


מתגלגלות  מזוודות  ידיים,  רחבי  ולמות 
במגוון  וכריזות  שוקקת  המולה  במרוצה, 
שפות - זהו הנוף המקדם את פני הבאים בשערי נמל 
התעופה בלוד. ככל שהצעדים מתקדמים לקראת איזור 
עצבנית  יותר,  לשוקקת  ההמולה  הופכת  ההמראות, 

יותר, קולנית יותר...
פרי',  ה'דיוטי  ואחרי  הדרכונים  ביקורת  מעבר  עם 
המטוס.  שערי  לפתיחת  ממתינים  בו  לאולם  מגיעים 
בבוקר אחד, לפני כ-12 שנים, עמדה בו נערה צנועה 
אחת, פניה בסידורה הקטן, מרחפת בתוך ענן משלה 
כעת  שקועה  היא  הלא   - השוקקת  ההמולה  במרכז 

בתפילה!
חיים  רבי  הגאון  גם  נמנה  לטיסה,  הממתינים  בין 
מישהו  לצרפת.  לטוס  אמור  שהיה  שליט"א,  זאיד 
נערה  בצד  שעומדת  לעובדה  לבו  תשומת  את  היסב 
השקועה בתפילה נלהבת, וכדאי להזכירה עם פתיחת 
שערי  נפתחו  כי  שהוכרז  ברגע  ואכן,  המטוס.  שערי 
טיסה מס' 707 לפריז, אותתו לה כי עליה לארוז את 
תיקה ולעלות לטיסה, אלא שבדיוק אז הגיעה הנערה 
הטרמינל,  בקצה  ונעמדה  עשרה,  שמונה  לתפילת 
מליטה פניה בסידורה הקטן, פוסעת 3 פסיעות לאחור 

ומתרכזת בתפילה...
דקות בודדות חולפות, המטוס התמלא, כל הנוסעים 
חגורות  חגרו  כבר  ומיעוטם  בכסאותיהם  ישבו  כבר 
לקראת ההמראה. אחד הדיילים דיווח על מושב ריק, 
מישהו  מתפללת.  נערה  לאותה  הרשום  המושב  הוא 
מצוות שדה התעופה קרא בשמה שוב ושוב במערכת 
מהתפילה  לנתקה  הצליח  לא  שהדבר  אלא  הכריזה, 

הנרגשת, היא כלל לא שמעה את הכרוז...
חולפות עוד מספר דקות, שמה של הנערה הוכרז 
שוב ושוב במערכת הכריזה, אך היא לא באה, אף לא 
מהשרוול,  התנתק  הדלתות,  את  נעל  הטייס  שמעה. 
חוטמו  חגורות.  ולהדק  השולחנות  את  לקפל  והכריז 
של המטוס החל לנוע לאחור, חלונותיו הכהים החלו 

מתקדמים לעבר מסלול ההמראה...
או  מושג  לה  אין  בתפילתה,  שקועה  עדיין  הנערה 
קצה ידיעה כי המטוס יוצא לדרכו. הטייס התיישר על 

המסלול והחל מאיץ - - - 
'אוי, עשן!' - - -

שאך  הקברניט,  לעבר  המשנה  טייס  לפתע  צווח 
החל  ואפרורי  סמיך  עשן  ונרתע.  לאחור  ראשו  הניע 
עולה בתא הטייס, ושני הטייסים מיהרו ללחוץ על כל 
כפתורי החרום האפשריים. הם כיבו את המטוס מיד, 
באמצעות  המטוס  נגרר  קצרות  לא  דקות  אחרי  ורק 
רכב ביטחון, בחזרה לחיקו החמים של שדה התעופה, 
טכניים  בצוותים  והוחלפו  הנוסעים  ממנו  הורדו  שם 
מערכות  כל  את  ולבחון  לסרוק  שהחלו  מקצועיים, 

המטוס.
בינתיים, הנערה סיימה את תפילתה, הביטה לרגע 
באולם הנוסעים והבינה כי הטיסה יצאה בלעדיה. היא 
לצאת  דרכה  עשתה  וכבר  הקטן,  צרורה  את  ארזה 
אל משרדי החברה, לברר על הטיסה הבאה... בדיוק 
בשלב הזה הגיחו הנוסעים המאוכזבים מבטן המטוס, 
אינם מבינים על מה ולמה התרחשה תקלה מסתורית 

שכזו...

מחוץ  אל  דרכה  את  לעשות  החלה  כבר  הנערה 
שוקקת,  בהמולה  הבחינה  ולפתע  ההמתנה,  לאולם 
ההמתנה  באולם  איתה  שהיו  מהפרצופים  מעט  ולא 
באולם  לפתע  ונראו  שבו   - המטוס  על  עלו  וכבר 
ההמתנה... היא התפלאה וביררה, ונאמר לה כי עקב 
תקלה לא צפויה הטיסה טרם יצאה. 'המתיני עימנו,' - 
אמר לה אחד הנוסעים, 'כי תוכלי להספיק לעלות על 

הטיסה לכשתצא, מי יודע מתי...'
במהלכה  הבדיקה,  נמשכה  משעתיים  למעלה 
איש מהטכנאים המנוסים והמקצועיים לא הבין מנין 
שחשדו  מי  כבר  שהיו  עד  הטייס,  לתא  העשן  חדר 
שהטייסים בדו את הסיפור מליבם. המטוס שב ונבדק, 
כל מערכותיו נבחנו היטב, ולסיום - התבקשו הנוסעים 

לשוב ולעלות על המטוס, כשאותה נערה ביניהם...
ובקלות  ההמראה,  מסלול  אל  המטוס  שב  כעת 
העננים  בין  אל  המריא  המסלול,  על  האיץ  חלקה 
המריאה  הענקית  המתכת  ציפור  בשחקים.  ונעלם 
ללא כל תקלה, ובלי שום הסבר מנין נבע העשן קודם 

לנוסעים,  שתיה  לחלק  שסיים  לאחר  לכן. 
התיישב דייל לצידו של הרב זאיד, תוך 

התקלה  לסיבת  בקול  תמיה  שהוא 
מנין  הבין  לא  שאיש  המסתורית 

נבעה...
'זה פשוט!' - אמר הרב זאיד, 
סתם  מתרחשות  לא  'תקלות 
אתה  משהו.  לך  אסביר  כך. 
רואה את הנערה שיושבת בטור 
השלישי במושב השמאלי? היא 

ובפעם  בתפילה,  שקועה  היתה 
הראשונה המטוס יצא בלעדיה. נו, 

את  מותיר  לא  שבשמים  אהוב  אבא 
סידר  והוא   - מאחור  המתפללות  בנותיו 

שאותה  כדי  הטיסה,  את  שעיכבה  מסתורית  תקלה 
נערה לא תינזק!' - הסביר הרב בחיוך...

הדייל היה המום ונרגש כאחד. 'עד כדי כך להתחבר 
פספוס  כדי  'עד  התמיהה,  מפיו  פרצה   - לתפילה?!' 
 - כי מכריזים את השם ברמה?!'  ולא להבחין  טיסה 
תמה באוזני הרב. ואילו הרב סיבר את אוזנו של הדייל 
כי  לו  והסביר  והמצוות,  התורה  ברכי  על  חונך  שלא 
יקרים עם  וקירבה  רגעי התחברות  רגעי התפילה הם 

בורא עולם, רגעים בהם העולם כולו עוצר מלכת...
ובנותיו',  בניו  קול  את  שומע  שבשמיים  'אבא 
הסביר הרב בפשטות, 'והוא אוהב את קולות התפילה 
ומי  התעופה.  משדה  גם  מקום,  מכל  אליו  העולים 
מתקלה  העיכוב  כל  'אולי  בקריצה,  הוסיף  יודע,' 
אותה  למען  אלא  נועד  לא   - מוסברת  לא  מסתורית 

נערה מתפללת...'
זאיד,  והרב  הדייל,  של  לבו  סגור  את  פתח  הדבר 
המשיך  'ערכים',  בארגון  המרצים  בכירי  על  הנמנה 
להסביר ללב היהודי הנרגש שנפתח לפתע. הוא סיפר 
לדייל על הקירבה הייחודית שיש לכל יהודי, בכל מצב 
ובכל מקום, עם אביו שבשמים. הוא תיאר בהתרגשות 
את הזכות הכבירה לפנות לאותו אבא ולהתפלל על 
החיים ועל כל מה שחשוב, ולנוכח הצימאון הרב של 
לסמינר  להצטרף  אותו  הזמין   - עוד  לשמוע  הדייל 

את  להרחיב  יוכל  שם  ספורים,  ימים  בעוד  שייערך 
ידיעותיו בנושא המרתק...

בפריז  ושלווה  רגועה  בנחיתה  הסתיימה  הטיסה 
לצורך  טלפונים  מחליפים  והדייל  כשהרב  המוארת, 
המשך היכרות. נפשם נקשרה זה בזה, ואחרי מספר 
ימים - נפגשו שוב על המדשאות המלבלבות שבחזית 
מצא  לסמינר  שנכנס  הדייל  הסמינר.  נערך  בו  המלון 
והוקסם  אותו,  שהעסיקו  לשאלות  התשובות  את  בו 

מיופיה של היהדות - אותה לא הכיר עד עתה...
מדהים להיווכח עד כמה גדול כח התפילה, לעכב 
דייל  של  לבו  ולהשיב  כך  כל  מסתורי  באופן  טיסה 
יכולה  בודדה  אחת  תפילה  כמה  שבשמים.  לאביו 
לחולל, לשנות, להפוך סדרי עולם, לפעול עד אין קץ. 
המשך  פרק  לו  ויש  הסיפור,  מסתיים  לא  בזאת  אך 
שנראה כלקוח מהאגדות, אך כך בדיוק התרחש כפי 

שמעיד הרב זאיד באוזננו: 
צעדים  עשה  שכבר  והדייל  חלפה,  תקופה 
משמעותיים בשמירת המצוות, התקשר אל הרב בערב 
פלונית לשידוך', אמר,  נערה  לי את  'מציעים  אחד. 
שנצא  לפני  עליה  יברר  הרב  כי  מבקש  'ואני 

לדרך.'
ובבירוריו, הופתע  זאיד הסכים,  הרב 
הסיפור,  של  השני  הצד  את  לשמוע 
אותה  מתחבר:  פתאום  כשהכל 
וכמעט  והתעכבה  שהתפללה  נערה 
נערה  היתה   - הטיסה  את  שאיחרה 
שלא גדלה על ברכי התורה והמצוות, 
אחרי  מאוד  קצר  זמן  קרה  והדבר 
את  והכירה  שלימה  בתשובה  ששבה 
התחברה  אליהם  הדברים  אחד  בוראה. 
במיוחד היה נושא התפילה - כי כמה אושר 
וכמה התרגשות מעניקה העובדה שיש לך מישהו 
ולספר את המציק  ובכל שעה,  לפנות אליו, בכל עת 

והמעיק!
ובדבקות  יתירה  בהתרגשות  מתפללת  היתה  מאז, 
תלאות  המתעכב.  זיווגה  על   - היתר  בין  ממש,  של 
אחרת  באוירה  נערה  היתה  מאז   - וגלגוליהם  החיים 
למצוא את  קל  היה  לכך שלא  גרמו  שונה,  ובסביבה 
זיווגה. על בעיה זו שפכה דמעות כמים בכל תפילה, 
ואין פלא כי לא מיהרה למטוס, בשעה שהיא מתפללת 

על צרכים חשובים בהרבה!
בתשובה  ששבה  נערה  אותה  ופלא,  הפלא  והנה, 
שחזר  דייל  לאותו  שהוצעה  זו  היא   - והתפללה 
יופי  את  שהכיר  הדייל  תפילתה!  בעקבות  בתשובה 
הפסידה  שכמעט  והנערה  התפילה  וקסם  היהדות 

טיסה והיתה לו לדמות מופת - הפכו לזוג מאושר!
בעלי  מפי  ואומת  אמיתי  שכולו  הזה,  הסיפור 
בורחת,  לא  טיסה  שום  עינינו:  את  מאיר  המעשה, 
ושום משימה חשובה לא תוזנח, בגלל תפילה נרגשת. 
כשיהודי נכנס לתפילה, הוא 'נכנס' בכל מהותו אליה, 
בעיותיו  התפילה  ברגעי  כי  וירגיש  יחוש  רק  ואם 
באות  השונות  ומצוקותיו  נפתרות  והקטנות  הגדולות 

עכשיו על פתרונן המלא - כי אז יראה זאת בעיניים!



שני •  מיום  (השנה  בחשוון  ב-ז'  הגשם  על  להתפלל  להתחיל  ישראל  ארץ  מנהג 
בלילה), ומנהג הספרדים לומר נוסח "ברך עלינו", ומנהג האשכנזים לומר תמיד "ברך 
עלינו" ורק בימות הגשמים אומרים "ותן טל ומטר לברכה", ובימות החמה אומרים רק 

"ותן ברכה " וכו'.
"מוריד •  ומוריד הגשם" במקום  משמיני עצרת אנו אומרים בתפילה "משיב הרוח 

וב-ז' בחשוון  עליהם,  אין מתפללים  עדיין  נקרא מזכירין את הגשמים אולם  וזה  הטל", 
מתחילין להתפלל על הגשמים שירדו, והטעם מפני שעם ישראל היה עולה לירושלים לחוג 
את חג הסוכות וחול המועד, וכדי שיספיק אחרוני העולים להגיע לביתם ולא ירד עליהם 

גשם לכך לא מתפללים רק עד ז' בחשוון שאז כבר כולם הגיעו לביתם.
כיום שאין בית המקדש בכל זאת מתחילים לומר "ברך עלינו" מ-ז' בחשוון, כיוון • 

על  להתפלל  ומתחילים  זמנם  שיעבור  עד  ומחכים  בשדות,  ותבואה  פירות  יש  שעדיין 
הגשמים.
בנוהג שבעולם אדם שהוא רעב ומישהו ונותן לו פרוסת לחם קטנה כמה אותו רעב • 

מוקיר טובה לאותו אחד, אולם אם הוא מפרנסו תמיד שלא יבוא לידי רעב אזי כח ההרגל 
שאחר כמה פעמים אותו הוקרה יורדת אע"פ שכולם יודעים שזה שמפרנסו תמיד טובתו 
מרובה משל זה שנתן לו פעם אחת פרוסת לחם, הנמשל הוא כלפי ה' יתברך שהוא מוריד 
הגשם ומחיה את העולם ומרוה את כל היבולים, וזהו חסד גדול שעושה ה' יתברך עם בני 

אדם שנותן להם גשם.
יום שנתנה תורה לעם •  יום שיורדים בו גשמים, שהוא כמו  וחז"ל הפליגו במעלת 

ישראל, וכמו יום שנבראו שמים וארץ ועוד כהנה.
ולכאורה מה שונה אמונה •  בעלי אמונה,  רק בשביל  גשמים  שיורדים  חז"ל  אמרו 

זאת משאר מעשים טובים? אלא אמר הקב"ה כל זמן שיש אמונה בין בני אדם כגון פלוני 
הפקיד אצל פלוני כסף או איזה חפץ ולא היה עדים, ואותו אחד לא כופר בפקדון, או 
שאדם מצא מציאה ואף אחד לא ראה שהוא מצא אותו והוא משיב לבעליה, או כל שאר 
דברים שאדם יכול להסתיר מחברו ובכל זאת אינו משקר ואינו גונב שאר הבריות, באותה 
שעה אומר ה' יתברך חייב אני להוריד להם גשמים, אפילו אין להם אלא זכות זו בלבד, 
שהרי אתמול חרשו אדמתם והטמינו שם זרעים והאמינו בי שאני אוריד להם גשם, וכשם 

שאינם מכזבים איש באחיו כך אני לא יכול לכזב בהם. (ספר התודעה)
אם אמר "ברך עלינו" אחר שמיני עצרת קודם ז' בחשוון, יצא ידי חובה, ואפילו אם • 

נזכר קודם שסיים תפילתו ימשיך בתפילתו ולא יחזור, אולם טוב שאחר שסיים תפילתו 
יחזור ויתפלל בתנאי של נדבה.

אם התחיל "ברכנו" במקום "ברך עלינו", כל זמן שלא חתם בשם ה' בסוף הברכה • 
(היינו ברוך אתה ה'), יחזור לתחילת הברכה ויאמר ברך עלינו.

אם התחיל "ברכנו" וכבר הזכיר שם ה', שאמר ברוך אתה ה' ונזכר שלא אמר "ברך • 
עלינו", יאמר "למדני חוקיך" ויחזור לתחילת ברכת "ברך עלינו".

אם אמר "ברכנו" וכבר סיים את הברכה, יאמר שם "ותן טל ומטר לברכה" לפני • 
שמתחיל ברכת "תקע בשופר", וטוב שגם בברכת "שמע קולנו" לפני שאומר "כי אתה 

שומע תפילת כל פה" יחזור ויאמר "ותן טל ומטר לברכה".
אם אמר "ברכנו" וכבר התחיל ברכת "תקע בשופר", אפילו אמר רק תיבת "תקע", • 

ימשיך בתפילתו ובברכת "שמע קולנו" קודם שאומר "כי אתה שומע תפילת כל פה" יאמר 
"ותן טל ומטר לברכה".

אם אמר "ברכנו" וכבר חתם ברכת "שומע תפילה" יאמר "ותן טל ומטר לברכה" • 
לפני שמתחיל ברכת "רצה".

אם אמר "ברכנו" וכבר התחיל ברכת "רצה", אפילו אם התחיל רק תיבת "רצה", • 
וכן אם נזכר בברכות שלאחר מכן, כל זמן שלא אמר "יהיו לרצון" שאחר "אלוקי נצור", 

יחזור לברכת השנים וימשיך את תפילתו משם והלאה כסדר.
אם אמר "ברכנו" ונזכר אחר שכבר אמר "יהיו לרצון" שאחר "אלוקי נצור" צריך • 

לחזור לראש התפילה, ואפילו לא עקר רגליו, וכל שכן שאם כבר עקר רגליו שצריך לחזור 
ולהתפלל מתחילת התפילה.

הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל שואל, למה כתוב 
"אלה  לכתוב  היה  אפשר  נח.  פעמים  ג'  בפסוק 
את  בדורותיו,  היה  תמים  צדיק  איש  נח,  תולדות 

האלקים התהלך".
ומסביר שכדי להיות צדיק צריך להיות נח למקום 
רוח  הימנו,  נוחה  וכל שרוח הבריות  לבריות,  ונח 
המקום נוחה הימנו. ישנם רבים שבין אדם למקום 
ומניחים  בתפילין  ומדקדקים  גמורים,  צדיקים  הם 
רש"י ורבינו תם ושימושה רבה, וטובלים במקוה, 
לחברו  אדם  בין  אבל  הרצפה,  עד  זקן  ומגדלים 
לא  מפרגנים,  לא  ביקורת,  לכל  מתחת  מתנהגים 
ולא  רואים  לא  הטוב,  הכרת  להם  אין  מעניקים, 
ילדים לא אבא  "סופרים" אף אחד, לא אשה לא 

ולא אמא! ה' ירחם עליהם, זה לא צדיק!
ובין  אדירים  חסד  ארגוני  להם  שיש  אנשים  יש 
אדם לחברו הם 10, אבל בין אדם למקום כלום, 
לא שבת לא תפילין ולא צניעות! אם אתה אומר 
לו תחזור בתשובה הוא אומר וכי גנבתי או רצחתי, 
והוא לא מבין שעשרת הדיברות מחולקים, חמשה 
בין  הימני  בצד  שמאל.  בצד  וחמישה  ימין  בצד 
אדם למקום, אנכי ה' אלקיך, לא יהיה לך אלהים 
אחרים, לא תשא שם ה' לשוא, זכור את יום השבת 
לקדשו, וכבד את אביך גם נכנס בין אדם למקום, 
כי שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבא 
ואמא. ובאמת אבא ואמא לא נותנים כלום, אבל 
הקדוש ברוך הוא מחשיב אותם כשותפים בשתי 
שליש (66.6%), תופסים את רוב המניות, אבל 
לא  שלו  החלק  את  יקח  הוא  ברוך  הקדוש  אם 
נשאר כלום. אבל הוא נותן לאבא ואמא תחושת 

עליונות ולכן צריך ליזהר גם בכבוד אב ואם!
כדי  ולכן  לחברו,  אדם  בין  זה  השמאלי  בצד 
להיות צדיק צריך להיות פעמיים נח, אלה תולדות 

נח – נח!
אלא שכתוב עוד נח בסוף הפסוק, "את האלקים 

התהלך נח"! בשביל מה? 
אלא לפעמים יש התנגשות בין נח למקום לנח 
ואומר  לבריות, כגון אם השכן מתקתק לך בדלת 
"שלום כבוד הרב, ברצוני להזמין אותך לבר מצוה 
של הבן", אתה שואל את השכן היכן הבר מצוה, 
אומר לך "בגן אורנים, ובתכנית, רקדנים ורקדניות, 
והכל מעורב". ואתה אומר לו שאסור לך להשתתף 
והוא אומר "אתה שכן שלי עשרים שנה  באירוע 
דלת מול דלת, ולא תכבד אותי, אני רוצה לראות 
נעים,  לא  למצב  נכנסת  עכשיו  באירוע",  אותך 
אתה רוצה להיות נח עם הבוס (אלקים) וגם נח עם 
השכן. וזה לא הולך ביחד, אז אם איזה נח הולכים. 
הנח  נח!  התהלך  האלקים  את  הפסוק  אומר 
השלישי בא לומר לך שאם אתה לא יכול ללכת עם 
כולם בנח, תלך עם האלקים, וכמו שכתוב "ומצא 

חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם".
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