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  ו פרק בראשית
�ְלדֹת ֵאֶ�ה) ט:(ְיקָֹוק ְ�ֵעיֵני ֵח� ָמָצא ְונַֹח) ח(� נַֹח 

 ָהֱאלִֹהי! ֶאת ְ�דֹרָֹתיו ָהָיה ָ�ִמי! ַצִ יק ִאי� נַֹח
 :נַֹח ִהְתַהֶ�ְ$

 י"רש
 הואיל % צדיק איש נח נח תולדות אלה) ט(

 צדיק זכר) ז י משלי (שנאמר, בשבחו ספר והזכירו
 של תולדותיה! שעיקר, ללמד$ אחר דבר. לברכה
 מרבותינו יש % בדורותיו :טובי! מעשי! צדיקי!

 לפי, לגנאי אותו שדורשי! ויש, יותר צדיק היה צדיקי! בדור היה שאלו שכ� כל, לשבח אותו דורשי!
 % נח התהל� י� האלה את :לכלו! נחשב היה לא אברה! של בדורו היה ואלו, צדיק היה דורו

 אבל, לתומכו סעד צרי$ היה נח, לפניו התהלכתי אשר) מ כד(, לפני התהל$) א יז (אומר הוא ובאברה!
, כבד בלשו� למד של שמושו וזהו, עבר לשו� % התהל� :מאליו בצדקו ומהל$ מתחזק היה אברה!
) יט יב א"ש(, לשעבר, נח התהל$, להבא התהל$ קו!) יז יג ש!(, אחד בלשו� ולשעבר להבא משמשת
 ו"שהוי אלא, עבר לשו�, הזה הבית אל והתפלל ובא) מב ח א מלכי!(, להבא עבדי$ בעד התפלל

 :להבא הופכו שבראשו
 

  ח פרק בראשית
 ַו0ַָרח) כא( :6ִ�ְַזֵ�ַח עֹלֹת ַו0ַַעל ַה3ָהֹר ָהע�5 4ִמ2ֹל �ָרהַה3ְה ַהְ�ֵהָמה ִמ2ֹל ַו1ַ0ִח ַליקָֹוק ִמְזֵ�ַח נַֹח ַו0ִֶב�) כ(

 ֵלב ֵיֶצר 2ִי ָה9ָד! ַ�ֲעב4ר ָהֲאָדָמה ֶאת ע�ד ְלַקֵ�ל אִֹס5 לֹא ִל�� ֶאל ְיקָֹוק ַו0ֹאֶמר ַה7ִיחַֹח ֵריַח ֶאת ְיקָֹוק
 :ָעִ;יִתי 2ֲַאֶ�ר ַחי 2ָל תֶא ְלַה2�ת ע�ד אִֹס5 ְולֹא ִמ7ְע:ָריו ַרע ָה9ָד!

 

  ט פרק בראשית
 ...:ָה9ֶר= ֶאת 4ִמְלא4 4ְרב4 ְ>ר4 ָלֶה! ַו0ֹאֶמר ָ�ָניו ְוֶאת נַֹח ֶאת ֱאלִֹהי! ַוְיָבֶרְ$) א(
�) כא( :2ֶָר! ַו3ַ0ִע ָהֲאָדָמה ִאי� נַֹח ַו0ֶָחל) כ(ְ� ...:9ֳהלֹה ְ�ת�ְ$ לַו0ְִתַ< ַו0ְִ�2ָר ַה0ִַי� ִמ� ַו0ְֵ
 :ָלמ� ֶעֶבד ְכַנַע� ִויִהי ֵ�! ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ָ�ר$ְ4 ַו0ֹאֶמר) כו( :ְלֶאָחיו ִיְהֶיה ֲעָבִדי! ֶעֶבד 2ְָנַע� 9ר4ר ַו0ֹאֶמר) כה(
 :ָלמ� ֶעֶבד ְכַנַע� ִויִהי ֵ�! 9�ְֳהֵלי ְוִיְ�2ֹ� ְלֶיֶפת ֱאלִֹהי! ַיְפְ�) כז(

 

  פרשת נח -ת שלמה על התורה ספר תפאר
י יש מרבותינו שדורשי! אותו לשבח ויש שדורשי! אותו "פרש. י איש צדיק תמי� היה בדורותיו"א

. 'מ הכתוב מעיד עליו שהיה צדיק בדור ההוא וכו"כבר כתבנו מה שיש לדקדק בזה הלא מ. 'לגנאי כו
 הדור מכל זר! ומי! לאול! הנה מדת הצדיקי! אשר מעול! היות בכח! וגבורת! בקדושת! להג� ע

ור! בחייה! א$ ג! זאת כי צדקת! עומדת לעד ג! לבני בניה! עד כבירי! מלבד אשר הגינו על בני ד
ומצאת את לבבו ) ח, נחמיה ט(אחד היה אברה! אשר בו נאמר . סו5 להיות למחסה ולמסתר בזכות!

אחד ושמו '  בעת שהיה הל!נאמ� לפני$ וכ� מחשבות לבו בכל דור ודור כי היה באחד קוד! בריאת העו
כי . ק חסד אל כל היו! חסד דאזיל ע! כלהו יומי�"ובזוה. !"אברה! ב"אחד ואחר כ$ נאמר בהברא
ת מדת החסד מתפשט עמה! ובכל יו! מדת החסד של אברה! מתעורר "בחסד נברא העול! ובכל הז

 את יצחק בנו יעקדוישכ! אברה! בבקר בכל יו! הוא משכי! והול$ בחסד ו) ג, בראשית כב(ש "כמ
וכ� כל הצדיקי! ג! אחרי . 'ואברה! עודנו עומד לפני ה)  כב,ש! יח(לאכפיא הדיני� כנודע בזוהר 

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

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

ל לפי דורו היה "וזה שדרשו רז. מקצה אל הקצה לכ� ג! על דורו לא היה יכול להג� מסתר מי המבול
כי לא הגי� על דורו מאז יע� כי לא היה רק צדיק בדורותיו . בח הזה בדורותיוצדיק כי שיער הכתוב בש

ל להיות זכותו לדורי דורות כמו שאר הצדיקי! היה "ואלו היה בדורו של צדיקי! ר. ולא הגיע יותר
 כי כ� בדורו של אברה! לא היה חשוב לכלו! לאב. צדיק יותר והיה יכול להציל את כל הדור מכל זה

 :אכ� זכותו של אברה! אבינו עומדת לעד לדורי דורות. ותיו אשר עשה לא תזכרנהכי כל צדק
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


