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שיחת מו"ר שליט"א

לפרשת שמות
עניני השובבי"ם ואופן תיקונם השווה לכל נפש
הנה נמצאים אנו עתה בימים גדולים ונשגבים והם ימי השובבי"ם ,אשר ידועים
בכל תפוצות ישראל מקדמת דנא כימים מסוגלים לתקן ולחזק בהם את כל הענינים
שבקדושה מאחר וקוראים בהם את פרשיות עניני מצרים שמדברים בהם משיעבוד
מצרים ומהניסים הגדולים שעשה השי"ת עם בני ישראל שהוציא אותם משם.
וכבר גילה בזה רבינו האר"י שענין שיעבוד בני ישראל במצרים רד"ו שנה היה
לסיבת שהיו הם גילגול אותם הנשמות שהיו צריכים לצאת מאדם הראשון ומחמת
פגם הברית הלכו למקום הקלי' ,ואח"כ באו בגילגול באנשי דור המבול ודור
ההפלגה ואח"כ באו בנשמות בני ישראל במצרים ,ועתה בקריאת אלו הפרשית
העוסקות בשיעבוד וגלות בני ישראל במצרים מתעורר הענין מחדש לבני ישראל
בכל מקומות מושבותיהם לתקן כל א' את הפגמים שפגם בעניני הקדושה.
אמנם ידוע שפגם הברית תחילתו בא מהמוח ,והמחשבה משכנה במוח האדם
וכאשר נפל בפגם זה דעתו של האדם פגומה היא ,וממנה נגרם לו כל מיני פגמים
בעניני קדושה כידוע ,וע"כ עיקר תיקון עוון זה ע"י מיני אופני התשובה הוא להביא
את האדם למצב שמוחו ומחשבתו יהיו נקיים טהורים וצלולים לחשוב מחשבות
קדושות להדבק בהבורא ית"ש.
דהנה רבינו הבעש"ט הק' זיע"א למדנו שהיכן שמחשבתו של אדם שם הוא ,וא"כ
בעת שהאדם פגום במחשבתו אזי מחשבתו משוטטת בכל הזמן בעניני עולם הזה
ומבני האדם ,מה פלוני אמר ,ומה אלמוני חשב או עשה ,וכל היום הוא במאסר
מחשבות הבלי הגוף ,שהגוף מכניס אותו כל הזמן למצב כאילו הוא בבית
האסורים ,הוא לא משוחרר ,הוא לא פנוי ,הוא כל הזמן בלחץ ,מה יהיה עכשיו עם
ענין זה או עם ענין אחר ,מה יעשה עם פלוני או עם אלמוני שמפריע לו ,ואינו מבין
שזה לא הבעיה זה רק הסיפטום של הבעיה ,שהבעיה האמיתית היא שמכיון שהוא
עדיין לא ניקה את מחשבותיו מחמת הפגמים שלו אזי המוח תפוס כל הזמן
בשטויות וחשבונות והוא לא חושב כלל וכלל מהשי"ת.
וע"כ בעת שהאדם זוכה לתקן את הפגמים שלו ושב אל ה' מקירות לבבו ,וחושב
אוי לי מה עשיתי כיצד עזבתי את השי"ת מקור מיים חיים ועברתי על רצונו יתברך,
וטימטמתי את ליבי ומוחי בפגמים האלו ,העינים היכן הלכו ,הדיבורים המחשבות,
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כיצד נתרחקתי במעשי המקולקלים אחר הבורא ית"ש ולא חשבתי שהוא ית' מלא
כל הארץ כבודו והוא רואה בכל רגע ורגע את מחשבה דבור ומעשה שלי ,ומתוך
כך חוזר בתשובה ומתמרמר על מעשיו הרעים,
ובד בבד עם כך עושה את התיקונים שגילה רבינו האר"י בשער רוה"ק ,עם סדר
ק"ש שעה"מ בכל לילה בכוונה גדולה ,ומשתדל בכל כוחו לשאת בעול הקדושה
לזכור שהשי"ת רואה אותו בכל עת ורגע ,בשמירת העינים ,המחשבות ,הדיבורים
הברי"ק ,אזי זוכה לאט לאט לזכך ולקדש את עצמו עד שזוכה לתקן את המושבות
שלו.
ואז המחשבות שלו הם כבר ענין אחר לגמרי ,כל מקרה שקורא לו ,כל אדם שהוא
פוגש הכל מתורגם מיד במוח לקרבת ה' ,כיצד לראות משם את יד ה' ,איך למשוך
עם המוח כל מצב שקורא לו כל דבר שעובר עליו עם השי"ת ,לדעת שהוא ית'
מנהיג הכל דרך הסיבות שהוא מסבב לכל אחד ואחד לפי תיקונו וענינו בעולם ,אין
עסק עם אנשים בכלל ,אין עסק עם העולם ,הכל מגיע למחשבה ושם מתלבש עם
ה '.
וזהו שאנו אומרים ה' מלך גאות לבש ,והוא שבני ישראל הם מתקונים כדבעי אזי
בכל דבר בכל ענין שם נהיה מצב של מלכות ה' ה' שם המלך כיצד הוא נהיה
המלך ע"י שמגלים בכל דבר בכל מאורע בכל ענין שהכל זה לבושים ומתחת
הלבושים נמצא המלך הוא מנהיג הכל.
רק שמכח הבחירה מוכרח להיות כל דבר נעלם מכוסה וכמה שהאדם מתוקן כך
הוא מקבל כוחות להפשיט כל דבר מהלבוש החיצוני מאנשים מהסיבות ולחיות שם
את מסבב הסיבות שהכל זה השי"ת וזהו התיקון האמיתי זהו הקדושה האמיתית,
שהאדם זוכה להגיע למצב שאצלו יש דבר אחד בלבד ,השי"ת!!! חוץ מזה לא מענין
אותו כלום הוא רק מחפש בכל דבר לראות את השי"ת ,מה הוא רוצה ממנו.
זה צדיק אמת זה אדם מתוקן ,אנשים שואלים כיצד יכול האדם לדעת היכן הוא
אוחז בתיקון נפשו ,כמה הוא התקדם היכן הוא אוחז ,התשובה היא יש מודד אחד,
כמה אתה עם ה' ,כמה אתה חי שהוא מנהיג אותך ,או שאתה חי שאתה מנהיג את
עצמך ,אל תרמה אף אחד אתה מרמה רק את עצמך ,תחזור ,תשנן ,אין עוד מלבדו
הכל זה הוא ,כל מצב ,כל מאורע ,אנשים פרנסה בריאות שמחת חיים ,הכל זה
ממנו ית' זה לא שלך זה לא ממך זה המודד ,כמה שאתה מבין כמה שברור לאדם
בכל ענין בכל דבר ברוחניות ובגשמיות שה' מנהיג אותך שהוא מזכה אותך ,וגם
הדוחקים והבעיות הם ממנו לתת לאדם קצת התעוררות לזוז ,להתקדם ,לעזוב את
הגשמיות ואת השטויות ,זה התיקון זה הקדושה ,זהו תכלית השובבים.
השי"ת יזכינו שנזכה לתקן את עצמינו ,באופן כזה שהשי"ת ימלוך עלינו ,ונהיה
מאלו המפרסמים את גדולתו יתברך על כל מחשבה דבור ומעשה שלנו אכי"ר.
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ספרי חסידות
לפרשת שמות

ספה"ק דגל מחנה אפרים
וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה וגו' ויאמר אסורה נא ואראה את המראה
הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה וירא ה' כי סר לראות ויקרא אליו אלקים מתוך
הסנה וגו' ויאמר של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש
הוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב וגו'.
יש לומר בזה מה שחנני ה' בימי חורפי ברחמיו וברוב חסדיו על פי ששמעתי מאא"ז
זללה"ה כי המחשבות זרות הבאים לאדם בתוך התפלה הוא כדי לתקן ולהעלות
הניצוצין קדישין שהם מלובשים בתוך אותם המחשבות וצריך לידע איך להעלותם
ולדבקם לשורשם דרך משל אם בא לו ח"ו הרהורים רעים מזנות ח"ו יבין שהם
משורש חסד הגדול שנפל משורשו בהתפשטותו מעילא לתתא למדריגת תחתונים
ושפלים מאוד וצריך להעלותו ולדבקו לשורשו שהוא חסד עליון ,וכן אם בא
מחשבות של איזה פחד ויראה חיצונית ידבק עצמו אל השורש שהוא יראה עילאה
שורש כל היראה ,וכן כשנופל במחשבתו איזה גדלות והתפארות ידבק עצמו למידת
תפארת שמשם שורש כל התפארות והבן ,וזה יש לומר שמרומז כאן בפסוק כי סנה
היינו מחשבות זרות ורעות על דרך )ישעיה ל"ג ,י"ב( קוצים כסוחים שהוא מרמז על
רשעים וקליפות ומחשבות זרות ורעות והרהורים רעים ובישין וזהו שאמר הכתוב
וירא אליו מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה היינו בתוך עבודתו בהתלהבות אש
ובדביקות גדול בא לו הסנה שהוא מחשבות זרות כנ"ל ,ויאמר משה אסורה נא
היינו אפנה מחשבותי ואסיר כל דבר הטורדים מחשבתי ואראה מדוע לא יבער
הסנה היינו שתמה מאוד איך יקרב אליו כלל שום מחשבה זרה לבטלו מעבודתו כי
מחויב הדבר שיהא נשרף ובטל כל הקליפות וכל המחשבות זרות בהבל פיו הקדוש
ובהתלהבותו וגודל דביקותו בהשי"ת ,וירא ה' כי סר לראות היינו לגודל חסדו וטובו
של השי"ת ברוך הוא מיד וירא ה' כי סר לראות והשתוקק לידע אמיתת הדברים
מיד נתראה ונתגלה אליו מתוך אותן המחשבות זרות ,וזהו ויקרא אליו מתוך הסנה
וגילה לו רז זה של נעליך מעל רגליך היינו שיראה להסיר הרע מאותן המחשבות
ולהביא אותם לבחינת הטוב ולדבקם לשורשם ,כי המקום אשר אתה עומד עליו
אדמת קודש הוא היינו שבאמת אתה הוא עומד על מקום קודש ומדריגה קדושה
ותפלתך קדושה ומה שבאים לך מחשבות זרות באמצע התפלה הוא אנכי אלקי

5
אביך לשון תאוה כמו ואבית תהלה היינו מחמת בחינת אלקות שיש בתוך אותן
התאות ומחשבות הבאים לך והיינו ניצוצין קדישין שנפלו משורשם ומשתוקקים
ומתאוים לתקן אותם ולהעלותם לשורשם ולכך נדחקים אצלך בתוך התפלה
והעבודה ,ויש בזה כמה בחינות יש אלקי אברהם היינו מחשבות הבאים משורש
החסד מידת אברהם ובחינת אלקות שבו מתאוה לשורשו ויש אלקי יצחק והיינו
מחשבות מבחינת גבורה שהוא יראה ופחד בחינת יצחק וצריך להעלותו לשורש
היראה עילאה ,אלהי יעקב היינו מן מידת תפארת בא התפארות וגדלות והכל כדי
להעלותם לשורשם ולא לבטלך ח"ו מן התפלה והבן:

ספה"ק מאור ושמש
ויהי בימים הרבים ההם וגו' ,ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל
האלהים מן העבודה וישמע אלהים וגו' ,וירא אלהים וגו':
יש לדקדק למה בחר בלשון זעקה ולא נאמר ויתפללו ,הגם שהיא גם כן מעשרה
לשונות של תפלה כנזכר במדרש ,אף על פי כן טעמא בעי למה לא נאמר ויתפללו
וכתב לשון זעקה ושועה .עוד יש לדקדק באמרו ותעל שועתם אל האלהים מן
העבודה ,תיבות מן העבודה נראה מיותר שכבר כתב ויאנחו בני ישראל מן
העבודה .עוד יש לדקדק מה לשון וידע אלהים לכאורה אין לו ביאור:
ונראה לבאר כי ידוע מהגמרא גדולה תפלה יותר ממעשים טובים .גם איתא
במדרשים ובזוהר מעלת התפלה שהיא במקום עבודה .אמנם יש עתים שאין
התפלה יכולה לעלות למעלה מפני הקטרוגים שמפסיקים כחומת ברזל כמו שכתוב
כי עוונותיכם מבדילים .והתקנה לזה איתא בזוהר הקדוש לזעוק מעומקא דליבא
בכל כונתו שהוא רק קול לבד בלא דיבור ,והוא נקרא זעקה ושועה ומזה אין
המקטרגים יודעים רק הקב"ה בעצמו פונה לזעקה זו כשהיא באמת מעומקא דלבא
ועונה לקוראיו ,וזה חשוב יותר מהתפלה שהיא בדיבור בחיתוך אותיות ותיבות
שמבינים המלאכים ויכול להיות קטרוג עליה ,לא כן בזעקה הנזכרת לעיל בלא
דיבור ,השי"ת לבד יודע מחשבותיו ומבוקשו וממלא משאלות לבו לטובה .וכדאיתא
בשם האר"י ז"ל על פסוק שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו שפירש שמה שצריך
להשמיע התפלה שהלא השי"ת יודע מחשבות ויודע בקשת כל אחד ,והיה די רק
להרהר מגמותיו וצרכיו במחשבה ,אמר הכתוב עדיך כל בשר יבואו ,למען ישמעו
בני אדם שהצדיק מתפלל וילמדו גם הם להתפלל ,עיין שם באריכות .אכן כשיש
קטרוג אזי תקנה לזעוק בקול פשוט בלא דיבורים כנזכר לעיל ,ואז נשמע תפלתו כי
השי"ת רצון יראיו יעשה:
ועתה נבוא לביאור הכתובים .וימת מלך מצרים פירוש שהיתה לו ירידה ושפלות
שזה נקרא מיתה כידוע .ועל ידי מה היתה שפלותו ,אמר הכתוב ויאנחו בני ישראל
מן העבודה ,מלת ויאנחו פירוש לשון הנחה ,רצה לומר שהניחו התפלה שהיא
בחיתוך אותיות ותיבות שנקראת עבודה רק ויזעקו היינו בקול לבד ,וזהו ויאנחו מן
העבודה שהניחו העבודה שהיא תפלה בפה ,כשעשו כך אז ותעל שועתם אל
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האלהים מן העבודה ,רצה לומר שעלתה השועה שהיא גם כן מעומקא דלבא כנזכר
לעיל יותר למעלה מהתפלה בפה שנקרא עבודה ,ופירוש מן העבודה רצה לומר
יותר מן העבודה .ואמר אחר כך וישמע אלהים את נאקתם ,פירוש הגם שנאקה
בחינתה קטנה מבחינת זעקה ושועה ,אף על פי כן נשמע גם כן אחר כך ועל ידי זה
יזכור אלהים את בריתו .וגמר אומר וידע אלהים ,רצה לומר שמפני זה נשמע
צעקתם מחמת שלא ידע ממנה כי אם השי"ת לבדו ועל כן לא היה עליה שום
קטרוג כנזכר לעיל:
ומשה היה רועה וגו' וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר וגו' ,וירא מלאך ה'
אליו בלבת אש מתוך הסנה:
ראה בדרך רמז על פי מה שאמרנו למעלה בפרשת ויחי בפסוק ושמעו אל ישראל,
שהעיקר כל העבדות הוא להבין ולהשכיל שיש אלהים המושל ומשגיח בדרכי
בפרטות ומנהיג את כל העולמות ולית אתר פנוי מיניה .אמנם צריך לזה יגיעות
גדולות להשיג זה באמת לאמיתו ,וצריך להתבודד ולדקדק היטב בכל עניניו
ולהשגיח על עצמו בכל תנועה ותנועה ,וגם שיהא לבו בוער כאש להבה
בהתלהבות והשתוקקות להבורא יתברך שמו ,אזי יוכל לבוא לזה לידע מאלהותו
יתברך באמת לאמיתו .וזה עיקר הכל כמאמר דוד המלך ע"ה דע את אלהי אביך
וגו' .וזהו עיקר הנסיעה להסתופף בצל צדיקי הדור כדי שיבוא לזה לידע דאיהו
עיקרא ושרשא דכל עלמין .ובזה נבוא לביאור הכתוב ומשה היה רועה ,דאיתא
במדרש כל מקום שנאמר היה מתוקן לכך מששת ימי בראשית .וביאור הכתוב
שמשה היה מוכן להיות רועה ישראל ומנהיגם מששת ימי בראשית ,ומנהיג את
הצאן רומז לישראל שנקראים צאן קדשים .אחר המדבר ,מלת המדבר מלשון דבר
אחד לדור שהוא לשון מנהיג ,רצה לומר שהיה מנהיג את ישראל אחר השם יתברך
שהוא הדבר והמנהיג כל העולמות לידע אלהותו יתברך שמו .ויבוא אל הר
האלהים חורבה ,רומז שהמתיק הדינים כמאמר חז"ל מפני מה נקרא שמו חורב
שמשם ירדה חורבה לאומות העולם .ועל ידי זה וירא מלאך ה' אליו שהשיג
מציאות אלהותו .ומפרש הכתוב על ידי מה השיג זאת ,אמר בלבת אש ,רצה לומר
שהיה לבו בוער תמיד כאש להבה לעבודת הבורא יתברך .מתוך הסנה ,רצה לומר
שאף שהגוף הוא בעביות וחומריות דוגמת סנה ,אף על פי כן אם לבו בוער תמיד
להבורא יתברך שמו אז יוכל להשיג השגה הנזכרת לעיל:
ויאמר משה וגו' מי אנכי וגו' ,וכי אוציא את בני ישראל וגו' ,ויאמר כי אהיה עמך
וזה לך האות וגו':
פירש רש"י מי אנכי מה אני חשוב לדבר עם המלכים וגו' .כי אהיה עמך השיבו על
ראשון ראשון שאמר מי אנכי לא שלך היא וכו' כי אנכי שלחתיך ותצליח
בשליחותי כאשר ראית הסנה עושה שליחותי ואיננו אוכל כך תלך בשליחותי ואינך
ניזוק ,עד כאן לשונו .והוא תמוה ,שהאיך היה משה ירא מפני פרעה שהוא מלך
שלא יהרגנו ,שזה לא יעלה על הדעת ,שודאי ידע משה רבינו ע"ה שהשי"ת כל

7
יכול ולא יגיע לו היזק מזה ,ושאדרבה שיעשה לו כבוד .רק שאלתו היה מה אני
חשוב לדבר עם המלכים שמפני ענוותנותו לא רצה ליטול עטרה לעצמו שיגיע
לעמוד במקום גדולים ,ואם כן אין התשובה שלא יוזק מתיישבת על שאלתו .אמנם
יראה לבאר על פי מה ששמעתי מאדמו"ר איש אלקים קדוש רבינו אלימלך על
פסוק כשופר הרם קולך ,שביאורו הוא שכמו שהשופר אינו מתגאה בקול היוצא
ממנו אם הוא יפה ונעים ,כך הדורש ומרים קולו בתוכחת מוסר לא יתגאה כלל.
והנה משה רבינו ע"ה נתיירא שכשיעשה דבר גדול כזה לגאול את ישראל על ידו
ושיהיה בגדולה יותר מכל ישראל אפילו מאחיו אהרן שהיה מפורסם לנביא ה',
יבוא על ידי זה להתנשאות בעיני עצמו וילכד במוקש הגאוה ,לכך לא רצה ליטול
עטרה זו .אמנם השי"ת למדו איזה דרך ישכון אור להנצל מזה ושלא יתנשא מזה
השליחות ,כי הנה השי"ת ברא כל ברואיו קטנות עם גדולות בצביונם ותוארם
וקומתם זה גדול מזה וזה קטן מזה וזה משונה בטבעו מזה ,הכל כמו שעלה ברצונו
יתברך ,ולא גרם לזה מעלת בריה זו שיהיה תוארו נאה ,ושפלות בריה זו שתהיה
בלתי נאה ,רק הכל היה מפני שעלה ברצונו הפשוט לברוא כל אחד בתואר המיוחד
לו ,שאין שייכות לומר כלל שמעשי בריה זו גרמה לה שתהיה נאה מחברתה .וכמו
כן כשמגביה השי"ת לאדם רצונו כך שיהיה הוא הראש ולא שמעלתו ומעשיו גרמו
זה .וזה שהראה הקב"ה למשה דוגמא מהסנה שהסנה הזה הוא השפל שבאילנות
בתוארו וקומתו ,ובודאי לא יתנשא לומר שמפני חשיבותו בחר בו השי"ת ,ומזה
יוכל משה רבינו ע"ה ללמוד שיהיה גם כן כמוהו ולא תהיה נודעת לו ההתנשאות
שלו ,כמו שאינו יודע הסנה משום התנשאות מדוע בחר בו השי"ת .כמו שהיה
מרגלא בפי אדמו"ר הקדוש מו"ה יעקב יצחק הלוי זצוק"ל על המשנה חביב אדם
שנברא בצלם אלהים חיבה יתירה נודעת לו וכו' .והבנתי מדברי קדשו הפירוש שזו
היא יתירה ועודף ללא צורך שיהיה האדם יודע מזה ושיתגאה במה שנברא בצלם
אלהים .וזה שפירש רש"י שהשיבו על ראשון ראשון ,שאמרת מי אנכי לא שלך היא
כי אם שלי ,פירוש שאני הוא שרצוני שתהיה אתה השליח ,כמו שהיה ברצוני
לברוא כמה מיני ברואים זה נאה מזה ולא גרמה לזה מעשי הבריה הזאת שתהיה
נאה בתוארה ,ועל ידי זה לא תפול בשחיתות הגאוה ואהיה עמך .וזה המראה אשר
ראית בסנה ,לך האות כנזכר לעיל ותצליח בשליחותי ,כאשר ראית הסנה עושה
שליחותי ואיננו אוכל וגו' ,פירוש שתלמוד מהסנה שתצליח בשליחותך שלא
להתנשא בו ולבוא לידי גאות על ידו ,שכמו שהסנה עושה שליחותי ואיננו אוכל
שבודאי הסנה אינו משיג שום התנשאות מזה שהרי הוא השפל שבאילנות ולא
גרמה לו חשיבותו ואין לו שום גאוה ,כך תלך בשליחותי ולא תהיה ניזוק כלומר
שלא יגיע היזק לנפשך ליפול בשחיתות הגאוה:
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בסיעתא דשמיא
בית המדרש

"דברי – שלום"
ע"ש רבינו הרש"ש זיע"א
רחוב מהרש"ל  11בני ברק

הננו להודיע לקהל הקדוש ,שלרגל ימי השובבי"ם ועוז
הדרם ,יתקיים ביום השני כ"ג לחודש טבת תשע"ו
כאן בבית מדרשינו:

סדר תפילת מנחה
ותיקון שובבי"ם
לרבותינו האר"י והרש"ש זיע"א
לתיקון וזיכוך הנפש
תפילת מנחה 330 :בדיוק.
תפילת מעריב 520 :בדיוק.
על המתענים לקבל תענית בתפילת המנחה דיום א'
ביום ה' ט' אדר א' יתקיים בע"ה התיקון האחרון
דימי השובבי"ם ,עם מסירת מודעה והתרת קללות.

