עלון חודשי לחיזוק מצות "ונשמרתם" בדרכים אדר א' תשע"ד
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מרן הראשון לציון הגאון
רבי עובדיה יוסף זצ"ל:

דבר חיים

"מי שלא
נ ז ה ר
לנהוג
במתינות
כראוי,
נחשב
הדבר
לפשיעה!"

"ועשית מעקה לגגך ,ולא תשים דמים בביתך"  -מצוה
אותנו תורתנו הק'.
מטרת המצוה היא ,שלא ייפול אדם מהגג וימות ח"ו.
אך האם זוהי כל מה מטרת המצוה?
לא.
הגאון הצדיק רבי חיים זייצ'יק זצ"ל מחדד עבורנו היבט
מאיר נוסף על מטרת מצוה זו.
וכך הוא כותב:
"כל ענין מצוות מעקה הוא פיתוח המחשבה והרגש ושימת
לב אודות טובת הזולת שלא יקרה לו אסון ח"ו" )'מעייני חיים'
ח"ג פ' כי תצא מאמר "מצוה גוררת מצוה"(.

למדים אנו מדבריו ,שעיקרה של מצות מעקה לא באה
לכשעצמה ,למנוע סכנת נפילה מגג הבית ,אלא עיקרה של
מצות מעקה מכוונת על מנת להעצים בקרבנו את תחושת
הזהירות מסכנות .את שימת הלב לא לגרום סכנה לזולת.
לאמר:
צא מאנוכיותך וחשוב על חברך.
'האם אינני מסכן מישהו במעשי'  -זאת המחשבה הצריכה
וחייבת להתלוות עימנו כל עת שאנו חוצים ,רוכבים,
נוסעים או נוהגים.
מחשבה ,הרגשה ושימת לב לחיי הזולת.
*
ברוך ה' ,לאחרונה יותר ויותר משפחות ומוסדות פונים
לארגון על מנת להיעזר בחומרי הזה"ב הייחודיים המופקים
על ידינו בס"ד.
רבים גם מבקשים לשאול כסאות בטיחות לרכב עבור
הסעת ילדיהם היקרים.
גם ילדים בעלי צרכים יוח
מיוחדים זקוקים לכיסאות בטיחות
להסעה בה הם נוסעים למוסדם.
לואי והיה באפשרותנו לסייע לכולם .לואי.
אך  -לצערנו הרב  -אין הקומץ משביע את הארי.
מי מכם הקוראים היקרים השומע את רחשי ליבנו,
שבאפשרותו לעמוד לימיננו ,להיות שותף עימנו להצלת
חיי הילדים  -לא לאחר מעשה רח"ל אלא בטרם  -יבורך
מפי עליון.

"כהן שהיה נוהג ברכב וגרם לאבדן נפש מישראל מחמת
שנהג במהירות מופרזת ,או מפני שלא ציית לתמרור ,או
שעבר עבירה אחרת על חוקי התנועה ,הרי שגגתו עולה
זדון ,ונפסל לעלות לדוכן ולישא כפיו בברכת כהנים ,לפי
שאין קטיגור נעשה סניגור".
"רכב הוא כלי קטלני ביותר ,ועלול מאוד לפגוע ולסכן חיי
אדם .ומי שלא נזהר לנהוג במתינות כראוי ,נחשב הדבר
לפשיעה ,וקרוב למזיד הוא ,וכהורג בידיים הוא ,ואם הוא
כהן נפסל לדוכן .כי הדבר ברור שאין לחלק בזה בין ההורג
במו ידיו ,כלשון הכתוב ידיכם דמים מלאו ,לבין רוצח על ידי
בעיטה ברגליו ,או בגופו".
)יחווה דעת ה ,טז" ,נתיבות חיים"(

בברכת ,צאתכם ובואכם לחיים ולשלום,

אשר זעליג מורסקי
1

מעשה שהיה

עובדות ומעשים על גדולי ישראל

תפילת הכביש
מספר הגאון רבי נחום אליהו ברנשטיין שליט"א מנהלה הרוחני של ישיבת 'גאון יעקב':
באחד הימים ליוויתי את מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א בדרכו .באחד הרחובות ניגש
אלי ילד וביקש שאעביר אותו את הכביש .ביקשתי את רשות מרן שליט"א לכך ,והעברתי את הילד
את הכביש ,כאשר מרן שליט"א ממתין לי עד שאסיים את המצוה.
כאשר פנינו להמשיך בדרכנו ,פנה אלי ראש הישיבה ושאל" :התפללת?" התפלאתי .לא הבנתי
כוונתו" .להתפלל כעת על מה?!"  -שאלתי את ראש הישיבה בתמיהה .תשובת ראש הישיבה
שליט"א נחרטה עמוק בלבבי" .האם קודם שהעברת את הילד ,התפללת שתזכה להעבירו את
הכביש בשלום ללא פגע?" הבהיר ,וחתם" :על כל דבר צריך להתפלל!"
)מפי הרב מאיר חשין שליט"א  -קרית ספר ,ששמע מהמשגיח(

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
ידידי הרב וכו' עמותת "חיים בדרכים"  -שלום רב,
צפיתי במצגת היפה "חוגרים ובטוחים" ,ואני מבקש לקבל אותה להפצתה בקרב רעי
המחנכים העוסקים במלאכת הקודש  -חינוך לשמירה על החיים.
ברשותכם אפיצה גם ליתר אנשי הקשר שלי במטרה שגם הם יפיצוה למכריהם ,שגם
הם ...וכו'.
ובזה יהיה חלקנו במלחמה בקטל בדרכים.
יישר כח,
ג'ורג' אדג'ג'  -מנהל מטה זה"ב
עיריית שדרות

]מפאת חוסר מקום לא תמיד

"בצדק תשפוט עמיתך"
פתיחה ,סעיף יד
מצוה מן התורה לדון את הזולת לכף זכות ,שנאמר 'בצדק תשפוט
עמיתך' )ויקרא יט ,טו( ,ומבואר בפוסקים בביאור מצוה זו ,שאם ראה
בחבירו שעשה מעשה רע ,אם הוא צדיק ,אפילו יכול לדונו לכף חובה
יותר מלכף זכות ,ידינהו לכף זכות .ואם הוא רשע ,אפילו יכול לדונו לכף
זכות יותר מלכף חובה ,ידינהו לחובה .ואם הוא בינוני ,אם הדבר נוטה
לכף זכות או שהוא ספק השקול ,ידינהו לזכות ,וגם אם נוטה לחובה,
יהיה הדבר אצלו כספק השקול .ואם הוא אדם שאינו מוכר לו ,מידת
חסידות לדונו לכף זכות.
והרבה פעמים התאונות נגרמות מחמת כעסים ותרעומות ואי ויתור
אחד לחבירו ,ואילו היו דנים האחד את רעהו לכף זכות ,היו נמנעים
הרבה תאונות ועגמת נפש.
וכמו כן ,מצוה להולך דרכים לדון לכף זכות את הנהגים שאינם עוצרים
לו במעבר חצייה וכדו' ,ולהתבונן אולי הנהג ממהר מאוד למחוז חפצו
ואינו יכול להתעכב בדרכו אפילו זמן מועט וכדו' ,אבל אם אינו דן לכף
זכות הוא חסר סבלנות ,ועלול לחצות את הכביש שלא בזהירות ,ועל ידי
שדן לכף זכות ,הוא נזהר ומציל את עצמו מסכנה.

לארגון החשוב "חיים בדרכים"
תודה רבה על "מדריך הזה"ב התורני למשפחה" ששלחתם אלינו.
מאד יפה!
כאמא לילדים אומר ,שציבור ההורים ישמח מאד לקבל מדריך כזה המותאם לילדים.
ההלכות והכללים שנכתבו בו בשפה ברורה לילדים ,בשילוב תמונות ,מנוקד ובפורמט
קריא לילדים  -זה משהו שעדיין לא היה!
יישר כח ובהצלחה!
מ .חגירה
מנהלת ספריית "אחיה" ב"ב

כאשר אתה זקוק לכסא בטיחות
להסעת ילדך בשלום,
או כשהרצון להציל חיים של ילד בוער בך,
ואתה מעונין לתרום כסא בטיחות חדש לרשת הגמחי"ם,
צור עימנו קשר054-8423649 0765-40-59-90 :

מקורות:
כתב החפץ חיים )ח"ח כלל ג סעי' ז( וז"ל" ,ודע עוד כלל גדול ועיקר ,וכו' ,אם הוא רואה
אדם ,שדיבר דבר או עשה מעשה ,בין ממה שבין אדם למקום או ממה שבין אדם לחברו,
ויש לשפוט דברו ומעשהו לצד הטוב ולצד הזכות ,אם האיש ההוא ירא אלוקים ,נתחייב
לדון אותו לכף זכות ,אפילו אם הדבר קרוב ונוטה אצל הדעת יותר לכף חובה .ואם הוא
מן הבינוניים ,אשר יזהרו מן החטא ופעמים יכשלו בו ,אם הספק שקול ,צריך להטות
הספק ולהכריעו לכף זכות ,כמו שאמרו רז"ל ,הדן את חברו לכף זכות ,המקום ידינהו
לכף זכות ,והוא נכנס בכלל מאמרו יתברך' ,בצדק תשפוט עמיתך' .ואפילו אם הדבר
נוטה יותר לכף חובה ,נכון מאד שיהיה הדבר אצלו כמו ספק ,ואל יכריעהו לכף חובה".
ובפתיחה )עשין ג בבמ"ח על פי הרמב"ם( כתב ,שאם אינו מכירו ,מידת חסידות לדונו
לכף זכות.
וכל רגע ורגע יכול אדם לקיים מצוה זו בדרכים .כגון כשנהג צופר מאחור בחזקה ,או
עוקף ,או צועק ,וכדו' ,הרי אם הוא צדיק ,מצוה לדונו לכף זכות ,ואפילו אם אינו צדיק
או שאין ידוע לו מה טיבו ,מידה טובה לדונו לכף זכות משום 'בצדק תשפוט עמיתך' .ומי
יודע כמה אסונות היו נמנעים ,אילו היו הנהגים מוותרים האחד לרעהו על ידי התחזקות
בקיום מצווה זו .וכן ,הולך דרכים המקיים מצוה זו ,פעמים שמחמת זה ניצול ,כמש"כ
בפנים .ונמצא כתוב )הליכות עולם עמ' קה( ששאלו להגרח"ע גרודזינסקי זצ"ל ,מה
תועלת יש לקב"ה בבריאת "שכל עקום" .והשיב ,התפקיד של "שכל עקום" הוא לדון
עימו לכף זכות.

להצלחת
הרב החפץ בעילום שמו שליט"א
שתרם
 2כסאות בטיחות חדשים
לרשת הגמחי"ם
להשאלת כסאות בטיחות
לע"נ אודל טויבע בת אברהם
וסינה בת ויקטור ע"ה תנצב"ה

להצלחת
רר' אליעזר צברי וזוגתו כרמלה הי"ו
שתרמו  4כסאות בטיחות חדשים
ש
לרשת הגמחי"ם להשאלת כסאות בטיחות
לע"נ הרב משה בן מנחם צוברי ז"ל ,מרת
לע
מרתה רומיה בת סעיד ע"ה ,ר' יעקב בן שלום,
מרת טויה בת פרחה ע"ה ומאיר בן הרב משה
מנחם ז"ל תנצב"ה

להצלחת
מר אריאל מגיד הי"ו
מ
שתרם
כסאות בטיחות חדשים
 2כס
לרשת הגמחי"ם
להשאלת כסאות בטיחות
להש
לע"נ אביו מר יעקב
בבן משה ז"ל תנצב"ה

יו"ל ע"י ארגון 'חיים בדרכים' )ע"ר(
כתובתנו :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 :
להצטרפות למשפחת חיים בדרכים ,לקבלת מצגות הזה"ב או העלון ,ללא עלות ,שילחו בקשה למייל הזה"ב.

מותר ומצוה להדפיס את העלון כמתכונתו ,להפיצו ולהציל נפשות.
ח-ן בנק פאג"י ) (52סניף  180מ.ח 409-804517 .ע"ש "חיים בדרכים )ע"ר("
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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