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דברים חוצבים
מכ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א:

דבר חיים

"כיון שנאמר
בפסוק הלשון
"מאד" ,חלה
חובה על כל
אחד להיזהר
בזהירות כפולה
ומכופלת!"

המהפכה השקטה כבר כאן.
אם עד היום ,רבים שנושא הזהירות בדרכים היה מזולזל מעט
בעיניהם ,הרי שאוזנינו שומעות ועיננו רואות שבתקופה האחרונה
הנושא הולך ומתכבד.
אם עד היום הנזהר בדרכים כראוי ,מרגיש היה לפעמים מאחורי
גבו במבטים תמהים ,הרי שכיום הוא יודע שהתורה הקדו' כביכול
עומדת מאחוריו ומשדרת לו מבטי הערכה.
אם עד היום הנזהר לחצות כביש אך ורק במעבר חציה וברמזור
ירוק ,לא ידע להסביר כראוי מה הסיבה שבגינה הוא מקפיד
בזאת כל כך ,הרי שכיום הוא כבר יודע לספר לשואלים עובדות
זה"ב על מרנן גדולי ישראל שליט"א.
אם עד היום נהג שנזהר בכבישים היה סבור כי חששותיו הם רק
מחוקי המדינה ,הרי שכיום הוא יודע שחששו העיקרי הוא מחוקי
תורתנו הקד'.
כבוד התורה הקדושה יש כאן ,כבוד לכל דקת חיים של יהודי,
וכבוד לחיי הנצח.
לחיי הנצח  -כיצד?
זהירות בדרכים ,הוי אומר  -חיים בריאים ושלמים .חיים בריאים
ושלמים הוי אומר  -עבודת ה' ביתר שאת .ועבודת ה' כראוי
תוצאותיה הם  -חיי נצח ,חיים של בן העולם הבא.
*
ביציאה מגדר הרגיל ,אנו פונים אליכם ידידים יקרים בלב רגש:
ארגון "חיים בדרכים" רוצה להתפתח ולגדול .רצון זה נובע
מביקוש הציבור .הציבור מבקש חומרי לימוד תורניים ומודפסים,
)לא רק במייל(.
הציבור מבקש להרחיב את אפשרויות השאלת כסאות בטיחות
ברשת הגמחי"ם בארצנו הק'.
הציבור גם מבקש  -ואפילו דורש  -להפעיל את אשפי ההסברה
המיוחדים של הארגון בחשיפה מרבית ,בעיתונות ועוד.
לא אתם ואנחנו .לא אנחנו ואתם .שותפות יש כאן .שותפות
להצלת חיים.
בהתנדבות .אין כאן מקבלי שכר ,ואין
פעילות הארגון מתבצעת הת
כאן הוצאות .הארגון מתנהל כמו גמ"ח.
נטה שכם אחד בלב אחד ,להמשיך את המהפכה השקטה.
נהיה שותפים יחד לסייע ביד הזקוקים לכסא בטיחות למען
שלום הילדים הטהורים.
איש כנדבת ליבו יהיה שותף למצוה היקרה ,אשר נתון תיתן את
פירותיה בעולם הזה ,מדה כנגד מדה ,וכן  -בעולם הבא.
בברכה ,שנזכה כולנו יחד בעזרת ה' לחיים טובים ובטוחים
ולשלום.

נכנסנו לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א ואמרנו :אנחנו עוסקים בנושא של זהירות
בדרכים .יש אסונות גדולים בציבור ,ונטלנו על עצמנו לפרסם שיש כאן חובה
על פי תורה ,וגם הבאנו הרבה עובדות מגדולי ישראל איך שנזהרו בדרכים .ואנו
משתדלים לפעול ולהחדיר את הנושא הזה בציבור היראים.
אמר אדמו"ר שליט"א :כן! 'ונשמרתם לנפשותיכם' גם זה תורה!
אמרנו :הענין הוא ,שיש זלזול קמעה בענין זה ,ולא כל כך מפורסם שיש כאן חיוב
של תורה ,ושיש כאן הלכות ,לכן אנחנו משתדלים לפרסם בציבור שזה תורה.
אמר אדמו"ר שליט"א :נכון ,נכון ,ודאי!
וביאר אדמו"ר שליט"א גודל החיוב בזה ,ואמר:
אכן ,דבר חשוב וגדול הוא עד למאד .יש להחדיר זאת ,ולשנן בקרב הציבור כולו,
ששמירת הנפש והזהירות בדרכים ,הוא מחובת כל אחד ,וכמו שהעמיסו בפסוק
ד"ונשמרתם מאד לנפשותיכם" .וכיון שנאמר בפסוק הלשון 'מאד' ,חלה חובה
על כל אחד להיזהר בזהירות כפולה ומכופלת ,כבכל מקום שכתוב בפסוק 'מאד'.
הזכרנו בפני אדמו"ר שליט"א את האסונות הגדולים שיש היום מחמת תאונות
הדרכים הקשות ,ואמר:
ריבוי הפגיעות בנפש השם ירחם ,נובע מחוסר זהירות בדרכים .הרי קדושת החיים
הוא ערך נעלה ביותר .לכן צריך לדעת שחובה ,הן על ההולכים בדרך ,והן על
הנוהגים בכלי רכב ,להקפיד בשום לב ודעת ,ללכת ולנהוג בזהירות מרובה ,לפנות
ולהשגיח ולפקח על ימין ועל שמאל .חלילה לשבש את הסדר ולנהוג בפזיזות
ובפיזור הנפש בדבר הנוגע לדיני נפשות ופיקוח נפש.
אדמו"ר שליט"א עיין בספר 'נתיבות חיים' שהבאנו לפניו ,ושיבח ואמר:
יש כאן קובץ על יד ,בו קבצתם לפונדק אחד מאמרי חז"ל והלכות בחובת
השמירה ,והזהירות בכל הכללים אשר נקבעו לתיקון הדרכים ולטובת הכלל.
וחיזק את ידי מנהלי הארגון ,ואמר:
מחזק אני את ידיכם ,עשיתם דבר גדול מאד ,זו חובת השעה בעת הזו להציל
נפשות רבות ,וללמדם דברי תורה ודעת הלכה בענין זה.
)ספר "נתיבות חיים"(

לזכרון עולם

בידידות,
ח .צח

לזכר ולע"נ
ר' משה בנימין בן אברהם ז"ל וזוגתו מרת אודל טויבא בת אברהם ע"ה
תנצב"ה
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מעשה שהיה

עובדות ומעשים על גדולי ישראל

עקיפה טעונה
מסופר על גאון התורה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל ,ראש ישיבת 'תורה ודעת':
ארע פעם שבנו רבי אברהם הסיעו בכבישי ברוקלין .רכבם הגיע לצומת מרומזר ,ואל הנתיב
שלצידם הגיע אוטובוס מלא בנוסעים .בעוד הנהגים ממתינים להתחלפות הרמזור לירוק ,החל רבי
אברהם להתקדם מעט עם הרכב כדי לצאת לכביש לפני האוטובוס .לפתע הוא שומע את אביו רבי
יעקב פונה אליו ואומר" :אל תעקוף את האוטובוס! אנחנו שניים והם קבוצה גדולה ,ולפי דין תורה
יש להם זכות קדימה" .כמקור לכך ציטט את דברי הגמרא בסנהדרין )לב ,ב(" :שתי ספינות עוברות
בנהר ופגעו זה בזה ,אם עוברות שתיהן – שתיהן טובעות ,בזה אחר זה – שתיהן עוברות ,וכו' .הא
כיצד? טעונה ושאינה טעונה – תידחה שאינה טעונה מפני טעונה".
)"נתיבות חיים"(
יש לך עובדה על גדולי ישראל? פנה אלינו עוד היום והיה שותף להצלת נפשות

דרך ההלכה

אגרות חיים

מתוך ספר ההלכה "נתיבות חיים"  -הלכות שמירת
הנפש בדרכים ,שבהסכמת כל גדולי ישראל.
הלכות מתוך הפתיחה לספר 'נתיבות חיים',
צויינו המקורות .ניתן לעיין במקורות בפנים הספר[.

תגובות ומכתבי קוראים
לארגון החשוב "חיים בדרכים"
השלום והברכה,
רציתי לעורר על דבר חשוב ששמעתי רבים מתלוננים על כך.
המדובר הוא על חציית כביש .אני כנהג ,הנוהג רבות בערים שלנו ,תמה כל
פעם מחדש על הנוהג של הולכי הרגל .במיוחד הילדים.
אינני יודע אם זה נובע מזלזול או פשוט מחוסר ידע ושימת לב.
כך או כך זה מסוכן מאד.
נהג נוהג ברכבו בכביש ולפתע ללא כל הודעה או אזהרה מוקדמת ,מטרים
ספורים מקידמת הרכב ,מופיעה ילד על הכביש ,קופץ לכביש ,ואו..תו..תו...
רח"ל .הצמיגים של רכבי כבר משופשפים דיים מחריקות אלו.
יהי עלונכם היקר הזה שופר לכל ההורים :אנא למדו את הילדים .מתבוננים
 ורק אחר כך חוצים!יישר כחכם!
בברכה,
דוידי פרויליך

]מפאת חוסר מקום לא תמיד

מצות 'והלכת בדרכיו'
פתיחה ,סעיף יא
עוד עובר הנוהג שלא בזהירות ,על מצות עשה מן התורה ד'והלכת
בדרכיו' )דברים כח ,ט( ,ובא פירושה ,לילך במידותיו של הקב"ה אשר הם
כולם רק לטוב ,כמאמרם ז"ל )שבת קלג ,ב(" ,מה הוא רחום אף אתה רחום,
מה הוא חנון אף אתה חנון" ,וכיוצא בזה בשאר מידות טובות.
והנוהג שלא כדין ומסכן את זולתו ואת עצמו ,או המצער את זולתו ,כגון
שאינו עוצר היכן שצריך לעצור ,או חונה במקום האסור ,וכדו' באלו
הפרטים ,עושה בזה היפך ההליכה בדרכי ה' ,שהוא רק להיטיב לזולתו,
שהרי אינו מרחם ואינו חומל ,לא על גופו ולא על חיי המשתמשים בדרך,
ולא על כבודם וממונם.
וכמו כן ,הולך דרכים שאינו חס על הנהגים ,וחוצה את הכביש בצורה
מסוכנת ומפריעם ומסכנם ,יש במעשהו זה היפך הרחמים והחנינה
שאנו מצווים בהם ,ועובר על מצות עשה זו .ואמרו חכמים )שבת קנא ,ב(
"כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים ,וכל שאינו מרחם על
הבריות אין מרחמים עליו מן השמים".

לכב' הרב אשר זעליג מורסקי  -יו"ר הארגון,
יישר כח עצום ורב על העלונים הנפלאים שלכם!
ממש מחזק ועוזר לדברים שכיחים ,שמרוב פשטותם נשכחים מבני אדם.
אגוט'ן חודש
יהושע כהן

מקורות:
כתב הרמב"ם )דעות א ,ה ו('" ,והלכת בדרכיו' ,כך למדו בפירוש מצוה זו ,מה הוא נקרא
חנון אף אתה היה חנון ,מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום ,מה הוא נקרא קדוש אף
אתה היה קדוש ,ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין ,ארך אפים ורב חסד,
צדיק וישר ,תמים גבור וחזק ,וכיוצא בהן ,להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם
להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו".
וכתב החינוך )מצוה תריא(" ,שנצטוינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל
כחנו ,ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים ,כאשר ידענו
מתורתנו ,שזהו דרך השם וזה חפצו מבריותיו ,למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא ,ועל
זה נאמר' ,והלכת בדרכיו' .ונכפלה המצוה עוד במקום אחר שנאמר 'ללכת בכל דרכיו'.
ואמרו זכרונם לברכה בפירוש זאת המצוה ,מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף אתה
היה רחום ,מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה הקדוש ברוך הוא
נקרא צדיק אף אתה היה צדיק ,מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש.
והענין כולו לומר ,שנלמד נפשנו ללכת בפעולות טובות כאלו ומדות נכבדות אשר יסופר
בהם יתברך ,על דרך משל לומר שמתנהג במדות טובות אלו עם בריותיו ,וכו' ,ועובר על
זה ואינו משתדל להישיר דרכיו ולכבוש יצרו ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת האל
ולקיים המצוה הזאת ,ביטל עשה זה" )עיי' חפץ חיים ,פתיחה ,עשין יד(.
והנוהג שלא כדין ,ומסכן את נפשו ואת נוסעיו ואת המשתמשים בדרך ,ומזלזל בכבודם
ובממונם ,הוא עושה היפך מה שצווינו להידמות לקב"ה ולילך במידות ,חנון ורחום
וצדיק .וה"ה להולך דרכים.

הסגולה הטובה ביותר!
תרום עכשיו לסגולה האמיתית והנפלאה להצלת נפשות מישראל:

העלאת רמת המודעות לזהירות בדרכים
וזכה במצות הצלת נפשות מישראל
להצלחת התורם היקר החפץ בעילום שמו שליט"א,
זכות מצות הצלת נפשות מישראל תעמוד לו לעד
בתרומה מעל  10פעמים ח"י שקלים ,הנך זכאי לקבלת הספר רב המכר "נתיבות חיים" במתנה

נייד) 054-842-36-49 :כ .אשראי( ,או בטל) 0765-405990 :נא להשאיר הודעה בתא הקולי(
ח"ן :בנק פאג"י סניף  180חשבון מס' 409-804517

יו"ל ע"י ארגון 'חיים בדרכים' )עמותה רשומה מלכ"ר (58-056455-7
משרד :נתיבות המשפט  93/11מודיעין עילית 7182213
טל' 0765-40-59-90 :פקס 0765-100-191 :דוא"לchaim-b@bezeqint.net :
'נתיב' כשרshtaygen.co.il/?CategoryID=1843 :
להשאלת כסאות בטיחות באחד הגמחי"ם ברחבי הארץ ,יש לפנות לטל' הנ"ל ,או בדוא"ל.
להצטרפות חינם למנויים בדוא"ל ,שלחו אלינו את כתובתכם.
ישנה אפשרות לקבל את העלון מודפס בדיוור ישיר ,בתרומה של  ₪ 120לשנה לארגון.
לבירורים אודות ספר ההלכה 'נתיבות חיים'  -הלכות 'ונשמרתם' בדרכים ,או הספר 'קיצור
נתיבות חיים' ,ולרכישתם ,ניתן לפנות לטל) 0765-40-59-90 :להשאיר הודעה בתא הקולי(
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