רדושת לוי

כראש־ת

ב״ה שכאדם שכוא בעוה״ז סונד אוחו כנזכר בספרי קודש
דמלאכי מפלה אין חידוש שהם כיבדיס למטלה בצי יצה״ר
ולכן ויכל אלהיס ביוש השביפי מלאכחו אשר פ שה)דביוס
כז׳ דהוא השחכלוח פל מלכוח כסן £פולה פשיה דכוא
כאדם שבפיה״ז נקרא כאדם פולש פשיה שפיז נקרא
שמו מלך כי מלך הוא פ״י פש ו ה בן(:
ע ר ד יבואר ונח מצא סן בפיני ה׳ דככלל כל דבר
שהצדיק רואה ממנו לוקח־ פבודח ה׳ ואס רואה
חס ושלוש איזה אדם מסאוה לפבירה לוקח כצדיק מזה
מס זה שמהאוה
כסאוה פבדוח ה׳ שאומר בלבו ק״ו
לדבר פבירס שהוא קלה ונפסד בזמן מו פ ע מכל שכן
שראוי לו להחלהב לפבודח כש״י שפבודה זו יקייש לפולש
והיוח מקודם נאמר כקרא ויראו בני אלכיש אח בנוח
הארס כו׳ שמראה הכחוב שאז היה מן רפ בפולס שהנשים
היה להם חן בפיני האנשים ומכח זו בחרו לכש כל אשר
רצו הודיפ הכחוב ונח מצא חי סי׳ מצא בפולס מדח חן
שכיה לחאוח רפוח וכר ואמר הכחוב ונח מצא מן בפיני
ה׳ שנח הגביה חן ההוא בפיני ה׳ לקדושה שממנו לקח
פבדוח ה׳ שאמר מ ה שיש חן לחאוח רפוח מכ״ש שיהיה
אדם משחוקק שימצא חן בפיני ה׳ פ״• פבודחו וחורחו
ויראחו ודרק :

•

פרשת נח

אלה חולדוח נח נראה דהנה יש שני מיני צדיקים
שפובדיס אח כבורא צדיק אחד יש'שפובד כביב״ה
,
בהחלהבוח גדו^ל והוא לפ 5מו ואינו מקרב הרשפיס להיוחש
גס כן מפובדי^ כבורא ב״ס רק  5כוא בסני פצמו לבדו
פובד הבירא ויש צדיק אחד שפובד הבורא ומחזיר כרשעים
להיוח ג״כ מפיבדי כבורא כמו אברכה אבינו שהיה מגייר
גרים ואיחא בכחבי האריז״ל שפל זה נפנש נח פל שלא
היה מוכיח כרשפים שבדורו והוצרך לגלגל במשה ומשה
היה מחקן שהיה מוכיח חמיד כל ישראל וזהו הסי׳ שאמרו
מז״ל מוב לשמים ופוב לבריוח כי זה כצדיק שפובד ה
ומקרב אח הרשפיס ג״כ להיוח פגדי ה׳ נקרא סוב
לשמים משוס שהוא פובד כבוב׳׳ה ןטוב לבריוח ג״כ בשביל
שהוא מקרב כבריוח נפביד ה׳ אבל נח לא היה מקרב
הבריוח לפבוד ה׳ כנ׳׳ל וידוט מס שאמרו חדל כל כמלמד
בן מבירו חורה כאלו ילדו כמי שכחיב אצל אברהם אבינו
ואח הנפש אשר פשו בחרן נמצא לסי זה אברהם אבינו
שהיה מגייר גרים הרבה לכך לא נאמר אצל• אברהם אלה
חולדוח כמו שנאמר• אצל נח משום שלא כיה לו חולדוח
רק מ ה שאמר הכחוב ויולד נח שלשה בנים■ אח שש וסי
ולא יוחר כנ״ל )וזהו סי׳ הכחוב אלה חולדוח נח נר .איש
צדיק חמים ' הי ה בדורוחיו וכו׳ ויולד נח וכו׳ רק אלה
חולדוח נח' מה שאפר הכחוב להלן ויולד נח שלשה וכוי(.
ו ה ספ ס אח האלהיס החהלך נח ר״ל רק אח האלהים הי׳
מחהנך נח נח לבדו היה פובד הבוב״ס אבל לא היה
מחהלך פ ס הבריוח לקרבם להיוח מפובדי כבוב״ה לכן
נאמר שוב ויולד נח רק שלשה בניס אח שם וכו׳ ושייך
שסיר אלה חולדוח נח וזהו סירוש ונח מצא מן בפיני

על התורה

ה׳ היה לו לומר ונח היה לו חן בפיני ה׳ ולסי כנ״ל
אחי שסיר כי ידופ שאנשי דור המניל שסיסי זימה היו
ונח היה צדיק חמים וכיה מסלה אוחו החן לקדושה כי
דור המביל הביאו אוחו חן לקליסה ונח לא היה מוכיח
אוחס וזה סירוש ונח מצא חן בפיני ה׳ ונח מצא חן ר״ל
ראה שיש מציאח מן בזה הפולס והוא מצא אוחו מן
בפיני ה׳ ר׳׳ל היה מפלה אוחו לקדושה אבל לא סיס
מפלה רק בפיני כ׳ אבל לא בפיני כבריוח כנ״ל אך נדקדק
בסירש׳׳י ;  Vאן{ נח מקטני אמנה כיה האיך יכיל להיוח
זה כי ככחוב מ פי ד פ ליונ ח איש צדיק ח מי ם כיס ברורסיו
ופוד קשה למה לא היה מחסלל נח לבטל הגזירה נבוא
לבאר כי יש שני מיני צדיקים שפובדיס הבורא יש צדיק
שפובד כבורא ואין לו חשק רק להיוח סובר הבורא ומאמין
שיש לו כח בפליונים להנהיג הפולמוח כרציני כמו שאסרו
חז״ל צדיק מ־של ביראס אלהים מי מושל בי צדיק הקב״ה
גוזר וצדיק מבטל הגזירה לטיבה ויש צדיק אחר שפובר
ה מ ב״ ה׳ו הו א שסל בפיני פצמו מאור ומא־ד וחושב בלבו
מי אני שאחפלל לבטל כגזירה לכן אינו מחפלל לבטל וזכו
כדבר סי׳ הגמרא נ״נ ר״ל שירוח וחשבחוח שרנה שירוח
וחשבחוח של דהמפ״ה מה זה הלשון שגינה ולסי הנ״ל
אחי שסיר כי נ״נ היה רשס והחריב ביח המקדש והיה
מבחין שהצדיקים יכולין להסיך מדח הרין לרחמים והיה
מחירא שמא יהיה צדיק ויחסלל לבניח ביהמ׳׳ק לכן אסר
כמצבייא פב־ד בחיל שמיא ודיירי ארפא כמצבייא פבד
ר־ל ברצינו פבד בהפילמוח ואין כצדיקים יכיליש לבטל
כגזירה כך היה מחשבח נ״נ וזה מאחז׳ל ביקש נ״נ לומר
שירוח וחשגחוח שגינה שירוח של דור כלומר נ״נ ריל
שירוח שהוא להיסך משל דוד כי דוד אסר רצין יראיו
יסשה הש׳׳י מנהיג הסילמוח כרצין כצדיקים והרשס נבוכדנצר
היה רצינו לה־סך כנ״ל ונח הגס שהיה צדיק גר\ל וחמים
סיס קטן בעיניו מאיר ולא היה לו אסונ ם בסצמו שהוא
צדיק מושל ויכול לבטל הגזירה אדרבה סיס חשוב בפיניו
כשאר הדור והיה חישב אס אני אהיה ניציל בחיבה ואני
אין צדיק יוחר משאר הדור המס ג״כ ינצלו לכן לא היה
מחסלל סל הדור וזהו שסירוש רש״י אן{ נח מ קטני אענה
היה ר״ל נח היה קטן בעיניו באמינס שהוא צדיק חמי ם
שיכול לנטל כגזירה שלא היה חשיב בסיני סצמו כלום
וזהו פי׳ והנני משחיחס אח הארץ ר״ל הנני א פשה כרצוני
כי לא יש צדיק שמחסלל לבטל הגז רה לכן אני משחיחס
אח כארץ ואח׳׳כ אסר ואני הנני מקים אח בריסי אחכם
ר״ל אפס״י שאין כצדיק מחפלל לבטל הגזירה אעס״י כן
הנני מקים אח בריחי אחכם :
א ו יאמר אלה חולדוח נח נח וגו׳ כלומר החפנוג של
הצדיק שפושה מציח הבירא יח׳ סס שהבורא יש לו
חפנוג ממצוח הצדיק וזהו ואלס חולדו• נח זהו הסיקר
החסנוג של הצדיק מסציח הבורא נח מס שהבורא ב״ס
•• יש לו חפניג והבן :
עיד יבואר אלה חולדוח נח נח איש צדיק חסי ם היה
בדורוחיו אח האלהים החהלך נ ח ,נקדיס חחלה
לבאר פירוש רש׳׳י מל ססוק ויבא נח אל החיבה ססני
מי

