ממנו לעולם,

שאז נשלמים כוחות הנפש לחזור לשרשם, וכוחות התענוג  , כמבואר בכתבי האר"י הק', היינו("מאוא

 והמחשבה של האדם מתיחדים זה עם זה.

ים וכח דביקות זו נקרא "חלום", מפני שהחלום הוא מחשבתו של האדם שחושב על הדבר

רבי יונה אמר רבי זירא כל הלן שבעת  אמר)ברכות יד, א( שמתענג בהם, ועל זה אומרת הגמרא 

עכ"ל, ימים בלא חלום נקרא רע שנאמר ושבע ילין בל יפקד רע אל תקרי שבע אלא שבע 

 'חלום'וכמובן שאין כל פסול בכך שהאדם לא חולם על הבלים כל שהם, אלא הכוונה היא ל

שהוא דרגה בנבואה, היינו שנפשו של האדם מתענגת בקרבת אלוקים, וכח התענוג האלוקי 

בניקוד "חולם" שהוא משורש "חלום" ואז אם  של האדם נחצב מספירת הכתר שנרמזת

רב אל ה' מחשבתו זכה זוכה ורואה מראות אלוקים, וגם אם אינו בדרגה זו, עכ"פ זוכה שמתק

 בשינתו ואז כשקם יש לו כוחות מחודשים לעבוד את ה' בשמחה ובתענוג.

יננו, שכשאדם פונה לישון, ומכין עצמו לשינתו, אזי מתחילים כוחות הנפש שלו ינחזור לענ

 , ומכאן שורש כל הפגמים, והם מחזרים ומבקשים אחר תענוג כל שהואלחזור לבקשת התענוג

שנפשו של האדם דורשת ומבקשת את התענוג משום , מי השובבי"םשעליהם שבים אנו בי

ולכן אומרת הגמ' . חזרת בטבעה אחר תענוגים אחריםמאזי  –, וכשאינה מוצאה שמשם נחצבה

אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן כל המשביע עצמו מדברי תורה ולן אין מבשרין  , א(:ברכות יד)
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, היינו שמי שהולך לישון מתוך שובע תענוג בל יפקד רע אותו בשורות רעות שנאמר ושבע ילין

 של ד"ת, אינו נכשל בפגם זה.

וממילא התיקון של זה הוא דווקא בזמן זה, כאשר האדם מעורר בעצמו את כוחות התענוג 

בקדושה על ידי שעושה בעצמו יחוד אבא ואמא, דהיינו שמכין את כוחות מחשבתו להדבק 

 בתענוג האלוקי.

וכפסק הרמב"ם שהתשובה היא דוקא באותו מקום ובאותו מצב, היינו שדווקא כאשר האדם 

דווקא  –ות אותם. ולעניננו שב למצב שבו פגם, אזי הוא יכול לחזור לכוחות הנפש ההם ולהעל

 גהאדם לחזור ולהתחזר למקור התענו מתעוררת לבקש תענוג, ביכולתו שלשהנפש  –בזמן הזה 

 האמיתי.

 הנעשה בקריאת שמע שעל המיטההתיקון  –פרק ה' 

השמיעה  –נרמז בתיבות שמע ישראל דם מתבונן בעומק, ביסוד הה נעשה כאשר האוענין ז

תו הוא במציאות זו שה' הוא אלקינו, היינו שהוא והיא האזנה והבנה בעומק הנפש, והתבוננ

עומק נפשו, ומוסר כל לבבו בשורש כל התענוגים וכוחות החיים שבעולם, וכשאומר פסוק זה ב

להרוג  י זוכה ואוחז חרב פיפיות בידו,נפשו לה' מתוך רצון עז ואין סופי להדבק בו ית"ש אז

 לתענוגים זרים והם הניצוצות שפגם )עי' ברכות ה, א(.את כוחות התענוג שבנפשו שמתאוים 

ועתה נבין בטעם מה שכתב האר"י הק' כי עיקר תיקון השובבי"ם הוא בקריאת שמע שעל 

לתקן את הניצוצות הקדושים הוא בקריאת שמע שעל המיטה, המיטה, כי עיקר עבודת האדם 

אר התיקונים הידועים כגון תעניות אינם אלא הכנה לתיקון זה, כי התעניות הם להכניע וכל ש

לב האדם על מנת שיחפוץ לשוב לפניו ית"ש, אבל התיקון האמיתי הוא כשהאדם קובע 

 קרבת אלוקים לי טוב. –במחשבתו את התענוג האמיתי 

די שאינו מועיל כלום, ועיקר החורבן נעשה כאשר האדם עושה תשובה מתוך עצבות, ואז לא 

אלא אדרבה, פוגם יותר ויותר במקום זה שממנו כל הפגמים, שהרי כל הפגם שורשו ומקורו 

הוא בכך שחסר לאדם תענוג ושמחה בעבודת ה' יתברך, ואם כן מה הועיל חכם זה בתשובתו. 

צא ולמד מה שורשם של כל הפגמים, הלא הוא בחטא אדם הראשון, שישב בתענית ק"ל שנה 

אז הוליד רוחין ושדין ולילין בישין לאונסו, נמצא ששורש כל הפגמים הוא בתשובה שאינה ו

 בשמחה, ואם כן נמצא שהאדם השב בתשובה על חטאיו מתוך עצבות בא והוסיף חרב לחורבנו.

וחות התענוג שבנפש לשרשם, עד נמצא אם כן שעיקר התשובה בימים אלו הוא להחזיר את כ

שיזכה האדם להתענג על ה' באותה מידה ממש שהתענג באיסור, בבחינת מיטה שהציעה 

 .להתענג על ה' בתענוג גדול ונפלא האדםשיזכה  –באיסור הציעה לו בהיתר 


