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 בראשית פרק ו 
  פ: ְיקָֹוק ְ�ֵעיֵני ֵח� ָמָצא ְונַֹח) ח(
�ְלדֹת ֵאֶ�ה) ט(� : נַֹח ִהְתַהֶ�ְ% לִֹהי"ָהֱא ֶאת ְ�דֹרָֹתיו ָהָיה ָ�ִמי" ַצִ!יק ִאי� נַֹח נַֹח 

 

 י"רש
, בשבחו ספר והזכירו הואיל & צדיק איש נח נח תולדות אלה) ט(

 שעיקר, ללמד% אחר דבר. לברכה צדיק זכר) ז י משלי (שנאמר
 מרבותינו יש & בדורותיו :טובי" מעשי" צדיקי" של תולדותיה"

 צדיק היה צדיקי" בדור היה שאלו שכ� כל, לשבח אותו דורשי"
 היה ואלו, צדיק היה דורו לפי, לגנאי אותו שדורשי" ויש, ותרי

 & נח התהל� י� האלה את :לכלו" נחשב היה לא אברה" של בדורו
 התהלכתי אשר) מ כד(, לפני התהל%) א יז (אומר הוא ובאברה"

 ומהל% מתחזק היה אברה" אבל, לתומכו סעד צרי% היה נח, לפניו
 בלשו� למד של שמושו וזהו, עבר לשו� & התהל� :מאליו בצדקו

 התהל% קו") יז יג ש"(, אחד בלשו� ולשעבר להבא משמשת, כבד
, להבא עבדי% בעד התפלל) יט יב א"ש(, לשעבר, נח התהל%, להבא

 אלא, עבר לשו�, הזה הבית אל והתפלל ובא) מב ח א מלכי"(
 :להבא הופכו שבראשו ו"שהוי

 ן"רמב
 & 'ה בעיני ח� מצא ונח וטע") ח(

 נאי" לפניו מעשיו כל שהיו
 בעיני ח� מצאת כי וכ�. ונעימי"

 כדר%, )יז לג שמות (בש" ואדע%
 הסוהר בית שר בעיני חנו וית�

 אסתר ותהי, )כא לט להל�(
 רואיה כל בעיני ח� נושאת

 כנגד זה והזכיר). טו ב אסתר(
 כל שהיו בדורו שאמר מה

, יתבר% לפניו לעצבו� מעשיה"
 ואחר. בעיניו לח� שהיה בו ואמר

 לפני טוב היה מדוע סיפר כ�
 :תמי" צדיק היה כי, האלהי"

 
 בראשית פרק ה פסוק כט 

 : ְיקָֹוק ֵאְרָר6 ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ִמ� ָיֵדינ1 1ֵמִע5ְב�� ִמ4ֲַע3ֵנ1 ְיַנֲחֵמנ1 ֶזה ֵלאמֹר נַֹח ְ�מ� ֶאת ַו0ְִקָרא
 
 

 י"רש
 עד, ידינו עצבו� את ממנו ינח & ינחמנו זה

 מחרישה כלי לה" היה לא נח בא שלא
 מוציאה האר7 והיתה, לה" הכי� והוא

 מקללתו, חטי" כשזורעי" ודרדרי" קוצי"
 וזהו, נחה נח ובימי, הראשו� אד" של

 אי�, כ% תפרשהו לא וא". ממנו ינח, ינחמנו
 צרי% ואתה, הש" על נופל הלשו� טע"

 :מנח" שמו לקרות

 ם"רשב
 היה גדול נביא שאמרו ו�כי תאמר וא" (& ינחמינו זה

 למ% היה גדול נביא אומר אי� למה, פלג לבנו שקרא עבר
 לנולדי" ראשו� היה שזה) ""רשב ותיר7, נח לבנו שקרא

 שיתק� רצו� יהי שאמר נח קראו ולכ% אד" מיתת אחר
 ממנו ינח ינחמנו הוא תפלה ולשו� זה של עיותו זה

 שיי% לא לש" אבל, רוח וקורת הנחה לנו שיעשה כלומר
 לומר יש נמי אי. נביאות לשו� אלא תפלה לשו� למימר

 :נח שנולד קוד"
 

 בראשית פרק ה פסוק לב 
 ֶאת ֵ�" ֶאת נַֹח ַו0�ֶלד ָ�ָנה ֵמא�ת ֲחֵמ� ֶ�� נַֹח ַוְיִהי

 : ָיֶפת ְוֶאת ָח"

 י"רש
 כל טע" מה יוד� רבי אמר & שנה מאות חמש ב�

, מאות לחמש וזה שנה למאה הולידו הדורות
  ורע במי" יאבדו ה" רשעי" א" ה"הקב אמר

 ב� שהיה עד הוליד ולא מעיינו את כבש, הרבה תיבות לעשות עליו אטריח ה" צדיקי" וא", זה לצדיק
 כי) כ סה ישעיה (דכתיב המבול לפני לעונשי� ראוי שבבניו הגדול יפת יהא שלא כדי, שנה מאות חמש
 והלא & יפת ואת ח� ואת ש� את :תורה מת� לפני וכ�, לעתיד לעונש וראוי, ימות שנה מאה ב� הנער

 יצא ושאברה", מהול כשהוא ונולד, צדיק שהוא ש" את דורש אתה בתחלה אלא, הגדול הוא יפת
 :'וכו ממנו

 
 בראשית פרק יח פסוק כז 

 : ָוֵאֶפר ָפרָע ְו;נִֹכי ֲאדָֹני ֶאל ְלַדֵ�ר ה�9ְלִ�י ָנא ִהֵ:ה ַו0ֹאַמר 9ְבָרָה" ַו0ַַע�
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  פרשת נח -ספר תפארת שלמה על התורה 
 

ויש שדורשי" אותו ' י יש מרבותינו שדורשי" אותו לשבח וכו"פירש.  צדיק תמי� היה בדורותיואיש
מ היה צדיק וכי נית� מדה "ד הלא מ"יל. אלו היה בדורו של אברה" לא היה נחשב לכלו"' לגנאי כו

ט שעושי" " ומעשצותא% הנה זה מעלת הצדיקי" אשר מעול" כי ע" כל המ. לצדיקי" כמה יהיה
ודבקו ' כאשר ה" דבוקי" בה. ש ע" כל זה אינ" חשובי" בעיניה" לכלו""ית' תמיד נחת רוח לפני ה

בדרכיו אשר במקו" גדולתו ש" אתה מוצא ענוותנותו וכ� כל הצדיקי" ע" גודל מעלת" אתה מוצא  5 

ל א> " עפר ואפר רכיהנה נא הואלתי לדבר ואנ) כז, בראשית יח(ה שאמר "א ע"ש בא"ענוותנות" כמ
הרבה ) יז, ש" כב(וכ� בעקידה נאמר . י בכל זה אנכי עפר ואפר"פ ע" הש"שכבר הואלתי לדבר פא

) ג, דניאל יב(ש "ל שיהיו במעלה גדולה כמ"ארבה את זרע% ככוכבי השמי" וכחול אשר על שפת הי" ר
.  הי" אינ" חשובי" לכלו"לא> על פי כ� יהיו בעיני עצמ" כחו. בי" לעול" ועדומצדיקי הרבי" ככוכ

באותה שעה שה� ' פי. וכ� אמרו לו חכמיו להמ� כשה� עולי� עד לרקיע וכשה� יורדי� יורדי� עד לעפר 10 

ובאמת הכח הזה בא לנו . במעלה העליונה אינ" מחזיקי� טובה לעצמ" רק ה" בענוה יתירה עד לעפר
 הטובי" בתו% בני יעקב מדותיוזרע אברה" אוהבו שהזריע ) ח, ישעיה מא(ש "ה כמ"עא "מחמת א

והוא ידע בעצמו שהוא צדיק ' וזהו העני� בנח שהשביחו הכתוב איש צדיק תמי" היה וגו. בחיריו
ר לכ� דורשי" אותו לגנאי שאלו היה בדורו של אברה" אז לא היה חשוב בעיניו לכלו" "כמבואר במד

 15 :ש ואנכי עפר ואפר"ה שלא היה חשוב בעיניו לכלו" כמ" מאברה" אבינו עכי היה למד

י יש מרבותינו שדורשי" אותו לשבח ויש שדורשי" אותו "פרש. איש צדיק תמי� היה בדורותיוי "א
. 'מ הכתוב מעיד עליו שהיה צדיק בדור ההוא וכו"כבר כתבנו מה שיש לדקדק בזה הלא מ. 'לגנאי כו

 הדור מכל זר" ומי" לי" אשר מעול" היות בכח" וגבורת" בקדושת" להג� עאול" הנה מדת הצדיק
 בחייה" א% ג" זאת כי צדקת" עומדת לעד ג" לבני בניה" עד דור" כבירי" מלבד אשר הגינו על בני

ומצאת את לבבו ) ח, נחמיה ט(אחד היה אברה" אשר בו נאמר . סו> להיות למחסה ולמסתר בזכות" 20 

אחד ושמו ' ת לבו בכל דור ודור כי היה באחד קוד" בריאת העול" בעת שהיה הנאמ� לפני% וכ� מחשבו
כי . ק חסד אל כל היו" חסד דאזיל ע" כלהו יומי�"ובזוה. """ באברה" כ% נאמר בהבראאחראחד ו

ת מדת החסד מתפשט עמה" ובכל יו" מדת החסד של אברה" מתעורר "בחסד נברא העול" ובכל הז
שכ" אברה" בבקר בכל יו" הוא משכי" והול% בחסד ויעקד את יצחק בנו וי) ג, בראשית כב(ש "כמ

וכ� כל הצדיקי" ג" אחרי . 'ואברה" עודנו עומד לפני ה) כב, ש" יח( כנודע בזוהר �לאכפיא הדיני 25 

יציאת צדיק מ� המקו" עושה ) י"ברש, י, ש" כח(ל "וכמו שאחכז. הסתלקות" זכות" נשאר עלינו
והנה הצדיקי" הה" העומדי" ברומו של .  לעול" להיות נשאר ברכה אחריורוש" לדורות ורשימו ניכר

כי ' פי. צדיק לפני בדור הזה. אבל אצל נח כתיב בדורותיו. ד"עול" צדקתו עומדת לעד להג� על הדור לד
כ איננו כמו צדיק המבריח "לא נשאר אחריו צדקתו רק בדור הזה ואי� בכוחו להיות עומדת לעד ע

ל לפי דורו היה "וזה שדרשו רז. כ� ג" על דורו לא היה יכול להג� מסתר מי המבולמקצה אל הקצה ל 30 

כי לא הגי� על דורו מאז יע� כי לא היה רק צדיק בדורותיו .  כי שיער הכתוב בשבח הזה בדורותיוצדיק
ל להיות זכותו לדורי דורות כמו שאר הצדיקי" היה "ואלו היה בדורו של צדיקי" ר. ולא הגיע יותר

אבל כי כ� בדורו של אברה" לא היה חשוב לכלו" . יק יותר והיה יכול להציל את כל הדור מכל זהצד
 :אכ� זכותו של אברה" אבינו עומדת לעד לדורי דורות. כי כל צדקותיו אשר עשה לא תזכרנה


