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Uפרשת  ואתחנן 

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 : 
 אלקים' ה  כד: ג
 גדלך את  כד: ג
 ונושנתם  כה: ד
 והטוב הישר  יח: ו

2) Рекомендуемые источники: 

 "חנם" מלשון" חנון/ " התורה את מבאר משלי ספר/  הצדקה מעלות ב"ר הקדמה
 : ג פרק

 :פסוק
 הפסוק כל   טור  כה

 :ד פרק
 :פסוק

 המצוות מעשה הוא העיקר - ועתה   בחיי' ר  א
 תספו לא   בחיי' ר  ב
 ממנה ונלמדות בתורה כלולות החכמות כל - ושמרתם   בחיי' ר  ו

 ביניהם והקשר והחוקים המשפטים לשמירת האומות יחס - החוקים כל את
 חכמתכם היא כי   ספורנו  ו
 גוי מי כי   ספורנו  ז
 רההתו ככל   ספורנו  ח
 לך ושמר  Hirsch  ט

 את תשכח פן   ספורנו
 Hirsch  והודעתם 

 התורה מדרך להסיטו העלולים מדברים להתרחק החובה - השמר רק   בחיי' ר
 לך השמר רק   ספורנו
 והודעתם   ספורנו

 ישראל בארץ התורה מצוות קיום מקום עיקר - בארץ. . .  לעשותכם   בחיי' ר  יד
 'ה חלק  ספורנו  יט
 תורה חומשי חמשה כנגד )גופניים 2 רוחניים 3( החושים חמשת - יראון לא אשר   בחיי' ר  כח
 )'ה( הגלויים בנסים כלולים )אלקים( הנסתרים הנסים - הראית אתה   בחיי' ר  לה
 הנאמנה לקבלה בנוסף' ה אחדות על לחקור המצוה - והשיבות   בחיי' ר  לט
 יבדיל אז  זקנים דעת  מא

  עושרו/  בשלימות מצוה קיום שכר גודל/  מצוה לקיום ההתעוררות חשיבות - יבדיל אז   בחיי' ר
 הבורא בהשגת משה של

 במזיד בין בשוגג בין העונש מן מצילה - התורה וזאת   בחיי' ר  מד
 :ה פרק

 :פסוק
 תטז מצוה – רעך בית תתאוה ולא  החינוך ספר  יח

 דאורייתא גזירה - ולא   בחיי' ר
 :ו פרק

 :סוקפ
 תיז מצוה – שמע  החינוך ספר  ד

 " שמע הרב השימוש/  גיהנום נועד למי" / אלקיכם" ולא" אלוקינו' ה" מדוע - שמע   בחיי' ר
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 )'דרשו ועוד' עד( תורה במשנה
 ואהבת   ספורנו  ה

 תיח מצוה – ואהבת  החינוך ספר
  אהבה/  רחוקים קירוב דין/ ' ה אהבת הגדרת/  המצוה שלימות היא האהבה - ואהבת   בחיי' ר

 חשק לעומת
 תיט מצוה – לבניך ושננתם  החינוך ספר  ז

 תכ מצוה – …בשבתך בם ודברת  החינוך ספר
 תכא מצוה - ידך על לאות וקשרתם  החינוך ספר  ח

 תכב מצוה – לטטפת והיו  החינוך ספר
 תכג מצוה – מזזות על וכתבתם  החינוך ספר  ט

 :ז פרק
 :פסוק

  אינו תורה ספר מדוע/  ונפש גוף/  ובניקודן באותיותיה התורה קדושת - תחנם ולא   בחיי' ר  ב
 מנוקד

 תכז מצוה – בם תתחתן ולא  החינוך ספר  ג
  שבת כולו הוא הבא עולם/  המצוות מעשה עולם הוא שבת ערב הוא הזה עולם אשר   בחיי' ר  יא

 הגמול עולם הוא


