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Uפרשת נשא 

1) 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. 

2) Фундаментальные источники רש"י : 

 אחד פר  כא:ז

 כבשאחד  כא:ז

3) Рекомендуемые источники: 

 ' ה עבודת היא אף המצוות בקיום השמחה/  רשע לחכם שבח אין/  העולם בקיום המשפט חשיבות ב"ר הקדמה
 עבודת' - שמחה מדין במקדש השיר/  'ה את עובדים אחרים בראיית השמחה/  העבודה שלימות לידי ומביאה
 'עבודה

 : ד פרק
 :פסוק

 Hirsch  47  כז
 :ה פרק

 :פסוק
 Hirsch  52  ב
 שסב מצוה – צו החינוך ספר  ב

 וישלחו משמואל שם
 המחנות מן הטמאים שילוח דיני סיכום - וישלחו  בחיי' ר

 Hirsch   55 ה
                     56      Hirsch   

 והתודו אמת שפת  ז
 שסד מצוה – והתודו החינוך ספר

 שסה מצוה – תשטה אישאישכי  החינוך ספר  יב
 מעל בו ומעלה  אריה גור

 והביא   Hirsch  טו
 שסו מצוה – עליושמן יצק לא  החינוך ספר

 הדין מידת על מעידה למפרע הוכה שם כתיבת - מנחת   בחיי' ר  יח
 :ו פרק

 :פסוק
 תאותיו על כמולך הזיר/  פלא היא מתאות פרישה/  פרישות היא נזירות-איש  בחיי' ר  ב
 שעד מצוה – ראשו פרעשער גדל החינוך ספר  ה
 החידוש על עונה אינו טעמו/  נזיר בקרבן ן"הרמב טעם/  נזיר בקרבן החידוש - ביום  בחיי' ר  יג

  2")הקבלה דרך על" עד(
 שעח מצוה – תברכו כה  החינוך ספר  כג

 טעם/  מברך נשוי כהן רק) 'התוספות בעל זקן יצחק רבי הרב ובשם'ב החל( כותבר כה  בחיי' ר
 ואביהר נדב מות עם וקשר

 :ז פרק
 :פסוק

 משה י"ע במשכן וסתירה בנין על ל"חז לדעת בכתוב מקור - ביום ויהי  בחיי' ר  א
 נשיאי הם   ספורנו  ב
 עלשני עגלה   ספורנו  ג

 וקרבנו   ספורנו  יג
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 תורה ללומדי קדימה זכות- השני ביום   בחיי' ר  יח
 השביעי ביום זקנים דעת  מח
 מצדיקים חלוקים טעמים/  ונשיא נשיא כל קרבנות על הכתוב חזרת טעם - קערות  בחיי' ר  פד

 'שם הוא באשר' כבוד חולקים/  חלוקות פרשיות
 משה ובבא  ספורנו  פט
 אתו לדבר   ספורנו  פט

 /  הנביאים שאר על משה מעלת/ ' ה אל המדבר משה/  נייד סיני הר מעין משכן - וישמע   בחיי' ר
 'האנושי המין השגת תכלית'


