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 פרשת וישב

 ...ה את שדה התעופהשהשבית התפילה
 תלמידי חכמים יבואו אלי?  9-זכה ש הקצין ששירת בבסיס צבאי נידח,

 כדי שיוכל לומר 'קדיש'

 

 יוסף חלום  "ויחלם

 הזה ויגד לאחיו...ויאמר אליהם שמעו נא החלום 

 (ו' ה' פסוקים ל"זבראשית פרק ) "אשר חלמתי
  ,ת שמתגשמיםגם בימינו יש חלומו

 ...יםנפטר  הםבים שמעורבכ מיוחדוב
 מראשי הישיבות המפורסמים של אמריקה, היה בטיסה למקום אחד    

מתלמידיו. והנה , כאשר התקרבו אל יעד הנחיתה,  8פלוני, ועימו 
סופת שלגים עזה, ונמל התעופה התכסה כולו בשלג.  התעוררה לפתע

אי אפשר לבצע את הנחיתה שהתקבלה ממגדל הפיקוח נאמר ש בהודעה
 כמתוכנן.

ונחת בשדה תעופה  ק"מ 051-בלית ברירה, המשיך המטוס בדרכו עוד כ 
 צבאי.

זמן תפילת מנחה. נו, היכן משיגים עתה עשירי למניין מחוגי השעון הראו על 

 במחנה צבאי אמריקני?
 ניגש אחד מקציני המחנה אל החבורה, ואומר להם: לפתע

 עשירי למניין"?..." נכון שאתם מחפשים 
אולם היתה זו רק תחילתה  ראש הישיבה התפלא על ה'מציאה' הגדולה,

הכל משתאים לנוכח של ההפתעה. כאשר סיפר הקצין את סיפורו, עמדו 

 ההשגחה הפרטית המצויה בעולמנו.
האמריקני, וגם כאן,  שאני יהודי, פתח הקצין"אל תתפלאו אם אגלה לכם 

 בהיותי בבסיס הצבאי הנידח,
אני משתדל להקפיד על קלה 

 כבחמורה.
כיוון שיום היאהרצייט של אבי 

המנוח חל היום, הצטערתי מאוד 
שלא אוכל למצוא מניין לאמירת 

 'קדיש'.
 

 

נפטרים יכולים האם 



 להשפיע

 נו???על אירועים בחיי 
 

'תתפלל להקב"ה,  ליי אבא ואמר לי"והנה, בחלומי בלילה האחרון, ניגלה א

 היישר לזרועותיך, אל תוך הבסיס'... ותראה שהמניין ינחת
לאבי שבשמים שישלח לי  הרביתי בתפילהעשיתי. במשך כל הבוקר  "וכך

 רואה אתכם נוחתים אצלי בבסיס"... מניין, והנה לפתע אני
 

 

 

 

 

 

מסיפור 

זה 

אפשר 

ללמוד 

שכאשר 

 ין ייהודי מעונ

 ר מסוים, ומרבה בתפילה על כך, דב להשיג

 הוא ישיגנו.
עוד זאת, לא פעם קורה שאדם 

לו להשיג מניין,  נמצא בדרך וקשה
 ואז הוא מתרפה במלאכת השם

 ומתפלל ביחידות.
יעשה יהודי זה קל וחומר בנפשו: 

 אם תפילתו של הקצין ששירת
במקום כה נידח, פעלה להביא 

 , יהודים 9אליו, אל הבסיס, 
 הוא, שנתקע בדרך ללא מניין,  הרי שגם

 בדמעות ובתחנונים ,בעת צרה מכל הלב  תפילהזכרו: 

 .להתקבל במרומיםזוכה 
 עלינו לשבח(ע"פ )                                                                       


