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בראשית פרק כד

רש"י

ב ָר ָה ַה ְק ֵרה נָא ְל ָפנַי
ֹאמר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
)יב( ַו ַ
ב ָר ָה) :יג( ִהֵ#ה %נ ִֹכי נִ ָ&ב
ֲה ֶח ֶסד ִע ֲאדֹנִ י ְ
ַה  ַוע ֵ
*בנת נְ ֵ+י ָה ִעיר י ְֹצאֹת ִל ְ+אֹב ָמיִ :
ַעל ֵעי' ַה ָ(יִ  ְ
יה ַה ִ-י נָא ַכ ֵ .ְ /וְ ֶא ְ0ֶ +ה
ֲר ֲא ֶ+ר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
)יד( וְ ָהיָה ַה ַ#ע ָ
ֶ +קה א ָֹת 3ה ַֹכ ְח ְָ 0ל ַע ְב ְ.ָ /
יְ .
%מ ָרה ְֵ +תה וְ גַ ְַ 2מ ֶָ 1
וְ ְ
*בֵ 3א ַדע ִ4י ָע ִי ָת ֶח ֶסד ִע ֲאדֹנִ י) :טו( וַיְ ִהי
ְליִ ְצ ָחק ָ
ָ 17דה
ה*א ֶט ֶר ִ1ָ 4ה ְל ַד ֵ6ר וְ ִהֵ#ה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת ֲא ֶ+ר י ְ
ב ָר ָה וְ ַכ ַָ 3/על
ת*אל ִֶ '6מ ְל ָ4ה ֵא ֶ+ת נָחר ֲא ִחי ְ
ִל ְב ֵ
ְִ +כ ָמ... :3
י.
%ב ְ
ידי נָא ִלי ֲהיֵ6ֵ +ית ִ
ַ 0ה ִִ 2
ֹאמר ַ6ת ִמי ְ
)כג( ַו ֶ
ָמק ָלנ* ָל ִלי'... :
ת*אל
ֹאמר ַ6ת ְֵ 6
ַ 0וֶ 0
ָא ְ+ל א ָֹתָ 3וא ַֹמר ַ6ת ִמי ְ
)מז( ו ֶ
3:
ַָ %ה ֶ#זֶ ַעל ָ
ָל ָדה ִ 1מ ְל ָ4ה ו ִ
ֶ '6נָחר ֲא ֶ+ר י ְ
יה:
ָד ָ
ידי ַעל י ֶ
וְ ַה ְ& ִמ ִ

)יד( אותה הכחת ; ראויה היא לו שתהא
גומלת חסדי וכדאי ליכנס בביתו של
אברה .ולשו' הוכחת ביררת ,אפרוביש"ט
בלע"ז ]להראות בבירור[ :ובה אדע ; לשו'
תחנה ,הודע לי בה :כי עשית חסד ; א
תהיה ממשפחתו והוגנת לו ,אדע כי עשית
חסד) :כג( ויאמר בת מי את ; לאחר שנת' לה
שאלה ,לפי שהיה בטוח בזכותו של אברה
שהצליח הקב"ה דרכו :ללי ; לינה אחת .לי'
ש דבר והיא אמרה ללו' כמה לינות:
)מז( ואשאל ואשי ; שנה הסדר ,שהרי הוא
תחלה נת' ואחר כ .שאל ,אלא שלא יתפשוהו
בדבריו ויאמרו היא .נתת לה ,ועדיי' אינ.
יודע מי היא:

רש"י

בראשית פרק ו פסוק ט

אלה תולדות נח נח איש צדיק ; הואיל והזכירו
0לדֹת נ ַֹח נ ַֹח ִאיַ +צ ִ/יק ִָ 0מי ָהיָה
ֵא ֶ1ה ְ
ספר בשבחו ,שנאמר )משלי י ז( זכר צדיק לברכה.
ְ6דֹר ָֹתיו ֶאת ָה ֱאל ִֹהי ִה ְת ַה ֶ .ְ 1נ ַֹח:
דבר אחר ללמד ,.שעיקר תולדותיה של צדיקי
מעשי טובי :בדורותיו ; יש מרבותינו דורשי אותו לשבח ,כל שכ' שאלו היה בדור צדיקי היה
צדיק יותר ,ויש שדורשי אותו לגנאי ,לפי דורו היה צדיק ,ואלו היה בדורו של אברה לא היה נחשב
לכלו :את האלה י התהל נח ; ובאברה הוא אומר )יז א( התהל .לפני) ,כד מ( אשר התהלכתי
לפניו ,נח היה צרי .סעד לתומכו ,אבל אברה היה מתחזק ומהל .בצדקו מאליו :התהל ; לשו' עבר,
וזהו שמושו של למד בלשו' כבד ,משמשת להבא ולשעבר בלשו' אחד) ,ש יג יז( קו התהל .להבא,
התהל .נח ,לשעבר) ,ש"א יב יט( התפלל בעד עבדי .להבא) ,מלכי א ח מב( ובא והתפלל אל הבית
הזה ,לשו' עבר ,אלא שהוי"ו שבראשו הופכו להבא:
רש"י

בראשית פרק יז פסוק א

ֵרא יְ קֹוָק אני אל שדי ; אני הוא שיש די באלהותי לכל
ב ָר ִֶ +ְ 0ִ '6עי ָ+נָה וְ ֵת ַ+ע ָ+נִ י ַו ָ
וַיְ ִהי ְ
בריה ,לפיכ .התהל .לפני ואהיה ל .לאלוה
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ י ֵאל ַ/ַ +י ִה ְת ַה ְֵ .ְ 1ל ָפנַי
ב ָר ַו ֶ
ֶאל ְ
ולפטרו' ,וכ' כל מקו שהוא במקרא פירושו די
ֶהיֵה ָת ִמי:
וְ
יש לו ,והכל לפי העני' :התהל לפני ; כתרגומו
פלח קדמי ,הדבק בעבודתי :והיה תמי ; א Aזה צווי אחר צווי ,היה של בכל נסיונותי .ולפי מדרשו
התהל .לפני במצות מילה ,ובדבר הזה תהיה תמי ,שכל זמ' שהערלה ב .אתה בעל מו לפני .דבר
אחר והיה תמי ,עכשיו אתה חסר חמשה אברי שתי עיני ,שתי אזני ,וראש הגויה שאוסי Aל.
אות על שמ .ויהיו מני' אותיותי .מאתיי ארבעי ושמונה כמני' אברי:.
דברים פרק יח פסוק יג

רש"י

י:.
ִָ 0מי ְִ 0היֶה ִע יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ

תמי תהיה ע ה' אלהי ; התהל .עמו בתמימות ותצפה לו ולא
תחקור אחר העתידות ,אלא כל מה שיבא עלי .קבל בתמימות ואז
תהיה עמו ולחלקו:
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רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק יא

הלכה ד  /אי' מנחשי' כעכו" שנאמר לא תנחשו ,כיצד הוא הנחש כגו' אלו שאומרי הואיל ונפלה
פתי מפי או נפל מקלי מידי איני הול .למקו פלוני היו שא אל .אי' חפציי נעשי ,הואיל ועבר
שועל מימיני איני יוצא מפתח ביתי היו שא אצא יפגעני אד רמאי ,וכ' אלו ששומעי צפצו AהעוA
ואומרי יהיה כ .ולא יהיה כ ,.טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני ,וכ' אלו שאומרי שחוט
תרנגול זה שקרא ערבית ,שחוט תרנגולת זו שקראה כמו תרנגול ,וכ' המשי סימני לעצמו א יארע
לי כ .וכ .אעשה דבר פלוני וא לא יארע לי לא אעשה ,כאליעזר עבד אברה ,וכ' כל כיוצא בדברי
האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר מדברי אלו לוקה / .השגת הראב"ד  /וכ' המשי לעצמו
סימני א יארע לו כ .וכ .וכו' .א"א זה שבוש גדול שהרי דבר זה מותר ומותר הוא ואולי הטעהו הלשו' שראה כל
נחש שאינו כאליעזר ויונת' אינו נחש והוא סבר שלעני' איסור נאמר ולא היא אלא ה"ק אינו ראוי לסמו .ואי .חשב
על צדיקי כמות עבירה זו ואי הוו אינהו הוו מפקי פולסי דנורא לאפיה.

הלכה ה  /מי שאמר דירה זו שבניתי סימ' טוב היתה עלי ,אשה זו שנשאתי ובהמה זו שקניתי מבורכת
היתה מעת שקניתיה עשרתי ,וכ' השואל לתינוק אי זה פסוק אתה לומד א אמר לו פסוק מ' הברכות
ישמח ויאמר זה סימ' טוב כל אלו וכיוצא בה' מותר ד הואיל ולא כיו' מעשיו ולא נמנע מלעשות אלא
עשה זה סימ' לעצמו לדבר שכבר היה הרי זה מותר / .השגת הראב"ד  /כל אלו וכיוצא בה' מותר הואיל ולא
כיו' מעשיו ולא נמנע מלעשות אלא עשה זה סימ' לעצמו לדבר שכבר היה הרי זה מותר .א"א א Aזאת שאמרו בית
תינוק ואשה אע"פ שאי' נחש יש סימ' לא אמרו לעני' איסור והיתר אלא לעני' סמיכה א ראוי לסמו .על סימניה
ואמרו שראוי לסמו .אחר שהוחזקו שלש פעמי.

מסכת חולין דף צה ע"ב

רש"י

והאמר רב :כל נחש שאינו כאליעזר עבד
אברה וכיונת' ב' שאול אינו נחש!

כל נחש שאינו ; סומ .עליו ממש כאליעזר עבד
אברה שא תשקני אדבר בה וא לאו לא אדבר בה.

ספר קדושת לוי  -פרשת חי שרה

הנה אנכי נצב וגו' ובנות אנשי העיר וגו' ובה אדע כי עשית חסד ע אדוני וגו' .והנה רבקה יוצאת אשר
ילדה לבתואל וכו' .לכאורה יש לדקדק מה צור .היה לאליעזר עבד אברה אבינו להזכיר בנות אנשי
העיר .ותו יש לדקדק מפני מה נקוד ילדה בקיבו Eשמשמעה שמצד אחר הוא בא שרבקה ילדה לבתואל
ולא על ידי גרמה דילה הוי ליה לנקוד בקמ Eשמשמעות שעל ידי הגרמא דילה יולדת את רבקה .א.
לפי דרכינו יוב' שפיר ,דכבר כתבנו שמדריגתו של אברה אבינו עליו השלו היה להגביה כל העולמות
לשורש לאי' סו Aברו .הוא ולהמשי .עליה חסדי מברכה עליונה וכל החסדי שנתפשטו בעול
היה בא על ידי המשכתו שהוא היה הגור שיתפשטו חסדי בעול על ידי שהוא היה פותח צנורות
החסדי .והנה אליעזר עבד אברה אבינו עליו השלו ידע שכל אנשי המקו הזה היו רשעי ועשה
הבחינה על זה האופ' כשיראה באחד מ' הבתולות שיש בה מדת החסד אז בוודאי הוא משורש של
אברה אבינו שזה באה על ידי השפעתו חסדי על העול ונמש .מדת החסד עליה ג כ' .וזה כוונת
המש .הכתובי הנה אנכי נצב וכו' ,ובנות אנשי העיר ,שה כול רשעי ואכזרי יוצאת לשאוב
מי ,והיה הנערה אשר אומר אליה וכו' ,ואמרה שתה ,ונמצא שיש בה מדת החסד .אותה הוכחת וכו'
ובה אדע כי עשית חסד ע אדוני ,ע העבדות של אדוני ,היינו שמדתו היה להגביה כל העולמות
ולהמשי .עליה כל החסדי עשית חסד גרמת שיתפשטו חסדי על כל העולמות ובכלל על הנערה
הזאת:
והנה רבקה יוצאת אשר ילדה לבתואל .השפעות של אברה אבינו עליו השלו ילדה לבתואל הוא
היה הגור אבל לא בתואל ולכ' נקד מלת ילדה בקיבו Eשמשמעה שממקו אחר בא הולדת רבקה ולא
על ידי גרמת בתואל .ובשביל זה נת' לה המתנות קוד ששאל אותה בת מי את ,מפני שראה שיש בה
מדת החסד בוודאי היא משורשו של אברה אבינו עליו השלו .וזה כוונת רש"י ז"ל במליצות לשונו
וזה לשונו לפי שהיה בטוח בזכותו של אברה אבינו עליו השלו עד כא' לשונו .פירוש שראה בה מדת
החסד בטוח היה שזה באה על ידי השפעות של אברה אבינו עליו השלו שהשפיע על כל העולמות
חסדי והב':

