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פרשת נח תשע"ט
העורב
בראשית פרק ח

רש"י

ֹלהים ֶאת נֹּחַ וְ ֵאת כָּל ַה ַחיָּה וְ ֶאת כָּל הַ בְ הֵ מָּ ה אֲ ֶשר (א) ויזכור אלהים  -זה השם מדת הדין הוא ,ונהפכה למדת
(א) ַויִּזְ כֹּר אֱ ִּ
רחמים על ידי תפלת הצדיקים ,ורשעתן של רשעים הופכת
ֹלהים רּוחַ עַ ל ָּה ָּא ֶרץ וַ ָּישֹּכּו הַ מָּ ִּים:
ִּאּתֹו בַ ֵּתבָּ ה ַו ַיעֲבֵ ר אֱ ִּ
מדת רחמים למדת הדין ,שנאמר (בראשית ו ה) וירא ה' כי
ַיִּסכְ רּו מַ עְ יְ נֹּת ְּתהֹום וַאֲ רֻ בֹּת הַ שָּ מָּ ִּים וַ ִּיכָּ לֵא הַ ג ֶֶשם ִּמן
(ב) ו ָּ
רבה רעת האדם וגו' ויאמר ה' אמחה ,והוא שם מדת
הַ שָּ מָּ יִּ ם( :ג) ַויָּשֻ בּו הַ ַמיִּם מֵ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ הָּ לֹוְך וָּשֹוב ַוי ְַח ְסרּו
רחמים :ויזכור אלהים את נח וגו'  -מה זכר להם לבהמות,
ּומ ַאת יֹום( :ד) ו ַָּּתנַח הַ ֵּתבָּ ה בַ חֹּדֶ ש
הַ מַ יִּם ִּמ ְקצֵ ה חֲ ִּמ ִּשים ְ
זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן ושלא שמשו בתיבה:
הַ ְשבִּ יעִּ י בְ ִּשבְ עָּ ה עָּ שָּ ר יֹום ַלחֹּדֶ ש עַ ל הָּ ֵרי אֲ ָּר ָּרט( :ה) וְ הַ מַ יִּ ם
הָּ יּו הָּ לֹוְך וְ חָּ סֹור עַ ד הַ חֹּדֶ ש ָּהע ֲִּש ִּירי בָּ ע ֲִּש ִּירי ְב ֶאחָּ ד לַ חֹּדֶ ש נִּ ְראּו ויעבר אלהים רוח  -רוח תנחומין והנחה עברה לפניו :על
יְהי ִּמ ֵקץ ַא ְרבָּ עִּ ים יֹום וַ יִּפְ ַּתח נ ַֹּח ֶאת ַחּלֹון הארץ  -על עסקי הארץ :וישכו  -כמו (אסתר ב א) כשוך חמת
ָּראשֵ י הֶ הָּ ִּרים( :ו) וַ ִּ
המלך לשון הנחת חמה( :ב) ויסכרו מעינות  -כשנפתחו כתיב
הַ ֵּתבָּ ה אֲ שֶ ר עָּ ָּשה( :ז) ַויְשַ ּלַ ח ֶאת הָּ ע ֵֹּרב ַויֵצֵ א יָּצֹוא ָּושֹוב עַ ד
יְ בֹּשֶ ת הַ מַ יִּ ם מֵ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ( :ח) ַויְשַ ּלַח ֶאת ַהיֹונָּה מֵ ִּאּתֹו ל ְִּראֹות (ז יא) כל מעינות ,וכאן אין כתיב כל ,לפי שנשתיירו מהם
אותן שיש בהם צורך לעולם ,כגון חמי טבריא וכיוצא בהם:
הֲ ַקּלּו הַ מַ יִּם ֵמעַ ל פְ נֵי הָּ אֲ דָּ מָּ ה( :ט) וְ ל ֹּא מָּ צְ ָּאה הַ יֹונָּה ָּמנֹוחַ
ויכלא  -וימנע ,כמו (תהלים מ יב) לא תכלא רחמיך,
וַּתשָּ ב ֵאלָּ יו ֶאל הַ ֵּתבָּ ה כִּ י ַמיִּם עַ ל פְ נֵי כָּל הָּ ָּא ֶרץ
לְכַף ַרגְ לָּּה ָּ
(בראשית כג ו) לא יכלה ממך( :ג) מקצה חמשים ומאת יום -
ַו ִּי ְשלַ ח יָּדֹו ַו ִּי ָּקחֶ ָּה ַויָּבֵ א א ָֹּּתּה ֵאלָּיו ֶאל הַ ֵּתבָּ ה( :י) וַ יָּחֶ ל עֹוד
התחילו לחסור ,והוא אחד בסיון .כיצד בעשרים ושבעה
ִּשבְ עַ ת י ִָּּמים אֲ חֵ ִּרים ַויֹּסֶ ף ַשּלַ ח ֶאת ַהיֹונָּה ִּמן הַ ֵּתבָּ ה:
בכסליו פסקו הגשמים הרי שלשה מכסליו ועשרים ותשעה
וַּתב ֹּא ֵאלָּיו הַ יֹונָּה לְעֵ ת עֶ ֶרב וְ ִּהנֵה עֲלֵ ה ַזיִּת טָּ ָּרף בְ פִּ יהָּ
(יא) ָּ
וַ יֵדַ ע נֹּחַ כִּ י ַקּלּו הַ ַמיִּם מֵ עַ ל ָּה ָּא ֶרץ( :יב) וַ יִּ י ֶָּחל עֹוד ִּשבְ עַ ת י ִָּּמים מטבת הרי שלושים ושתים ,ושבט ואדר וניסן ואייר מאה
ושמונה עשר הרי מאה וחמשים( :ד) בחדש השביעי  -סיון
אֲ חֵ ִּרים וַ יְ שַ ּלַח ֶאת הַ יֹונָּה וְ ל ֹּא י ְָּספָּה שּוב ֵאלָּ יו עֹוד( :יג) ַויְ ִּהי
והוא שביעי לכסליו שבו פסקו הגשמים :בשבעה עשר יום -
בְ ַאחַ ת וְ שֵ ש מֵ אֹות שָּ נָּה בָּ ִּראשֹון בְ ֶאחָּ ד ַלחֹּדֶ ש חָּ ְרבּו הַ ַמ ִּים
מכאן אתה למד שהיתה התיבה משוקעת במים אחת עשרה
מֵ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ וַ יָּסַ ר נֹּחַ ֶאת ִּמכְ ֵסה הַ ֵּתבָּ ה ַוי ְַרא וְ ִּהנֵה חָּ ְרבּו פְ נֵי
הָּ אֲ דָּ מָּ ה( :יד) ּובַ חֹּדֶ ש הַ ֵשנִּי ְב ִּשבְ עָּ ה וְ עֶ ְש ִּרים יֹום ַלחֹּדֶ ש י ְָּבשָּ ה אמה ,שהרי כתיב (פסוק ה) בעשירי באחד לחדש נראו ראשי
ההרים ,זה אב שהוא עשירי (למרחשון) לירידת גשמים והם
הָּ ָּא ֶרץ:
היו גבוהים על ההרים חמש עשרה אמה וחסרו מיום אחד
בסיון עד אחד באב חמש עשרה אמה לששים יום ,הרי אמה לארבעה ימים ,נמצא שבששה עשר בסיון לא חסרו אלא ארבע
אמות ,ונחה התיבה ליום המחרת ,למדת שהיתה משוקעת אחת עשרה אמה במים שעל ראשי ההרים( :ה) בעשירי נראו
ראשי ההרים  -זה אב ,שהוא עשירי למרחשון שהתחיל הגשם .ואם תאמר הוא אלול ועשירי לכסליו שפסק הגשם ,כשם
שאתה אומר בחדש השביעי סיון והוא שביעי להפסקה .אי אפשר לומר כן ,על כרחך שביעי אי אתה מונה אלא להפסקה,
שהרי לא כלו ארבעים יום של ירידת גשמים ומאה וחמשים של תגבורת המים עד אחד בסיון ,ואם אתה אומר שביעי
לירידה אין זה סיון והעשירי אי אפשר למנות אלא לירידה ,שאם אתה אומר להפסקה והוא אלול ,אי אתה מוצא בראשון
באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ,שהרי מקץ ארבעים משנראו ראשי ההרים שלח את העורב ,ועשרים ואחד יום הוחיל
בשליחות היונה ,הרי ששים יום משנראו ראשי ההרים עד שחרבו פני האדמה ,ואם תאמר באלול נראו ,נמצא שחרבו
במרחשון ,והוא קורא אותו ראשון ואין זה אלא תשרי ,שהוא ראשון לבריאת עולם ,ולרבי יהושע הוא ניסן( :ו) מקץ
ארבעים יום  -משנראו ראשי ההרים :את חלון התיבה אשר עשה  -לצהר ,ולא זה פתח התיבה העשוי לביאה ויציאה:
(ז) יצוא ושוב  -הולך ומקיף סביבות התיבה ולא הלך בשליחותו שהיה חושדו על בת זוגו ,כמו ששנינו באגדת חלק (סנהדרין
קח ב) :עד יבשת המים  -פשוטו כמשמעו .אבל מדרש אגדה מוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים בימי אליהו,
שנאמר (מלכים א' יז ו) והעורבים מביאים לו לחם ובשר( :ח) וישלח את היונה  -לסוף שבעה ימים שהרי כתיב ויחל עוד
שבעה ימים אחרים ,מכלל זה אתה למד שאף בראשונה הוחיל שבעה ימים :וישלח  -אין זה לשון שליחות אלא לשון שלוח,
שלחה ללכת לדרכה ,ובזו יראה אם קלו המים שאם תמצא מנוח לא תשוב אליו( :י) ויחל  -לשון המתנה ,וכן (איוב כט כא)
לי שמעו ויחלו ,והרבה יש במקרא( :יא) טרף בפיה  -אומר אני שזכר היה לכן קוראו פעמים לשון זכר ופעמים לשון נקבה,
לפי שכל יונה שבמקרא לשון נקבה ,כמו (שה"ש ה יב) כיונים על אפיקי מים רוחצות( ,יחזקאל ז טז) כיוני הגאיות כולם
הומות ,וכמו (הושע ז יא) כיונה פותה :טרף  -חטף ,ומדרש אגדה לשון מזון ,ודרשו בפיה ,לשון מאמר ,אמרה יהיו מזונותי
מרורין כזית בידו של הקדוש ברוך הוא ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם( :יב) וייחל  -הוא לשון ויחל ,אלא שזה לשון ויפעל
וזה לשון ויתפעל .ויחל וימתין ,וייחל ויתמתן( :יג) בראשון  -לרבי אליעזר הוא תשרי ,ולרבי יהושע הוא ניסן :חרבו  -נעשה
כמין טיט ,שקרמו פניה של מעלה( :יד) בשבעה ועשרים  -וירידתן בחדש השני בי"ז ,אלו אחד עשר ימים שהחמה יתירה על
הלבנה ,שמשפט דור המבול שנה תמימה היה :יבשה  -נעשה גריד כהלכתה:

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.

2

בראשית רבה – פרשת נח פרשה לג סימן ה

ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח (ח ,ו) ,הדא מסייעא לההוא דא"ר אבא בר כהנא חלון ,וישלח את העורב ,הה"ד (תהלים
קה) שלח חשך ויחשיך ,ויצא יצא ושוב ,ר' יודן בשם ר' יודה ב"ר סימון התחיל משיבו תשובות א"ל מכל בהמה חיה ועוף
שיש כאן אין אתה משלח אלא לי ,א"ל מה צורך לעולם בך לא לאכילה לא לקרבן ,רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא אמר,
אמר לו הקדוש ברוך הוא קבלו שעתיד העולם להצטרך לו ,אמר לו אימתי אמר לו עד יבשת המים מעל הארץ ,עתיד צדיק
אחד לעמוד ולייבש את העולם ואני מצריכו לו הה"ד (מלכים א יז) והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר
בערב ,ר"י ור' נחמיה ,ר"י אומר עיר היא בתחום בית שאן ושמה ערבי ,ר' נחמיה אמר עורבים ממש היו ,ומהיכן היו מביאים
לו משלחנו של יהושפט ,דרש ר"ע מעשה דור המבול בגנזק של מדי ולא בכו ,וכיון שהזכיר להם מעשה איוב מיד בכו וקרא
עליהם המקרא הזה (איוב כד) ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה ,ישכחהו רחם ,הן שכחו רחמי מן
הבריות ,אף הקדוש ברוך הוא שיכח רחמיו מהם ,מתקו רמה ,שמיתקו רימה מהן ,עוד לא יזכר ותשבר כעץ עולה ,א"ר
אבהו תעקר אין כתיב ,אלא תשבר ,כדבר שנשבר ואינו מעלה חליפין ,ואיזה זה דור הפלגה.
מלכים א פרק יז

רד"ק

(א) וַי ֹּאמֶ ר ֵא ִּליָּהּו הַ ִּּת ְש ִּבי ִּמּתֹּשָּ בֵ י גִּ לְעָּ ד ֶאל
ֹלהי י ְִּש ָּר ֵאל אֲ שֶ ר עָּ מַ ְד ִּּתי
ַא ְח ָּאב חַ י יְ קֹוָּק אֱ ֵ
יִּהיֶה הַ שָּ נִּ ים הָּ ֵא ֶּלה טַ ל ּומָּ טָּ ר כִּ י ִּאם
לְפָּ נָּיו ִּאם ְ
לְפִּ י ְדבָּ ִּרי :ס (ב) ַויְ ִּהי ְדבַ ר ְיקֹוָּק ֵא ָּליו ֵלאמֹּר:
ית ּלְָך ֵק ְדמָּ ה וְ נִּ ְס ַּת ְר ָּּת בְ נ ַַחל
(ג) לֵ ְך ִּמזֶה ּו ָּפנִּ ָּ
כְ ִּרית אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי ַהי ְַרדֵ ן( :ד) וְ הָּ יָּה מֵ הַ נַחַ ל
יתי לְ ַכ ְל ֶכלְָך שָּ ם:
ִּּת ְש ֶּתה וְ ֶאת הָּ ע ְֹּרבִּ ים ִּצּוִּ ִּ
(ה) וַ יֵלֶ ְך וַ יַעַ ש כִּ ְדבַ ר ְיקֹוָּק ַויֵלֶ ְך ַויֵשֶ ב בְ נַחַ ל
כְ ִּרית אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי ַהי ְַרדֵ ן( :ו) וְ הָּ ע ְֹּר ִּבים
יאים לֹו לֶ חֶ ם ּובָּ שָּ ר בַ ב ֶֹּקר וְ לֶחֶ ם ּובָּ שָּ ר
ְמבִּ ִּ
ּומן הַ נַחַ ל י ְִּש ֶּתה:
בָּ עָּ ֶרב ִּ

(ד) והיה מהנחל תשתה  -והיה חיותך זה כי מהנחל תשתה והעורבים
יכלכלוך :ואת העורבים צויתי  -עורבים ממש והם העופות השחורים
וטעם צויתי ששמתי בלבם להביא לחם ובשר שתי פעמים ביום ואין
לשאול מאין היו מביאין לו כי באמת ממקום כשר היו מביאין לו אחר
שברצון האל היו מביאין לו והרבה כשרים היו בישראל שאומר והשארתי
בישראל שבעת אלפים כל הברכים אשר לא כרעו לבעל וכל הפה אשר לא
נשק לו ,ובדברי רז"ל י"א שהיו מביאין לו משלחנו של אחאב ויש אומרים
משלחנו של יהושפט וי"מ העורבים סוחרים כמו עורבי מערבך והנה
הכתוב אומר ונסתרת שלא ידעך אדם שם שהרי ראינו כי אחאב היה
מחפש אחריו כמו שאמר אם יש גוי וממלכה וגו' ,ואולי הסוחרים ההם היו
מסתירים אותו:

