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U פרשת   כי תצא 

Aclaración: El hecho de que recomendemos ciertos comentarios de Rashi no implica en ningún caso que 
algunos de los comentarios de Rashi no son importantes. Ciertamente aquellos que cumplen con0T 0TShnaim 
Mikra VeEjad Targum estudiando el comentario de Rashi, deben leer todo su  
comentario. 

 
1) Fuentes fundamentales רש"י : 

 קללת כי  כג:כא
 ייטב למען  ז:כב
 תבנה כי  ח:כב
 יפל כי  ח:כב
 לה ושם  יד:כב
 הזאת האשה את  יד:כב
 הנערה אבי  טו:כב
 אבי ואמר  טז:כב
 תתעב לא  ח:כג
 אשר בנים  ט:כג
 תהיה לא  יח:כג
 יברכך למען  יט:כד
 אשר את זכור  יז:כה

2) Fuentes recomendadas: 

 'ה לעבודת התאוות כל שיעבוד/ ' ה לעבודת )סובלימציה( העידון כח ב"ר הקדמה
 : כא פרק

 :פסוק
 תקלג מצוה – בה חפצת לא אם והיה   החינוך ספר  יג
 לבכר יוכל לא    ספורנו  טז
 סורר בן    ספורנו  יח
  המשנה אחרי שורות-4 אזלא כמאן ה"ד. עא סנהדרין עיין אמנם - ישראל וכל    בחיי' ר  כא

 ושאר ם"והרמב יונתן' ר, דעה עוד דיש הבא המשנה עד אזלא כמאן ה"ד השניה
 מצוות ג"בתרי זה דין קבעו המצוות מוני

  מחלוקת אין/  ומורה סורר לבן כיסוד יצחק עקידת/ ' שכר וקבל דרוש' - ישראל וכל    בחיי' ר  כא
 ציאותבמ

 ח"רמ חינוך    ן"רמב  כא
 )  364דף( )השני(קבור כי ה"ד   חכמה משך  כג
 )  364דף( תטמא ולא ה"ד   חכמה משך  כג

 :כב פרק
 )  369דף( והנה ה"ד   חכמה משך  א

  למצות מבוארת כמצה אבידה השבת/  למקום כבנים ישראל ייחודיות - תשיבם השב    בחיי' ר
 שאין מקורות יש בגויים נוהגת אינה/  המתים לתחיית ודיס" / כמוך לרעך ואהבת"

, שם י"ורש' גמ משנה(: לג ברכות - הקן שילוח למצוות שמים רחמי של טעם לתת
 - רחמים של כענין דווקא טעמה שנותן מקורות יש אמנם )המשניות פירוש ם"רמב

 ג"ח נבוכים מורה, פרשתינו ריש רבה מדרש'; וגו בהמתו נפש צדיק יודע: פ חולין
 ללשון דבריו ומטעימים שמתרץ )שם ברכות על פירושו( ט"יו. 'בתוס ועיין ח"פמ

 תפילה' מהל ט"פ ם"הרמב
 יקרא כי    ן"רמב

 תקמה מצוה – האם את תשלח שלח   החינוך ספר  ז
 תקנ מצוה - תחרש לא   החינוך ספר  י

 תקנב מצוה – אשה איש יקח כי   החינוך ספר  יג
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  טענת טוען כמו/  מחשבתו על מידה כנגד מידה/  וכפשוטו כמדרשו הפירוש - ופרשו    בחיי' ר  יז
 זוממים ועדים גנב                                      

 :כג פרק
 :פסוק

 תקסא מצוה – ומואבי עמוני יבא לא   החינוך ספר  ד
 ונשמרת    ן"רמב  י

 רע דבר מכל    טור
 )ישראל מכלל ולחןץ ישראל עם בתוך הרע לשון( הענין ד"בא )  378דף( ונשמרת  ח"מ

 מ אות ג שער תשובה בשערי עייין אבל
 לנכרי    ספורנו  כא

 "עמך אחיך וחי" מדין ריבית איסור/  מדריגה לבעל חומרה גוי של רבית - לנכרי    בחיי' ר
 שוה גזירה לדרשת תכליתית הנמקה - תבוא כי    בחיי' ר  כה

 :כד פרק
 :פסוק

 תקעט מצוה – כריתת ספר לה וכתב   החינוך ספר  א
 )מותרים שניהם אם אפילו ראשונה שנה חיוב( ) 386 דף( אשתו את ושמח   חכמה משך  ה

 )דבר לאותו עני אם עני נקרא עשיר( 3)88 דף( עני איש ואם   חכמה משך  יב
 )  388דף( חטא בך והיה   חכמה משך  טו
 ויפדך    ספורנו  יח
 הקודש לשון סוד/  חסד בעשיית הצניעות - תפאר לא    חייב' ר  כ

 :כה פרק
 :פסוק

 )למשפט באים לא נשים( )  392דף( ריב יהיה כי   חכמה משך  א
 תקצט מצוה – נעלו וחלצה   החינוך ספר  ט

 בחסד יבום מצות יסוד - יבנה לא אשר    בחיי' ר


