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 פרשת שלח

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 : 

 שנה ארבעים  לג:יד

3) Рекомендуемые источники: 

 פנים כל על מובטחת אינה דשמיא סייעתא תחול עליה רק - הטבע בדרך ההשתדלות חובת - ב"ר הקדמה

 : יג פרק

 :פסוק

 לך שלח  ן"רמב' ר  ב

  בחטא למשה התועלת/  ישראל של) רצויה לא אפילו( זמהיו יסוד על' ה מצות - לך שלח   בחיי' ר

  היו צדיקים מרגלים/  מרגלים עשר י"ע ישראל כלל של קולקטיבית אחריות/  המרגלים

  לרשעים והתהפכו

 רב ספורנו  יח

 חלב זבת וגם  ן"רמב  כז

 472  חכמה משך  ל

 דבת ויצאו   ן"רמב  לב

 :יד פרק

 :פסוק

 צלם סר  אמת שפת  ט

 הם לחמנו כי  חייםה אור

  טענת לולא, ישראל במקום" גדול גוי" להיות מוכן היה שמשה א"הרשב שיטת - ושמעו   בחיי' ר  יד-יג

 הסיבות כסיבת ישראל כוח/  וכנען מרים אצל' ה חילול

  ג"י מתוך שש רק בהזכרת משה של המידה קנה) 'שהזכיר מה כי ודע'ב החל ( ועתה בחיי' ר  יז

 /  האבות בארץ שמאסו לאלה אבות זכות אין, העגל חטא לעומת/  הרחמים מידות

 העונש את לבטל ולא לדחות - ן"הרמב כשיטת" כדבריך סלחתי"

 עון פקד   ספורנו  יח

  ולכן הפוך השם - מידה כנגד מידה/  הדין מית על מעיד למפרע הויה שם - והביאותיו   בחיי' ר  כד

 אחורנית חוזרים

  של כבודם מפני במדבר מתו/  במדבר מות בגזירת היו לא ואהרון משה - םאת אם   בחיי' ר  ל

 4מצוותיה קיום את בה להשלים המתים בתחית י"לא להיכנס עתידים/  ישראל

 :טו פרק

 :פסוק

 שפה מצוה – ערסתכם ראשית  החינוך ספר  כ

 שפו מצוה – ציצת להם ועשו  החינוך ספר  לח

  כנגד שקולות מצוות שלוש) 'פעמים שלוש בפרשה שהזכיר םוהטע'ב החל( לכם ועשו   בחיי' ר

  עד( היום אחר הולך הלילה בקדשים/  השמיני או השביעי ביום הים שירת/  התורה כל

 )'רמז זו שמצוה ולפי'

 שפז מצוה – תתורו ולא  החינוך ספר  לט

 

 


