עלון תקופתי לחיזוק מצות "ונשמרתם" בדרכים כסלו תשע"ד
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דברים חוצבים
מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א:

דבר חיים

"חובה לשמור
על כל חוקי
אין
התנועה.
בזה שאלה כלל!
מי יכול להגיד
אחרת?!"

"ישראל שונים הם מכל אומה ולשון בכך ששמירתם
הטבעית היא בגין המצוות"  -כותב הגה"צ רבי ראובן
מלמד זצ"ל  -ומבאר:
"כאשר אינו-יהודי נזהר ונשמר מסכנות ,הרי הוא ניצול
מפני שכך טבע הקב"ה בבריאה ,שהנשמר לנפשו – ינצל.
אבל כאשר יהודי נזהר ונשמר ,הוא ניצול מכיוון שבשמירת
גופו הוא מקיים את ציווי התורה 'ונשמרתם מאד
לנפשותיכם'.
מצוה זו ,היא היא חוק הטבע השומר על האדם מישראל
לבל יאונה לו כל רע!" )'טללי אורות' דברים עמ' צב(.
דברי פי חכם חן.
זכות המצוה עצמה היא המגינה!
נתינת דעת על תקנות התנועה בעת שהנך אוחז בהגה –
מצוה היא ,והיא עצמה תגן עליך.
שימת לב לחצות בזהירות את הכביש – מצוה היא ,ושכרה
הוא שיעמוד לך להינצל.
ניזהר ונישמר ,וזכות המצוה תגן עלינו ,אמן.

המשך דברי אדמו"ר שליט"א )תחילת הדברים  -בעלון (9
אדמו"ר שליט"א עבר לדבר בענין הוצאת רישיון נהיגה ,ואמר:
הרבה באים לשאול ,האם ללמוד נהיגה או לא .התשובה היא ,שיש להחמיר בזה עד כמה
שאפשר .כל כמה שלא צריכים את זה ממש ,אין להרשות זאת .והטעם הוא ,שמכונית זה כלי
משחית - ,למה צריך כלי משחית ביד??  -מה זה יעזור?
רק כשאין ברירה ,כשצריך את המכונית בשביל פרנסה  -אז דבר ראשון ,אני אומר תמיד
לשואל ,לקבל על עצמו לא לסטות כלום מחוקי התנועה.
חובה לשמור על כל חוקי התנועה .אין בזה שאלה כלל! מי יכול להגיד אחרת??  -רק טיפש.
אלו דברים ברורים!
שאלנו :המטרה שלנו בספר "נתיבות חיים" היא ,להודיע ולפרסם ברבים ,שכל הענינים האלו,
אין אלו דברי חולין ועולם הזה ,אלא יש כאן הלכות קבועות .יש רמב"ם הלכות רוצח ,יש
הלכות שמירת הנפש .לבאר ולפרסם שהענינים האלו ,זה תורה והלכה.
אדמו"ר שליט"א :לא!  -זה חמור יותר!  -צריך לדעת שעל פי הגדרים והסייגים שחז"ל אסרו
בענינים אלו של שמירת הנפש ,חוקי התנועה צריכים היו להיות למעשה חמורים הרבה יותר.
שמעתי מאבא זצ"ל ,שאין ספק ,שאם היו מכוניות בימי חז"ל ,היו אוסרים את זה לגמרי!
שהרי חז"ל אסרו ללכת בסנדל המסומר בשבת ,משום מעשה שהיה .הגמרא מספרת  ,שהיו
הולכים עם סנדל המסומר ,והיה פעם אחת כשברחו מהאויבים בשבת ,התהפך הסנדל ,וקרה
אסון ואנשים נדקרו מסנדל המסומר של חבריהם ונהרגו .ואף על פי שהיה זה מכשול חד
פעמי ,אעפ"כ חז"ל אסרו לעולם ללכת עם סנדל המסומר בשבת!
אם כך ,כל שכן אם היו קורים אסונות של תאונות דרכים עם המכוניות ,כמו היום - ,ודאי
שחז"ל היו אוסרים את זה! רק אנו אין בכוחנו לאסור זאת.
רואים מכאן את הסייגים והגדרים שהחליטו חז"ל לעשות לשמירת התורה ,לשמירת נפש
מישראל  -שהרי פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה .לכן ,לנו לא צריך להגיד! אצלנו שמירת
נפש מישראל ,זה דבר חמור הרבה יותר מהסייגים שהם אוסרים למנוע פיקוח נפש .הם
אוסרים על פי סטטיסטיקה .אם יש סטטיסטיקה ,והם מוצאים שזה לא מסוכן ,אז לפי דעתם,
לפי הראש שלהם  -זה מותר .אבל על פי דין תורה זה לא פוטר .יש מקרים ,שעל פי דין תורה
היה צריך לאסור ,ולעשות סייגים הרבה הרבה יותר חמורים מתקנות התנועה הקיימות.
חובה לשמור לפחות על תקנות התנועה הקיימות  -אין בזה צד שני .יש דברים שיש צד שני,
בזה אין!  -זה פשוט .זה 'שכל'.
מה שקורה היום ...רח"ל .יש מספיק אסונות שאין שליטה עליהם .אבל תאונות הדרכים ,זה
אסונות בבחירה .זה ממש מבהיל על הרעיון!
אמרנו :יש כאלו האומרים' ,שומר פתאים ה'' .גזירה משמים ואין מה לעשות .ומחמת כן לא
נזהרים כל הצורך.
אדמו"ר שליט"א :אם כן ,אדם ילך לגג ויזרוק את עצמו ,ויגיד 'שומר פתאים ה'' ...או ,אדם לא
יאכל ,ויגיד ,אני יחיה' ,שומר פתאים ה''...
להגיד שומר פתאים ה' על נזק שעושים בידיים?? בחירה זה לא עניין של טיפשות!
אדמו"ר שליט"א בירך ואמר:
כתוב בגמרא ,כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא .אם כן נפש אחת ,כל שכן
כאן בדבר זה ,שיש הצלת הרבה נפשות מישראל ,שיש בזה קיום עולמות מלאים.
שתהיה לכם סייעתא דשמיא בפעולותיכם אלו ,ובכל מעשי ידיכם בענין זה.

*
כמה יקרה היא התורה ,כמה אורה גדול ,כמה מתוק
דובשה.
כשאברכים עמלי תורה מבקשים להימנות על קוראי
העלון ,זה מובן .הרי בדברי תורה עסקינן.
כשנשות ישראל העמלות לפרנסת ביתן וגידול ילדי
טיפוחיהן מבקשות להימנות על קוראי העלון ,ניחא ,הרי
מי כמוהן דואגות לילדיהן ,לצאת ולחזור לחיים ולשלום.
כשיהודים כשרים עמלי כפיים העושים לפרנסת ביתם
מבקשים להימנות על קוראי העלון ,זה ברור ,הרי יודעים
הם היטב כמה המצב רכי
בדרכים טעון עדיין שיפור.
ברם ,כשיהודים רחוקים ,אחינו ובשרנו ,מבקשים גם
הם להימנות על קוראי העלון ,זה מגלה יותר ויותר על
יקרותה ,אורה ומתיקותה של תורתנו הקדושה .כפרפרים
לצוף .כדבורים לדבש .הפוך בה והפוך בה דכוליה בה.
יהי רצון ,שכשם שזכינו בזכות הרבים ,ובזכותכם קוראים
יקרים ,זה עתה להוציא לאור את גיליון ה ,10-כן נזכה
להמשיך ולהפיץ את אור תורתנו הקדושה – תורת חיים,
בעלונים נוספים ,לחיים טובים ולשלום!

אשר זעליג מורסקי

)ספר "נתיבות חיים"(

1

מעשה שהיה

עובדות ומעשים על גדולי ישראל

לדקדק במצוות 'ונשמרתם'
על הרה"צ ר' אשר פריינד זצ"ל מייסדה של 'יד עזרה' ,שלרוב גדלותו ,האדמו"ר מגור
בעל ה'פני מנחם' זצ"ל ביקש לטייל עימו דבר יום ביומו ,מספרים כך :בהיותו בגיל מבוגר
היה זקוק לרכב שיסיעו לבית הכנסת .המרחק מביתו לבית הכנסת לא עלה על חמישים
מטרים ,אך בכל זאת היה מקפיד תמיד לחגור את עצמו בחגורת הבטיחות ,ולא היה מניח
לנהג להתחיל בנסיעתו לפני כן.
פעם ,אחד ממקורביו העלה בפניו את רצונו להוציא רישיון נהיגה לרכב ,לצורך חלוקת מזון
לנזקקים ,הוא השיב לו" :מותר לך ,אבל אך ורק בתנאי שתשמור על חוקי התנועה!"
)מפי אותו מקורב" ,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
לכב' הארגון החשוב )!( "חיים בדרכים" ,שלום וברכה,

]מפאת חוסר מקום לא תמיד

תודה רבה על העלונים הנפלאים "ונשמרתם"!
מבקש לעורר על הנוהג הפסול ,שילדים נוסעים על אופניים או קורקינט באמצע
הכביש .בעיני ראיתי ילד נוסע ברחוב רבי עקיבא בב"ב במרכז הכביש.
כמו כן ,חשוב לציין את המחקר שהתפרסם אתמול בעיתון "המודיע" .חוקרים
גילו כי הסיבה שאחוז המבוגרים נפגע יותר בתאונות ,רח"ל ,ביחס לשאר
האוכלוסייה ,הוא ,משום שהרגילו את עצמם לזלזל בחוקי תנועה ,כמו לעבור
באור אדום ,וכן לסמוך על חושיהם וכוחותיהם ,וממשיכים בכך גם כשכבר
היכולות החושיות והגופניות שלהם בירידה.
לתשומת לב.
בברכה שנשמע רק בשורות טובות ישועות ונחמות,
יצחק מנלה

מצות יראת ה'
פתיחה ,סעיף י
הנוסע שלא כדין ושלא בזהירות ,עובר על מצות עשה מן התורה
ד'את ה' אלקיך תירא' )דברים י ,כ( ,שהוזהרנו בזה לירא מלפני ה' יתברך
כל ימי חיינו ,ובבוא מעשה עבירה לידינו נתחייבנו להעיר את רוחנו,
שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם ,וישיב להם גמול
כפי רוע המעשה ,ועל ידי זה נמנע מלעבור על דעת קוננו.
ובודאי המפקיר את נפשו ואת נפש המשתמשים בדרך לסכנות,
ואינו מעיר את רוחו להישמר שלא לעבור על הלאוין 'ונשמרתם'
ו'השמר לך' ושלא לבטל שאר מצוות ואיסורים דאורייתא כמבואר
למעלה ,הוא מבטל מצות עשה זו.
וכמו כן ,הולך דרכים החוצה שלא כדין ,ומסכן את עצמו ,ואינו מעיר
רוחו שלא לעבור על מצוות שמירת הנפש ,עובר על מצות עשה זו.

הרב אשר מורסקי  -ידידי היקר
תודה על כל עשייתך ,ועל תרומתך העצומה להעלאת המודעות לבטיחות
בדרכים בקרב האוכלוסייה!
יישר כח,
צביקה אלעזרי
מנהל נגב דרומי ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מקורות:
זה לשון החינוך )מצוה תלב( בביאור מצוה זו" ,להיות יראת ה' על פנינו תמיד לבלתי
נחטא ,כלומר שנירא ביאת ענשו ולא יהיה לבבנו בלי מגור אליו כל היום ,ועל זה
נאמר )דברים י ,כ( 'את ה' אלהיך תירא' וכו' ,שורש המצוה ביראת ה' נגלה לכל רואי
השמש ,כי השמירה הגדולה מן החטא הוא יראת ענשו וכו' ,ונוהגת בכל מקום ובכל
זמן ,ובכל מין האדם .וזאת אחת מן המצות התמידיות על האדם שלא יפסק חיובן
מעל האדם לעולם אפילו רגע אחד ,ומי שבא דבר עברה לידו חייב להעיר רוחו
ולתת אל לבו באותו הפרק שהשם ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם ,וישיב
להם נקם כפי רוע המעשה .ועובר על זה ולא שת לבו בכך באותן שעות ,ביטל
עשה זה ,שזו היא שעת קיום עשה זה בכיוון .ואולם כל ימי האדם וכל עתותיו בכלל
המצוה לעמוד זריז ונזכר עליה".
ובספר מצוות קטן )סמ"ק מצוה ד( כתב" ,לירא ,פירוש שיש לו לירא שלא יעבור על
דעת קונו ומה שצוהו ,לא בשביל דאגת פורענות בלבד ,אלא אפילו אינו ירא כלל
ובטוח שלא יקבל פורענות ,יש לו לירא ולכוין ולדאוג שלא יכעיס מלך גדול ונורא
עליו" )ועיי' גם רמב"ם פיה"מ אבות א ,ג .וכן הביא החפץ חיים ,פתיחה ,עשין יא(.
ובודאי המפקיר את נפשו ואת נפש המשתמשים בדרך לסכנות ,ועובר על הלאוין
ד'ונשמרתם' ו'השמר לך' ועל שאר איסורים דאורייתא כמבואר למעלה ,מבטל
מצוות עשה זו ,שהרי אינו מעיר את רוחו להישמר מן העבירה .וכמו כן הולך דרכים
החוצה שלא כדין ,ומסכן את עצמו ,עובר על מצות עשה זו.

הסגולה הטובה ביותר!
תרום עכשיו לסגולה הפשוטה והנפלאהלהצלת נפשות מישראל:

העלאת רמת המודעות לזהירות בדרכים
וזכה במצות הצלת נפשות מישראל
להצלחת מרת לאה בת רחל חנומג'אן ומרת מרים לואיז בת סינה בכל הענינים
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(

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 לטל) 0765-40-59-90 :להשאיר הודעה בתא הקולי(
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