
 

 וארא תשפ"גפרשת השבוע:                                    ת                                                         שמוחומש: 
 אורי, אריאל, דניאל, נעם בנימין...

 
שטרן , אריאל מלול ז"ל נערים אלו, בני שש עשרה, שבע עשרה ועשרים ועוד נוספים נהרגו השבוע בתאונות דרכים. אורי

דווקא  מבית שמש. יתכן שמה שקשה בכותרת הםז"ל ריינפלד בנימין -ונעםמכפר בלום  , שלושתםפורת ז"לודניאל ז"ל 
של הורים, אחים ואחיות,  מםהשבוע, עולגם חרבו  שלמים השלוש נקודות... עד מתי? כאב לב שאי אפשר לשאת. עולמות

 סבים וסבתות, חברים וחברות. עולמות שלמים של כאב ויגון. עד מתי?
יודעים ומבינים, אך מה כבר אפשר לחדש ולכתוב על המגפה שבדרכים? אין צורך לחדש, אלא לחזור על הדברים שכולנו 

בפועל, בכבישים, בחזית המלחמה הקשה ביותר עם מספר הנפגעים הגדול ביותר מכל מלחמות ישראל, צריך לנהוג 
 אחרת!

ים והיא מחייבת השתדלות, ואת כל יאם את/ה מאמין/נה שאפשר לתקן, והמגפה בכבישים אינה רק גזירת שמ
ההשתדלות, בכדי לצמצם עד למינימום את הרעה. נחזור במאמרנו זה על הידוע לכולנו ובגלל פרסום הדברים, אנו 

 שוכחים אותם.
לא שתדלותו? הכל משמים ואם נגזר על אדם דבר מה, אז מה משנה הכביכול, ש, 'לבוש אמוני'ב ישנה טענה המצטדקת

 המירבית.  נושתדלותא מחייבנו כתנאי להצלתנו את ההוריבונו של עולם רוצה אחרת, הנכון! 
כמו שאדם לא משליך עצמו לכבשן האש, ולא מפיל עצמו מקומה רביעית ארצה, שומר על תזונה נכונה ולא אוכל רעלים, 

חו אפשרות לאסון ולנזק. אין בהשתדלות חסרון אמונה ובטחון בה', נהפוך כך בדיוק חייב הוא להשתדל למנוע ככל כו
 ., יש בה זלזול בציווי התורה לשמור על נפשותינו מאוד'יהיה בסדר'ו 'סמוך'שיטת ההפקרות של  ,הוא

  :ירת חוקי התנועה והזהירות בדרכיםכתבו על חובת שמפוסקי דורנו 
דדינו  …פשיטא דבנוסע במהירות מופרזת אשר לא יוכל לעצור את הרכב ברגע שיצטרך לעצור מבלי לגרום אסון'

 מנחת יצחק )חלק ח' סימן קמח(:] ..."ל רודף המסכן עצמו ואחריםדכל אלו בכל …כרודף
 -מהירות מופרזת כבישים חלקים, הראות מוגבלת,האנו בעיצומו של חורף, כולנו יכולים לתקן את דרכנו בעניין זה, 

דרך "שתוליכנו לשלום כמובן לא נשכח את תפילת ה חייבים לשמור על חוקי התנועה! ..מסוכנת! צריכים זהירות יתרה.
 ותדריכנו לשלום ותגיענו למקום חפצנו, לחיים ולשמחה ולשלום"

 


