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U פרשת   שפטים 

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 : 

 שנא אשר  כב:טז
 תלמד לא  ט:יח
 'ה לפני  יז:יט
 יהיו אשר  יז:יט

2) Fuentes recomendadas: 

 והמשפט השלום/ במרומיו השלום/  לשלום והלל שבח שיר ב"ר הקדמה
 : טז פרק

 :פסוק
 שפטים   החיים אור  יח

 תצא מצוה – ושטרים שפטים   החינוך ספר
       structure of the courts – (312 דף)  Hirsch       ד"ה תתן לך 

     connection of courts to justice; peshara – (314 דף)  כ           Hirsch       ד"ה צדק צדק תרדוף 
 אשרה איסור טעם – ז"וע ה"ד 357 דף   חכמה משך  כא
 human activity to G-d עד שורות– 6 ) 314 דף( תקים ולא ה"ד Hirsch                            כב

                  not acknowledgement of G-d שורות 12ד"ובא    ה"ד -מהסוף          Hirsch א 
 :יז פרק

 :פסוק
 תצו מצוה – תסור לא   החינוך ספר  יא

 דרבנן מצוות של גדר – ירושלמי ה"וד ומעתה ה"ד 361) דף ( תסור לא ה"ד   חכמה משך
 החיים אור  יד
 תצח מצוה – עליך לתת תוכל לא   החינוך ספר  טו
 לדורות או לשעה הלכה למצרים החזרה איסור - אמר' וה    בחיי' ר  טז
 תקג מצוה – לו וכתב   החינוך ספר  יח

 :יח פרק
 :פסוק

 כנגד מכוון מטה של מקדש בית/  משמרות לפי העבודה תחלוק/  והלוי הכהן - לבד    בחיי' ר  ח
 מעלה של מקדש בית

 ההם הגוים כתועבת לעשות תלמד לא    ן"רמב  ט
 תקי מצוה – קסמים קסם   החינוך ספר  י

 תהיה תמים    ן"רמב  יג
 תקטז מצוה – מקרבך נביא   החינוך ספר  טו

 נביאים שאר לעומת משה נבואת" / כמוני" דין/  יהושע מעמד - כמוני. . .  נביא    בחיי' ר
 מקרבך נביא   אריה גור

 תקיז מצוה – הנביא אך   החינוך ספר  כ
 יהיה ולא    ספורנו  כב

 יט פרק
 :פסוק

 חובה של" אם/ " לאברהם שהובטחו אומות עשר - ירחיב ואם    בחיי' ר  ח
  תיחשב כאכזריות האכזרים על הרחמנות - תחוס לא    בחיי' ר  יג

 :כ פרק
 תקכו מצוה   החינוך ספר ב: פסוק


