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U פרשת   ראה 

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 : 
 מחסורו די  ח:טו
 יחסר אשר  ח:טו

2) Рекомендуемые источники: 

 העצלות מידת בגנות ב"ר הקדמה
 : יא פרק

 :פסוק
 אנכי ראה   ספורנו  כו
 הארץ ישוב מצוות – וירשתם ה"ד  חכמה משך  לא

 :יב פרק
 :פסוק

 להעלמתו )ם"רמב( טעמים שלושה/  ומתמיד מאז ידועה היתה המוריה הר מעלת - אם כי   בחיי' ר  ה
 וגבעון נוב להיתר בקשר ירושלים הזכרת/  הבמות והיתר שילה דין - הנחלה ואל   בחיי' ר  ט
 הכרמל בהר אליהו של שעה הוראת דין - מקום בכל   בחיי' ר  יג
 תלז מצוה – כן תעשון לא  החינוך ספר  יד
 תנ מצוה – תעזב פן לך השמר  החינוך ספר  יט
 צויתך כאשר   ן"רמב  כא
 הטוב תעשה כי  החיים אור  כח
 1461  ספרי  כט

 :יג פרק
 :פסוק

 תנד מצוה – תסף לא  החינוך ספר  א
 תשמעו ובקלו   ן"רמב  ה

 ב"עוה שכר הבטחת/ ' בה דביקות/  תפילה - עבודה/  נביאים -" קול" - כולו הפסוק   בחיי' ר
 ותפלה תורה בין הבדל – אתכם המוציא  זקנים דעת  ו

  )מילתא למיגדר, שעה הוראת, צוחזק( התורה מצוות נגד המצוה נביא דיני - דבר כי   בחיי' ר
 קול בת ולא נבואה/

 בשניהם הצורך/  התורה בנאמנות וקבלה ידיעה - ידעת לא אשר   בחיי' ר  ז
 תסד מצוה – באש ושרפת  החינוך ספר  יז
 ה"הקב אצל שמחה הוי לא רשעים של מפלתו – לעשות ה"ד 153 דף  חכמה משך  יט

 :יד פרק
 :פסוק

 אתם בנים   ן"רמב  א
 ט"פ  אריה גור  א
 )לאכילה מותרים הם אלה אסרה רק( ח"פ אסורות מאכלות' מהל א"פ   ם"רמב  ד

 מעשר ותמצ מעלת על מאלף סיפור/  תמוהה ל"חז דרשת ביאור - למען   בחיי' ר  כג
 :טו פרק

 :פסוק
 תתן נתון   ן"רמב  י

  בארץ תעלתה עיקר/  אבינו מאברהם ירשנו אותה הצדקה מצות מעלת - יברכך   בחיי' ר
 השמיטה שנת והפסד בארץ התלויות צדקה מצוות על נוסף/  ישראל

 :טז פרק
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 :פסוק
 השביעי וביום   ספורנו  ח

 תפח מצוה – בחגך ושמחת  החינוך ספר  יד
 ז"בעוה בשמחה )"אך"( המיעוט - שמח אך והיית   בחיי' ר  טו


