
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול
 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:10 – 17:20ד' :  -א' 

 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:20 – 18:10א' וד' : 
 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30יום ד' : 
 הלכה( ,ראש כולל ערב )הרב משה תמסטית 19:20 – 18:10יום ה': 

 שיעור הלכה –כל יום בין מנחה לערבית 
 

 שבת
  16:30 :עונג שבת לבנות עם הרבנית בבית הרב

  19:30: עם הרב בבית המדרש עונג שבת לנערים
  14:00: הכנסת מניין צעיריםבבית  שיעור לילדי המושב

 )הלכה למעשה( 15:30 – 14:30: בית כנסת מרכזי - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  16:45 –מנחה

 17:05 –ערבית 
  

 
 

 שבת
 16:20 – 'קבלת שמנחה 

  07:30  –שחרית
  15:30  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות
בכל  וכן לרבנית המושבניתן לפנות לרב 

ד' וכן הלכתית וכ שאלהעניין או 
 .להארות והערות בנושא העלון

 050-4175188נית לבנה הרב
 .050-4175188 הרב

    
  

  
 בכנפי צניחה מעשה: הרבדבר 

וארץ.  םרעש מנועי המטוס גם הוא לא תרם להפגת המתח, שהיה מנת חלקם של חבורת הצנחנים התלויים בגובה רב בין שמיי
נראית  -קבלת "כנפי צניחה"-הנכספת, כאשר המטרה חודשיםת בת כמה כהרגע הגדול הגיע..., לאחר טירונות מאומצת ומפר

רגע הראשון נתן תדריך אחרון, דלת המטוס נפתחה, הפחד שכרסם בלבבות הקרובה מתמיד. מפקד המחלקה שליווה אותם מ
ץ להרים את קולו כדי להתגבר על רעש לאחרים, ותחושת ה"פרפרים בבטן" הנודעת הלכה והתעצמה. המפקד, שנא ממדיםקיבל 

. מבטים נשלחו האחד לעבר השני כרוצים לומר: "אתה ראשון". בהינף יד משך המפקד  "ה, לקפוץ!קדימ "מנועי המטוס, צעק:
את החייל הקרוב אליו ביותר, חייל בשם נחשון, דחפו אל מחוץ למטוס לחלל האוויר שנראה אינסופי ,ותחושת הקלה מסוימת 

הם החסיר כמה פעימות לב, בעודו צולל אל תוך אוקיינוס שררה באוויר שהנה הראשון כבר בחוץ. והוא, נחשון, לאחר כמה רגעים ב
צנח והחל לשוט בגבהי מרומים. לפתע לפתו את כל ישותו תחושות שלווה ועוצמה גם יחד, כל מהאוויר שתחת רגליו, פתח את ה

דקות הוא  העולם פרוס מתחת לרגליו והוא משקיף עליו מתוך תחושת רוממות שלא ניתן לתאר במילים. רק לחשוב שלפני כמה
 הסתפק האם לעשות את הצעד קדימה אל מחוץ לקירות המטוס, צעד שהביא אותו לתחושה נפלאה זו.  ןעדיין חשש, עדיי

 הזה הי-מלבד אחד-ובינתיים, במטוס, חייל אחר חייל אזרו חיל וקפצו גם הם ושורה של מצנחים עיטרה את השמיים. כולם קפצו
כל ניסיונות השכנוע של המפקד שנשאר איתו שם לבד עלו בתוהו, הוא לא מוכן לקפוץ, זה מוטי, הוא קפא על מקומו ומיאן לזוז. 

גדול מידי עבורו. גם כאשר המפקד הסב את תשומת ליבו לעובדה שכבר הייתה ידועה לו, שבלי צניחה אין "כנפי צניחה", הדברים 
 מטוס ינחת.היישאר עד ש , הוא מרגיש בטוח, וכאן הואנפלו על אזניים ערלות. כאן, בפינת המטוס

בטקס חלוקת כנפי הצניחה עמדו כולם מאושרים. מבט חטוף לאחור סרק את כל התקופה שהביאה לרגע זה ורגשי סיפוק והגשמה 
עצמית ריחפו באוויר. מלבד אצל אחד, מוטי, זה שהעדיף להצטמצם שם בתוך עצמו באותה פינה במטוס. הרגשה עמוקה של 

, ואכזבה שנותרה רק היא חלקו בכל עמלו. ומשם, אלינו... כמה פעמים במשך חיינו אנו קוראים, החמצה מלאה את חלל ליבו
תוך עצמנו את הקול הקורא: "קדימה, לקפוץ!" לקפוץ לתוך עולמה של תורה, ליטול חלק בשיעורי שומעים מאחרים או פשוט מ

ו ושמענו על אלה שהחליטו לעשות צעד ולהתקרב ונוכחנו בכל אתר ואתר. כמה פעמים ראינתורה המתקיימים בסייעתא דשמייא 
לראות במו עיננו את השינוי שחל בעולמם הפנימי, את האושר והעושר הרוחני ההולך ומתעצם עם כל שיעור תורה. את השקפת 

י משפחה, החיים ההולכת ומתיישרת, הולכת ומתאמתת. ההסתכלות הנכונה והישרה במשקפיים של תורה על כל שטחי החיים, חי
ובין אדם לעצמו. פתאום מכירים את עצמנו טוב יותר, נכנסים לנבכי נפשנו ומקלפים אט אט  , בין אדם לבוראולחברובין אדם 

את מי שאנחנו לא, ומגלים את מי שאנחנו כל כך רוצים להיות. אנחנו עצמינו, האישיות האמתית שלנו, מתרוממים מעל ענייני 
 יימים לכבוש כל חלקה טובה שבתוכנו.העולם השוטפים וקוצפים ומא

מושגים כמו ייסורים, הנהגת העולם, והנהגת האדם כפרט וכחלק מכלל ישראל מקבלים זווית אחרת, מוארים באור יקרות עם 
כל שיעור תורה. ההסתכלות על כל ענייני העולם מתחילה להיות בלתי משוחדת, הסתכלות ממקום גבוה יותר, ממש כמו אותו 

את רשות  לקבלגיש איך כל העולם מקופל תחת רגליו וטווח הראיה שלו מקיף עולם ומלואו. הנשמה שבתוכנו מתחילה צנחן שהר
הדיבור וכל ענייני החומר מתגמדים לעומתה. שיעור אחר שיעור תוך התמדה ועקביות, לבנה על גבי לבנה בונים אדם שלם המחובר 

 לבוראו ויוצרו. 
ים  בת שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ומי שקופץ מהם אל תוך ים התורה הרחבה מיניאחיי היקרים! החיים הם טיסה 

וארוכה מארץ מידה זוכה לחיות חיים אמתיים, להגשמה עצמית, להוציא מהכוח אל הפועל את כל הטוב העצום הנטוע בתוכו. 
בעון בפינת המטוס. נעצור את הסיבובים בואו לא נפחד להשתנות, בואו נתנער מהרגשת הביטחון המדומה, הנובעת מהקי

 המייגעים סביב הסולם ונטפס עליו במסילה העולה בית אל. נקפוץ לידיו הנאמנות של בוראנו החפץ ורוצה בטובתנו.
 -שבהתחלה אולי קצת קשה, ישנם ניסיונות, חששות, וכשכבר מגיעים לשיעור לא תמיד מבינים, מתביישים לשאול וכו'. אבלונכון, 

גם מהצנחן הראשון נעתקו ונחסרו כמה פעימות אבל  אם זה לא קשה לא התחלנו... –גילו לנו חז"ל: "כל ההתחלות קשות" כבר 
ני שניות אחדות, נשכח כלא היה. כשנתחיל להרגיש את מתיקותה הנפלאה של פמצנח נפתח וכל הקושי שהיה אך להרק עד ש

עכשיו... וכמובן, יפה שעה אחת קודם, משום שלאחר אריכות ימים ושנים המטוס כמת התורה נשאל את עצמינו היכן היינו עד ח
 נוחת והמשחק נגמר, בואו לא נישאר בפינה כמו מוטי, בואו לא ניתן להרגשה האיומה של החמצה ללוות אותנו לנצח. 

 
 בית עוזיאל מושברב , שליט"א בנימין אבוטבולהרב  ,בברכת שבת שלום

 

 1, גיליון מס' פרשת ויחי , תשע"ח    בס"ד

  בית עוזיאלמלשבת עלון ה

 "ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הרשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ליו
 17:48ר"ת:  ,17:18, צאת השבת: 16:26הדלקת נרות שבת: 



 

 סיפור לשבת: 'אלוקים חשבה לטובה'
 

מעשה שאירע בסוף מלחמת עולם השנייה. הנאצים יימח שמם, רצחו את רוב היהודים באירופה. כוחות בעלות הברית ניהלו 
גרמניה, הנאצים נסוגו בכל החזיתות אך לא נתנו ליהודים מלחמה עיקשת נגד הנאצים ובעזרת ה' הצליחו גם לדחוק אותם לתוך 

 מנוחה, הם לקחו אותם לגרמניה, מסע של מאות קילומטרים חלקו עשו ברגל וחלק ברכבות.
במחנה "ברגן בלזן" שבגרמניה, לשם נלקחו חלק גדול מהיהודים שנותרו, גדלה האוכלוסייה תוך חודש פי שלוש. המצב במחנה 

א. רעב, צמא ומחלות היו רק חלק מן הצרות שאפפו את יושבי המחנה. המחנה היה מחולק לאגפים ובאחד עצמו היה קשה מנשו
מהם היו גם חיילים רוסיים שבויים. מספר ניצול מאגף זה: בוקר אחד הגיעו הנאצים לאגף זה והכריזו: אנחנו יודעים כי בעוד 

 טוב היה לכם אצלנו... לכן הבנו לכם לחמניות טריות.כמה ימים יגיעו הנה האנגלים ואנו רוצים שתספרו להם כמה 
הרעב ששרר במחנה היה נורא, בלתי ניתן לתיאור. אותו יהודי במשך חמש שנים כמעט ולא אכל, וכל מחשבתו הייתה נתונה רק 

וח נעשה לשאלה איך להשיג אוכל. אם היה נשאל באותו רגע מה הוא מעדיף: להשתחרר או לחמנייה? היה מבקש לחמנייה! המ
 אטום ואינו מסוגל לחשוב על שום דבר מלבד על אוכל. 

בדיוק כשיגיע תורו  אלחמניות, התעורר בו החשש שמ הנותרו בו הרב אהוא נעמד בתור וכשהביט לעבר סל הלחמניות, ראה של
 ייגמרו הלחמניות.

 מחשבה זו גרמה לו לדפיקות לב מואצות. זיעה קרה ניגרה ממנו, מרוב פחד.
דם, ששה אנשים לפניו, הוא מביט ורואה שנשארו שבע לחמניות, מה שאומר שהוא יזכה באחרונה. והנה מתקדמים התור מתק

 לאט לאט ובאמת קיבל את הלחמנייה האחרונה.
הוא היה מאושר. הנה בידו הלחמנייה. אמנם קטנה, אבל טרייה וריחנית. באותו רגע הבחין לפתע שליד החייל מניחים סלים 

ם בלחמניות. מיד עלה בדעתו רעיון: אם יש כל כך הרבה לחמניות, מדוע לא לקחת עוד אחת. הרי הנאצי וודאי לא נוספים מלאי
 יזהה אותו בין כל כך הרבה יהודים. 

 ל עוד לחמנייה.  בידיו היו שתי לחמניות טריות. הוא היה מאושר.ביואז כשהנאצי שאל מי הבא בתור, אמר: "אני" וק
 לופתת את צווארו, וקול מאיים לוחש באוזניו: "ראיתי, יהודי!" הוא הסתכל לראות מי הדובר.לפתע הוא מרגיש יד 

רוסי שבוי. אותו רוסי בריון תפס בו בחוזקה ואמר: "תן את הלחמנייה השנייה!" היהודי ערך לעצמו  לזה לא היה נאצי אלא חיי
 אמר בנחישות.חשבון: הוא הריי אסיר כמוני, מה פתאום שאתן לו. "לא אתן לך", 

תפס אותו הרוסי עם עוד שני בריונים רוסים והכניסו אותו לתוך הצריף, שם חבטו בו קשות ובעטו בו באכזריות, כמעט הוציאו 
 את נשמתו וכשהיו בטוחים שנפח את נשמתו, נטלו ממנו את הלחמניות והלכו.

למרום וקרא: "ריבונו של עולם, דווקא עכשיו למות, רגע היהודי הרגיש את צלו של מלאך המוות פורס עליו את כנפיו. נשא עיניו 
 לפני השחרור?! אם רצית לקחת ממני את נשמתי, במשך חמש השנים האלה היו לך מאות הזדמנויות לעשות זאת"?!

וכך, כשהוא מלא טענות כרימון כלפי מעלה, איבד את הכרתו. כשהתעורר משנתו ראה שמש זורחת. הוא לא הבין איך זה יכול 
שהוא קם שכן הנאצים היו מעירים את כולם בארבע לפנות בוקר למסדר. ומי שלא כלהיות. חמש שנים הוא לא ראה שמש זורחת 

 נקרה בראשו השאלה. -והשמש זורחת –קם לא זכה לקום יותר... אז איך ייתכן שהוא ישן 
... אבל למה כזה שקט מסביב? הביט סביבו לאט לאט חדרה למוחו ההכרה: הנאצים כבר אינם נמצאים כאן, הם ברחו, השתחררנו

 וראה שכולם מתים.
 !!!הלחמניות היו מורעלות

 והיות ונגזר עליו ממרום לחיות, דאג בורא עולם שייקחו ממנו את הלחמניות...
 כדי שיוכל להמשיך לחיות! קיבל מכותאמנם הוא סרב לתת אותם, אז הוא 

 אכן, 'אלוקים חשבה לטובה'...
 
  
   

 מהלכות ברכת הגומל :פינת ההלכה
 

ארבעה צריכים להודות בברכת הגומל: א. חולה שנתרפא. ב. החוזר מהפלגה בים. ג. ההולך במדבר וחוזר למקומו. ד. מי שהיה 
 בבית הסוהר ויצא לחירות.

לא נפל למשכב להיות רתוק למיתתו אלא יום אחד בלבד, כגון שקיבל חום גבוה או שפעת. וקל  חולה שנתרפא אפילו .א
 וחומר אם אושפז בבית החולים לצורך ניתוח וכדומה, כשיתרפא צריך לברך הגומל.

חוזר מהפלגה בים וכן החוזר משחייה בים )אפילו במקום שיש מציל(, והוא הדין החוזר מטיסה במטוס צריכים לברך  .ב
, והוא הדין )ללא עיכוב בדרך( דקות 72הגומל, ולמנהג בני ספרד הדין כן גם על נוסע מעיר לעיר זמן נסיעה של לפחות 

 )מבוקר עד בוקר לעניין זה(. יוםה באותו הםשזמן הנסיעה הלוך וחזור מצטרף לשיעור זה אם היו שני
, ובכל יום ויום נוסעים כמה פעמים הלוך וחזור מעיר נהגים כגון נהגי מוניות ואוטובוסים שפרנסתם מנסיעות מעיר לעיר .ג

 לעיר יברכו הגומל ביום שבת בלבד.
יש אומרים שכל מי שנעשה לו נס צריך לברך הגומל, ולאוו דווקא אלו הארבעה הנ"ל, ויש אומרים שאין מברכים אלא  .ד

קום מיברך ברכת "שעשה לי נס ב בעאותם ארבעה הנ"ל שהוזכרו בגמרא וכן הלכה. ) אולם על נס שנעשה לו מעל לגדר הט
 הזה" כל שפוקד את אותו המקום אחת לשלושים יום.(

דווקא שנידון למאסר ולאחר שירצה עונשו ויצא לחופשי יברך הגומל. ולהוציא אדם שסיים לרצות  –מבית הסוהר  איוצ .ה
 הגומל בשחרורם. שאינם מברכים עבודות שירות או נעצר לחקירה בלבד ושוחרר וכן מי שנידון למעצר בית

 יברך ברכת הגומל תוך שלושה ימים מעת שנתחייב, ובדיעבד יוכל לברך אפילו לאחר זמן כל זמן שירצה. לכתחילה .ו
צריך לברך ברכת הגומל בפני עשרה אנשים, והמברך עצמו מכלל העשרה. ונהגו לברך ברכה זו בבית הכנסת אחר העלייה  .ז

 וכל שיש עשרה אנשים יכול לברך(. לתורה או בין עולה לעולה )אך אינו מעכב,
כגון היולדת לאחר שבעה ימים מהלידה תברך נשים חייבות בברכת הגומל כמו אנשים. ולכן, אישה שנחייבה ברכה זו  .ח

תוך עזרת הנשים או בביתה בנוכחות עשרה אנשים )וכגון בליל הברית שנאספים מניין ללימוד הברית בבית הכנסת מ
 רשאי לברך במקום אשתו.יצחק(, ואין הבעל 

 קטן שהגיע לגיל חינוך )מגיל תשע ומעלה לעניין זה( מברך הגומל )ויש חולקים, וכל מקום יעשו כמנהגם(. .ט
 

 מסכת ברכות דף נד' ע"ב, שולחן ערוך סי' רי"ט, חזון עובדיה ברכות עמ' ש"מ והלאה,  מקורות: 
 תתס"ח פרטי הדינים, שו"ת אור לציון חלק ב' עמ' ש"י.הלכה ברורה חלק י"א עמ' קס"ב והלאה, פסקי תשובות עמ' 


