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בנושאים שבין אדם לחבירו
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תוכן העניינים

ה הקדמה   

ח ציוני דרך בתולדות הח"ח ובתולדות ישיבת ראדין   

יג נתיב הדבקות באמת    א.  

יח נתיב החסד, החמלה והדאגה לזולת    ב.  

לה נתיב הכנסת אורחים    ג.  

נתיב המשפחה ושלום בית   מא ד.  

נתיב הנשיאה בעול הציבור   מד ה.  

נתיב הענווה והצניעות   מט ו.  

נז נתיב היושר והריחוק מגזל    ז.  

נתיב נקיון כפים   עב ח.  

פו נתיב השלום והריחוק ממחלוקת    ט.  

נתיב הזהירות מלשון הרע ורכילות   צח י.  

נתיב הזהירות מנתינת מכשול   קה יא. 

נתיב מניעת צער הזולת וכבוד הבריות   קח יב.  

נתיב עמידה בתקיפות על האמת ועל יסודות הדת   קטז יג.  



ל ז ג מ ק  ו ח י ר ה ו ר  ש ו י ה ב  י ת נ  . סזז

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


