
 

 

ל שישב "הוא יצא מבוהל אל הרב מרדכי אליהו זצ. לנחות כשבסביבה אין איפה, ת דלק מהמטוסמעל האוקיינוס גילה הטייס נזילבטיסה  :תקציר

 .אך כשעדכן במצב את הרבנית נראה היה שהרב עסוק בתפילה וכלל איננו שומע, במטוס

ִנית ַרבָּ ַמר לָּ ַקח ֶאת ֵעינָּיו ְואָּ טּוס ֶאל ַהַיַעדִאְמִרי ַלַטיָּס שֶ : "ְלֶפַתע פָּ ה. ַיְמִשיְך לָּ ְלאָּ  ֵמֶרַגע ֶזה וָּהָּ

ל חֹוג ְכלָּ  "!לֹא יָּזּוז ַהמָּ

א ַהַקַבְרִניט ר ּוִמֵהר ַלְחֹזר ְלתָּ בָּ ַמע ֶאת ַהדָּ ה ַעל , ַהַטיָּס שָּ ַעת ַתְדֵהמָּ ַזר ְוַהבָּ ה חָּ  ְוַכֲעֹבר ַדקָּ

יו נָּ חֹוג ֶנֱעַצר. "פָּ ה בְ ! ַהמָּ ה ֻהְפְסקָּ הַהְנִזילָּ ה ֶאת ַכמּות , ִלי שּום ִסבָּ ה לֹא ַמְפִחיתָּ  ְוַגם ַהִטיסָּ

 "!ַהֶדֶלק

יו רָּ ה ֶאת ְדבָּ ְמעָּ ִנית שָּ ַרבָּ ה, הָּ ַמע ְמאּומָּ ַרב לֹא שָּ ם הָּ ה. אּולָּ קּוַע ִבְתִפלָּ יָּה שָּ  ֵעינָּיו , הּוא הָּ

חּוז ַשְרַעִפים  .ֲעצּומֹות ְוֻכלֹו אָּ

ִבי  ה סָּ ִנית ִהִביטָּ ַרבָּ מּוס ִבְמאֹות נֹוְסִעים. בהָּ יָּה עָּ טֹוס הָּ ּה. ַהמָּ ה ֶאת ִלבָּ ַרב. ֶחְרַדת ֹקֶדש ִמְלאָּ ה ִכי הָּ תֹו, ִהיא יְָּדעָּ ַמְחִזיק , ִבְתִפלָּ

ֲאִויר לּו בָּ ל ַהנֹוְסִעים ַהלָּ ר .ְבֶדֶרְך ֵנס, כֵָּעת ֶאת כָּ בָּ ַתִים ִנְמַשְך ַהדָּ ה ְשֵני ַהַטיָּסִ . ְבֶמֶשְך ְשעָּ ק מָּ ר ַאְנֵשי ַהֶצֶות ִהְתּגֹוְדדּו ְבֶמְרחָּ ים ּוְשאָּ

ַרב תֹו, ִמִכְסאֹו ֶשל הָּ ִרים ֶשלֹא ְלַהְפִריעֹו ִבְתִפלָּ ד ֵמֶהם ְלַוֵדא, ִנְזהָּ ִעים הֹוֵלְך ֶאחָּ ה ְרגָּ ל ַכמָּ ז, ַכֲאֶשר ְבכָּ חֹוג לֹא זָּ ֵכן, הּוא. ֶשַהמָּ לֹא , אָּ

ז  .זָּ

רֵ   הַרק ִעם ִהְתקָּ טֹוס ֶאל ְשֵדה ַהְתעּופָּ ַרב ֶאת ֵעינָּיו, ב ַהמָּ ַקח הָּ ה, פָּ ֶרַגע ֵהֵחל ַמד ַהֶדֶלק ִלְצֹנַח ְכַלֵפי ַמטָּ ז. ּוְבאֹותֹו הָּ ם אָּ ר , אּולָּ ְכבָּ

נָּה ל ַסכָּ ְך כָּ ה ְבכָּ ְיתָּ טֹוס ֶאל ַמְסלּול ַהנְ . לֹא הָּ ה ְוֵהִטיסּו ֶאת ַהמָּ ִסים נְָּשמּו ִלְרוָּחָּ הַהַטיָּ ה, ִחיתָּ לֹום ּוְבִבְטחָּ ה ְבשָּ  .ְוִהיא ִהְסַתְימָּ

 

ביום חמישי שעבר נשרטה כף ידו  :שאלה

, הוא שם תחבושת. של אחי מברזל חלוד

. ומרח משחה נגד זיהום בשכבה עבה

בשבת הוא הוריד את התחבושת כדי ליטול 

, מתוך כוונה להחזיר אותה אחר כך, ידיים

אמר לו אחי הגדול ... שהחזיראך לפני 

שלומד בישיבה שנראה לו שיש בעיה 

 ?אז מה הדין. להחזיר

ונראה שצריך , יש בכך מחלוקת :תשובה

 . להחמיר בתחבושות של פעם

רטיה ( "ח"סימן שכ)כתוב בשלחן ערוך 

שנפלה מהמכה על גבי קרקע [ תחבושת]

 ". לא יחזירנה

וכתב במשנה ברורה שהטעם הוא שמא 

גבה להחליק את הגומות שיש  ימרח על

ומירוח של הרטיה זו מלאכה , בה

ואם נפלה הרטיה על גבי כלי . מדאורייתא

 . יחזירנה –ולא על הקרקע 

 

אבל אם הסיר , והוסיף המשנה ברורה שכל זה הוא כאשר הרטיה נפלה מעצמה

 . ויש חולקין ומתירין בזה. אסור להחזירה -אותה במתכוון 

 .יש לסמוך עליהם להקל, ואם הסיר אותה על מנת לתקן ולסדר

 . אפשר לסמוך להקל, ין בעיה של קימוטבתחבושות שלנו שא, ולמעשה היום

 

 .שבת שלום ורפואה שלימה לך ולמשפחתך

 

 "?מדוע כל קציצה בגודל שונה"

שאל זליג את רעייתו בארוחת 

 ,הערב

 "?לא, כי ביקשת לגוון באוכל"

................. 
 

 "?אתה יודע לנגן בכינור, תגיד"

 נשאל זליג בראיון העבודה

 , יש מצב"

 !"אבל אף פעם לא ניסיתי

 

  מושב שרשרת

עובדיה  :צייר
 בושארי
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 ו"תשע תולדות, 4גליון 

 

 

, לנכח אשתו כי עקרה היא' ויעתר יצחק לה"

 (כא, כה) "ותהר רבקה אשתו' לו ה ויעתר

 

. בכח התפילה נקשר האדם לבורא עולם

 שבכח התפילה לשנות הטבעוברור לנו 

ולעולם לא , ו לטובה גדולה"ולהפוך רעה ח

להתיאש אפילו כשמרבים להתפלל ונראה 

כי כל תפילה עושה רושם , שלא נענים

כמו אותם מים שיורדים על האבן , בשמיים

ולא , ן למים כח נגד האבןאפילו שנראה שאי

בכל זאת עובר הזמן , נראה שום שינוי בעין

 . והשינוי מגיע

וכן ": "בעל העיקרים"ועוד נזכיר את דברי 

' התפילה פעמים שלא תקובל אם בעבור שה

יתברך יודע שאין הדבר ההוא המבוקש טוב 

 ".בעבור המתפלל

אם כך אנו נמשיך להתפלל עלינו ועל עתיד 

ונצרף בקשה , יות ובגשמיותברוחנ, ילדינו

לא מה שנראה טוב  –" והטוב בעיניך עשה"

כי הוא יודע את העתיד ', בעינינו אלא בעיני ה

ובוודאי שבדברים של , מה לטובתינו ומה לא

ולפעמים ', רוחניות זה מקובל ואהוב לפני ה

חסרות רק כמה תפילות כדי שתתקבל 

 ...הבקשה

ל על לכן לא נתייאש לעלום ונמשיך להתפל

 .ילדינו שיעלו מעלה מעלה

 –להורים היקרים הייתי ממליץ על טיפ קטן  

במקומות  להצמיד פתק לסידור התפילה

: עם תזכורת, המיוחדים שמבקשים על ילדינו

' ריבונו  של עולם תן לבני פלוני בן פלוני שיח

. 'וכו, הצלחה בלימוד, תורה אהבת ,לב טוב

 וחזקה על בקשה אמיתית שיוצאת מהלב

 .שלא שבה ריקם

 

 שבת שלום

 הרב יוסף מלכה

 ,אוטוטו

 ...זה מגיע 


