
  

  

תשע"ז -  וישבפרשת 

  תמיד במתח ופחד מכל חטא שרוייםהצדיקים 
"ביקש יעקב פירש"י  (בראשית ל"ז א')."וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", 

לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אומר 
מבקשים הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא ש

יש לתמוה שהרי מצינו כמה וכמה צדיקים      לישב בשלוה בעולם הזה".
וקדושים שהיה להם חיים רגועים בעולם הזה בשלום ובשלוה, וכדוגמת רבינו 
הקדוש או רבי אלעזר בן עזריה שהיו עשירים גדולים ולא מצינו שקפץ 

ופירש בזה הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל, שכל             עליהם איזה רוגז.
שמא נהנו מהעולם  מפחד דיקים חיים תמיד ברוגז ובמתח מפחד החטא אוהצ

לא כן הזה שלא לצורך, ואינם יושבים לעולם בשלווה אלא בדאגה, אולם 
מובטח  ובחייו אם לא ימות אחד מבנימפי הקב"ה שקיבל סימן שיעקב אבינו 

לשבת ולכן הוא באמת היה יכול (רש"י לקמן ל"ז ל"ה),  םורואה גיהנלו שאינו 
אמר  על זהום ומובטח לו שאינו רואה גיהנום, בשלוה כי ראה שבניו חיי

א שמבקשים לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלהקב"ה "
שכאשר נאבד  –, והביא עליו את רוגזו של יוסף לישב בשלוה בעולם הזה"

  על חלקו בעולם הבא. יוסף התחיל יעקב אבינו לדאוג ולהצטער 
שאף שאפשר לצדיקים לחיות ב"שלום", אבל בזה עוד באופן אחר, ש ויש לפר

"שלוה" היא דרגת המנוחה הגדולה ביותר השאין ראוי להם לחיות ב"שלוה", 
אם האדם חי ללא שום נדנוד טרדה או צער הוא , ובלא שום נדנוד טרדה - 

נו כיון שביקש יעקב לשבת "בשלוה" והיישוכח מעומק הדין ומעונשי שמים, ו
  רוגזו של יוסף., הביא עליו הקב"ה טרדה כללנדנוד  בלא שום לחיות חיי רוגע

  מעלת צדיק גלוי על פני צדיק נסתר
דרשו חז"ל את הלשון "מגורי אביו" שהוא מלשון גיורי" (פ"ד ב') במד"ר כאן 

      אביו, ולמדו מכאן שיצחק היה מגייר גרים כאביו אברהם.
בפסוק בשום מקום באופן מפורש שיצחק מדוע באמת לא נזכר  יש להעירו

(לעיל י"ב, היה מגייר גרים כאביו, והרי על אברהם אבינו נאמר במפורש בתורה 

"ואת הנפש אשר עשו בחרן", ומדוע על יצחק לא נזכר כן במפורש בתורה ה') 
דרכו של יצחק לגייר גרים היה יש לפרש בזה, שו       אלא נכתב רק בדרך רמז.

היה טורח והולך ממקום למקום אברהם אבינו , שרהםמאב באופן אחר לגמרי
מעיר לעיר וממקום למקום  ללכתאבל יצחק לא היה טורח כדי לגייר גרים, 

עבודתו בקודש גרמה לאחרים להתעורר עצם אלא , אמונהאת הלפרסם 
  .והיו עיניך רואות את מוריך ובגדרמדרכיו ולהתקבץ סביבו ולנהוג כמותו, 

שניידער זצ"ל סיפר לי שכאשר היה בעיר ממל הגיע ומו"ר הגה"צ רבי משה 
חתנו של ה"חפץ חיים" זצ"ל, ומצא את  - לשם הגה"ק רבי הירש לוינזהן זצ"ל 

העיר שוממה מרוחניות לאחר שהמשכילים החריבו אותה בזדון מכל זכר של 
יהדות, ונבהל מאוד כשראה שיהודים מחללים שם שבת, וכל העיר נעשית 

שברון לב שאל האם נותר בעיר לפחות צדיק אחד, והשיבו ל"עיר הנידחת", וב
לו שיש צדיק נסתר אחד מל"ו צדיקים נסתרים, ואמר שרוצה להיפגש עם 
הצדיק נסתר הזה, והלך הגה"ק רבי הירש יחד עם מו"ר זצ"ל להיפגש עמו, 

וכאשר יצא מהפגישה, שמע         ויצא מהתפעלות מעוצם גדלותו וצדקותו.
ש אומר "ריבונו של עולם הבטחת לנו ל"ו צדיקים מו"ר זצ"ל את רבי היר

אבל אנחנו מבקשים ממך עוד דבר, תן לנו גם ל"ו צדיקים גלויים נסתרים, 
, שהרי הדבר פשוט שאם היה צדיק מפורסם בעיר שיועילו לכל עם ישראל

ממל, אזי ממל לא היתה נראית כמו שהיא נראית עכשיו, אלא היו למדים 
ורבי הירש פנה אל מו"ר וביקשו להישאר      ובה".ממנו ומושפעים ממנו לט

בעיר ולפעול לקירוב נפשות, ואכן מו"ר נשאר שם ופעל בעיר נפלאות 
שבעצם תפילתו ועבודתו  וזהו בחינת יצחק       בקירוב יהודים לעבודת ה'.

  ח להסתובב ולהשיב אנשים בתשובה.צטרך לטרואף בלא שיהתקרבו רבים 

  שסלסל בשערוביאור טעמו של יוסף 
משמש מתקן בשערו מ שהיה עושה מעשה נערות,פירש"י "(ל"ז, ב'). ", והוא נער"

הדבר פלא והפלא, למה באמת יוסף        ", ע"כ.בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה
, והרי הוא היה קדוש ה' ובוודאי לא היה עושה הצדיק התעסק בדברים כאלו

  למען הרבות כבוד שמים.כן אלא לשם שמים, וצ"ב איזה תועלת הרוויח בזה 
להראות לאחיו שמה שאביו מקרבו אין זה מפני שהוא בזה ונראה שכוונתו 

שהוא טיפש ומסכן יותר מכולם ולכן אביו אוהבו יותר מכולם אלא מפני 
מרחם עליו ורואה צורך לקרב אותו, ומחמת זה עשה יוסף עצמו כנער וסלסל 
בשערו וכדי להוכיח להם שאין בו כלום, ומזה יבינו שאביו מקרבו רק מפני 

  הרחמנות שיש לו עליו מחמת מצבו הירוד ואינו אוהבו באמת יותר מהם. 

  בגודל עונש עוון לשון הרע
כל רעה שהיה רואה פירש"י "(ל"ז, ב'). אל אביהם",  בתם רעהיאת ד"ויבא יוסף 

היו אוכלין אבר מן החי, ומזלזלין בבני היה מגיד לאביו, ש באחיו בני לאה
ל אבר מן ובשלשתן לקה. ע קרותן עבדים, וחשודים על העריות.השפחות ל

בה שספר עליהם יאכלוהו חי. ועל ד חטו שעיר עזים במכירתו, ולאוישהחי 
שקורין לאחיהם עבדים, לעבד נמכר יוסף. ועל העריות שספר עליהם, ותשא 

      ".אשת אדוניו
על אחיו הוא נענש כאילו הוא עצמו יוסף הצדיק בכל מה שדיבר מבואר ש
, לשון הרעעד היכן מגיע עומק עונש  נקודה נפלאה להתעוררמכאן ועשה כן, 
, ות שאמר שישנם בזולתועביראת העשה הוא עצמו כאילו  ידוןנשהאדם 

  וקשה לנו להשיג את עומק הדין, ושומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו.
שער  - אורחות צדיקים" , וכעי"ז גם ב(שער הכניעה פ"זב"חובת הלבבות" יתרה מזו מצינו ו

ת כל לו כאילו עשה א שהמדבר לשון הרע על חבירו נענש שנחשב) הענוה
ביום הדין יראו לאדם עבירות שלא עשה וכשיטען שלא ו, של חבירו עבירותיו

עבירות של פלוני ופלוני שהוא דיבר עליהם לשון  אלו הםעשאם יאמרו לו ש
יהיו אנשים  - הרע ועברו אליו בשעה שדיבר עליהם לשון הרע, וכמו כן להפך 

עשו אותם, וכשיאמרו לא עשינו אותם יאמרו שיראו ביום הדין זכויות שלא 
והמצוות שלהם עברו  –להם שזהו המצוות של מי שדיבר עליהם לשון הרע 

אליו, וסיפר שם על חסיד אחד שכאשר שמע שדיברו עליו לשון הרע, שלח 
הגיעני ששלחת לי מנחה מזכיותיך, וכתב בה "בר עליו ידי שלממתנה 

שהמלאך פרשת ויקהל) (מגיד מישרים" ספר "ויסוד הדבר הוא ב    ."וגמלתיך בזה
ואשר קמו לנגדך אין להרהר כי הם לא הזיקום " -המגיד אמר ל"בית יוסף" 

אלא הועילו לך, כי מי שאומר לשון הרע על חבירו מנכין לו מזכויותיו ונותנים 
לו, ואלו הוה ידעי בני נשא דא, הוי חדאן כד שמעין דאמרי ביש מנהון, כאילו 

(תרגום: אילו בני האדם היו יודעים מזה, היו שמחים כאשר היו סף או זהב", הוה יהבי לון כ

  .ן הרע, כאילו קיבלו כסף או זהב)שומעים שמדברים עליהם לשו

  הצלה רוחניות והצלה גשמית
(י' ע"א) מכות בבגמ' (ל"ז, כ"א). "וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש", 

ימנות בהצלה תחלה, מפני שהוא פתח בהצלה האיתא "מפני מה זכה ראובן ל
  תחלה, שנאמר וישמע ראובן ויצילהו מידם", ע"כ.

שכר תמורת מה שאמר "לא נכנו נפש". ומבואר בדברי הגמ', שראובן זכה ל
אכן לעומת זאת ביהודה מצינו שנתבע על מה שאמר לאחיו "לכו ונמכרנו 

"כל המברך את יהודה אינו אלא (סנהדרין ו' ע"ב) אלים", וכמו שאמרו חז"ל עלישמ
וא"כ למדנו בזה, שמעשה ראובן בהצלת יוסף נדרש לשבח, ואילו    מנאץ".

  מעשה יהודה נדרשים לגנאי.
לא פעל למעשה  ראובןלכאורה הדעת נותנת להפך, שהרי ש לתמוהויש 

שהרי ראובן לא גרם אלא לכך שישליכו אותו לבור, [בהצלה אלא רק רצה להציל, 

ואילו יהודה הצליח ה ליוסף שהרי היה סופו למיתה שם], וזה מצד עצמו אינו הצל
ישמעאלים, וא"כ ימכרו אותו ליוציאו אותו מהבור וולגרום ש –להצילו ממוות 

לכאורה מעלת יהודה יש לה להיות רבה יותר על מעלת ראובן, ולמה מבואר 
  בגמ' שמעלת ראובן רבה על מעלת יהודה.

וביאר בזה הרב דפוניבז' הגרי"י כהנמן זצ"ל, שבראובן נאמר "למען הציל 
אותו להשיבו אל אביו", והרי שהוא רצה להציל את יוסף ברוחניות ולהשיבו 
 לחיק אביו ללמוד תורה מפיו, ולכן התורה שיבחה אותו על מעשהו, אולם

לא ממיתה, אבל לא השיבו לאביו א -יהודה הציל את יוסף רק בגשמיות 
שזה היה סכנה רוחנית עצומה  - אדרבה אמר למכור אותו לישמעאלים 

בשבילו להיכנס לתוך מצרים, ולכן התורה לא שיבחה אותו. ואף שגם הצלה 
גשמית לחוד היא מצווה, אבל התורה לא שיבחה אלא על הצלה רוחנית, 

  שזהו ההצלה הגמורה והמושלמת שהמתעסק בה ראוי לשבח.

  מהות התשובה להתבונן בכך שכל חטא הוא מרידה בקב"ה
וישב ראובן אל הבור, היכן כאן איתא "במד"ר . ט)"ז, כ"(ל", וישב ראובן אל הבור"

ומר בשקו ותעניתו, א"ל הקב"ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה היה, ר"א א
תשובה ואתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה 

  תחילה ואיזה זה הושע שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך".
היה הראשון מבריאת העולם שעשה וכי ראובן דברי המדרש צריכים ביאור, 

 ,)ב"ע ח"ערובין י( שב על חטאו מאה ושלושים שנהאדם הראשון והלוא תשובה, 
  ולמה אמרו שראובן התחיל בתשובה. קין כבר עשה תשובה,וכן 

חטא ראובן הוא דק מן הדק, ונראה שיש דבר מיוחד בתשובת ראובן, שהלא 
שכל שנים עשר בני יעקב היו שווים, ) ב"כה "ל(מובא ברש"י לעיל  ל "וכמו שאמרו חז

לא אמר לעצמו שזה חטא , ומ"מ ראובן שלא חטא ראובן -וכולם היו צדיקים 
קטן ומה בכך, אלא התבונן נגד מי החטא והיינו נגד מלך מלכי המלכים 

וראובן הוא שפתח הקב"ה, ולכן לבש שק והתענה כמו על חטא חמור, 
 - הוא מרידה בקב"ה שהכיר בכך שהחטא הקטן ביותר  בתשובה באופן כזה

  .קן את המרידהתמלקב"ה ו אדם חוזר ועל ידי התשובה ה
חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה שנאמר "וזהו שמסיים המדרש 

יר , והיינו שהושע הבין שתשובה היא להכ"עד ה' אלקיךשובה ישראל 

  נלב"ע כ"ב בכסליו זצ"ל בלוי ב"ר יעקב דוד נחמן הרה"ח רבי, לע"נ איש ירושלים מחלוצי החינוך התורתי בא"ינתרם 
 יוסף אהרון בלוי הבה"ח רבינו שליט"א תבחירי תלמידי ישיבמ  נדבת נכדו 

  



 מגיע עד ה' אלקיךהחטא ו - שבחטאו מרד במלך מלכי המלכים הקב"ה 
, וזהו יסוד כפשוטו, שידע החוטא שהקב"ה הוא אלוקים ויודע ובודק כל חי

  .קב"הם החטא, אלא מפני המרד שיש בזה בבגלל עצרק צורך התשובה, לא 
 ומשום", לפניךולכן נוסח הווידוי הוא "אנא ה' חטאתי עוויתי ופשעתי 

שמעיקרי התשובה הוא שהחוטא משיג בדעתו שחטא "לפני ה'", ובזה הוא 
  .נכנע לקב"ה ומודה שמרד במלך בפניו

  חינוך הבנים בדרך הטוב והישר
את כ"ק האדמו"ר כמה פעמים שמעתי (ל"ז, ל'). , איננו ואני אנה אני בא" "הילד

זועק כשהיה נראה לו שהאב אינו מחנך בנו  מגור בעל ה"בית ישראל" זי"ע 
אם הילד אינו הולך בדרך  -"הילד איננו ואני אנה אני בא"  -במקום הראוי 

  הלוא אני האב ארד בכך לבאר שחת. - הישר והתורה, אנה אני בא 
פעם אחת שמע כי אחד מאנשי בית המדרש אינו מסכים לשלוח את וזכורני ש

אך נודע לו הדבר, מיהר ויצא לבית המדרש בו שהו ובנו לישיבה קדושה, 
 חוזר ואומרמאות חסידים, והחל לפסוע בו במהירות מעבר לעבר כשהוא 

 זצ"ל דמו"ראהוללא הרף: "אל תחטאו בילד, אל תחטאו בילד, אל תחטאו..." 
הדברים חלחלו בליבו, ועוד ו כלל לעבר אותו איש, אך הלה הבין לא הביט

  באותו יום שינה את החלטתו.

  רק בדרך התורה ולא בדרכי השחתה היאמלחמה לשם שמים 
ופירש"י "סומך  .(ל"ט א')"ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה", 

ר לך מה זו לשם שמים אף זו מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומ
לשם שמים, שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה 

יש להתפלא איך יתכן לומר שאשת            יודעת אם ממנה אם מבתה". 
בתואר (מ, א') פוטיפר נתכוונה לשם שמים, והרי רש"י עצמו כינה אותה להלן 

  .א ארורהלמה היאם היא באמת נתכוונה לשם שמים "ארורה", ו
שאע"פ שגם תמר וגם אשת פוטיפר שניהם התכוונו  לכשנתבונן נראהאמנם 

לשם שמים, אבל חילוק עצום יש ביניהם, שתמר הייתה מוכנה להישרף כדי 
ועינתה את יוסף  ה בדרכי השחתהפעל רת פוטיפלא להלבין פנים, אבל אש

דיברה עליו סרה וכינתה גם ואח"כ , בעינויים ואיומים קשים כמבואר במדרש
אף שהתכלית והמטרה שלה היה לשם שמים אבל אותו עבד כדי לבזותו, ו

  בדרכי הפעולה כדי להגיע לתכלית, נקטה בדרכי השחתה ורשעות.
חילוק זה השפיע עליהם לדורי דורות, שתמר אכן הרי , שוזהו מוסר השכל

זכתה על ידי מעשיה למלכות בית דוד, אבל לעומת זאת אשת פוטיפר 
מכאן יש ללמוד לכל מלחמה על ענייני דת, שכשם ולם, נשארה לדיראון עו

צריכים להיות שלמים כדת שהמטרה היא לשם שמים, כך גם דרכי הפעולה 
עלולים לבסוף בדרך של מושחתים, , ואם פועלים בלא דרכי השחתהוכדין 

  ח"ל.להיזכר לדיראון עולם כאשת פוטיפר ר

  הכסות "לשם שמים" מסייע לאדם להיות מושחת גדול
"אמרו עליו על יוסף הצדיק, בגדים (יומא ל"ה) ועוד יש להתבונן במה שאמרו חז"ל 

שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית, אמרה לו השמע לי, אמר לה לא, 
אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורים אמר לה ה' מתיר אסורים, הריני 

ר לה ה' כופפת קומתך א"ל ה' זוקף כפופים, א"ל הריני מסמא את עיניך אמ
"כשהייתה באה להסיח עמו היה מרכין  )בתנחומא(פוקח עורים", ועוד אמרו 

עשתה לו מוט של ברזל מתחת לזקנו שאם ירכין פניו למטה שלא להביט בה, 
  .בל רגלו ואעפ"כ לא שמע אליה"פניו יהא המוט מכהו שנאמר ענו בכ

ם ואופן, וחזרה אליו ומבואר בזה גודל השחתתה שלא וויתרה לו בשום פני
בכל עת עם טענות והפחדות חדשות, וייסרה אותו בייסורים נוראים כדי 
שייכנע אליה, ובפשוטו יש להבין היאך יתכן שכל זה עשתה לשם שמים, 
והלא היא לא הייתה בטוחה שדווקא היא תוליד ממנו, אלא רק ידעה שאו 

הדבר עולה בידה, היה היא או בתה יולידו ממנו, וא"כ לכאורה כשראתה שאין 
לה להרפות, והיאך נהגה כלפיו באכזריות שכזו, והכל עם כוונה טהורה של 

         "לשם שמים". 
דווקא תחת כסות של "לשם שמים" אדם אמנם העניין בזה הוא, שאדרבה, 

עלול לעבור על עבירות הכי חמורות, ומשום שהכסות לשם שמים מכסה על 
, והוא עוד מדמה בנפשו שמקיים בו ולקללוהכל, ואז הוא יכול להכותו ולזלזל 

בזה מצוה ושהוא אפילו בדרגת "קנאי", ולכן אשת פוטיפר עינתה את יוסף 
היא עושה איזה עוולה בכך בכל מיני רשעות ואכזריות, ולא הרגישה כלל ש

  . וגעת בופשהיא 

  טעמו של פוטיפר שלא מינה את יוסף אלא מחמת שש"ש שגור בפיו
ויפקדהו על וגו',  ' אתו וכל אשר הוא עשה ה' מצליח בידוניו כי הווירא אד"

  שם שמים שגור בפיו". - כי ה' אתו ופירש"י "). ד-(ל"ט, ג ",ביתו וכל יש לו נתן בידו
שם שמים שגור והיינו ש –, שכיון שראה פוטיפר שה' אתו י"דברי רשמבואר ב

  ו. , לכן מינה אותו לאחראי על כל אשר יש לבפיו
ה טעם יש ור על פיו, ואיזמכך ששם שמים שגהתפעל הגוי  וצריך ביאור מה

  החליט למנות אותו לאחראי על אשר לו. שבעבור זהבזה 
מתקלס בכך שהוא בעל מייחס את ההצלחה אליו וונראה שאם יוסף היה 

יוסף עבדו כדי שרוממו מוטיפר היה פלא , וכמנהגו של עולם - כשרון וכיוצ"ב
אבל כיון שראה שיוסף רגיש חכם ופיקח ומוצלח מעליו, ר עליו להשתרלא י

ולא חשש הונח דעתו אלא תולה הכל בקב"ה, תו הצלחתגאה באינו מנכנע ו
  .להעלותו לגדולה

  כל מעשינו בספר נכתבים
כל "(ע"ז ה' ע"א) אמרו חז"ל (ל"ט, י'). "ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה", 

ולא שמע אליה לשכב אצלה  בו ככלב, שנאמרקשורה  העובר עבירה אחת,
  ."בעוה"ב ב אצלה בעוה"ז, להיות עמהלהיות עמה, לשכ

נראה בביאור מאמר חז"ל, שבכל חטא שאדם חוטא בעולם הזה, נרשם כנגדו 
, ולאחר מיתת האדם כשבאים עמו לדין וחשבון על כדמות תמונה ממעשה זה

עשיו כאילו עשאה עכשיו מעשיו, מראים לו את התמונה וממחישים לו את מ
והיינו עצם מעשה  - וזה מה שאמרו חז"ל "לשכב אצלה בעולם הזה" ממש, 

בהמחשה  -בעולם הזה, "להיות עמה בעולם הבא" החטא הנעשה 
אם היה יוסף ש ,מראים לו תמונה ממעשיו בעולם הבאשממחישים לאדם ו

מי שמתחבר בדומה לזה גם ועמה רח"ל היו מראים לו אותה עמו. וטא ח
לרשעים רח"ל מראים לו לעתיד לבוא תמונה מזה איך הוא נמצא יחד עם 

  וזהו בושה גדולה עבורו.רשעים ואפיקורסים, 
וידוע מה שאמר ה'חפץ חיים' הקדוש, שהטעם שהקב"ה נתן חכמה מיוחדת 

וטלפון וכדו', זהו כדי לעורר בדור האחרון בלב המדענים לייצר מצלמות 
כרונות אצל הקב"ה, שכאשר יאותנו שנרגיש שכל מעשינו נשמרים בספר הז

נראה שיש בכח הצילום לשמור מעשה שנעשה ברגע אחד בתמונה שתישאר 
למזכרת נצח ממה שהיה לפני שנים רבות, אז תתחדד אצלינו הידיעה כך 

 .שום שינוי קיימים לעד לעולם בלאשכל מעשינו נכתבים בספר ו

  כ"ה כסליויומא דהילולא לרגל  –הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל שראה רבינו אצל רבו  לקט הליכות והנהגות
   )עד כההבאנו רק מה שלא נדפס ן אוכוכן בשנה שעברה הבאנו עובדות נוספות, עוד כמה מאות עובדות, בו נדפסו שספר "אש קודש" ביעוי' (

מי יהיו גדולי התורה בדור הבא, אמנם רבים לאחר המלחמה דאגו זכורני ש] א
אתם שואלים מהיכן יהיו גדולים? מכאן יצמחו לבני הישיבה מו"ר זצ"ל אמר 

  ."מוטלת החובה לדאוג לכך שבדור הבא יהיו גדוליםעליכם " ,גדולים! וכאומר
החטא, חייבים להזכיר יחד עם זאת גם  פליגים בעומקבשעה שמאמר ש] ב

לחטא חמור כעבודה זרה, ואף שישנם עבירות חמורות שהתשובה מועלת אפילו 
מאוד שהם כחומה שקשה לפרוץ אותה, אבל אם האדם רוצה באמת לשוב 

בטלה על ידי תשובה, והביא ץ את העבירה ולבתשובה בכל ליבו, הוא יצליח לפרו
שהטעם שלא הדגיש כ"כ בספרו את דברי הרמב"ם  ששמע מפי ה"חפץ חיים"

בעלי לשון  ואשייתיק לעולם הבא, זהו כדי שלא שבעלי לשון הרע אין להם חל
  ולא יחפשו דרך תשובה.הרע 

 אורחותז, "פ הכניעה שער הלבבות חובת, ויקהל פרשת מישרים מגיד(מה שמבואר בספרים ] אמר שג

שהמדבר לשון הרע מאבד את זכויותיו ונותנים אותם למי שדיבר  )הענוה שער צדיקים
זהו דווקא במי שלא עשה עליו, והעוונות של זה שדיבר עליו מעבירים אליו, 

תשובה, אבל התשובה מועלת להחזיר לעצמו את הזכויות שנסתלקו ממנו, 
  ולסלק ממנו את עוונות חבירו שנוספו אליו. 

בחול ני שאלהתעניין ופעם בחול המועד, ו לא היה מטלטלהוא כפי הנראה ] ד
  אם אני מטלטל בחול המועד.  המועד

נגריה, שבכל יום משלושת יו קבוצת בחורים יוצאי הובקרב בני הישיבה ה ]ה
  נונים ממש כפשוטו.צות בבכיות ותחהיו אומרים תיקון חהשבועות 

היה בודק בשלושת ימי הגבלה אם ניכר חיזוק מיוחד בלימוד התורה בימים ] ו
שצריך אלו, ולפעמים היה דופק על הבימה באמצע הסדר ומדבר דברי כיבושין 

  להתחזק מאוד בתורה בימים אלו, ושיהא ניכר בישיבה שזהו שלושת ימי הגבלה.  
אצל מרן הגרי"ז אולם (לא אכל קודם תקיעות, ואף לא הסכים שאחרים יאכלו.  הוא] ז

  . )המתפלליםומרן זצ"ל אכל עם  ראיתי שעשו קידוש קודם התקיעות
יבים אנו היה אומר, שאף אם איננו יכולים למחות ברשעים, אבל עכ"פ חי] ח

להצטער על חילול ה', וכן כאשר הרשעים עולים לגדולה ומתמנים לראשים 
בישראל, חובה עלינו להצטער, ואע"פ שכאשר הרשעים עולים לגדולה בעולם 

כי הקב"ה משלם להם כבוד בעולם הזה כדי שלא יקבלו שום  –הזה זהו לרעתם 
נאיו אל פניו להאבידו", "משלם לשו(דברים, ז', י') שכר בעולם הבא, וכמו שנאמר 

אבל אנחנו חייבים להצטער על חילול ה' שהם עולים לגדולה בשעה שכבוד 
התורה מושפלת עד שאול תחתיה, וכולם שואלים זו תורה וזו שכרה, והקב"ה 

  .יתבע אותנו על מה שלא כואב לנו בכלל כאשר אנו שומעים על חילול ה' רח"ל
  . בזה את הדינים אם אנו מרימים קול מחאה, אנו ממתיקיםאמר ש] ט
היה לומד בישיבה מוסר בכל יום, והיה חוזר לעצמו על דברי מסילת ישרים או ] י

ו, ואמר חובת הלבבות פעם אחר פעם, ובינתיים היה עושה חשבון הנפש על עצמ
לימוד המוסר כפשוטו בהתעוררות הלב, שבכוחו ל -שלזה נתכוונו בעלי המוסר 

קיע להלהיב את הלב לתפילה ולהיזהר מאוד מחטא, והיה אומר שלא נכון להש
אלא עיקר לימוד [שהיה רגיל לכנות אותם "פילוסופישע מוסר"], זמן בשיחות של מחשבה, 

  .המוסר הוא בהתעוררות הלב
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