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U פרשת   נצבים 

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: 

 'ה ושב  ג: ל
2) Рекомендуемые источники: 

  וכלו עברו' ה תוכחות" / מסותרת מאהבה" במלה" מ"ב שונים פרושים/  התוכחה בחשיבות ב"ר הקדמה
 קיימים וישראל

 כט פרק
 :פסוק

  חטא עקב שבטלה סיני ברית למעמד מקביל אבמו ערבות ברית מעמד - ניצבים אתם   בחיי' ר  ט
 שבברית ההבטחות שתי/  העגל

  שונים פירושים/  ולמוטב לטוב המחשבה חשיבות/  פ"אע" = כי" - לבי בשרירות   בחיי' ר  יח
 על להעניש אפשר כיצד ביאורים/ ' מעבירה קשין עבירה הרהורי' ל"חז במאמר
 למעשה מחשבה מצרפים ז"ע בחטא רק/  מעשה בלי הרהורי

  במונח שונים פירושים/  הירדן במעבר נתחדש בנסתרות ערבות דין - הנסתרות   בחיי' ר  כח
 המשיח לימות גם התורה נצחיות" / נסתרות"

 ל פרק
 :פסוק

 'ה עד ושבת   מצ"ח  ב
 406)    זה לאחר הקטעים ושני -' ה עד ושבת  חכמה משך

 המצוה כי   ספורנו  יא
 מובטחת תשובה/  לבוא לעתיד הרע יצר ביטול/  גלויות קיבוץ שני - וקבצך ושב   בחיי' ר  ג-ב
 ושונא אויב/  ישראל ותשובת הגויים גרות/  לישראל ביחס ועשו ישמעל - אויביך על   בחיי' ר  ז

  ישמעל ושננאת עשו שנאת בין מה/                                                     
  חיצוניות לחכמות היחס/  הרוח גסי נגד )'ובמדרש' החל( - מעבר ולא   בחיי' ר  יב
  לעתיד היצר ביטול/  חלב ומילת בשר מילת/ ' ה להשגת תנאי מילה ברית - יעלה מי   בחיי' ר  יב

 מלמדות אותיות/  לבוא
 בההתשו על שמדובר ן"הרמב שיטת/  בלב תלוי הכל/  המצוות סוגי שלושת - בפיך   בחיי' ר  יד
  ימות: הסדר/ הקץ מחשב/  לרשע תורה לעומת לצדיק תורה/  חפשית בחירה - ראה   בחיי' ר  טו

 על ן"והרמב הקבלה ויודעי ם"רמב מחלוקת/  הבא עולם - המתים תחיית - המשיח
 התחיה אחרי הבא עולם של אופיו


