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חוקי   "
התנועה 

עם  מתאים  המדינות  של 
והחוקים  התורה,  חוקי 
וחובה  ההלכה,  זה  הללו 

לקיימם!"
בדבר זה, חוקי התנועה של המדינות מתאים עם חוקי התורה, 

והחוקים הללו זה ההלכה, וחובה לקיימם.

כשבאים אלי נהגים, אני אומר להם תמיד את מה שהיה אומר 
הסגולה  שעיקר  זצ"ל,  מבעלז  אהרון  רבי  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
להינצל מתאונות דרכים הוא, שיעשו עם הרכב מצות הכנסת 
אורחים, ועוד עיקר, שיקיימו את כל חוקי התנועה, ובזה תהיה 

להם סגולה להינצל.

יואל  ר'  האדמו"ר  מרן  שכ"ק  ואמר,  שליט"א  הגאב"ד  והוסיף 
על  'אדום  בפס'  שכתוב  לנהגים  אומר  היה  זצ"ל,  מסאטמר 

תעבור בי' - כלומר, שלעבור ברמזור אדום זה איסור.

 ("נתיבות חיים")

זמן אלול הגיע, משב רוח מרענן של התחדשות טופח 
בנעימות על פנינו, התחלה חדשה, לימודים חדשים, 

כוחות חדשים, ולרוב גם ֶחברה חדשה. 
מתחילים  עתה  זה  אשר  ילדים  ישנם  מאיתנו  לרבים 

את לימודם בבית הספר הרחק מהבית. 
יש אשר תאפוף התרגשות את ישותם, יש אשר יקחו 
מפני  בחששות  יתלוו  אשר  ויש  מה,  באדישות  זאת 

התרחקותו של ילדם מביתם.
סנטימנטים  רק  כאן  הנושא  שאין  לזכור  עלינו  אך 
רגשיים, זאת כאשר ע"פ רוב מצויים כבישים פעילים 
ועמוסים בין בתינו לבין בית הספר, דבר המביא את 
ילדינו לחצות יום יום במקומות הרי סכנה. לכן מוטל 
שלימדונו  כפי  הזהירות,  כללי  את  איתם  לשנן  עלינו 
גדולי ישראל שליט"א, ששינון הזהירות בדרכים אינו 
ענין רגשי השמור להורים חששנים, אלא היא חובה 
הלכתית המוטלת על כל הורה והורה, כמבואר בספר 

"נתיבות חיים" מדברי הפוסקים. 
אם מחפשים אנו מקור לזאת מדברי חז"ל הרי שיש 

לנו לכך מקור מפורש.
וי"א  בבנו...  חייב  "האב  מבואר:  (כט.)  בקידושין  בגמ' 
(ל:)  הדבר  טעם  הגמ'  וביארה  במים",  להשיטו  אף 

"מאי טעמא חיותיה הוא". כלומר, אלו הם חייו. 
הרי לנו, שדבר ששמירת חייו של בנו תלויה בו - האב 

חייב בו מן הדין.
חייהם  ששמירת  ספק,  ללא  לומר  יש  זאת  לאור 
התנהלותם  באופן  מאד  תלויה  בימינו,  ילדינו  של 
הם  חוצים  אכן  אם   - ובכבישים  בדרכים  והיזהרותם 
הם  נוהגים  ואם  לכביש,  מקפיצות  ונזהרים  כראוי 
באופניים רק במקומות המותרים, ועוד כהנה, כידוע 
לכל בר דעה. ועל כן מוטלת עלינו החובה ללמדם את 

כללי הזהירות בדרכים. הלכותיה, כלליה ופרטיה.
לא  עדיין  אם  הסתיימו,  לא  לאלול  ההכנות  אכן, 

לימדנו את ילדינו את כל כללי הזהירות.
בריאותם  מחייהם,  להם  שאכפת  טובים  וכהורים 
את  להעריך  יודעים  ואשר  ילדינו,  של  ואושרם 
לילדינו  הכלים  נתינת  של  המיוחדת  החשיבות 
שניתנו  הבריאים  החיים  של  ותועלתי  מלא  לשימור 
לנו - נשנן באזנם שוב ושוב את הלכות וכללי הזהירות 

בדרכים, לחיים טובים, לדרך צלחה ולחזרה לשלום.

בברכת שנה טובה ופוריה

ח. ה.
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דבר חיים

עלון תקופתי לחיזוק מצות "ונשמרתם" בדרכים אלול תשע"ג
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מעשה שהיהמעשה שהיה
עובדות ומעשים על גדולי ישראלעובדות ומעשים על גדולי ישראל
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דרך ההלכהדרך ההלכה
מתוך ספר ההלכה "נתיבות חיים" - הלכות שמירת 

הנפש בדרכים, שבהסכמת כל גדולי ישראל.

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

לע"נ  ר' משה בן מנחם צברי, מרת רומיה בת סעיד, 
יעקבבן שלום וטניה בת שלום, תנצב"ה

המעונין להיות שותף לפעולות הארגון, מוזמן 
להתקשר לטל:  054-842-36-49 (גם בכ. אשראי)

שלום לידידי הרב אשר,
עבודתך עבודת קודש.

רציתי לעורר על נושא הקשור במישרין ובעקיפין לבטיחות בדרכים.
 והמפליא הוא שהמיפגעים כלל אינם שותפים לתנועה.

"אנא אל תדחפו אותנו לכביש".
אליכם דיירי וועדי הבתים,

גדר החי שלכם צמחה והתעבתה?
בעקבות כך הוצר המעבר להולכי הרגל על המדרכה. ואנשים נשים וטף 

יורדים בפתאומיות ובלי משים לכביש.
אנא! הקפידו מעת לעת "לקצץ בנטיעות הצומחות". לבל חלילה "יקוצצו 

נטיעות" רח"ל.
בברכת "ולמזהיר ולנזהר", בשורות טובות,
אלעד מוריה

לארגון החשוב המרבה חיים בס"ד - "חיים בדרכים", שלום וברכה,
ממש  אנחנו  עושים.  שאתם  הברוכה  הפעילות  כל  על  לכם  רבה  תודה 

נהנים לקרא את העלונים וגם להתחזק מהם. 
תזכו למצוות והרבה ס"ד והצלחה בכל בע"ה.

נ. יחזקאלי

אגרות חייםאגרות חיים
תגובות ומכתבי קוראים

יו"ל ע"י ארגון 'חיים בדרכים' (עמותה רשומה מלכ"ר 58-056455-7)

משרד: נתיבות המשפט 93/11 מודיעין עילית 7182213
chaim-b@bezeqint.net :טל': 0765-40-59-90 פקס: 0765-100-191  דוא"ל
shtaygen.co.il/?CategoryID=1843  :נתיב' כשר'

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

אין חולקין כבוד במקום פיקוח נפש
"הי, ר' איד", שומע אני לפתע קול מאחורי, אץ, מתנשף מה. "חכה, המתן מעט". 'מה 
הדחיפות? מי זה הקורא לי?' מסב אני את פני והנה מגיע אלי הגאון ר' יוסף דוב הלוי 
סולובייצ'יק זצ"ל (בנו של מרן הרב מבריסק זצ"ל). הוא אוחז את ידי בידו. מחבקה. 
ואומר לי כך: "יוסף, חציית כביש בזהירות יש בה מצוות לא תעשה של 'ונשמרתם 

מאד לנפשותיכם'. תן לי לעזור לך לקיימה בהידור".
כשמצאתי את עצמי מעבר לכביש למדתי מה רבה חשיבות הזהירות בדרכים.

לא, לא הייתי ילד. הייתי אז בחור בן שמונה עשרה...
(הרה"ג רבי יוסף טורק שליט"א, הובא ב"נתיבות חיים") 

יש לך עובדה על גדולי ישראל? פנה אלינו עוד היום והיה שותף להצלת נפשות

הלכות מתוך הפתיחה לספר 'נתיבות חיים', [מפאת חוסר מקום לא תמיד 
צויינו המקורות. ניתן לעיין במקורות בפנים הספר].

איסור גזל הרבים
פתיחה סעיף  ז

הציבור,  רכוש  הם  לדרך,  השייך  וכל  המדרכות  שהכביש,  דע, 
ולפי שהציבור סומך על התקנות שתיקנו הממונים על הדרכים, 
על  שהוסכם  באופן  רק  אלא  בכביש  לנסוע  רשות  נותן  ואינו 
ידם, הנוסע ועובר על התקנות הרי הוא משתמש בדבר שאינו 

שלו, שלא ברשות, ועובר באיסור גזל הרבים. 

וכגון, החונה במקום שאסור לחנות בו או הנוסע באופן האסור 
וכדו', הרי הוא משתמש ברכוש הציבור באופן שהרבים אינם 
מרשים, ועובר באיסור גזל הרבים שתשובתו קשה, שהרי אינו 
הכיפורים  יום  אין  ושנינו,  הציבור,  מכל  מחילה  לבקש  יכול 

מכפר עד שירצה את חברו.

מקורות: 

גזל  באיסור  שעובר  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  דעת  התנועה,  תקנות  על  העובר  נהג 
הרבים (כמבואר בתשובת הגר"י זילברשטיין שליט"א, עיי' שער התשובות), וטעמו, 
שכשם שאסור להשתמש בחפץ חברו ללא רשותו והוי גזל, כך אסור לנסוע בכביש 
ולעבור על התקנות, לפי שהכביש הוא רכוש הציבור, והציבור סומך על התקנות 
את  מקיימים  כן  אם  אלא  בדרכים  להשתמש  מרשה  ואינו  לכך,  הממונים  שתיקנו 
על  ועובר  ברשות,  שלא  בכביש  משתמש  התקנות,  על  והעובר  שנקבעו,  התקנות 

איסור גזל הרבים. 

פי  על  רכו)  (ד,  הלכות  משנה  בשו"ת  כתב  לכך,  מיועד  שאינו  במקום  חנייה  ולגבי 
ח  סי'  ח"ה  חושן  בפתחי  וכ"כ  ב,  תיז,  בחו"מ  ועיי'  ג.  תרלז,  (או"ח  בשו"ע  המבואר 
שמניחין  התורה  שומרי  אפילו  סמכו  אמאי  מאד  עיון  "וצריך  וז"ל,  עג)  הערה 

המכונית נגד החוק".

יום  ואין  הציבור,  מכל  מחילה  לבקש  יכול  שאינו  כיוון  קשה,  תשובתו  הרבים  וגזל 
הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, עיי' שו"ע או"ח תרו, א.


