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ימי השובבי"ם
אנחנו נמצאים בימי השובבי"ם. בשבועות האלה הקב"ה 
יושב על כסא רחמים, ומקבל בתשובה את כל מי שבא 
ורוצה לחזור בתשובה מכל מיני עוונות של עריות. אם 
זה שמירת העינים, אם זה דיבור שאינו נקי, ואם זה עוד 
רוצה לחזור בתשובה בשאר  כל מיני עבירות. כשאדם 
אותו  מקבל  לא  הקב"ה  כאלה,  מעוונות  השנה  ימות 

בקלות, מלאכי השרת בוחנים אותו מכף 
רגל ועד ראש אם באמת התשובה שלו 
אבל  "פרווה".  או שהיא  וחזקה  אמיתית 
בשבועות של השובבי"ם הקב"ה מתנהג 
להתקרב,  מנסה  שבאמת  ומי  ברחמים, 
המשילו  זה  ועל  אותו.  מושך  הקב"ה 
בנים שובבים ארפא  "שובו  את הפסוק: 
בימים  כ"ב(.  ג'  )ירמיה  משובותיכם" 
לרפא  מוכן  ואני  אלי,  תחזרו  האלה 

אתכם.

"אני? 'רק' הרהרתי!"
שצריכים  החמורים  מהדברים  אחד 
של  העוון  הוא  השובבי"ם  בימי  לתקן 
לו לאדם לחשוב  הרהורים רעים. אסור 

לכאורה  אדם  עריות.  של  מחשבות  רעות,  מחשבות 
יאמר: "אני?! לא עשיתי שום איסור, רק הרהרתי בלב, 
איסור  צריך לדעת שזה  אבל  לא עשיתי מעשה ממש", 
ה"ד(,  )פ"ד  כותב בהלכות תשובה  חמור מאד. הרמב"ם 
שיש כמה דברים שאנשים נכשלים בהם וחושבים שלא 
אדם  בעריות.  הסתכלות  הוא  מהם  ואחד  כלום,  עשו 
חושב ואומר "מה עשיתי? וכי נגעתי בה, צחקתי איתה, 
ממשיך  והרמב"ם  הרהרתי!"  רק  הרי  איתה?  דיברתי 
אלא  עוון,  רק  לא  גדול!"  עוון  שזה  יודע  "ואינו  ואומר: 

עוון גדול!

אני מקווה שכולם קוראים כל יום אחרי התפילה בבוקר 
את שלשה עשר עיקרים שכתב הרמב"ם, ואחד מהם הוא 
שהקב"ה יודע מחשבות בני אדם. אדם יבוא לאחר מאה 

ועשרים לבית דין של מעלה ויאמרו לו שביום פלוני הוא 
חשב על כך וכך, והוא לא יוכל להכחיש, כי הקב"ה יודע 
מחשבות בני אדם. ומי שרוצה לתקן את הדברים האלה, 

עכשיו זה הזמן.

האלקים יביא במשפט על כל נעלם
שלכאורה  קטנים  דברים  על  גם  מתחשבים  בשמים 
עצמו  את  להשלות  לאדם  לו  אין  ולכן  ממש,  בהם  אין 
שלא ידונו אותו על הדברים האלה, וכמו 
האלהים  "כי  י"ד(  )י"ב  בקהלת  שכתוב 
יביא במשפט על כל נעלם", ומדוע שאדם 

יגרום רע לעצמו?!

מסתכל  היה  ז"ל  האר"י  שרבנו  ידוע 
שעברו  להם  ואומר  במצחם  לאנשים 
עבירה כזאת וכזאת ועליהם לתקן אותה. 
שמופיע  מיוחד  סימן  יש  עבירה  לכל 
לרבנו  נתן  והקב"ה  האדם,  של  במצח 
האלה.  בסימנים  להבחין  כוחות  האר"י 
מספרים שבזמנו אנשים בעלי עבירות לא 
היו יוצאים ביום מהבית, כי היו חוששים 
מדוע  להם  ויעיר  אותם  יפגוש  שהוא 
אתמול הם עברו עבירה פלונית, ולכן היו 

מתחבאים ממנו, כדי שלא יבייש אותם.

חשש עוון גזל
אליו  בא  האר"י,  רבנו  של  בזמנו  שהיו  הצדיקים  אחד 
וביקש ממנו שיסתכל במצחו ויאמר לו אם יש לו איזה 
נקי,  הבא  לעולם  להגיע  רצה  הוא  לתקן.  שעליו  עוון 
בעולם  שעשה  מה  לתקן  כדי  ייסורים  שם  לעבור  ולא 
הזה. הייסורים של עולם הבא הם קשים מאד, עד כדי 
מתייסר  שאדם  הייסורים  שכל  אומרים  שרבותינו  כך 
כל ימי חייו הם כאפס לעומת הייסורים של יום יציאת 
כאפס  הם  הנשמה  יציאת  יום  של  והייסורים  הנשמה, 
לעומת הייסורים של עולם הבא. הוא אמר לרבנו האר"י 
שהוא אמנם מאד משתדל לא לעבור שום עבירה, אבל 
אולי בכל זאת הוא נכשל במשהו. האר"י הסתכל עליו 
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השיחה נמסרה בתאריך כ"ב טבת התש"ף 

שובו בנים שובבים

אדם חושב ואומר 
"מה עשיתי? 

וכי נגעתי בה, 
צחקתי איתה, 

דיברתי איתה? 
הרי רק הרהרתי!" 

והרמב"ם אומר: 
"ואינו יודע שזה 

עוון גדול!" לא 
רק עוון, אלא עוון 

גדול!
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כששמע אותו חכם  גזל.  ואמר לו שיש בידו חשש עוון 
כך, נבהל מאד, כי כל ימיו הוא היה נזהר שלא יבוא לידו 

שום איסור.

לאותו חכם היה בית חרושת גדול לבדים. בזמנם לא היה 
כמו היום. היום מכניסים למכונות את החוטים, והמכונה 
ונעשה בד, אבל פעם הכל  וערב  עושה לבד את השתי 
הן  ביד. אולי ראיתם פעם את אמא או סבתא איך  היה 
סורגות סוודר, בדור הקודם זה היה מצוי הרבה. יש להן 
שני מקלות גדולים ופקעת של חוטי צמר, הן מכניסות 
עושות  וכך  המקלות,  בראש  שיש  בנקב  החוטים  את 
שתי וערב ואורגות סוודרים שלמים. פעם כך זה היה גם 
בבדים, היו אורגים הכל ביד. החכם הזה ישב וחשב היכן 
לא  הוא  שאולי  בדעתו  ועלה  בגזל,  להיכשל  יכול  היה 
שילם למישהו מהפועלים שלו כמו שצריך. נכנס לבית 
החרושת שלו, הניח שם מטפחת עם הרבה כסף ואמר 
לפועלים: "רבותי, מי שיודע שמגיע לו כסף ממני שלא 
אותי".  לשאול  צריך  לא  ויקח,  לכאן  יגש  לו,  שילמתי 
אף אחד לא קם, מלבד אשה אחת שניגשה ולקחה שתי 
כדי  האר"י,  לרבנו  הזה  החכם  חזר  מכן  לאחר  פרוטות. 
שיאמר לו האם נותר במצחו העוון הזה. כשהגיע, אמר 
"עכשיו אתה נקי, אין לך שום סימן של  לו רבנו האר"י: 
התברר, שהעבודה של אותה אשה היתה  עוון כלשהו". 
ולכן היה  יותר מעבודתם של שאר העובדים,  איכותית 
יותר כסף על העבודה שלה, אבל החכם הזה  מגיע לה 
לא ידע את זה, וכי מהיכן ידע?! אבל למסקנא הוא לא 

שילם לה כמו שצריך, ולכן היתה עליו תביעה.

הסיפור הזה נותן הרבה מוסר. לאותו חכם היה סימן של 
לה  לשלם  שעליו  ידע  לא  שהוא  אפילו  וזה  גזל,  חשש 
יותר, וגם האשה הזו לא תבעה אותו בכלל. ומה אנחנו 
נאמר, אם על דבר כזה היה בידו חשש עוון, כיצד אנחנו 

נבוא לעולם הבא, כיצד ידונו אותנו?!

מי רוצה להיות עני?
בסקויטים,  או  עוגיות  כמה  בידו  לוקח  אדם  לפעמים 
ואחרי כמה מהם הוא שבע, והוא לא שם לב שאת השאר 
הוא מניח זרוקות בביזיון בצורה שיכולים לדרוך עליהם 

וכדו'. אדם צריך ליזהר מזה, זהו ביזוי אוכלין.

ששר  אחד  אדם  על  מסופר  ע"ב(  )ק"ה  חולין  במסכת 
בעניות,  אליכם  לא  אותו  להפיל  מנסה  היה  העניות 
פירור  אפילו  לזרוק  שלא  מקפיד  היה  הזה  האדם  אבל 
אחד, ולכן שר העניות לא הצליח להפיל אותו. יום אחד 
היהודי הזה היה בנסיעה, ובמהלך הנסיעה עצר לאכול 
בצד הדרך, וישב על העשבים שצמחו שם. כשראה זאת 
שר העניות, שמח, כי אדם לא יכול ללקט את הפירורים 
שם,  אותם  יעזוב  הזה  האדם  וממילא  העשבים,  שבין 

הפירורים,  על  וידרכו  שם  יעברו  אנשים  מכן  ולאחר 
וככה הוא "יתפוס" אותו, ויוכל לעשות אותו עני. לאחר 
שהיהודי הזה גמר לאכול, עקר את כל העשבים שהיו שם 
וזרק אותם בתוך הנהר, נתן אותם מתנה לדגים שודאי 
כך  כשראה  פירור.  אפילו  שלו  מהשאריות  ישאירו  לא 
המלאך הזה, אמר: "חשבתי כבר להפיל את האיש הזה, 

אוי לי שהוא הוציא אותי מהבית שלו".

מהזמן שהיינו ילדים קטנים עד היום הזה, אנחנו ברוך 
הולך  כשאני  לצערי  פירורים.  לזרוק  שלא  נזהרים  ה' 
זרוקים  ביסקוויטים  רואה  לפעמים  אני  בערב  הביתה 
פה וזרוקים שם. אם אני רואה איזה בחור במדרגות אני 
אותם  לשים  האלה,  הביסקוויטים  את  להרים  לו  אומר 
בשקית, לקשור ולשים בפח, אבל אם אני לא רואה אף 
אחד אני לא יכול להרים. ולכן תליתי מודעה מחוץ לבית 
"מאן בעי עניותא? סגולה בדוקה  המדרש עם הכותרת: 
ומנוסה!", וכתבתי לכם את המקור של הגמרא בחולין. 
קשה  דבר  זה  רח"ל  עניות  הזה.  מהדבר  מאד  תיזהרו 
מאד, מר מאד, אדם חלילה רעב ואין לו מה לאכול, וה' 
ישמור אותנו שלא נדע לא אנחנו ולא אתם ולא אף אחד 

מישראל מעניות.

תענית דיבור נוספת
פרשת  הזאת  בשבת  שעשינו  הדיבור  מתענית  חוץ 
ונעשה  נזכה  נדר  שבלי  הדיבור  מתענית  וחוץ  שמות, 
בפרשת משפטים ביום חול, הרבה בחורים עושים עוד 
פעם או כמה פעמים תענית דיבור, רק שהם לא עושים 
מרן  את  שאלתי  גמרא.  בלימוד  אלא  תהילים  בקריאת 
ראש הישיבה שליט"א האם כאשר עושים תענית דיבור 
אפשר ללמוד גמרא עם חברותא, והוא אמר לי שבשני 
הימים של תענית הדיבור שקוראים תהילים, לא ללמוד 
עם חברותא, אבל כאשר בחורים עושים בשאר הימים 
צריך  אבל  חברותא,  עם  ללמוד  אפשר  דיבור,  תענית 

להיזהר שלא לגלוש לדברי חולין.

לפחד מהדברים הקטנים
הקב"ה גזר שלכל אדם יגיע הזמן שיחזיר את נשמתו, וכך 
יהיה עד שתהיה תחיית המתים. אני לא בא להתגאות, 
אבל אומר לכם את האמת, אני מאד נזהר שלא לעשות 
עבירות  הרבה  יש  מפחד.  אני  אחד  מדבר  אבל  עבירות, 
שאנחנו קוראים להם קטנות, ולא שמים לב אליהם. אם 
זו פגיעה בחבר, אם זו עבירה אחרת שנראית קטנה או 
כל מיני איסורים שיצר הרע סוגר לנו את העינים. אבל 
כבודו.  כסא  לפני  שכחה  ואין  נמצא,  הכל  הקב"ה  אצל 
וכאשר יגידו לנו "וכזאת וכזאת עשית", מי יציל אותנו?

מי קודם, העינים או הלב?
כולנו קוראים בוקר וערב את הפסוק "ולא תתורו אחרי 



3

הפסוק  על  מקשה  יועץ  הפלא  עיניכם".  ואחרי  לבבכם 
עיניכם"  "אחרי  קודם  לומר  צריך  היה  לכאורה  הזה: 

כל  קודם  כי  לבבכם",  "ואחרי  כך  ואחר 
עין רואה ורק אחר כך הלב חומד, וכמו 
הטור  זה  את  ומביא  רבותינו,  שאמרו 
)או"ח סי' א'(, ומדוע התורה שינתה את 

הסדר?

וראה  בדרך  הלך  כשאדם  התשובה: 
אשה, הקב"ה לא מעניש אותו על זה, כי 
הוא לא התכוון להסתכל בה. הקב"ה הוא 
אב הרחמים, לא שוטר שמחפש לתפוס 
ולכן אם הוא הזיז מיד את העינים,  גנב, 
ראה  שהאדם  לאחר  אם  אבל  נקי.  הוא 
את  מרים  הוא  בטעות,  הזו  האשה  את 
בזה  בכוונה,  בה  להסתכל  כדי  העינים 
הוא נענש. וזו הכוונה של הפסוק, לאחר 
עונש,  לו  אין  הראשונה  בפעם  שראה 
בליבו  חמד  הוא  שראה  לאחר  אם  אבל 

להסתכל בה, על זה הוא נענש. ולכן נכתב קודם חימוד 
מתחילה  העבירה  כי  העינים,  ראיית  כך  אחר  ורק  הלב 

מהלב.

מי יאמר זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי?!
הקב"ה נתן לנו מתנה את השבועות האלה, כדי שנוכל 
לקדושה.  ונתקרב  האלה  מהעבירות  בתשובה  לחזור 
חולפות  השנים  כי  בסדר,  שהוא  שיאמר  אדם  מסכן 
ועוברות, ויגיע היום שגם הוא יתייצב לפני הקב"ה. ואז 
מה יגיד, לא ידעתי שאסור? גם אם באמת לא ידע, אבל 
איך הוא יכול לעמוד לפני הקב"ה כשכולו מלוכלך עם 
כל הטומאה והעוונות שיש לו, איך יתרצה לפני הקב"ה?!  

לבי,  "זכיתי  לומר:  יכול  מאיתנו  מי  לנו.  מחכה  הקב"ה 
כ', ט'(?! אמנם הקב"ה מקבל  טהרתי מחטאתי" )משלי 
את כל עם ישראל, אבל ה"עינים" של הקב"ה זה אנחנו, 
לומדי התורה. אנחנו יכולים להציל את כל עם ישראל, 
וחס וחלילה גם להיפך. כל אחד ישתדל להתחזק במה 
שהוא יכול, אם זו עוד תענית דיבור, אם זו שמירת הפה 
כל  זה  ואם  העינים,  שמירת  זו  אם  אסורים,  מדיבורים 
מה  לעצמו  יבחר  אחד  כל  בו.  להתחזק  שאפשר  דבר 

שהוא יודע שהוא צריך להתחזק בו ויכול לעמוד בזה.

ע"י עצירת הדיבור מתכפר הדיבור
הוא  עליהם,  לשוב  שצריך  הגדולים  מהדברים  אחד 
הדיבור המיותר בבית הכנסת, ובבית מדרש שהוא קדוש 
יותר מבית הכנסת. ביום תענית דיבור אנחנו מתפללים 
התענית  שבזכות  מהקב"ה  ומבקשים  מיוחדת,  תפילה 
כל  יתוקן  בטלים,  דברים  דברנו  ולא  שלם  יום  שישבנו 

מה שפגמנו בברית הלשון בדיבור של חול ושקר וחנופה 
תחת  "עין  שנאמר:  וכמו  וכדומה.  הרע  ולשון  וליצנות 
מידה,  כנגד  מידה  כ"ד(,  כ"א,  )שמות  עין" 
דברנו דברים שאסור לדבר, והזכות שלא 

דברנו במשך כל היום, יהיה לנו לכפרה.

בתפילה,  ואומרים  עוד  ממשיכים  אבל 
תענית  ידי  שעל  בפרט  מבקשים  שאנחנו 
בבית  דיבור  על  לנו  יכפר  הקב"ה  הדיבור 
הש"ץ.  וחזרת  התפילה  ובשעת  הכנסת 
עוון  פלילי,  עוון  זה  הכנסת  בבית  לדבר 
שאדם  הדעת  על  יעלה  לא  וחמור!  גדול 
לשבת  בשביל  רק  הכנסת  לבית  יכנס 
אמרו  כך  סתם  ישיבה  על  גם  ולדבר!  שם 
בניהם  ואין  שיושבים  שלושה  חכמינו: 
דברי תורה הרי זה מושב לצים )אבות פ"ג, 
מה  מעכשיו  להתכונן  צריך  אדם  מ"ב(. 
דיבר  מדוע  אותו  ישאל  כשהקב"ה  יענה 
בבית כנסת, אם יש לכם תשובה, תגידו לי, 

גם אני מעוניין לדבר בבית הכנסת...

מלוח  שקטפנו  מה  על  לנו  שיכפר  לבקש  וממשיכים 
עלי שיח, כלומר שפסקנו בשיחה בטלה באמצע דברי 
מה  לנו  יכפר  התענית  שע"י  מהקב"ה  ומבקשים  תורה, 
גם  בטלים  דברים  ודיברנו  הלימוד  באמצע  שהפסקנו 
זה  ביום  זכות הלימוד  לנו  ותעמוד  שלא בבית הכנסת, 
עוד  ידיחנו  שלא  הרע,  היצר  כנגד  חדה  וחנית  כחרב 

ממצוות ה' אלוקינו ומעבודתו ויראתו תמיד כל הימים.

כל הדיבורים הרעים נובעים מדבר אחד, אנשים רוצים 
בכל  סקר  שעשו  עיתון  באיזה  קראתי  לדבר.  הרבה 
העולם כולו, באיזו מדינה מדברים הכי הרבה בפלאפון. 
יכולים  לא  אנשים  זמין,  דבר מאוד  הוא  היום הפלאפון 
ללכת בלי שהמכשיר הזה בידים שלהם. לצערנו המדינה 
זוהי ישראל, אנשים כל הזמן  שמדברים בה הכי הרבה 
רוצים לדבר. על זה אומר הפסוק: "הוגעתם ה' בדבריכם" 
)מלאכי ב', י"ז(. כל כך הרבה מדברים, עד שכביכול אומר 
אדם  הדיבורים.  עם  הקב"ה  את  עייפתם  הנביא  להם 
ולפטפט  לדבר  שלא  עצמו  על  לשמור  להשתדל  צריך 

סתם, ובפרט לא דיבורים אסורים או באמצע הלימוד.

הלוא זה צום אבחרהו – פתח חרצובות רשע
אלא  התענית,  הוא  העיקר  שלא  לזכור  תמיד  צריך 
עוד  לחזור  שלא  להילחם  החזקה,  הקבלה  הוא  העיקר 
ומי שרוצה באמת, הקב"ה יקרב  פעם לאיסורים האלה. 
אותו ויתן לו כח, יתן לו סיוע שיוכל לחזור בתשובה ויוכל 

לעמוד בתשובה, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.

הקב"ה הוא אב 
הרחמים, לא שוטר 

שמחפש לתפוס גנב, 
ולכן אם הוא הזיז מיד 

את העינים, הוא נקי. 
אבל אם לאחר שהאדם 

ראה את האשה הזו 
בטעות, הוא מרים את 
העינים כדי להסתכל 
בה בכוונה, בזה הוא 

נענש. ולכן נכתב קודם 
חימוד הלב ורק אחר 

כך ראיית העינים, 
כי העבירה מתחילה 

מהלב.
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מסע חיזוק לקהלות היהודיות בצרפת
המריאו  עציון(,  ניר  במלון  שהתקיימה  בוגרים"  "שבת  )אחר  תולדות  פרשת  שבת  במוצאי  שנה,  כמידי 
מאזוז  חי  מצליח  הרב  הגדול  הגאון  מורנו  ובנו  שליט"א  מאזוז  צמח  הרב  הגדול  הגאון  מורנו  לצרפת 

שליט"א, למסע חיזוק בקהלות היהודיות בצרפת. 

וכן אוספים תרומות  והישיבות,  ושיחות חיזוק בבתי הכנסת  בביקור השנתי הרבנים מוסרים שיעורים 
עבור מוסדות הישיבה הקדושה "כסא רחמים". כמו כן מסרו הרבנים שיעורים ושיחות חיזוק בישיבת 
גם הראשון  נפגש עמם  והכוללים. במהלך הביקור  ושאר בתי הכנסת הקהלות  ורחמים" בפריז,  "תורה 
לציון הגאון הגדול רבי שלמה משה עמאר שליט"א, שביקר גם כן בתקופה זו בצרפת. ביום רביעי כ' כסלו 
הנראה  שככל  הבא  החיזוק  למסע  מצפים  כבר  מהביקור  מאד  שהתענגו  ובציבור  ארצה,  חזרו  הרבנים 

ייערך לאחר חג השבועות בעז"ה.

נציין כאן מעשה קטן ממסעות החיזוק של רבנו:

פעם ביקר רבנו אצל יהודי אחד על מנת להתרימו לישיבתנו הקדושה, והרב התחיל לחזקו בעסק התורה 
והמצוות, ומתוך דבריו הבין הרב שהלה אינו שומר שבת, עקב רצונו הגדול להרויח כסף ולהגדיל את 
עסקיו. הרב ניסה לשכנעו ולהניאו מכך, אך ללא הועיל. אחר סיום הביקור, הרב המשיך לשמור עמו על 
קשר טוב, ומידי פעם בפעם המשיך לדבר על לבו שישמור שבת, אך מתאוותו לעושר לא חדל מלפתוח 

את עסקיו בשבת. 

כעבור כמה שנים התקשר היהודי הנ"ל למשרדו של רבנו, וביקש אם הרב 
יוכל לסייע בידו לקנות חלקת קבר בהר הזיתים, אחר ששמע על המעלה 
הגדולה בקבורה בהר הזיתים. רבנו הבהיר לו שבהר הזיתים אין קוברים 
אלא יהודים השומרים שבת, מפני שידוע שאין קוברים יהודי צדיק אצל 
בהר  קבר  חלקת  לו  למכור  יוכלו  לא  שבת,  שומר  שאינו  ומחמת  רשע. 
הזיתים. ואז הרב התחיל לדבר על לבו שיתחזק בשמירת השבת, ולאחר 

מכן נפרד ממנו בידידות. 

ואכן דבריו של רבנו אכן פעלו על לבו, והיהודי החל לשמור שבת ולהתחזק 
בשמירת מצוות, ואחר פטירתו 
נקבר בהר הזיתים בירושלים. 


