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שובבי� � ש"י ער�  לקוטי

השובבי�  פרשיות  עני� פנימיות 
תענית  של  ענין תרפ"ה  סי' בסוף בסימן ברורה  במשנה  היטב אכתב  בבאר עיין  ת "ת שובבי "ם 

שובבי "ם  מפרשת  ה ' יום  בכל  תענית לקבוע  מעוברת  בשנה  נוהגין יש כ ' היטב ובבאר ושע"ת.

עון לתקן מסוגלים  אלו  שימים התורה  בפי' האריז"ל  וכתב  וכו' פקודי  ויקהל גם  וי"א  ת "ת 

שנתקן השעבוד התחיל שאז שמות מפרשת מתחיל לכן בהן, להמתענים  השנה  מכל יותר קרי

ע"ש . עברי  עבד  תקנה  כי  בפרשת  ונגמר הראשון  דאדם  הקרי 

האריז"ל יז)וז"ל דף  הקודש  רוח ישראל.(שער בכל  קדום מנהג  שיש  ר"ל הנודעים . השובבי "ם ענין  :

תצוה  מן וקצת  תרומה  פ' עד  שמות פ' של הראשון יום מן שיש רצופי ', יום מ' (בשנהלהתענות 

וכו',מעוברת) 'משפטים  'יתרו  'בשלח 'בא  'וארא  'שמות  ר"ת שובבים  בנים  שובו  בהם סימן ונתנו  ,

נתבאר ושם  ענינו , מה  ובלבנים  בחומר מצרים  גלות בענין  שביארנו  ממה  לך יתבאר הדבר וטעם 

באותם  מאדה "ר שיצאו הנשמות  של  הניצוצות  אותם היו מצרים  בגלות שנשתעבדו  אותם כי

סגולה  בהם  יש אלו  הפרשיות  בזמן ולכן ההוא , מצרים  בגלות  נתקנו  אלו וכל  וכו' שנה  ק"ל

שאז  מפני  שמות . פ' מן מתחילים  הם  ולכן הקרי, עון על בהם  המתענה  האדם  תשובת לקבל

סמיכות  בענין ג"כ  שם  שנתבאר לטעם  משפטים  בפ' ומסתיימים  השעבוד , התחלת היה  ההיא  בפ'

עבד  תקנה  כי בענין  להתקן, הניצוצות אותם  נגמרו  אז כי  תורה , מתן אל  עברי עבד תקנה  כי

כ"א)עברי  וע"ש .(שמות

הקדושה תקוני

התורה התמדת ע"י  - טהרה עיקר

העבירות,עיקר  מטומאת האדם  טהרות

בהתמדה. פה  ושבעל שבכתב התורה  ע"י 

ו'באש 'ובזה שבכתב, תורה  'במים' בא 

שבע"פ בו ]ב תורה  יתחטא  '[הוא  והיינו .

'וביום  שבכתב, תורה השלישי ' ביום

שבע"פ תורה והמשכיל גהשביעי ' 'יטהר' ,

[חקת]יבין.

נחשבא. זה ממנו  ידו מושך לאכול מתאוה שהוא  בעוד אכילתו באמצע דאם  המוסר ספרי  וכתבו תקע"א: בסי ' ברורה המשנה ז"ל 

ממה  הדבור מן  תענית שיקבל  יותר טוב  תענית להתנדב רוצה שכשאדם  אחד בספר  כתוב  וראיתי עונותיו . ומתכפרים לסיגוף  ג "כ
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ספרי  בתוך שמצא  וז"ל חרידים  ספר בשם  השל "ה שכתב  מה פה להעתיק  וראיתי  במ"ב  עיין - וכו ' ת"ח  שם : הלכה הביאור וז"ל

אלא  נזכרו  לא  כו ' בסיגופים שתמצא מה כל יד , כתיבת  אחד בספר ז"ל  אשכנזי  לוריא  ר"י  הרב קדישא חסידא האלקי המקובל

השבוע  מן  אחד  יום  אך מלימודו , יתבטל ולא  יחלש לא  ד ' ויראת  דעת ויודע אומנתו שתורתו  מי  אבל  בתורה עמלו שאין  למי 

העבד  ידבר כאשר ית ' לקל  וידבר הדין  ביום לפניו עומד כבר כאלו בו  מחשבתו  ויתקשר קונו לבין בינו ויתבודד  אדם  מבני יתרחק 

להתענות  שצריך ברוקח המבואר ידועים  עבירות על דאפילו  וז"ל הח"א כתב  זה וכעין  האחרונים . זה והעתיקו  אביו. אל ובן רבו אל 

מקירות  ויבכה שלם  בלב ד' לפני שישוב  רק כ "כ עצמו יסגף לא בזה"ז אפילו  אומנתו ותורתו  הוא  ת "ח אם  ימים  כמה לכפרה

מכל וימעט וטהר, יובא  באש  באש  יבא  אשר  וכל לאש  ונמשל  טהרה מקוה היא  התורה כי רגיל  היה מאשר יותר וילמוד  הלב 

מריעות  לסעודת וכ "ש סעודה לשום ילך ולא  השם  לעבודת כח לו  שיהיה כדי  יחלש שלא  גופו  קיום כדי רק  ויאכל  התענוגים 

הבכיה  והעיקר חצות. עד  בה"ב יום  כל  עכ"פ  או אחד  יום שבוע בכל  עכ "פ  יתענה אפשר  ואם  ודקדוקיה, פרטיה בכל שבת  וישמור

עכ "ל: ללבב יראה וד' לעולם זאת יעשה שלא  וגדרים והוידוי 

הוא ב . פה שבעל  ותורה לדין, מרמז ואש אבינו. יעקב  מדת  שהוא שבכתב  תורה והיינו  התפארת, מדת  שהוא  לרחמים מרמז מים

דין. דהוא  מלכות,

לכם ולא  לי, מיוחד רק כלומר אחד , יון בלשון

נפש במסירת לעבדו אני ומחויב  הוי"ה. שם

היראה וענין ה', את אני ירא  וע"כ אהבה, מחמת

נפש במסירת יאהבו לא אשר [וישב].יגעל

הכנה  - מהיצר  להנצל נפלאה  עצה 

וכו'. ונהרגו לכו אםועתה כי באלשיך מבואר

דבראדם  על הוא,מסופק הרע יצר  עצת אם

על מפתה  הרע היצר גם כי טוב , יצר עצת אם 

הוא, גדולה  מצוה באמרו הבחינהעבירה  אזי

עבירה אם להכיר, יוכל להדבר הכנה  בתחלת 

בקרבו לבו תך  [וישב].ידהיא

תשובה  בהרהורי לאחוז 

קדושים והייתם בכלוהתקדשתם חז"ל דאמרו .

מכרזת  קול בת שובביםיום בנים וכתבשובו  ,

שומע, אדם ואין הכרוז  יועיל מה הבעש"ט 

את"ד. תשובה הרהור מביא הכרוז כי ואמר

שלמעלה,והתקדשתםוז"ש כרוז ע"י נפעל לשון

והיינו  ארפנו, ולא  אחזתיו שיהא והייתםאלא

קדושים.קדושים [קדושי� ]שתשארו

החטא  שורש עקירת

לרח"ו,...עפמ"ש  הקדושה עיקרבשער כי

לו בא ומדה שורש  מאיזו נראות התשובה 

או אש  חמום  או עצלות מצד  אם שחטא,

ועי"כ טובות במדות עצמו וירגיל  וכדומה, גאוה

מחטא מחטאוינצל ששב אף  אל"כ אבל  .

זה לו שגרם  טבעו דרך תקן לא שעדיין כיון

רמזו שלזה בסה"ק ואיתא לחטוא . עלול  עדיין

אחריה, לשרש  צריך  ע"ז לעקר הרוצה חכז"ל

לקל לא  זרות עבודה הן עבירות כל כי היינו

יתקן אחריה, ישרש לעקרם והרוצה יתב"ש,

זה. לו שבא ממקום [איכה]שרשה

מגעת שידו מקו� עד  תשובה 

חופש...כתוב  אם  קצ"ה דף בלק פרשת בזוה"ק

ומחרט מגעת, שידו מקום  עד ובודק  וחוקר

ונשכח שעבר מה על  אף לו מוחלין זה, ומתקן

עליו. שב ולא [איכה]ממנו

בשמחה  עבודה  - גבורות מעורר עצבות

חטאיו. על גבר חי, אדם יתאונן למהמה כי

חי,ויתעצביתאונן מעורראדם  בזה גבורותהרי

חטאיו יתברךעל השם  לעבוד לו ויש ר"ל,

[איכה]בשמחה.

עבר לא ישב כאילו - מאהבה  תשובה 

עברה,והוי... עבדי ולא  ישבו  מתחלה כאלו 

דלפיכך מצוה, עשה כאלו הכתוב  עליו דמעלה

דבשלמא כזכיות , נעשין  זדונת מאהבה השב

ברצון דעבר המשקל תשובת אינה  מיראה  השב

העזר ]ואהבה. אב�  סו� [לקוטי�

אמרהיג . זה ועל רבינו: אלקים,איננווממשיך משם היה בעלה שלטנות  שגם פרעה, כמו  הוי', בשם  שכפרה הטבחים,, בלקוטי ש"ר  כמ"ש

הוי "ה. שם של הנהגה כאן שאין  איננו , לו אמרה יוסף נמכר לעבד ומחמת  אלקים, משם  יניקתם  העולם  אומות  כל כלל  ודרך תורה.

בהליכה יד . כי  אח"כ, ונהרגהו  עצמיכם  והזמינו לכו לא, אם הוא טוב  יצר  עצת אם  זה על אתם מסופקים  אם אמרו  ע"כ רבינו : וממשיך

הפסוקים  מפרש  שרבינו איך וע "ש ] לבחינה. יהא  הליכה כי אצלו, לילך רק  אצלם , שיבא  המתינו לא  וע"כ הוא , מצוה כי תכירו

נפלא ]. באופן  כנ"ל פוטיפר ואשת  ויוסף ותמר יהודה של 
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טהרה  ע"י - בזכרונו נחקק  תורה 

עתך'זאת  אמונת והיה אחז"ל כי התורה'. חקת 

כח היינו ודעת  טהרות . סדר  זה ודעת  וכו',

כמ"ש השכחה , הוא  הדעת והיסח הזכרון,

עיי"ש . הלולב, בשער התניא של וע"יבסידורו

השכחה שגורם  הסט"א טומאת  מעבירין .טהרה

רק הקפוי  דדבר התורה', חקת  'זאת והיינו

מי וטהרות הנחקק. משא"כ נמחק, למעלה,

והתורה השכחה, מסלקין טהרות ושאר חטאת

בזכרון. [חקת ]נחקק

הטומאה  כח  משבר פה  שבעל תורה  עסק 

זהראיתא ע''א )בתיקוני מג  דף כ "א כרוזא(תיקון 

בבי אתכנשו תרסין מארי כמה גברין כמה כריז,

בגינה חויא עם  קרבא לאגחא  ופירשדמדרשא, .

משבר פה שבעל בתורה העסק כי מלך, כסא

אמת תורת לקיים הקושיות בתירץ הקליפות ,

ס"ם. הריגת תורה של דבמלחמתה הס"ם, ונופל

[בראשית ]

למלכות זוכה  - הברית שומר

בזוה"ק...והנה זכואיתא ברית דנטר מאן

אשרלמלכו. בכל המושל כאן שכתוב וזהו

מלך ועבד  גוים, המון אב היה  אברהם  כי לו ,

להיותמלך. זכה  ברית, דנטר משום כרחך ועל 

לו. אשר בכל  המושלמושל  רבה, ובמדרש

הדבר, והוא כמותו. עריות,ביצרו היצר דעיקר

אשר בכל מושל  היה ע"כ  ביצרו, משל  והוא

לשבועהלו לו די הברית, ונטר דזהיר כיון וע"כ .

ספר. צריך ולא ירכו, תחת  ידו שרה]לשום [חיי 

התורה  לקיי� לו נוח  - הברית שומר 

לקיים לו  נח בתשובה, תקנו או בריתו  ...והשומר

שפגם. כמי כ"כ טורח וא"צ התורה , וז"שכל 

ח"ו והפרידו פגמו כשלא  זה צירוף ,ה'והי"ה'

הנוספת נו"ן כי 'תשמעון ', סבה הוא  'עקב'

הדבר קטנות על מלתאמורה שיהא והיינו

רב טורח  יצטרכו ולא אתזוטרתא לך  'ושמר  .

הברית. את ששמרת מדה  כנגד מדה הברית',

'ואת מ "מ בתשובה, שב רק פגמו ח"ו ואם

'ואת' של וא"ו  [לאבותך]', נשבע  אשר החסד

או. [עקב]כמו

הגו� לעזר זוכה  בקדושה  המתנהג

הכתובבתנחומא, שאמר זהו תהיו, קדושים

מקדש עזרך יסעדך,ישלח עזרךומציון ישלח

שבך מעשי' מקדושת  רבינומקדש ומבאר .

יותר ותפלות, בקב אשה רוצה חז"ל, דאמרו

ופרישות. קבין עזרמט' היא כמ"שואשה ,

עזר לו שאםאעשה לירא מקום היה  וא"כ .

מבטיחו, לכן עזר, ימצא  שלא בקדושה מתנהג

שבך מעשים מקדושת מקודש , עזרך ,ישלח

עזר. ימצא  שלא יחוש ולא פרישות, היינו

[קדושי� ]

כנגדו עזר לו אעשה לבדו האדם  היות טוב לא 

י"ח ) ב', ז"ל,(בראשית חכמינו בדברי מבואר  כי .

ז "ל רעדמוציא כמונקרא  ז '), ל "ח, ויהי(שם

ה', בעיני רע אםער זוהר בתיקוני ואיתא 

והיא זוגו, לבת זוכה הברית  שומר רווק  כשהוא

מנגדתו, ושלום חס לאו ואם לעזר, והיינולו

לבדו האדם  היות  טוב  טובלא לא אם -

אזי לבדו, כנגדוכשהוא עזר  לו -אעשה 

והבן לעזר , זוכה  טוב  כשהוא  אבל .ולנגדתו,

[בראשית ]

בפניו ניכר  האד� קדושת

ראות חי.אחרי עודך כי  פניך את הצדיקיםי כי

אם לטוב אם האדם  מעשה כל בפנים מכירים

ב והיינו שפניךלא. מכיר חיאני בחיותעודך

וכו'. [ויחי]אמיתי,

רוחניי�  מי�  מעורר גשמיי� מי� טהרת

וטהרתם. השביעי ביום בגדיכם במסורהוכבסתם

וטהרתם טהורים מים עליכם  [הכונה]וזרקתי .

וכבוס טהרה גשמים מים יגרום איך לומר

דלתתא אתערותא  ע"י אלא  רוחניות, מטומאה 

שביעי .ג . דהוא  מלכות הוא  פה שבעל  ותורה שלישי , שהוא תפארת הוא  שבכתב תורה

הנחש ד . עם  ללחום לשמה, תורה ללמוד המדרש בבית נתאספו  תורה, של המלחמתה הלוחמים  צדיקים  דר "ל מדבש, מתוק פירוש

השכינה. בשביל הס "מ , שהוא 

והי "ה ה. אחרונה] [ה' מלכות  ועם וה"י  צירוף יסוד דמדת

נוגע ו . שזה זצ"ל בראנסדארפער דהגר"מ משמי' ומתאמרא  מועיל . תשובה דבודאי תשובה, בלא מיירי זה כל לכאורה העורך: אמר

וכו'. עזר הוי  זכה אם יום  שבכל  הנישואין , ימי  משך  לכל

ד' כענין למעלה , דוגמתו יעורר הדומה בדבר

והיינו עי"כוטהרתםצלך. כי גשמיים, מים ע"י

טהורים מים עליכם עלאיןוזרקתי מים רוחנים,

וע"כ בהם , לסט"א  אחיזה שאין חסד, מימי

[מטות ].ז וטהרתם

הצדקה  על  ולכפות לאסו�

אותם ועשיתם הזאת הברית דברי את ושמרתם 

תעשון אשר כל את תשכילו דב"בלמען דבפ "ק .

על דכופין ר"ת  בשם  בתוס' מבואר ע "ב ח' דף 

יזהירו והמשכילים שם ובש"ס בדברים, הצדקה

לאביונים מתנות בכונות ומבואר צדקה . גבאי  אלו

וזה ברית. והיינו יסוד  בחינת צדקה דגבאי

בדברים לכפות הזאת, הברית  דברי את ושמרתם 

הצדקה, תעשוןעל אשר כל  את תשכילו ,למען

שתשכילו המעשהתעשוןאותם  גדול  דרך על ,

וצדיק ר"ח , דף ויגש  ובזהר העושה. מן יותר

צדקה גבאי כך  בגין  צדקה, גבאי אקרי איהו דא 

אמר לכן צדקה. דיהבי כולהו לקבל אגרא נטלי

אותםכאן אתם.ועשיתם עשיתם כאלו דחשוב

תבא ] [כי

חטא  שרש  ולמחות לשנוא

'זכרוניכם',ולזהח ... שעשהאמר מה תזכרו אם

ותמחה עריות, תאות בך להגביר עמלק  לך

שהמשילטזכרונו אברהם  של בניו אתם אז ,

זה. ותיקן נשרף כאלו  לו דנחשב לאפר , עצמו

מצרים', של לשעבודה עצמיכם  התקינו לאו 'ואם

לתקן היה ושעבודה  הארץ, ערות  שקליפתה

ובדעת. בעריות  המבול  בדור שחטאו [כי מה

תצא ]

באהבה  בזיונות קבלת - הלשו�  שמירת

ובלשוןונודעי ... המעור, ברית נגד הלשון ברית כי

וגרון, חיך רוחני זיוג מלשוןיש פיו לשמור וצריך

ולהיות בטלים, ומדברים שקרים רכילות הרע

עולבין. ואינם  הנעלבין מן

תקוה',והיינו יש אולי פיהו בעפר בזוה"ק'יתן כי

מהני דלא אומר פעם זה , בעון מאד  החמיר

הלכה וכן דמהני , אומר פעם כיוןתשובה, וע"כ  .

יש 'אולי אמר חיים, אלקים דברי ואלו שאלו

תקוה'.

ושמחהוע "כ באהבה לחי'יקבל למכתו 'ויתן ,

יצטער ואדרבה ולא כאדם, בחרפה', 'ישבע

ושמחה הנאה מחמת  שבע  [איכה].יאשנעשה

ה ' אהבת ע "י - בנסיו� לעמוד  נפש  מסירת

יוסףיבוזה אדונישאמר הייתיהן  אם  כלומר ,

אבל אהרוג. ולא לעבור  מותר הייתי לך שוה

אדוני והן לכם , ולא  לי מיוחד  הוי "ה, שם  הן,

מקואות ז . הל ' סוף  רמב "ם עי'

י"ג)ח . (איוב גביכם , חומר לגבי  אפר, משלי זכרוניכם  פתח, חנילאי  בר תנחומא  ר' לך, עשה אשר את זכור  ובתנחומא  הקטע: תחלת

עמלק. לך עשה אשר את זכור עמלק זכר את תמחה בהן , זהירין הוו בתורה לכם שכתבתי  זכירות  שתי אותן  לישראל הקב"ה אמר

חומר לגבי  לאו ואם  ואפר, עפר ואנכי  שנאמר  כאפר עצמו שהמשיל  אברהם של בניו אתם  זכיתם אם  אפר , משולי  אפר , משלי 

הגביר דעמלק  ולדרכי לאפר. עצמו  שהמשיל למה זה זכרוניכם ענין ומה עכ"ל. וכו ', מצרים  של לשעבודה עצמיכם התקינו גביכם 

שהוא  עריות, בגילוי שעבר מה לתקן  לכבשן  והושלך באברהם , נתגלגל הראשון  דאדם  כ"ו , תיקון אברהם  בבאר ואיתא עריות , תאות

בכבשן. אפר להיות  הייתי  ראוי  פרש"י ואפר עפר ואנכי אברהם  שאמר ומה עמרם , בי  נורא  בקדושין כדאיתא אש של מיצה"ר

לשנוא ט . להקדים  בזה הכונה וכו', צרור ואמר ה' ויעץ  וז"ל: המדינים , את  צרור י "ח) (כ"ה פנחס פרשת הקדוש החיים  אור עי '

לזרא, להם  ותהיה מהם העבירה תאות מתרחקת תהיה זו  מחשבה ובאמצעות  וכו ', רע עשות  להם  גרמו  אשר על  וכו ' המחטיאים

המדינים  את  צרור  הכתוב  מאמר והוא , וכו ' בחיים , לחפץ  סגוליית  זו ומדה אלקיי , טבע  בהם ויולד הסובב , שונאים העבר על כי

ע"ש . וכו' התשובה מתקוני אחד  היא  וזו להם , שהתאוו  מה תמורת  וכו ' לשנאתם ואויב צר בגדר להם  יהיו  פירוש

גורם י. הוא  שהרי  ופרש "י  עליו. מושלת  שאשתו  מי  מהם וחד  נענים, ואינם צועקין שלשה ע"ה.) (ב"מ  חז"ל אמרו  כי הקטע: תחלת

וע"כ עשה. אשר על לו יתכפר למען נענה ואינו צועק  טעמא  מהאי  י"ל וע"כ  מנגדתו , ברית נטר דלא  מאן  כי בזוה"ק ועפמ"ש לעצמו .

רעה]. אשה בנושא הפסוקים  דורש שרבינו למה המשך [זה שמנגדתו  זאת לו  גרם בעצמו עליו  נטל כי  יצעוק ולא וידום  בדד  ישב

וישכחיא. יזנח שלא  הגבר על דקאי היינו  אדנ"י, לעולם יזנח לא  כי אמר ע"כ כזאת, למדרגה הגבר יבוא  איך וא"ת רבינו: וממשיך

פיהו. בעפר ג "כ  ויתן  כרבו להיות דיו  וע"כ מעפרא , שכינתא  לאוקמא  מתפללין  אנו  וע"כ בעונותיו . שגרם השכינה גלות

להלןיב . במדרש דמבואר הענין מה'. אני מתיירא  אדוני  הן אחר דבר ז"ל : פ "ז, פרשה [וישב] רבה במדרש וכו' אדוני הן  הקטע: תחלת

ואל יעבור נח בן  אבל  בישראל, זה וכל  יעבור, ואל יהרג  בעריות והנה יסורין . מיני בכל אותו  ופחדה ביסורין, אותו  דאנסה שם ,

אבל נפשך, בכל אלקיך ד ' את ואהבת לקיים  יעבר, ואל יהרג  ע"כ אהבה, על המורה עמו , ד' חלק  ישראל  כי הטעם , ויתכן  יהרג .

אותו , הורגין הלא  מיראה דאם  מאהבה, הוי נפש ומסירת חצוניות . יראה רק אהבה להם  אין  אלקים , שם יניקתם  העולם  אומות

ממיתתו. וירא 

הנהגה  היתה שבגלות  מחמת ה'. מי שאמרו יתברך, הוי"ה בשם כפרו ושריו  פרעה כי  ז"ל, אר"י  ובלקוטי הקדוש בזוהר איתא והנה

המוחין. שיתגדלו הוי "ה בשם  הפחידו ומשה דקטנות, מוחין אלקים  בשם 


