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פרשת נח תשפ"א
העורב והיונה
בראשית פרק ח

רש"י

(ה) וְ הַ ַמיִ ם הָ יּו הָ לֹוְך וְ חָ סֹור עַ ד הַ חֹדֶ ׁש הָ ע ֲִש ִירי בָ ע ֲִש ִירי בְ ֶאחָ ד (ה) בעשירי נראו ראשי ההרים  -זה אב ,שהוא עשירי
למרחשון שהתחיל הגשם .ואם תאמר הוא אלול ועשירי
לַ חֹדֶ ׁש ְנִראּו ָראׁשֵׁ י הֶ הָ ִרים( :ו) וַיְ ִהי ִמ ֵׁקץ ַא ְרבָ עִ ים יֹום ַויִפְ ַתח
לכסליו שפסק הגשם ,כשם שאתה אומר בחדש השביעי סיון
נֹחַ ֶאת חַ ּלֹון הַ ֵׁתבָ ה אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה( :ז) ַויְׁשַ ּלַח ֶאת הָ ע ֵֹׁרב ַויֵׁצֵׁ א
יָצֹוא וָ ׁשֹוב עַ ד ְיבֹׁשֶ ת הַ ַמיִם ֵׁמעַ ל הָ ָא ֶרץ( :ח) ַו ְי ַׁשּלַח ֶאת הַ יֹונָה והוא שביעי להפסקה .אי אפשר לומר כן ,על כרחך שביעי אי
אתה מונה אלא להפסקה ,שהרי לא כלו ארבעים יום של
לִראֹות הֲ ַקּלּו הַ מַ יִם ֵׁמעַ ל פְ נֵׁי הָ אֲ ָדמָ ה( :ט) וְ ל ֹא מָ ְצ ָאה
מֵׁ ִאתֹו ְ
ירידת גשמים ומאה וחמשים של תגבורת המים עד אחד
הַ יֹונָה ָמנֹוחַ ְלכַף ַרגְ לָ ּה ו ַָתׁשָ ב ֵׁאלָיו ֶאל הַ ֵׁתבָ ה כִ י ַמיִם עַ ל פְ נֵׁי
בסיון ,ואם אתה אומר שביעי לירידה אין זה סיון והעשירי
יִק ֶח ָה וַ יָבֵׁ א א ָֹתּה ֵׁא ָליו ֶאל הַ ֵׁתבָ ה:
כָל הָ ָא ֶרץ וַיִ ְׁשלַ ח יָדֹו וַ ָ
אי אפשר למנות אלא לירידה ,שאם אתה אומר להפסקה
(י) וַ יָחֶ ל עֹוד ִׁשבְ עַ ת י ִָמים אֲ ֵׁח ִרים ַויֹסֶ ף ׁשַ ּלַח ֶאת הַ יֹונָה ִמן
והוא אלול ,אי אתה מוצא בראשון באחד לחדש חרבו המים
הַ ֵׁתבָ ה( :יא) ו ַָתב ֹא ֵׁאלָ יו הַ יֹונָה לְעֵׁ ת עֶ ֶרב וְ ִהנֵׁה ֲעלֵׁה זַ יִת טָ ָרף
בְ פִ יהָ וַ יֵׁדַ ע נֹחַ כִ י ַקּלּו הַ ַמיִם ֵׁמעַ ל הָ ָא ֶרץ( :יב) וַ יִ י ֶָחל עֹוד ִׁשבְ עַ ת מעל הארץ ,שהרי מקץ ארבעים משנראו ראשי ההרים שלח
את העורב ,ועשרים ואחד יום הוחיל בשליחות היונה ,הרי
י ִָמים אֲ חֵׁ ִרים וַ יְׁשַ ּלַח ֶאת הַ יֹונָה וְ ל ֹא י ְָספָ ה ׁשּוב ֵׁאלָיו עֹוד:
ששים יום משנראו ראשי ההרים עד שחרבו פני האדמה,
(יג) וַ יְ ִהי בְ ַאחַ ת וְ ׁשֵׁ ׁש ֵׁמאֹות ָׁשנָה בָ ִראׁשֹון בְ ֶאחָ ד ַלחֹדֶ ׁש ָח ְרבּו
הַ מַ יִם מֵׁ עַ ל הָ ָא ֶרץ ַויָסַ ר נ ַֹח ֶאת ִמכְ סֵׁ ה הַ ֵׁתבָ ה וַ י ְַרא וְ ִהנֵׁה ָח ְרבּו ואם תאמר באלול נראו ,נמצא שחרבו במרחשון ,והוא קורא
אותו ראשון ואין זה אלא תשרי ,שהוא ראשון לבריאת
פְ נֵׁי הָ אֲ דָ מָ ה( :יד) ּובַ חֹדֶ ׁש הַ שֵׁ נִ י בְ ִׁשבְ עָ ה וְ עֶ ְש ִרים יֹום לַ חֹדֶ ׁש
ֹלהים ֶאל נֹחַ ֵׁלאמֹר( :טז) צֵׁ א ִמן עולם ,ולרבי יהושע הוא ניסן( :ו) מקץ ארבעים יום -
יָבְ ׁשָ ה הָ ָא ֶרץ :ס (טו) ַויְדַ בֵׁ ר אֱ ִ
הַ ֵׁתבָ ה ַא ָתה וְ ִא ְׁש ְתָך ּובָ נֶיָך ּונְ ׁשֵׁ י בָ נֶיָך ִא ָתְך( :יז) כָל הַ חַ יָה אֲ ׁשֶ ר משנראו ראשי ההרים :את חלון התיבה אשר עשה  -לצהר,
ולא זה פתח התיבה העשוי לביאה ויציאה( :ז) יצוא ושוב -
ִא ְתָך ִמכָל בָ שָ ר בָ עֹוף ּובַ ְבהֵׁ מָ ה ּובְ כָל הָ ֶרמֶ ש הָ רֹמֵׁ ש עַ ל הָ ָא ֶרץ
הוצא ַהיְ צֵׁ א ִא ָתְך וְ ׁשָ ְרצּו בָ ָא ֶרץ ּו ָפרּו וְ ָרבּו עַ ל הָ ָא ֶרץ(:יח) ַויֵׁצֵׁ א הולך ומקיף סביבות התיבה ולא הלך בשליחותו שהיה
חושדו על בת זוגו ,כמו ששנינו באגדת חלק (סנהדרין קח ב):
נֹחַ ּובָ נָיו וְ ִא ְׁשתֹו ּונְׁשֵׁ י בָ נָיו ִאתֹו( :יט) כָל ַהחַ יָה כָל הָ ֶרמֶ ש וְ כָ ל
עד יבשת המים  -פשוטו כמשמעו .אבל מדרש אגדה מוכן
הָ עֹוף כֹל רֹומֵׁ ש עַ ל הָ ָא ֶרץ ְל ִמ ְׁשפְ ח ֵֹׁתיהֶ ם יָצְ אּו ִמן הַ ֵׁתבָ ה:
ּומכֹל הָ עֹוף היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים בימי אליהו,
(כ) וַיִ בֶ ן נ ַֹח ִמזְ בֵׁ ַח ַלה' וַ י ִַקח ִמכֹל הַ ְבהֵׁ ָמה הַ ְטה ָֹרה ִ
שנאמר (מלכים א' יז ו) והעורבים מביאים לו לחם ובשר:
הַ טָ הֹור וַ יַעַ ל עֹֹלת בַ ִמזְ בֵׁ חַ ( :כא) ַוי ַָרח ה' ֶאת ֵׁריחַ הַ ִניחֹחַ
(ח) וישלח את היונה  -לסוף שבעה ימים שהרי כתיב ויחל
וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל לִבֹו ל ֹא א ִֹסף לְ ַקּלֵׁל עֹוד ֶאת הָ אֲ ָדמָ ה בַ עֲבּור
הָ ָאדָ ם כִ י יֵׁצֶ ר לֵׁב הָ ָאדָ ם ַרע ִמ ְנע ָֻריו וְ ל ֹא א ִֹסף עֹוד ְל ַהכֹות ֶאת עוד שבעה ימים אחרים ,מכלל זה אתה למד שאף בראשונה
הוחיל שבעה ימים :וישלח  -אין זה לשון שליחות אלא לשון
יתי( :כב) עֹד כָל יְמֵׁ י הָ ָא ֶרץ ֶז ַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר
כָל חַ י כַ אֲ ׁשֶ ר עָ ִש ִ
שלוח ,שלחה ללכת לדרכה ,ובזו יראה אם קלו המים שאם
וָ חֹם וְ ַקיִץ וָ ח ֶֹרף וְ יֹום ָו ַליְ לָה ל ֹא י ְִׁשבֹתּו:
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( :טז) אתה ואשתך וגו'  -איש
ואשתו ,כאן התיר להם תשמיש המטה( :יז) הוצא  -הוצא כתיב היצא קרי .היצא ,אמור להם שיצאו .הוצא ,אם אינם רוצים
לצאת הוציאם אתה :ושרצו בארץ  -ולא בתיבה ,מגיד שאף הבהמה והעוף נאסרו בתשמיש( :יט) למשפחתיהם  -קבלו
עליהם על מנת לידבק במינן( :כ) מכל הבהמה הטהורה  -אמר לא צוה לי הקדוש ברוך הוא להכניס מאלו שבעה שבעה אלא
כדי להקריב קרבן מהם( :כא) מנעריו  -מנעריו כתיב משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע :לא אסף .ולא אסף  -כפל
הדבר לשבועה ,הוא שכתוב (ישעיהו נד ט) אשר נשבעתי מעבור מי נח ,ולא מצינו בה שבועה אלא זו שכפל דבריו והיא
שבועה ,וכן דרשו חכמים במסכת שבועות (לו א)( :כב) עוד כל ימי הארץ וגו' לא ישבתו  -שש עתים הללו שני חדשים לכל
אחד ואחד ,כמו ששנינו חצי תשרי ומרחשון וחצי כסליו זרע ,חצי כסליו וטבת וחצי שבט קור וכו' :קור  -קשה מחורף:
חורף  -עת זרע שעורים וקטניות החריפין להתבשל מהר .הוא חצי שבט ואדר וחצי ניסן :קציר  -חצי ניסן ואייר וחצי סיון:
קיץ  -חצי סיון תמוז וחצי אב ,הוא זמן לקיטת תאנים וזמן שמייבשים אותן בשדות ,ושמו קיץ כמו (שמואל ב טז ב) והלחם
והקיץ לאכול הנערים :חום  -הוא סוף ימות החמה חצי אב ואלול וחצי תשרי ,שהעולם חם ביותר ,כמו ששנינו במסכת יומא
(כט א) שלהי קייטא קשי מקייטא :ויום ולילה לא ישבתו  -מכלל ששבתו כל ימות המבול ,שלא שמשו המזלות ולא ניכר בין
יום ובין לילה :לא ישבתו  -לא יפסקו כל אלה מלהתנהג כסדרן:
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בראשית פרק א

ֹלהים ֵׁאת הַ שָ מַ יִם וְ ֵׁאת הָ ָא ֶרץ:
אׁשית בָ ָרא אֱ ִ
(א) בְ ֵׁר ִ
רּוח
(ב) וְ הָ ָא ֶרץ הָ י ְָתה תֹהּו ָובֹהּו וְ חֹׁשֶ ְך עַ ל פְ נֵׁי ְתהֹום וְ ַ
ֹלהים ֶאת
ֹלהים ְמ ַרחֶ ֶפת עַ ל פְ נֵׁי ַהמָ ִים( ... :ז) ַויַעַ ש אֱ ִ
אֱ ִ
הָ ָר ִקיעַ וַ יַבְ דֵׁ ל בֵׁ ין הַ מַ יִם אֲ ׁשֶ ר ִמ ַתחַ ת ל ָָר ִקיעַ ּובֵׁ ין הַ מַ יִם
ֹלהים ל ָָר ִקיעַ
אֲ ׁשֶ ר מֵׁ עַ ל ל ָָר ִקיעַ ַו ְי ִהי כֵׁן( :ח) ַוי ְִק ָרא אֱ ִ
ׁשָ מָ יִם וַ יְ ִהי עֶ ֶרב ַויְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ׁשֵׁ נִי :פ (ט) וַ י ֹאמֶ ר
יִקוּו הַ ַמיִם ִמ ַתחַ ת ַהשָ מַ יִם ֶאל מָ קֹום ֶאחָ ד
ֹלהים ָ
אֱ ִ
ֹלהים ַליַבָ ׁשָ ה ֶא ֶרץ
וְ ֵׁת ָר ֶאה ַהיַבָ ׁשָ ה ַו ְי ִהי כֵׁן( :י) וַ יִ ְק ָרא אֱ ִ
ֹלהים כִ י טֹוב:
ּולְמ ְקוֵׁ ה הַ ַמיִם ָק ָרא י ִַמים וַ י ְַרא אֱ ִ
ִ

רש"י

(ב) תהו ובהו  -תהו לשון תמה ושממון שאדם תוהא ומשתומם על
בהו שבה :תהו  -אישטורדישו"ן בלע"ז [מבוכה] :בהו  -לשון רקות
וצדו :על פני תהום  -על פני המים שעל הארץ :ורוח אלהים
מרחפת  -כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני המים ברוח פיו
של הקדוש ברוך הוא ובמאמרו ,כיונה המרחפת על הקן
אקוביטי"ר בלע"ז [לכסות]( ... :ט) יקוו המים [ -שהיו] שטוחין על
פני כל הארץ והקוום באוקינוס ,הוא הים הגדול שבכל הימים:
(י) קרא ימים  -והלא ים אחד הוא ,אלא אינו דומה טעם דג העולה
[מן הים] בעכו לטעם דג העולה [מן הים] באספמיא:

בראשית פרק ז פסוק יח

ַויִגְ בְ רּו ַה ַמיִ ם ַוי ְִרבּו ְמאֹד עַ ל הָ ָא ֶרץ ַו ֵׁתלְֶך הַ ֵׁתבָ ה עַ ל פְ נֵׁי הַ ָמ ִים:
רש"י

ויגברו  -מאליהן:
ויקרא פרק ב פסוק יג

וְ כָל ָק ְרבַ ן ִמ ְנ ָח ְתָך בַ מֶ ַלח ִת ְמלָ ח וְ ל ֹא ַת ְׁשבִ ית מֶ לַ ח בְ ִרית אֱ ֹלהֶ יָך מֵׁ עַ ל ִמנְ חָ ֶתָך עַ ל כָל ָק ְרבָ נְ ָך ַת ְק ִריב ֶמלַ ח:
רש"י

מלח ברית  -שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית ,שהובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח במלח ,וניסוך המים
בחג :על כל קרבנך  -על עולת בהמה ועוף ואימורי כל הקדשים כולן:
פי' תוספות הרא"ש לבראשית א ,ז

שכאשר נתחלקו המים התחתונים מן העליונים געו בבכיה שיהיו במקום הטומאה ...א"ל הקב"ה שתקו ואני אצוה עליכם
את ניסוך המים ולא נתפייסו כי אינם כי אם פעם אחת בשנה .וכרת להם הקב"ה ברית שימלחו הקרבנות .שנאמר על כל
קרבנך תקריב מלח ולא תשבית מלח.

