עלון חודשי לחיזוק מצות "ונשמרתם" בדרכים שבט תשע"ד
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מרן עמוד ההוראה
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל:

דבר חיים

"האומרים
כך  -הם
פתאים!"

"וידענו מאדמו"ר  -הסבא מקלם זצ"ל ,אשר הקפיד מאד
כאשר ראה את אחד מתלמידיו מזלזל בשמירת גופו .וידענו
מעשה ,שפעם אף גרש תלמיד מהתלמוד תורה שלו )ישיבת
הסבא מקלם כונתה תלמוד תורה( כיון שזלזל בשמירת גופו".
כך כותב בספרו מנהלה הרוחני של ישיבת לומז'ה  -הגה"צ
רבי משה רוזנשטיין זצ"ל  -מחניכי בית התלמוד תורה
דקלם )'ספר הזכרון בית קלם' א ,רעו(.
וכל כך למה?
היש קשר בין שמירת הגוף לרוחניות?

ה' אדר א' תשע"א

אכן ,קשר הדוק!

בשנים האחרונות קרו לצערנו הרבה תאונות דרכים בהם נהרגו ילדים וגם אנשים
גדולים.
הרבה מהאסונות קרו בגלל שאנשים ונהגים לא נשמרו ועברו במקום שאסור.
ולמה זה? בגלל זלזול בכל הדברים הללו.
נראה לנו ,שאם העולם היו יודעים ,שהחיוב להישמר בדרכים הוא חיוב גמור על
פי תורה ועל פי הלכה ,היו נזהרים יותר בדרכים ,ועל ידי זה היו נמנעים התאונות
הקשות הנגרמות מחוסר שימת לב.
אמנם שמענו שיש כאלו הטוענים ,שאין חובה להשמר בדרכים ,כיון ש'ונשמרתם
לנפשותיכם' אין זה הלכה ,אלא 'ענין' ,וטוענים שעל פי הלכה לא צריך לעשות
כלום.

הגוף  -נרתיק לנשמה" .נשמה שנתתי בך  -החיה אותה"
אומר הקב"ה )תענית כב ,ב(.
הלא תפקיד נועד לכל חי עלי אדמות .והיאך ימלאנו ליבו
לזלזל בשמירת גופו ולמעול בתפקידו?!
אם הנך מזלזל בשמירת גופך ,אינך מתחיל אפילו להבין כי
ייעוד לך בחיים  -אמרו בקלם  -ומקומך אם כן איננו איתנו,
כי קלם היא מקום של בעלי תפקיד ,בעלי דעת.
לכל אחד מאיתנו תפקיד .נשמור על גופנו ועל חיינו ,ונזכה
לקיים את תפקידנו .בס"ד.

מרן רבינו שליט"א :ודאי! מה זה? מה זה הטענות האלו?
חז"ל אמרו ,שכל התקלות בית דין מחוייב לתקן אותם!
יש אנשים שאומרים ,שאין צריך להישמר בדרכים ,כיון ש'שומר פתאים ה''.
מרן רבינו שליט"א :האומרים כך ,הם פתאים.
יש איזה אנשים האומרים שאין צריכים להיזהר בדרכים ,כיון שלא שמענו שגדולי
ישראל נזהרים בכך.
מרן רבינו שליט"א )הגביה את קולו( :גדולי ישראל בודאי דאגו להשמר היטב!
יש אנשים שטוענים ,שאין לדבר על ענינים כאלו של שמירה בדרכים ,אלא רק על
דברים קדושים ,כמו תפילה עם למוד .וטוענים מדוע כותבים ספר )"נתיבות חיים"(
עם הלכות ודברי תורה על ענין זה של זהירות ושמירה בדרכים ,שהוא ענין של
חולין ועולם הזה.
אנו שואלים ,האם חיבור ספר זה ,ופרסום הדבר ששמירת הנפש בדרכים הוא חיוב
על פי תורה והלכה ,זה דבר נכון וחשוב.
מרן רבינו שליט"א :ודאי! ודאי! צריך לתקן מה שיכולים שלא יגיעו לדיני
נפשות!

*
חסדי ה' עימנו שהמצגות "זה"ב מפי גדולי ישראל"
מתקבלות בחיבה אצל שלומי אמוני ישראל )בהזדמנות זו
נודה לכל הפונים להודות ולברך(.
אך דעו ,כי אין זאת  -אלא בזכותכם!
המשוב החם ,רוח ההתנדבות ,התרומות היקרות שללא
קול אומרות לנו" :אנו רוצים שותפות עמכם .אנו נותנים
בכם אמון"  -הן הן הנותנים לעוסקים במלאכת הקודש את
וטובה ווחיים.
הכח המשפיע ברכה
ה
*
לאחרונה  -עם התרחבות הפעילות  -הצטרפו עשרות
חברים למשפחת חיים בדרכים המקבלים עלון ומצגות
זה"ב על גדולי ישראל.

כאן עבר מרן רבינו שליט"א וברך שיהיה הצלחה לפרסם ענין זה של חובת שמירת
הנפש וזהירות בדרכים על פי תורה ועל פי הלכה.
ואחר שראה את הספר 'נתיבות חיים' על הלכות שמירת הנפש בדרכים ,הוסיף
ובירך :ברכה והצלחה רבה ,וחיזק ואמר שיצליחו לתקן מה שאפשר ,שלא יבואו
אנשים לידי סכנת נפשות.

כולנו ,כל משפחת חיים בדרכים ,מקבלים אתכם בברכה
למשפחתנו העניפה  -משפחת חיים בדרכים.
שאו ברכה!

אשר זעליג מורסקי

יישר כח לידידינו החשוב הרה"ג ר' אריה אלישיב שליט"א על הסיוע הרב.
)ספר "נתיבות חיים"(
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מעשה שהיה

עובדות ומעשים על גדולי ישראל

דוגמה ומופת
על הפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" )ויקרא כב ,לב( מובא בספר 'יגדיל תורה' המעשה הבא:
האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצ"ל צעד בשעה ארבע לפנות בוקר כששמשו המסור ר' עזריאל
פז'נצבסקי ז"ל נלווה אליו .הם הגיעו לרמזור אדום .האדמו"ר עמד ולא חצה ,על אף שהכביש היה
ריק ממכוניות.
בעודו ממתין עם משמשו חלפו עברו כמה פועלים שהשכימו קום לעבודתם .אחד מהם שהבחין
בעמידת הרבי ,קרא אליו ואמר" :רבי ,עכשיו אין מכוניות ,אתה יכול לעבור "...אך הרבי כמובן נשאר
על עומדו ולא חצה .הפועלים המשיכו לדרכם ,והרבי ומלווהו שומעים את הפועל הנזכר אומר
לחבריו" :אתם רואים חברים ,זה רבי אמיתי! גם כשאף אחד לא רואה הוא לא עושה עבירות".
"ר' עזריאל ,אתה שומע?" קרא לעברו הרבי" .בדור הזה – במעשה אחד קטן ,אפשר לקדש שם
שמים ,ובמעשה אחד קטן ,אפשר גם להיפך ,חלילה – לחלל שם שמים".
)"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
המכתב הבא נשלח בשבוע פרשת שמות:

]מפאת חוסר מקום לא תמיד

לכבוד הרב ...הארגון המיוחד "חיים בדרכים"
העלונים שלכם נפלאים ביותר בלעה"ר.
בס"ד ובחסדו הגדול עלה בדעתי רמז נאה בפרשתנו לזהירות בדרכים.
ואקווה שאזכה שתזכירו אותו ויהיה חלקי ממזכי הרבים לעולם .אכי"ר.
כתוב בפרשה" ,ואלה שמות בני ישראל" ,וזה בר"ת" :ו'חייב א'דם ל'השגיח
ה'דרך ,ש'ישמור מ'כל ו'כל ת'אונות .ב'כבישים נ'הגים י'זהרו .י'חיו ש'נים
ר'בות א'רוכים ל'בריאות".
בברכת כהנים באהבה כעתירת
גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים

איסור קללה
פתיחה ,סעיף יג
מצוי שמחמת נסיעה בלתי זהירה ,נכנס אדם למריבה עם נהג אחר ,ונהג זה
מחרפהו ומקללו ,והוא משיב חורפו בקללה ,או אפילו קללה בשם ובכינויו ,כגון
הרחמן יעשה לך רעה פלונית וכו' ,ועובר בזה על הלאו ד'לא תקלל חרש' )ויקרא יט,
יד( ,שהוזהרנו בזה שלא לקלל שום אדם מישראל ,שאם על חרש הזהירה תורה,
כל שכן על השומע שמצטער טפי.
וגם אם אינו מקללו שיארע לו רעה ,אלא מקללו במילת גנאי ובזיון ,עובר על לאו,
שנאמר 'לא תונו איש את עמיתו' )ויקרא כה ,יז( ועוד עובר על לאו ד'לא תשא עליו
חטא' )ויקרא יט ,יז( ,ואם היה זה ברבים ,חמור עוונו מנשוא ,כמו שאמרו רבותינו
ז"ל ,המלבין פני חבירו ברבים ,אין לו חלק לעולם הבא ,רח"ל .ואם היה מתחילה
נוהג בזהירות כדין ,לא היו באים כלל לידי מריבה ,והיה ניצול מאיסור קללה.
וגם אצל הולך דרכים שייך לאו זה ,אם אינו זהיר בחצייתו את הכביש ,ומחמת כן
גורם לנהג להתקצף עליו ובאים לידי קללות ,ואילו היה זהיר ,היה נמנע חטא זה.

לארגון החשוב "חיים בדרכים"
שמח לידע אתכם שבכל פעם שהנכם מוציאים לאור עלון ,אני מדפיס ומצלם
אותו לכל ילדי רכסים.
אשריכם לחיי העולם הזה של הילדים ,והעולם הבא שלכם.
זכויותיכם רבות מאד!
בהערכה ,גרשון שרעבי ,רכסים

מקורות:
כתב השו"ע )חו"מ סי' כז סעי' א ב( שהמקלל את חברו בשם ה' או בכינויו )כגון המרחם ,הרחמן
וכדו'( עובר על לאו דאורייתא ,שנאמר 'לא תקלל חרש' ,ואם יש שם עדים והתראה ,לוקה .וביאר
הרמב"ם )הל' סנהדרין כו ,א( ,שהזכירה תורה חרש לומר לך ,מה חרש שאינו שומע ומכיר בזיונו,
לוקה ,כל שכן השומע שמתבזה .ואם קילל שלא בשם או בכינויו ,נחלקו הפוסקים אם עובר בלאו
זה )עיי' שערי תשובה לר"י ש"ג סי' מו ,מז ,ובחזו"א סנהדרין כז( ,וספיקא דאורייתא לחומרא )עיי'
ספר לרעך כמוך ח"א איסור קללה פ"א סעי' יב והערה יג(.
וכתב החינוך בשם הרמב"ם בביאור מצוה זו )מצוה רלא( "כדי שלא יניע נפש המקלל אל הנקמה
ולא ירגילנה לכעוס וכו' .ונראה לי מדבריו ,שלא יראה הוא בדעתו נזק אל המקולל בקללה ,אלא
שתרחיק התורה הענין מצד המקלל שלא ירגיל נפשו אל הנקמה והכעס ואל פחיתות המדות".
ואם לא קללו שיארע לו רעה ,אלא קללו בדברי גנאי ובזיון והשפילו ,עובר על הלאו ד'לא תונו'
)ויקרא כה ,יז( ,כמש"כ הגר"ח קניבסקי שליט"א )ספר לרעך כמוך ח"א עמ'  348תשובה כד( ,וכן
עובר על הלאו ד'לא תשא עליו חטא' )ויקרא יט ,יז( ,שהוזהרנו בזה לא להכלים כל אדם מישראל
אפילו בשעת תוכחה )רמב"ם הל' דעות ו ,ח( ,כל שכן שלא בשעת תוכחה.
ואם כשהכלימו נכחו שם אנשים נוספים ,עוונו חמור הרבה יותר )רמב"ם הל' דעות ו ,ח( כמאמרם
ז"ל "המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא" )סנהדרין קז ,א ,ח"ח פתיחה ,לאוין יד( ,וכן
אמרו "כל המלבין פני חבירו ברבים ,כאילו שופך דמים" )בבא מציעא נח ,ב( .וכתב הרמב"ם )הל'
חובל ומזיק ג ,ז(" ,אף על פי שהמבייש שאר העם בדברים פטור מן התשלומין  -עון גדול הוא ,ואינו
מחרף ומגדף לעם ומביישן אלא רשע שוטה .ואמרו חכמים הראשונים ,שכל המלבין פני אדם כשר
מישראל ברבים ,אין לו חלק לעולם הבא".
וכשמקללו בשם ,עובר גם על הלאו 'את ה' אלקיך תירא' )דברים י ,כ( ,שהרי הוציא מפיו שם
שמים לבטלה .ומצוי בעוונותינו שנהגים ניצים על עקיפה ,חסימה או חנייה אסורה וכדו' ,והרוחות
מתלהטות ומגיעים לידי קללות ,וכמעט אי אפשר להימלט מהאיסור החמור ,והחכם עיניו בראשו
להיזהר במעשיו ,והשומר פיו ולשונו ,שומר מצרות נפשו.
ובמקום הצורך ,ורוצה להשיב חורפו דבר בשעת מעשה )בקללת בזיון .כי בקללת רעה אסור בכל
אופן( ,כתב החינוך )מצוה שלח ,ועיי"ש עוד .ועיי' ח"ח בפתיחה ,לאוין במ"ח ח-ט ד"ה אבל מדברי(
"ואם אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו ,ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות
ולא יכעס הרבה ,כי כעס בחיק כסילים ינוח ,וינצל עצמו אל השומעים מחירופיו ,וישליך המשא על
המחרף ,זהו דרך הטובים שבבני אדם".

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

העלאת רמת המודעות לזהירות בדרכים
וזכה במצות הצלת נפשות מישראל
לרפואת אברהם בן מרגריט בתושח"י
ולע"נ מרן רבי עובדיה בן גו'רג'יה זי"ע
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(
קבלה ע"ש העמותה תינתן לכל דורש

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 :מייל הזה"בchaim-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 למשפחת חיים בדרכים ,לקבלת מצגות הזה"ב או העלון,
ללא עלות ,שילחו בקשה למייל הזה"ב.

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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