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U פרשת   כי תבוא 

Примечание: тот факт, что мы рекомендуем конкретные комментарии Раши, ни в коей мере 
не означает, что не все его комментарии важны. Разумеется, тот, кто выполняет заповедь 
"Шнайм Микра, ве эхад Таргум", изучая вместо Таргума Раши, должен прочесть все его комментарии. 

 
1) Фундаментальные источники רש"י: 

 אבד ארמי  ה:כו
 הזה היום  טז:כו
 היטב באר  ח:כז
 הזה היום  ט:כז
 שמיך והיו  כג:כח
 ישגלנה  ל:כח

2) Рекомендуемые источники: 

  שחנן במה להשתמש/  במעשר רק' ה את לנסות אפשר/  לממונו מוסיפה צדקה/  הבטחון מידת ב"ר הקדמה
 'ית בעבודתו' ה אותו
 כו פרק

 :פסוק
 מקור/  וקורא מביא הגר/  בביכורים דברים שבעה/  ביכורים מצות טעם - בטנא ושמת   בחיי' ר ' ב'א

  )'המדרש דרך ועל כאן עד' עד( קורא בעל י"ע התורה לקריאת
 הטנא   טור  ד
 תרו מצוה – ואמרת וענית  החינוך ספר  ה

 ) 939 דף( ושמחת  חכמה משך  יא
 הטוב בכל ושמחת  החיים אור

 תרז מצוה – ואמרת  החינוך ספר  יג
 )הקרבנות ממקום גבוה היתומים מקום( 39) 9 דף( )השניה( - השקיפה  חכמה משך  טו
 )שלא עדיף יותר אבל במעשר' ד את לנסות מותר( ) 399 דף( - הזה היום  חכמה משך  טז
 )'תשכיל ואם' עד( לרחמים דין הופכת מצוה בעשיית שמחהה - כולו הפסוק   בחיי' ר  כט

 כז פרק
 :פסוק

  כ"ואח מזבח כ"אח נעשו שבירדן אבנים/  האבנים מספר בדבר י"רש עם מחלוקת - שמר   בחיי' ר  א
 ג"תרי לכתיבת מקום

 )בחירה, האותות מפני ביהושע האמינו לא( ) 400דף( - והיה  חכמה משך  ב
 התורה בזכות הארץ ירושת/  אבנים על כתובה התורה כל - כולו הפסוק    ג
  )לנעשה נשמע הקדימו השלישית ברית( ) 400 דף( - והיה חכמה משך  ט

 ארור  זקנים דעת  טו
 ארור   ם"רשב

 )בארור הבן לכו לו ימחול שאביו סומך בן( )  401דף( - ארור  חכמה משך  טז
 ארור   ספורנו  כו

 :כח פרק
 :פסוק

 )הארץ יחזיקום עדיין ישראל כלל יתרבו אם( ) 401 דף( יצו  מהחכ משך  ח
 תריא מצוה – בדרכין והלכת  החינוך ספר  ט

  )ז"ע בטול על י"ב ברכה(401) ( תסור ולא  חכמה משך  יד
 )נידון האדם אין הצרות בעת שעבר מה() 401 ( יהיה  חכמה משך  טו
 עצך כל  ן"רמב  מב
 נוסף שכר מקבלים עליה נוספת מצוה בעצמה היא שבמצוה השמחה - בשמחה… תחת   בחיי' ר  מז
 במעשים היראה שלימות/ ' ה יראת התורה כל תכלית - ליראה… לא אם   בחיי' ר  נח
 דברי אלה  זקנים דעת  סט
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 כט פרק
 :פסוק

  / שכינה העדר מציין שלישי גוף/  תורה משנה של בקללות" עצמו מפי" ביאור - ותבואו   בחיי' ר  ו
 ראשון מבית יותר עוד שלישי בית


