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דברים חוצבים
מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א:

דבר חיים

"בציבור
היראים,
ל ש מ ו ר
על תקנות
התנועה
והזהירות
ב כ ב י ש
צריך להיות חמור יותר!"

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )שמות כה ,ח(.
על פסוק זה שואל הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל ,הרי היה
צריך לומר בתוכו ,למה נאמר בפסוק "בתוכם"?
ומשיב על כך:
מכאן שכל יהודי הוא כבית מקדש .חורבן אדם שווה לחורבן
בית המקדש!
ובלשונו של הגה"צ רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל:
"באדם מתגלה רוח האלוקים עלי אדמות ,ומעטה גופו הוא
היכל ה' .יד ההורגת אדם ,ממוטטת מקדש ממקדשי ה' "
)"חורב" עמ'  ,217פלדהיים תשס"ז(.
כל תאונת דרכים שיש בה הריגה – כמוה כמקדש שנחרב!
מזעזע.
"האם אנו אמנם נותנים לעצמנו דרך קבע דין וחשבון על
המתרחש בכבישי ארצנו הקדושה?

נכנסנו קדם כ"ק אדמו"ר שליט"א ,ומיד כשהראנו לו את הספר
'נתיבות חיים' ,פתח ואמר:
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם!!  -תאונות הדרכים  - -זה נורא ואיום!"
פתחנו ואמרנו :כשאנו מדברים עם אנשים על הנושא ,שומעים שיש
כאלו האומרים ,שהחוקים של התנועה אינם מחייבים אותנו .והנה יש
ל"ע הרבה תאונות דרכים ,פצועים וגם הרוגים.
אדמו"ר שליט"א :בציבור היראים ,לשמור על תקנות התנועה
והזהירות בכביש ,צריך להיות יותר חמור! שהרי אנחנו יודעים מה זה
נפש מישראל ,מה זה לשמור על עצמך ועל אחרים!
מילא אדם שאינו נמנה על ציבור היראים לדבר ה' ,ממה הוא מפחד??
 רק מהחוק! אבל יהודי החרד על דבר ה' ,צריך לפחד כפול אלף יותר,לא מהחוק  -מחשש שיכניסו אותו למאסר  -יהודי החרד על דבר כבוד
שמו יתברך ,צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא!!
והוסיף אדמו"ר שליט"א וסיפר:
פעם בא אדם אחד לפני הדברי חיים מצאנז זצ"ל וביקש ברכה .הוא
נסע בעגלה  -אז עוד לא היו מכוניות  -והיה שלג ,והיה ירידה גדולה,
והסוסים גלשו ,והעגלה יצאה מידי שליטה ,ורח"ל הוא הרג אדם .ממש
הריגה בשוגג או באונס .השלטונות עשו לו משפט ,והוא היה צפוי
למאסר .הוא בא לפני הדברי חיים ,שיתן לו ברכה להינצל מהמאסר.
הדברי חיים רק שמע זאת ,והתחיל לצעוק עליו" ,מה???  -על המאסר
אתה דואג??!  -זה הדאגה שלך???  -על המאסר???  -הרי הרגת נפש
מישראל!!!" )אדמו"ר שליט"א הגביה קולו(.
כך הוא צעק מאד ,וזרק אותו מהבית.

האם אפשר בכלל לחשב את עצמת הכאב ,עגמת הנפש,
הצער והיגון של מאות ואלפי הפצועים וייסוריהם ,הנכים
ומוגבלויותיהם ,האלמנות ודמעתן ,היתומים ומסכנותם,
ההורים השכולים שבנם או בתם נקטפו מארץ החיים
בטרם זמנם?
הרי פרשת תאונות הדרכים היא ים גדול של צער אין סופי,
כאב מיותר ללא תכלית ,דבר מכוער ובזוי המטיל צל כבד
על העם כולו.
אין כל ספק כי מתהלכים בינינו שופכי דמים שכבר שפכו
את דם אחיהם בדרכים ,ועוד כמה שהם בבחינת רוצחים
פוטנציאליים העלולים בכל רגע נתון לפגוע ,לפצוע ולהרוג,
חלילה ,אנשים נשים וטף חפ
חפים מכל חטא ופשע ,זאת בגין
נהיגתם הפזיזה והבלתי אחראית.
הבה נעקור את נגע הרציחה המשתולל בתוכנו שהוא
הניגוד הגמור והמוחלט למהותנו ולאופי נשמתנו הטהורה
שהיא 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'".
)'שערים בהלכה' עמ' תקכב-תקכג(
חורף בריא ובטוח,

אשר זעליג מורסקי

)ספר "נתיבות חיים" .המשך דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בעלון הבא(
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מעשה שהיה

עובדות ומעשים על גדולי ישראל

רמזור אדום ב"כביש השחור"

שתיים אחר חצות ליל .היקום כבר נם את שנתו ,אוגר כוחות ליום המחרת .מרן הרב שך זצ"ל
צועד עם איש ימינו הרב צבי וולף זצ"ל בדרכו לביתו .זה עתה הסתיימה ישיבה דחופה שנמשכה
אל תוך הלילה .אחד מכינוסי ועד הישיבות.
"כך צעדנו עד שהגענו ל'כביש השחור'" ,סיפר לימים הרב וולף" .שעת לילה מאוחרת היתה.
הרמזור היה אדום ,אבל לכל אורך הכביש לא נראתה אף מכונית אחת ,לא מימין ולא משמאל.
למרות זאת ,הרב שך נשאר לעמוד .הצגתי רגלי על הכביש ,מתכונן לחציה ,אבל הרב שך פנה
אלי נרגש ואמר לי" :ר' צבי! כשהרמזור אדום לא חוצים".
"רק לאחר שהתחלף הרמזור לירוק המשכנו בדרכנו ,ולי היה זה תמרור נוסף בדרכי החיים מפי
המורה הגדול" ,סיים הרב וולף את סיפורו.
)הרה"ג משה יהודה שניידר שליט"א" ,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
הרב אשר זעליג הי"ו  -שלום רב לאוהבי תורתך ומחזקיה
אני מוכרח לכתוב לכם את אשר כואב לי מאד .אולי פרסום מכתבי זה בעלונכם
החשוב יועיל מעט לשיפור המצב.
לדאבוני ,זה זמן רב שאני רואה בירושלים רוכבי אופניים  -בעיקר נערים
וילדים  -שלא עושים מאומה לצורך שמירת נפשם בדרכים .קרי :נוסעים ללא
אורות וללא קסדה.
חובה קדושה להתריע נגד "מנהג" פסול זה ,מה גם שיש מהם הנוסעים
במהירות גבוהה מאד ,ובצורה בלתי אחראית ,ללא התחשבות בתנאי הכביש,
ולפעמים אפילו "טסים" על המדרכה עליה צועדים אנשים ,נשים וטף.
ככל שנקדים להתריע ולעשות ,כן נציל נפשות מישראל ,והיה זה שכרנו )מלבד
כמובן הקרן הקיימת לעוה"ב(.
בתקוה לשיפור,
שלמה רוטזנבום ,י-ם

]מפאת חוסר מקום לא תמיד

והייתם נקיים מה' ומישראל
פתיחה ,סעיף ט

אסור לאדם לגרום לאחרים לחשוד בו שעובר על איסור,
ואפילו על איסור דרבנן ,שנאמר 'והייתם נקיים מה'
ומישראל' )במדבר לב ,כב( ,ואמרו חכמים )חולין מד ,ב(" ,הרחק מן
הכיעור ומן הדומה לו" .ולכן על הנוהג ברכב לנסוע בזהירות
יתירה ,כדי שלא יחשוד בו אדם מישראל שעובר על מצוות
שמירת הנפש.

כב' הארגון היקר  -חיים בדרכים
יישר כוח על העלון הנהדר ,המאיר את עיננו בדרך התורה כיצד עלינו לשמור
על חיינו.
ברוכים תהיו על הפצת העלון החשוב והאיכותי!
בברכה ,א .קליין ,פ"ת

וכן הולכי דרכים יזהרו לא להביא על עצמם חשד שעוברים
על מצוות שמירת הנפש.
מקורות:
כתב החתם סופר )שו"ת חלק ו ,ליקוטים סימן נט(" ,כל ימי הייתי מצטער על
המקרא הזה' ,והייתם נקיים מה' ומישראל' .וב' חובות אלו ,נקיות מה' יתברך
והנקיות מישראל עמו ,הם שני רוכבים צמודים על גבנו ,ויותר אפשרי לצאת
ידי החוב הראשון היינו ידי שמים יותר הרבה ויותר מלצאת ידי הבריות ,כי
הם חושבים מחשבות זרות וכו' ,ועונשו יותר קשה מאד מאד עד לאין מספר
ממי שאינו יוצא ידי שמים ח"ו ,והוא מש"ס ס"פ יה"כ בענין חילול ה' ,דאין לו
כפרה כלל ,ר"ל.
ושיעור חילול ה' ,כגון רב דשקיל בישרא ולא יהיב דמי לאלתר .ובעו"ה שכיח
בדברי הבריות' ,למדן כזה יעשה דבר זה' ,והוא שגור בפיהם ,ואפילו על
חשד סברא בעלמא ,והשתא אי נמי היה אותו הלמדן עושה כשורה ויצא ידי
שמים בכל יכולתו בחיק האפשרי אלא שלא נזהר עד שטעו בו וכו' ועשאוהו
מנגינותם ,הרי הוא כבר נלכד במצודתם ,על זה ידוו כל הדווים" .וכן אמרו
חכמים )חולין מד ,ב(" ,הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו".

השותפים לחיים
תרומה להצלת חיים היא סגולה נפלאה על פי חז"ל
לשמירה מתאונות דרכים ל"ע
)ב"ר פר' בראשית פ"ט(

להצלחת אהרון יששכר בן אולגה ואברהם דוד בן טובה אודל בכל הענינים
כל התורם ח"י שקלים למשך שנה ,זכאי לקבלת רב המכר "נתיבות חיים"  -במתנה

נייד) 054-842-36-49 :גם בכ .אשראי(
או להשאיר הודעה בטל0765-405990 :

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.
לבירורים אודות ספר ההלכה 'נתיבות חיים'  -הלכות 'ונשמרתם' בדרכים ,או הספר
'קיצור נתיבות חיים' ,ולרכישתם ,ניתן לפנות לטל0765-40-59-90 :
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