
היה זה רגע קשה מאד בשבילו: מצד אחד אם 
ישאר להכין את כוסות התה, יפסיד את 

האוטובוס ויגיע באיחור רב לעבודתו בתעשיה 
האווירית, ומצד שני, אם לא יכין את כוסות 

התה, קרוב לוודאי שהשיעור הקבוע יתבטל, 
מפני חלישותם של חבורת הזקנים, שלא יוכלו 

 .וד ללא השתיה וישובו לביתםללמ
בלב שלם  עד שהחליט ,הוא חשב וחשב

"לא אניח את המצוה החשובה. אכין ואמר: 
כוסות תה על מנת ששיעור המשניות ימשיך 

להתקיים, ובאשר להגעה בזמן לעבודה, אני 
מתחנן לפניך רבונו של עולם, הרי אתה הכל 

מושל היכול, ואתה הוא מנהל את העולם 
קש ומתחנן לפניך, יודע אתה בכל, אני מב

שרצוני לעשות את מצוותיך, אנא, עזור לי 
  שאגיע בזמן לעבודה.

 איני יודע, שהרי –איך  זה יקרה שאגיע בזמן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בטוח השעה מאוחרת, אך אני סומך עליך ו

רק בך, רבונו של עולם, שתראה לי את 
בלי  אפשר לי לקיים את המצווהישועתך, ות

התפלל היהודי ך את עבודתי", להפסיד מכ
 מעומק הלב ובכוונה גדולה.

סיים לקפל את הטלית והחל בהכנת  ואה
 כוסות התה לציבור הזקנים. 

 להגיש את השתיה ללומדים,לאחר שסיים 
 אל תחנת האוטובוס.  במהירותץ ר

באופן טבעי, על לפי לוחות הזמנים, היה 
 21האוטובוס צריך לעבור בתחנה כבר לפני 

, אך היהודי שלנו החל לרוץ כשפיו דקות

רבונו של ממלמל תפילה לבורא עולם: "
עולם, אני מאמין בך ובוטח בך, שלא 

, אמר פספסתי את האוטובוס בזכות המצוה"
ורץ בתמימות ובאמונה. והנה, כשהגיע אל 

התחנה, הוכה בתדהמה... האוטובוס עמו נוסע 
 מידי בוקר, עומד וממתין בתחנה!... 

 
 
 
 

  

דור המבול מקלקל ומשחית את מעשיו, 
עד שמליט הקב"ה להביא מבול לעולם, 

 הנקרא בפי חז"ל לדורות בשם 'מי נח'.
שואל הזוהר הקדוש: "מדוע נקרא 

המבול על שמו של נח, בשם 'מי נח'? 
וכי נח אשם בהבאת המבול, אדרבא, 
הוא עורר את העולם לשוב בתשובה 

 ל?".כדי שלא יבוא מבו
: ואומר עונה הזוהר הקדוש דבר נורא

"המבול נקרא לדורות על שמו של נח, 
, מפני שלא התפלל על בני דורו
לא  –שאילולא היה מתפלל על דורו 

 !".היה בא המבול
עד כמה גדולה כוחה של תפילה של 

יהודי, שבכוחה להציל עולם שלם מאסון 
כמו המבול. עד כדי כך, שמבקרים 

מרים: מדוע לא חכמים את נח ואו
התפללת על הדור? שהרי בכוחה של 

תפילה לשדד את מערכות הטבע 
 ולעצור את המבול.

זוהי תפילה  –"'כרם זלת לבני אדם' 
העומדת ברומו של עולם ובני אדם 

 קובעת הגמרא!. – "מזלזלין בה
אם היינו יודעים שעל ידי תפילה לבורא 
עולם אפשר לשנות הכל ולהציל עולם 

 .יינו מפסיקים להתפלל!לא ה –שלם 
סיפר הרב יצחק קולדצקי שליט"א, 

חתנו של הרב קנייבסקי שליט"א, 
: תנומעשה מדהים שאירע בתקופ

"באחת מבתי הכנסיות בעיר 'תל אביב' 
מתפלל יהודי העובד בתעשייה 

 האווירית.
מידי בוקר באופן קבוע, מיד לאחר 

תפילת שחרית, מכין אותו יהודי כמה 
זקנים הנשארים בבית  כוסות תה למספר

הכנסת ללימוד משניות ומיד אחר כך 
עושה הוא את דרכו אל האוטובוס, על 
 מנת להגיע בזמן ל'תעשייה האווירית'.

שנה אחת, בראש חודש טבת, נר חמישי 
של חנוכה, התארכה תפילת שחרית 

עקב אמירת ההלל וקריאת התורה של 
 .והסתיימה בשעה מאוחרת חנוכה

עון ורואה שהשעה מיודענו מציץ בש
מאוחרת וחייב הוא לרוץ מיד אל 

 האוטובוס העומד לצאת בכל רגע. 
 אך מה אעשה עם כוסות התה? "

מי ימזוג כעת את כוסות התה לציבור 
 , הרהר לעצמו."הלומדים?

 
 
 
 

 לא האמין למראה עיניו!.הוא 
 הוא עלה אל האוטובוס, ורואה את 

כל הנוסעים הקבועים, יושבים 
 ממתינים רק לו!... הם כאילו ,במקומותיהם
מנוע כבוי, ההיה לאוטובוס ברגע שעלה 

 ,והנה לפתע, ברגע שהתיישב במקומו
התניע הנהג את הרכב כשהוא פורץ 

זעקה: "הנה זה בסדר, זה בסדר, האוטו ב
 עובד", והחל בנסיעה. 

היהודי שלנו נרגש ומשתומם כולו 
מהמחזה, שאל את אחד הנוסעים לפשר 

העיכוב הרב של האוטובוס והלה פתח 
כמידי יום, הגיע  בוקר,וסיפר לו: "ה

 האוטובוס לתחנה בשעה הקבועה. 
ו לתוכו נכולנו, הנוסעים הקבועים נכנס

 נו במקומותינו. והתיישב
והנה, לפתע, כאשר החל הנהג לנסוע, 

התכבה לו לפתע המנוע בלי שום סיבה. 
 הנהג ניסה להפעילו אך לא מצליח. 

פעם אחר פעם ניסה הנהג להתניע את 
האוטובוס, אך ללא שום סיבה, האוטובוס 

 מסרב להתניע. 
"חשוב לציין", הוסיף היהודי, "שמדובר 

ס לשירות רק באוטובוס מדגם חדיש שנכנ
לפני מספר חודשים בודדים, אשר לא 

 אמורה להיות בו שום בעיה".
הנהג התייאש והתקשר לחברת האוטובוס 

שהחליטה לשלוח אוטובוס אחר למקום. 
והנה, בעודנו, ממתינים לאוטובוס החלופי 
שיבוא, עלית לאוטובוס ואז באורח פלא, 
הצליח הנהג להתניע. המנוע עובד ואפשר 

 דברים( –)'ברכי נפשי'  יל".לנסוע כרג
היהודי שמע זאת כשצמרמורת עוברת 

בכל גופו וליבו מלא בהודאה למלך מלכי 
המלכים שהראה לו שאין עוד מלבדו, 

לשדד מערכות  ובכח האמונה והתפילה
שלם, כדי לתת לו  טבע ולעצור אוטובוס

 .לגמור את המצווה ולהגיע בזמן לעבודה
, יש מי כי כאשר יהודי מתפלל לאלוקיו

 ששומע ומאזין לו ומקיים את מבוקשו.
כי ע"י תפילה וקובע המהרש"א הקדוש: 

 !.אפשר לחולל נס אף בדרך טבעית
לכן אומרים חכמים: אם היה נח מתפלל 

היה יכול  –על בני דורו, עם כל רשעותם 
 !.להציל אותם מהמבול הנורא

התפילה שלך שיוצאת מעומק הלב, 
אסון וצרה,  עוצרת כל גזירה, מבטלת כל

 רק תפנה ותבקש, כי יש בפיך כח גדול!.

 
 

 
 

 לא מפסידים! הקב"ה לא מפקח שכר אף בריה, ובפרט, אם מבקש האדם בשעתלעולם  –מעשיית מצווה                   
 היא שעת רצון גדולה, והקב"ה שומע לתפילתו בשעה כה גדולה!אזי  –עשיית המצווה, שהקב"ה יענהו ויעזור לו בצרתו      

 רואים! 'שהכל לטובה' ! רק מרוויחים את ברכת האלוקים ולבסוףא מפסידיםעולם לממצוות ל                      

 


