
 part 1פרק ח'  מבול 

 ספורנו בראשית פרק ח( 1)

 :ישלח את העורב. לראות אם יבש האויר אחר שנראו ראשי ההרים באופן שיוכל העורב לסבלו

 ויצא יצוא ושוב. שלא יכול לסבלו:

 רד"ק בראשית פרק ח( 2)

המים שימצא אמר העורב אוכל בשר וימצא נבלות האדם והבהמה ואם יחסרו כל כך  -וישלח את העורב 
נבלות שהם מושלכים בארץ יביא בפיו שום בשר ונדע כי חסרו המים, ושלחו ולא הביא דבר בפיו, וראהו יצא 
יוצא ושוב, ולא הכיר ממנו דבר כי היה נכנס בקנו, ויוצא לראות אם ימצא מקום לשכנו ושב אל קנו וזה עשה 

 עד יבשת המים.

 אברבנאל בראשית פרק ח( 3)

הכתוב ששלח את העורב לראות הקלו המים לפי שלא שלחו לזה התכלית אלא לראות אם נשארו הנה לא אמר 
בתים מגדלים וארמוניות כי שם יקנן העורב והוא מצא כל הארץ חריבה אין בית ולא קיום שום דבר בעולם 

ד שיצא נח לקנן בו חזר כנגד התיבה והיה יוצא ושב עד יבושת המים מעל הארץ כי תמיד היה קרוב לתיבה ע
 ממנה

 מלבי"ם בראשית פרק ח( 4)

רק שבימי קדם היו מחזיקים את העורב לעוף יודע עתידות, והיו מיחדים לו בתים מיוחדים שעל ידו קסמו 
כהניהם את העתיד לבא, לפי מעופו לימין או לשמאל, מעלה או מטה, בקול או בדממה, וכהנה אותות רבים 

את הקול זה העורב ובזהר האריך בסימנים אלה( ולכן שלחו חפשי לנפשו  )כמ"ש חז"ל על כי עוף השמים יוליך
)שזה גדר פעל שלח בפועל כמו ושלחתה לנפשה( כדי שיראה עפ"י מעופו מצב האויר והמים, והוא יצא יצוא 

 ושוב תמיד. והיו לו לנח סימנים ממעופו.

 רש"ר הירש בראשית פרק ח( 5)

ו מבקש את קרבת האדם; הערבה היא מולדת העורב. אם ישוב העורב, תחילה שולח נח את העורב. העורב איננ
 סימן שהשממה עודנה רבה.

 העמק דבר בראשית פרק ח( 6)

יש להתבונן למה שלח שני עופות הללו דוקא עורב ויונה, והלא יש הרבה עופות שפורחים טוב יותר מהם, ותו 
ה לכולם בדבר ה', על כן היה נראה לפי הפשט, קשה מנין היה רשות לנח להוציאם מן התבה לפני זמן היציא

דעורב ויונה הללו לא היו מן הזוגות שנכנסו להחיות זרע בדבר ה', אלא בשביל שהיה נח לפני מי המבול כאחד 
מן השרים שמנהגם היה גם אז לגדל עורבים ויונים כדאיתא פ' מפנין ]שבת קכ"ח א'[, ונכנסו גם המה לתיבה 

ביתך כמ"ש לעיל, והיה מנהג העורב הגדל בבית שלא לשלחו במרחקים, משא"כ יונה במאמר ה' בא אתה וכל 
זה דרכו להתלמד לכך לשאת מכתבים למרחוק ולהביא בחזרה איזה דבר בפיה, על כן כששלח נח את העורב 

 ובראותו מים סביב התבה לא הלך למרחוק

 

 

 

 

 

 

 



Why עורב? Degree of Success Why not successful 

Radak:   

Abarbanel: 

 

 

  

Malbim: 

 

 

 

  

Rav Hirsch: 

 

 

  

(Netziv)     

 
 


