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הרכבת.  הומצאה  שנים  וחמישים  כמאה  לפני 
מכונה המונעת במנוע קיטור, שנעה על מסילת 
ברזל ממקום למקום תוך השמעת רעש והוצאת 
עשן רב. כל סדרי המסעות ממקום למקום עברו 
מסילות  רשת  כשנפרשה  שינוי.  של  תהליך 
הברזל, כל מה שנראה פעם, כשנסעו באמצעות 
עגלות וסוסים, רחוק ובלתי אפשרי נהפך לקרוב 
האנשים  המון  של  ההתפעלות  להגעה.  ונוח 
מההתפתחות הטכנולוגית החדשה היתה גדולה, 

אודותיה.  דברו  כולם 
בליטא  חי  שנים  באותן 
הירש  צבי  חיים  הרב 

(תקצ"ט-תרע"א,  ברודא 

הסיק  הוא   .(1838-1910
שמונה עשרה (18) תובנות 
רוחניות-מוסריות שיהודי 
מהתבוננות  ללמוד  יכול 
הרב  ותהלוכותיה.  ברכבת 
ברודא  הירש  צבי  חיים 
להפיק  גם  שאפשר  סבר 
רווחים רוחניים מהחידוש 
בעולם המעשי ולכן הוציא 
בגודל  מיוחד,  ספר  לאור 
תפלת  ובו  כיס,  מהדורת 
הדרך ו"נלווה אליו פרקים 
השייכים  מוסר  בדברי 
לנוסעים במסילת הברזל". 
הספר זכה להצלחה ונדפס 
במספר מהדורות ובשלוש 
אשכנזית  עברית,  שפות: 

ויידיש. 

בספרי  כמקובל  מליצית,  החיבור  של  לשונו 
קטן  זה,  ספר  מתוך  ציטטות  לפניכם  התקופה. 

הכמות ורב האיכות.
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הלא תדע לך אחי כי זמני הנסיעה הזאת לא ישנו 
את תפקידם כפעם בפעם, ועל לוחי הקירות בית 
התחנה מזה ומזה כתובים באר היטב מוצאיהם 
ומרחוק  גם הרגע מקרוב  גם השעה  למסעיהם, 
פעמיהם  יאחרו  לא  ומרכבותיה  והמכונה   –
הגשם  יעצרם  לא  ִיָגעו,  ולא  ִיָעפו  לא  כי  מבוא, 
והשלג... בכל זאת תראה כי בעת נסיעתך תחיש 
מעשיך לבוא בעוד מועד, מיראתך פן תאחר זמן 
המוגבל, ובזריזות תבוא לבית התחנה... ואם על 
ידי מקרה אחרת את הזמן, והמכונה ומרכבותיה 
חלפו הלכו למו, איך ֵיצר לבך ובפחי נפש תשוב 
לביתך. ומעתה ראה דרכיך וחכם, אם ככה אתה 
איך  אפוא  כן  אם  הקטנות...  לנסיעותיך  עושה 

נחוץ לך הזריזות בעניני התורה והמצוה...

 12+$('*3(+4#&# 
ומליצה  למשל  נקח  לפנינו  הציורים אשר  לרגל 
לבטח  בשבתך  והוא  מהירה,  היותר  הנסיעה 
בתוך המרכבה והנה תשמע קול שריקות המכונה 

ואומר,  המבשר 
באה  רעותה  כי 
אשר  ובעוד  למולה, 
ואולי  בה,  תחשיב 
בה  להתבונן  תחפוץ 

החלון,  בעד  ובאנשיה 
נפגשו  המרכבות  והנה 

יחדיו, לא תוכל עין לראות אותה והיושבים בה, 
בלתי אם להט המרכבות המתהפכות, וכמראה 
אדם  בן  ואתה  איננה...  והנה  ותעבור   – הבזק 
נדמו,  חייך  ימי  נמשלו  הזה  לציור  הימים,  קצר 
יקלעוך  וההווה  העבר  באשר 
נפלאה...  במהירות  לזה  זה 
ימי  כל  והנה  פקודתך  וביום 
שני חייך, כהמרכבה העוברת 
אשר  הצל  תבין  אז  בצדך. 
ולא  ותבקשהו  לפניך,  עבר 

תמצאהו...
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והנה  המרכבה  תוך  בבואך 
והחלונות  הדלת  על  כתוב 
המדינה,  בשפת  מלמעלה 
ככתבה  ומדינה  מדינה 
וכלשונה, "בלי לעשן"... והוא 
מסילת  מחוקי  אחד  חוק 
הסכין  אשר  והאיש  הברזל... 
מהמרכבה...  אחור  יסוג  בזה 
נפשנו  דאבה  הזאת  למראה 
את  המחללים  אלה,  מאחינו 
השבת  ביום  נוסעים  השבת, 
והציגאר  האלו,  בעגלות 
בפיהם ביד רמה, ומה' ומשבת 
קדשו אינם יראים, ומטעם חוק נתיבות הברזל 

הם יראים...
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...הנה נאמר גם כעת כי כל המסילות החדשות... 
הן הן תועלת והכנה להעת אשר יקבץ ה' אותנו 
כל  יחד,  לקבצנו  ה'  יחיש  בעתו  ואז  לנקבציו... 
מסילות  של  ובכרכרות  בצבים  יחדיו,  ישראל 
הברזל אשר בכל מדינה ומדינה... ועל זה נאמר 
אין לך קץ מגולה מזה, כי כאשר נראה כי נבנתה 
אז  הנה  אלה...  בכל  ולרחבה,  לארכה  הארץ 
מהרה  וישועתנו  לבוא  קרובים  הימים  כי  תדע 
תצמיח, ותודה וברכה לכל הממשלות העוסקות 

בבנינו של עולם..."

תופעות  של  רחב  למגוון  התייחסות  בספר 
והנוסעים  הרכבת  התנהלות  את  המייחדות 
לתופעת  גם  מתייחס  המחבר  השאר  בין  בה. 
ללא  שעלו  נוסעים  אותם  הטרמפיסטים, 
הימנה  ללמוד  ראוי  ומה  הכרטיס,  דמי  תשלום 

לעבודת ה'.
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