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ה

הקדמה

"תורה היא וללמוד אני צריך", כך אמר ר' עקיבא שעקב אחר מעשיו של ר' יהושע, 
וכן בן עזאי שעקב אחר מעשיו של ר' עקיבא ורב כהנא שעקב אחר מעשיו של רב 
)ברכות ס"ב ע"א(, הליכותיו והנהגותיו של רבינו הגדול,  ר' ישראל מאיר הכהן זי"ע 
מחבר החפץ חיים והמשנה ברורה וכו' ודאי גם הם בגדר "תורה היא" וללמדה אנו 

צריכים, והשאלה היא כיצד?

כידוע, מלבד הסמכות ההלכתית העליונה שזכה לה רבינו, הייתה ועודנה הערצה 
גדולה לאישיותו, הערצה נדירה ויוצאת דופן, כדוגמא לכך נביא את הסיפור הבא: 
אך  תרפ"ג,  באלול  בוינה  הראשונה  הגדולה  בכנסיה  השתתף  כידוע  חיים  החפץ 
לכנסיה השניה בשנת תרפ"ט כבר לא עמדו לו כוחותיו לנסוע לוינה, והנה, באמצע 
מייד  לכנסיה,  יגיע  ובקרוב  לוינה  בדרכו  חיים  שהחפץ  שמועה  פשטה  הנאומים 
הופסקו הנאומים והציבור החל לרקוד באולם מרוב שמחה, ואמנם זמן מה אח"כ 
הגיעה הידיעה המאכזבת שרק שליח שלו אמור להגיע והפיגה את השמחה )מאיר 

עיני ישראל ח"א עמ' 133 בשם ר' שמעון פירסט(.

שגדלותו  ברור  הערצה,  לכזו  חיים  החפץ  זכה  במה  להעריך  וננסה  נתבונן  כאשר 
בתורה ורוח הקודש שפיעמה בקרבו אינן הסיבות היחידות, אלא גם בגלל צדקותו 
העילאית הנהגותיו ומעשי החסד הרבים והמופלאים המיוחסים לו.                                                                               

הנהגותיו  אודות  הידע  רבינו,  כלפי  כולם  שחשים  הרבה  ההערצה  והנה,למרות 
והליכותיו איננו רב, אמנם ישנם מעט סיפורים מפורסמים שידועים לכל, אלא שהם 
רב טמון בהנהגות  ומוסר השכל  אין קץ  עד  רוחני  עושר  כי  וחבל,  מיעוט מבוטל, 

והליכות רבינו.

ספרים  תולדותיו,  על  כרס  עבי  ספרים  ומהם  ספרים  עשרות  נכתבו  כבר  ואמנם, 
רובו  ואולם  והליכותיו,  הנהגותיו  חייו  ימי  קורות  את  פרטים  לפרטי  המפרטים 
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ובמיוחד עמלי התורה המנצלים כל רגע פנוי  של הציבור הרחב אינו נחשף להם, 
גם  מה  צדיקים,  ותולדות  מעשיות  ספרי  לקריאת  מתפנים  ואינם  תורה  לתלמוד 
שחלק מן הספרים )כמו חייו ופעלו של הרב מ.ישר( אינם מצויים כלל, וכך נותרו 
רוב הנהגותיו עלומים ובלתי ידועים, לכן חיפשתי דרך אשר תקרב את הציבור אל 
מהנהגותיו  ללמוד  הציבור  יוכל  למען  הנאצלים,  ולהליכותיו  המופלאים  הנהגותיו 

ללכת בנתיבותיו.

לפי  רבינו  של  והנהגותיו  מעשיו  את  ולרכז  לערוך  בדעתי  עלה  עבודתי  כדי  תוך 
שמעסיק  לנושא  בהתאם  הליכותיו  על  מושגים  יקבל  שהקורא  באופן  נושאים, 
אותו, וכך יוכלו הנהגות אלו לתת השראה והדרכה בחיי היום יום  בגדר 'מעשה רב'.

כמו כן החלטתי להתמקד תחילה בנושאים של 'בין אדם לחבירו' שהרי דעתו של 
רבינו הייתה ממוקדת בהם כדברי בנו ר' אריה לייב: "בפועל הייתה תמיד בבין אדם 

לחבירו בין בדברים גדולים בין בקטני קטנות" )דוגמא מדרכי אבי סעיף י"א(.

אשר  והדרשנים  המחנכים  לציבור  זה  מחיבור  מרובה  תועלת  צפויה  במיוחד 
מעוניינים לשלב תוך כדי שיעור או דרשה סיפור מרתק מרבינו החפץ חיים. 

בבואי לאסוף את החומר הרב נצרכתי להתמודד עם שאלת האמינות של הסיפורים, 
הגזמות  אביו  על  מספרים  החסידים  היו  בפולין  כי  לייב  אריה  ר'  בנו  כתב  וכבר 
רבות ואין בהם אפילו קורטוב של אמת וכו' )קיצור תולדות הח"ח עמ' 77, בקשר 
כמו  כאמינים  מקובלים  אשר  בספרים  בעיקר  התרכזתי  לפיכך  לגאולה(,  לציפיה 
כתביו של בנו ר' ארייה לייב )קיצור תולדות הח"ח, דוגמא מדרכי אבי וכו'(, ובעיקר 
ספריו של תלמיד ישיבת ראדין הרב משה מאיר ישר 'החפץ חיים חייו ופעלו' )ג' 
כרכים(,ספריו אלו של הרב ישר זכו להסכמה נלהבת מרבן של כל בני הגולה ר' חיים 
עוזר גרודז'ינסקי אשר מתאר את המחבר כבן בית נאמן שזכה לראות במו עיניו את 
האור המבהיק )ראה נספח א' בסוף הספר(, כמו כן נעזרתי בספר המאורות הגדולים 

של הרב חיים זייצ'יק וסדרת הספרים מאיר עיני ישראל ועוד ספרים שונים.

לפיכך  תוספות שונות,  או עם  בגרסאות שונות  הופיעו  לעיתים אותם הסיפורים 
עצמו  ניסיתי להתמקד במעשה  כן  כמו  היותר אמינה,  לגירסה  להגיע  השתדלתי 

ולהמנע מתיאורים ספרותים מליציים.
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ספר זה לא בא לתאר את המופתים הרבים שזכו מקורביו לראות ואת רוח הקודש 
אשר פיעמה בקרבו, כמו כן לא באתי לצטט את מאמריו ודרשותיו אשר מקובצים 
מעשיו  את  ללקט  רק  היא  החיבור  מטרת  רבים,  ליקוטים  ובספרי  שלו  בספריו 

והנהגותיו, אשר כאמור גם הם בכלל תורה וללמוד אנו צריכים.

הספר  בראשית  ערכתי  חיים  החפץ  על  הרבים  לסיפורים  הרקע  הבנת  לתועלת 
רשימה של ציוני דרך מרכזיים בחייו של החפץ חיים.

העורך

תפילת משלחת "דרשו" בבנין הישיבה בראדין ביום השנה לפטירת הח"ח, אלול תשע"ה
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ציוני דרך
בתולדות החפץ חיים ובתולדות ישיבת ראדין

רבינו נולד בי"א שבט תקצ"ח בעיר ז'אטיל פלך גרודנה )תאריך לידתו אינו מוסכם 
וי"א שנולד קודם(, בשנת תר"ט בהיותו ילד לקחו אביו לוילנא ושם למד עמו ועם 
אחיו אהרן. בשנת תרי"ג נפטר אביו במגיפה בעיר וילנא )המגיפה שנתפרסמה בכך 
שר' ישראל סלנטר אכל בה ביום הכיפורים בביהכ"נ(, הח"ח המשיך ללמוד בוילנא 

עם אחיו ועם חבורת למדנים.

17 נסע לבקר את אמו בעיירה ראדין )לאחר שנישאה  בשנת תרט"ז בהיותו כבן 
בזיווג שני לאלמן מן העיירה(, ועקב לחץ של אביו החורג על אימו נשא הח"ח את 
בתו הבוגרת של האלמן, ועבר להתגורר בראדין, בשנים הראשונות לנישואיו היה 

שקוד על תלמודו בראדין בפרישות גדולה,

בנין הישיבה בראדין
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בעיר  בפרישות  למד  תר"כ-תרכ"ג  בשנים 
מינסק ואמר שיעור לפני בחורים. 

ר'  של  בישיבה  לר"מ  נתמנה  תרכ"ח  בשנת 
ושימש  וויסולושוק  בעיר  קפלן  הכהן  יצחק 

בתפקיד עד שנת תרכ"ט.

מספר  אסף  לראדין  חזר  תרכ"ט  בשנת 
בחורים והחל להגיד להם שיעורים, ויסד שם 
את ישיבתו שהתפרסמה אח"כ בשם ישיבת 

החפץ חיים. 

בשנת תרל"ג יצא לאור לראשונה הספר 'חפץ 
לשון הרע בארבעת אלפים  על הלכות  חיים' 
בעילום  הייתה  עותקים, ההדפסה הראשונה 

שם.

ברורה'  'משנה  חיבורו  על  לעבוד  חיים  החפץ  החל   36 בן  בהיותו  תרל"ה  בשנת 
לחיבור זה הקדיש החפץ חיים 28 שנים.

בשנת תרל"ו יצא לאור הספר 'שמירת הלשון'.

בשנת תרמ"א לאחר שגילה שחיילים יהודיים נכשלים באיסורי כרת עקב אי ידיעת 
לחיילים  שנועד  ישראל'  'מחנה  ספרו  את  לאור  הח"ח  הוציא  בסיסיות,  הלכות 

המשרתים בצבאות נכר, ומקיף את כל ההלכות המצויות בחיי חיילים אלו.

באותה שנה לקח לחתן את ר' אהרן הכהן שהתפרסם ברבות הימים כת"ח גדול 
וחיבר מספר ספרים ביניהם 'עבודת הקרבנות', באירוסין התנה עמו הח"ח שאף 

שמבטיח לו מזונות מ"מ לא יהיה רשאי לעכבו מלעלות לא"י.  

בשנת תרמ"ה יצא לאור ספרו 'אהבת חסד' על ענייני צדקה הכנסת אורחים שכר 
שכיר וכו'.

לוינסון אשר  ר' צבי הירש  בשנת תרמ"ו לקח הח"ח חתן לבתו השניה שרה את 
נודע בגאונותו ובצדקותו, קשר ידידות מיוחד נקשר בין החפץ חיים לר' צבי הירש 

שנעשה יד ימינו במיוחד בהנהגת הישיבה שהלכה והתפתחה.
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24 לאחר מחלה של כארבע שנים, בן זה היה  בכסלו תרנ"ב נפטר בנו אברהם בן 
גדול בתורה ובמעלות המידות עמקן נפלא וכו' כך כתב עליו אביו, ולפי הגדרת ר' 

אליהו לופיאן "חפץ חיים שני".

בשנת תרנ"ב עבר בנו הגדול ר' אריה לייב להתגורר בראדין ולמד עם אביו בחברותא 
ועזר רבות לאביו בחיבור המשנה ברורה.

'לקוטי הלכות' על מסכתות קדשים,  בשנת תרנ"ט הוציא לאור הח"ח את ספרי 
במטרה לעודד את העיסוק בנושא המקדש וקדשיו.

ראדין,  ישיבת  כראש  לכהן  לנדינסקי  משה  הג"ר  את  הח"ח  הזמין  תר"ס  בשנת 
באותה עת כבר מנתה הישיבה קרוב למאה בחורים.

בניסן תרס"ג מיד אחר חג הפסח פרצה בראדין שריפה איומה שכילתה את מרבית 
בתי העיירה, הח"ח שביתו לא נשרף התגייס לסייע לקרבנות וכן ערך מגבית מיידית 

בערי הסביבה ואסף עשרות אלפי רובל לשיקום בתי התושבים.

באב תרס"ג נפטרה בוילנא פריידא אשתו הראשונה של הח"ח ונקברה שם.

של  לצידו  ראדין  ישיבת  כראש  לכהן  טרופ  נפתלי  הג"ר  התקבל  תרס"ד  בשנת 
תקופת  והחלה  הישיבה,  של  המדרש  בית  נבנה  שנה  באותה  לנדינסקי,  משה  ר' 

השגשוג הגדולה של הישיבה.

בשנת תרס"ה נשא הח"ח את אשתו השניה מרים פריידא, נולדו לו ממנה בן ובת, 
הבת נישאה בשנת תרפ"ג לר' מנחם מנדל זקס. 

בשנת תרס"ה יסד הח"ח בישיבתו כולל אברכים מופלגים שנקרא "כולל קדשים" 
בכולל למדו בין היתר הגאונים ר' אלחנן וסרמן, ר' יוסף כהנמן ועוד, גם ר' נפתלי 

טרופ היה מצטרף לשמוע את השעור היומי בקדשים מפי ר' משה לנדינסקי.

בשנת תרס"ז יצא החלק האחרון של המשנה ברורה.

בשנת תר"ע פרצה בישיבה מחלוקת גדולה בעד ונגד המשגיח ר' ירוחם ליבוביץ, 
ע"פ עצתו של הח"ח עזב המשגיח את הישיבה עם קבוצת בחורים ועבר לישיבת 

מיר.
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באדר תר"ע בעת כינוס ועידת הקהילות בפטרבורג אשר דנה בהשכלתם הכללית 
של הרבנים, הוזעק החפץ חיים ע"י ר' חיים מבריסק, הוא הגיע בבהילות ונאבק 
ביחד עם הגר"ח נגד מגמה של רבנים שונים לחייב את הרבנים בהשכלה כללית 

מסוימת כדרישת השלטונות הרוסים.

בשנת תרע"ג הוחלט לבנות בנין חדש לישיבה לאחר שהוברר  שבית המדרש צר 
מהכיל את כל תלמידי הישיבה, הח"ח ערך מגבית גדולה ונבנה בנין מפואר וגדול 

העומד על תילו עד היום )לדאבון הכל הוא משמש כאולם תיאטרון(.

בשנת תרע"ה לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה ועם התקדמות צבא גרמניה 
והגרנ"ט  הח"ח  ובראשם  התלמידים  רוב  ישיבתו,  את  הח"ח  פיצל  רוסיה  לתוככי 
עזבו את ראדין והתקדמו מזרחה לכיוון רוסיה הלבנה )מינסק וסביבותיה(, ומקצת 

התלמידים נשארו בראדין ביחד עם ר' משה לנדינסקי.

הישיבה  )תרע"ה-תרפ"א(  ואחריה  העולם  מלחמת  של  בעיצומה  שאח"כ  בשנים 
נדדה במספר ערים, בינהם מולודצנה סמילוביץ שומיאץ סנובסק ומינסק.

בי"ח שבט תרפ"א נפטר מדלקת ריאות חתנו האהוב של הח"ח ר' צבי הירש לוינסון 
בגיל 57, ר' צבי היה יד ימינו של הח"ח במשך שנים רבות ועם מותו הרגיש הח"ח 

כאילו שותקה מחצית גופו. 

בסיון תרפ"א לאחר שש שנות נדודים, שב הח"ח עם ישיבתו מרוסיה וחזר להתגורר 
בראדין שבינתיים עברה לשלטון מדינת פולין העצמאית.

של  הפותח  להיות  התכבד  בוינה  הגדולה  בכנסיה  רבינו  השתתף  תרפ"ג  בשנת 
הכנסייה ונחשב לאישיות המרכזית של הכנסיה.

בתמוז תרפ"ד יזם הח"ח עם הג"ר חיים עוזר גרודזינסקי את הקמת ועד הישיבות, 
בקשר לכך נאספה בוילנא אסיפת גדולה של ראשי ישיבות ורבנים.

באלול תרפ"ה עשה הח"ח את כל ההכנות לעלות לארץ ישראל הוא ארז את חפציו 
נפרד מן הקהילה בראדין וגם נסע לקהילות שכנות להפרד מהן, ואף הוכנה לו דירה 
בפתח תקוה, ואולם יום קודם ליציאתו חלתה אשתו ונאלצה לעבור ניתוח, ובסופו 
של דבר נדחתה הנסיעה שוב ושוב עד שהח"ח ראה בכך יד ההשגחה וביטל את 

התכנית.
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גדולי  של  חירום  כינוס  בורשה  הח"ח  הקהיל  ותשוש  זקן  בהיותו  תר"ץ  בשבט 
האדמו"רים בפולין )גור, בעלז, אלכסנדר ועוד( וגדולי התורה להדוף את הגזירות 
בראש  הח"ח  נפגש  היתר  בין  רבנים,  השכלת  בענין  הפולנית  הממשלה  שתכננה 

משלחת הרבנים ואדמו"רים עם ראש הממשלה הפולנית.

וילנא,  כי ישנם פרצות בנושא הטהרה בעיר  בכסלו תרצ"א, לאחר ששמע הח"ח 
לנסוע  הח"ח  החליט  מ-90  למעלה  בן  ישיש  ובהיותו  הכבד  החורף  של  בעיצומו 
לוילנא ולשאת דרשה לפני נשות העיר בנושא טהרת המשפחה, הדרשה התקיימה 

בבית הכנסת הגדול בעיר לפני אלפי נשים ועשתה רושם אדיר.

בסוכות שנת תרצ"ב כשנה לפני עליית הנאצים לשלטון  בגרמניה, בתום תפילת 
כולנו אנשים  ואמר מתקרבת עת שנהיה  על השולחן  שמונה עשרה, דפק הח"ח 
באה  סערה  שרוח  הח"ח  התבטא  כן  לפני  וחצי  כשנה  חיים,  בסכנת  וטף  נשים 
כמשחק  תחשב  הראשונה  העולמית  שהמלחמה  נוראית,  מלחמה  ומתקרבת 

לעומתה. )חייו ופעלו ב' עמ' תרכ"ב(

בבוקר יום ששי כ"ד אלול תרצ"ג נפטר רבינו החפץ חיים. ע"פ הוראת ר' חיים עוזר 
נדחתה ההלוויה ליום ראשון בשעת הצהריים, אלפים רבים מבני הישיבות בליטא 

ואחרים השתתפו בהלוויתו.



יג

א. נתיב הדבקות באמת

א. רבינו כתב קונטרס מיוחד בשם 'שפת תמים' ובו מרחיב בגנות הרמאות, השקר 
הקב"ה  לפני  זו  מדה  ומגונה  שנואה  "וכמה  רבינו  כותב  היתר  בין  דעת,  וגניבת 
שמסלקו עבור זה מעל פניו, כמו שנאמר לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה וכו' ואמרו 
חז"ל כך אמר הקב"ה כל מי שהוא להוט אחר השקר אינו ראוי לדור בעולמי, מפני 
שאני בראתי העולם באמת שאלמלא כן לא היה העולם מתקיים ואין שקר דר אצל 
בזו,  כמו  הרחקה  לשון  עבירה  בשום  נאמר  שלא  ולמד  "צא  רבינו  ומוסיף  אמת", 

להעיר לנו על ההרחקה הגדולה והבריחה שצריך לברוח מזה" )שם פ"ו(.

ב. מספר הצדיק ר' שלמה בלוך: פעמים ראיתי שהיה מרגיש באחד שאינו אומר 
את האמת לא היה אומר כלום, אלא היה מתחיל לרעוד והיה נעשה אדום ביותר 

והיה מתחיל לבכות.
הצדיק ר' שלמה עמ' י"ח

ג. פעם, בעת זקנותו, באה משלחת נכבדה וחשובה לראדין לטובת הישיבה, ומהם 
לישיבה,  טובות  הרבה  ועשו  מקודם  בראדין  אצלו  היו  שכבר  אנשים  איזה  היו 
וכשבאו אצלו אמר אחד מהם, "בודאי זוכר אותי רבינו שכבר הייתי ועשיתי כך וכך", 
והשיבו רבינו ואמר, "אני כבר זקן וחלש וכח הזיכרון אינו כמקודם ואיני זוכר כלום", 
רצה אחד מאנשי הבית להזכירו שהמעשה היה בזמן זה וזה... ורצה לעשות רושם 
שכאילו הח"ח נזכר מי הוא, אמנם הח"ח לא היה מרוצה מכך ואמר עוד פעם "איני 
זוכר כלום", אח"כ התנצל אותו אחד מאנשי הבית שכוונתו היתה לטובת הישיבה 
וכו', השיבו רבינו ואמר "טובת הישיבה אינה מהדברים שמותר לשנות ולומר שקר 

עבורם ח"ו".
הצדיק ר' שלמה עמ' י"ח
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ד. סיפר הצדיק ר' שלמה בלוך סיפור ששמע מפי בעל המעשה, אשר בעת היותו 
תלמיד בישיבת מיר, קבע עם שני חבריו לנסוע ממיר לראדין ולבקר את החפץ חיים, 
אלא שהם נסעו ישירות והוא קפץ בדרכו לבית הוריו ומשם המשיך לראדין, כאשר 
נכנסו ביחד אל הקודש פנימה, שאל רבינו לכל אחד מהיכן הגיע )פון וואננטאיז א 
איד( והשיבו חבריו שבאו ממיר, וכאשר שאלו התבייש לומר שקפץ לביתו בדרכו, 
והשיב שגם הוא בא ממיר, ואז שאלו שוב מהיכן הגיע, ושוב השיבו באתי ממיר, 
וחזר עוד הפעם, מיד הפנה החפץ חיים את מבטו ממנו ולא הסתכל עליו וכל הזמן 

דיבר רק עם האחרים.

                                                       הצדיק ר' שלמה עמ' י"ז

וחיפש  הישיבה  בפתח  הח"ח  הופיע  הלילות  שבאחד  כהנמן  יוסף  הג"ר  סח  ה. 
אותו, כאשר נפגשו סיפר לו רבינו שעקב מכירת כמות ספרים גדולה הצטבר אצלו 
בין  יש  ואולם  גמ"ח,  הלוואת  לבקש  יהודים  אליו  באים  וכרגיל  בבית,  כסף  סכום 
המבקשים כאלה שהוא חושש שלא יפרעו ולכן אין ראוי להלוות להם, ואולם כדי 
לדחותם יאלץ לומר להם שאין לו כסף ויכשל בדבר שקר, ולכן ברצונו להקנות לו 
)לר"י כהנמן( את הכסף על ידי קנין, וכך לא יצטרך להוציא מפיו דבר שקר, ואמנם 

התעוררה בעיה הלכתית כיצד לעשות את הקנין ולבסוף נפתרה.

                                                  המאורות הגדולים עמ' שנ"ה

הערת המלקט: וכך כתב רבינו באהבת חסד פ"א הל' ט' אם הוא מכיר בהלוה שהוא בעל 

מידה רעה ואינו מקפיד על ממון אחרים, ומעותיו יהיו כלין אצלו  ולא ימצא ממה לגבות, 

מוטב שלא ילווהו )היינו בלי משכון(, ממה שילווהו ויצטרך לנגשו ויבוא לידי 'לא יגוש'.  

ובספר דרך שיחה ח"א נכתב בשם הגר"ח קנייבסקי שאביו )בעל הקהילות יעקב( סבר 

שאם יש לאדם כסף ואינו רוצה להלוות לו ואומר שאין לו, אינו שקר כי הכוונה "אין לי 

להלוות לך", ומה שנהג החפץ חיים היה משום הידור וזהירות.

ו. בשנת תרע"ז בשלהי מלחמת העולם הראשונה בעת שהותו של הח"ח והישיבה 
בשומיאץ נודע לרבינו כי בקרוב יחל משפטו של תלמיד הישיבה אפרים לייבוביץ, 
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)תלמיד זה שמוצאו מגרמניה נחשד בריגול לטובת גרמניה לאחר שיהודי בוגדני 
שתל בכיסו תרשים צבאי של מבצר קובנה, ואח"כ הלשין לרוסים כי ישנו מרגל 
גרמני בישיבה(, החפץ חיים נסע לפטרבורג לנסות לגייס את עו"ד אוסקר גרוזנברג 
)אשר נתפרסם בהצלחתו במשפט עלילת הדם של מ. בייליס( ואולם הנ"ל חשש 
לקחת את התפקיד, לפיכך נלקח עו"ד נוצרי לשמש סניגור, המשפט התקיים בעיר 
הוזמנו  ההגנה  עדי  ובין  רוסים,  גנרלים  משלושה  מורכב  צבאי  ב"ד  בפני  ויטבסק 
הח"ח, חתנו ר' צבי לוינסון ור' אלחנן וסרמן. בעת עדותו של רבינו נשאל הח"ח אם 
מוכן הוא להשבע כי הנאשם לא בצע פשע, השיב הח"ח "בכל ימי חיי לא דיברתי 
שקר מעודי, אך להשבע אף לאמת אין בכוחי". לאחר עדותו ניסה הסניגור להסביר 
לשופטים מה טיבו של העד, וסיפר כי בהיותו בוורשה ניגש אדם ובקש לפרוט לו 
שטר של חמישה רובל מששלף רבינו את ארנקו חטף הנ"ל את הארנק וברח, הח"ח 
צעק אחריו כי מוחל הוא לו במחילה גמורה ומנע את מלויו לרדוף אחר הגנב ואף 
לימד עליו זכות כי בטח המחסור הקשה הביאו למצב הזה ומוטב שיאכל ממון כשר 

ולא גזול.                                                                                                  

"אדוני  אותו  שאל  הסנגור  דברי  את  הדין  בית  נשיא  הרוסי  הגנרל  שמע  כאשר 
הפרקליט, האם אתה בעצמך מאמין במעשה זה?!" תשובתו של הסנגור הייתה 
מפתיעה והוא אמר שאכן לדעתו סיפור זה הינו רק אגדה, ואולם עליך אדוני הנשיא  
לא מספרים  כאלו אגדות!  בסופו של דבר הורשע הנאשם ואולם עקב גילו הצעיר 
הוחלף גזר הדין ממות לשנים עשר שנים של עבודות פרך והיות וכבר ישב שנתיים 
במאסר נידון לעשר שנים נוספות, כאשר שמע החפץ חיים את גזר הדין הודה לה' 
שהבחור ניצל ממות והוסיף "הם דנוהו לעשר שנות מאסר, שוטים שכמותם, שמא 
ידוע להם אם יחזיקו הם מעמד במשך עשרה חדשים, ואפילו עשרה שבועות לא 
בטוח שיחזיקו" הייתה זו "כשגגה שיוצאת מלפני השליט" וכעבור חדשיים פרצה 
מהפכה ברוסיה שבה הודח הצאר הרוסי, וממשלה חדשה בראשות קרנסקי עלתה 
לשלטון והודות להשתדלותו של עו"ד גרוזנברג שוחרר מיד "המרגל" אפרים יחד 

עם כל האסירים המדיניים.

חייו ופעלו עמ' תי"ט – תכ"א
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לעיר  הישיבה  הישיבה  גלתה  תרע"ו  בשנת  הראשונה  העולם  מלחמת  בעת  ז. 
סמילוביץ, המצב הכלכלי היה בכי רע ולקראת חג הפסח ניסה רבה של העיר הרב 
בצלאל הכהן זייצ'יק לאסוף קמחא דפסחא כנהוג, ואולם עקב המחיר הגבוה של 
חיטים נוכח הרב שהפעם לא יעלה בידו לספק מעות חיטים לנצרכים הרבים. בצר 
לו נכנס אל החפץ חיים ובקשו שיסייע לו במלאכה,  רבינו הודיע כי יבוא לתפילת 
מנחה לבית המדרש הגדול ובקש שיודיעו לכל בעלי הבתים בעיירה כי עומד הוא 

לדרוש לפניהם.

ההודעה אכן עשתה רושם ורוב בני העיר נקבצו ונאספו לבית המדרש, החפץ חיים 
עלה על הבימה ופנה אל הקהל הרב "שמעו נא אחים לא באתי להטיף לכם מוסר,  
ואולם יש לי שאלה שאני רוצה לשאול אתכם ולבקש עצה מכם, עיניכם הרואות 
וכאשר אבוא לעולם העליון ישאלוני ישראל  שכבר זקנתי והאדם אינו חי לעולם 
מאיר הרי שרוי היית בסמילוביץ, שמא ידוע לך האם יהודי סמילוביץ נותנים צדקה 
כראוי? התרמו למעות חטים? והריני שואל אתכם מה אשיב? אם אומר שנותנים 
אתם כראוי הרי שיהא בכך משום שקר, ואני מעולם לא דיברתי שקר, האם אשקר 
איפוא בגללכם? אלא מה אומר כי אין אתם נותנים! הרי משמעתו של הדבר לספר 
לשון הרע על יהודים, וזאת ודאי אינני רוצה". יותר מזה לא היה זקוק רבינו להוסיף 
הסכום  כל  נאסף  קלה  ובשעה  גדולים  כסף  סכומי  לתרום  היהודים  החלו  ומיד 

הדרוש.

חייו ופעלו עמ' ת"ח                                                                               

ח. מידת האמת של החפץ חיים הקיפה את כל מעשיו והוא היה מקפיד לשמור 
עליה גם במקרים שמקובל בציבור לא לדקדק בה, זמנים שנקבעו ונרשמו מראש 
ידרוש  שמונה  בשעה  כי  במודעה  נרשם  פעם  סופית,  קביעה  אצלו  היו  במודעות 
בשעה  ובדיוק  שמונה,  השעה  לפני  עוד  הגיע  רבינו  הכנסת,  בבית  חיים  החפץ 

שנקבעה במודעה עלה לבמה ופתח פיו והחל לדרוש.

מדבר שקר תרחק עמ' קל"ו מפי ר' שבתי שמואלי
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ט. לאחר שהופיע הכרך הראשון של המשנה ברורה נקלע רבינו לעיר אחת והתבקש 
כי על דלת בית המדרש נתלתה מודעה שבה  והנה שם לב הח"ח  לשאת דרשה, 
נכתב כי מחבר הספרים חפץ חיים ומשנה ברורה על אורח חיים ישא את דרשתו, 
כיון שניתן היה להבין מן המודעה שהמשנה ברורה נכתב על כל האו"ח, הוציא רבינו 
עפרון והוסיף בכתב ידו את הדברים כדלהלן: לעת עתה הופיע רק חלק אחד של 

המשנה ברורה עד סימן קכ"ז, החלקים הבאים יצאו איה"ש לאחר זמן. 

חייו ופעלו עמ' רי"ד

הפסוקים  על  חיים  החפץ  של  פירושו  את  לצטט  טעם  בנותן  יש  הפרק  לסיום 
ויקומו משם האנשים  וכו'  וירא, ותכחש שרה לאמר לא צחקתי  בתחילת פרשת 
וכו' מפרש הח"ח כדהלן: פרושו של "ויקומו" הוא לשון זריזות, כי מכיון ששמעו 
המלאכים איך כחשה שרה, מיד נעשה צר להם המקום ולא רצו להתעכב אף רגע, 

כי אין המלאכים יכולים לסבול אף מעט שקר.   

ח"ח על  התורה עמ' נ"ז                                                
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ב. נתיב החסד, החמלה והדאגה לזולת

א. כתב רבינו בהדרכותיו לחיילים היהודים, אם רואה לחבירו שהוא עצוב ומדוכא, 
מאיזה טעם שיהיה, ובפרט שכיח הדבר בתקופת ההסתכלות לחיי הצבא, מצוה 
כמוך",  לרעך  "ואהבת  בכלל  והוא  וישמחו,  מצערו  שיפיגו  עד  לבו  על  לדבר  רבה 
שהמפייס  צדקה  לענין  חכמים  שאמרו  וכמו  וכו'  ליוצרו  גדולה  נחת  בזה  ועושה 
יותר  גדול המלבינו שינים לחבירו  ואמרו  בי"א ברכות,  את העני בדברים מתברך 

מהמשקהו חלב.

מחנה ישראל פרק י"ד

והילדים  ביותר  פיקח  היה  שלא  מים  שואב  בעירו  חי  ילדותו  שבימי  מספרים  ב. 
ולהתבדח על חשבונו, חורף אחד המציאו הילדים מעשה קונדס,  לו  אהבו ללעוג 
ובכל ערב לאחר ששואב המים היה גומר את עבודתו ומשאיר דלייו על יד הבאר, 
וכאשר  קופאים,  המים  היו  הלילה  במשך  מים,  הדליים  את  ממלאים  הילדים  היו 
היה השואב חוזר בבוקר אל דלייו היה מוצאם מלאים בקרח והילדים היו שוחקים 
ולאחר  המים,  שואב  של  בצערו  לראות  יכל  לא  הקטן  מאיר  ישראל  משבתו,  על 

שהילדים היו ממלאים את הדליים היה בא בחשאי ושופך את המים.

המאורות הגדולים עמ' רע"ג 

ג.  בהיות החפץ חיים כבן שש עשרה בעת היותו יתום מאביו היה מקום לימודו 
בעיר וילנא עם קבוצת בחורים ונודע כעילוי גדול, אמו נישאה בזיווג שני עם יהודי 
פשוט אלמן מראדין ועברה להתגורר עמו בראדין, פעם רצה לכבד את אמו ונסע 
לבקרה, בהזדמנות זו ראה אותו אביו החורג ומכיון שמאד נשא חן בעיניו החליט 
רווקה כבת  אז  ישא לאישה את בתו שהייתה  ישראל מאיר  נחושה שר'  החלטה 
עשרים ושש, הבעל תבע מאמו של רבינו שתדאג לסדר את הענין בכי טוב, אחרת 
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יגרשנה..., כאשר האם החלה לדבר עם בנה על דרישת בעלה התחילה לבכות ומתוך 
בכי סיפרה מה שבעלה דורש ממנה, רבינו בראותו את צער אמו אמר שאין לעשות 

מזה רעש והוא מוכן לשאת את הבת, וכך נגמר השידוך בשעה טובה.

הצדיק ר' שלמה עמ' מ'

בעיירה,  המדרש  בבית  ללמוד  רבינו  נהג  החתונה  לאחר  הראשונות  בשנותיו  ד. 
כחבריו הפרושים לא עזב את בית המדרש ונהג ללמוד בהתמדה עצומה, והיה לן 
בבית המדרש ברוב ימות השבוע כשברשותו שני כרים קטנים שקיבל ממשפחתו 
להניח עליהם את ראשו בשכבו לישון, פעם נודע לו שנשים צדקניות מחזרות על 
הפתחים לאסוף נוצות לצורך כרים וכסתות בשביל כלה עניה, נתן להם רבינו את 
כריותיו ומאז הניח את ראשו בלילות במשך חורף שלם על הספסל הקשה, הדבר 

נודע לאשתו רק לאחר שבקשה ממנו את הכרים כדי לאווררם לפני פסח.

חייו ופעלו עמ' מ"ג

חג  בפרוש  וסילישוק,  בעיר  בישיבה  שעור  כמגיד  רבינו  שימש  תרכ"ה  בשנת  ה. 
הפסח קיבל את שכרו לחצי השנה בסך חמישים רובל, בכסף זה היה אמור לחזור 
לביתו להכין את חג הפסח ולכלכל את משפחתו בחדשי הקיץ, טרם צאתו לראדין 
נודע לו על כלה יתומה בעיירה שהייתה אמורה להכנס לחופה, ואולם עקב מצוקה 
כספית עמד השידוך להתבטל, רבינו הזדרז ומסר את כל חמישים הרובלים לכלה 

לצרכי החתונה, והוא עצמו לווה כסף לצרכי הנסיעה לביתו.

המאורות הגדולים עמ' שנ"ז

ו. כאשר התגורר רבינו בעיירה ראדין החל לדאוג לכל צרכי הציבור הוא ייסד חברת 
"תפארת בחורים" עבור צעירי העיירה בה לימד בעצמו במשך מספר שנים, קבע 
תקנות גם לחברות אחרות והצליח להביא הרבה בעלי בתים לשעורים אלו, בית 
המדרש, שהיה בבואו לעיר סגור ברוב שעות היום, הפך למוקד של לימוד תורה 
כן היה החפץ חיים גבאי צדקה בראדין במשך שנים  במשך כל שעות היום, כמו 
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רבות ומידי ע"ש היה מחזר בעצמו על הפתחים לטובת עניי העיר ולהכנסת אורחים, 
וגם לאחר שנבצר ממנו להמשיך בתפקיד ובחר באחרים תחתיו  הורגשה השגחתו 

והשפעתו.             

                                                                   חייו ופעלו עמ' קט"ז

לייב: אחרי שנים העיר לבו לייסד גמ"ח בעיר, ועשה תקנות  ר' אריה  ז. כתב בנו 
הרבה לטובת הגמ"ח כגון סעודה מיוחדת בשבת פר' משפטים, גם אשתו הרבנית 
היתה עוסקת בגמילות חסדים באופן קבוע, בכל שבוע אספה מצרכי מזון וכדו', 
ועסקה רבות במצות הכנסת כלה ולעיתים שקעה בחובות עקב הוצאות אלו, ואכן 
כאשר נפטרה תלה רבינו פתקה על כותלי ביהמ"ד והודיע לכל מי שנושה בה חוב 

שיבוא ויקבלנו ממנו.

קיצור תולדות הח"ח עמ' 6

ח. בישיבת ראדין היה קיים גמ"ח אשר סייע לתלמידים, נטפל פעם רבינו לאחד 
של  התפקיד  את  עצמו  על  שיטול  ובקשו  גדול,  מתמיד  המצויינים,  התלמידים 
לו פנאי  ואין  גבאי הגמ"ח, אותו תלמיד השיבו כי הוא מעדיף לשקוד על התורה 
להתמסר לגמ"ח, הזכיר לו רבינו את דברי הגמ' בראש השנה י"ח ע"א שרבה ואביי 
היו צאצאי משפחת עלי הכהן שנגזר על בניה שימותו צעירים, רבה שעסק בתורה 
חי ארבעים שנה בעוד שאביי שעסק גם בגמילות חסדים חי ששים שנה, אם כך 
אמר לו לכשתעסוק בגמילות חסדים יאריכון ימיך וממילא ימצא לך זמן די הצורך!

חייו ופעלו עמ' רמ"ו 

אדם  שבין  בעניינים  תמיד  אחוזה  דעתו  היתה  בפועל  לייב:  אריה  ר'  בנו  כתב  ט. 
לאחר  שבת  בלילי  בנעוריו  הוא  וזוכר  בקטנות,  ובין  גדולים  בדברים  בין  לחבירו, 
העניים  האורחים  את  לקבל  המתפללים  הבתים  מבעלי  מבקש  היה  שבת  קבלת 
לסעודת שבת, וקבע לכל עני את מקומו, וכאשר נשארו אורחים שלא סודרו היה 

מקבל אותם לסעוד בביתו.
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עוד מוסיף הנ"ל כי בילדותו פרצה מגיפה גדולה בעיירות שבסביבה, וחשש רבינו 
הנחוצות  לתרופות  בקשר  רופאים  עם  התייעץ  בראדין,  המגיפה  התפרצות  מפני 
למחלה, לאחר מכן קנה מלאי גדול של תרופות אלו והעמידם בבית המדרש לעת 
הצורך ובסייעתא דשמיא לא הגיעה המגיפה לעיר, ואמרו האנשים שככל הנראה 

זכותו של רבינו הגינה עליהם.

דוגמא מדרכי אבי סעיף י"א-י"ב

י. בשנת תרס"ג נפלה דליקה בראדין וכמעט כל בתיה נשרפו, האש נפסקה לפני 
להציל  הצליחו  לא  נשרפו  שבתיהם  התושבים  הישיבה,  ובנייני  הח"ח  של  ביתו 
מרכושם כמעט כלום ומצבם היה בכי רע, רבים מהם קנו שביתה בחצרו של רבינו 
והתמסר  לימודיו  את  לגמרי  הפסיק  חיים  החפץ  וכו',  ומזון  לחם  להם  הכינו  שם 
ראשונה,  עזרה  להם  והושיט  גדולה  הלוואה  השיג  כל  ראשית  הנפגעים,  לעזרת 
אח"כ לקח את מקלו בידו וסובב במשך עשרה שבועות בערים הגדולות שבסביבה 
וילנה, קובנה, מינסק ועוד ואסף סכומים גדולים לטובתם, מלבד זה פנה במאות 

מכתבים לכל ישובי ישראל בעולם בבקשת עזרה.

ונאספו  רחבה,  ביד  נענו  מאיר  ישראל  ר'  של  קריאתו  שהגיעה  המקומות  מכל 
כעשרת אלפים רובל במזומן מלבד בגדים ומזון וכו', במשך זמן קצר הוקמה העיר 

על תילה וכל התושבים שבו איש לביתו.

ולאחר  ישן  גם פנה לאוצר המלוכה שיקציבו עזרה לנשרפים על סמך חוק  רבינו 
כשנה קיבל מן הממשלה עשרים וחמש אלף רובל לטובת הוצאות השיקום.

קיצור תולדות הח"ח עמ' 89, המאורות הגדולים עמ' רפ"ב

יא. מחבר הספר 'החפץ חיים חייו ופעלו' הרב מ.מ.ישר מספר כי בערב ר"ה תרע"ד 
לשהות  כדי  רבים  אורחים  לראדין  הגיעו  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  לאחר 
בראש השנה במחיצתו של החפץ חיים במיוחד עקב הימים הקשים, באותו בוקר 
הגיעו לישיבה מספר בעלי בתים מן הכפר הסמוך דוגלישוק ובקשו מהנ"ל )הרב 
מ.מ.ישר( שהיה אז תלמיד בישיבה ונתפרסם בתור דרשן, כי יחוג עמהם את ימי 
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החג וידרוש בפניהם לפני תקיעת שופר, ואולם הוא סירב, למרות הפיצוי החומרי 
עקב רצונו העז לשהות בישיבה עם חביריו ורבותיו.

אנשי הכפר לא התייאשו ופנו אל רבינו שישפיע עליו להתפלל עמהם, ואכן החפץ 
חיים קרא לו ושאלו מדוע הוא מסרב לגמול חסד עם היהודים, השיב הנ"ל שהנה 
ירשה  הוא  הכיצד  השנה,  לראש  הנה  ובאו  ומשפחותיהם  בתיהם  את  עזבו  רבים 

לעצמו לעזוב את הישיבה ולנסוע לישוב נידח.

"אתה הרי שרוי בישיבה במשך כל השנה" העיר לו רבינו.

הבחור ענה לו אמנם כן, אבל הסיבה שלא נסע לבית הוריו היא כדי להיות בישיבה 
ובמחיצתו של החפץ חיים בימי החג, כיצד  אפשר לדרוש ממנו לוותר על כך, על כך 
השיב לו רבינו "אינני יכול לטעון כנגדך, עשה כאשר עם לבבך, אך אחת עליך לזכור 

כי האדם לא נוצר כדי לחיות בשביל עצמו בלבד!"

מובן מאליו כי לא נותרה ברירה בפני הבחור, והוא הסכים להילוות אל יהודי הכפר, 
וידרוש  לו את ספרו שם עולם על מנת שיעבור על פרק מסויים  ונתן  רבינו ברכו 

בציבור על הדברים.

חייו ופעלו עמ' שצ"ב

אנשים  של  בניהם  ואפילו  וכלה  חתן  לשמח  מאד  משתדל  היה  חיים  החפץ  יב. 
פשוטים ביותר, תלמידו הרב מנחם ישר מספר שראה את רבינו בחתונת בתו של 
שהובילו  בעת  כלה  לקראת  הכנסת  בית  בחצר  רץ  כשהוא  העיירה,  סנדלר  יושה 
אותה לחופה,  וגם כאשר הובילו לחופה את בתו של אחד מתושבי ראדין שהכל 
פני  יצא החפץ חיים מן הבית לקבל  גונבי סוסים  רננו אחריו שמשתייך לחבורת 

חתן וכלה. 

כמו כן היה רבינו מקפיד ומצווה לחוג כל חתונה בפומבי ובתזמורת, גם בחתונת בני 
עניים ולא להסתפק בטכס פרטי צנוע.                                  

                  חייו ופעלו ח"ג עמ' תתקמ"ח
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יג. אחד מתלמידיו שהיה משמשו שאל אותו מה יעשה אם המשיח יבוא מיידית 
כמו שרבינו כל הזמן מתפלל ומייחל, והוא עדיין לא הספיק ללמוד הרבה, ויצטרך 
על  ובשבייה,  בצרה  נתון  ישראל  שעם  בעת  כי  רבינו  לו  השיב  מלפניו,  להתבייש 
היחיד להשתתף בצערם ולוותר על ההנאות והפניות הפרטיות שלו, אפילו אם זה 

נוגע לרוחניות.

מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' בהר

יום  שבסוף  ראדין  בישיבת  שלמד  סבו  בשם  וואלקין  אהרן  ר'  הרה"ג  סיפר  יד.  
הכיפורים כאשר כולם היו משולהבים ושקועים בתפילת נעילה היה רבינו מסתובב 
והולך בין הבחורים ודעתו על הבחורים החלשים שקשה עליהם התענית וכאשר 
הבחין בבחור שהתענית קשה לו היה אומר "אתה בחור חלש" אינך מחוייב לחכות 

לגמר התפילה וכבר ניתן להפסיק את הצום "לך אכול".

מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 29

טו. לרבינו היה יום זכרון להוריו )יארצייט( במוצאי תענית )ככל הנראה צום גדליה( 
ועקב כך היה יורד לפני התיבה בתפילת ערבית, ומספרים התלמידים כי הייתה זו 
תפילת ערבית המהירה ביותר בשנה, כיון שהחפץ חיים השתדל להתפלל במהירות 

ולסיים את התפילה בהקדם כך שהבחורים לא יצטרכו להאריך את התענית.   

                            מגד גבעות עולם )הרב מ. שורקין( עמ' 3

המדרש  בבית  ישנים  הבחורים,  היו  ראדין  ישיבת  של  הראשונות  בשנים  טז. 
המקומי של העיירה כמנהג אותם הימים, וכאשר היו המשכימים לתורה ולתפילה 
כאב  חיים  החפץ  היה  לפיכך  התלמידים,  שינת  את  מפריעים  היו  לבימ"ד  באים 
יהודי  מכל  ומבקש  הפתח  ליד  ניצב  המדרש  לבית  לבוא  ומקדים  משכים  רחמן 
שמגיע שיזהר להיות מתון בהילוכו ולהזהר שלא להעיר את הישנים, וגם תיקן כי 

המשכימים ילמדו ויתפללו בחדר שלצד בית המדרש.  

                                                        חייו ופעלו עמ' ע"ב     
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יז. בשנותיה הראשונות של הישיבה בראדין הבחין רבינו בבחור חדש שאך בבואו 
מן הדרך התיישב בבית המדרש ולמד גמרא בחשק רב, הבין רבינו כי אותו בחור 
לא אכל מן הסתם שעות רבות, הלך אפוא אל ביתו והביא בחשאי קדירת תבשיל 
ופת לחם והניחם ליד המתמיד, עבר זמן מה והבחור השקוע בתלמודו לא הבחין 
באוכל המונח לידו, ואז ניגש אליו ר' ישראל מאיר נתן לו "שלום עליכם" והעיר לו 
כי מישהו הביא לו אוכל וחבל שזה יצטנן ומדוע אינו סועד? נזכר הבחור שאכן רעב 

הוא מאד וסעד את ליבו.

חייו ופעלו עמ' ע"ב

יח. ר' לייזר אידל המגיד משניפישוק רצה לקיים בבחרותו "הוי גולה למקום תורה" 
והגיע לראדין, השעה בה הגיע לעיירה הייתה שעת ערב, ובהיותו עייף ויגע השתרע 
על גבי ספסל ומיד שקע בתרדמה עמוקה, לכשהקיץ היה זה בערך בשעה הרביעית 
לפנות בוקר, הבחין כי מכוסה הוא בשמיכה וכי רבינו עומד לידו כשהוא מחזיק ביד 
אחת כר וביד השניה צנצנת חלב חם, ואומר לו הרי קשה הוא המשכב ותוחב לו כר 

מתחת לראשו, ואומר לו מן הסתם קר לך הואל נא לשתות מן החלב החם.

חייו ופעלו עמ' ע"ג

יט.  גם בנו כותב כי זוכר הוא את אביו שכמה פעמים בחורף לעת ערב, היה נושא 
והודיע  חם  בתנור  מעמידה  והיה  המדרש,  לבית  מעילו  תחת  תבשיל  עם  קדירה 

אח"כ לאורח שיש תבשיל חם בתנור ויכול לקחת.
קיצור תולדות הח"ח עמ' 37

ומספר על קבוצה  יוסף שלמה כהנמן מתאר את האוירה בישיבת ראדין  כ. הרב 
מבני הישיבה שישבה בעת לילה ולמדו בהתמדה, והנה בחצות הלילה נכנס רבינו 
בלווית חתנו ר' צבי הירש ומאותת רבינו כי ברצונו להשמיע דבר, מיד השתררה 
שעת  הגיעה  כבר  לישון  לכו  יקרים  ילדים  ואמר  קולו  את  השמיע  ורבינו  שתיקה 

חצות אסור לכם להתעייף יתר על המידה ולהחליש את בריאותכם לכו לישון.

אחד בדורו עמ' 120       
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כא. למרות העול הכבד שלקח על עצמו לדאוג לתקציב השוטף של הישיבה בראדין 
במקרים  וגם  לסיוע,  זקוקות  שהיו  אחרות  בישיבות  גם  תמיכה  תומך  רבינו  היה 
שהיה צורך במשלוח תלמידים לאיזו ישיבה לצורך חיזוק היה נענה ברצון ובלבד 

שהיה בזה סיוע בהפצת תורה בעולם.

כשפרצה  תרנ"ז  בשנת  המוסר,  תנועת  ברוח  שהתנהלו  בישיבות  תמך  בעיקר 
המחלוקת בישיבת סלבודקה, ומייסדה ר' נתן צבי עזב את הישיבה ופתח ישיבה 
חדשה, שלח לו רבינו בעילום שם שלש מאות רובל שעזרו לו מאד ביסוד הישיבה.

גם כאשר היה יוצא למגביות למען ישיבת ראדין היה דורש גם בשבחה של ישיבת 
סלבודקה וכן ישיבות נוספות אחרות ואסף כספים גם עבורם, בעיקר תמך בישיבות 

שהתנהלו ברוח המוסר.

המאורות הגדולים עמ' רע"ט

כב.  בשנת תרע"ב, לאחר מספר שנים שהצפיפות באולם הישיבה גברה והלכה 
הוחלט  תלמידיו,  כל  את  מהכיל  צר  נעשה  המדרש  ובית  התלמידים  ריבוי  עקב 
להקים בנין חדש מפואר עם כל השכלולים )בנין זה שרד את שנות הזעם והשלטון 
נדרשו  הבנין  הקמת  לצורך  הלב, כתיאטרון(,  לדאבון  היום,  ומשמש  הקומוניסטי 
סכומי כסף גדולים והחפץ חיים שלח מכתבים למיודעיו על מנת לגייס סכום של 
15,000 רובל. והנה מגיע יהודי עשיר תושב העיירה השכנה אראן שהיה חשוך בנים 
ושמו ר' מרדכי צפנת וביקש לנדב את כל הסכום להקמת הבנין, החפץ חיים סירב 
משום שסבר שיש לאפשר ולשתף יהודים רבים במצווה, לבסוף סוכם כי היהודי 
ינדב קיר אחד שלם מכתלי הבנין ועל הקיר הזה יהיה חקוק שמו ונדבתו בסך 3,000 

רובל.
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הערת המלקט: המשנה ברורה סימן קנ"ד ס"ק נ"ט מצטט את ספר החסידים תק"ג 
ולא  ורצו הקהל להשתתף עמו במעות  שהביא מעשה באחד שבנה בית הכנסת, 
אייבשיץ  יהונתן  ר'  על  סיפור  וישנו  זרעו.  וכלה  לשם,  ולזרעו  לו  שיהיה  כדי  רצה, 
לתת  וסירב  שלו  מכספו  הכסף  כל  את  ותרם  שבוייים  פדיון  מצוות  לו  שנזדמנה 
של  שימושה  ובספר  שטעה.  השמים  מן  לו  והוכיחו  במצווה,  חלק  לקחת  לציבור 
תורה עמ' קכ"ח מובא בשם הרב שך שהגביר הנודע ממוסקבה מר ויסוצקי העלה 
לפני רבינו הצעה להקים קרן לתמיכה בישיבות, באופן שלא יצטרכו לפנות לציבור 

הרחב, ואולם הח"ח טען שיש לאפשר לכלל הציבור להיות שותף במצוה.

המלחמה  ובתום  העולמית,  המלחמה  בעת  נפטר  צפנת  מרדכי  ר'  יהודי  אותו 
והמהפכה הקומוניסטית, התברר שכל כספו, שהיה מונח בבנקים רוסים, הוחרם 
כל, כשנודע הדבר לחפץ חיים  ואלמנתו הערירית נשארה בחוסר  ע"י השלטונות 
שלח להביאה לראדין קבע לה דירה בחצר הישיבה ודאג לכל מחסורה כל ימי חייה.

חייו ופעלו עמ' שע"ו, מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' בחוקותי

מדפיס  אינו  מדוע  אביו  את  שאל  פעם  כי  מספר  לייב  אריה  ר'  רבינו  של  בנו  כג. 
מיותר  די  שהוא  בה"ט  ביחוד  ושע"ת,  היטב  באר  בלי  ברורה  המשנה  ספרי  את 
אחרי שכמעט כל דבריו כלולים במשנה ברורה, וברור שדבר כזה יוזיל משמעותית 
את הוצאות הדפוס, וענה לו החפץ חיים וכי כך היא המידה לקחת לעצמי את כל 

השולחן ערוך ולא להשאיר לאחרים.

                                                              דוגמא מדרכי אבי סע' ד'   

כד. הרב שך זצ"ל היה מספר על החפץ חיים שהייתה לו כוונה לכתוב פירוש על 
שלא  החליט  ואולם  מאד,  ויקל  ללומדים  נחוץ  מאד  שזה  וחשב  ירושלמי  תלמוד 
ולא  ויש מעט לומדים בירושלמי  גדולות מאד,  כיון שהוצאות ההדפסה  להדפיס, 
יהיו הרבה קונים, ועלול להיות מצב שהמדפיסים לא יכסו את הוצאות ההדפסה 

ויגרם להם נזק כספי. 

בסערת אש )הרב רפאל וולף( עמ' צ"ה 
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כה. בשנת תרפ"ג זמן לא רב מתום מלחמת העולם, 
הגיע  רוסיה,  מגלות  חיים  החפץ  של  שובו  ולאחר 
בוילנא  גרודז'נסקי  הגרח"ע  של  לביתו  רבינו  לפתע 
וילנא  העיר  באיזור  כי  לו  נודע  בפיו,  חדשה  ויוזמה 
ואין  הפולני  בצבא  יהודים  חיילים  הרבה  משרתים 
ולכן נכשלים במאכלי טרפות לפיכך  להם אוכל כשר 
עבור  כשר  מטבח  ולייסד  מגבית  לעשות  צורך  יש 
כי  ואמר  בתמהון  בו  הביט  עוזר  חיים  ר'  החיילים, 
לדעתו אין הזמן כעת מסוגל לזה משום שעדיין העם 
המלחמה  בימי  שעברו  הקשות  הצרות  מן  מבולבל 

ועסוקים  העתיד  מן  כולם  וחוששים  הקשות  המכות  מכל  התאוששו  לא  ועדיין 
בשיקום העסקים והפרנסה, שמע החפץ חיים את דבריו וענה, מה אעשה שהעולם 
מחזיקים אותי ליהודי צדיק וקשיש ובשעה שאעלה לבית דין של מעלה וישאלו 
אותי מדוע לא דאגת להציל יהודים ממאכלות אסורים ומה אני אענה?, אבל כעת 
נחה דעתי ואשיב להם שאכן התאמצתי וטילטלתי את עצמי כל הדרך בין ראדין 
לוילנא למרות בריאותי הלקויה, אבל כאשר הגעתי לכאן הרי שרבה של העיר לא 

הסכים איתי ואם כן מה יכולתי לעשות לבד?

אסיפה  על  והודיע  מודעות  והדפיס  נזדרז  מייד  אלו  דברים  הגרח"ע  שמע  כאשר 
בבית הכנסת הגדול שבה ישא דברים החפץ חיים על חשיבות הנושא, ואכן הכינוס 

הצליח ונאסף כסף לייסד מטבח כשר לחיילים.             

                              דוגמא מדרכי אבי סעיף נ"ט

בפעם  נכנס  נער  בהיותו  כי  ראדין,  ישיבת  תלמיד  זריצקי  דוד  הרב  סיפר  כו. 
באחת  הנמצאת  אחותו  כי  מאמו,  מברק  שקיבל  לאחר  חיים  לחפץ  הראשונה 
הארצות הרחוקות ביותר, הינה חולה מסוכנת וזקוקה לרחמים רבים, כאשר השיח 
את לבו לפני רבינו כדי לבקש ברכה מיד זלגו עיניו דמעות ואמר "אוי לי אשה קשת 
רוח בארץ מרחקים, בודאי אין לה לא קרוב ולא גואל, שוכבת על ערש דווי חולה 

אנושה", ושעה ארוכה מירר בבכי.
מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 132

רבי חיים עוזר גרודזינסקי
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ללדת,  המקשה  אישה  על  להתפלל  רבינו  נתבקש  וילנה  בעיר  פעם  בהיותו  כז. 
נשים  עבירות  ג'  "על  המשנה  דברי  את  הזכיר  מעמד  באותו  הנוכחים  מן  מישהו 
מתות בשעת לידתן..." )וכנראה ניסה לרמוז על היולדת שנכשלה בעבירה חמורה 
שהיא בכרת( ואולם רבינו לימד עליה זכות שאפילו נכשלה באיסור החמור, בכל 
זאת אינה אלא שוגגת, כי לא ידעה את חומר האיסור, ושגג בכרת אינו אלא בלאו 

ולא במיתה. אותה אישה אכן נושעה כברכתו ותפילתו של החפץ חיים.

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרכ"ט

כח. סיפר הגר"י כהנמן בראיון עמו, כי בפעם הראשונה שהגיע לראדין פנה מיידית 
לביתו של החפץ חיים, "קיבלתני הרבנית וביקשה ממני שאחכה קצת, והנה עולים 
באזני, מן החדר הסמוך, קולות של בכייה כובשת וקורעת לב, נזדעזעתי, בשל מה 
הבכיות ומי בוכה? ומה שהפליאני ביותר, שהרבנית אשת החפץ חיים לא התפלאה.

את הרבנית  ושאלתי  יכולתי להתאפק  לא  נפשי,  את  ידעתי  ולא  נתגברו  הבכיות 
מה קרה? והרבנית משיבה לי בלחש בקול רווי צער ישנה אישה המקשה ללדת 
וצריך לבקש רחמים בעדה... מששמעתי הסבר זה כמעט שבכיתי מרוב התרגשות, 
יודע כך להתייפח ולהתחנן בעד  בו ברגע גמרתי בלבי לא אזוז, באם החפץ חיים 

מקשה ללדת, אז לא אזוז מכאן".

מאז התקשר הרב כהנמן בכל נימי נפשו אל רבינו.

אחד  נתעורר  הנ"ל,  המעשה  את  סיפר  שלו  הדרשות  באחת  כי  הרב  סיפר  ואגב, 
השומעים וקרא בקול נרגש "אם המעשה אירע בראדין בשנת תרס"ו אז אני הוא 
היה  לידתי  שבשעת  בבית  שסיפרו  לי  זכור  ילדותי  משנות  אז!,  שנולדתי  הקטן 

המצב של אמי לאחר יאוש ממש, ורק בזכות תחנוניו של החפץ חיים נושעה.

'מפיהם של רבותינו' עמ' 2

כט. סיפר הגר"י כהנמן כי בעת ביקורו האחרון בראדין היה זה לאחר שחזר ממסע 
בדרום אפריקה ותוך כדי תיאור המצב הרוחני הירוד של היהודים שם, נגעה השיחה 
נתקלתי  פעמים  שכמה  אמרתי  אודותם,  על  אותי  לשאול  החל  הח"ח  בכושים, 



ת ל ו ז ל ה  ג א ד ה ו ה  ל מ ח ה  , ד ס ח ה ב  י ת נ  . כטב

לזה,  זה  עוזרים  הם  וסבלם  עוניים  אף  שעל  לב  ושמתי  ובדרכים  בערים  בכושים 
כאשר סיירתי במרכזי המיכרות ראיתי המוני כושים עניים המתגוללים בחוצות, 
ואת פרוסות הלחם וכו' חילקו זה עם זה, רבינו הביע רגשי חמלה אל הכושים  ואמר 

"הלא הם אנשים, גם הם!".

'מפיהם של רבותינו' עמ' 6

ל. בעת פגישתו של הח"ח עם ראש ממשלת פולין בשנת תר"צ לרגל ההשתדלות 
לבטל את גזירת השכלת המלמדים, סיפר לו רבינו כי זוכר הוא בהיותו צעיר לפני 
מדינות  )כידוע  העיירה,  דרך  פולנים  עצירים  רוסיים  שוטרים  העבירו  שנים   64
ליטא ופולין לפני מלחמת העולם הראשונה נשלטו ע"י הצאר הרוסי( העצירים היו 
כבולים באזיקים ומושפלים, ושוטרי הצאר הרוסי היכו והתעללו בהם, מראה זה 
ציערו ודיכא אותו מאד והוא נכנס לחדרו ובכה והתפלל לפני הקב"ה ושאל רבש"ע 
אנשים האלו הלא צודקים הם, מבקשים הם לחיות חייהם בעצמאות ומדוע מגיע 

להם כאלו עינויים .

                                                                בשבילי ראדין עמ' 267 

לא. בתחילת שנת תרע"ו בעת מלחמת העולם הראשונה שהה רבינו עם הישיבה 
בעיר סמילוביץ, פעם הגיעו אליו מספר יהודים לקבל ממנו ברכה וספרו איך שנלקחו 
בניהם לעבודת הצבא על שדה המלחמה, רבינו בכה ללא הפוגות על כך שיהודים 
צריכים למסור את נפשם על מלחמות הגויים ועל כך שרבים נשארים נכים, וגם אלו 

ששורדים נעשה להם ענין רציחה הפקר...

שיחות החפץ חיים עמ' כ"ט

לב. בעת מלחמת העולם הראשונה שמעו אותו בימי הסליחות טוען כביכול כנגד 
היא  הרי  התורה  של  קדושתה  עיקר  שהרי  בבורות,  מתגוללת  התורה  כי  הקב"ה 
התורה שבראשו של כל יהודי )ש"ס פוסקים מדרשים וכו'( והנה כעת בעת המלחמה 
ספר  וכאשר  בבוץ,  הארץ  על  מתגוללת  התורה  ואף  בחפירות,  מתגלגלים  יהודים 
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תורה מתגולל על הארץ הרי חייבים לקרוע...ומדוע אין מרחמים מן השמים? ובכה.

חייו ופעלו ח"ב עמ' תקל"ו

נודע לו שעגלון אחד בראדין נמצא ביחסי מריבה עם אשתו, רבינו לא  לג.  פעם 
התעצל ובליל שבת מיד אחר התפילה הופיע בביתו של אותו עגלון טרח ועמל עד 

שהצליח לעשות שלום ביניהם.

המאורות הגדולים עמ' שנ"ז 

רנ"ש  אותו  פגש  ברורה,  המשנה  הדפסת  לרגל  בורשה  רבינו  ששהה  בעת  לד.  
גרינשפון בבית הדפוס, רבינו החזיק בידו גיליון מודפס והיה מודאג עד מאד ופניו 
הביעו צער וכאב עמוק, פנה אליו הנ"ל ושאלו על שום מה הוא מיצר כל כך? הושיט 
לו רבינו את הגיליון והראה לו שהעמודים אינם מסודרים כהלכה, הדפים הפוכים, 

וכל זה קרה עקב טעותו של הסדר.

אם כך אמר לו הרב גרינשפון אין הנזק גדול, ומדוע יש להצטער כל כך?

"וכי סבור אתה שאני מיצר על הנזק? חס ושלום! חושש אני, שבעל הדפוס, כאשר 
רכים,  לילדים  אב  הריהו  והוא  מעבודתו,  הסדר  את  לפטר  עלול  הדבר,  לו  יוודע 
אדרבה, עוצה נא לי עצה מה אעשה שהסדר העני לא יפוטר? שהרי להעלים עין 

מבעל הדפוס זה בלתי אפשרי וגם בלתי הוגן.

בסופו של דבר השתדל רבינו אצל בעל הדפוס עד שהנ"ל הבטיח לו בתקיעת כף 
שהסדר לא יסבול מאומה עקב טעותו.

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתק"נ

לה. מעשה שהיה בקיץ תרפ"ב ביהודי מכובד מאד בעירו, האיש הסתבך בעסקיו 
וכתוצאה מכך הפסיד את כל רכושו, ידידיו ובני משפחתו אספו לו כסף והוסיפו עוד 

משלהם כהלואה על מנת שינסה לשקם את מעמדו.

עסקה  לו  תזדמן  כי   קיווה  שם  וורשה  לעבר  פעמיו  ושם  הכסף  את  נטל  היהודי 
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התנפלו  ברכבת  בדרך  אך  טובה, 
עליו חיילים הכוהו ועינוהו מרטו את 
כספו  כל  את  ממנו  חטפו  וגם  זקנו 
הרגיש  היהודי  כל,  חסר  והשאירוהו 
כי איבד את כל אשר לו ונבצר ממנו 
במצב כזה לשוב לביתו, הגיע מיואש 
לחפץ חיים כשהוא בוכה ללא הפוגה 

על גורלו המר.

עם  ישב  זמנו  יוקר  למרות  הח"ח 
ומשלים  חז"ל  ומאמרי  פסוקים  ציטוט  כדי  תוך  וניחמו,  כשעתיים  במשך  היהודי 
משה  לר'  לקרוא  שלח  להרגיעו  שהצליח  לאחר  ויעודדוהו,  רוחו  את  שיחזקו 
לנדינסקי ור' נפתלי טרופ )ר"מים דישיבת ראדין( ובקשם ללכת לאסוף ליהודי זה 
נדבות, ר' משה ור' נפתלי שוטטו בכל העיירה מבית לבית ואספו סכום כסף גדול, 
הח"ח נתן את הכסף ליהודי וברכו כי מכאן ואילך יצליח, היהודי יצא מביתו מלא 

עידוד כשסכום כסף נכבד בידו ובתקוה להתחיל את עסקיו מחדש.

ח"ו חייו ופעלו ח"ב עמ' תצ"ו, בשבילי ראדין עמ' 85

לו.  פעם בא אורח לראדין לבקש ממנו ברכה, ואולם רבינו שהה עקב זקנותו, בכפר 
הסמוך )דוגלישוק(, ולא היה לאורח כסף לשכור עגלה לשם והלך ברגליו, בהיותו 
בדרך ירדו גשמים מרובים והאורח הגיע אליו עייף ורטוב מאד, רבינו ציווה לו שילך 
לנוח בחדרו וציווה להניח את בגדיו על התנור לייבשם, ולמרות זקנותו וחולשתו 
באותה עת שכבר קשתה עליו ההליכה, התאמץ והלך להביא לו שמיכה חמה וכל 

הנצרך.
שיחות החפץ חיים עמ' ע"ג

ביתו,  את  פקדו  רבים  אנשים  אבל  רבינו,  מאד  נחלש  האחרונות  בשנותיו  לז.  
עקב חולשתו נאלצו לעיתים להמתין כמה ימים עד שהורשו לבקרו, אולם למרות 
חולשתו הוא היה מקבל את פני כולם בסבר פנים יפות, מאזין לסבלותיהם, משיא 

עצה מעניק ברכה או מילה של נחמה.
חייו ופעלו ח"ב עמ' תר"ד

רבי משה לנדינסקי רבי נפתלי טרופ



ם י י ח ץ  פ ח ה ת  ו ב י ת נ ב לב

לח.  הגאון ר' ברוך דב )בער( ליבוביץ' ראש ישיבת 
והיה  אב,  כיבוד  במצות  במיוחד  הצטיין  קמניץ 
מתייגע עד אין קץ למלא כל משאלות אביו, בתום 
ר'  למשכב,  אביו  נפל  הראשונה  העולם  מלחמת 
ברוך בער ישב וסעדו במשך ימים ולילות עד סיכון 
לאחר  לשכנעו,  הצליחו  מקורביו  שלו,  בריאותו 
את  ימלא  הישיבה  מבני  שאחד  מאמצים,  הרבה 
מקומו ויסעד את אביו החולה, ואולם אביו שהיה 
ונפטר  מחוליו  קם  לא  מגבורות,  שלמעלה  בגיל 

מחוליו.

לאחר פטירת אביו, חלשה דעתו של ר' ברוך בער 
בהאשימו את עצמו שלא טיפל באביו די הצורך ולו 
היה מטפל בו כראוי היה מאריך את ימיו, צערו של ר' 

ברוך בער גבר עד דכדוכה של נפש, והייתה צפויה סכנה לבריאותו.

באחד הימים נזדמן ר' ברוך בער לאסיפה בעיר וילנה בא השתתף החפץ חיים, רבינו 
זימן אותו לחדר צדדי ופתח בשיחה על נושא התשובה, כשידו של רבינו אוחזת 
בידו של ר' ברוך בער דיבר עמו שעה ארוכה על ערכה של התשובה, כאשר הוא חוזר 
ומדגיש שהתשובה לא רק מכפרת על החטא אלא שהופכת את האדם למציאות 
אחרת, לאחר שיחה זו שבה נפשו של ר' ברוך בער למנוחתה, אדם חדש הנני ואין 

עוד מקום להצטער על העבר.

כל ימיו הרגיש ר' ברוך בער הכרת הטוב לחפץ חיים ואמר כי הוא ממש החייה את 
נפשו, )"דער חפץ חיים האט מיר ממש מחיה געווען"(.

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרי"ח

וילנה, והנה  לט. בתקופת נדודיו לצורך מכירת ספריו נקלע רבינו לאכסניה בעיר 
נכנס לשם יהודי מבוגר חסון ומגושם שניכר עליו שעבר תלאות רבות בחייו, היהודי 
התיישב ופקד בגסות על המשרתת שתגיש לו נתח אווז צלוי וכוס משקה חריף, 
אל  התייחס  וגם  ברכה  בלי  האוכל  את  בתאוותנות  חטף  מנתו  את  קיבל  כאשר 

רבי ברוך בער ליבוביץ
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המשרתת בצורה בלתי הוגנת, החפץ חיים שעמד בצד נדהם מן המחזה והחליט 
רוצה  רבינו  כי  האכסניה  בעל  ראה  כאשר  דעתו,  קלות  על  לו  ולהעיר  אליו  לגשת 
לגשת אליו, חשש מפני השערוריה שעתידה להתרחש, הקדים לגשת לח"ח ולחש 
על  יד  ולהרים  לגדף  לחרף  המסוגל  לשעבר,  קאנטוניסט  בחייל  מדובר  כי  באזניו 
רבינו, "אנא רבי, הנח לו, אין אל מי לדבר, הריהו מגושם למאד, בור ממש, לא למד 
משום שבהיותו בן שבע שנים נחטף עם ילדים אחרים, הועבר לסיביר ושם עד גיל 
שמונה עשרה גדל במשפחות איכרים, ולאחר מכן עבד עשרים וחמש שנה בצבא 
הרוסי של ניקולאי, מה יש לצפות לאחר "חינוך" כזה, היהדות זרה לו לחלוטין ומה 
שליו  חיוך  בעיני"  יקר  כבודך  לו,  להניח  מוטב,  רוח,  וגס  מגושם  כה  שהוא  הפלא 
וחביב נתגלה בפניו של החפץ חיים, אל תחשוש הרגיע אותו רבינו אני אדע איך 
הקאנטוניסט  אל  בחביבות  ניגש  הח"ח  טובה,  מכך  שתצא  ומקווה  איתו  לשוחח 
הושיט לו "שלום עליכם" ובנעימה לבבית ידידותית פתח ואמר לו, האם נכון מה 
אתכם  סחבו  אחרים  ילדים  עם  ויחד  נחטפת  קטן  ילד  שבתור  עליך,  ששמעתי 
עברת  התורה?  מן  אחת  אות  ללמוד  זכית  לא  גויים,  בין  גדלת  הרחוקה,  לסיביר 
גיהנום בעולם הזה, צרות רדיפות עינויים נוראים אילצו אותך לאכול חזיר נבילות 
וטריפות וניסו להעבירך על דתך,  ואע"פ כן נשארת יהודי ולא השתמדת! מאושר 
הייתי לו היו לי זכויות כשלך והייתי בן עולם הבא כמוך, מקומך בעולם האמת הרי 
לסבול  נפש  מסירות  כזו  היא  זוטרתא  מילתא  וכי  עולם  וגאוני  צדיקים  בין  יהיה 
יסורים שכאלה למען כבוד שמים במשך עשרות שנים רצופות! דמעות נתקשרו 
והלבביות  החמות  מהמילים  נזדעזע  הוא  לשעבר,  הקנטוניסט  החייל  של  בעיניו 

שליטפו והחיו את נשמתו המיוגעת.                                                          

משנודע  לו מי היהודי נמוך הקומה שעומד לפניו פרץ בבכי עז והחל לנשק את ידיו 
של רבינו, החפץ חיים הוסיף לדבר אליו, "אדם שכמוך שזכה לקדש שם שמים, לו 
קיבלת על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך כיהודי כשר לא היה מאושר כמוך 

בארץ".

היהודי שוב לא עזב את הח"ח עד שהפך בעל תשובה אמיתי וצדיק גמור.

חייו ופעלו עמ' קע"ד 
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מ. בסוף מלחמת העולם הראשונה, הודח הצאר הרוסי ע"י מהפכה, ואולם לאחר 
מספר חדשים של דמוקרטיה השתלטו הקומוניסטים על המדינה,  וברוסיה פרצה 
ניצחו  שלסוף  )עד  "לבנים"  ונקראו  לקומוניסטים  שהתנגדו  כוחות  בין  מלחמה 
כאשר  שומיאץ,  בעיר  והישיבה  חיים  החפץ  שהה  עת  באותה  הקומוניסטים(, 
התקרבו הקרבות לעיר החליט רבינו להעמיק נדוד ברוסיה.                                                                             

בשבת האחרונה נשא החפץ חיים דרשת פרידה בבית הכנסת ביקש מחילה אם 
פגע בכבוד מישהו ועורר את הציבור לשמור שבת טהרת המשפחה וכו' ובמיוחד 
יסבלו חרפת רעב, לאחר תפילת מנחה  ביקש שישגיחו על העניים שבעיר שלא 
לקראת סעודה שלישית הבחין רבינו בעד החלון בקומיסר היהודי ושמו ארצ'יק, 
תפקיד  לו  שהיה  הקומיסר,  ואולם   בסעודה  להשתתף  חיים  החפץ  אותו  הזמין 
חשוב בשלטון הבולשביקי, חשש שזה עלול להפיל עליו חשד והתנצל שהוא מאד 
ממהר, ניסה החפץ חיים לומר לו דבר תורה קצר בקשר לפסוק "ועץ החיים בתוך 
להגיע  ניתן  כי  והרעיון  הגן,  כלומר באמצע  הגן,  אונקלוס במציעות  ומתרגם  הגן" 
אל העץ מכל הצדדים )כלומר מכיוונים שונים תורה עבודה או צדקה וחסד(. וכאן 
מזון  שיהיה  דואג  הייתי  בעיר,  שרוי  אני  הייתי  עוד  שכל  תדע  "ידוע  רבינו  הוסיף 
שתדאג  ממך  מבקש  הריני  פה,  נשאר  ואתה  מכאן  נוסע  משאני  עתה,  לעניים, 
אתה למענם, השלטונות הקומוניסטים החרימו את תבואתם של העשירים, )שזה 
ולא  יהנו מזה  בניגוד לדין תורה( לכן אני מבקשך לפחות לפקח על כך שהעניים 
ירעבו חלילה, חסד זה יהווה למענך את הדרך בה תגיע לעץ החיים )עולם הבא(", 
ארצ'יק הקומיסר נתפעל כל כך ממלים פשוטות אלו, עד שטפח על השולחן וצעק 
"רבי, בי נשבעתי כי אתה הנך הקומוניסט היחידי הגדול והאמיתי, אנחנו יודעים 
באמת  דואג  אתה  אבל  לעניים,  לדאוג  שוכחים  אבל  העשירים  מן  להחרים  כיצד 

לטובת העניים". 
                                              חייו ופעלו עמ' תכ"ח



לה

ג. נתיב הכנסת אורחים

א. מצוות הכנסת אורחים היתה אצל רבינו חשובה ביותר ואף במשנה ברורה ישנם 
אורחים,  הכנסת  של  שאלה  התערבה  כאשר  מיוחד  באופן  נפסקו  אשר  הלכות 
באורחיו,  תפגע  החומרה  ואולם  עצמו  על  להחמיר  רוצה  אדם  כאשר  במיוחד 
במקרים כאלו מורה המשנה ברורה לוותר על הקפדה זו כגון: בדיני ליל חג הסוכות 
אף  בסוכה  כזית  לאכול  "צריך  ס"ה(  תרל"ט  )סי'  הרמ"א  פסק  גשם  יורד  כאשר 
וכתב המ"ב שיש  זמן על הסוכה",  ויקדש בסוכה כדי שיאמר  יורדים גשמים  אם 
מגדולי הראשונים שחולקים וכו' ולכן ראוי להחמיר ולהמתין עד חצות הלילה, אבל 
הוסיף )שם בשעה"צ ס"ק ס"ז( שאם הזמין אורחים עניים ומסתמא לא אכלו אין לו 
להמתין, וכן בהלכות ליל שבת ישנה הלכה דומה שכאשר יש לו אורחים לא יתעכב 

אפילו אינו תאב לאכול.     

                                                      תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 13

ב. וכתב הח"ח כי בגלל חביבות המצוה נכתבה פרשה שלימה אצל אברהם אבינו 
העוסקת בהכנסת אורחים של אברהם לאות לנו שנתחזק בזה, ומיד אח"כ שיבח 
אותו הכתוב "כי ידעתיו למען אשר יצוה וכו' ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".

                                                      מכתבי החפץ חיים מכתב א'

ג. כאשר היה החפץ חיים מכניס אורחים לביתו היה משתדל להמציא לאורח את 
מחסוריו בעצמו, והיה מביא כרים וכסתות ומציע את המיטה, פעם הזדמן אורח 
סירב  הח"ח  ואולם  לו,  לעזור  רשות  ביקש  עבורו  טורח  רבינו  את  ובראותו  לביתו 
וענה לו כלום ירצה מר לעזור לי להניח תפילין, מצות הכנסת אורחים היא מצוה 

שאני מחוייב בה ולא האורח.

מעשי למלך )ח"ח על התורה( פר' בשלח
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ד. בתקופה שרבינו היה מתפלל בבית הכנסת בראדין בלילות שבת היה רבינו דואג 
לאורחים העניים והיה מבקש מבעלי הבתים לקבל אותם ולארחם לסעודות שבת 

וכאשר נשארו אורחים שלא הוזמנו היה מביאם לביתו.        

                                                דוגמא מדרכי אבי עמ' ח' סעיף י"א

ה. הג"ר לייב חסמן )המשגיח הנודע של ישיבת חברון( התארח פעם בראדין וסעד 
בליל שבת על שלחנו של החפץ חיים, תמה הוא לראות שבבואם מבית הכנסת 
מיהר רבינו ולא אמר 'שלום עליכם' אלא קידש מיד על היין והתחיל מיד בסעודה, 
רק לאחר אכילת הדגים החל לפזם 'שלום עליכם', ר' לייב לא יכל להתאפק ושאל 
מה ראה לשנות מהמנהג המקובל, ר' ישראל מאיר ענה לו "כבודו ודאי היה רעב, 
להמתין  יכולים  והם  רעבים  אינם  המלאכים  אבל  לבו,  את  קודם  שיסעוד  ורציתי 

קצת". 

                                                המאורות הגדולים עמ' שמ"ט

ו. קרוב משפחה של הג"ר זליג אפשטיין )ר"י שער התורה בקווינס( ושמו ר' לייב 
חמישי  ביום  לנסוע  תכנן  אחד  בשבוע  ברוסיה,  קטנה  בישיבה  נער  בהיותו  למד 
לביתו בסטוצ'ין בפולין, נסיעה שאורכת שעות רבות, הרכבת הייתה אמורה לצאת 
ביום חמישי בצהריים כך שהיה אמור להגיע ביום ששי בצהריים, ואולם הרכבת 
אחרה מספר שעות וביום ששי בבוקר הבין הנער שאפסו סיכוייו להגיע לסטוצ'ין 
לפני כניסת השבת, הוא הגיע להחלטה שעליו לרדת מן הרכבת ולעשות את השבת 
תעצור  תחנות  באלו  בירור  לאחר  יהודי,  ישוב  בהם  שיש  בדרך  המקומות  באחד 
הרכבת התברר שהיא תעצור לא הרחק מראדין, ר' לייב שהיה קרוב משפחה של 
החפץ חיים )נכד אחיו( שמח על ההזדמנות להתארח בשבת בבית רבינו ואכן ירד 

מן הרכבת ומיהר לבית רבינו להספיק להגיע לפני כניסת השבת.

כאשר הגיע לבית החפץ חיים התקבל בחביבות ע"י הרבנית שספרה כי רבינו כבר 
יצא לבית הכנסת ללמוד עם האנשים המקדימים לבוא לפני התפילה, כיון שהיה 
מאד עייף היא הציעה לו שינוח מעט מעמל הדרך לפני שילך לבית הכנסת, היות 
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ועבר לילה קשה ברכבת וטלטולי דרך רבים, נרדם הנער מיד ושקע בשינה עמוקה.

כאשר התעורר הנער ראה כי החפץ חיים כבר יושב ליד שולחן שבת ומעיין בספר, 
רבינו ברך את הנער בחמימות, הורה לו ליטול ידים ולהתפלל קבלת שבת ומעריב 

ואח"כ יסעדו את סעודת שבת.

כאשר סיים הנער את התפילה קרא החפץ חיים לרבנית להצטרף אליהם, קידש 
ואכלו את סעודת השבת ביחד.

לאחר הסעודה פרשו כולם לישון, הנער שכב על הספה שישן עליה מקודם מנסה 
להירדם בשנית ואולם לא מצליח, כיון שהתקשה לישון קם וכאשר נכנס למטבח 
מצא שם שעון, מחוגי השעון הצביעו כי השעה היא ארבע לפנות בוקר... תמה לייב 
הצעיר והרי לא מזמן סיימנו את סעודת ליל שבת אם כן ודאי השעון אינו תקין, 

בסופו של דבר חזר למיטה ונרדם.

התקשה  שבלילה  לה  סיפר  במטבח,  הרבנית  את  לייב  מצא  שקם  לאחר  בבוקר, 
להירדם נכנס למטבח וראה את השעון, ושאל אותה האם השעון תקין, ומתי סיימו 

את הסעודה?

כעת לא נותרה ברירה והרבנית סיפרה לו מה שאירע, ובכן, בליל שבת כאשר חזר 
החפץ חיים לביתו מצא את הנער שקוע בשינה עמוקה, הרבנית רצתה להעיר אותו 
לקדש  ולרבנית  אהרן  לבנו  הורה  מה  זמן  לאחר  לה,  הניח  לא  חיים  החפץ  ואולם 
ולאכול והוא ימתין ויקדש כאשר לייב יקום, וכך המתין החפץ חיים מספר שעות 
עד שהנער התעורר, ואז העיר את הרבנית )בהתאם להסכמתה מראש( וישבו כולם 
לסעוד את הסעודה. לולי שהביט על השעון הרי שלא היה נודע לו כלל על התנהגותו 

המדהימה של רבינו.

מאיר עיני ישראל ח"ג עמ' 65 מפי ק. אפשטיין )אחיין של ר' לייב הנ"ל(

אדם  היה  הקהילה  ראש  בליטא,  מגוריו  במקום  כי  סיפר  לופיאן  אליהו  הג"ר  ז. 
רחוק מאד מיהדות ואעפ"י כן התקרב אל ר' אליהו ואל תלמידי הישיבה ועזר להם 
ולישיבה בכל, פעם אחת שאל אותו ר' אליהו מה לאדם שרחוק מיהדות שעוזר כל 
כך הרבה לו ולישיבה, סיפר לו ראש הקהילה שבימי בחרותו רצה להתקבל לישיבת 
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ודעות  בכפירה  לוקה  הוא  כי  התברר  הבחינה  לאחר  בישיבה,  להבחן  ובא  ראדין 
מזיקות לרבים וכמובן שסרבו לקבלו.

יום  באותו  לביתו  ברכבת  לחזור  אפשרות  לו  הייתה  לא  המאוחרת  השעה  עקב 
וביקש ללון בישיבה, אולם החפץ חיים סרב לאפשר לו ללון בישיבה אפילו לילה 

אחד לפיכך הזמין אותו ללון בביתו בעליית הגג אשר מעל חדרו.

היות והיה זה לילה קר במיוחד התקשה הבחור להירדם, והנה אחר חצות נפתחה 
הדלת ונכנס החפץ חיים, שחשב שהוא ישן, הוריד את מעיל הפרווה שלו וכסה בה 

את הבחור.

סיים ראש הקהל כי הפרווה ההיא מחממת אותו עד היום הזה, ואמר לר' אליהו 
לופיאן היות והייתם קרובים לחפץ חיים לפיכך אני חש מחוייבות לעזור לכם.

          מאיר עיני ישראל ח"ג עמ' 651 )לב אליהו-בשם תלמיד ר' אליהו(

כהנמן  הגר"י  מספר  היה  דומה  סיפור  ח. 
בפרופסור  באמריקה  נפגש  כי  מפוניבז' 
לרב  וסיפר  מיהדות  מאד  רחוק  שהיה  גדול 
כי  דתו  את  להמיר  חשב  פעמים  הרבה  כי 
פעם  בכל  ואולם  לכך,  קשים  נסיונות  לו  היו 
נזכר במעיל של החפץ  שהדבר עלה בדעתו 
חיים ונמנע מלהמיר דתו, וכך היה המעשה, 
אבל  ועני  יתום  היה  הוא  ברוסיה  בילדותו 
לישיבת  נסע  נער  בהיותו  גדול,  כשרון  בעל 
ראדין וניסה להתקבל לישיבה, בהגיעו לביתו 
שניסו  בחורים  של  גדול  לחץ  היה  רבינו  של 
מחכה  בצד  עמד  והוא  לישיבה  להתקבל 

לתורו ויהי כי ארכו השעות נשכב בצד ליד המזוודה שלו ונרדם.

בלילה התעורר והנה איש אוחז בו, הנער שם עצמו כישן, האיש נשא אותו השכיבו 
וחזר  הנער,  את  בו  וכיסה  המעיל  את  מעצמו  הוריד  מנעליו,  את  חלץ  הספה,  על 

ללמוד ליד נר.

רבי יוסף שלמה כהנמן
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יכול  והיה אומר בלבו שאינו  זו עלתה לפניו בכל פעם שרצה להמיר דתו,  תמונה 
להפרד מן האומה שהצמיחה אנשים כאלו.          

מאיר עיני ישראל ח"ג עמ' 653 )בשם הגה"צ ח.משה שניידר ששמע מהרב כהנמן(  

לסעוד  סרב  האורח  חיים,  החפץ  של  בביתו  בשבת  אמיד  איש  התארח  פעם  ט. 
על שולחן רבינו אלא אם יסכים הח"ח לקבל תשלום מלא עבור ארוחותיו, והח"ח 

הסכים ונטל את הכסף.

ביום ראשון כאשר האורח עמד לשוב לעירו החזיר לו הח"ח את הכסף ודרש בתוקף 
שהאורח יקבלו בחזרה, לשאלת האורח מדוע קיבל ממנו הח"ח את הכסף בערב 
שבת ענה לו רבינו כי רצה שתהיה לו הרגשה טובה ועונג שבת שאוכל משלו, אבל 
את  בידו  להשאיר  ולא  בשלימות  אורחים  הכנסת  מצות  לקיים  כיוון  הח"ח  הוא 

הכסף.

                                                  מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' וירא

י. רב אחד שלא הכיר את הח"ח הגיע בשעות הערב לראדין על מנת להפגש עם 
החפץ חיים, כיון שחיפש הוא מקום לינה פנה ליהודי שפגש ברחוב ושאל אותו היכן 
יכול למצוא מקום לינה, הלה הראה לו על ביתו שלו כמקום לינת אורחים, והכניסו 
הבייתה ושירת אותו כדרך בעל אכסנייה. בבוקר הלך להתפלל בבית הכנסת ושאל 
שלו  המארח  על  לו  הצביעו  להפתעתו  והנה  חיים,  החפץ  מיהו  המתפללים  את 
אשר שירת אותו בנאמנות שהוא הוא הח"ח בכבודו ובעצמו, ניגש אליו הרב הנ"ל 
והתנצל לפניו על שגרם לו טרחה, תשובתו של רבינו הייתה וכי פטור אני ממצות 

הכנסת אורחים?

עולם חסד )סדרת תקון המידות( עמ' קנ"ז
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יא. בעת נדודיו עם הישיבה במלחמת העולם, הגיע רבינו לעיירות באזור מינסק, 
באותה עת הגיעו גם אלפי משפחות פליטים אשר ברחו מאימת המלחמה, ולאחר 
שנעקרו מבתיהם ואבדו כל רכושם, היו מתגוללים בחוצות עם נשיהם וטפם בחוסר 
כל, החפץ חיים לא נח ולא שקט ועורר את התושבים לחוס על אחיהם הפליטים 

ולהחיש להם ישועה לבל יכשלו בלאו של "לא תעמוד על דם רעך".

ובתי  כנסיות  בבתי  לדור  לפליטים  שהרשו  בכך  המנהיגים  הסתפקו  כלל  בדרך 
מדרשות ומבני ציבור, ואולם רבינו תבע מנכבדי הערים שיתאמצו להשיג דירות 
ומעונות לכל משפחה ומשפחה, כדי שיזכו לעבור תקופה קשה כזו בצורה אנושית 
ומכובדת וכה היו דבריו "איך יערב לאיש אשר עזרו ה' לחיות בעושר וכבוד ובחדרים 
מרווחים, כשיזכור אחיו בני עמו... מתגוללים על הארץ בבזיון ועשרות משפחות 
שטוחות ביחד על הארץ בלי שום מחיצה בין משפחה למשפחה".                                                      

ועוד הרבה רבינו לתאר את המצב האומלל שבו נמצאים העקורים  שמצאו משכנם 
בבתי כנסת" הלא יאבדו האנשים האלה כל רגש צניעות ע"י חיים כאלה... מלבד 

שהם מתגוללים על הארץ בבזיון וכלימה באין מקום לבשל אף מעט חמין".

ופוגמים  חולין,  בהם  ונוהגים  מדרש  בתי  בכבוד  שמקילים  כך  על  עורר  כן  כמו 
בקדושת בתי הכנסת.

דבריו שיצאו מלבו הטהור נכנסו אל הלבבות והביאו הצלה והרווחה לאומללים. 

                                                                    חייו ופעלו עמ' ת"י



מא

ד. נתיב המשפחה ושלום בית

א.  פעם אחת בא אל רבינו יהודי והתלונן על סבלו הגדול מאשתו הרגזנית, האשה 
מקללת אותו בפני השכנים וגורמת לו חרפה ובזיונות רבים, עקב מצבו המר החליט 

לנטוש את ביתו ואת עסקו המבוסס ולהיות נע ונד בארץ.

רבינו החל להסביר לו שכאשר באים ייסורים על האדם הרי זה מחסדי ה', שהרי 
לו  מביא  שזה  ואפילו  באהבה  ייסוריו  לקבל  לו  וראוי  עוונות  ממרקים  ייסורים 
זרים  ונד בין אנשים  נע  יהיה  וגידופים, מה גם שאם יבחר בדרך השניה  עלבונות 

שמן הסתם גם הם יבזו אותו, ועוד יפסיד את כספו ויהיה שרוי בעוני ומחסור.

בנוסף יעץ לו רבינו שישתדל לפייס את אשתו ככל שיוכל, וכן שישאל בעצת רופא 
ויתכן שניתן  מומחה אולי היא סובלת מאיזו בעיה הגורמת לה למתיחות עצבים 

לרפואתה.

                                     חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרל"ב

ב. עם הקמת ישיבת חכמי לובלין חפץ ראש הישיבה הגאון ר' 
מאיר שפירא להכיר וללמוד מנסיונם של ישיבות אחרות ולאמץ 
הנהגות טובות בישיבתו, בשנת תרפ"ט הגיע לראדין להכיר את 
הישיבה, החפץ חיים שמח מאד לקראתו והזמינו לאכול אצלו 
את סעודות השבת, ר' מאיר שפירא בהיותו חסיד הקפיד שלא 
לשבת  ביחד עם נשים, ושאל את רבינו האם אשתו של הח"ח 
תאכל עימם ליד השולחן, כאשר נענה בחיוב אמר ר"מ שפירא כי 

לא יוכל להיענות להצעה, ואילו הח"ח לא הסכים לכל שינוי בקשר לישיבת אשתו 
ליד השולחן בשבת.

בשבילי ראדין עמ' 254

רבי מאיר שפירא
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אבל  בנפש  לאבידות  גרמה  לא  התפוצצות אדירה, שאמנם  אירעה  אחת  בעיר  ג. 
כל  נופצו  הבתים  ובמרבית  כליל  נהרסו  הבתים  מן  חלק  חמורים,  לנזקים  גרמה 
השמשות, ויהודים רבים מעוטי יכולת לא הצליחו לתקן את השמשות וסתמו את 

החלונות בקרשים תוך השארת סדק קטן כדי שיכנס מעט אור.

כאשר שמע רבינו על האירוע הצטער מאד, ועיקר צערו היה מופנה לכך  שמצב של 
העדר אור בתוך הבית גורם להפרעות בשלום הבית, כמבואר בגמ' בעניין עדיפות 
נר שבת על נר חנוכה שנר ביתו עדיף משום שלום בית )שבת כ"ג ע"ב(, והוסיף 
ואיך  מה  רואים  אין  נחבטים,  ונופלים  הולכים  אור  בו  שאין  מקום  באנחה,  רבינו 

לעשות, האוירה גדושה רוגז ומגיעים לידי מריבות.

                                      חייו ופעלו ח"ג עמ' תתש"ה

ד. אשה שהתאלמנה זה מכבר פנתה אל רבינו בבקשת עצה, בעלה לא הניח לה 
במותו כמעט כלום מלבד ספר תורה שאותו ציווה למסור לבית הכנסת, ועם זאת 
ציווה עליה שתזמין את בתה היחידה שהתגוררה באמריקה לחזור לפולין ושתגור 
עמה כדי שלא תישאר לבד. בטרם הספיקה לכתוב אל בתה, קבלה מכתב ממנה 
שאביה נראה אליה בחלום והודיעה שהוא מצווה עליה שתמהר לשוב הביתה אל 
ומבקשת מן  לה כסף להוצאות הדרך  לבוא אלא שאין  ואמנם הבת מוכנה  אמה, 
וכעת האם אובדת עצות שהרי אין בידה כסף  נסיעה,  האם שתמציא לה כרטיס 
ורק אם תמכור את ספר התורה תוכל לקנות כרטיס לבתה, והרי בעלה ציווה עליה 

למסור את הס"ת לבית הכנסת.

לפרעון  משועבדים  כולם  אשר  בעלה  מנכסי  כתובתה  את  לתבוע  רבינו  לה  הציע 
הכרטיס  את  לקנות  ותוכל  התורה,  ספר  את  למכור  היתר  לה  ינתן  ואז  הכתובה, 

הנכסף.

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרס"ד 

ה. רבינו הזדמן פעם לאיזו עיירה והתאכסן בביתו של הרב, הרבנית הכינה לכבודו 
ארוחה טובה, ומרוב טרדה שכחה לומר לעוזרת שכבר המליחה את המרק, העוזרת 
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שהיתה רגילה להוסיף מלח כדרכה, הוסיפה גם היא מלח בקדירה, כאשר הגישו 
את המרק לרבינו לא העיר כלום ולמרות הקושי גמע את התבשיל עד תומו, כעבור 
זמן קצר הצטרף הרב בעל הבית לסעודה וטעם את המרק עקם את שפתיו, דחה 
ר' ישראל מאיר היאך לא הרגיש  את הצלחת הצידה והסתכל במבט תמוה כלפי 
במליחות היתרה, ר' ישראל מאיר תפס את הרב בידו והפציר בו שיאכל את המרק 
ולא יגלה שהוא מלוח מדי, ואמר לו "אני מתאר שמרוב בהילות המצווה של הכנסת 
וגם  מאד  תצטער  מזה  תוודא  ואם  המרק,  את  פעמיים  העוזרת  תיבלה  אורחים 
עלולה לקבל נזיפה מהרבנית ויבואו לידי מריבה ח"ו, אנו לא נגלה כלל את המקרה 

ולהיפך נשבח את טעמו הטוב".

תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 133, המאורות הגדולים עמ' שמ"ו

מעולם  הבית  הנהגת  כי  אביו  על  מספר  לייב  אריה  ר'  בנו  ו. 
לא הייתה במורא ובקפדנות הח"ח לא הקפיד על כבודו ולא 
הטיל אימה על בניו ועל בנותיו, הוא התנהג עמנו כחבר ואח, 
לא הקפיד אם ישבתי במקומו בבית או בבית הכנסת, וכן לא 
הקפידו בבית על כל גינוני כבוד בעת הסעודה, ורק אם היה 
פוגע במאן דהו היה אביו מקפיד מאד וגם היה מענישו,  וכן 

היה מענישו כאשר היה משתובב הרבה.

                                                          מכתבי החפץ חיים
בנו ר' אריה לייב 



ם י י ח ץ  פ ח ה ת  ו ב י ת נ ב מד

ה. נתיב הנשיאה בעול הציבור

מלאכה  ובעלי  הפועלים  למצב  לבו  שם  נעוריו  בימי  כי  לייב  אריה  ר'  בנו  כתב  א. 
העניים ללמוד עמהם תורה וקבע זמן בין מנחה למעריב, ולמד איתם חיי אדם. מובן 
כי הוסיף בלימודו הרבה תבלין של יראת שמים וכו' וכן בשבת למד איתם פרשת 
השבוע עם רש"י וספרים נוספים, במשך עשרות בשנים למד עם חבורתו וגם לאחר 
שפרש עקב חיבור ספריו, מינה בעלי תורה אחרים ללמוד איתם ולא הסיח דעתו 

מהם כמעט עד סוף ימיו.

                                                           קיצור תולדות הח"ח עמ' 6            

ב.  למרות העול הכבד שלקח על עצמו לדאוג לתקציב השוטף של הישיבה בראדין 
וגם במקרים  היה רבינו תומך  תמיכה גם בישיבות אחרות שהיו זקוקות לסיוע, 
שהיה צורך במשלוח תלמידים לאיזו ישיבה לצורך חיזוק היה נענה ברצון ובלבד 

שזה סיוע בהפצת תורה.

ג. למרות שבענייני הנהגת העיר וטוביה כמעט ולא התערב, בכל זאת כל מר נפש 
והוא השתתף תמיד בצרותיהם, הן בממון הן בעצה או  סר אליו לשפוך את לבו, 

לעמוד לימינם מהקמים עליהם, והכל בדברי ריצוי ושלום ובחשאי.

קיצור תולדות הח"ח עמ' 6

מיוחד  צורך  ראה  לעיתים  ואולם  הציבור  בענייני  להתערב  רבינו  מיעט  כאמור  ד. 
להתערב ומספר בנו ר' אריה לייב, שהייתה תקופה שהחלו מריבות והכאות בבית 
המדרש בראדין, וכמה פעמים בשעת התפילה אירע שהייתה הפרעה גדולה בעת 
התפילה, וכמובן שלא היו המריבים והמכים מנכבדי העיר אבל הפריעו את התפילה 
כמה פעמים, ועוד קרה בעיר שאנשים ארבו והתנפלו באישון לילה איש על רעהו 
יכל רבינו להתאפק ברוחו ולישב במנוחה, כשראה שהופקר  באכזריות רצח, ולא 
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בעיני העם גם אחד הארורים שבתורה )ארור מכה רעהו בסתר(, ואז כינס רבינו את 
כל בני בעיר לבית המדרש ודרש לפניהם והוכיחם במר נפשו, ואח"כ פתח את ארון 
הקודש והכריז בחרם חמור על מי שאורב לחבירו בלילה להכותו, וכן מי שמכה את 

חבירו בבית המדרש או בביהכ"נ אפילו ביום.

                                                         קיצור תולדות הח"ח עמ' 83

ה. למרות שרבינו מיעט להתערב בענייני רבנות במקרים מיוחדים היה יוצא מגדרו, 
כגון בעת מלחמת העולם הראשונה כאשר צעירים נשואים גוייסו להלחם בחזית 
המקומיים  הרבנים  העיגון,  מן  להצילן  כדי  תנאי  על  גט  לנשותיהם  לסדר  ובקשו 
לא אבו לסדר את הגט בלי השתתפות החפץ חיים, ורבינו ניאות להשתתף, ונמנה 

במקרים רבים על חברי בית הדין שסדרו את הגט. 

                                                  חייו ופעלו ח"ב עמ' תר"ד

ו. בימי מלחמת העולם הראשונה כאשר הגיעו פורעניות רבות לעולם, היה רבינו 
נאנח כל היום על צרותיהם של ישראל ולא ידע מנוחה, פעם באמצע הלילה הרגישה 
גבי ספסל כשידיו תחת  ישן על  אשתו שאיננו במיטתו כשיצאה לחפשו מצאתו 
השיב  הקשה,  הספסל  על  ושכב  מיטתו  את  עזב  מדוע  נשאל  כאשר  מראשותיו, 
רעב  וסובלים  המלחמה  בחזית  בחפירות  מתגלגלים  ישראל  בני  שאחינו  שבזמן 

וקור ועומדים מול המוות, אין הוא יכול לישון כדרכו על מיטתו במנוחה ורווחה.

  חייו ופעלו עמ' ש"צ  

ז. גם בעת שהיה רבינו מרוכז בחיבוריו, ואפילו בעת חיבור המשנה ברורה, שהיה 
דרוש לזה התרכזות כל חושי נפש, עם כל זה היה לבו ער לכל אשר נעשה בעמנו 
והיה עצוב תמיד מכל  וגורל עם ישראל  בכל הגולה, וחקר ודרש תמיד אחר מצב 
הגזירות הקשות אשר פקדו את עמנו, ובמיוחד הכאיבו לו הפוגרומים והגירושים 
מן הכפרים והגירוש הגדול ממוסקבה בשנת תרנ"א שעי"ז נתרפו ידיהם של עמנו 

ונעשו מיואשים ואובדי דרך ועל זה היה דווה לבו מאד.

קיצור תולדות הח"ח עמ' 54
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על כרחם לצבא הרוסי,  לחיילים שגוייסו  נתונה תמיד  הייתה  רבינו  ח. דעתו של 
ונאלצו לצורך קיומם להיות ניזונים ממאכלי טרפות של המטבח הצבאי, הוא יסד 
וועד מיוחד בשם "קעסול כשר" כלומר דוד כשר, והיה נוסע ממקום למקום לאסוף 
בא  גם  הוא  כשר,  מאכל  מחנותיהם  בכל  לחיילים  לספק  כדי  זו,  למטרה  כספים 
בדברים עם שרי הצבא שיתנו רשיון למטבחים כשרים, וגם הוציא חוברת מיוחדת 
לבאר לקהל את החובה להפריש את בני ישראל ממאכלים אסורים, והשקיע הרבה 

מאמצים לטובת מפעל זה.

                                              המאורות הגדולים עמ' רפ"ח

את  לחזק  מנת  על  היהודים  החיילים  עם  אישי  קשר  ליצור  גם  ניסה  רבינו  ט. 
רוחם, שנים רבות היה נערך בקיץ תמרון צבאי ליד העיירה ראדין, רבינו השתמש 
בהזדמנות זו לקרב את החיילים, היה מזמין אותם לביתו, עורך להם מסיבות ודורש 

להם דברי עידוד וחיזוק.

המאורות הגדולים עמ' רפ"ח

'מחנה ישראל' נכתב בעקבות סיפור עצוב שאירע עם בנו של  י. ספרו של רבינו 
נידח בקווקז, כאשר חזר  גוייס לצבא הרוסי ושירת במקום  האופה מראדין אשר 
סיפר  חג הפסח,  מצוות  עם  היהודים  התמודדו החיילים  כיצד  חיים  שאלו החפץ 
נמצאו חיטים באותו חבל  לקיים מצוות אכילת מצה משום שלא  זכו  הנ"ל שלא 
ארץ, והתקיימו על אכילת שיפון ושבולת שועל...)בחשבם כי אין בהם אלא איסור 
קטניות ובשעת הדחק באין ברירה התירו לעצמם לאכלם ולא עלה בדעתם שניתן 
לאפות מצות ממיני דגן אלו(, דברי החייל הסבו לרבינו צער רב ועגמת נפש גדולה 
"שיהודים יכשלו באיסור כה חמור... אבל הם אינם אשמים שהרי לא ידעו", באותה 
ניגש לחבר ספר  עת גמר החפץ חיים בלבו למנוע הישנותו של מקרה כזה, ומיד 
מיוחד לחיילים שיכיל את כל הדינים והחובות המוטלים עליהם בהתאם לנסיבות 

שהם נתונים בעת שרותם הצבאי.

חייו ופעלו עמ' קס"ט
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יא. סיפר ר' מרדכי מאיר קארפ מתלמידי ישיבת ראדין שבעת לומדו בישיבה שמע 
שראו את החפץ חיים נכנס פעם אחת לתוך היער שסביבות העיירה, והיה זה לאחר 
חג הסוכות, ושמעוהו עומד בתפילה ומתחנן לפני הקב"ה "רבש"ע החורף ממשמש 

ובא וילדי ישראל צריכים נעליים".

                                                       מאיר עיני ישראל ח"ג עמ' 535

יב. פעם הגיע החפץ חיים לביהמ"ד של הישיבה וראה שהמקום לא מסודר, ספרים 
מספר  רבינו  קיבץ  המים,  ברז  ליד  ולכלוך  זרוקים  ניירות  מקום,  בכל  מפוזרים 
תלמידים וביקשם וזרזם שינקו ויסדרו  את בית המדרש, משום  שיש כאן זלזול 
ואכן בני  וגם פגיעה בנושא הסדר שבן תורה אמור להיות אמון בו,  בכבוד הבית, 

הישיבה קיימו ואכן השתדלו לנקות ולשמור על הסדר הנכון.

עברו מספר ימים והבחורים החלו להתרפות ותוך זמן קצר חזר המצב לקדמותו, 
ולנקות,  לסדר  חדלו  שהם  שלמרות  מפליאה,  תופעה  על  הבחורים  עמדו  והנה 
הספרים  את  החזיר  המדרש  בית  את  וסידר  אירגן  שמישהו  בוקר  בכל  התגלה 
והכסאות למקומם וכל הלכלוך נעלם וכו', ניסו הבחורים לגלות מי אחראי לכך ולא 
ער  ושיהיה  בהיחבא  מהם  אחד  להעמיד  והחליטו  לפלא  הדבר  היה  בידם,  עלתה 
בלילה ויגלה מי הוא אותו האלמוני שמנקה ומסדר את ביהמ"ד, ואכן באשמורת 
הבוקר נשמע הילוך של אדם זקן שנכנס לבית המדרש מחזיר את הספרים מתכופף 
ומנקה וכו', ומתברר כי היה זה רבינו הגדול מרן החפץ חיים בכבודו ובעצמו שמנקה 

ומסדר את בית המדרש.

מאותו יום והלאה לא התעצלו הבחורים וחזרו לסדר ולנקות  ולשמור על כבוד בית 
המדרש.

מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 66 בשם רש"ד וואלקין )מתלמידי הישיבה(

יג. הרב ניסן וקסמן הגיע לבקר בישיבת ראדין ומספר כי הגיע לעיירה בשעה מאוחרת 
ולא  נכנס להיכל הישיבה, חיפש את ספר הרשב"א  בלילה, בבוקר קם בהשכמה 
מצאו, כעבור זמן מה הגיע לישיבה יהודי זקן חובש כובע מצחייה, עמד בפינה ובירך 
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ברכות השחר, אח"כ הלך לארון הספרים והתחיל לסדר את הספרים לפי סדריהם, 
הניח ישר את אלו שעמדו הפוכים וכו', האורח שחשב שהוא שמש הישיבה ניגש 
אליו ובקש את עזרתו במציאת הרשב"א, הזקן עזר לו בחביבות למצוא את הספר, 

רק כעבור כשעה נודע לו כי מסדר הספרים הינו החפץ חיים בעצמו. 

                            מאיר עיני ישראל ח"א עמ' 111 בשם רש"ד וואלקין      

בנין הישיבה בראדין



מט

ו. נתיב הענווה והצניעות

א. מראהו החיצוני של החפץ חיים היה כשל אדם פשוט לבושו היה מעיל פשוט, 
כובעו היה כובע קסקט, ולרגליו מגפיים, היה זה לבוש רגיל שאותו לבשו היהודים 
הפשוטים של אותם הימים, זר שלא הכירו לא היה מקשר בין דמותו לאותו הצדיק 
שלא  אנשים  בחברת  יושב  היה  שבהם  רבים  במקרים  העולם,  בכל  המפורסם 
הכירוהו והיה שומע שהינם מפליגים בשבחים על החפץ חיים היה מתערב ואומר 
"אני מכירו, הוא איננו כה צדיק גדול  כפי שאתם חושבים..." ובדמותו הפשוטה לא 

העלו בדעתם כי הוא הוא אותו צדיק גדול ומפורסם.

בשבילי ראדין עמ' 114

ב. פעם נסע הח"ח ברכבת וישב לידו יהודי שפתח עמו בשיחה ושאלו מהיכן הוא 
רבינו  ולבסוף השיבו  וילנא, היהודי התעקש לברר מהיכן בדיוק  רבינו ענה מפלך 
שהוא מראדין, התפעל היהודי מראדין אתם אם כן מצוי ביניכם צדיק גדול ומפורסם 
ככל  פשוט  "יהודי  משמיעני  אתה  חדשות  צדיק?  זה  הח"ח  לו  ענה  חיים,  החפץ 
היהודים", התרגז היהודי על "חוצפתו" של שכנו המיקל בכבודו של צדיק הדור, 
והחל לצעוק עליו "בוש והכלם לך יהודי זקן המעז לזלזל בכבודו של הח"ח שהעולם 

כולו מסכים שהוא גדול הדור" וכו'

וחרדת  כבוד  ברוב  אליו  וניגשו  הח"ח  את  שהכירו  יהודים  עלו  הסמוכה  בתחנה 
קודש, כשנתגלה לאותו יהודי כי אותו זקן הינו הח"ח נבהל עד מאוד, ניגש לח"ח 

ובדמעות ביקש את סליחתו, באומרו שלא ידע...

הח"ח משך בכתפיו ולא הבין בשל מה עליו למחול לו. במה העליבו שנזקק לבקש 
מחילה, סבור היה שאני צדיק, אבל מכיון שאינני כזה, אין מקום למחילה כאן.

מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' בהעלותך, בשבילי ראדין עמ' 115
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מקורביו  לפני  דאגתו  מביע  והיה  מאד  הצטער  בעולם,  שמו  לצאת  כשהתחיל  ג. 
על הפרסום הזה, הוא גם דאג על האחריות המוטלת עליו והיה טוען כי בעוונותיו 
הרבים לקה בשתיים שהרי אני לעצמי אדם קטן ופשוט אבל בעולם יש שטועים 
בי ומחזיקים אותי לגדול, והרי בחילול השם תלוי הדבר בדעת העולם, נמצא שאני 

חייב להיזהר כמו אדם גדול יותר מכפי ערכי האמיתי, ואין זה לפי כוחי.

המאורות הגדולים עמ' שכ"ז

ד. באחד הימים כשחזר מוורשה לא הפסיק לצחוק כל היום, כשנשאל לסיבת הדבר 
השיב שקראו לו בוורשה "א גוטער איד" מליטא, כינוי שבו משתמשים החסידים 
לצדיקים גדולים ומיוחדים שהכל פונים אליהם לקבל ברכות, והיה הדבר לצחוק 

בעיניו שקוראים לו  "א גוטער איד".

המאורות הגדולים עמ' שכ"ט

שתלמידו  לו  כשנודע  אותו,  יפרסמו  ולא  עליו  יכתבו  שלא  מתחנן  היה  רבינו  ה.  
שהרב מ. ישר כתב עליו מאמר באנגלית בעיתונות ארה"ב, ומתכוון להוציא ספר 
מיוחד על תולדותיו, הריץ לו מיד מכתב )כ' אלול תרפ"ה( וזה לשונו: נודעתי אשר 
בלשון  גם  להדפיס  בדעתו  ועתה  ותולדותי,  שמי  את  אנגלית  בלשון  הדפיס  כ"ת 
עברי ולהרחיב את הענין, אבקשו מאד שיחדל מזה, כי אין זה לפי רצוני והנהגתי 
כל ימי חיי, ואילו הייתי יודע מזה מתחילה, גם באנגלית לא הייתי מתרצה, אך מה 
שכבר אין-אין, ועל כל פנים על להבא יש למנוע מזה כי יש לי צער מזה וכלל אחז"ל 

נגיד שמי'-אבד שמי' וכשם שקיבל שכר על הדרישה כן יקבל שכר על הפרישה.

כאשר הגיע רבינו לגבורות עשה נסיון נוסף לדחות מעליו את גלי הכבוד והערצה 
וכתב מכתב לכלל ישראל וזה לשונו: הנה ברכני ה' בחסדו שהגעתי לגבורות ולא 
ידעתי... ומאוד ידאב לבי באשר אני רואה בכל המכתבים שמתארים אותי לגאון 
אמיתי וצדיק וחסיד במעשים, הלא ידוע מה דאיתא בירושלמי )סוף שביעית( שמי 
שנותנים לו כבוד רב בחושבם שהוא בקי בשתי מסכתות והוא יודע בעצמו שהוא 

בקי רק באחת, צריך להודיע להם שהוא בקי רק באחת.
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אפילו  בקי  אינו  והוא  הש"ס  בכל  בקי  שהוא  אותו  שחושבים  באיש  תאמרו  ומה 
באחת כראוי? בודאי הלא כלימה תכסה פניו כשיתפרסם זה לפני הכל לעתיד לבא!

וביותר מזה שיש בכל זה חשש גזל שלפי טעותם נותנים לו הרבה מתנות וכו'.

רוחי  למורת  לי  שזה  נוראים  בתארים  אותי  יתארו  שלא  מכולם  אני  מבקש  וע"כ 
וכו'... עכ"ל.

                                               חייו ופעלו ח"ב עמ' תר"ג

ו. סיפר רבה של איישישוק הרב ר"ש רוזובסקי כי בשנת תרפ"ה בעת שהחפץ חיים 
התכונן לעלות לארץ ישראל, הגיע לביקור פרידה בעיר איישישוק שם למד תורה 
לעלות  התבקש  הרב  פניו,  את  לקבל  יצאה  זקן  ועד  מנער  כולה  העיר  בצעירותו, 
למרכבה של הח"ח, והנה רואה הוא את רבינו בוכה בדמעות שליש, לשאלת הרב 
על מה הוא בוכה, ענה הח"ח בגלל הכבוד הרב שחולקים לו ושאינו ראוי לכך, והזכיר 
אנו  החודש  בברכת  כי  והזכיר  להרגיעו  ניסה  רוזובסקי  הרב  הנ"ל.  הירושלמי  את 
הכבוד, אלא שבהמשך  מן  לברוח  יש  ולכאורה  וכבוד"  עושר  של  "חיים  מבקשים 
אנו מבקשים "חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים" ותפילה זו מפרשת את 
ויראת  להרבות אהבת תורה  כדי  אינו אלא  כבוד  קודמתה, שמה שאנו מבקשים 
שמים כדאיתא בירושלמי קידושין שע"י הכבוד שחולקים לת"ח מתרבות אהבת 
ואכן  התורה,  אהבת  את  מרבה  לרבינו  הכבוד  רבוי  כעת  וגם  שמים,  ויראת  תורה 

הדברים הרגיעו את הח"ח וקרן של שמחה הופיעה על פני.

חייו ופעלו ח"ב עמ' תק"ג

נתן  לא  בהסכמות  בשבחו,  יפליגו  ולא  תוארים  עליו  יכתבו  שלא  הקפיד  רבינו  ז. 
שיכתבו עליו "הרב הגאון", את מוכרי הספרים הזהיר שבבואם למכור את הספרים 
לא ידברו בשבח המחבר אלא בשבח הספרים, וכאשר נודע לו שמרבים עליו תהילה 

היה מצטער מאד.

כאשר היו פונים אליו בדברי תורה היה משתמט מלענות ועושה עצמו כאינו יודע, 
לכך  נוגע למעשה, כאשר החלו להריץ אליו שאלות בהלכה התנגד  אלא אם היה 
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ופרסם כמה פעמים בעיתונות שיחדלו מכך כי לא אלמן ישראל וישנם ב"ה רבנים 
גדולים הראויים להשיב על כל השאלות, ומה הוא כי יפנו אליו.

                                               המאורות הגדולים עמ' שכ"ח

ח. בעיקר שנא רבינו את הכבוד שחולקים לו והיה משתדל בכל דרך לברוח מזה, 
הוא לא נתן שישמשו אותו ולא הסכים מעולם לקבל איזו נשיאות או לעמוד בראש 
מפעל או מוסד, גם בישיבה שלו לא ניכרה ראשותו, כשהיה נכנס לאולם היה רץ 
מהר שלא ירגישו בו ולא יקומו מפניו, בימי החגים כאשר הכל רקדו וצהלו, גם פניו 

הזהירו משמחה אבל הוא לא השתלב בעיגולים ובריקודים ועמד מן הצד.

בעת שהחל לעסוק בצרכי ציבור וליזום פעולות גדולות השתדל להצניע את חלקו 
הסכים  לא  הוא  אחרים,  של  גבם  מאחורי  ולהסתתר  לצדדים  להדחק  והתחכם 

מרצונו לשבת בראש אסיפה לפתוח אותה ולהופיע כמנהיג.

המאורות הגדולים עמ' ש"ל

ט. פעם בעת שמסר החפץ חיים שיחה לתלמידים אמר כי אחד המפריעים לגדול 
ענין  בהבנת  שמתקשים  בעת  מתלמידים  המונעת  הבושה  מידת  הינה  בתורה 
מסויים לגשת ולברר את מה  שקשה או לא ברור להם, משום שמתביישים לשאול 
את מי שיודע, והוסיף רבינו שהוא אישית כאשר לא יודע דבר מסויים הולך לשאול 
את ר' משה... )הכוונה לר' משה לנדינסקי ראש הישיבה שהיה ידוע בשילוב מיוחד 

של בקיאות והבנה מעמיקה(

בשבילי ראדין עמ' 70 )מפי ר' אשר כצמן(

י. רבינו ראה בעצמו יהודי רגיל ופשוט, מעודו לא נהג בעצמו כבוד או שררה, ולא 
עוד אלא היה משפיל עצמו כלפי אחרים ומוכן תמיד לשמש את כל אחד ואחד, היה 
לבוש בגדים פשוטים, חובש לראשו כובע רגיל עם מצחיה )קסקט(, נועל מגפיים 
גדולות ועושה רושם כיהודי פשוט, גם צביון ביתו היה פשוט ודל מאד, לא היו בו 
כל קישוטים ולא ריהוט מכובד, בחדריו עמדו ספסלים ושלחנות ארוכים פשוטים 
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ובלתי צבועים, בחדרים אלו למד אכל וקיבל 
ובלי  מלווים  בלי  ויוצא  נכנס  היה  אורחים, 
משמשים ומבלי שירגישו בו כאילו כל הוויתו 
בטלה ואינה תופשת שום מקום.                                            

המאורות הגדולים עמ' שכ"ו

יא. בביתו של רבינו לא היה כל כלי כסף מלבד 
כל  לחתונתו,  מתנה  קיבל  אשר  כסף  גביע 
שאר תשמישי קודש כגון פמוטים של שבת 
חנוכיה קופסא לבשמים וכו' לא היו של כסף.

שאלה  כאשר  בביתו,  וילונות  היו  לא  כן  כמו 
אותו אשתו הלא אצל ר' חיים עוזר יש וילונות על החלונות, השיב לה הרי ר' חיים 
עוזר הוא נשיא בישראל, ממילא הוא מוכרח לסבול מכל זה אע"פ שאין זה לרצונו, 

אבל אני איש פשוט ואין אני צריך לכל זה.

וכשהיה מבקר  ושלא ברצונו,  בידיעתו  זה שלא  ריצפת עץ בביתו היה  בנו  כאשר 
בבית אחותו, ושם לא הייתה ריצפה כלל, היה משבח את ביתה שאין בו ריצפה.                                                

                                                  הצדיק ר' שלמה עמ' כ"ג כ"ד

יב.  פעם ביקר בביתו יהודי אורח עשיר מאנגליה וכשבא לביתו וראה את השולחן 
ואת הספסלים  סבור היה שזה המסדרון, לאחר שנוכח שזה החדר  שאינו צבוע 
וכו'  לפני מלכים  לרבינו תיארתי לעצמי שבתור איש אשר מתייצב  העיקרי אמר 
הינך דר בדירה נאה ומרוהטת יפה היכן הם רהיטך?", רבינו השיב לו בשאלה "והיכן 
הם רהיטי כבודו?",  ענה לו הגביר "יש לי דירה נאה ורהיטים יפים אבל פה אינני 
אלא אורח עובר ושב", ומיד ענה רבינו "גם אני כאן איני אלא אורח"...                                                        

                  חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרל"ט, המאורות הגדולים עמ' שכ"א
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לא  גדולות, השתדל  וליזום פעולות  רבינו לעסוק בענייני הציבור  יג. בעת שהחל 
להבליט את עצמו בפומבי והתחכם להדחק לצדדים ולהסתתר מאחורי גבם של 
אחרים, הוא לא הסכים לשבת בראש אסיפה, לפתוח אותה ולהופיע בתור מנהיג, 

ואף בעת זקנותו היה מתרחק מזה בתכסיסים שונים.

בעיקר היה מצטער על אשר נהגו לקבל פניו בכל מקום ולצאת לקראתו בהמונים, 
ומופיע  בואו,  רגיל להעלים את דבר  כיצד להתחמק מזה, היה  והיה מטכס עצות 

פתאום מבלי שיוודע קודם לאיש.

                                                המאורות הגדולים עמ' ש"ל- של"א  

לאחד  מכתב  שלח  נסיעתו  טרם  הישיבה,  בענייני  למוסקבה  רבינו  נסע  פעם  יד. 
ממכיריו שיבוא לפגשו בבית הנתיבות, ובקשו להסתיר את דבר  בואו ממקורביו, 
שלא יבואו לערוך לו קבלת פנים, לאחר שהגיע בא אליו אחד ממיודעיו הנדיב ר' 
זליג פרסיץ בטרוניה מדוע מנע מהם לערוך לו קבלת פנים ולחלוק לו את הכבוד 
הראוי לת"ח כמוהו ועוד הוסיף בהתלהבות חסידית "על כבודך, רבי, רשאי אתה 
למחול אבל כבוד התורה?", ענה לו החפץ חיים בבת צחוק ואמר כבודו ודאי אוכל 
בעלת  לו  תייעץ  ודאי  השישי  ביום  הקוגל  את  לאכול  יתאווה  ואם  בשבת,  'קוגל' 
הבית לאכול לעת עתה מאכל אחר, כי את הקוגל אוכלים בשבת ואם יאכלנו בערב 
שבת מה יאכל בשבת?, וסיים רבינו כבוד הרי הוא כקוגל ואוכלים אותו רק ביום 

שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים.

חייו ופעלו ח"ב עמ' תרע"ב, מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' בהעלותך

בנו  עצומה,  יגיעה  שנות  עשרות  ברורה  המשנה  בחיבור  רבינו  השקיע  כידוע  טו. 
ר' לייב, שהיה שותף בחלקו לעבודה הכבירה, שאלו פעם "אבא, האם ידעו ויבינו  
הלומדים )במשנה ברורה( כמה יגיעות יגעת וכמה עמל ותלאה השקעת בעבודתך 
בכל סימן וסימן?", השיבו רבינו "וכי מה אכפת לי אם לא יהללו אותי ואם לא יבינו 
להעריך את עבודתי ולהכיר לי טובה על כך? האם כדי שיחזיקו לי טובה אני עמל? 

הלא כל מגמתי היא לכבוד ה'".
חייו ופעלו עמ' ר"ט 
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טז. כאשר יצא לאור המשנה ברורה על הלכות שבת, הבחין ת"ח גדול בפסק הלכה 
אחד אשר לדעתו יש בו סתירה גלויה למה שנכתב בתלמוד הירושלמי, נסע אותו 
ת"ח לראדין באופן מיוחד, על מנת לפגוש ברבינו ולהעיר לו אישית על כך, ר' ישראל 
מאיר ניסה לדחותו אבל נמנע מלהיכנס עמו לדיון ממצה, ואולם האורח לא הרפה 
והוסיף לחזק את קושייתו, לבסוף אמר לו רבינו  "טוב היית עושה אילו הודעתני 
קודם, אבל כעת הספר מודפס ועומד...", נתרתח אותו ת"ח ואמר מה פירוש מודפס 
וכו'  ועומד, עליך לנסוע לוורשה להדפיס גיליון חדש לסתור ולהחליף את הדפים 
וכו'.. ובלבד שתתקן טעות גדולה כזו, רבינו שהיה סבלן עד אותה עת, נאלץ לגלות 

את האמת וסיפר לו:

מודפס  היה  וכבר  כמוך,  הירושלמי  את  הבנתי  מתחילה  האמת,  את  לך  "אגלה 
בקונטרס כפי שאתה מבאר את הירושלמי, ואולם כאשר נוכחתי שאין זה הפשט 
ושיניתי אותו למה  לוורשה הוצאתי הוצאות, סתרתי את המודפס  נסעתי  הנכון, 

שהוא מודפס עתה.

חייו ופעלו עמ' רי"ב )בשם ר' י"ח גורדון ראש ישיבת לומזה(

יז. מעשה בבחור שלמד בישיבת ראדין וחלה במחלה קשה חשוכת מרפא )מחלת 
ושיווע  הפציר  שליש,  בדמעות  ובכה  רבינו  לפני  בא  אחת(,  גירסה  הנפילה,לפי 
לישועה, עד שרבינו אמר לו "יש לי עצה עבורך, סע לעיירה פלונית, ושם תבקש 
ברכה מהרב הזקן שבמקום, אך תנאי אני מתנה עמך, דבר זה חייב להשאר בסוד 

כמוס, אסור שאדם נוסף ידע על כך"

הבחור הבטיח שלא יגלה, נסע לאותה עיירה גולל לפני מרא דאתרא את צרתו הרב 
נענה לו מיד וברכו ברפואה שלימה, ואכן הבחור הבריא והמחלה נעלמה ממנו כליל, 

אח"כ נשא אישה הקים משפחה והכל הלך על מי מנוחות.

כעבור שנים רבות חלתה גיסתו, אחות אשתו, באותה מחלה, כיון שאשתו ידעה 
בו אשתו שיגלה  והצליח להחלץ ממנה, הפצירה  שהוא היה חולה באותה מחלה 
לה כיצד נרפא, בתקווה שגם אחותה תתרפא, הבעל ניסה להתחמק ולא לגלות, 
ואולם לאחר שאשתו הרבתה בהפצרות ואף האשימה אותו באדישות, נעתר לה, 
וגילה את הסיפור עם החפץ חיים וברכת הרב הזקן הנוסף, מיד אח"כ שבה המחלה 

ותקפה אותו.
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הרב הזקן הנ"ל כבר לא היה בין החיים, ואולם החפץ חיים האריך ימים, קם הלה 
ונסע אליו לבקש מחילה ומזור.

רבינו שהיה כבר באחרית ימיו שמע את דבריו ונאנח ואמר לו  "בני יקירי דע לך כי 
בשעתו צמתי עליך שלושים תעניתים, אבל עכשיו תשו כוחותיי ואיני יכול לצום 

ולהרבות תפילה ותחנונים כאז, ואם כן במה אוכל להושיעך?".

עולם חסד יבנה )סדרת תקון המדות( עמ' קס"א, מאיר עיני ישראל ח"ג עמ' 851

החפץ  הגיע  שפעם  לודז'  בעיר  'חדר'  מנהל  שהיה  זילברשטיין  ד"צ  ר'  סיפר  יח. 
חיים לעיר לצורך מגבית לישיבה, יהדות לודז' ידעה לחלוק כבוד לגדול הדור ורבינו 
שהכבוד היה לו לזרא, לא התנגד, אמנם לאחר גמר המגבית כאשר עזב את העיר, 
התחמק מן המקום בשעת לילה מאוחרת בשקט והחבא בלי ידיעת הציבור שלא 
יכל ללוות אותו, כאשר נשאל מדוע ראה לברוח כך, ענה שכאשר הגיע לעיר למטרת 
תועלת הישיבה, נאלץ לקבל את הכבוד שחלקו למען הישיבה, ואולם כעת כאשר 
עוזב את המקום הרי שכל הכבוד שיעשו לו אינו אלא בשבילו בלבד, ואת זה אינו 

מוכן לסבול.
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יט. פעם הילך החפץ חיים ברחובה של עיר רוסית גדולה, נזדמן לקראתו גנרל רוסי, 
נטה רבינו הצידה ופינה לו את הדרך, ניגש אליו הגנרל ושאל אותו מדוע זה תברח 
מפניי וכי דוב אני שצריך לנוס ממנו?, השיב לו רבינו לא ברחתי מפניך אלא שמעודי 
אני נוהג לפנות את הדרך לזולתי, התפעל הגנרל מאד ממנו ואמר שבתכונה זו ודאי 

יהיו לו חיי אושר.

                                              חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרס"א



נז

ז. נתיב היושר והריחוק מגזל

לחבירו  אדם  שבין  במצוות  בזהירותו  ומופת  כסמל  נודע  חיים  החפץ  רבינו  א. 
במיוחד באה לידי גילוי זהירותו בגזל ואונאה, הוא היה מחשב חשבונות רבים בכל 
בימי  אשתו  החזיקה  כידוע  איסור,  חשש  מכל  נקי  הוא  אם  עושה  שהיה  מעשה 
צעירותו חנות מכולת, הוא הזהיר את אשתו שתביא לחנות רק סחורה טובה, מזמן 
לזמן היה בודק את כל המצרכים בחנות ואם מצא מוצר מקולקל היה מיד זורקו, 
עם  מדוייקים  היו  והמשקולות  המדות  ההלכה,  כללי  לפי  קובע  היה  המחיר  את 
יודע אם סחורתו טובה  עודף לקונה, וגם לאחר כל זה היה מודיע לקונים שאיננו 
ויתכן שניתן להשיג באותו המחיר סחורה נאה יותר, כאשר ראה כי לקוחות רבים 
נמשכים לחנותו, חשש שמא מקפח הוא פרנסת האחרים וציוה לאשתו לסגור את 
החנות אחר הצהרים, כאשר נתן סחורה בהקפה היה נזהר מלעבור על יד ביתו של 
הצרכן שלא יכשל בלאו "לא תהיה לו כנושה", כאשר ראה לקוחות חייבים שאין 

להם לשלם ויתר לגמרי על החוב.
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החנויות  על  לחזר  היה  ונוהג  ומשקלות  מידות  בנושא  ביותר  זהיר  היה  רבינו  ב. 
בציבור  נשא  אשר  הראשונה  הדרשה  צדק,  ואיפת  צדק  הין  על  לחנוונים  ולהעיר 

בעיר ראדין הייתה בנושא זה.

                                                               חייו ופעלו עמ' קכ"ג 

ג. באותה העת שאשתו ניהלה את החנות היה רבינו שוקד בתורה בשקידה עצומה, 
ואולם מידי ערב היה מגיע לחנות ובודק ועורך את הנהלת החשבונות של החנות 
ומקפיד על כל כללי ההלכה, ובמיוחד הקפיד על נושא המדות והמשקלות, והיה 

מוכן אפילו להפסיק מלמודו לצורך בדיקה זו.
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פעם אחת ביום השוק נוכח שאחד הלקוחות הנכרים שכח דג מלוח בחנותו, ניסה 
רבינו לברר מי הוא ולא עלתה בידו, כדי להמנע מגזל הגוי חילק רבינו ביום השוק 

שלאחריו דג מלוח חינם לכל אחד מן הלקוחות הנכרים.

קיבלה  סמוך  מכפר  נכרית  שלקוחה  והתברר  המשקולות  את  בדק  אחרת  בפעם 
כמות מלח קטנה יותר, ואולם לא הצליחו לברר את שמה, רבינו שכר עגלה הטעין 

עליה שק מלח נסע לכפר וחילק רבע ליטרה מלח לכל משפחה בכפר.

חייו ופעלו עמ' נ"ה

ד. בהיותו ילד כששיחק בשוק עם חברת ילדים, קרה שאצל תגרנית אחת נתפזר 
התפוחים  על  התנפלו  הקטן  מאיר  ישראל  גם  וביניהם  הילדים  כל  תפוחים,  סל 

המתגלגלים ומילאו בהם את כיסיהם.

לאחר שר' ישראל מאיר החל ללמוד חומש או גמרא, נמלך בעתו שלא עשה כהוגן 
ובא אל אמו ובקש ממנה מטבע כסף לקנות תפוחים, בכסף זה הלך אל התגרנית 
של  הסל  לתוך  התפוחים  את  השליך  ברגע  ובו  תפוחים  מעט  ממנה  קנה  הלז, 

התגרנית וברח.

המאורות הגדולים עמ' רע"ב

ה. בעת הדפסת הספר חפץ חיים בשנת תרל"ג היה רבינו זקוק לסכום כסף גדול, 
הנוהג של מחברי הספרים באותה העת היה לרשום מנויים לספר ולקבל מהם דמי 
קדימה, ואולם רבינו סרב בכל תוקף וטען שאם יקח דמי קדימה הרי מקבל עליו 
בינתיים  ואולי  הכסף,  את  לו  להחזיר  או  הספר  את  הזה  לאיש  להמציא  אחריות 
יעתיק הלה את מושבו ויצטרך ללכת אחריו ולחפשו או אם ח"ו ימות ויצטרך לחקור 
אחר יורשיו, ואף ע"פ כן היה מכתת רגליו ורושם מנויים, מפני שהיה זקוק לקחת 
יוכל לפרוע אותה,  יודע כיצד  הלוואה כאלף רובל ואסור לאדם ללוות כאשר אינו 
לפיכך כיתת רבינו רגליו לרשום מנויים ולקבל הבטחות לרכוש את הספר, כי כעת 

יש לו היתר לקחת את ההלוואה.

חייו ופעלו עמ' צ"ז 
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למדו  הישיבה  ותלמידי  סנאווסק  לעיר  הישיבה  גלתה  העולם  מלחמת  בעת  ו. 
בני הישיבה  של  לכלכלתם  דאג  חיים  והחפץ  המקומי  המדרש  בבית  בהתלהבות 
בעיקר ע"י נטילת הלוואות, בשלב מסויים התייקר הלחם מאד ורבינו קרא לחתנו 
כיצד  יודע  אינו  כאשר  הלוואות  עוד  לקחת  יכול  אינו  כי  לו  והודיע  הירש  צבי  ר' 
יחזירם, ולמרות שעשירי העיר האמינו לו והמשיכו להלוותו, טען החפץ חיים "מה 
אומר לנושיי שרציתי לעשות מצוות על חשבונם", לפיכך יש לממש הצעה קודמת 
לפיה יתפזרו בני הישיבה לקבוצות קטנות בכפרים הסמוכים, יאכלו על שולחנם 
של האיכרים היהודים ילמדו מעט עם הכפריים ועם בניהם, וכך יצליחו לעבור את 

התקופה הקשה.

      דוגמא מדרכי אבי אות נ"ז, מעשי למלך )ח"ח על התורה( פר' כי תצא

ז. בשנת תרמ"ד הדפיס רבינו את ספרו משנה ברורה חלק א', בעת ההדפסה ישב 
בוורשה והיה יוצא ונכנס יום יום לבית הדפוס להשגיח שלא יצא שום קלקול ולא 
בטח בזה על שום אדם כדרך המחברים שמוסרים ההדפסה למומחה ונדפס שלא 
בפניהם, באמרו חיבור של הלכה למעשה צריך זהירות יתרה משיבושים, וביותר 
חשש בזה משום ענין של גזל, אם יצא ספר מטושטש או חסר שורות, וביטל בשביל 

זה כמה חדשים מלימודיו התמידיים.

משנת תרס"ו מעת שבנו ר' אריה לייב התיישב בוורשה היה סומך עליו בהדפסת 
ספריו.

קרה פעם שאחד מקוני משנה ברורה שלח אליו מכתב בטענה כי בספרו יש קונטרס 
מוחלף, מיד הריץ רבינו מכתב לבנו ר' אריה לייב בנוסח כדלהלן: "מה עשית לי בני, 
כל ימי דאגתי איך להינצל מאבק גזל, אבל גזל גמור לא עלה על דעתי שאכשל, ועל 

ידך נפלתי בפח של גזל גמור".                                           

וציוהו רבינו תיכף להדפיס קונטרס חדש, ולהדפיס בעיתונים כי מי שיש לו קונטרס 
מוחלף יודיע ונשלח לו קונטרס מתוקן.  

                                                          קיצור תולדות הח"ח עמ' 30                
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ח. בנו ר' לייב מספר כי העובדים בבית הדפוס בורשה סיפרו לו סיפורים נפלאים 
הקשורים במצות ביומו תתן לו שכרו, ובמיוחד שלא הורגלו לקבל שכרם ביומם, 
לפלא  והיה  ורץ לאחד הסמטאות,  רבינו בע"ש סמוך לחשיכה ממהר  נראה  פעם 
בעיניהם אח"כ נודע כי אחד הפועלים שעסק בעבודות הדפוס נשמט מתחת ידו 
את  שאל  מצאו  ולא  רבינו  אותו  חיפש  לו,  והלך  שבת  בערב  השכר  חלוקת  בעת 
חבריו על מקום מגוריו ולפני שבת טרם הדלקת נרות רץ רבינו אל ביתו כדי לפרוע 

חובו ולא לעבור על בל תלין.

וכן סיפרה בתו של החפץ חיים שפעם בימי נעוריה העירה רבינו בחצי הלילה בליל 
חורף קר ובקש ממנה ללכת עימו לפרוע לחייט בעד פעולתו ששכח לשלם לו, ומעון 
החייט היה בקצה העיירה והקור היה חזק, אמנם אמר לה שהכל כדאי לא לעבור 

על איסורי תורה.

                                                         קיצור תולדות הח"ח עמ' 38

ט. הרב מ"מ ישר )מחבר הספר ח"ח חייו ופעלו( מספר כי פעם אחת ביום ששי 
של  למלמד  להביא  שליחות  לו  לעשות  שיואיל  חיים  החפץ  ממנו  ביקש  אחה"צ, 
בנו אהרן את שכר הלימוד השבועי, הוא עמד על כך שהכסף ימסר בו ביום משום 
שמועד התשלום למלמד הינו ביום ששי וכאשר אין משלמים לו במועד זה עוברים 

על "ביומו תתן לו שכרו".

פעם, בעיצומו של החורף ביום קר וקפוא נסע רבינו  לורשה לטובת הישיבה, כיון 
שתחנת הרכבת הקרובה לראדין הייתה בבסטון, מרחק די גדול, שכר את גרשון 
בעל העגלה מראדין, והנה באמצע הנסיעה הקשה נזכר החפץ חיים כי שכח לשלם 
לחייט שתקן את מעילו, הצטער מאד רבינו על כך ולאחר הרהור קצר פקד על גרשון 
לחזור את כל הדרך ולהובילו חזרה לראדין כדי לשלם לאומן ולקיים "ביומו תתן לו 
ולבקשו  שכרו", כאשר העירו לו שיכול לשלוח את הכסף בידו של גרשון העגלון 
שמיד שיחזור לראדין ימסור את הכסף לחייט, השיב רבינו כי לענין דאורייתא אין 

סומכים על שליח.

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרצ"א
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הח"ח  מביא  כ"ה  סעיף  החסד  בנתיב  פ"י  חסד  אהבת  בספר  המלקט:  הערת 
שמסתפק הפרי מגדים אם נתן מעות לשליח שישלם לשכיר שלו בזמנו, האם יוכל 
לסמוך על זה אחרי דקיימא לן דלא אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו בדאורייתא, 
לחומרא,  המ"ב  הכריע  הציון  ובשער  )סק"נ(  ת"ט  תחומין  עירובי  בהלכות  ובמ"ב 
וככל הנראה בסיפור של הרב ישר מדובר שהנ"ל חזר אל המשלח ואמר לו שעשה 

שליחותו ולכן יכל רבינו לסמוך על השליחות.

י. כאשר הדפיס רבינו את ספרי המשנה ברורה בורשה, הקפיד על הדפסה מושלמת 
ביותר, לעיתים היה פונה לסדר מר א. מיכליס ומעיר ומסביר לו על תיקונים נחוצים, 
ואגב כך מבטל אותו מעט ממלאכתו, לפיכך אחרי כל מקרה כזה היה נכנס למשרד 

ומשאיר כחמישה עשר פרוטות  פיצוי לבעל הדפוס על ביטול הזמן שגרם לפועל.

                                                        חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרפ"ח

יא. זהיר היה רבינו ביותר מגזל עכו"ם, כשהזדמן לו לשלוח מכתב בידי שליח היה 
קונה בול דואר במס' פרוטות וקורע אותו כדי שלא להפסיד את הממשלה.

פעם בעת מסעותיו למכירת ספריו הגיע לתחנת הרכבת עם חבילת ספריו וביקש 
להכניס את הספרים לקרון המשא בתשלום, ואולם כיון שהגיע מאוחר הקרון נסגר, 
התערב יהודי וביקש ממנהל התחנה שיגמול חסד עם הצדיק וירשה לו להכניס את 
החבילה לקרון הנוסעים ובכך יחסוך רבינו דמי הובלה, נאות המנהל ואולם רבינו לא 
הסכים ואמר למנהל שאינו רשאי לוותר על התשלום שמגיע כיון שהוא רק פקיד 

ואין לו סמכות לכך. 

התפעל המנהל מזהירותו של רבינו עיכב את יציאת הרכבת, גבה את הכסף, ופתח 
את קרון המשא לחבילת הספרים.

                      ח"ח חדש על התורה דברים שנ"ט )נצח התורה פ"ב( 

יב. סיפר ר' יעקב ניימן ר"י אור ישראל כי שמע בהלווית רבינו מאדם אחד שפעם 
וכאשר עלה  נסע ברכבת עם החפץ חיים אשר נשא איתו חבילת ספרים למכרן, 
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מבקר הכרטיסים הציג לו רבינו שני כרטיסים, הביט המבקר בתמיהה ושאל היכן 
הנוסע השני, השיב לו רבינו שאמנם הוא נוסע לבד ואולם היות והוא נושא חבילת 
שני  הוא  רכש  המותר,  מכפי  יותר  החבילה  שוקלת  הערכתו  ולפי  גדולה  ספרים 

כרטיסים. 

כמו כן סיפר הנ"ל כי ביום שנפטר החפץ חיים כינס מושל המחוז בעיר לידא את 
פקידיו ונשא דברים בשבחו, ובמיוחד בזהירות מענייני גזל כגון שכאשר היה שולח 

מכתב בידי שליח, היה קורע בול כדי שלא לגזול את אוצר המדינה.

                                                                 דרכי מוסר עמ' של"ו                                                                            

העיירה  של  המדרש  בבית  למדו  הישיבה  שבני  בשנים  כי  כהנמן  הרב  סיפר  יג. 
היתה שם קפידה גדולה של בעלי הבתים  בענין הסטנדרים, לכל בעל בית חשוב 
בעיירה היה סטנדר במקומו הקבוע, אולם תלמידי הישיבה היו רגילים להסיט את 
הסטנדרים ממקום למקום או שחיפשו פינה נוחה או בגלל אור וכו' ומכיון שבעלי 
הבתים הקפידו על כך הטיף החפץ חיים מוסר לתלמידיו וטען שזה בגדר "אבק של 
גזל" שעושים נגד רצון הבעלים. ובכל לילה בשעת חצות היה הח"ח טורח בעצמו 
לכבות את המנורות כדי שהתלמידים ילכו לישון ואז הוא בעצמו היה מחזיר את 
הסטנדרים למקומותיהם כך שבעלי הבתים שהיו משכימים לתפילה מצאו שהכל 

מונח במקום.

‘מפיהם של רבותינו' עמ' 4

יד. סיפור דומה מספרים בקשר לניקוי כיור הרחצה בבית הכנסת בזמן שתלמידי 
והיו מביאים להם קדירות תבשיל למזונותיהם,  ואוכלים שם  ישנים  היו  הישיבה 
ובגמר אכילתם היו התלמידים רוחצים את הקדרות בכיור הרחצה, ומחוסר זהירות 
רבינו  כך,  על  הקפידו  הכנסת  בית  ומתפללי  האוכל,  משיירי  מלוכלך  הכיור  היה 
שראה בכך חשש של גזל היה מגיע בלילה מאוחר ומנקה את הכיור משיירי האוכל.

                                              המאורות הגדולים עמ' של"ח
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טו. לאחר שנתפרסמו רבינו וספריו בכל ארצות אירופה, הגיע לרבינו מכתב מאת 
רוצה  שהשר  וכתב  מפרנקפורט,  רוטשילד  הברון  של  עוזרו  שהיה  רוזנהיים  הרב 
לרכוש את כל ספריו של הח"ח ושלח בתמורה 50 מרק, קיבץ הח"ח את כל ספריו 
כרך אותם בכריכה מהודרת, ערך חשבון של כל הספרים והעלה שהמחיר הינו 14 
36 מרק עודף, בכתבו כי איננו  מרק בלבד )7 רו"כ(, שלח לו את הספרים בצירוף 
את  שלח  רוזנהיים  הרב  אמנם  מעשירים,  אפילו  הקצוב  המחיר  מן  יותר  מקבל 

הכסף בחזרה עם הנחייה שאפשר לחלק את הכסף לנצרכים.

פרי  הביאה  רוטשילד  בית  עם  שההיכרות  הח"ח(  של  )בנו  לייב  אריה  ר'  ומוסיף 
ובתי  הכנסת  בתי  כל  עם  כולה,  איישישוק  העיר  נשרפה  וכאשר  השנים,  במשך 
המדרש, פנה רבינו אז לבית רוטשילד וכן לנדיב שטרויס מקארלסרוה, והם הואילו 

לנדב כחמשת אלפים מרק לשיקום עולם התורה בעיר.

                                                      קיצור תולדות הח"ח עמ' 84

טז. ר' משה מאיר אלכסנדרוב תלמיד ותיק בישיבת ראדין ואף העתיק לדפוס חלק 
כולו  ניגש אליי החפץ חיים  כי הנה פעם אחת בחודש אלול  והוא מספר  מכתביו 
שרוי באימא וחרדה, והחל צועק במר ליבו "אוי אוי חכז"ל אמרו כל הגדול מחברו 
יצרו גדול הימנו וחודש זה הוא חודש הרחמים והרצון ועל כל אחד להכין עצמו ליום 

הדין והנה נכשלתי בגזל ע"י חדושי תורה שלי".

בו כ"ב שורות, בעוד ששכר ההעתקה  גליון שבידו שנכתבו  כך הצביע על  בדברו 
שולם רק עבור עשרים שורות... הוא הוסיף לשאלני אם יודע אני כמה גליונות היו 
שבהם נכתבו כ"ב שורות למען ידע להוסיף על שכרי בגללם, כי ברצונו לקיים מצות 
לו במחילה גמורה, אך הוא לא  לו שאני מוחל  "והשיב"... מובן שעניתי  עשה של 
נרגע בכך והלך לחפש ולבקר עד שברר את מספר השורות היתרות שמגיע תוספת 

שכר עבורן.

מרבה  חיים  החפץ  היה  נעילה(  לפני  גדולה  )ובהתרגשות  בעשי"ת  אלול  בחודש 
לדבר בענין הזהירות מגזל וכו' והיה מעורר את הת"ח האברכים שהתעתדו להיות 
מורי הוראה בישראל שידעו להעמיק הרבה בשאלה שבאה לידם למצוא לה היתר, 
עבירה  זו  הרי  הטריפה,  את  ומכשיר  הלכה  בדבר  טועה  הרב  "אם  אומר  היה  וכך 
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יתירה  בזהירות  להזהר  צריכים  יותר  עוד  אך  ממנה,  להזהר  שצריך  מאוד  חמורה 
שלא להטריף את הכשרה שזוהי עבירה שבין אדם לחבירו, שאף יום הכיפורים אינו 

מכפר עליה".                                                                                

מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 156 

יז. בשנת תרע"ז בעת שגלתה הישיבה עקב מלחמת העולם לתוככי רוסיה לעיר 
ודרש  נעילה,  תפילת  לפני  הכיפורים  ביום  התלמידים  את  רבינו  אסף  סימיאטץ, 
לפניהם ואמר שעבירות שבין אדם למקום ודאי כל אחד כבר חזר בתשובה, אבל 
עבירות שבין אדם חבירו אין יום הכפור מכפר עד שירצה את חבירו וכו' ומה נעשה 
כעת ואיך נכריז בתפילת נעילה "למען נחדל מעושק ידינו" ולכן הוא ממליץ שכל 
אחד יקבל על עצמו לבדוק את כל ענייני חשבונותיו עם אחרים אם לא שכח לשלם 

או להחזיר.

               המאורות הגדולים עמ' של"ו, חייו ופעלו ח"ג עמ' תתקי"ט

יח. בשנת תרפ"ה התכוון רבינו לעלות לארץ ישראל והכין את כל ההכנות, טרם 
הפרידה  דרשת  את  לפניהם  נשא  השבת  וביום  ראדין  תושבי  מאת  נפרד  צאתו 
ובהזדמנות זו ביקש מחילתם וכה אמר: בשכבר הימים הייתי חנווני אולי החסרתי 
מלהשלים המידה ומשקל )ואיתא במשנה בקידושין דף פ"ב לא ילמד אדם את בנו 
חמר גמל קדר ספן רועה וחנווני שאומנותן אומנות ליסטים( אולי בזמן מן הזמנים 
נכנסה תרנגולת שלי לגנו של אחד מכם, הסבה לו נזק ממון... ומן הדין, גזל ואינו 
העיר  בני  כל  לפני  מודיע  הנני  כן  על  רבים,  צרכי  מכספו  יעשה  להשיב,  למי  יודע 
שהרשות ביד כולכם להשתמש בבאר המים שבחצרי לשאיבת מים, כמו"כ הנני 

נותן סך של מאה דולר לטובת הגמ"ח של העיירה.

                                                 מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 513  
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ורק בארו של  וכל מימי הבורות קפאו  יט.  ופעם אחת בימי החורף, היה קור עז 
החפץ חיים לא נקרש, והתפעלו כולם ובאו וספרו לו מהמופת הגלוי ואולם רבינו לא 

התפעל ואמר "מה טוב, יבואו כעת כל הנגזלים וייהנו מן הבאר".

                                          מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 177 

כ. בשיחת מוסר בפני תלמידי הישיבה העיר פעם רבינו "יש לזכור כי בחור שאביו 
שולח לו כסף על מנת שילמד תורה ואינו לומד הריהו בכלל "גונב משל אביו".

                                                  חייו ופעלו עמ' שנ"ד

ובפעם  בעיר  והמשקלות  המדות  את  לתקן  הטהורה  נפשו  העירו  בנעוריו  כא. 
הראשונה לחייו עלה על הבימה לפני ארון הקודש ודרש לפני הציבור בענין המדות 
והמשקלות  והוכיח על גודל העוון של אונאה במידות בין לישראל ובין לנכרי, ואח"כ 
עסק בזה למעשה ותיקנו בעיר כל המדות והמשקולות המקולקלים, וכעבור שנים 

חיבר קונטרס על ענייני מדות ומשקלות וצירפו לספר נדחי ישראל. 

קיצור תולדות אבי עמ' 16

כב. כתב בנו ר' אריה לייב כי מעולם לא גמר שום ענין עם בעל מלאכה וכדומה בלי 
סיכום עמו על פרטי הדברים והמחיר, ואם קרה פעם שלא דיבר מפורש אז פרע 

כפי חפץ הפועל.

דוגמא מדרכי אבי סעיף י"ט

הערת המלקט: וראוי לציין כאן כי רבינו כתב בקונטרס שפת תמים והובא גם בספר 
ויכוח בגובה שכ"ט שלא סוכם  י' בהערות, כי כאשר פורץ  אהבת חסד ח"א פרק 
יתכן  אחרת  דרישתו,  פי  על  המלאכה  לבעל  ולשלם  לוותר  המזמין  חייב  מראש, 
ויעבור בה'  לאווין של כובש שכר שכיר, ולהלן עיקר דבריו שם  "ואגב אעתיק כאן 
עצה אחת הנוגעת לענין איסור גזל ועושק שכר שכיר, והיא – שכל אדם שמבקש 
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לאו  דאי  יקצוב עמו המקח בתחילה,  איזה פעולה בשכר,  לו  לאדם אחר שיעשה 
הכי עלול מאוד להיות גזלן ועושק ש"ש, אם לא ירצה להיות ותרן גדול בממונו כדי 
לצאת מן הספק, דהלא ע"פ רוב יצטרך האדם למאות פעולות בכל שנה, ומצוי מאוד 
שאחר הפעולה יש וכוח בין האומן ובעל הבית בענין תשלום השכר, ולכשיפרדו, כל 
אחד חושב בנפשו שהוא נגזל מן השני, אך שאינו רוצה לריב עמו...ובעל כרחו אם 
ירצה לצאת ידי חובתו בלי פקפוק יהיה מוכרח תמיד ליתן לבעל המלאכה כפי מה 

שהוא רוצה..." עכ"ל.

ויש לדון מדוע מחמת הספק, מחייב רבינו את בעל הבית להחמיר ולשלם והרי כלל 
גדול הוא המוציא מחברו עליו הראיה )ראה נספח ב' בסוף הספר ביאור בדבריו(. 

חנות  החזיקה  אשתו  כאשר  הן  דין  בבית  איש  תבע  לא  מעולם  חיים  החפץ  כ"ג. 
והיו לקוחות שלא פרעו הקפותיהם, והן כאשר שווק את ספריו ע"י משולחים והיו 
ביניהם שלקחו ספרים ולא שלמו לו את המגיע לו, וכך הפסיד ממון רב, ואולם הוא 

ויתר בלב שלם לכולם כדי שגם לא יענשו על ידו.                                              

                         חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרפ"ז.                      

להיות  עצמו  שהשכיר  אחד  צעיר  אליו  ניגש  אלול,  בחודש  בורשה  בהיותו  כד. 
משורר במקהלה בתפילת הימים הנוראים, הנ"ל סיפר כי קשה לו להתבונן ולכוון 

היטב בתפילה כיון שהוא עסוק בנגינה, ושאל את עצתו של רבינו.

"ראשית כל עליך להשתדל לזמר בקול נעים ויפה, שהרי משלמים לך בעד זה ואם 
תתרשל בזה, הכסף שאתה נוטל יהיה גזל בידיך", כך השיב לו רבינו.

   חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרפ"ג

פרצה  סנובסק,  בעיר  בהיותו  הראשונה  העולם  מלחמת  בשנות  נדודיו  בעת  כה. 
תתקרב  והאש  במידה  כי  הבית  לבני  והודיעו  נכנסו  בו,  גר  שרבינו  ברחוב  דליקה 
עליהם להיות ערוכים לפינוי מהיר, כל בני הבית החלו לצרור במהירות את חפציהם 
ומהורהר  שקט  נשאר  חיים  החפץ  ואילו  הדליקה,  מן  להצילם  כדי  הערך  בעלי 
ומתאמץ להיזכר בדבר מה, עברו מספר דקות והוא עדיין מהרהר ותוגה עוטה את 
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פניו, לפתע הוא מתעורר מקרב כסא לאיצטבא, עולה פושט את ידו מוצא שם שעון 
קטן ומכניסו לכיסו, ורק לאחר מכן הוא מתפנה לאסוף ולצרור את חפצי הערך שלו.

"בחור מהישיבה הפקיד אצלי את שעונו ובתחילה לא זכרתי היכן הנחתי אותו, ואני 
הרי מחוייב בשמירה" כך הסביר רבינו את פשר התנהגותו המוזרה.

                                         חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרצ"ב

המרחץ  לבית  בבואו  ופעם  הגזל  על  הזדמנות  בכל  להוכיח  מרבה  היה  רבינו  כו. 
ניגש  בראדין ראה שאיש אחד משתמש בכלי רחצה של חבירו בלי רשות, רבינו 
ולחש לו "אדם שמשתמש בכלי רחצה של חבירו, יוצא מבית המרחץ יותר מלוכלך 

מכאשר נכנס.

תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 120   

כז. בימי הגשמים היו לעיתים הרחובות והסמטאות בראדין שטופים בוץ ושלוליות, 
את  להקל  כדי  ושם  פה  שונים  עצים  מטילים  המקום  אנשי  היו  כאלו  במקרים 
המעבר, ואולם החפץ חיים היה נזהר שלא לפסוע על "גשרים" אלו משום שטען 
שמן הסתם נלקחו העצים בלי רשות הבעלים והרי יש פה גזל, והעובדה שרבים 
העוברים עליהם אינה מוציאתם מדין גזל, והיה מזכיר את דברי הגמרא בעירובין על 

הדרך הכבושה על ידי רבים שאמרה התינוקת "ליסטים שכמותך כבשוה".

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרפ"א  

כח.  נזדמן החפץ חיים להיות בט' באב בעיר אחת גדולה, כאשר הגיע לבית הכנסת 
היו כל המקומות תפוסים, אחד המתפללים שהכיר את רבינו יצא החוצה והביא 
מספר לבנים הניחם על הרצפה וכיסה אותם בבד והציע לרבינו לשבת, אולם הח"ח 
עמד על מקומו ומיאן לשבת על המקום שהוכן לו, "חטף לבנים" לחש לעצמו "חטף 

מן הבא לידו מבלי ידיעת הבעלים, דבר חטוף לא טוב".

מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' כי תצא
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כט.  יהודי אחד שלח מכתב לחפץ חיים ובו שאלה בענין מסוים, וצרף בול דואר 
לצורך משלוח התשובה, עקב נסיבות מסוימות לא השיב לו רבינו, כעבור עשרים 
שבע  לו  ומסר  בשעתו  לו  ענה  שלא  התנצל  המכתב,  כותב  את  רבינו  פגש  שנה 

פרוטות מחיר הבול הנ"ל.

                                                  חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרצ"א

ל. יום אחד נסע החפץ חיים בעגלה והיה שקוע בלימודו ועיניו עצומות כמתנמנם, 
לפתע נעצרה העגלה והעגלון קפץ מתוכה חטף ערימת שחת מצידי הדרך הטילה 
העצירה  המקום,  מן  להמלט  במהירות  ולהמשיך  למקומו  לעלות  ונחפז  לעגלתו 

הפתאומית עוררה את רבינו והוא פנה אל העגלון ושאלו מה זאת עשית?

התנצל העגלון "דבר לא עשיתי, רבי, רק זכיתי ב'לקיחה' במעט מספוא עבור סוסי 
העייף. 

מה פירוש 'לקיחה' תמה רבינו, "שמא תאמר בפשטות גנבתי",

לא הייתה לעגלון ברירה והודה כי עשה "מעשה מעין גניבה בזעיר אנפין".

"לא מעין גניבה היא זו אלא גניבה ממש" הוכיחו רבינו והתורה הזהירה 'לא תגנובו' 
והאריך רבינו להסביר לו שלא משנה איך מכנים את המעשה.

עיני העגלון זלגו דמעות והוא נחפז להשיב את הגניבה למקומה, הבטיח שלא יחזור 
על מעשהו, והתחנן לפני החפץ חיים שיתפלל עבורו שהשי"ת יסלח לו.

                    חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרצ"ג

לא. מעשה שסיפר הרב ש. קרביץ בשם הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין, אשתו של 
אותו  ואולם  קטן  דג  לקנות  ובקשה  דגים  לחנות  אחד  בוקר  נכנסה  חיים  החפץ 
דג,  חצי  ולמכור  לחתוך  מוכן  היה  לא  והמוכר  גדולים  היו  בחנות  הדגים  כל  היום 
ואז  קטן,  דג  לקנות  מבקשת  היא  וגם  של הרבנית  אחת משכנותיה  נכנסת  והנה 
הציע המוכר שיקנו שתיהן דג גדול ויחלקו אותו, הפתרון התקבל, כל אחת שילמה 
שסמוך  ביניהן  והסכימו  עמה  הדג  את  לקחה  רבינו  של  אשתו  המחיר,  מחצית 

לצהרים תיכנס השכנה לבית החפץ חיים ויחלקו את הדג שוה בשוה.
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שעת הצהרים הגיעה ואולם השכנה התעכבה וטרם הספיקה להגיע, ראתה הרבנית 
כי השעה מאוחרת ועוד מעט יגיע רבינו לסעוד את ארוחת הצהריים לפיכך חילקה 
הקטנה  ואת  גדולה  יותר  שנראתה  המחצית  את  לשכנה  הניחה  לשנים  הדג  את 

נטלה לעצמה ובישלה בסיר לארוחת צהריים.

בשעת הצהרים נכנס רבינו לביתו בלווי בנו ר' אריה לייב, נטל את ידיו, בצע על הפת, 
לאחר אכילת כזית שהה מעט ואמר את מזמור כ"ג "ה' רועי לא אחסר")כמו שנכתב 
במשנה ברורה ק"ע ס"ק א'(, בינתיים הגישה אשתו את הדג שכבר התבשל, ואולם 

החפץ חיים לא שת לבו, והמשיך באכילת הלחם כאילו לא הוגש הדג.

בנו ר' לייב חשב שאולי אביו לא שם לב לצלחת של הדג וקירב את הצלחת אליו, 
ואולם החפץ חיים הסיט את הצלחת מלפניו והמשיך באכילת הלחם בלבד.

הבין ר' אריה לייב כי ישנה סיבה נסתרת בדבר. נכנס למטבח וביקש מאמו שתספר 
השכנה  עם  ושסיכמה  כהווייתם  דברים  לו  סיפרה  וכו',  הדג  את  קנתה  כיצד  לו 
שתבוא לחלוק את הדג ואולם השכנה עדיין לא הגיעה, בשמעו את הדברים אמר ר' 
אריה לייב, עכשיו הכל מובן שהרי הלכה פסוקה היא בחושן משפט הלכות שותפין 
סימן קע"ו סעיף י"ח בא אחד לחלוק שלא מדעת חברו, חולק בפני שלשה אפילו 
הם הדיוטות ובלבד שיהיו נאמנים ויודעים בשומה, ואם חלק בפחות משלשה לא 

עשה כלום.

באכילת  גזל  בעיית  ישנה  לפיכך  כדין,  חלוקה  הייתה  לא  שהחלוקה  אפוא  נמצא 
הדג, והחפץ חיים במעלתו הרוחנית וגודל קדושתו חש שישנה בעיה באכילת הדג 

לפיכך דחה מעליו את הצלחת.

                                                       מאיר עיני ישראל ח"ג עמ' 631

לב. פעם אחת נזקק החפץ חיים לעיין בספר נדיר שנמצא בעיירה רק אצל ר' אשר 
קלמן בארון )תלמיד הישיבה, גיסו של הרב כהנמן(, שקיבל את הספר בהשאלה, 
מכיון שאין השואל רשאי להשאיל לא הסכים רבינו שיביאו אליו את הספר אלא 
הלך בעצמו לאכסניה של הנ"ל, ועיין שם בספר. )ומותר הדבר, ערוך השלחן סי"ד 

סי"ג(.

מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 177 בשם הגר"י כהנמן 



ם י י ח ץ  פ ח ה ת  ו ב י ת נ ב ע

לג. החפץ חיים היה מגיה את ספריו בטרם היה מוכרם, ומספר מקורבו ר' שמואל 
גריינמן כי פעמים רבות מצאו כשהוא יושב על יד שולחנו ומגיה ספרי משנה ברורה 
שזה עתה הביאום מן הכריכה, והיה בודק אם אין מגרעת בכריכה ואם אין דפים 
מטושטשים או לא נקיים או קרועים וספר שהיה שלם היה כותב בעפרון על שער 
וכן  ללא מגרעת,  הינו על ספר  לכל ספר  והסביר שהמחיר הקצוב  "מוגה",  הספר 
הרי  מלא,  במחיר  יימכר  ואם  זול,  יותר  מחירו  חסרון  עם  וספר  הקונה,  של  דעתו 

שנכשלים פה באיסור גזל.  

     מעשי למלך )ח"ח על התורה( פר' קדושים

לד. בשנת תרמ"ד הדפיס רבינו לראשונה את המשנה ברורה חלק א', הוא בעצמו 
השגיח על מלאכת ההדפסה, באמרו כי חיבור של הלכה למעשה צריך זהירות יתרה 
משיבושים, וביותר חשש משום איסור גזל וכך ביטל הרבה מקביעות למוד התורה 
שלו, בהפצת הספר עסק בעצמו, ויגע מאד בנסיעותיו עם חבילות ספרים ברחבי 
לטרוח  וחייב  ההדפסה  לצורך  חובות  שלקח  בכך  הרב  עמלו  את  והסביר  ליטא, 
אבל  תגזול,  דלא  בלאו  עובר  חובו  פורע  שאינו  השוק  מן  שאדם  משום  להשיבם 
והעולם מחזיקים ממנו כלמדן הרי שעלול לעבור גם בלאו דלא תחללו את  היות 

שם קדשי.

                                  הרב שמואל גריינמן בהקדמה לח"ח על התורה

לה. פעם נסע החפץ חיים עם אחד העגלונים לתחנת הרכבת בבסטון החל העגלון 
להתלונן כי הסוס שלו בעצם הינו סוס של הקהל, משום שסוסו התפגר ועקב היותו 
חסר אמצעים, נערכה מגבית והציבור התנדב לקנות עבורו סוס חדש, ושאלה בפיו 

על מה נענש ככה להיות פושט יד.  

נענה החפץ חיים בפסוק "צדיק ה' בכל דרכיו" ויש מקרים אצל העגלונים שנכשלים 
בעוון גזל כאשר קובעים מחיר עם הנוסע ובאמצע הדרך חוזר בו העגלון ומבקש 
לעיתים  וכן  אחרים,  משדות  מספוא  או  תבן  נוטלים  לפעמים  אשר  ויש  תוספת, 

נותנים לסוסים לאכול בשדה של אחר, וא"כ אפשר שמן השמים קיבל עונש.
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כאן הפסיקו העגלון בשאלה והרי רבינו איננו "בעל עגלה" ומדוע נענש וגנבו ממנו 
את מעיל החורף בבית הנתיבות בוילנא?

נאנח החפץ חיים וענה כלום חושב ר' אברהם שאני צדיק? והרי סוחר ומוכר ספרים 
אני, ויש מקרים שהתחלף דף בכריכה, או כתיב מטושטש או חסר דף, ואמנם אני 
נזהר להגיה כל ספר לפני המכירה אבל שגיאות מי יבין, ומי שקונה ספר לעיתים 
מתבייש להעיר ולבקש שאחליף את הספר, אבל בטח מקפיד על כך, ובשביל כך 

גם אני נענש כמוך...

                                מעשי למלך )ח"ח על התורה( פר' קדושים

החפץ חיים בפתח ביתו
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ח. נתיב נקיון כפים

א. בימים שהיה אברך סבל רבינו דחקות נוראה, למחייתו השתכר מעט מלימוד עם 
תלמידים, אבל כספים אלו לא הספיקו אף ללחם צר, ידידיו ומכריו שראוהו בדחקו 

התחננו לפניו שיקבל מהם תמיכה בדרך כבוד אך רבינו סירב לכך בכל תוקף.   

ח"ח חדש על התורה במדבר פ' קרח - דרכי ישראל , שער עבודת ה'

ב. רבינו סירב לקבל מתנות אפילו לרגל חתונה של בני ביתו וכדו' ובעת שהשיא את 
בתו הבכירה גיטל עם הרב ר' אהרן הכהן, יצא את העיירה וחגג את החתונה בתחנת 

אראן, ובכך הצליח למנוע מתושבי עיירתו להביא דורונות לזוג הצעיר.

חייו ופעלו עמ' קפ"ה

ג. בשנותיו הראשונות בראדין ניהלה אשת רבינו חנות מכולת, ורבינו  היה שוקד 
על התורה בהתמדה עצומה, ובלילה היה עסוק בהנהלת החשבונות של החנות, ובין 

היתר הקפיד על שמירת כל כללי ההלכה בניהול החנות.

פרה  חיפש  הוא  מחלבה,  להתפרנס  כדי  פרה  רבינו  רכש  יותר  מאוחרת  בתקופה 
היה משגיח  הוא עצמו  או בהמה,  כדי שלא תזיק בקרניה אדם  מחוסרת קרניים 
פעם  אירע  ותזיק,  תצא  שלא  כדי  כדבעי  נעולה  הרפת  דלת  שתהה  בלילה  היטב 
נזכר,  וכאשר  לנעול היטב את הדלת,  ביתו  בני  שבנסעו מביתו שכח להזהיר את 
שלח שליח מיוחד להזהיר על כך, פעם נוספת בשהותו בעיר אחרת שלח מכתב 
לאשתו שתזהר מאד ביום השוק לא להוציא את הפרה החוצה, יען כי עוברות אז 
הרבה עגלות של נכרים והפרה עלולה לחטוף מעט שחת, ובן נח הרי איננו מוחל גם 

על פחות משוה פרוטה, והרי זה אפוא גזל!

חייו ופעלו עמ' נ"ז
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מלשלוח  רבינו  הסתייג  ההוצאות  ריבוי  למרות  בראדין  הישיבה  יסוד  לאחר  ד. 
משולחים לקבל תרומות לישיבה, ואמנם הוא היה יוצא  לערים שונות פונה לנדיבים 
ואוסף כספים להחזקתה, והכל שלא ע"מ לקבל שכר, שמו של רבינו כבר יצא אז 
לעולם, ומרוב הערצה אליו היו מקבלים אותו בכל ערי ישראל בכבוד ונענים ברצון 
לפניותיו, רבים ראו זכות גדולה בהזדמנות זו שניתנה להם לגרום נחת רוח לאותו 
הצדיק, מיותר לציין שרבינו לא נהנה מישיבתו כמלא הנימה, ועוד תמך בה מכספו 

שלו.
                                                        המאורות הגדולים עמ' רע"ט

מסויים  זמן  במשך  והתאכסן  אחת  לעיר  הגיע  חיים  החפץ  של  אחד  משולח  ה. 
אכילתו  על  חשבון  לו  הגישו  צאתו  בטרם  המקום,  מנכבדי  אחד  של  באכסניה 
ולינתו בסכום לא קטן, המשולח היה מופתע, אמנם הסכים לשלם אבל  שתייתו 
גמגם ואמר שזו הפעם הראשונה שדורשים ממשולח של החפץ חיים תשלום עבור 
אוכל ולינה...כאשר שמע זאת בעל האכסניה חטף את החשבון מידו וקרעו והתנצל.

המשולח פנה משם שבע רצון, ואולם משנודע לרבינו על המקרה, שכר מיד עגלה 
ונסע בעצמו לאותה העיר וביקש לשלם את החשבון הנ"ל, בעל האכסניה סירב, 

ואולם לאחר תחנונים ודמעות של רבינו נאות לקבל את התשלום.

לעיירה  סר  אלא  לביתו  חזר  לא  חג  בפרוס  אשר  שלו,  משולח  על  לו  נודע  פעם 
מסוימת למכור שם ספרים, מיד פקד עליו כי למען השם, ישוב תיכף ומיד לביתו כי 
בפרוס החג אין להכביד על הציבור ברכישת ספרים, שהרי זקוקים הם לכסף לצורך 

הוצאות החג.

                            חייו ופעלו עמ' ש"ב

ו. יהודי עשיר שהגיע מחו"ל במיוחד אליו, הניח לו על השלחן בעת פרידתו אלף 
רובל בתור מתנה, כמובן שרבינו סירב לקבלם הימנו, נענה האורח וטען הרי "יהודי 
טוב" )אגוטר איד( אתה מדוע הנך מסרב לקבל ממני את הכסף? יהודי טוב ענהו 

הח"ח הוא מי שנותן ולא מי שמקבל.
חייו ופעלו עמ' שס"ז
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ז. בשנת תרפ"א בעת גלות של הישיבה ברוסיה הלבנה נפטר חתנו של רבינו ר' 
צבי הירש לוינסון בעיר סנובסק, משום כבודו של החפץ חיים וחתנו הדגול סירבה 
החברה קדישא בעיר לקבל כל תשלום עבור הקבר והוצאות ההלוויה, ואולם רבינו 
שהתורה  בכך  עמדתו  את  נימק  הוא  מלא,  תשלום  תקבל  שהח"ק  בתוקף  עמד 
חוזרת ומדגישה את העובדה שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה בכסף מלא, 

ללמדך שקבר יש לקנות בכסף.  

חייו ופעלו עמ' תל"ד

שהיה  איסטולין  לייב  זלמן  ר'  בשם  ישיש  יהודי  בשם  סורסקי  אהרן  ר'  סיפר  ח. 
דר בעיר שומיאץ ובעת מלחמת העולם הראשונה התגורר שם החפץ חיים בעת 
נדודי הישיבה לתוככי רוסיה, ביום ששי פנה רבינו ללכת רגלי לבית הטבילה שהיה 
מרוחק מביתו כקילומטר אחד והדרך הייתה בוצית וקשה  ורבינו כבר עבר את גיל 
שמונים, נודע הדבר לאברך אחד בשם ר' נפתלי שהיה חברותא של זלמן לייב והוא 
השיג סוס ועגלה, מיהר למקווה והציע לרבינו שיחזירו הביתה, נענה לו הח"ח ועלה 
על העגלה, כאשר הגיע לבית ביקשו רבינו להמתין מעט, הבין הנ"ל כי הח"ח רוצה 

לשלם לו עבור הנסיעה, ומיד הצליף בסוס והתרחק מן המקום.

והנה חלפו מספר שעות וטרם כניסת השבת הופיע בביתו חתן רבינו ר' צבי הירש 
לוינסון, הניח סכום כסף על השולחן ואמר כי מזה מספר שעות החפץ חיים מחוסר 
מנוחה משום שאינו מוכן לקבל שום שירות בחינם, לפיכך יעשה נא חסד ויחוס על 

בריאותו של רבינו ויקבל את המעות.

                                                       מאיר עיני ישראל ח"ג עמ' 525 

ט. רבינו לא הסכים כל ימיו לקבל סעד כספי, לפי דעתו הבריות טעו בו והחשיבו 
אותו יותר ממה שהוא באמת, ועל יסוד הערכה זו רצו לגרום לו קורת רוח, נמצא 
שזה מתנת טעות ויש בזה משום גזל, נדיבים שונים ניסו להנות אותו בעקיפין, אבל 

הוא התחכם עוד יותר.

המאורות הגדולים עמ' שמ"ג



ם י פ כ ן  ו י ק נ ב  י ת נ  . עהח

י. מהטעם הנ"ל לא הסכים רבינו לקבל שום טובת הנאה, ואף במסעותיו הרבים 
לא קיבל דבר חינם והיה משלם מחיר מלא בשכר אכסניה וכו', וגם כאשר התארח 
בבית ידידים שהזמינו אותו, היה מתנה מראש שיקבעו לו את השכר המלא, ואם 
לא היו מסכימים לא היה סועד אצלם. נזדמן לו פעם להיות מוזמן בביתו של רבה 
של קובנה ר' יצחק אלחנן, ודחה את ההזמנה משום שידע שלא יקבל ממנו תמורה.                                    

                                                          המאורות הגדולים עמ' ש"מ

על  ומקוננת  בוכיה  כשכולה  שכנה  מעיירה  יהודיה  אם  אליו  והגיעה  מעשה  יא. 
בתה שברחה עם גוי צעיר ומתכוונת להנשא לו, ומבקשת רחמים מהצדיק שיעזור 
לה, החפץ חיים ישב מזועזע והשתתף ביגונה ובצערה העצום, ואולם  שאל אותה 
"במה אוכל לעזור לך? השי"ת בחסדו הגדול, יחון את בתך דעת נכונה שתתחרט 
הם  אנה  טפשים  "ילדים  והוסיף  רבינו  נאנח  אליך",  ותשוב  המסולף  צעדה  על 
רצים? עוזבים אביהם ואמם הישראלים ורצים אל הגויים... אך אני אין בידי לעשות 
מאומה למענך, יעזור לך ה'", האישה המתייפחת  עזבה את הבית אך בטרם יצאה 
הניחה על שולחנו סכום כסף מבלי שאיש ירגיש, ואולם ברגע שהחפץ חיים גילה 
זאת, מיד שלח את אחד מבני הבית שירוץ אחריה ויבקשה לחזור לביתו, האשה 
שחשבה שיש איזו עצה לרבינו חזרה מיידית, ואולם הח"ח קידם את פניה והחזיר 
זקוק לכסף, האשה  ואינני  לי דבר  כל צרכי לא חסר  לי  יש  והוסיף  לה את הכסף 
נדהמה, והתחננה שישאיר אצלו את הכסף שכן בדעתה היה לתת לו את הכסף בלב 
שלם, אך ללא הואיל משום שהח"ח אינו מקבל מתנות בשום אופן, משראתה שאין 
הוא מוכן לקבל את הכסף במתנה התחננה האישה שיקח את הכסף עבור הישיבה 
או עבור עניים, ואולם החפץ חיים עמד על דעתו והוסיף "אישה ענייה את, הכסף 
נחוץ לך קחי אותו בחזרה והשי"ת יעזור לך גם כך...", בסופו של דבר בעמלה הרב, 

הסכים רבינו לקחת ממנה חלק קטן לצדקה.

                                                           חייו ופעלו ח"ג עמ' תתר"צ                   

יב. יהודי אמריקאי בשם ר' יעקב סמיטלמן שלח לו מאה דולר )סכום כסף גדול 
הלשון  בזה  מכתב  לו  שלח  הכסף  מן  ליהנות  רצה  שלא  הח"ח  הימים(,  באותם 



ם י י ח ץ  פ ח ה ת  ו ב י ת נ ב עו

הטוב,  רצונו  עבור  לכבודו  מאד  מודה  והנני  קיבלתי,  דאלאר  מאה  בסך  "מכתבו 
אבל לא אוכל למלאות בקשתו ולקחת את הכסף לעצמי, באשר כבודו חושב מן 
הסתם שהנני נצרך גדול ואיש קדוש, אך המציאות היא ששני הדברים אינם אמת, 
אינני נצרך גדול לכסף, רק לדאבוני הנני נצרך גדול ליראת ולאהבת ה', את הכסף 
חפצתי להחזיר מיד, אך ואין רשות להוציא דאלארים ממדינתנו למדינה אחרת לכן 
החלטתי לשאול את פי כבודו האם הוא מסכים למסור את הכסף לרשותי על מנת 
לחלקו לצדקה לפי ראות עיני, באם לאו, אשתדל אי"ה בכל מאמצי כוחי להחזיר 

לכבודו, ואני מקווה שכבודו יסלח לי על זה".                

                           ח"ח חדש על התורה פרשת ויקרא )בשם מים חיים(   

יג. בשנת תר"ע נערכה אסיפת רבנים גדולה בעיר פטרבורג רבינו שהשתתף בה 
התארח בבית מלון בעיר, בשעת ערב מאוחרת נזקק רבינו לנייר כתיבה, החנויות 
נייר כתיבה, האדמו"ר מלובביץ אשר  היו כבר סגורות ובבית המלון לא היה מצוי 
שהה בחדר סמוך הושיט לו בחפץ לב גליון נייר, הח"ח קיבל את הנייר ומייד הושיט 
לאדמו"ר תשלום עבורו, חייך האדמו"ר וסירב לקבל, ואולם החפץ חיים התעקש 
לא  המטבע,  את  יקבל  שהאדמו"ר  עד  לקבל  מוכן  שאינו  ואמר  הנייר  את  והשיב 
נותרה ברירה לאדמו"ר וקיבל את הכסף.                                                                         

"האדמו"ר  חיים   לחפץ  בהשתוממות  העיר  פרסיץ  זליג  ר'  הנודע  הגביר  כאשר 
מלובביץ אין לו כל ערך לשתי הפרוטות שנתן לו הח"ח", השיב לו רבינו " משתי 
פרוטות של גזל עלול להווצר מלאך חבלה שבכחו להפוך על פניהן את כל חומותיה 

של פטרבורג"                                           

חייו ופעלו עמ' שנ"א                              

יד. לאחר הדפסת הספר חפץ חיים הפך רבינו ל'משולח' לצורך הפצתו, הוא העלים 
את שם המחבר ובכל מקום שהגיע הציג עצמו כשליח של המחבר, בבואו לאיזו 
בין מנחה למעריב בענייני כח הדיבור,  ונושא דרשה  עיר היה מגיע לבית הכנסת 
משהיו מבקשים לשלם לו תמורת דרשתו היה מסרב לקחת כסף וגם לא הרשה 
שיציגו בשבילו "קערה" בפתח הבית כנהוג, ורק הציג את ספריו וביקש מהקונים 
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כי  ולא הסכים בשום אופן לקבל מעבר למחיר, והסביר רבינו  את המחיר הקבוע 
סיכם עם המחבר על המחיר ואסור לו לשנות בדיבורו.

מרבה  מקורבו  את  פעם  ובראותו  ספרו,  את  שיקנה  במישהו  הפציר  לא  מעולם 
לשדל איש אחד שירכוש את הספר חפץ חיים, מנע בעדו באמרו בבדיחותא הלא 

כתוב "מי האיש החפץ חיים"...

                                                               חייו ופעלו א' עמ' קי"ט 

טו. בזמן מלחמת העולם הראשונה בעת שהותו של רבינו בתוככי רוסיה יחד עם 
ובו  ידוע  מגביר  מכתב  מגיע  אחד  יום  והנה  הכלכלי,  המצב  מאד  הכביד  הישיבה 
מתת של שלוש מאות רובל, באותה עת נכנס אחד התלמידים לביתו ומצאו שהוא 
הולך אנה ואנה וטרוד מאד במחשבתו, כאשר הבחין בתלמידו נפנה אליו ואמר לו 

"את שלוש מאות הרובלים האלו יש להחזירם מיידית".

הכסף  את  להחזיר  מדוע  תמה  הישיבה,  של  הקשה  למצב  מודע  שהיה  התלמיד, 
בזמן שהוא כל כך נחוץ, נענה לו רבינו כי יש חשש של גזל בכסף הזה, לתמיהתו של 
התלמיד מה ענין של גזל הסביר לו רבינו, הנך רואה כי במכתב המצורף אותו נדיב 
כותב אלי תארי כבוד מפליגים, וככל הנראה הוא חושב שהתארים הנ"ל הולמים 
אותי, ורק בגלל זה הוא שלח לי סכום כסף כל כך גדול, ברם אם היה יודע שבאמת 
אין בי מכל התארים האלו, לא היה שולח את הכסף, ואם כן הרי זה גזל סיים החפץ 

חיים את דבריו.

התלמיד ניסה לשכנע את רבינו בכל מיני דרכים, ואולם לא נחה דעתו של רבינו עד 
שהכסף נשלח בדואר בחזרה והראו לו קבלה מן הדואר שאכן הכסף הוחזר.

מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 303

טז. בקיץ שנת תרע"א בעת ששהה החפץ חיים בורשה ועסק בהפצת ספריו,נודע 
לרב דוד טובנפליגל שרבינו שרוי בורשה  והלך הוא לבקרו באסנייתו ומצאו כשהוא 
יוצא ונושא חבילה של ספרים, בקשו הנ"ל כי יניח לו לשאת בשבילו את החבילה, 
שישרתנו  חכם  לתלמיד  לתת  "חלילה  אופן,  בשום  הניחו  לא  חיים  החפץ  ואולם 
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והביע את תמהונו שרבינו  להיות משתמש בתגא", הרב טובנפליגל לא התייאש 
מונע ממנו קיום מצוה ואינו נוהג בו טובת עין, "וכי חסרות מצוות אחרות לקיימן?" 
שאלו הצדיק, אמנם כן הסכים הנ"ל אבל המצוה של "עזב תעזב עמו" יש לי עתה 
כי במצוה  הח"ח הבהיר  ואולם  קיום המצוה,  ומדוע תמנע ממני  לקיים  הזדמנות 
חז"ל  כדיוק  בנשיאה  הם  אף  עצמם מסייעים  הבעלים  כאשר  רק  הנ"ל מחוייבים 
"עזוב תעזוב עמו" ולא כאשר מניחים לזולת לשאת לבדו וכו', מעתה, אם אניחך 
לסבול משאי שוב לא תהיה בכך משום מצוה. סופו של דבר לא נתן החפץ חיים 
לסייע לו למרות גילו המבוגר )מעל  שבעים(.                                                                                                

                                                                  חייו ופעלו עמ' שע"א

לו ואמר לזה  וישב  ז' אם הלך  ואלו דברי המחבר שו"ע רע"ב סע'  הערת המלקט: 
שפגע בו הואיל ועליך מצוה אם רצית לפרוק לבדך הרי זה פטור שנאמר עמו, ואם 

היה בעל הבהמה זקן או חולה חייב לטעון ולפרוק לבדו. 

                       

יז. מעשה היה שרבינו ישב עם בנו בסעודה, ובעת ברכת המזון כאשר הגיע לקטע 
"ונא אל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם וכו' שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד", 
נאנח רבינו אנחה גדולה, לאחר סיום ברכת המזון שאלו בנו ר' לייב על מה נאנח, 
וענה לו שהנה לכאורה לא מובן מה שאומרים "שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד", 
שהרי אדם שנצרך למתנת בשר ודם יש לו בושה כאן בעולם הזה, אבל לא בעולם 
הבא, אם כן מדוע אומרים "לעולם ועד"? אלא הביאור הינו שאם מקבלים מתנה 
מבשר ודם, אפשר שיגיע המקבל לידי בושה וכלימה בעולם הבא, משום שיתבעו 
ממנו על זה שנתנו לו בתור תלמיד חכם ויר"ש, בעוד שלמעשה לפי האמת לא היו 

דברים מעולם ונמצא שבידו ח"ו ממון שלא כדין.

                     מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 309, ע"פ לב אליהו ח"א רי"א   

יח. רבינו התרחק מאד מן הרבנות בכל ימיו, ואולם בשנת תרמ"א התפנתה משרת 
העיירה  תושבי  לא"י,  עלייתו  לרגל  העיירה  רב  של  יציאתו  עקב  בראדין  הרבנות 
הפצירו ברבינו רבות לקבל את משרת הרבנות ולא הרפו עד שניאות לקבלה, אך 
התנה מספר תנאים ובין היתר שימחלו לו תושבי העיירה למפרע מכל התחייבות 
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לא  רבינו  ואמנם  בכבודם,  יפגע  או  דין,  פסק  באיזה  שיטעה  במקרה  קפידא  או 
האריך ימים על כס הרבנות משום שזמן קצר אח"כ אירע מקרה שלא צייתו לפסקו, 

ומשכך, החזיר רבינו את כתב הרבנות לראשי הקהל. 

המאורות הגדולים עמ' רע"ד

הערת המלקט: אמנם רבינו התרחק מאד ממשרת רבנות ואף את בנו ר' אריה לייב 
ואולם כאשר הבחין בחושו העירני באברך שניחון בכושר  רבני,  הרחיק מתפקיד 
לשכנעו  בידו  שעלה  עד  שקט  ולא  נח  לא  שוב  לישראל,  מנהיג  להיות  וסגולות 
שיאבה להיות רב, אחד האישים שהושפע ממנו היה הראי"ה קוק אשר עלה על 
כסא הרבנות בזיימל לאחר הלחץ שהופעל עליו ע"י רבינו. )חייו ופעלו עמ' קס"א(, 
ישנו סיפור דומה על ר' איסר זלמן מלצר שיסד ישיבה בסלוצק וכאשר נתפנתה 
שם משרת הרבנות הגישו לו בני העיר כתב רבנות חתום ע"י כל בני העיר, ר' איסר 
זלמן לא נעתר בטענה שהוא מיראי הוראה וחושש מפני האחריות הכרוכה ברבנות, 
נכבדי העיר פנו אל החפץ חיים שישפיע עליו לחזור בו מסירובו, ואכן רבינו הצליח 
"וכי מי אפוא לפי דעתך צריך לשאת  לשכנע אותו ליטול את המשרה, באמרו לו 

בעול הרבנות, זה שאינו מיראי הוראה?!"  

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתשע"ו

ואח"כ מציע ספריו  דורש דרשה  לעיר,  דרכו בעת מכירת ספריו שהיה מגיע  יט. 
למכירה, ואולם אם היה מוצא שם אורח, רב או משולח או מגיד לא היה פותח את 
שק ספריו )כדי לא להשיג גבולו ולא לפגוע בהכנסותיו של האורח( וגם אם כבר 
החל במכירת ספריו ואח"כ באו אורחים כנ"ל ג"כ קיצר במעשהו.                                                                         

דוגמא מדרכי אבי עמ' ב'

כ. בשנים הראשונות לאחר חיבור ספריו היה רבינו בעצמו נודד מעיר לעיר ומוכר 
ומסר  בעיירות  הנוסעים  לו דרשנים  נזדמנו  יותר  את ספריו,אך בשנים מאוחרות 
להם את ספריו למכירה, אמנם התנה עמם מספר תנאים, ראשית שלא יקחו בשום 
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אופן מחיר יותר גבוה מן המחיר שקצב לכל ספר אפילו מאדם עשיר, שנית, שלא 
יקחו שכר עבור הדרשות שלהם ולא יציגו קערה בשעת הדרשה, ועוד התנה שאם 
יגיעו לעיר וימצאו שם דרשן עליהם לעזוב את העיר מיידית, שלא לקפח את שכרו 
של הדרשן שבא קודם, וכן אסר עליהם למכור ספר לאישה בלי רשות בעלה משום 

שאין לה רשות לכך.

וכן  ולא להאריך במילתא דבדיחותא,  בנוסף התנה עימם שלא יתלוצצו בדרשות 
שלא יפליגו בשבח המחבר ובהגזמות כדרך המגידים.

              קיצור תולדות אבי עמ' ל"ה

כא. פעם קיבל רבינו מכתב מאחד המשולחים כי פדה בעיר קטנה )אסטראלאענקע( 
וגילה  ואולם אח"כ הרהר  רוח,  נחת  לו  והייתה  רובל כסף במכירת הספרים  מאה 
לפני בנו את צערו כי הפדיון גדול יותר מכפי הרגיל בעיר כזו, ואמר מי יודע באיזה 
ושקרים  הגזמות  בהם  מעורב  היה  לא  ואם  לזה,  המשולח  השתמש  תחבולות 

והבטחות משמו לקונים, ונאנח.

              מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' קדושים

חנות  החזיקה  אשתו  כאשר  הן  דין  בבית  איש  תבע  לא  מעולם  חיים  החפץ  כב. 
והיו לקוחות שלא פרעו הקפותיהם, והן כאשר שווק את ספריו ע"י משולחים והיו 
ביניהם שלקחו ספרים ולא שלמו לו את המגיע לו, וכך הפסיד ממון רב, ואולם הוא 
ויתר בלב שלם לכולם כדי שגם לא יענשו על ידו.                                                               

חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרפ"ז                   

נובו  לעיירה  רבינו  הגיע  חיים'  'חפץ  ספרי  למכירת  משולח  היותו  בעת  כג. 
לגלות  העיירה  רב  הצליח  זהותו  את  להסתיר  מאמציו  ולמרות  אלכסנדרובסקי, 
שהוא הוא המחבר )לאחר שהקשה סתירה מב' מקומות בספר חפץ חיים וקיבל 
ובעקבותיו  הספר  את  מיד  הרב  רכש  הגילוי  לאחר  טעם(,  בטוב  תירוץ  מיידית 
רכשוהו מתפללים רבים, אחד מהם, אדם אמיד, רצה להנות את רבינו ביד נדיבה, 
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בהקפה  ורכש  הלה  התחכם  הנקוב,  למחיר  תוספת  כל  לקבל  רבינו  סירב  וכרגיל, 
שני ספרים שמחירם רובל אחד, וכאשר רבינו עלה על העגלה על מנת לעזוב את 
המקום, והעגלה החלה לזוז, נחפז הנ"ל ותקע לידו שטר כסף של מאה רובל, רבינו 
היה בטוח שזה שטר של רובל אחד, ואולם רק בהגיעו לעיירה אחרת גילה שבכיסו 
תוספת של מאה רובל, מיד העלה בדעתו שמן הסתם טעה אחד מלקוחותיו ונתן לו 
בטעות שטר של מאה במקום רובל אחד, מיהר אפוא רבינו ושב לאותה העיר, חקר 
ודרש בין הלקוחות, הכריז על המציאה בבית המדרש ולא עלתה בידו, לבסוף עלה 
על הבימה בין מנחה למעריב ובקול רועד ועיניים דומעות הפציר בנוכחים שירחמו 
עליו ולא יוסיפו לצערו ומי שנתן לו את השטר בן מאה רובל יואיל לקחתו בחזרה, 
היות וממילא לא ישתמש בכסף זה ולא יהנה ממנו, הדברים עשו את הרושם ובעל 
השטר ניגש אליו והודה שרצה לההנות אותו ונתן את השטר במתנה גמורה, כמובן 
שרבינו סירב, והוכרח הנ"ל לקבל את שטרו בחזרה, ולשלם רובל אחד בלבד עבור 

הספרים שלקח.

                                                        חייו ופעלו א' עמ' קכ"ו-קכ"ז 

כד. סיפור דומה סיפר הרב ישראל טבנצ'יק שנכח בעת שרבינו שהה בוורשה ונכנס 
לבית כנסת במטרה למכור ספר שהוציא, דרכו הייתה להניח ערימה של ספרים 
על השולחן ולידם קופה בציון מחיר הספר, אנשים היו קונים ומניחים את הכסף 
בקופה, לאחר זמן מסויים היה רבינו מונה את הכסף ואת הספרים וכשראה שהכל 
כשורה היה אורז את ספריו וממשיך בדרכו, והנה אירע שאחד הנוכחים רצה להנות 
את החפץ חיים הניח כסף בקופה ולא לקח ספר, כאשר רבינו ניגש לשולחן ומנה 

את הכסף גילה שיש בקופה כסף מיותר.

מספר הרב טבנצ'יק שהוא זוכר שרבינו דפק על השולחן והכריז שבלי נדר הוא לא 
יוצא מבית הכנסת עד שמי שהניח את הכסף המיותר יבוא ויטלנו חזרה, הכרזתו 
עשתה רושם עד שאכן ניגש אדם אחד ולקח את כספו בחזרה, רק אח"כ ארז רבינו 

את חבילותיו, יצא והמשיך בדרכו.

                                                      מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 295
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כה. רבינו לא תבע מעולם אדם לבית דין אע"ג שהפסיד ממון הרבה במיוחד בשנים 
שאשתו החזיקה חנות ומכרה בהקפה וכמה מן הקונים לא שלמו והסתכמו חובות 
אלו ביותר ממאה רובל, וגם בתקופה מאוחרת כאשר מכר את ספריו ע"י משולחים 
כמה מהם הפסידו לו סכומים גדולים וחרה לו מאד ואע"פ כן לא תבע אותם ולא 
בא עמהם בריב, והוא היה תמיד דחוק ובעל חוב, ובסופו של דבר מחל להם, ואמר 
ממילא לא ישלמו א"כ למה יענשו מן השמים על הגזילה לפיכך אני מוחל להם בלב 

שלם ולא יענשו על ידי.

וסיפר הרב מלונא שבעיניו ראה את רבינו מחשב עם משולח אחד חשבון הספרים 
אשתו  כי  הצטדק  והמשולח  רובל  מאות  כמה  המשולח  ביד  נשאר  החשבון  ולפי 
המשולח  היה  )כנראה  בשבילה  בחייו  וקץ  ורגזנית  ארורה  אישה  היא  כי  בעוכריו 
ונפרד ראה הנ"ל את  נסע  וכאשר  צריך לפייסה בכסף שפדה במכירת הספרים(, 
רבינו ממהר אל העגלה שישב בה המשולח ומסר לו דבר מה, והתברר שהיתה זו 
מטפחת של נשים ואמר לו רבינו הא לך מתנה בעד זוגתך הרגזנית שלא תמרר את 

חייך.

                                                      דוגמא מדרכי אבי סע' ס"ה

הוא  הצליח  בשורה,  ובפיו  בראדין  החשובים  האברכים  אחד  אליו  בא  פעם  כו. 
לרכוש תפילין מהודרות ביותר, שאלו רבינו באיזה מחיר עלו התפילין, האברך ענה 
ששילם תמורתם שמונה עשר רובל, סכום שלדעת רבינו היה מאד גבוה, החל רבינו 
לנוד בראשו בתמהון, שמונה עשר רובל, שמונה עשר רובל, האם מדקדקים שגם 
השמונה עשר רובל יהיו מהודרים כמו התפילין, שלא יהיו על חשבון אחרים ולא 
יהיו מהלוואות שספק אם ניתן לפרעם בזמן, יש להדר שגם הממון יהיה כשר בכל 

ההידורים.

                                                         המאורות הגדולים עמ' שנ"א

כז. מידת הכרת הטוב של רבינו לא ידעה גבולות ומספר חתנו רמ"מ זקס שאמנם 
הקפיד מאוד שלא לקבל שום טובת הנאה מאף אדם, אבל אם קיבל איזה טובה 



ם י פ כ ן  ו י ק נ ב  י ת נ  . פגח

מאדם, יהיה מי שיהיה, כבר לא ידע כל גבול להכרת הטוב שהכיר לו, ומעשה  שבא 
ידע  ולא  לרבינו  טובה  איזה  פעם  עשה  איש  אותו  של  שזקינו  לראדין  אחד  איש 
רבינו מה לעשות עמו, והיה מכבדו באופן נפלא וכל מה שביקש עשה עבורו והכל 
עבור הטובה שקיבל מזקינו, ופעם אמר כי בלי הכרת הטוב לא מצאנו ידינו ורגלינו 
בעבודת ה' וכבר אמרו חז"ל "כל הכופר בטובתו של חבירו כאילו כפר בטובתו של 

מקום".

                                                      קובץ ישורון ל"ג עמ' שס"ח

כח. אחד מתלמידיו שעמד לקבל משרת רב בקהילה שאלו כיצד להתנהג, השיבו 
החפץ חיים כתוב "והייתם נקיים מה' ומישראל", תחילה על הרב לדאוג שיהיה נקי 
מה' ורק אחר כך לשאת חן בעיני בעלי בתים, אבל רב שמשתדל קודם לכל למצוא 
חן בעיני הבריות ורק לאחר מכן לצאת ידי שמים, רב כזה לא יצליח בשום אופן.                                                                         

                                                 חייו ופעלו ח"ג עמ' תתשפ"א

כט. ההנהגה של רבינו עם הנערה המשרתת בביתו הייתה נדיבה ומכובדת ביותר, 
ובביתו  שהיות  מראש,  עמה  מתנה  היה  המשרתת  את  מעסיקים  שהיו  בטרם 
שכיחים אורחים תדע, שתהיה לה טרחה מיוחדת ושלא תהיה לה תרעומות לאחר 

מכן.

למעשה המשרתת היתה מרוצה מביקורי האורחים, שכן רבים מהם היו מעניקים 
לה מתנות או דמי שירות, ואעפ"י כן היה רבינו בכל ערב יום כיפור מפייס אותה 
ומבקש מחילה על הטרחה היתירה שהאורחים גרמו לה, וכדי להיות בטוח שאין 

בלבה עליו, היה מעניק לה כמה רובלים בכל ערב יום כיפור.

לעיתים היה רבינו מעמיס על עצמו אשמה של נזקים שהמשרתת הייתה גורמת, 
כדי למנוע ממנה אי נעימות.

                                                   חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרפ"א
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ל. בתקופה מסוימת החזיק רבינו פרה חולבת בביתו, לכתחילה דקדק ובחר פרה 
שאיננה מועדת להזיק )ללא קרניים(, הוא עצמו השתדל לטפל בשמירתה, בלילה 
היה תמיד בודק שדלת הרפת סגורה היטב שלא תצא ותזיק, וביום שיצאה לרעות 
היה מזהיר את הרועה שלא תדרוך ולא תרעה בשדות זרים, באותה תקופה אירע 
שיצא ללמוד בפרישות בעיר וויסלישוק, ופעם ביקש מאחד העגלונים של ראדין 
המכתב  תוכן  את  לדעת  סקרנים  שהיו  העגלונים  לאשתו,  דחוף  מכתב  שימסור 
וגילו בו שרבינו מבקש ומזהיר מאשתו שלא תתן לפרה לצאת ביום  פתחו אותו 
השוק לרחובות ראדין כי ביום זה עוברות הרבה עגלות של נכרים, והפרה עלולה 
לסחוב מהם קצת תבן, והיות ובן נח אינו מוחל אפילו על פחות משווה פרוטה יכשל 

בעוון גזל.

המאורות הגדולים עמ' ש"מ

חיים  החפץ  התחמק  במלאכתו,  שיצליח  ברכה  לבקש  לרבינו  בא  אחד  אדם  לא. 
ולא נעתר לו, משיצא האיש הסביר רבינו, פרנסתו של הנ"ל הינה חיפוש ומציאת 
יותר  שימצא  וככל  שמצא  השגיאות  מספר  לפי  שכרו  מקבל  הוא  דפוס,  שגיאות 
שגיאות תרבה פרנסתו, ברכה שלי להצלחתו פרושה שיפלו יותר שגיאות, ועל כך 

איני מברך. )והוסיף בלשונו "פרנסה מסכנה"(.

                                                      חייו ופעלו ח"ג עמ' תתשמ"א

מורי  להיות  והתכוננו  הוראה  שלמדו  אברכים  עם  משוחח  רבינו  היה  כאשר  לב. 
הוראה בישראל, היה החפץ חיים מעוררם ומזרזם שילמדו לעיין ולהעמיק בדברי 
הפוסקים ע"מ למצוא צד היתר בכל שאלה שתבוא לידיהם, שכן אם הרב טועה 
בדבר הלכה ומכשיר טריפה, אמנם זו עבירה חמורה אולם תשובה ויוה"כ מכפרים 
עליה, אבל אם הוא מטריף בהמה כשרה הרי זו עבירה שבין אדם לחבירו ואין יוה"כ 

מכפר עליה.

                                                   חייו ופעלו ח"ג עמ' תתשע"ה
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ומובא שם בספר הנ"ל בהערות סיפור על בעל ה'בית הלוי' אשר  הערת המלקט: 
פעם אחת הורה להטריף בהמה, ואח"כ שילם לקצב מכיסו את מלוא מחירה )25 
את  להכשיר  צריך  היה  ההוראה  כללי  ע"פ  שאמנם  בער  יוסף  ר'  והסביר  רובל(, 
הבהמה, ואולם דעת הש"ך להחמיר וירא הוא לפסוק נגד הש"ך, אבל משום שהוא 

ירא הוראה אין הקצב צריך להפסיד, לפיכך נאלץ הוא לכסות את  ההפסד.     
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ט. נתיב השלום והריחוק ממחלוקות

נפשות, קשה היא המחלוקת  לידי סכנת  קשה היא המחלוקת שהיא מביאה  א. 
שהיא מביאה את האדם לידי מלקות שנאמר "כי יהיה ריב בן אנשים וגו' והיה אם 
המחלוקת  היא  קשה  המחלוקת,  אומר  הוי  ללקות?  לו  גרם  מי  הרשע"  הכות  בן 

שהיא מביאה לידי מיתה וכו' .

                        שמירת הלשון, שער הזכירה פט"ז

הרב  נגד  המחלוקת  אש  בה  פרצה  בראדין  צעיר  אברך  היותו  בעת  בצעירותו  ב. 
דמתא, כדי להשקיט את אש המריבה, נאלץ רבה של ראדין לעזוב את העיר, רבינו 
שכאב מאד את המחלוקת עבר לעיר לידא בעיצומה של המחלוקת, בשאול אותו 
ר' אליהו שיק בתמהון "היתכן, כי תלמיד חכם שכמותך ימלט תחת  הרב דמתא 

לסייע בכיבוי האש?"

ענהו רבינו "אפשר להציל מן הבית ולכבות את האש רק בטרם הקיפה את הבית 
מסביב, שונה הוא הדבר בשעה שהאש אחזה בפינות הבית סביב, במצב כזה אין 

ברירה אחרת חייבים להמלט..."

                  חייו ופעלו עמ' מ"ד

באותה המריבה בעיר ראדין שנמשכה מספר שנים נפרצו הבריות בלשונם בהוצאת 
דיבה, דלטוריה וכל דיבורי מרמה וקנטור.

                                                     תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 141

ג.  בנו ר' אריה לייב כותב כי בעקבות אותה מחלוקת גדולה בעיר ראדין יצא הרב של 
ראדין מהעיר ונתקבל בעיר אחרת, וכמדומה שנפטר שם בשנים מועטות לישיבתו 
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שם, והשמועה הייתה כי המריבים עם הרב נענשו גם הם בקיצור שנים, ר' אריה 
לייב  משער כי ענין המחלוקת שהרתיח את רוחו הטהור של רבינו, גרם לו לצאת 
מקרן זוית שלו ולהרעיש שמים וארץ על קלקול כח הדיבור, והביאו לכתיבת ספרי 

החפץ חיים ושמירת הלשון.

                                                  קיצור תולדות הח"ח עמ' 14

ד. רבינו התרחק מאד ממחלוקות ואף כאשר ביקשו ממנו לפסוק ולהכריע סירב, 
וטען  בסירובו,  עמד  הכרעתו  את  ויקבלו  שישמעו  הצדדים  כל  הבטיחו  ואפילו 
כל  שעמל  גדולה  לשריפה  ודומה  התלקחו  שכבר  מריבות  להשקיט  מאד  שקשה 
המכבים הינו לשווא, ומה גם שבתורה נכתב שופטים ושוטרים תתן לך וכו', ובאין 

שוטרים מה משפטינו ומה ישועתנו...

ה. פעם התלקחה מחלוקת בפולין בקשר למנהגם של חסידי ראדזין להטיל תכלת 
עם  לקברו  ומשפחתו  מכיריו  ובקשו  ראדזין  חסיד  שנפטר  היה  ומעשה  בציצית, 
טליתו של תכלת, ולא הניחו אותם חברה קדישא ובני העיר מהטעם "שלא לבייש 
את שאר המתים", והקיפה המריבה את כל העיירות הסמוכות, ומאחת העיירות 
שבהם התלקחה אש המחלוקת ביקשו כל הצדדים שרבינו יכריע והסכימו שיקבלו 
את הכרעתו, וכאשר יחליט כן יקום וכן יהיה, ואולם רבינו השתמט ולא ענה, ואמנם 
מספר בנו ר' לייב שאביו תמה האם כדאי לצאת ולריב לחרף ולבייש איש את רעהו 

החי, ולעבור בכמה לאווים של תורה, והכל בשביל חשש רחוק של כבוד המתים.

                                                        קיצור תולדות אבי עמ' 80

ו. בספר "חייו ופעלו" מפרט המחבר הרב מ"מ ישר באותו ענין שרבינו שהיה נמנע 
יעץ  במחלוקת  להתערב  נמנע  ובמיוחד  הלכתיות  לשאלות  להשיב  עקרוני  באופן 
להם לפנות לרבנים גדולים בסביבתם, והוסיף החפץ חיים ואמר "אנשים מחזיקים 
במחלוקת, מעליבים איש את רעהו, מפיצים שנאת חינם, גורמים לשפיכות דמים, 
ועל כן עוברים על כמה לאוים ואיסורים שבתורה, הכל בשביל חשש רחוק של בזיון 
המת, למעשה אין כאן שום כוונה לפגוע בכבוד המתים, הנפטר נהג כן בחייו, לפיכך 

הייתה משאלתו שבטלית כזו יקברוהו.
חייו ופעלו ח"ג עמ' תתר"ג )ומביא שם פסק הלכה של ר' יצחק אלחנן מקובנה
שמי שלבש תכלת בחייו יקברוהו בטלית של תכלת(.
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ניאות להיות מעורב בה,  ולא  רבינו לברוח מכל מחלוקת  ז. כאמור השתדל מאד 
ואולם בעיר אחת נמשכה המחלוקת למעלה משנתיים, כאשר סלע המחלוקת היה 
הקמת חברה קדישא נוספת מה שגרם למריבות רבות, כל נסיונות הרבנים לפשר 
הצדדים  ושני  רבינו  לשם  נזדמן  לימים  יפה,  עלו  לא  שלום  ולהשכין  הצדדים  בין 
פנו אליו וקיבלו עליהם לקבל את הכרעתו, הפעם יצא רבינו מגדרו והסכים להכנס 

לעובי ולשמוע את טענותיהם.

לאחר שמיעת טענות שני הצדדים, פנה אליהם רבינו בדברים חמים על גודל העוון 
של מחלוקת ועל הנזק החמור לקהילה ולבסוף אמר כך: "דעו לכם כי בעיר שיש 
בה חברה קדישא אחת יש בה מלאך המוות אחד בלבד ואילו בעיר שיש בה שתי 
חברות יש בה גם שני מלאכי מוות...האין די לכם במלאך המוות אחד, למה לכם 
עוד מלאך המוות לעירכם?! הבה נגרש את השטן המרקד בינינו ולא ניתן לו לבצע 

את זממו!"

דבריו הנלהבים והנמרצים השפיעו עמוקות, ומיד נעשה שלום בין הצדדים היריבים.

                  חייו ופעלו עמ' ש"ו 

ח. בשנים שהתלקחה בישיבות ליטא המחלוקת המכונה "פולמוס המוסר" הצטער 
וכבוד  כבוד שמים  חילול  על  דוה מאד  ליבו  על אש המחלוקת,  חיים  מאד החפץ 
התורה והרבה דמעות שפך על כך, ואם כי בתוככי לבו נטה אחרי בעלי המוסר, נמנע 
מלהסתבך במחלוקת ובמיוחד משום שחיבורו משנה ברורה כבר התקבל כפוסק 

אחרון ולא רצה שיזהו אותו עם אחד הצדדים.

עקב  בסלבודקה  הישיבה  את  פילג  פינקל  צבי  נתן  ר'  מסלבודקה  הסבא  כאשר 
המחלוקת ופרש עם בני חבורתו והקים את ישיבת 'כנסת ישראל', נקלעה הישיבה 
בלתי  ובאורח  הכספיים,  ממקורות  הניתוק  עקב  קשה  כספית  למצוקה  החדשה 
צפוי קיבל אז ר' נתן צבי תרומה בעילום שם בסכום של שלש מאות רובל, סכום 
גדול זה הציל את קיומה של הישיבה החדשה ואימץ את רוחו של הסבא לעמוד על 

משמרתו, התברר שאותו נדיב אלמוני היה החפץ חיים.

חייו ופעלו עמ' שכ"ח-שכ"ט
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ט. בספר אגן הסהר )בשם 'שלום רב'( הובא מעשה שסיפר אחד ממקורביו של 
שנכנסה  בעת  לביתו  נזדמנתי  רבות  שנים  לפני  לשונו:  וזה  אויערבך,  הגרש"ז 
מצח  בעזות  האשמות  בו  ומטיחים  הרב  בכבוד  גוערים  לביתו,  אברכים  קבוצת 
חמורה )עקב פסק הלכתי שלא מצא חן בעיניהם(, כל אותו הזמן ישב הגרש"ז לא 
ענה דבר למחרפיו והביט בשיויון נפש על המתרחש בביתו, הייתי המום ומופתע 
מהתנהגותו המופלאה של הרב, ולאחר שיצאו הללו אזרתי אומץ ושאלתי את הרבי 
לשלוות  מגיעים  ואיך  הנפש  ותעצומות  הכוחות  את  שואבים  מהיכן  רבינו  למדנו 
הנפש כזו, השיב לי הרב בחביבות, שב ואספר לך מעשה שארע בימי נעורי בשכונת 

שערי חסד בה גדלתי.

יום אחד התבשרו תושבי השכונה בבשורה מרנינה, הגה"צ ר' אהרן כהן זצ"ל, חתנו 
של רבינו החפץ חיים, עלה לארץ ישראל והחליט לקבוע את מושבו בשכונה, הדבר 
העמידו  גדול,  בכבוד  פניו  את  קיבלו  כולו,  הציבור  בקרב  גדולה  התרגשות  עורר 
לרשותו דירה נוחה וכל מה שהיה דרוש לאותו גדול, בכדי שיוכל לשבת על התורה 

ועל העבודה בנחת.                                   

והנה לאחר פרק זמן קצר של מס' חדשים נעלם ר' אהרן ומשפחתו, ולאחר בירור 
עורר פליאה  יפו, הענין  לעיר  ונסע  עזב את השכונה  אצל השכנים התברר שהוא 

גדולה והוחלט לשגר משלחת ליפו אל ר' אהרן ולנסות לשכנעו לחזור לשכונה.

בהגיעם לביתו קיבלם ר' אהרן כהן בחביבות ובסבר פנים יפות, תוך שהוא מודה 
כנראה  להם,  ואמר  המשיך  מכן  לאחר  וכו'  בנדיבות  לו  שהעניקו  מה  כל  על  להם 
אתם מתפלאים בנוגע לעזיבתי הפתאומית, אסביר לכם את פשר העניין, כשבאתי 
להיפרד מחותני החפץ חיים לפני נסיעתי לארץ ישראל שאלתי בעצתו היכן הוא 
ממליץ לי להתגורר, בירושלים או בצפת או שמא בחברון או ביפו, השיב לי חותני 
של  "ממקום  כף  בתקיעת  לי  הבטח  אחד  דבר  אבל  תתגורר,  היכן  חשוב  כ"כ  לא 
אם  והיה  שכזה,  במקום  רגלך  כף  את  תציג  אל  לעולם  במהירות",  ברח  מחלוקת 
נקלעת אליו, עזוב אותו באופן מיידי! ואכן, הבטחתי זאת לחותני בתקיעת כף שכך 

אנהג, ונפרדתי ממנו מתוך התרגשות עצומה ודמעות.

בבית הכנסת שבשכונתכם  ודברים  דין  ר' אהרן לאחרונה התעורר  והנה, ממשיך 
יכול  ואז לפתע חרדה עצומה התעוררה אצלי, הרי אינני  בנוגע למשרת הגבאות, 
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להמשיך ולגור כאן בכדי לא להיכשל בעוון החמור והנורא של העובר על הבטחה 
הנעשית בתקיעת כף, ולכן נאלצתי לעזוב את המקום באופן מהיר ומיידי.

המשלחת  כשחזרה  למקורבו,  בהתרגשות  אוייערבך  הגרש"ז  וסיפר  המשיך 
נער  וסיפרו לכל התושבים בבית הכנסת את הדברים הנ"ל, הייתי אני  לשכונתנו 
צעיר והעניין עשה עלי רושם אדיר, כל כך חדרו הדברים למעמקי לבי עד שגמלה 

בלבי החלטה נחושה, אני לעולם לא נוגע בעניין שיש בו מחלוקת כל שהיא.

המשיך ואמר הגרש"ז עכשיו בודאי אינך מתפלא איך הצלחתי להחזיק מעמד ולא 
להיגרר לויכוח עם אותם אברכים.

                                        אגן הסהר )על הגר"א גניחובסקי( עמ' 283

י. בספר מאיר עיני ישראל מופיע סיפור דומה שר' אהרן כהן הוזהר ע"י רבינו טרם 
עלותו לא"י שלא ילין לינת לילה במקום פלוני כי שם בוערת מחלוקת לשם שמים, 
מאד  שמח  אשר  ראדין  ישיבת  מתלמידי  ממכיריו  אחד  העיר  באותה  פגש  ופעם 

לקראתו והזמינו ללון בביתו, מיאן ר' אהרן כשהוא סח לו את דברי חמיו.

                                             מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 94 

יא. כידוע עשה רבינו הכנות רבות לעלות לארץ ישראל, מלבד קיום המצוות הרבות 
הקשורות לישוב ארץ ישראל קיווה רבינו שגם יצליח להשפיע בארץ לחיזוקה של 

היהדות ובפרט להשכין שלום בין הרבנות המפולגת בירושלים.

הוא היה אומר שבבואו לירושלים יבקר בבתי הרבנים משני הצדדים וישב ויבכה, 
ואולי כשיראו איש זקן יושב ובוכה ירצו להרגיעו וישלימו ביניהם.   

                  המאורות הגדולים עמ' ש', תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 58

בארץ  השונות  המפלגות  שבין  הלבבות  פירוד  על  רבינו  של  צערו  היה  גדול  יב. 
היה  ישראל  לארץ  עלייתם  לפני  ממנו  להיפרד  באים  שהיו  היהודים  את  ישראל, 
מזהיר שיזהרו שם מאד מפני לשון הרע, שנאת חנם ומחלוקת, שכן מחלה רוחנית 
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למצוא  שקשה  הסיבה  וזו  הארץ"  דבת  "מוציאי  המרגלים  מחטא  כוחה  יונקת  זו 
בקורות הימים של ארץ ישראל אחדות עם ממושכת, "מעשה שטן" הוא לעכב את 

הגאולה.                                                                                                                

                                                     חייו ופעלו ח"ב עמ' תרי"ח

הצירים  בקשו  תרפ"ג,  בשנת  בוינה  ישראל  אגודת  של  הגדולה  הכנסיה  בעת  יג. 
מארץ ישראל להביע בפומבי את עמדתם לגבי המחלוקת הידועה בירושלים בנושא 

הרבנות, משנודע זאת לרבינו דרש מראש להוריד את הנושא לגמרי מסדר היום.

חייו ופעלו עמ' תנ"ז

יד. בעת הכנסייה הגדולה בוינה התארח החפץ חיים בביתו של הרב שריייבר שהיה 
נכד החת"ס, ורבים מבני העיר ומן האורחים בקשו להתקבל אצלו ולהתברך ממנו, 
ת"ח  שכללה  מירושלים  ישראל  אגודת  משלחת  חברי  אצלו  התקבלו  היתר  בין 
מכובדים ביותר, כאשר ישבו איתו ניסו לערב אותו במחלוקת על הרבנות בירושלים 
שמדברים  על  בהם  וגער  עליהם  כעס  הח"ח   קוק,  הראי"ה  כנגד  להתבטא  וניסו 

לה"ר והורה להם לצאת מן הבית.

בשם ר'  שלום זלוטניק )מנקיי הדעת בירושלים, 
ר"מ בעץ חיים שהיה נוכח בפגישה באופן מקרי(                         

טו. לאחר ההתקוממות ברוסיה בשנת תרס"ח, לרגל האוירה המהפכנית שהחלה 
להכות שורשים ברוסיה, התכנסו בראדין אנשי ההמון ויסדו חברה קדישא חדשה 
הרקע  הנראה  )ככל  גדולה  מחלוקת  מכך  להתפתח  ועמדה  הקיימת  הח"ק  נגד 
למחלוקת היה כספי, באשר היו טענות על גובה אגרת הקבורה וכו'(, בשבת בעת 
היו  לו  אחים,  האלה:  כדברים  ואמר  הבמה  על  רבינו  עלה  הכנסת  בבית  התפילה 
נותנים לי אלפיים רובל שאבוא לדרוש לא הייתי מסכים, אני זקנתי וכל שעה יקרה 
לי ובכסף לא הייתי מוכר זמני, אבל אני רואה הכרח לדרוש לפניכם, אני נמצא פה 
יותר מחמישים שנה והריני זוכר את כל היהודים שעמדו אז בבית הכנסת, פלוני 
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אלמוני וכו', ואיפה הם כולם היום? הזכר שנשאר מהם הן רק גבעות ומצבות בבית 
הקברות, ורבים שהיו אז ילדים נמנים כעת בין הזקנים, הלואי שכולנו נאריך ימים, 
מה  על  וחשבון  דין  למסור  נאלצים  ונהיה  לשם  כולם  נבוא  הרי  סוף  כל  סוף  אבל 

שעשינו  כאן.

ודעו לכם רבותיי ענין המחלוקת הוא דבר חמור מאד שאף מי שמקיים הרבה מצוות 
יראו שם את אימת הדין יתפסו  ואני בטוח שאם  זורק אותם לצרור נקוב,  כאילו 
בכל קש כדי להנצל ויאמרו שהיה בעירנו יהודי בשם ר' ישראל מאיר שחשבו אותו 
לי  יש  ולכן אני מבקש מכם שלא תזכירו את שמי,  והוא ראה הכל ושתק,  לת"ח 
חבילה שלי ואינני יודע איך אעבור את הדין, ואיך אוכל לקבל עליי אחריותם של 

אחרים.

תוך הדברים פרץ רבינו בבכי וכל גופו החל לרעוד מפחד.

ההשפעה על הקהל הייתה גדולה וקיבלו עליהם לבטל מיד את הח"ק החדשה, ועוד 
תקנות כראוי לגמילות חסד של אמת.

                           חייו ופעלו עמ' שנ"ז, המאורות הגדולים עמ' שכ"ג

נודע  הדבר  ידועה,  אישיות  נגד  ראדין  בישיבת  מחלוקת  פרצה  תר"ע  בשנת  טז. 
"ישיבתינו  ואמר  רועד  ופנה אליהם בקול  כינס את תלמידי הישיבה  והוא  לרבינו 
נקראת בשם חפץ חיים וזה מכוון למה שנאמר מי האיש החפץ חיים אוהב ימים 
הוא,  משלנו  לא  לנו,  שייך  איננו  במחלוקת  שמחזיק  מי  לפיכך  וכו'  טוב  לראות 
מחלוקת בישיבה שנקראת על שמי חס ושלום מוטב ותבטל!" ועוד האריך רבינו 
כי  כן הזכיר  ואחיתופל שנענשו על שנאת חינם,  דואג  ועל  ר"ע  לדבר על תלמידי 
איננו נהנה מקופת הישיבה "כי הוא זה", וכמה עמל השקיע בעת יסוד הישיבה, נדד 

למרחקים למצוא תומכים, והאריך הרבה בגנות המחלוקת.

חייו ופעלו עמ' שנ"ד

בספר דוגמא משיחות אבי מרחיב בנו ר' אריה לייב בקשר למחלוקת הנ"ל שהייתה 
מן  שחלק  והנהגות  גדרים  בישיבה  הנהיג  אשר  ירוחם  ר'  הגדול  המשגיח  בענין 
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הישיבה  כאשר  עימהם,  הסכים  לא  הבחורים 
ואפילו הושיבו  ובין מתנגדיו,  בין תומכיו  נחצתה 
בטענות  שידון  קדשים  כולל  מתלמידי  ב"ד 
הירש  צבי  ר'  רבינו  של  המיוחד  חתנו  שהועלו, 
לרגישות  מודע  והיה  הישיבה,  מנהל  שהיה 
המיוחדת של הח"ח מכל מחלוקת, ניסה להעלים 
כאשר  אח"כ  ואמנם  מרבינו,  המחלוקת  דבר  את 
נודע לו נשבר רוחו מאד, ונכנס אל הישיבה ודרש 
כשעתיים במרירות נפש על עון המחלוקת, וסיים 
כי עם כל חביבותו ללומדי התורה מוטב שיאבדו 
יכנס  הח"ח  שהוא  מאשר  ישיבות  שבעים  אפילו 
לחבורת כת בעלי לשון הרע, כאשר נוכח רבינו כי 
המחלוקת לא נפסקה  לחש  לר' ירוחם כי למען 

ירוחם שמע לעצתו  ר'  ואכן  לישיבה אחרת,  קיום הישיבה כדאי שיעתיק מקומו 
ראדין  ישיבת  מתלמידי  וכשמונים  עולם(  לתהילת  זכה  )ושם  מיר  לישיבת  ועבר 

שהיו כרוכים אחריו, הצטרפו אליו ועברו ג"כ לישיבת מיר.                           

    דוגמא משיחות אבי זצ"ל עמ' פ"א

יז. רבינו כל כך רחק ממחלוקת עד שהזהיר לאחד ממקורביו כי למען ד' לא ילין 
בעיר פלונית משום "ששם בוערת מחלוקת לשם שמים" והלה בידעו את קפידת 

רבו מסר נפשו לקיימה.

                                                         הצדיק ר' שלמה עמ' כ"ח

יח. הג"ר מרדכי צוקרמן זצ"ל מתלמידי ישיבת ראדין שהיה מקורב לרבינו, סיפר 
כי כשנה לפני פטירתו הרגיש רבינו שיש בישיבה איזה ענין של מחלוקת בענייני 
שנכנסו  לאחר  לביתו,  אליו  יכנסו  הישיבה  שבני  להודיע  שלח  אחד  יום  הישיבה, 
ובאו, מספר הרב צוקרמן: ראינו מחזה כזה שעד היום לא מש ממני, הח"ח החלש 
והישיש עמד כשהוא נתמך בשולחנו והיה משולהב כאש והוא אמר בריתחא את 

המשפט הבא:

רבי ירוחם ליוואוויץ
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"ישיבה של החפץ חיים נוסדה על השלום – מחלוקת החוצה" ושוב חזר על דבריו 
"ישיבה של החפץ חיים נוסדה על שלום – מחלוקת החוצה" וסימן בידיו כמשליך 

משהו החוצה, ושוב חזר על הדברים שלש פעמים, וראינו איך שהוא בוער בדברו.

ומאותו מעמד ועד עצם היום הזה אני ברחתי ממחלוקת כל החיים.
מאיר עיני ישראל א' עמ' 263

יט. חתנו של רבינו ר' מנחם מנדל זקס כותב כי רבינו נמנע בקביעות לגלות את 
הנימוקים להחלטותיו, ופעם אחת גילה לו את הסיבה וכה אמר "אם אפרט מדוע 
אני רוצה שמשהו מסויים יעשה, הסיבה שאפרט רק תעורר ויכוח עם מי שרואה 

את הדברים בצורה שונה, ואתה יודע עד כמה אני מתעב מחלוקת..." 

מאיר עיני ישראל ח"ה עמ' 7

כ.  בעיר אחת שבה כיהנו שני רבנים, אירע שנולד ילד בזמן בין השמשות והנה, 
כאשר ספק שמיני ספק שביעי חל ביו"ט ראשון וודאי שאין מלים, ואולם נשאלה 
שאלה האם למולו ביו"ט שני שהוא ספק שמיני ספק תשיעי, פסק רב אחד לאיסור 
בין המצדדים  נתלקחה בעיר מחלוקת עצומה  והשני פסק להיתר, כתוצאה מכך 

להיתר ובין השאר והעיר הייתה כמרקחה.

באותה שעה שהה בעיר תלמיד מישיבת ראדין שהגיע להוריו לרגל החג, ומיד אחר 
החג נתבקש הבחור לנסוע אל החפץ חיים לשמוע חוות דעתו.

כאשר הוצעה השאלה לפני רבינו ניסה בתחילה להתחמק מתשובה בטענה שאיננו 
רב ולא מורה הוראה וגם את ספריו לא חיבר בשביל רבנים, אך משהפציר בו הבחור 
וכתב מכתב אל אנשי  רבינו  נעתר  ואם בישראל,  עיר  נוגע לשלומה של  כי הדבר 
העיר, ובו נאמר כי שאלה זו תלויה במחלוקת גדולי הפוסקים )הרמב"ם והרא"ש(, 
וכל אחד מן הרבנים יש לו על מי לסמוך, לפיכך חלילה להם להתקוטט בעבור זה, 

ועושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום ביניהם.
חייו ופעלו ח"ג עמ' תתקל"ב
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כא. במאבק נגד החפשיים ופריצי הדור דעתו של רבינו הייתה שלא להיאבק בדרך 
כחש  בדברי  בגלוי  שימרדו  וגורמים  רשעותם  את  מגבירים  שבכך  כיון  מלחמה, 
ולעג לכל דבר קדוש, וזה גם עלול ליצור השפעה שלילית על יהודים תמימים, ויצא 
השכר בהפסד, הוא הסתמך על דברי חז"ל שהפסוק "ענה לכסיל כאוולתו" מכוון 
לאפיקורס נכרי אבל לא לישראל )דפקר טפי(, שיטתו שבמקום לצאת במלחמה 
שיעורי  חינוך  ומוסדות  ישיבות  ייסוד  כגון  בפעולות  לעסוק  יש  החפשיים,  כנגד 

תורה ומוסר, דרשות והרצאות וכו', בדרך זו נהג כל ימיו.

                תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 45 )וכן מכתבי הח"ח עמ' 81(

כב. גם כאשר עלתה על הפרק שאלה של קירוב רחוקים העדיף רבינו ללכת בדרכי 
נועם, ומפורסם שרבינו הגיע לעיר ריגה בחורף תרע"ג והופתע לגלות חנויות רבות 
מאד שפתוחות בשבת )מטרת בואו הייתה לאסוף כסף לישיבה ואולם עקב המצב 
שמירת  בנושא  דרשתו  לאחר  בזאת(,  העיסוק  הוזנח  שבת  חילולי  של  הקשה 
השבת נאספה אסיפה גדולה של רבנים ואנשי ציבור יראים לטכס עצה בזה, הועלו 
הרבה הצעות ואולם נתקבלה עצתו של החפץ חיים, שהרבנים והיראים יתחלקו 
ביניהם, ויכנסו לחנויות של מחללי השבת בע"ש בזמן השקיעה, ויאמרו בזה הלשון 
"עכשיו העת לסגור החנויות כי שבת היא", ולא יתווכחו ולא ידברו יותר מאומה, 
אלא לעבור מחנות לחנות ולומר את הדברים בדרכי שלום, למרבית הפלא עצתו 

הצליחה להפליא ורוב החנויות של היהודים נסגרו.

מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 323 

כל  את  ביהמ"ד  חובשי  דורו  בני  מכל  ביותר  ידע  אבי  מר  לייב,  ר'  בנו  כותב  וכן 
וחמישים  במאה  הכבד  אל  הקל  מן  שבהם  וההשתלשלות  המשכילים  תעלולי 
שנה מהשכלת ברלין והלאה עד דורנו, ואעפ"כ לא יצא בשום מקום בספריו כנגד 
ויכוח עמהם  יועיל שום  לא  וגידופים...כי  ובחירופים  המחדשים במלחמת תנופה 
ובכמה פעמים עוד מזיק, אמנם עצה אחת יש, הם משכימים ואנחנו משכימים וכו'.

                                                       דוגמא משיחות אבי סעיף מ"ו
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כג.  גם קיום מצות תוכחה סבר רבינו שיש לקיימה בדרכי נועם, ומעשה ונזדמן 
מגיד אחד לראדין ושמע את החפץ חיים משוחח עם התלמידים בנושא של "הוכח 
תוכיח" ובתוך דבריו ציין שמי שחננו ה' בכשרון ובלשון מדברת צחות, חובה עליו 
הח"ח  משסיים  מעלליהם,  על  אותם  ולהוכיח  העם  אל  לדבר  סגולותיו  את  לנצל 
את דבריו ניגש אליו המגיד בתלונה, הנה בא אני מעיר פלונית, בבואי לשם נודע 
לי שנפרצו שם גדרי הצניעות והטהרה וגם ישנם מחללי שבת בפרהסיה, בשבת 
עליתי על בימת בית הכנסת ונשאתי דרשה נלהבת, שהכילה דברי תוכחה על כל 
הפרצות ששמעתי עליהם, והנה בטרם סיימתי את דבריי, התעוררה מהומה רבתי 
בקהל וכמעט שהורידוני בכח מן הבימה, ונאלצתי להפסיק את הדרשה באמצע... 

האם לא צודק התנא שאומר "תמה אני אם יש בדור הזה מי שמקבל תוכחה?". 

שאל אותו הח"ח איך השמעת את דרשתך, תאר נא לי,

"מה שייך איך, האם יכולתי לעבור בשקט על ההפקרות הנוראה? מובן שזעקתי 
מנהמת לבי והרימותי קולי במוסר, בתוכחה ואזהרה"

השיבו הח"ח בקול רגוע ומלטף, אמור נא ידידי, בעת הנחת תפילין בבוקר בקיום 
מצות "וקשרתם", גם אז הרמת קול רעם וזעקה?, הסבר נא לי אפוא מה ההבדל 
בין קיום מצות תפילין לקיום מצות תוכחה? כשם שאין צורך לקיים מצות תפילין 

ברעש גדול, כך אין צורך לקיים מצות תוכחה בקולי קולות.

                                                                  חייו ופעלו עמ' של"ט

כד. בעת אסיפה שבה השתתף החפץ חיים הוצגה דרישה לצאת בגלוי נגד מחנה 
מנת  על  הדיבור  רשות  את  רבינו  נטל  עול,  כפורקי  ולפרסמם  ולהכריז  מסויים, 
להרגיע את האוירה ואת חמומי המוח, הזכיר רבינו את דתן ואבירם שמשה רבינו 
הכיר את התנהגותם ממצרים, ואעפ"י כן מציינת אותם התורה "קריאי מועד אנשי 
שם" ואמרו חז"ל  "מיוחדים שבעדה... שהיה להם שם בכל העולם" )סנהדרין ק"י 
ע"א( הסביר הח"ח דהיינו שהיו מוזמנים לכל אסיפה ולכל כינוס, כלומר שלמרות 
שמשה רבנו ידע את טיבם אעפ"י כן לא הרחיק אותם אלא ניסה לקרבם כדי לרסנם 

ולבל יהפכו גרועים מכפי שהיו.

חייו ופעלו ח"ג עמ' תת"ש
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לסיום הפרק ראוי לצטט את רבינו במכתבו אשר כתב לאדמו"ר מאלכסנדר )לאחר 
הכנס הגדול בורשה ולאחר שהצליח בין היתר לעשות שלום בין האדמורי"ם מגור 
ואלכסנדר( ובסיום מכתבו הנ"ל כתב וזה לשונו: "כללו של דבר אין ענין רע בעולם 

כמו המחלוקת ואין דבר יותר טוב בעולם מהשלום".
                                       חייו ופעלו ח"ב עמ' תקפ"ו

החפץ חיים בהגיעו לכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, קיץ תרפ"ג
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י. נתיב הזהירות מלשון הרע ורכילות

דורו  בני  כל  על  עלה  כמדומה  הלשון  שמירת  בענייני  לייב  אריה  ר'  בנו  כתב  א. 
והמפליא, כי לא היה מקמץ בדיבור ובכל מקום וכבכל מסיבה היה ראש המדברים, 

ולא אמר אדם מעולם כי תפס את הח"ח בדיבור מגונה.       

דוגמא מדרכי אבי סעיף ג'

גם הרב שך היה מספר כי מקובל לחשוב כי החפץ חיים היה ממעט בדיבור כדי לא 
להכשל בעוון לה"ר ואולם האמת שהיה מדבר הרבה מאד, ואעפ"י  לא דיבר לשון 

הרע.                

בסערת אש )הרב רפאל וולף( עמ' צ"ד

ב. בעת שהוציא רבינו את ספר החפץ חיים הגיע לביתו של הגאון ר' ברוך מרדכי 
ליפשיץ מנוברדוק ובקש הסכמה על ספרו, הגאון הנ"ל הביט בחיבור והתפעל מאד, 
ואולם היה מסופק האם הח"ח חיבר את הספר מגודל יראתו או שהוא רק מתעניין 
תלמידיו  את  הלה  שלח  בינתיים  בעיר.  מה  זמן  שיתעכב  מרבינו  ובקש  ומפלפל, 
לתהות על קנקנו והנ"ל סבבו אותו ונשאו ונתנו עמו כל היום בכמה עניינים ושיחות 
רבם  לבית  חזרו  ערב  לעת  בידם,  עלתה  לא  ואולם  לה"ר  בדברי  להכשילו  בכוונה 
ואמרו כי לא יכלו לתפוס אותו בשום דיבור איסור, ואז נתן הג"ר ברוך מרדכי את 

הסכמתו. 

 דוגמא מחיי אבי סע' ג'

ונאה מקיים חפצו  "והוא נאה דורש  ציין על רבינו  נ.ב. אכן בהסכמת הנ"ל לספר 
לזכות את הרבים ולהוציא יקר מזולל".   
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ג. יהודי עשיר הגיע פעם לורשה מארץ רחוקה ובאותה עת שהה רבינו בעיר, היה 
זה בחודש אלול והחפץ חיים ערך בעיר מגבית לישיבה, יהודי העיר בהמוניהם צבאו 
על פתח בית המלון כדי לזכות ולהתברך מברכות פיו לרגל השנה החדשה. העשיר 
הנ"ל שמע על המצאו של החפץ חיים  בעיר ותכנן גם הוא להגיע אליו ולהתברך, 
מאד  הצטער  לראדין,  וחזר  העיר  את  חיים  החפץ  עזב  לכך  שהתפנה  עד  ואולם 
נוסע לראדין על מנת  העשיר על שהחמיץ את שעת הכושר הזו, והחליט כי הוא 

לפגוש את הצדיק.

העגלה  מן  שירד  מיד   דרך,  וטלטולי  ברכבת  ארוכה  נסיעה  אחר  לראדין  בהגיעו 
נחפז לברר היכן מעונו של החפץ חיים ופגש ברחוב אדם קשיש נמוך קומה ושאלו 
היכן הוא ביתו של החפץ חיים, "למה זה תשאל עליו" השיב לו הזקן ופניו מפיקות 
כל הדרך הארוכה  זו" לעג האורח "בשבילו עשיתי את  יפה היא  תמיהה, "שאלה 
מורשה ועד הנה, הנה נא זקנתי ועלי לחזור לביתי הרחוק במדינת הים ורציתי פעם 
אחת בחיים לראות את החפץ חיים ולקבל ממנו ברכה, ואם לא עכשו אימתי", חייך 
לו הישיש ואמר "לו לעצתי שאלת לא הייתי מייעץ לך לטרוח טרחת חנם זו, האמן 
לי לא כדאי כל הטורח הזה, וכי מי ומה הוא החפץ חיים? הריהו יהודי ככל היהודים".

מענהו "המחוצף" של הזקן הוציא את האורח מכליו והוא החל לצעוק "איככה לא 
תבוש זקן אשמאי שכמותך, להעיז פנים נגד קדוש עליון, אשר לפתחו משכימים 
את  "רק  בניחותא  הזקן  השיב  כעס",  לידי  להביאך  לי  חלילה  הדור?!.."  גדולי  כל 
האמת אמרתי כי החפץ חיים הוא יהודי ככל היהודים". ראה האורח כי מדובר בזקן 
משונה ומוזר, פנה והלך לו, ושאל אחרים היכן הבית של הח"ח עד שהגיע לביתו 
של רבינו, דפק בדלת קיבל רשות ונכנס, המשרתת בקשה ממנו להמתין מעט עד 
שהחפץ חיים יגיע, כעבור זמן קצר נפתחה הדלת והנה הזקן המוזר מרחובה של 
העיירה נכנס, והמשרתת הודיעה לאורח שהנה החפץ חיים הגיע, האורח בראותו 
כי אין זה אלא הזקן שאותו חירף וגידף וכמעט פרחה נשמתו, "אויה לי את רבינו 
לא  "מאומה  חיים  החפץ  הרגיעו  רבי",  לי  נא  סלח  אנא,  וגידפתי,  חרפתי  הקדוש 
על  זכות  לי  שנתגלגלה  אלא  עוד  ולא  לכבודי,  קנאת  אדרבה  הלא  בכבודי,  פגעת 
הרע,  לשון  הלכות  על  חיים  חפץ  ספר  ב"ה  חיברתי  הנה  לי הלכה,  ונתחדשה  ידך 
ואולם הלכה אחת נעלמה ממני, שאסור לו לאדם לספר לשה"ר על עצמו, ואתה 
חיים  החפץ  בחריפות",  כשהוכחתני  בי  נהגת  ויפה  זו,  הלכה  אותי  שלמדת  הוא 
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וישיב את נפשו שודאי עייף הוא מעמל  ליבו  ובקש שיסעד את  המשיך להרגיעו 
הדרך, ולבסוף האציל עליו את ברכותיו.

                                                     חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרע"ה       

הערת המלקט: יש לדון האם התכוון רק לנחמו או שאכן באמת יש פה איסור.                 

והנה הח"ח עצמו )סוף כלל א' ובבאמ"ח סט"ו( מביא ראיה מישעיהו שאמר "ובתוך 
עם טמא שפתים אנכי יושב" ורק על כך נתבע, אבל על מה שאמר על עצמו "כי איש 
טמא שפתים אנכי" לא הייתה כל טענה, ואומר הגר"ח קנייבסקי )ראה בספר ח"ח 
הוצאת דרשו( שיש לחלק כאשר אדם מדבר על עצמו לה"ר, והשומע יודע שהוא 
מדבר על עצמו אכן זה מותר אבל כאשר אדם שומע לה"ר על דמות ידועה ואיננו 
יודע שהמדבר עימו הינו אותה דמות, כמו במקרה שלנו שהשומע שמע לה"ר על 
החפץ חיים ולא ידע שהדובר הוא הח"ח בעצמו, יש פה איסור )ויש פה גם ענין של 

התכוון להעלות דבר איסור ועלה לו היתר, שצריך תשובה(

בעניינו  הגונים  שאינם  דיבורים  רבינו  של  הבית  מבני  אחד  דיבר  אחת  פעם  ד. 
לי  די  כאלה  דיבורים  לשמוע  חפץ  "אינני  ואמר  מאד  חיים  החפץ  קצף  פלוני,  של 
בחסרונות של עצמי".התנצל המספר ואמר אותו פלוני היה כאן וסיפר על עצמו את 
הדיבורים הנ"ל, ענה לו החפץ חיים "אין בעיה בכך שאדם סוטר לעצמו, אבל אין 

בזה היתר לאדם אחר לחלוק לו סטירה". 

                                                     חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרע"ג

שוחחו  הדרך  בכל  בהמות,  סוחרי  עם  אחת  בעגלה  לנסוע  לרבינו  נזדמן  פעם  ה. 
לב  שם  ולא  במחשבותיו  שקוע  ישב  רבינו  וכו',  וסוסים  שוורים  על  הסוחרים 
החפץ  אחרים,  סוחרים  על  וללעוג  לדבר  היושבים  אחד  החל  לפתע  לשיחותיהם, 
חיים כאילו הקיץ משנתו והעיר להם בנחת "אחים עד כה עסקתם בשיחה נאה על 
בעלי חיים מדוע עברתם לשוחח על הבריות, הרי אתם עלולים לעבור על עבירות 
וכו', שכניו לעגלה שחשבו אותו ל"משולח" החלו  חמורות של לשון הרע רכילות 
ללעוג לו, רבינו לא ענה להם וקיווה שבכך יפסיקו את דברי הלה"ר, ואולם לאחר 
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שחזרו לסורם ולמרות תחנוניו המשיכו לדבר לה"ר, ביקש מן העגלון שיעצור ויוריד 
אותו באמצע הדרך.  

בעת נסיעותיו של רבינו להפצת ספריו הגיע רבינו לעיר פשיסחא שבפולין, רבינו 
נהג לחזר על פתחי בעלי בתים ולהציע את ספריו למכירה, מכיון שלא הכיר את 
ובמקומות  העיירה  ברחובות  הבקי  בחור  קצוב  בשכר  לו  להעמיד  ביקש  העיירה 
מגורי היהודים החרדים לדבר ה', ואכן כך נעשה, והנה תוך כדי לכתם התקרבו אל 
ביתו של יהודי מכובד, ונענה הנער ואמר לחפץ חיים, "כאן גר יהודי עשיר, אך אל 
תפנה אליו כיון שהוא קמצן גדול" אך יצאו הדברים מפי הנער, נעצר רבינו הוציא 
מכיסו את כל סכום הכסף שנקצב לנער ליום שלם, נתן בידו את הכסף ושלחו מעל 

פניו.

מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 325
)מפי הרה"ח ר' יוסף הורוביץ ששמע מפי ר' משה בוים שאירח את הח"ח באותם הימים(        

ו. פעם יצא החפץ חיים יחד עם אדם גדול נוסף בענין דחוף של מצוה, בהגיעם לאחד 
המקומות פנו לתור להם מקום לסעוד את ליבם, לאחר שמצאו מסעדה נאותה של 
אשה יראת שמים ישבו שניהם לאכול, בתוך הסעודה נכנסה בעלת הבית ושאלה 
אותם האם האוכל ערב לחיכם, החפץ חיים ענה מיד כי האוכל טוב מאד, ואילו הרב 

השני אמר כן, האוכל טוב למדי, אם כי חסר היה מעט מלח.

שמעה בעלת הבית ויצאה מן החדר, מיד בצאתה תפס רבינו בידיו את זקנו וראשו 
ואנחת שבר בקעה מגרונו ואמר, אוי ואבוי, כל ימי נזהרתי מלדבר ולשמוע לשון 
הרע, ועתה נכשלתי פה ממש, מתחרט אני על הנסיעה ובודאי שלא הייתה מצוה 

בנסיעה אתכם!

כשראה אותו אדם גדול כיצד התעטף החפץ חיים ביגון, נאחז חרדה ותמיהה, מה 
לו לרבינו כי נזעק ונסער כל כך מה כבר אמרתי איזה לשון הרע היה פה?

ענהו רבינו כלום אין לשה"ר במה שאמרתם, הן לא היא שבישלה את האוכל, כי 
אם המבשלת שהיא מעסיקה והיא אשה אלמנה, ומיד כששמעה בעלת הבית את 
והיא  המסכנה,  המבשלת  על  בטענות  ופתחה  למטבח  הלכה  המלח,  על  הטענה 
ודאי ענתה שכן שמה מלח, ואז הרעימה בעלת הבית את קולה וגערה בה באומרה 
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הלא הרבנים הסועדים על שולחני אומרים שחסר מלח וכי יעלה על הדעת שהם 
שקרנים? וכו', וכך התפתח ויכוח גדול שבסופו פוטרה המבשלת ממשרתה...

אותו הרב, חבירו למסע, יושב ושומע בהקשבה את הדברים, ופליאתו גוברת מרגע 
לרגע על דמיונו המופלג של רבינו, מנין לו כל זאת האין פה הגזמה?.

ענה לו החפץ חיים אם כן, אם ברצונכם להיווכח שצדקתי, בא ניכנס שנינו למטבח 
ונראה מה מתרחש שם, קמו שניהם ונכנסו למטבח, ומצאו איך שתי הנשים נרגזות 
ומוחות דמעה מעיניהן, וזאת לאחר שבעלת הבית הודיעה למבשלת על פיטוריה. 
כשראה אותו אדם מה שקרה השתדל בכל כוחו לשנות את רוע הגזירה ואף שילם 

ממון עבור האלמנה שתוכל לחזור לעבודתה.

מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 329
)מפי ר' משה שטרן ששמע את הסיפור מפי ר' יעקב קמינצקי(

השוחט  של  בביתו  ושבת  ידוובנה,  לעיירה  משולח  היותו  בעת  רבינו  נזדמן  ז.  
אומר  השוחט  את  שמע  שלישית,  לסעודה  ידים  ליטול  שהתכוון  בעת  המקומי, 
לאשתו דבר לשון הרע על הקצב שמשקר ואומר על בשר מסויים שהוא "חלק", 
מיד בשמעו את הדברים נשא רבינו את רגליו ונעלם מן הבית, משהרגיש השוחט 
שם  וסועד  ממכריו  אחד  אצל  יושב  להפתעתו  ומצאו  לחפשו  אץ  איננו,  שהאורח 
סעודה שלישית, התפלא השוחט ושאלו מה ראה לשנות, הסביר לו רבינו שלצערו 
נבצר ממנו להשאר בביתו משום שאם יש לו טענות כלפי הקצב הרי זה ענין של 
איסור והיתר ויכול להזמינו אל הרב או להוכיחו בינו לבינו, אבל לדבר על כך לפני 
אשתו הרי זה לשון הרע, והיות והוא מוכר את הספר חפץ חיים אינו רשאי להתאכסן 

בבית שעוברים בו על איסורי לשה"ר.

                                                    חייו ופעלו א' עמ' קכ"ג

ח. פעם אחת נשאל החפץ חיים מדוע לא הכניס בספרו את ההלכה שמותר לספר 
לשון הרע על מי שמרשה לאחרים שיספרו עליו לה"ר, וזו הייתה תשובתו אפילו 
אם לפי הדין מותר באופן כזה לספר לה"ר הרי לא היה כדאי לפרסם הלכה זו, שכן 

היתר כזה ודאי שהיה גורם ללה"ר מרובה.
חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרע"ג
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ט. סיפר ר' אריה לוין כי בעת שישב ולמד בבית הכנסת בעיר מולדתו ארלוי, נכנס 
רבינו החפץ חיים לבית הכנסת לצורך מכירת ספריו, רבינו שם לב כי לוח "שויתי" 
זכוכית שחוצצת  לנרות ללא  שעל עמוד החזן שהיה כתוב על קלף, מונח בצמוד 
כיון  ד'(,  ס"ק  א'  )מ"ב  מחיקה,  מחשש  הפוסקים  ע"י  נאסר  זה  ודבר  ומבדילה, 
שהבחין בכך שאל את אחד האנשים מדוע אין מחיצת זכוכית על לוח הקלף, הלה 
הצביע מיד על איש אחד ואמר לרבינו הנה, זה הגבאי כאן, "והוא אינו רוצה לשים 
זכוכית", אך יצאו הדברים נתן החפץ חיים זעקה בחרדה עצומה "לשון הרע", ותיכף 

ברח מן המקום.

סיים ר' אריה שקול הזעקה של רבינו החרידו, והכניס בו פחד של ממש לשמוע 
ולדבר לשון הרע עד היום הזה, והשפיע עליו יותר מכל ספרי המוסר.

                                                    מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 315

ישיבת ראדין(  )תלמיד  וואלקין  דוד  ר' שמואל  וולקין בשם סבו  ר' אהרן  סיפר  י. 
מן  בורח  תמיד  שהוא  וענה,  שמים  לשם  במחלוקת  להתערב  פעם  שהתבקש 
המחלוקת משום שעומדים לנגד עיניו דברי החפץ חיים שכאשר היו פונים אליו 
באיזה נידון של תיקון היה שואל "האם חישבתם בכמה לשון הרע ורכילות יעלה 

התיקון" )ובלשונו "וויפאל לשון הרע און רכילות וועט דאס קאסטען"(.

                                                      מאיר עיני ישראל ח"ד עמ' 190

בעל  היה  המספידים  ובין  חיים,  החפץ  בהלווית  נוכח  שהיה  שך  הרב  סיפר  יא. 
ה"אפיקי ים" אשר סיפר שפעם בא לרבינו עם שאלה שהציעו לו רבנות בשתי ערים, 
והחל מונה את המעלות שבכל מקום ואולם כאשר הגיע למנות את החסרונות גער 
בו הח"ח ואמר "כבר ששים שנה שאני לא מדבר ולא שומע לשון הרע ועכשיו אתה 

רוצה לדבר לפניי לה"ר על עיר שלימה!"

                                        בסערת אש עמ' צ"ד )מפי הרב רפאל וולף(  



ם י י ח ץ  פ ח ה ת  ו ב י ת נ ב קד

יב. לאחר נפילת הצאר הרוסי וכינונה של ממשלת קרנסקי נוצרה ברוסיה אוירה 
מספר  רק  נמשך  החדש  )המצב  להתארגן  ליהודים  נתנו  שבה  וחופשית  נעימה 
חדשים עד שפרצה המהפכה הקומוניסטית(, גם היהדות החרדית ברוסיה החלה 
חיים  החפץ  היתר  בין  השתתפו  שבה  רבנים  אסיפת  התכנסה  ופעם  להתארגן, 
והאדמו"ר ר' שלום דוב שניאורסון מלובביץ. בהמשך האסיפה הוחלט על בחירת ועד 
פועל, מייד קם רבינו ממקומו והתנצל שלצערו נבצר ממנו להשתתף בהתיעצות, 
משעמד לעזוב את החדר קם האדמו"ר מלובביץ מופתע ונטפל אליו בשאלה מדוע 
שיכהנו  באנשים  לבחור  ועומדים  שהיות  הח"ח  השיבו  האסיפה,  את  עוזב  הוא 
בועד הפועל הרי שינקבו בשמות ויחל דיון על האנשים המוצעים וודאי גם יחפשו 

מגרעות שיש בהם, לפיכך הריהו חושש מלשון הרע.        

                                                           חייו ופעלו עמ' תכ"ה 

ידעו  מקורביו  ורק  בשמיעה  התקשה  והוא  אזניו  כבדו  רבינו  של  זקנותו  לעת  יג. 
להשמיע לו את הדרוש לו, פעם ביקר אצלו רב אחד ושאלו מדוע הוא נמנע מלדרוש 
ברופאים מומחים שיכולים להקל עליו את השמיעה, ענה לו רבינו שאיסור לשון 
הרע הוא גם בדיבור וגם בשמיעה, והנה בדיבור יכול הוא ב"ה לשמור עצמו שהרי 
הפה הוא ברשותו, ברצונו מדבר וברצונו שותק, מה שאין כן בשמיעה, כאן צריכים 
לעיתים בתחבולות כדי להמנע משמיעת לשון הרע, לפיכך ישנה תועלת בכבדות 

השמיעה, שהרי ניצל ע"י זה משמיעת לשון הרע.      

                                            מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' כי תצא          

נ.ב. מסיבה דומה לא השתמש רבינו גם במשקפיים גם בזקנותו והסביר כי די במה 
שהוא רואה סביבו ולמה צריך לראות "ולמה אשא עיני למרחוק?".   

תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 126



קה

יא. נתיב הזהירות מנתינת מכשול

לשקיעה  סמוך  בע"ש  אליו  הגיע  שרבינו  קהילה  רב  בשם  סופר  הלוויתו  בעת  א. 
והניח אצלו כיס מעותיו, אחר שבת שהה שם עוד זמן מה ומכר ספריו, והתעתד 
לנסוע משם, ונפרד מן הרב בברכה כנהוג )ולא ביקש כיס מעותיו(, והיה מוכן כבר 
בו  לו לבוא אליו, גער  והגיע שמש ב"ד בשם הרב הקורא  באכסניה לנסוע משם, 
הרב על היותו כזה "שלימזל" השוכח את מעותיו, וענה לו רבינו בענווה לא שכחתי, 
אבל נכשלתי ועברתי על דברי חז"ל בסוף איזה נשך שאסור להניח דבר בלי עדים 
ואפילו אצל ת"ח, שלפעמים טרוד בגירסא ושוכח ואיכא בזה לאו דלפני עור וכו', 
וכאשר נכנסתי אצל הרב לכבודו ולא הזכירני , יראתי לבקשו פן אבוא לידי לפני עור 
וגמרתי בדעתי למחול לכם והרי הם שייכים לכם, ענה הרב איני חפץ במתנתכם 
)ומה שלא הזכרתי היה לנסות אתכם(, וסוף דבר היה שהרב נתן את הכיס לרבינו 

במתנה ונפרדו.

                                          דוגמא מדרכי אבי סעיף ט'

ב. בעת שאשתו של רבינו החזיקה חנות בראדין הזהירה רבינו שלא לקנות מהנשים 
שמביאה  תבואה  כגון  לבעל  שייכים  הכפרים  בני  מנהג  שלפי  דברים  הנכריות 
ואין  הגניבה  על  מצווה  נח  בן  שהרי  מבעלה,  גנובים  בחזקת  והם  שלה  במטפחת 
תתן  לא  עור  בלפני  הקונה  שעובר  ויוצא  מבעלה  וגניבה  מאחר  גניבה  בין  חילוק 

מכשול.

דוגמא מדרכי אבי סעיף נ"ו
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ג. ובספר חייו ופעלו מוסיף באותו ענין שאשתו של החפץ חיים התלוננה כי בכך 
שאסר עליה לקנות את התוצרת של הנכריות היא מרחיקה את הלקוחות הנכרים, 
כיון שכך נסע רבינו אל ר' ישראל סלנטר כדי ללבן את הסוגיה אם שיך בנכרים "מה 

שקנתה אשה קנה בעלה". 

חייו ופעלו עמ' נ"ו  

בנושא  הקפדתו  מפני  אישה  עם  לנסוע  לא  בעגלות  נסיעותיו  בכל  נזהר  רבינו  ד. 
צניעות, פעם כאשר היה בעיר לידא וחפץ לחזור לראדין לקראת שבת עם עגלון 
מבני ראדין, ואולם ראה כי אישה יושבת בעגלה וחשב להימנע מן הנסיעה, ואולם 
אח"כ עשה חשבון שאם לא יצטרף לנסיעה, הרי שהעגלון ייסע לבדו עם האישה 
ויכשל באיסור יחוד, על כן החליט שעדיף לוותר על החומרא שלו כדי להציל את 

העגלון מאיסור חמור.

                                       דוגמא מחיי אבי 

רבינו להגיע לתפילת שחרית, בדרכו פגש קבוצת תלמידים  בוקר אחד איחר  ה. 
נתאחר  מסוימת  סיבה  שבגלל  והתנצל,  אליהם  ניגש  רבינו  הכנסת,  בית  ברחבת 
לבוא בהשכמה, תמהו התלמידים כלום להתנצל בפנינו הוא צריך? כלום יעלה על 
דעתנו לחשוד בו שהתאחר בלי סיבה?, ענה להם רבינו אכן ידעתי שאינכם חושדים 
בי, ואולם רציתי להורות לכם הלכה למעשה שבצאתכם בין הבריות תדעו להזהר 
שלא יתמהו אנשים על מעשיכם, ולא יתחלל על ידיכם ח"ו, כבוד התורה ולומדיה.

                  חייו ופעלו עמ' קפ"ז 

ו. רבינו הזהיר את הסוכנים מוכרי ספריו שלא למכור ספרים לנשים, שמא הן קונות 
שלא מדעת בעליהן ואין להם רשות לקנות ויש פה חשש גזל וכן חשש של לפני עור 

לא תתן מכשול.

שיחות הח"ח
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שירד  כבד  שלג  עקב  מוהליב,  בעיר  רבנים  אסיפת  התקיימה  תרס"ט  בחורף  ז. 
באותה עת נסע רבינו אל מקום האסיפה במזחלת שלג, כאשר הגיע ליעדו הוציא 
החפץ חיים כסף מכיסו על מנת לשלם לעגלון ומספר מטבעות נפלו לתוך השלג, 
האנשים שנכחו במקום וגם העגלון מיהרו לאסוף עבורו את המטבעות, הנער שלמה 
כי העגלון תחב מטבע שנמצאה  יורק( הבחין במקרה  קזרנובסקי )אח"כ רב בניו 
בשלג לתוך כיסו וקרא "רבי, העגלון לקח את הכסף שלך".  "לא, לא, אל תגיד כזאת 
בני" נענה החפץ חיים "לא את כספי לקח- לי הכסף ולי הזהב- יהי לו אשר לו".              

                                                     חייו ופעלו ח"ג עמ' תתשמ"ג        

הערת המלקט: ישנו סיפור מפורסם דומה על יהודי בורשה שחטף מידו את ארנקו 
והחפץ חיים צעק אחריו שהוא נותן לו את הארנק במתנה, וי"א שהסיפור לא היה, 
העולם  מלחמת  בזמן  הגרמני"  "המרגל  הישיבה  לתלמיד  שנערך  במשפט  ואולם 

סיפר הסניגור סיפור זה לבית הדין הצבאי. )ראה בפרק א'(                       
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יב. נתיב מניעת צער הזולת וכבוד הבריות

א. החפץ חיים נזהר מאד שלא לגרום כל צער ליהודי הוא חשש לדעה במכילתא על 
הפסוק "כל אלמנה ויתום לא תענון" אחד עינוי מועט ואחד עינוי מרובה, וכן חשש 
למאן דאמר שאיסור זה נאמר לכל אדם ולא רק ליתומים ואלמנות " )דוגמא מדרכי 
אבי אות ע'( וכן כתב בספר חפץ חיים בפתיחה י"ד בקשר ללאו של אונאת דברים 
"ודע דלאו דלא תונו עיקרו אפילו אם המצטער אינו מתבייש ע"י זה רק צער בעלמא 
שמצוייר שם בגמ' בהרבה אופנים לא יתלה עיניו על המקח" )שם באר מים חיים( 

ב. פעם כשנסע רבינו למכור ספריו, ארע שנסע בעגלתו של עגלון יהודי שהוביל 
משאות וסחורות מישוב לישוב.

היה המקום בעגלה צר ודחוק והעגלה התנהלה לאיטה מכובד משאה ביקש החפץ 
חיים לרדת ממנה וללכת מעט לצידה כדי לחלץ עצמותיו, העגלון שחשב את רבינו 
לעובר אורח נודד חמד לו לצון והחליט להתקלס בו, הצליף בסוסים והתרחק בדהרה 
עד  רגליו  רבינו  שרך  ברירה  באין  הדרך.  אם  על  לבדו  חיים  החפץ  את  בהשאירו 
לעיירה, ושאל שם למעונו של העגלון שילם לו שכרו ולקח את הספרים והתפילין 

שנשארו בעגלה, ועזב את העיר.

ואמנם מלכתחילה, הגיע רבינו לאותה העיירה כדי למכור בה את ספריו, כפי שנהג 
בכל העיירות שבדרכו, אך עתה שכר מיד עגלה ונסע מהמקום, לבל יודע שביקר 

כאן.

ומדוע, כי אם יעלה לבית המדרש ויציע ספריו, והעגלון יבוא אף הוא ויראה שהעליב 
בן תורה ומחבר ספרי הלכה, יגרם לו צער רב, ואיסור מדאורייתא הוא לגרום ליהודי 

צער...                                                                                 

ח"ח החדש עה"ת ויקרא עמ' רי"ח   



ת ו י ר ב ה ד  ו ב כ ו ת  ל ו ז ה ר  ע צ ת  ע י נ מ ב  י ת נ  . ב קטי

ג. בעת גלות הישיבה בזמן מלחמת העולם שהה רבינו בתקופת הימים הנוראים 
בעיר מולדיצ'נה והיה מתפלל שם בבית הכנסת הגדול ביחד עם רב המקום, באותה 
עת כיוון רבינו לגמור את תפילתו לפני הרב כדי שלא יחכו לו ולמנוע חלישות דעת 

מהרב.

חייו ופעלו עמ' ת"ה, המאורות הגדולים  עמ' ש"נ 

ד. בעת גלות הישיבה בימי מלחמת העולם הראשונה לתוך רוסיה התגורר רבינו 
להשיג  המלחמה,  עקב  מאד  קשה  היה  עת  באותה  סנובסק,  בעיר  הסוכות  בחג 
וכל  אחד,  ואתרוג  אחד  לולב  להשיג  הקהילה  הצליחה  ובקושי  ולולבים  אתרוגים 
בני העיר ברכו עליהם, בעת אמירת ההלל כיבדו את רבינו שיקח בידו את האתרוג 
והלולב לשם הנענועים, ואולם הוא סרב, כאשר נשאל לטעם הדבר השיב שודאי 
אותם שבכל שנה קונים אתרוג ולולב יצטערו כאשר יראו אותו מנענע והם אינם 
יכולים, ואין בדעתו לגרום להם צער שהרי הנענוע אינו אלא מנהג ולא כדאי עבור 

כך לגרום צער מיותר.

                                                     המאורות הגדולים עמ' שמ"ט 

יצטרך  לא  שהציבור  תמיד  ומשתדל  מקצר  היה  בציבור  התפלל  רבינו  כאשר  ה. 
כדי  בחגים,  במיוחד   מדאי  יותר  בתפילה  יאריכו  שלא  דואג  היה  וכן  לו,  לחכות 
בזמן  הסוכות  בחג  הייתה  שהישיבה  בעת  בארוחתם,  יתאחרו  לא  הישיבה  שבני 
המלחמה בעיר סומיאטץ  העמידו בעל תפילה ירא שמים ובעל קול ערב שהאריך 
בתפילה, בגמר התפילה נגש אליו רבינו והעיר לו על האריכות, הסביר הנ"ל שיש 
צורך להתבונן בתפילה ולהתעורר קצת, ואולם רבינו דחה את דבריו ואמר שכל זה 

ביחידות, אבל לא על חשבון הציבור.              

                                          המאורות הגדולים עמ' ש"נ 

התקרב  השנה  ראש  בתפילת  סומיאטץ,  בעיר  שהתה  שהישיבה  עת  באותה  ו. 
רבינו לשליח הציבור ולחש באזנו כל הזמן למהר ולמהר, כך שהספיקו לגמור את 
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התפילה באותו זמן שגמרו בעלי הבתים בכל בתי הכנסיות, בתחילה עורר הדבר 
התארחו  הישיבה  מתלמידי  שרבים  התברר  הטעם,  נתגלה  אח"כ  אבל  תימהון, 
בסעודות החג על שולחנותיהם של תושבי העיירה, לפיכך מיהר רבינו את הש"ץ 
כדי שהתפילה תסתיים באותו זמן שהציבור גומר ולא יצטרכו להמתין לתלמידי 

הישיבה.                                                              

תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 137 )בשם הגר"מ חברוני שלמד בישיבה באותה עת(

ז. רבינו השתדל לקצר תפילתו כדי שלא יחכו לו ולא להטריח את הציבור, לעיתים 
ובמיוחד בתפילת שחרית של יו"ט, היה מתחכם ועשה עצמו מתחיל שמונה עשרה, 
ובעצם האריך בק"ש, וכאשר הציבור גמרו תפילה בלחש פסע אחורנית ג' פסיעות 
כאילו גמר ש"ע, הש"ץ היה מתחיל חזרת הש"ץ כאילו חיכו לו, ובעצם רק אז  היה 
מתחיל ש"ע. הנהגה זו בתפילת יו"ט הייתה עקב דאגתו לבחורים חלשים בישיבה 

אשר קשה להם שלא לאכול עד שעה מאוחרת.

                                                שיחות החפץ חיים

אצל  מקום  הזמין  ספריו,  מכירת  לצורך  בעיירות  מסבב  רבינו  שהיה  בתקופה  ח. 
העגלון לנסיעה לקראת שבת לאניקסט, כיון שרבינו היה נזהר ביותר בענייני צניעות, 
לפיכך התנה עם העגלון שאיננו לוקח אישה בעגלתו, העגלון הסכים לתנאי, ואולם 
בשעת מעשה כאשר בא רבינו לעלות לעגלה התברר שיושבת שם אישה, מיד פנה 
לעגלון ואמר לו שאיננו נוסע עימו, העגלון מאד כעס והתפרץ בקללות "קבצן בטלן 
גנב צבוע", רבינו נעצר ובשלוה אמר לו חרש "סוף סוף אין לך מה להתרעם עלי, שכן 
התניתי עמך מתחילה", התרתח העגלון עוד יותר והמשיך בקללותיו, רבינו לא ענה 

לו ופנה ונסע בעגלה אחרת.                                                                             

בשבת בבוקר בבית הכנסת שם לב העגלון הנ"ל כי הציבור חולק כבוד רב לאותו 
הנוסע, כבדוהו בדרשה וביראת כבוד האזינו לכל הגה שיצא מפיו, כאשר הלך לברר 
אצל חביריו מה טיבו של אותו אדם וסיפר מה שאירע לו עמו, הבהילו אותו חביריו 

כי חייו ופרנסתו בסכנה שהרי עלב ופגע בכבודו של הצדיק הגדול החפץ חיים.
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שהעליב  העלבונות  על  לו  שימחל  לפניו  והתחנן  רבינו  אל  שבור  בלב  העגלון  בא 
אותו, משום שלא ידע שהוא החפץ חיים, רבינו שאלו "ואם לא ידעת מה בכך, וכי 

יהודי פשוט מותר להעליב?"

"אבל רבי, מתחרט אני, רחם נא על אשתי וילדיי, מחול לי"

ענה לו רבינו "אם תבטיח לי שמהיום והלאה תזהר לא להעליב או לחרף שום איש, 
אמחול לך", ואכן כך היה העגלון הבטיח ורבינו הושיט לו את ידו תוך מחילה גמורה.

                                                          חייו ופעלו ח"ג עמ' תתש"ו

לפינסק  הסמוכה  לעיירה  הגיע  ספריו  מכירת  לצורך  רבינו  של  מסעותיו  בעת  ט. 
ושמה דרוהיצין והיה גר שם יהודי ת"ח בשם ר' מרדכי לייב הכהן קמינצקי אשר 
קנה את ספריו ושילם לו במזומן, כעבור זמן מסוים הופיע שוב החפץ חיים למכור 
ספרים ולגבות את החובות מאלה שטרם שילמו והיו רשומים בפנקסו, והנה שולח 
רבינו שליח לר' מרדכי הכהן לצורך גביית ה"חוב", סר הנ"ל אל רבינו להעמידו על 
טעותו, הוציא החפץ חיים את פנקסו והראה לו שכתוב שם מפורשות כי ר' מרדכי 
הכהן מדרוהיצין חייב כך וכך, תמה הנ"ל וטען שלא יתכן משום שאינו חייב לאיש 
ששמו  בעיירה  נוסף  יהודי  שישנו  התברר  דבר  של  בסופו  אחת,  קופיקה  אפילו 
והוא אכן נשאר חייב כסף בעת שקנה  לייב הכהן  מרדכי הכהן אבל איננו מרדכי 

ספרים בפעם הקודמת.

נפעם רבינו מן הטעות והחל לבקש מחילה בהתרגשות מרובה, 

"מוחל אני, ואין לי שום טרוניה" אמר ר' מרדכי, ואולם החפץ חיים לא נרגע ושוב 
חזר וביקש והתחנן שימחל לו, "לא עלה על דעתי לכעוס וגם לא הצטערתי צער 
כלשהו, מוחל אני בכל ליבי" השיב לו ר' מרדכי עד ששכנע את החפץ חיים בכנות 

דבריו.

"שתהיה למר אריכות ימים ושנים טובות" בירכו רבינו, ואכן זכה הוא לאריכות ימים 
לאחר שעלה לא"י והתגורר בירושלים והגיע לגיל 96.

                                                        מאיר עיני ישראל ח"ב עמ' 98
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קדשים  בכולל  למד  וסרמן  אלחנן  ר'  אשר  בעת  י. 
שע"י הישיבה בראדין, ביקשו ר' משה לנדינסקי ר"מ 
את   לקדש  שילכו  בעת  לו  שיקרא  והכולל,  הישיבה 
קושי  לעיתים  יש  אירופה  בארצות  )כידוע  הלבנה, 
לקדש את הלבנה עקב לילות מעוננים( פנה ר' אלחנן 
לביתו של ר' משה לומר לו שעומדים להתחיל קידוש 
לבנה, כאשר נכנס לביתו מצא את ר' משה נרדם על 
גמרתו, כיון שהתלבט אם להעיר אותו או לא, פנה ר' 
ר' משה,  את  להעיר  האם  ושאלו  חיים  לחפץ  אלחנן 
ר' אלחנן סיפר כי רבינו השיב לו בשלילה תוך שהוא 
מביע את תמיהתו כיצד עלה בדעתו להעיר אדם ישן.

      בשבילי ראדין עמ' 156

לבית  ללכת  אביו  להקיץ  שמצוה  מצינו  הפוסקים  בספרי  ואמנם  המלקט:  הערת 
הכנסת או לשאר דבר מצוה )קצור שו"ע קמ"ג ס"ד וכן בחיי אדם(, יתכן שהחפץ 

חיים העריך שתהיה עוד הזדמנות לקדוש הלבנה.

לנדינסקי  משה  ר'  הרה"ג  בראדין  הישיבה  בראשות  כיהן  רבות  שנים  במשך  יא. 
שהיה ת"ח עצום ובעל ידע רב בכל מכמני התורה, והישיבה גדלה ופרחה בראשותו, 
ואולם בשלב מסויים כאשר שיטתו של ר' חיים מבריסק כבשה את עולם הישיבות 
בגאון  עיניו  והוא שם  נוסף  ישיבה  צורך בראש  יש  כי  חיים למסקנה  הגיע החפץ 
ר' נפתלי טרופ שנודע כמגיד שיעור דגול שמושך מאד את לב התלמידים, ואולם 
רבינו חשש מאד מפגיעה בר' משה לפיכך דיבר עמו ושכנע אותו שהדבר יועיל מאד 
להתפתחותה של הישיבה, ולאחר שקיבל את הסכמתו למהלך, החל הח"ח לנחמו 
ולעודד אותו באומרו שההצלחה הצפויה תיזקף לזכותו ויתרבה כבוד שמים ולא 
נחה דעתו של רבינו עד שהבטיח לו שבזכות הויתור שלו יזכה לאריכות ימים יותר 

ממנו ואף יותר מר' נפתלי.

רבי אלחנן וסרמן
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ואכן הבטחתו של החפץ חיים התקיימה במלואה ור' משה האריך ימים גם לאחר 
פטירתם של ר' נפתלי ושל החפץ חיים.

                                                                בשבילי ראדין עמ' 139

יב. החפץ חיים היה מזהיר את הרבנים המגידים והדרשנים, שכאשר הם מטיפים 
מוסר לפני הקהל ישתדלו לא להפחיד את הציבור ולא לחרפו, אלא יתארו בפניהם 
את גדלותה וחשיבותה של התורה ואת קדושת התורה והמצוות, הרי היהודים כה 
להוסיף  ואין  ליום,  מיום  המתרבות  והקללות  הצרות  עקב  וממורמרים  מדוכאים 

צרה על צרתם.

                                                        חייו ופעלו ח"ג עמ' תתשפ"ה

יג. ופעם אחת אמר רבינו לר' משה רוזין שרב בישראל בדרשו לפני הציבור שומה 
עליו לדבר דברי ניחומים ולא רק דברי תוכחה שכן הקהל שקוע בצרות גם בלאו 

הכי.

                                                          חייו ופעלו ח"ג עמ' תתמ"ה 

בעיירות  מחזר  היה  בצעירותו  אשר  זקן  מגיד  בראדין  התגורר  תרמ"ד  בשנת  יד. 
התנור  ליד  זמנו  מבלה  היה  זקנותו  לעת  לעצמו,  ששינן  דרשות  מספר  ומשמיע 
כן  ואעפ"י  צחוק  עוררו  דרשותיו  התלמידים,  לפני  דרשותיו  על  וחוזר  הישיבה, 
היה התלמידים משבחים אותם, אולם היו כאלו שאהבו להקניטו, ואמרו לו שהוא 
משמיע דברי תורה שאין בהם טעם וריח, כמובן שאותו זקן היה מצטער מאד וברוב 

חימה היה רודף במקלו אחר תלמידים אלו.

והוכיח  רבינו את התלמידים לשיחה קצרה,  כינס  חיים,  נודע הדבר לחפץ  כאשר 
היתה  בחיים  הנאתו  שעיקר  ורצוץ  שבור  אדם  המדרש  בבית  יושב  כי  אותם 

מהדרשות המעטות שידע, והמזלזל בדרשותיו הרי זה כאילו גוזל את חייו.

מעשי למלך )ח"ח על התורה( פר' אמור
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טו. בוקר אחד נכנס החפץ חיים לבית המדרש בראדין וראה לפניו תמונה מזעזעת 
עמד שם אדם כשידיו כפותות לאחור ואנשים חובטים בו, היה זה עובר אורח לא 
נודע אשר נתפס בעת שניסה לגנוב מחפצי בית הכנסת ונתפס, זעק רבינו "שלחו 
את היהודי לחפשי!, חלילה להעניש כך בן אדם, אפילו הוא גנב, עונשו של הגנב 

לשלם כפל, אבל אין כל היתר להכותו או לבזותו".

חייו ופעלו עמ' שנ"ו

טז.  בדרך כלל הייתה דרכו של רבינו שלא לצאת לדרך מיום חמישי אחר הצהרים 
מפני כבוד השבת, והנה פעם אחת בבוקר יום ששי הקדים רבינו ונסע לפנות בוקר 

לעיר הסמוכה לראדין )ככל הנראה העיר לידא(.

בחדשים  ממנהגו,  לחרוג  לו  גרמה  מיוחדת  סיבה  כי  התברר  מקורביו  לפליאת 
המקווה  את  ולראות  לבוא  יר"ש  מיהודים  רבות  בקשות  רבינו  קיבל  האחרונים 
המוזנחת והמטה ליפול במקום, ולעורר את התושבים על הצורך לבנות מחדש את 
בנושא טהרת המשפחה,  ומתאמץ מאד  וכידוע היה החפץ חיים מזדרז  המקווה, 
ואולם בפעם זו עיכב את יציאתו משום שמנהגו הקבוע היה לבקר אצל רב העיר 
רב  על  חריפה  בקורת  לו  הייתה  העת  באותה  והנה  דאתרא,  למרא  כבוד  ולחלוק 
העיר ולא רצה בשום אופן לבקרו, ומצד שני לבוא לעיר בלי לבקר אצל הרב זוהי 
פגיעה ברב ועלבון לכבוד הרבנות, לפיכך דחה רבינו את הביקור, והנה בערב הקודם 
הזדמנו בעלי עגלות מאותה העיר לראדין וספרו כי הרב נסע למקום הבראה ואינו 
שרוי בעיר, לפיכך ניצל הח"ח את ההזדמנות ויצא איתם בבוקרו של יום ששי בטרם 

בוקר.

השבת  באותה  פרנציסבד,  בעיר  לשבות  לרבינו  נזדמן  כאשר  אירע  דומה  סיפור 
הסתגר החפץ חיים בחדרו ולא יצא מן המלון כל השבת, וגם ויתר גם על תפילה 
בציבור, וכל כך משום שלא רצה לבקר ולכבד את הרב המקומי, ומאידך לא רצה 

לפגוע בכבוד הרבנות לפיכך העדיף שלא יודע כלל שהוא נמצא בעיר.

                                                          חייו ופעלו ח"ב עמ' תקמ"ה
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לדון בגזירות "ההשכלה"  ורשה בשנת תר"ץ  גדולי ישראל בעיר  יז. בעת אסיפת 
אחר  בשעות  מבעלז  אהרן  ר'  האדמו"ר  עם  חיים  החפץ  ישב  פולין,  ממשלת  של 
הצהריים המאוחרות, הדיון התארך עד לקראת הערב, והח"ח טרם התפלל מנחה, 
כאשר לחש לו חתנו כי השקיעה מתקרבת לא הגיב רבינו, רק לאחר שהאדמו"ר 
לתפילת  כביכול  לתפילה  רבינו  גם  הצטרף  חסידים(  )כמנהג  מנחה  להתפלל  קם 
מנחה, ואולם בעצם התפלל תפילת ערבית, ובשעה מאוחרת יותר התפלל מנחה 
כי לעמוד באמצע שיחה  לו החפץ חיים  בתורת תשלומים, לתמיהת חתנו השיב 
עם הרב מבעלז מיקרי "אונס" ולכן התיר לעצמו לא להתפלל מנחה לפני שקיעה, 

ולהשלים אחר מעריב.

                                                          קובץ אור הצפון אב תשע"ה

נמנעתי  לא  דיו,  מוכר  שאינו  מקור  על  שמבוסס  אף  זה  סיפור  המלקט:  הערת 
מלכתבו משום שיש בו הנהגה שמאפיינת את דרכו של החפץ חיים.

בנין הישיבה בראדין
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יג. נתיב העמידה בתקיפות על האמת ועל יסודות הדת

א. רבינו היה ידוע כעניו ומבטל דעתו, ואולם בעת שהיה צורך בתקיפות היה נהפך 
לאדם אחר זוקף קומתו ונאבק בלי כל פחד, וכך כתב בביאור הלכה סי' א' דע דהבית 
יוסף )שלא להתקוטט עם הלועגים לו( לא איירי כ"א במצוה שהוא עושה לעצמו 
ובני אדם מלעיגים עלי ואז בודאי אין לו לחוש כלל ללעגם ולא יתקוטט עמהם, אבל 
ורוצים לעשות  אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה 
איזה תקנות בעניני העיר ועי"ז יעבירו את העם מרצון ה' ופתח בשלום ולא נשמעו 
ולהפר  ולהתקוטט עמהם  ומצוה לשנאתם  זה לא דבר הב"י מאומה,  דבריו בכגון 
ודוד המלך ע"ה אמר "הלא משנאיך ד' אשנא ובתקוממיך  עצתם בכל מה שיוכל 

אתקוטט תכלית שנאה שנאתים וגו'".

ב. בזמן מסויים פרצו בראדין מריבות בין התושבים והגיעו אף לידי הכאות וחבלות 
בגוף, רבינו הקים רעש גדול בעיר ולאחר דברי תוכחה והתעוררות נתקנה תקנה 
האגרוף  מבעלי  שאחד  קרה  זמן  לאחר  בחרם,  יוטל  חבירו  על  יד  שירים  מי  שכל 
היכה את חבירו, וכאשר שמע שמתכוונים להכריז עליו חרם איים שכל מי שיעיז 
על  מוטלת  ואימתו  רוח  וגס  אלימא  גברא  שהיה  בהיות  בראשו,  דמו  כן  לעשות 
הבריות לא ההין איש מתושבי העיירה להכריז עליו חרם, ואז קם ר' ישראל מאיר 
ומכריז  זה,  ציווי  וקרא: כתוב לא תגורו מפני איש, הריני מקיים  ועלה על הבימה 
חרם על פלוני על אשר הרים ידו על חבירו כפי תקנת המקום עד שישוב בתשובה 
ויבקש מחילה, אימתו של רבינו נפלה על המכה ומיד ניגש וריצה את חבירו והבטיח 

שלא לשנות בזה לעולם.

בתפילה,  הכנסת  בבית  הקהל  שעמד  בשעה  החגים,  באחד  קרה  דומה  מקרה 
החליט אחד מתקיפי המקום שאין לומר פיוטים )בניגוד למנהג המקובל(, קם הלה 
דפק בשלחן והכריז בקול גדול שהיום לא אומרים פיוטים )יוצרות(, בבית הכנסת 
קמה מהומה גדולה אבל איש לא העיז להתקומם נגד החצוף הזה שהיה ידוע לעז 
נפש וגיבור כח וגם הרבה ריקים ופוחזים עומדים תמיד לימינו, רבינו שנמצא בין 
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המתפללים הופיע מיד וגער באיש במילים קשות "היאך יהודי מעיז פניו לעשות 
מעשה חוצפה כזה בפני זקנים ממנו" והראה את זקנו ואמר "הרי זקני כבר הלבין 

ואני גדול ממך בשנים רבות, כיצד אינך מבין שצריך לנהוג בי דרך ארץ"

                                                         המאורות הגדולים עמ' של"ג

בבני  פגעה  הדין  ומידת  נענש קשות,  פנים  עז  לספר שאותו  ידעו  ראדין  יהודי  ג. 
משפחתו, ולסוף נאלץ לבוא ולבקש מחילה מר' ישראל מאיר ומהקהל.

חייו ופעלו עמ' שנ"ו

ד. בשנת תרנ"ז לאחר פטירתו של השוחט בראדין, רצו הגבאים למנות במקומו 
שוחט אשר לא היה לפי רוחו של החפץ חיים, רבינו קרא לאסיפה בבית הכנסת 
והודיע שאם לא יצייתו לו וימנו את אותו השוחט הרי שהוא יעתיק את מושבו לעיר 

אחרת.                            

                                                  תנועת המוסר )כרך ח"ח( עמ' 113

ה.  בשנת תרפ"ט פרצה מחלוקת בדבר הרבנות בעיר וילנא הדבר נגע למעמדו של 
ר' חיים עוזר גרוז'ינסקי, אשר לא נשא באופן רשמי בתואר הרב הראשי של וילנא, 
חוגים מסויימים ניסו להכתיר בתואר זה רב אחר, ר' חיים עוזר לא ייחס לתואר רב 
יסודי, לפיכך  ואולם בעיני החפץ חיים כבוד הרבנות היה עקרון  חשיבות מרובה, 
יצא במחאה חריפה ביותר, ובמאמר שפירסם תחת הכותרת "עלבונה של תורה" 
הוא כתב בין היתר "והנה ירט השטן לנגדנו, שהחליטו על ידי הכרעת רוב הקהילה, 
להרחיק גאוני מורי ישראל... ולמנות אלוף לראשם מי שאינו ראוי לכך, אוי לנו שכך 

עלתה בימינו וכו'".

                                                         חייו ופעלו ח"ב עמ' תשס"ד
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אחד העיתונים התקיף את רבינו קשות על עמדתו זו ופירסם כי רבינו איננו מתמצא 
בענינים והוא מודרך ע"י אחרים, רבינו לא נרתע והשיב מלחמה שערה ואישר שוב 
את דעתו ביתר חריפות והוסיף "כל הענינים היוצאים מתחת ידי בחתימתי, נעשים 
תמיד על ידי עצמי מדבר גדול עד דבר קטן, ויש לסמוך עליהם", רבינו גם התרה 
יפרסם איסור לקרוא את  עוזר,  ר' חיים  יוסיף להתקיף את  "היינט" שאם  בעתון 

העיתון. 
תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 114 )מכתבי ח"ח ט"ז(

ו.  בחודש אדר תר"ע יזמה הממשלה הרוסית ועידה של הקהלות שברחבי רוסיה 
להכיר  הייתה  המגמה  כאשר  הרבנות,  בעיית  את  ולפתור  הקהילות  ארגון  לצורך 
דרשה  כך  לצורך  ואולם  מטעם"  "הרב  משרת  את  ולהפסיק  המקובלים  ברבנים 
הממשלה שהרבנים יהיו בעלי השכלה כללית מסויימת, בין הרבנים שהשתתפו היו 
ר' חיים מבריסק, ר' מאיר שמחה מדווינסק, ר' חיים עוזר מוילנא אדמו"ר מלובביץ 
ועוד, החפץ חיים לכתחילה לא נסע ושלח את ר' משה לנדינסקי שנכח כמשקיף 

ועדכן את הח"ח.

במהלך האסיפה התעוררה השאלה שהפכה למחלוקת גדולה והיא האם לקבל את 
שמחה  מאיר  ר'  הרוסית,  השפה  כולל  כללית  בהשכלה  ישתלם  רב  שכל  ההצעה 
שנתמך גם ע"י ר' דוד פרידמן מקרלין ועוד רבנים היו בעד קבלת ההצעה, ואולם 
ר' חיים מבריסק וכן האדמו"ר מלובביץ נלחמו בכל כוחם נגד ההצעה, ואז ביקש 
הגר"ח מר' משה לנדינסקי שיסע מיד לראדין וישפיע על החפץ חיים שיבוא מייד 
לאסיפה, ואכן רבינו נעתר והגיע מיידית.                                                                                                   

כאשר הגיע החפץ חיים לאסיפה נשא דבריו בבכי ותחנונים ותבע שלא להסכים 
לשום פשרה משום שזה יעמיד בסכנה את סמכות הרבנות ובמקום להעמיד רבנים 
גדולי תורה, יעדיפו להעמיד בעלי ידע בשפה הרוסית ובעלי שפה חלקה, וזו תהיה 
מכה קשה נגד לימוד התורה, לאחר מס' ימים של עבודה קשה הוכתרה משימתו 
ר' מאיר שמחה  ואולם הח"ח הרגיש כי הצלחתו הייתה פגיעה בהגאון  בהצלחה, 
מדווינסק לפיכך הגיע אליו במיוחד על מנת לפייסו, ואולם ר' מאיר שמחה לא נענה, 
ולאחר דין ודברים קצר עזב ר' מאיר שמחה את החדר על מנת למנוע המשך הויכוח.     
                                        חייו ופעלו עמ' שמ"ט-שנ"א
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ז. לפי עצתו של החפץ חיים נערכה פעם עצומה אשר הוגשה לשלטונות פולין לרגל 
נחוץ, אחד האדמורי"ם החשובים סירב לחתום על העצומה והתנצל שטעם  ענין 
כמוס אשר שמור עמו מונע בעדו לחתום, באותם הימים הזדמן רבינו לורשה לבית 
מלון אחד עם אותו האדמו"ר, הח"ח סר לבקרו ונתגלגלו הדברים אודות העצומה 
הנ"ל, אמר הח"ח לאדמו"ר "אם טעם כמוס מונע בעד מר לחתום ניחא, אבל סבור 
אני, שחייב אדם להרהר ולחשב בשעה שהוא נותן טעם לעצמו, אם יספיק טעם זה 
להתקבל גם בעלמא דקשוט".נתרגש האדמו"ר מדבריו הנוקבים בתמימותם  ומיד 
פנה אל הנוכחים בבקשה "הגישו אליי מיד את העצומה ואחתום עליה, שוב אין לי 

רשות לעכב".
חייו ופעלו ח"ב תקפ"ח                       

כל  את  מכרו  ראדין  מסוחרי  בתבואה,  מחסור  באירופה  היה  תרנ"א  בחורף  ח. 
למחסור  גרמה  זו  עובדה  לגרמניה,  ייצוא  לשם  בוילנא  לסוחרים  המלאישבידם 
ועליית מחירים, בעיירה התחולל רעש ובשבת היו מתפללים שעיכבו את קריאת 
התורה בבית הכנסת ודרשו שהסוחרים יחדלו מלהוציא את התבואה מראדין, קולות 
המוחים גברו והלכו ובמיוחד גברה צעקתו של יהודי אחד ה.עז פנים שהתפרץ כלפי 
אחד הסוחרים שעמד במזרח הבית ואיים עליו שילשין עליו שהצליח לשחרר את 
בנו משירות בצבא, בכך ששלח לבדיקות הרפואיות "מלאך" במקומו, ויושיבו בבית 

הכלא, 

רבינו שוקט במקומו כשהוא מעיין בספר תנ"ך, הוא לא  כל שעת המהומה עמד 
ניחא במחאה שהרי אסור "להפקיע את השער",  לו  גם היה  ואולי  אבה להתערב 
ברם כאשר שמע את האיום בהלשנה נחפז והוציא את ספר התורה ופקד לפתוח 

בקריאה, בבית הכנסת הושלך הס  ואיש לא ההין להעיז פניו נגדו.

סרב  הלז  ואולם  בהלשנה,  המאיים  את  להזמין  שליח  רבינו  שלח  שבת  במוצאי 
לבוא, ר' ישראל מאיר התעטף במעילו והלך לביתו של הנ"ל ושם עמל לשדלו לבל 
יהין, חלילה, להפוך למלשין, ואולם לא עלתה בידו והמאיים הודיע שאם היה רבינו 
וגמור  יוכל לציית,  מבקש ממנו לקפוץ מן הגג היה עושה זאת, אלא שהפעם לא 
עימו ללכת ולהלשין, רבינו הבין שהיות והוא תקיף בהחלטתו ודאי ישכים בבקר 

ויסעללידא )עיר המחוז( למהר ולהלשין על הסוחר בטרם תתקרר דעתו.
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ר' ישראל מאיר לא עצם עין בלילה מרוב צערו, ובטרם האיר היום יצא אל מחוץ לעיר 
בדרך הפונה ללידא, והמתין שם למלשין, ואכן עוד בטרם בוקר יצא הנ"ל בעגלתו 
בתקיפות  עימו  ודיבר  לעצור  ממנו  ביקש  רבינו  בדרך,  רבינו  את  לפגוש  והופתע 
ואמר לו "שמע ה. אמש  דיברתי אליך בטובות, הפעם אני מזהיר אותך לשוב מיד 
לאחוריך, ואם לאו ידוע תדע כי טובה לא תצמח לך מזה!", ואולם ה. אזר כח דפק 
בסוסו ונסע, אולם לא הספיק לעבור כברת ארץ עד שתקפו פחד פתאומי ולא יכל 
להמשיך, נרעש ונפחד שב על עקבותיו, ובהגיעו אל רבינו קפץ מעגלתו השתטח 

לרגליו ובדמעות התחנן כי יסלח לו.

                                               חייו ופעלו א' עמ' ק"ו

לו בהגהת  כי תסייע  כי פעם אחת ביקשה אביה  ט. בתו של החפץ חיים סיפרה 
ספריו שהגיעו מבית הדפוס, כידוע היה מנהגו לבדוק כל ספר אם איננו פגום שמא 
התכוונה  ביתו  ספרים,  מס'  שתבדוק  וביקש  גזל,  איסור  על  ויעבור  פגום  ימכרנו 
באותה עת לצאת ולשחק עם חברותיה אמרה לו "אבא אני בדרך לחברתי וכעת 
סטים  עשר  שלושה  אפילו  לבדוק  מוכנה  אני  כשאחזור  אך  לבדוק,  יכולה  אינני 
של ספרים", כשחזרה מחברתה ראתה שלושה עשר סטים על השולחן ממתינים 
רק  לבדוק  ממני  ביקשת  לכתחילה  "הרי  ואמרה  לאביה  ניגשה  הבת  לבדיקתה, 
שלושה סטים ומדוע כעת הכנת לי שלושה עשר", ענה לה אביה אכן בקשתי רק 
שלושה, אבל כשהבטחת שתחזרי תבדקי שלושה עשר, אמירתך מחייבת אותך 

לקיים ולבצע מה שאמרת.

             בשבילי ראדין עמ' 84 )מפי ר"ח קלצקין מתלמידי ישיבת ראדין(                                 

י.  ר' ארי' לייב בנו מספר כי מר אבא לא התערב מעולם בענייני ציבור ונמנע להתערב 
במחלוקות ומריבות ופעמים רבות ששאלו את חוות דעתו במי לבחור כרב ולא ענה 
לשואליו, אמנם אם היה הדבר נוגע לכבוד שמים לא חת והשיב כפי שחשב לנכון 
בלי חשבונות אם יגרום או לא יגרום לקפידא. ומביא סיפור שפעם נסע המו"ץ של 
ראדין בשליחות של מצוה והגיע לאחת העיירות ושם התלונן הרב דמתא על רבינו 
שדיבר עליו סרה לפני בני עיר פלונית ועקב כך לא קיבלוהו כרב והפסיד בגללו את 
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הרבנות, וכשחזר המו"ץ לראדין סיפר לחפץ חיים כי אותו רב כועס עליו מאד, ענה 
לו רבינו שאכן אמת הדבר שאנשי העיר שאלו אותו אודותיו והשיב להם בשלילה כי 
אין הוא האדם המתאים לעירם, והטעם כי חשבו לאדם קר ואדיש )פיר אקאלטען 
בלשונו(, ובאותה העיר יש צורך באדם חזק שיודע להלחם על ענינים שבקדושה, 
כמובן שאנשי העיר לא נהגו נכון כשגילו לאותו רב את התנגדותו של  החפץ חיים, 

ואולם רבינו חשב שנתן עצה הוגנת וכך צריך לנהוג.

דוגמא משיחות אבי עמ' פ"ז,תנועת המוסר כרך ח"ח עמ' 157

יא. חתנו של רבינו ר' מנחם מנדל זקס כתב כי רבינו סיפר לו מעשה בבעל עגלה 
שהשכיר דירה קטנה בחצירו לאלמנה ויתומיה, ולא היה לה מהיכן לפרוע לו את 
עז ושבר את  וקור  דמי השכירות, הלך בעל הבית באמצע החורף, בזמן של שלג 
הגג של הדירה וכך הצליח לגרש את האלמנה, והיה קשה הדבר לרבינו הרי התורה 
והרגתי אתכם" שהקב"ה  "וחרה אפי  ואח"כ  ויתום לא תענון"  "כל אלמנה  אמרה 
אביהם של יתומים ואלמנות נוקם את נקמתם ברחמיו הרבים, וחיכה שנים רבות 
מה יהא בסופו, לבסוף בימי החורף הקרים נשכו כלב שוטה והיה נובח ככלב עד 

שמת בימים אחדים, כי הקב"ה מאריך אפיה וגבי דילי'.

                                                קובץ ישורון ל"ג עמ' שס"ח  

יב. סיפור דומה מפורסם בשם החפץ חיים על הקצב מאיישישוק שבעת גזירות 
הקנטוניסטים נגזר על בנו הילד להישלח לשרות הצבאי, כדי לשחרר את בנו חטף 

הקצב בן ישיבה ומסרו בעל כרחו לועדת הגיוס.

הוסיף על כך רבינו "למעלה משלושים שנה עקבתי בסקרנות לראות את עונשה 
של רשעות זו, עד ששמעתי שאותו הבן נעקץ על ידי זבוב מסוכן אשר הרעיל את 
דמו ומת אחרי יסורים קשים, עקב סכנת התדבקות חששו אנשי החברא קדישא 

לטפל בגופה, ואביו נאלץ לשאת אותו  ולהיות הקברן שלו. 

                                                           חייו ופעלו ח"ג עמ' תתר"ל
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יג.  הגה"צ ר' זרח ברוורמן יצא פעם מעירו גרודנה לאיישישוק, בהגיעו לוילנה נאלץ 
להמתין זמן מה לעת צאת העגלות, בינתיים סר לבית מדרש סמוך להגות בתורה, 
בתוך כדי ישיבתו שם רואה הוא בחור מגודל שניגש אל השמש ושאלו פירוש של 
מילה מסוימת, בז לו השמש והטיח בו "עם הארץ", הבין ר' זרח כי השאלה היתה 
כוילנה  ואם  שבעיר  מאד  לו  כאב  ואולם  כבורות,  השמש  בעיני  ונחשבה  נבערת 
"תפארת  כמו  תורנית  מסגרת  כל  ואין  יסוד  מושגי  להם  שאין  בחורים  יתהלכו 

בחורים" שבה יוכלו ללמוד ולקנות דעת.

מוכר  לא  יהודי  ליד  התיישב  לאיישישוק  הנוסעת  לעגלה  עלה  כאשר  ערב  לעת 
והשיח את צערו בפניו , וטען וכי יתכן כי בעיר וילנה אין מסגרות עבור בחורים שאין 
תורתם אומנותם ואשר יקנו להם ידע בסיסי בתורה וכו', התריס כנגדו אותו יהודי 
"וכי מי יקיים מוסד כזה וכי פלוני הפרנס או פלוני הגבאי?! )וכאן נקב בשמותיהם 

של פרנסי העיר אשר דואגים בעיקר לכבודם...(.

שענין  חיים  חפץ  בספר  קראתי  הנה  יהודי  ר'  "אנא,  לשכנו  ואמר  זרח  ר'  נזדעזע 
לשון הרע הוא חמור עד מאד ועוברים בו הרבה לאוין ... מיד לבשו פניו של היהודי 
ארשת קורת רוח ושאל את ר' זרח "האמנם עיינת בספר?", השיב לו ר' זרח שאכן 
הספר,  את  לו  שיראה  היהודי  בו  הפציר  ברשותו,  כעת  גם  נמצא  הספר  והנה  כן 
בשמותם  שנקב  אנשים  לאותם  שביחס  לו  והראה  בו  עיין  הספר  שנמצא  ולאחר 
מותר לספר בגנותם ואפילו יש בדבר משום "מפרסמים על החנפים" וכך נמשכה 
השיחה עד שהגיעו לעיירה בסטון שם ירד אותו יהודי והיה עליהם להפרד, לאחר 
שנפרדו התעניין ר' זרח מיהו אותו יהודי והתברר לו שהוא לא אחר מאשר רבינו 

מחבר החפץ חיים.
חייו ופעלו ח"ג עמ' תתרע"ז

יד. ימים אחדים טרם פטירתו היה רבינו במצב של תשישות והיו בחורים מן הישיבה 
שוהים לידו ומשמשים אותו, יום אחד התעורר משנתו ושם לב שהבחורים אינם, 
"להתפלל  לו  ענתה  הישיבה,  בחורי  הלכו  לאן  זקס  הרבנית  בתו  את  שאל  כאשר 
מנחה בציבור", השיב לה החפץ חיים, "מצוות הם מחפשים עכשיו, משאירים גוסס 

ונחפזים לתפילה"...
חייו ופעלו ח"ב עמ' תרכ"ד, מעשי למלך )ח"ח עה"ת( פר' ראה
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הלווית החפץ חיים בראדין, כ"ו באלול תרצ"ג



קכה

נספח א - מכתב הסכמה של ר' חיים עוזר לספר הח"ח חייו ופעלו
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נספח ב – ביאור פסק רבינו בקשר לויכוח עם הפועל על גובה שכרו

החפץ חיים פסק בקונטרס שפת תמים והובא גם באהבת חסד פרק עשירי סעיף 
י"ג כי כאשר אדם מבקש מחבירו לעשות לו פעולה בשכר כדאי לו שיקצוב עמו 
יהיה בעל הבית  גובה שכ"ט  ויכוח על  כיון שאם יתעורר אח"כ  מראש את שכרו, 

חייב לותר אם לא רוצה להכשל בגזל ועושק שכר שכיר וכו'.

וכבר הקשו עליו מדוע שלא נאמר פה את הכלל המוציא מחבירו עליו הראיה כמו 
בכל ספק ממונות שהולכים אחר המוחזק.                                                                           

והנראה לבאר כי יש בשכר שכיר שני גדרי חיוב, ומלבד החיוב הרגיל לפרוע את 
שכרו  בתשלום  להשתדל  מחייבתו  שהתורה  מיוחדת  גברא  חובת  ישנה  החוב, 
של הפועל אשר התאמץ וטרח עבורו, חיוב זה הינו מעבר לחוב כספי ודומה אולי 
לחוב של המוצא אבידה לטרוח לטפל ולהשיב את האבידה, ומקורו בדברי הפסוק 
)דברים כ"ד ט"ו( "כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא אל ה' והיה בך 
חטא" עיי"ש ברש"י נושא נפשו למות וכו' ומוסיף האור החיים שהגם שעושק ש"ש 
אינו אלא גוזל ממון אעפ"כ אין עונשו ממון אלא נפשות, והוא אומרו יהיה בך חטא 
פי' בך בנפשך ומעתה יהיה המשפט נפש תחת נפש, עיי"ש, וכן רמב"ן עה"ת שם 
מדבר על נושא נפשו לקנות מזון להחיות נפשו וכו'. ולפ"ז ניתן גם להבין את הגמ' 
ב"מ קי"א ע"א כל הכובש שכר שכיר עובר בה' שמות... ומשום בל תגזול ומשום בל 
תעשוק וכו' ויש לדון מדוע עובר על לא תגזול כאשר רק מעכב את השכר, וגם ניתן 
להבין את ההלכה שהלאו של בל תלין חל רק ביום הראשון ואח"כ פג, אלא שגדרי 

האיסור פה שונים מסתם דיני ממונות.

לפיכך נראה שכאשר ישנו ויכוח על גובה שכ"ט אין זה ויכוח כספי בלבד אלא ספק 
דאורייתא בקיום החובה של ביומו תתן לו שכרו ובחיובי הלאוים של עושק ש"ש, 
וכתב הח"ח )שם( ואם יפחות אפילו פרוטה אחת יקרא עבור זה מן התורה בשם 
גזלן ועושק ש"ש, ולפיכך פסק הח"ח שמספק אם ירצה לצאת י"ח בלי פקפוק יהיה 
מוכרח ליתן להבעל מלאכה כפי מה שהוא רוצה )אלא א"כ יש מנהג מדינה ברור 
כנגדו( וההסבר הינו כי יש לדון ספק זה כמו ספיקא דאיסורא לחומרא.                                                                                            



קכז ב ח  פ ס נ

פועל,  שכר  שאם  כתב  י"ד(  כ"ד  )דברים  בחומש  הטורים  שבעל  זה  ליסוד  וראיה 
ובסיום עבודתו רוצה בעל הבית לעכב שכרו כנגד חוב קודם שחייב לו הפועל, אינו 
יכול לעכב אלא קודם עליו לשלם שכרו, ואח"כ ינסה לגבות חובו, וכן ראיה מדברי 
הריטב"א שאם שכרו לבצור אשכול ענבים בשכר של פחות משוה פרוטה, אעפ"י 
כן כופין אותו לשלם שלא יעבור בהלנת שכר, למרות שאין כופין בממונות פחות 

מש"פ, כלומר שאין זה גדר ממוני בלבד כמו שנתבאר.

בנין הישיבה בראדין
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הלווית החפץ חיים בראדין, כ"ו באלול תרצ"ג


