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בס"ד

בראשית א׳:א׳ א.

ת ָהָאֶֽרץ׃ יִם ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ א ֱא=קים ֵא֥ ית ָּבָר֣ (א) ְּבֵראִׁש֖

רש"י על בראשית א׳:א׳:ג׳ ב.

(א) ברא אלהים - ְו<א נֱֶאַמר ָּבָרא ה', ֶׁשַּבְּתִחָּלה ָעָלה ְבַמֲחָׁשָבה ִלְברֹאתֹו ְּבִמַּדת ַהִּדין, 
ָרָאה ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקיֵם, ִהְקִּדים ִמַּדת ַרֲחִמים ַוִׁשְּתָפּה ְלִמַה"ִּד, ְוַהיְינּו ְדְכִתיב ְּביֹום 

ֲעׂשֹות ה' ֶא<קים ֶאֶרץ ְוָׁשָּמיִם:

בראשית ב׳:ד׳-ה׳ ג.

ל ׀  ֹ֣ ֶרץ ְוָׁשָמֽיִם׃ (ה) ְוכ ם ְּב֗יֹום ֲעׂ֛שֹות ה׳ ֱא=קים ֶא֥ ֶרץ ְּבִהָּבְֽרָא֑ יִם ְוָהָא֖ ֶּלה תֹוְל֧דֹות ַהָּׁשַמ֛ (ד) ֵא֣
יר ה׳ ֱאלקי֙ם  ח ִּכ֩י ֨=א ִהְמִט֜ ֶרם יְִצָמ֑ ה ֶט֣ ֶׂשב ַהָּׂשֶד֖ ֶרץ ְוָכל־ֵע֥ ֶרם ִיְֽהֶי֣ה ָבָא֔ ה ֶט֚ יַח ַהָּׂשֶד֗ ִׂש֣

ד ֶאת־ָהֲֽאָדָמֽה׃ ֹ֖ יִן ַלֲֽעב ם ַא֔ ֶרץ ְוָאָד֣ ַעל־ָהָא֔

שפתי חכמים, בראשית א׳:א׳:י״ג-י״ד ד.

מ. אי דעתו שיאמר ה' ולא יאמר אלקים, אם כן עדיין תקשה למה לא נאמר גם כן 
אלקים, אלא ר"ל היה לו לומר גם כן ה', כמו שאמר ביום עשות ה' אלקים וגו', (לקמן ב' 

ד') ומפרש שבתחילה וכו'. 
ועוד י"ל דקשה לרש"י דהא אי היה העולם נברא במדה"ד אי אפשר לקיים אפילו שעה 

אחת, אלא ודאי במדת הרחמים בראו, וא"כ למה לא נאמר ה', (נח"י), דהיה לו לומר 
ברא ה' בשם העצם שלו שעצמותו הוא הרחמים, ולא בשם אלקים שהוא שם התואר על 

השופט, כי עדיין לא עשה משפט בארץ, לכך מתרץ עלה וכו': 
נ. ואפשר נמי שרצונו של רש"י לפרש עוד שאל תקשה מנא ליה דמשום שראה שאין 

העולם מתקיים במדת הדין שיתף וכו', דילמא משום טעם אחר דכתיב (תהלים פ"ט ג') 
עולם חסד יבנה, או משום טעם אחר, ועוד קשה למה הקדים מדת הרחמים למדת הדין, 
ועל זה אמר והיינו דכתיב ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים, היה לו לומר שמים וארץ 

כמו בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, אלא להורות דמה ששיתף מדת 
הרחמים למדת הדין העיקר הוא משום הארץ ותולדותיה שהם אין יכולין לעמוד 
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במדה"ד, ומשום הכי הקדים ארץ לשמים והקדים מדה"ר למדה"ד, משום ארץ שיתגבר 
מדה"ר על מדה"ד, משא"כ השמים יכולין לעמוד במדה"ד: 

בראשית א׳:ג׳-ה׳ ה.

ין  ל ֱא=קים ֵּב֥ י ֑אֹור ַוֽיְִהי־ֽאֹור׃ (ד) ַוַּיְ֧רא ֱא=קים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוּיְַבֵּד֣ אֶמר ֱא=קים יְִה֣ ֹ֥ (ג) ַוּי
ֶקר  ֹ֖ ֶרב ַוֽיְִהי־ב יְָלה ַוֽיְִהי־ֶע֥ ָרא ָל֑ ֶׁשc ָק֣ ֹ֖ א ֱא=קים ׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַלח ֶׁשc׃ (ה) ַוּיְִקָר֨ ֹֽ ין ַהח ָה֖אֹור ּוֵב֥

֥יֹום ֶאָחֽד׃ (פ)

רש"י על בראשית א׳:ד׳ ו.

(ד) וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל ַאף ָּבזֶה ָאנּו ְצִריִכין ְלִדְבֵרי ַאַּגָדה ָרָאהּו ֶׁשֵאינֹו 
ְכַדאי ְלִהְׁשַּתֵמׁש ּבֹו ְרָׁשִעים, ְוִהְבִּדילּו ְלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו ַּכc ָּפְרֵׁשהּו 

ָרָאהּו ִּכי טֹוב, ְוֵאין נֶָאה לֹו ְוַלחֶֹשc ֶׁשּיְִהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבַעְרּבּוְביָא, ְוָקַבע ָלזֶה ְתחּומֹו ַביֹום, 
ְוָלזֶה ְתחּומֹו ַבָּליָלה:

בראשית י״ד:י״ד ז.

י ֵבי֗תֹו ְׁשמָֹנ֤ה ָעָׂש֙ר ּוְׁש֣=ׁש ֵמ֔אֹות  יו יְִליֵד֣ ֶרק ֶאת־ֲחנִיָכ֜ יו ַוּיָ֨ ה ָאִח֑ י נְִׁשָּב֖ ם ִּכ֥ ע ַאְבָר֔ (יד) ַוּיְִׁשַמ֣
ף ַעד־ָּדֽן׃ ֹ֖ ַוּיְִרּד

פחד יצחק על חנוכה, ר׳ יצחק הוטנר, מאמר ה׳ ח.

רש"י על בראשית י״ד:י״ד ט.

(טו) חניכיו ֲחנִכֹו ְּכִתיב (ס"ֲא ְקִרי), זֶה ֱאִליֶעזֶר ֶׁשִחּנְכֹו ְלִמְצֹות ְוהּוא ְלׁשֹון ַהְתָחַלת 
ְּכנִיַסת ָהָאָדם אוׂ ְכִלי ְלאּוָמנּות ֶׁשהּוא ָעִתיד ַלֲעמֹוד ָּבּה ְוֵכן ֲחנֹוR ַלּנַַער (משלי כ"ב), 

ֲחנַֻּכת ַהִּמזְֵּבַח (במד’ ז’), ֲחנַֻּכת ַהַּביִת (תה’ ל"ו) ובלע"ז קֹוִרין לֹו אינצ"נייר:
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