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   .ד "בס

Parshas Noach: 

How can one window be enough light for the whole ark? 

1. What did the Baal Shem Tov tell the person who wanted to have 

“Ruach Hakoidesh”? 

2. Why did Hashem command Noach to make a window? Isn’t it 

obvious that he needs (at least) one? 

3. Why does Rashi bring two opinions for “light/shine”? 

4. What is the difference between the “shine” through a “window” or 

through a “precious stone”? 

5. How do they interpret this Possuk in Gan Eden? 

6. What is the difference between the Lubavitcher Rebbe and all other 

world leaders? 

7. We are now in the midst of “elections fever”. What is message from 

this Parsha? 

Based on Likutei Sichos volume 10 pages 19-23 and farbrengen of 

Shabbos Parshas Noach 5747 and others 

 המקורות: 

( תעשה את  compartments  -עשה לך תבת עצי גפר, קנים )מדורים    טו: -נח ו, יד .1

אמה   חמישים  התיבה,  אורך  אמה  מאות  שלש  אותה  תעשה  אשר  וזה  התיבה... 

 רחבה ושלושים אמה קומתה.

ופתח התיבה    , מלמעלה(  finish)ואל אמה תכלנה    ,תיבהצוהר תעשה ל  נח ו, טז:  .2

תשים תעשי'.   , בצדה  ושלישים  שניים  הפסוק:  תחתיים  על  יש    –צוהר    רש"י 

 אומרים חלון ויש אומרים אבן טובה המאירה להם.

 , ומביא ב' פירושים מה זה ה"צוהר".בפשטות כוונת רש"י לתרץ "צוהר" מלשון "צהריים" 

 שאלות: ונשאלות כמה 

 איך הספיק חלון א' או אבן א' בשביל תיבה כ"כ גדולה? .א

 ובפרט שהיו גם קינים?  .ב

 ב' פירושים? רש"י למה מביא  .ג
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)  נח ח, כב:  .3 ימי הארץ  וקר  as long as thye earth existsעוד כל  וקציר,  ( זרע 

ישבותו.   לא  ולילה  ויום  וחורף,  וקיץ  ישבותו    רש"י: וחום,  לא  ולילה  מכלל    –ויום 

 כל ימות המבול, שלא שמשו המזלות, ולא ניכר בין יום ובין לילה.ששבתו 

 ומה נתן אור בימים אלה?  אז מה עזרה החלון?

תעשה    חזקוני:   .4 שמן  פירוש  יצהר  לשון  לתיבה  תעשה  צוהר  פשוטו  צוהר...ולפי 

לצורך התיבה להאיר בה. ואין לפרש חלון להאיר בה ולהכניס בה אורה שהרי לא  

 שמשו המזלות להדיא כל ימי המבול. 

 .פ כתירוץ שלישי" יביאו עכרש"י ש' לכאו

הבן חמש    למה רש"י בכלל צריך לפרש מה זה "צוהר"?   –  שיחת ש"פ נח תשמ"ז .5

 ? שכשיש חושך מביאים דברים שיוצרים אור למקרא יודע מעצמו

 ******** 

 והביאור: 

 והראי': .בתיבה שצריך להביא "אור" מה שצריכים לעשות ועאכו"כ מעצמו נח ידע 

 ופתח התבה בצדה תשים.   נח, ו טז: .6

 ויסר את מכסה התבה.נח, ח יג:  .7

 .נוסף "אור"  הקב"ה מבקשו להביאולכן מוכרחים לומר ש

 :פירושים' י ב" ולזה מביא רש

 .במשך הארבעים יום הראשונים לא נכנס שום אור .ב, אינו מספיקחלון א' . א: אבל קשה –חלון 

 . שזה מתרץ ב' הקושיות הנ"ל –אבן טובה  ולכן מביא פירוש שני:

 .רגיל כללה יאמר דבר בלתי " למה הקב. 2". תעשה" הלשון צהר . 1:  קשהעל "אבן טובה" אבל 

 ."חלון"  - ולכן חוזר לפירוש הראשון

 למה חלון הוא הפירוש העיקרי?  ועיקר:ועוד אבל עדיין צריך להבין: 

 ]"למה"[    –רש"י מסביר כל הפרטים של התיבה ויובן בהקדים: 

 הטריחו בבנין זה?  ולמה...:רש"יעשה לך תיבת.  נח ו יד: .8

 ממין זה?  ולמה...רש"י:עצי גופר.  נח ו, יד:  .9

 חוזק המים.  מפני .. רש"י:וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר.   נח, ו, יד: .10

 שיזובו המים למטה מכאן ומכאן.   כדי ...  רש"י: ואל אמה תכלנה מלמעלה.    נח ו, טז:  .11
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טז:  .12 ו,  ושלישים.    נח,  שניים  למדור,    רש"י:תחתיים  אמצעים  לאדם,  ...עליונים 

 תחתים לזבל. 

 והביאור:  ה צריך חלון?עד"ז בעניננו: רש"י מסביר ולמ

כיון דמעצמו לא הי' נח עושה חלון, שהרי    –ולכן פירש רש"י "חלון"  לקו"ש כאן:   .13

"והנני   יג(  ו,  )נח  לו  כולל    משחיתם נאמר  פרטי העונש,  לו  דנאמרו  וגו'" דמסתבר 

גשמי   יהיו  יחזרו  אם  ברחמים  "הורידן  לפועל  בנוגע  אבל  המזלות,  שמשו  שלא 

 ברכה" )רש"י ז, יב( לכן גם נצטווה לעשות חלון. 

יב:   .14 ז,  הארץ:  נח,  על  הגשם  אלא    רש"י: ויהי  המבול?  ויהי  אומר  הוא  ולהלן 

 כשהורידן הורידן ברחמים, שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, וכשלא חזרו היו למבול. 

 ."יחזרו וכו'" אולי ש ה"תקוה"ה"חלון" סימל את  

 *          *        * 

 ה"הוספה" הזו שהוסיף הקב"ה לעשות "צוהר? ימה –אבל עדיין צריך להבין 

 ברש"י?ב' דיעות מה הביאור ב

 [: "תעשה" תרץ גם הלשון וזה י]בפנימיות הענינים: ויובן ע"פ הביאור 

והנה ידוע גם הפירוש    ספר המאמרים תשמ"ז, מאמר ד"ה צהר תעשה לתיבה:  .15

דענין צהר תעשה לתיבה הוא,   )מהכתר שם טוב וכו'( בפסוק צהר תעשה לתיבה,

אמר   וע"ז  המבול,  ענין  על  מלמעלה  דין  הגזר  הי'  לנחשבתחילה  צהר    הקב"ה 

  תא תעשה לתיבה שיהפך מדת הדין למדת הרחמים, מן צרה צהר. פירוש, דהנה אי

 בספר יצירה.... 

 כשא' מסתכל על העולם זה נראה כמו.... אומרת התורה "צוהר תעשה לתיבה"! איך? 

 : שלבים/מסביר רש"י ב' דברים בפשוטו של מקרא? –מה זה "צוהר" 

)מספר המאמרים תש"ב(: ההפרש בין האור שנכנס ע"י חלון להאור    לקו"ש כאן  .16

שע"י אבן טובה: "אור החלון הוא אור הבא מבחוץ, ואור אבן טובה מאיר מבפנים  

 היינו מעצמותו ומהותו". 

האדם השם לבו ודעתו על כל הנעשה עמו  בכל דרכיך דעהו,  היום יום ז' תשרי:   .17

מו שאמר אדמו"ר האמצעי ביתרון הבעלי  ומסביב לו, רואה הוא אלקות במוחש, וכ

 עסקים על היושבי אהל בענין ראיית אלקות במוחש. 

 .היסודות של תורת חסידות חב"ד  ייסוד א' מא וה)ב' שלבים(  * נקודה זו  


