
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  18:15: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  15:15בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:15: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (ההלכברכות ל כתמס) 15:45: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  17:45 – 17:10: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:30 – 18:45 א' :יום 
 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  ':דיום 

 שיעור בטעמי מקרא + פיוטים לילדי המושב 17:10יום ה': 
 (צעיריםל ערב לימוד) 21:00 – 20:00יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 17:55 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  16:45  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
  05:45 –שחרית

  17:45 –מנחה
  18:30 –ערבית 

–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  
  

 הודעות
 

הציבור היקר מוזמן לערב חיזוק 
מרגש עם משמח הלבבות הרב ליאור 
גלזר שליט"א אי"ה יום שני ו' חשוון 

בית  21:00לאוקטובר( בשעה  15)
הכנסת משכן יעקב )מנין צעירים( 

 במושבינו מושב בית עוזיאל.
 עזרת נשים פתוחה.

  
  '..וא חןמצל': דבר הרב שליט"א

 

)סנהדרין קח( מובא: "אף על נח נחתך גזר דין אלא  "ונח מצא חן בעיני ה'" )ו, ח(. בגמ'
וצריך להבין, שואל הרב לוגאסי שליט"א בספרו 'אור ישראל', וכי מה  .שמצא חן בעיני ה'"

שייך אצל הבורא 'מציאת חן' כאשר האדם מצד מעשיו לא ראוי די לחסד וחנינה, מילא 
נו ראוי מחמת שמצא חן אצל שופט בשר ודם יתכן וילך לפי רגשותיו ויחון גם את שאי

בעיניו. אולם, מה שייך חנינה וויתור אצל הבורא רק מצד מציאת חן כאשר מצד מעשיו אין 
 האדם ראוי לכך?

החכם מכל אדם אומר "שקר החן והבל היופי" הרי שישנם שני מושגים, חן ויופי, ומה 
יו של האדם, צבע שערו ההבדל ביניהם? יופי, הוא מושג חיצוני, גופני פיזי הנקבע לפי תווי פנ

ועיניו וכו'. חן, לעומת זאת, הוא מושג פנימי, לא ניתן להגדירו במוחשיות גופנית, ובמונחים 
ה אחד ובהחלט ניתן למצוא יותר מזה, בהרבה מקרים יופי וחן אינם עולים בקנו גשמיים.

שלא נח להם להמצא  ,אדם יפה תואר לפי כללי היופי, אולם, הינו נטול חן בעיני הבריות
כשמדגישים: ואדרבא בקרבתו, וכן ההיפך. כך שיתכן בהחלט חן שהוא בסתירה עם יופי. 

 פלוני בעל חן מיוחד, נרמז כאן, חן יש כאן אולם יופי חסר כאן.
שיש להבין איך שייך שיהא לאדם אצל  ,אלא .םיכמו כן הוא במושג כלפי שמוכאמור, 

הבורא מציאת חן בלבד, ואיך זוכים למתנת שמים זו הנקראת חן? זאת גילה לנו שלמה 
 בחכמתו: "ולענוים יתן חן" )משלי ג, לד(, הרי שמתנת החן ניתנת לעניו.

נו זאת? ולענייננו, אם "נח מצא חן בעיני ה'", בהכרח שהצטיין במידת הענווה, והיכן מצי
אלא ידוע, שדורו של נח השחיתו דרכם בצורה נוראה ומילאו את הארץ בזימה בחמס ובגזל, 
אך נח מצידו היה בודד ונבדל מהם ומדרכם, לא משתתף בכל מסיבותיהן ולא לוקח שום 

 חלק בחיי ההוללות והשחיתות שלהם.
עוין, לעגו לו, לגלגו והנה, כתוצאה מהיבדלות זו, היה יחסם של בני הדור כלפי נח משפיל ו

 עליו ומיררו את חייו.
נתבונן, לכמה ענוה דרוש כדי להיות חזק ויציב במצב שכזה, להיות בודד מול "עולם" 

 שלם...!
מבלי ענוה גדולה, הלא יאמר אדם שכזה, מה לי לסבול ביזיונות ולחיות כנבדל מאוס ושפל, 

 .רצון הבוראשיישאר נאמן ל אהיה כמו כולם... ואילו נח סבל עלבונו בדומיה ובלבד
מצד 'יופי' של מעשים, ידע רב בתורה, גמילות חסדים, נח לא היה 'חזק' במיוחד ואילו היה 
בדורו של אברהם לא היה נחשב להרבה. אך דבר אחד היה לו במלואו: 'ענוה' ובזה זכה 

 למצוא חן בעיני ה' שכן "לענוים יתן חן".
רים: "אף על נח היה ראוי להחתם וכו'", שכן לפי וזהו הנאמר בגמ' שהזכרנו בתחילת הדב

'יופי' מעשיו לא היה לו כדי להנצל אלא שמצא חן בעיני ה', והוא לפי רוב הענוה שהייתה 
 בו.

שמתחזק בשמירת תורה ומצוות ונתקל מחמת  רואים אנו אדםומשם, אלינו. כמה פעמים 
עוין מצד קרוביו, חבריו ואפילו מעסיקיו. שכן מעתה הוא נבדל מדרכם ומונע עצמו כן ביחס 

מלהשתתף וליטול חלק בדברים שאינם תואמים את רוח התורה. לכמה 'ענוה' נדרש אחד 
שכזה לשמוע בזיונו ולידום, להמשיך בדרך שבחר בה מבלי להתפעל ולהימשך אחר 

ן רחוק הוא מהתכלית, לא למד הרבה, עדיין הסביבה. והגם שמצד 'יופי' של מעשים עדיי
לא השתלם כראוי בקיום כל המצוות כולם, אולם, על המעט שיודע מוכן הוא למסור את 
נפשו וכבודו. אדם שכזה, בדיוק כמו נח בשעתו, שאינו מבזבז את חינו בעיני ה' כדי למצוא 

נות השוטף את העולם. חן בעיני בני אדם יזכה להנצל ולשרוד את 'מבול' הנהנתנות והמתיר
 "ונח מצא חן".

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שברב

 )שלומי סויסה(  '..ןשליח נאמ'
 

בפרשתנו, לאחר שהתורה מספרת 
ידי -על מחיית העולם כולו על

המבול, היא עוברת להתייחס 
ֶאר ַאְך שָּׁ ֹנַח ַוֲאֶשר -לניצולים; "ַויִּ

ה בָּׁ ּתֹו ַבּתֵּ   ."אִּ
 

ושואלים חכמים, לכאורה המילה 
מיותרת,  -'ַאְך' שמשמעותה 'רק'

ח ואשר איתו הרי ברור שרק נו
בתיבה נשארו בחיים אחרי המבול 
שהביא ה' על הארץ וכילה הכול? 
אלא מסביר רש"י שהמילה 'ַאְך', 
עיניינה למעט ולרמוז שנח היה 
חסר ולא שלם ביציאה מן התיבה. 
יש מי שאומר שהיה פצוע מטורח 
הבהמות והחיות ויש מי שאומר 
שהאריה תקף אותו כיוון שאיחר 

ל אופן, כל זה גרם לו מזונותיו. ובכ
 .לנח להיות לא שלם

 
חז"ל מורים לנו ללמוד מנח את 
המסירות הגמורה לשליחות שייעד 
לו הקב"ה ואומרים שכל אדם 
בחייו צריך לראות בעצמו 'שליח' 
להפיץ אור וטוב אלוקיים סביבו. 

לא פחות חשוב  -אבל יש להדגיש
ללמוד מנח את המוכנות לשלם 

להיות  מחירים, לפעמים כואבים,
ֹנַח, והכי חשוב לעולם לא -ַאְך

להתייאש ולהפסיק את 
 .'ה'שליחות

 
אז שנזכה להיות שליחים נאמנים 
לדבר ה', יהיה המחיר אשר יהיה 
ובעז"ה נהיה ראויים, כמו שהיה 
ראוי נח, שיתחדש עלינו עולם טוב 

 (;יותר. בלי המבול כמובן
 !שבת שלום

 
  יהודה סויסה בן עליזה לע״נ

  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 43 גיליון מס', טתשע" ,נח פרשת       בס"ד          

  העלון לשבת מבית עוזיאל      
 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
   19:22, ר"ת: 18:43, צאת השבת: 17:53הדלקת נרות שבת:           
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 בוררמהלכות : פינת ההלכה
לו לברור בשבת את הפסולת מתוך האוכל, אפילו אם עושה כן בידו אחת, ואפילו אם עושה היו לפניו אוכל ופסולת מעורבים, אסור א. 

 כן על דעת לאכול לאלתר. ואם בירר פסולת מתוך אוכל חייב.
ב. הבורר פסולת מתוך אוכל בשבת, אפילו אם לא בירר את כל הפסולת מהאוכל אלא רק חלק מהפסולת, חייב. וכן הבורר אוכל מתוך 

 על מנת לאכול לאלתר, חייב.פסולת שלא 
 כן אסור לברור את הפסולת מן האוכל.-פי -על-ג. גם אם האוכל מרובה על הפסולת שיותר קל לברור את הפסולת מן האוכל, אף

ד. וכן הבורר בשבת בנפה או בכברה, אפילו אוכל מתוך פסולת, ואפילו על דעת לאכול לאלתר חייב. וכן הבורר בידו אוכל מתוך פסולת 
ל דעת להניח חייב. ונמצינו למדים שאין היתר לברור בשבת אלא בהצטרף שלשה תנאים יחד, שהם: א. שיברור אוכל מתוך פסולת, ע

ולא להיפך. ב. שיברור על דעת לאכול לאלתר. ג. שיברור ביד ולא בכלי. ]כגון נפה וכברה או קנון ותמחוי[, שבתנאים אלה הדבר נחשב 
 ברירה.כדרך אכילה, ואין זו דרך 

ה. מותר לאכול בשבת במזלג או בכף, ולקחת אוכל מתוך פסולת, על דעת לאכול לאלתר, שאף על פי שהבורר אוכל מתוך פסולת על ידי 
נפה וכברה חייב, וכן הבורר על ידי קנון ותמחוי אסור, מכל מקום כף ומזלג אינם כלים העומדים לברירה, אלא דרך בני אדם לאכול על 

ג, נחשב כיד אריכתא שלו, ולאו דרך ברירה הוא, אלא דרך אכילה. הילכך מותר לברור בהם אוכל מתוך פסולת לאכול ידי כף או מזל
 לאלתר.

 ..'סוד ההצלחה': סיפור לשבת
איש ישר דרך היה מוניש החייט. בעיירה מוגלניץ העריכו אותו על חריצותו ועל יחסו הטוב ללקוחותיו. עם הזמן התפרסם בסביבה,וגם 

כבדת, ושמעו הגיע אף לאוזני הפריץ. הוא החליט לבקר את מוניש ולהתרשם מוניש החייט נהפך לאישיות נ לא יהודים נהנו משירותיו.
להיות חייט החצר. מוניש ענה מיד: "אדוני הפריץ, בטוח אני כי  -הפריץ התפעל ממה שראו עיניו והציע למוניש הצעה מפתה מעבודתו. 

 לא אאכזב אותך, וכי מלאכתי תהא טובה בעיניך כמלאכת הטובים שבחייטי פריז".
נהנה הפריץ למשמע התשובה ואמר: "אם כן, כבר עתה שמתיך לממונה על המלתחה שלי. אתן בידך ממיטב האריגים והבדים 

 ך!"., נימת איום עלתה בקולו של הפריץ "אם תשחית את הסחורה המשובחת והיקרה אבוי לנפש"אולם"המשובחים והיקרים, 
יץ ורעייתו להביע את התפעלותם והם כיבדוהו במתנות רבות נוסף על שכרו. מוניש התחיל במלאכה. כשסיים לא היו מילים בפי הפר

מוניש לא שינה את אורחות חייו. הוא הוסיף לבקר מעת לעת אצל הרבי ממוגלניץ,  מכאן והלאה היה יוצא ונכנס בארמונו של הפריץ.
י דבר מה השתנה אצל מוניש, הגאווה חדרה לליבו אך עם הזמן החל הציבור לחוש כהקפיד על קלה כחמורה, וסייע לעניים בכל ליבו. 

 ומילאה את ישותו. כל הילוכו והתנהגותו הביעו שביעות רצון עצמית והכרת ערכו וחשיבותו.
יום אחד הציג לפניו הפריץ רעיון חדש. מכיוון שמלאכתו נאה מאין כמותה, הגיע הזמן להתכבד בה מול ידידיו ולהראות להם כי בגדיהם 

ומת בגדיו היפים. הזמין הפריץ את חבריו הפריצים לנשף תחרות בגדים מיוחדת. הוא מסר לידי מוניש בדים יקרי ערך, כדי לא ישוו לע
לתפור לו מהם מלתחה חדשה ומהודרת, הוא גם התרה בו כי כל כבודו יעמוד על כף המאזניים בערב הזה, ואבוי לו אם לא ידאג כי 

בעוד גאוותו מרקיעה שחקים, שכר ולפריץ כי הבגדים שיתפור יזכו ללא ספק במקום הראשון, החייט שפע ביטחון רב והבטיח  ינצח.
מוניש השתוקק להראות את כבודו לעיני כול. לכן הוביל את סחורתו בראש משלחת החייט עוזרים והחל לשקוד על המלאכה הגדולה. 

ש נכנס לארמון הפריץ בראש מורם, ובידיו המלתחה החדשה מוני גדולה דרך רחוב היהודים, ועבר גם ליד ביתו של הרב ממוגלניץ.
והיקרה. הפריץ ובני משפחתו החלו למדוד את הבגדים, אך הבעת אכזבה עלתה על פניהם. הפריץ מדד בגד אחר בגד, ושום דבר לא 

נותן לך שבוע אחד לתקן את  "אני השביע את רצונו. זעם רב נראה על פניו. שבועות מעטים נותרו עד הנשף, והוא עלול לנחול ביזיון.
מוניש  רע ומר יהיה גורלך". -עבודתך ולהביא מערכת בגדים שתמצא חן בעינינו" צרח לעבר מוניש. "אם לא יהיו הבגדים מוכנים כראוי

ן מערכת עזב את הארמון שבור ורצוץ. בקושי שירך את רגליו. הוא לא הבין מנין באה עליו הרעה הזאת. ברור היה לו כי לא יוכל להכי
ופתאום ניצת בליבו זיק של תקווה. "אלך אל הרבי ממוגלניץ. בגדים חדשה בתוך שבוע אחד. ממרומי ההצלחה נפל אל עמקי התהום. 

 אולי יוכל להושיעני ממצבי העגום", חשב, ושם פעמיו אל בית הרבי. בהיכנסו אל חדרו, טרום הספיק לפצות פה, נפל מתעלף.
מעלפונו, ואמר: "אם תציית לכל דבריי, תראה את ישועת ה' הגדולה". מוניש הביע את הסכמתו והצדיק בדברי רוגע הקימו הצדיק 

הורה: "עליך לפרום את בגדי הפריץ. ולאחר מכן לשוב ולתפור אותם בדיוק באותם תפרים. עם הבגדים האלה תשוב אל הפריץ וה' 
ה אחרת. הוא ניגש למלאכה פרם את כל הבגדים ותפר אותם מחדש בדיוק החייט השתומם, אך הבין כי אין לפניו שום עצ יהיה בעזרך".

בלב נשבר התייצב החייט לפני הפריץ, בעוד זה נוטל ממנו את הבגדים ומתחיל למדוד. קריאות התפעלות נפלטו  בקווי התפר הקודמים.
יש ולמלא את תיקו כסף רב ומתנות, ונפרד מגרונו, הבגדים הקסימו אותו והוא לא פסק מלשבחם. הוא ציווה למשרתיו לפייס את מונ

מבולבל לגמרי פנה מוניש אל בית הצדיק בבקשה להסביר לו את פשר הדבר. חייך הצדיק ממגולניץ ואמר: "מוניש  ממנו בכבוד ובחיבה.
מהשמים. ראיתי יקירי, את מלאכתך עשית נאמנה, ובבגדים עצמם לא היה כל דופי. אולם יש דבר אחד שבו הכל תלוי: זה החן הניתן 

 אותך כשהלכת בגאווה אל הפריץ, וידעתי שאיבדת את החן למעלה, וממילא סר חינך גם בעיני הפריץ.
 אולם כאשר פרמת את התפרים שעשית מתוך גאווה ותפרת אותם מחדש בלב נשבר, מיד חזר אליהם החן"...

 

 )מתוך אבות ישראל על פרקי אבות( '  בפרק א', משנה  רקי אבות:פ
ד, " ם עֹומֵּ עֹולָּׁ ים הָּׁ רִּ ה ְדבָּׁ ר, ַעל ְשלשָּׁ יָּׁה אֹומֵּ ה. הּוא הָּׁ י ְכֶנֶסת ַהְגדֹולָּׁ רֵּ ְשיָּׁ יָּׁה מִּ יק הָּׁ ְמעֹון ַהַצדִּ ים ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ַעל ַהּתֹוָרהשִּ דִּ ילּות ֲחסָּׁ  "ְוַעל ְגמִּ

 בגלל אלא לעולם באה פרענות אין.(: ח) בתרא בבא במסכת ואמרו. התורה למוד הוא, העולם עומד שעליו הראשון העמוד: על התורה
 תושבי באו. למלך יקר כתר לעשות טבריה אנשי על הטילו המלכות שאנשי מעשה, בגמרא שם ומובא. בתורה עוסקים שאינם הארץ עמי

 אינם חכמים תלמידי: הרב להם אמר. הכתר עבור בהוצאות ישתתפו חכמים התלמידי שגם ודרשו, הנשיא יהודה רבי אצל טבריה
 . ברחו מהתושבים חצי ואכן. תברחו בבקשה: להם אמר. מהעיר נברח, כן אם: לו אמרו! להשתתף צריכים

, התושבים שארית באו. המלך של העטרה מדמי מחצית ישלמו שהם, שנשארו טבריה לתושבי הודיעו, השלטון אנשי זאת כששמעו
, מהעיר לםוכ ברחו . תברחו בבקשה: להם אמר. מהעיר נברח אנו גם החכמים תלמידי עמנו ישתתפו לא אם, הנשיא יהודה לרבי ואמרו

 ראיתם: רבי אמר. אותם ופטר, העטרה דמי כל על מחל שהמלך מהשלטונות הודעה קבלו ואז, חכמים תלמידי רק בטבריה ונשארו
 היא הרי, לעולם שבאה וגזרה צרה וכל, גדול הוא התורה לומדי של כחם כמה עד וראה הבט . הארץ עמי בשביל אלא באה פרענות שאין
 . וכדומה מסים מלשלם פטורים ולכן העולם של התוך עמודי הם, שלומדים אותם ואלו. תורה לומדים שלא אלו בגלל

 הרבים שבעוונות כיום אבל. העולם את המחזיקים מהעמודים אחת הקרבנות עבודת היתה, קים היה המקדש שבית בזמן: על העבודהו
  .פרים להקריב במקום אליו מתפללים שאנו התפלה את עולם לבורא משלמים אנו, כלומר", שפתינו פרים ונשלמה, "מקדשינו בית חרב
: הרב לה ענה. בן רוצה ואני, נפלאות עושה שהרב שמעתי: לו ואמרה[, טוב שם הבעל של תלמידו' ]ממזריץ המגיד אל אשה באה פעם

. להתפשר מוכן ואיני העסקה זו: הרב אמר. עתק הון זה, רבי: האשה אמרה ...זהובים אלף וחמשים מאתים השלחן על תשימי רק, בסדר
: ואמרה האשה התרגזה. פחות לא אגורה, הסכום כל על דברתי: הרב לה אמר .הסכום מרבית עם תקופה לאחר וחזרה, האשה הלכה
 בעזרת אבל, בן לה לתת יכול לא אני. בן לה יהיה עכשו': ממזריץ המגיד אמר  !!לי יתן' וה, אתפלל אני? לך זקוקה שאני חושב אתה

 מה. ברכה לבקש לרבנים הולכים דבר כל על, להתפלל ובמקום, תפלה שיש שכחו אנשים היום. בן לקבל אפשר, תתפלל שהיא התפלות
 .אתו ידברו שבניו רוצה יתברך' ה? התפלה עם

 


