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נח  -צדיק וחסיד
צדיק תמים שמעשיו לשם שמים
נאמר בתורה )בראשית ו ,ט(" ,אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה
בדורותיו וגו'" .והנה פירושו של 'צדיק תמים' ,הוא צדיק בתכלית השלימות .הרי
שהתורה העידה על נח שהשיג מעלה זו ,להיות צדיק גמור ,בלי שום פגם וחסרון.
ופשוט הוא דמדריגה זו לא באה מאליה ,וכדי להגיע אליה צריך האדם
להשתדלות ויגיעה רבה .אמנם ראשית עמלו הוא ,להבין בבהירות מה היא
התכלית שבעבורה ניתנו לו חיים ,והיינו ,שיהיה ברור אצלו אמיתות מאמר הנביא
)ישעיה מג ,ז( "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו וגו'" ,שתכלית כל הבריאה היא
רק לכבודו ית' .ורק מי שהכרה זו ברורה אצלו ,וכל מחשבותיו ומעשיו מתנהגים
על פיה ,וכל מהותו היא רק להיות עבד ה' ואין לו שום כוונה עצמית בכל מעשיו
ופעולותיו ,הוא הראוי להיות מוכתר בשם טוב של צדיק תמים.
וזוהי כוונת חז"ל במה שאמרו )נדה טז ,ב( ,דריש רבי חנינא בר פפא ,אותו
מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ,ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר
לפניו ,רבש"ע ,טפה זו מה תהא עליה ,גבור או חלש ,חכם או טיפש ,עשיר או
עני .ואילו רשע או צדיק לא קאמר ,כדרבי חנינא ,דאמר רבי חנינא הכל בידי
שמים חוץ מיראת שמים ,שנאמר )דברים י ,יב( "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל
מעמך כי אם ליראה וגו'" ,ע"כ .והיינו דהגבורה והחכמה והעשירות ,כולם הם
מתנות מאת הקב"ה ,וניתנו לאדם כדי למלא את תפקידו ,ומוטל עליו לנצל את
כל הכלים שניתנו לו כדי להשיג תכליתו ,דהיינו להיות צדיק .ולכן מצינו אצל
יעקב שמסר נפשו לפכים קטנים ,כי הוא הבין שכל דבר שיש לו ניתן לו מאת
הקב"ה למלא תפקידו ,ואין לו לאבד שום פרוטה בחינם .וזוהי מדריגת צדיק
תמים ,שכל מעשיו לשם שמים ,וזו היתה מדריגתו של נח.

דבקות בשכינה שמונעת מהחטא
עוד נאמר בפסוק )שם(" ,את האלהים התהלך נח" .וצריכים להבין מה התוכן
של מעלה זו ,של הילוך את האלקים .וכתב המהר"ל בגור אריה שם ,שביאור
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מעלה זו הוא להיות דבוק בשכינה .והיינו ,שנח היה דבוק בשכינה ,וע"י
דביקות זו לא בא לידי חטא כלל ,שמי שדבוק בשכינה אי אפשר לו לזוז ממנה
ולחטוא .ובודאי שזו מדריגה גדולה ,להיות כ"כ דבוק בהקב"ה עד שאינו יכול
לבוא לידי חטא.
ואם רצוננו לעמוד על צדקותו של נח ,הבה נתבונן בהנהגתו בתוך התיבה.
שנה שלימה עסק בחסד יומם ולילה בלי הפסק ,וראיה לדבר ,שהרי כשאיחר
פעם אחת להביא לאריה את מזונותיו מיד נענש על זה ,ודבר זה מלמדנו שמלבד
הפעם ההיא לא איחר ,וכ"ש שלא חיסר כלום במזונותיו של כל בעל חי .הרי
שהיה מסור במסירות גמורה למלא תפקידו ולקיים תכליתו.

איזו שלימות גדולה מ'צדיק תמים'
ולאור כל האמור ,צ"ב דברי רש"י בפירושו על מלת 'בדורותיו' .שכתב וז"ל,
יש מרבותינו דורשין אותו לשבח ,כ"ש שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר,
עכ"ל .והנה צריכים להבין מש"כ רש"י "שאילו היה בדור צדיקים היה צדיק
יותר" ,הרי ביארנו שהיה צדיק תמים ,דהיינו צדיק בתכלית השלימות ,דבוק
בהקב"ה עד שלא בא לידי חטא כלל ,ואיך אפשר לו להיות צדיק יותר ,היאך
שייך להוסיף על שלימות גמורה.
ונראה לבאר ,שבודאי היה נח צדיק תמים ,והיינו כנ"ל שמילא תפקידו
בשלימות .אמנם לפעמים יש מצב שהתפקיד של אדם הוא יותר קל ,וכגון שהוא
נמצא בדורם של רשעים ,ואז אין תובעים ממנו ומחייבים אותו כ"כ .ואדם כזה,
אף שממלא תפקידו בשלימות ,אבל שמא אילו היה לו תפקיד יותר גדול ,שהיה
בדורם של צדיקים והיה יכול להשיג מדריגה יותר גבוהה ,שמא לא היה עומד
בזה ולא היה מקיים תכליתו .ולזה ביארה לנו התורה ,שנח היה תמים בדורותיו,
שהיה תמים בצדקותו בכל הדורות ,שבכל דור שהיה נמצא בו וכל תפקיד שהיו
נותנין לו ,היה ממלא אותו בתמימות ובשלימות .והיינו ש"בדורותיו" הוא
פירוש על מלת תמים ,שתמימותו היתה גמורה ,שבכל דור שימצא לא יגרע
משלימותו מאומה.

כיצד נחלקו בתיבת 'בדורותיו' אם לשבח או לגנאי
ורש"י ממשיך לפרש וז"ל ,ויש שדורשין אותו לגנאי ,לפי דורו היה צדיק,
ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום ,עכ"ל .ודבריו צ"ב ,דהנה

