שאלה :ביום חמישי שעבר נשרטה כף ידו
של אחי מברזל חלוד .הוא שם תחבושת,
ומרח משחה נגד זיהום בשכבה עבה.
בשבת הוא הוריד את התחבושת כדי ליטול
ידיים ,מתוך כוונה להחזיר אותה אחר כך,
אך לפני שהחזיר ...אמר לו אחי הגדול
שלומד בישיבה שנראה לו שיש בעיה
להחזיר .אז מה הדין?
תשובה :יש בכך מחלוקת ,ונראה שצריך
להחמיר בתחבושות של פעם.
כתוב בשלחן ערוך (סימן שכ"ח) "רטיה
[תחבושת] שנפלה מהמכה על גבי קרקע
לא יחזירנה".
וכתב במשנה ברורה שהטעם הוא שמא
ימרח על גבה להחליק את הגומות שיש
בה ,ומירוח של הרטיה זו מלאכה
מדאורייתא .ואם נפלה הרטיה על גבי כלי
ולא על הקרקע – יחזירנה.

מושב שרשרת
צייר:

עובדיה
בושארי

והוסיף המשנה ברורה שכל זה הוא כאשר הרטיה נפלה מעצמה ,אבל אם הסיר
אותה במתכוון  -אסור להחזירה .ויש חולקין ומתירין בזה.
ואם הסיר אותה על מנת לתקן ולסדר ,יש לסמוך עליהם להקל.
ולמעשה היום ,בתחבושות שלנו שאין בעיה של קימוט ,אפשר לסמוך להקל.
שבת שלום ורפואה שלימה לך ולמשפחתך.

תקציר :בטיסה מעל האוקיינוס גילה הטייס נזילת דלק מהמטוס ,כשבסביבה אין איפה לנחות .הוא יצא מבוהל אל הרב מרדכי אליהו זצ"ל שישב
במטוס ,אך כשעדכן במצב את הרבנית נראה היה שהרב עסוק בתפילה וכלל איננו שומע.

ְלפֶ ַתע פָּ ַקח אֶ ת עֵ ינָּיו וְאָּ מַ ר לָּ ַרבָּ נִ יתִ " :א ְמ ִרי לַ טַ יָּס ֶשי ְַמ ִשיְך לָּ טּוס אֶ ל הַ יַעַ דֵ .מ ֶרגַע זֶה וָּהָּ ְלאָּ ה
ל ֹא יָּזּוז הַ ָּמחֹוג כְ לָּ ל"!
ּומהֵ ר לַ ְחזֹר לְ ָּתא הַ ַקבַ ְרנִיטְ ,ו ַכ ֲעבֹר ַד ָּקה חָּ זַר וְהַ בָּ עַ ת ַת ְדהֵ מָּ ה עַ ל
הַ טַ יָּס ָּש ַמע אֶ ת הַ ָּדבָּ ר ִ
יתה אֶ ת כַמּות
פָּ נָּיו" .הַ מָּ חֹוג ֶנעֱצַר! הַ נְזִ ילָּ ה הֻ פְ ְס ָּקה ְב ִלי שּום ִסבָּ הְ ,וגַם הַ ִטיסָּ ה ל ֹא מַ ְפ ִח ָּ
הַ ֶדלֶ ק"!
אּומה .הּוא הָּ יָּה ָּשקּועַ ִב ְתפִ לָּ ה ,עֵ ינָּיו
הָּ ַרבָּ נִית ָּש ְמעָּ ה אֶ ת ְדבָּ ָּריו ,אּולָּ ם הָּ ַרב ל ֹא ָּשמַ ע ְמ ָּ
עֲצּומֹות ְוכֻלֹו אָּ חּוז ַש ְרעַ ִפים.
נֹוס ִעים .חֶ ְר ַדת קֹ ֶדש ִמ ְלאָּ ה אֶ ת לִ בָּ ּהִ .היא י ְָּדעָּ ה כִ י הָּ ַרבִ ,ב ְתפִ לָּ תֹוַ ,מ ְחזִ יק
הָּ ַרבָּ נִית ִה ִביטָּ ה סָּ ִביב .הַ מָּ טֹוס הָּ יָּה עָּ מּוס ִב ְמאֹות ְ
ּגֹודדּו ְבמֶ ְרחָּ ק ָּמה
ּושאָּ ר אַ נְ ֵשי הַ צֶ וֶת ִה ְת ְ
נֹוסעִ ים הַ לָּ לּו בָּ אֲ וִירְ ,ב ֶד ֶרְך נֵסְ .ב ֶמ ֶשְך ְשעָּ ַתיִם נ ְִמ ַשְך הַ ָּדבָּ רְ .שנֵי הַ טַ י ִָּסים ְ
כָּעֵ ת אֶ ת כָּל הַ ְ
ִמכִ ְסאֹו ֶשל הָּ ַרב ,נִזְ הָּ ִרים ֶשל ֹא ְלהַ ְפ ִריעֹו ִב ְתפִ לָּ תֹו ,כַאֲ ֶשר ְבכָּל כ ַָּמה ְרג ִָּעים הֹולֵ ְך אֶ חָּ ד ֵמהֶ ם ְלו ֵַדאֶ ,שהַ ָּמחֹוג ל ֹא זָּז .הּוא ,אָּ כֵן ,ל ֹא
זָּז.
ּובאֹותֹו הָּ ֶרגַע הֵ חֵ ל ַמד הַ ֶדלֶ ק ִלצְ נֹחַ כְ לַ פֵ י ַמטָּ ה .אּולָּ ם אָּ ז ,כְ בָּ ר
ַרק ִעם ִה ְת ָּק ֵרב הַ ָּמטֹוס אֶ ל ְש ֵדה הַ ְתעּופָּ ה ,פָּ ַקח הָּ ַרב אֶ ת עֵ ינָּיוְ ,
ּוב ִב ְטחָּ ה.
יתה ,ו ְִהיא ִה ְס ַתיְ ָּמה ְב ָּשלֹום ְ
ְתה ְבכְָּך כָּל סַ ָּכנָּה .הַ טַ י ִָּסים נ ְָּשמּו לִ ְרוָּחָּ ה וְהֵ ִטיסּו אֶ ת הַ מָּ טֹוס אֶ ל ַמ ְסלּול הַ ְנ ִח ָּ
ל ֹא הָּ י ָּ

" מדוע כל קציצה בגודל שונה? "
שאל זליג את רעייתו בארוחת
הערב,
"כי ביקשת לגוון באוכל  ,לא? "
.................
"תגיד  ,אתה יודע לנגן בכינור? "
נשאל זליג בראיון העבודה
" יש מצב,
אבל אף פעם לא ניסיתי !"

אוטוטו,
זה מגיע...

גליון  ,4תולדות תשע"ו

–

"ויעתר יצחק לה ' לנכח אשתו כי עקרה היא ,
ויעתר לו ה ' ותהר רבקה אשתו " (כה ,כא)
O.D.T

בכח התפילה נקשר האדם לבורא עולם.
וברור לנו שבכח התפילה לשנות הטבע
ולהפוך רעה ח"ו לטובה גדולה ,ולעולם לא
להתיאש אפילו כשמרבים להתפלל ונראה
שלא נענים ,כי כל תפילה עושה רושם
בשמיים ,כמו אותם מים שיורדים על האבן
אפילו שנראה שאין למים כח נגד האבן ,ולא
נראה שום שינוי בעין ,בכל זאת עובר הזמן
והשינוי מגיע.
ועוד נזכיר את דברי "בעל העיקרים"" :וכן
התפילה פעמים שלא תקובל אם בעבור שה'
יתברך יודע שאין הדבר ההוא המבוקש טוב
בעבור המתפלל".
אם כך אנו נמשיך להתפלל עלינו ועל עתיד
ילדינו ,ברוחניות ובגשמיות ,ונצרף בקשה
"והטוב בעיניך עשה" – לא מה שנראה טוב
בעינינו אלא בעיני ה' ,כי הוא יודע את העתיד
מה לטובתינו ומה לא ,ובוודאי שבדברים של
רוחניות זה מקובל ואהוב לפני ה' ,ולפעמים
חסרות רק כמה תפילות כדי שתתקבל
הבקשה...
לכן לא נתייאש לעלום ונמשיך להתפלל על
ילדינו שיעלו מעלה מעלה.
להורים היקרים הייתי ממליץ על טיפ קטן –
להצמיד פתק לסידור התפילה במקומות
המיוחדים שמבקשים על ילדינו ,עם תזכורת:
ריבונו של עולם תן לבני פלוני בן פלוני שיח'
לב טוב ,אהבת תורה ,הצלחה בלימוד ,וכו'.
וחזקה על בקשה אמיתית שיוצאת מהלב
שלא שבה ריקם.
שבת שלום
הרב יוסף מלכה

–

