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Uפרשת בהעלתך 

1) 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. 

2) Fuentes fundamentales רש"י : 
 נגרע למה   ז: ט
 המקום אל אנחנו נםעים  כט: י
 ימים דרךשלשת  לג: י

 וירדתי  יז:יא
 בקרבכם' ה את  כ:יא
 ישחט ובקר הצאן  כב:יא
 ותדבר  א: ב
 ויצאושניהם  ה: ב

3) Fuentes recomendadas: 

 /  הבא בעולם השמחה מהות/  כרת סוגי) / רשע נפש( תלוי אור לעומת) הצדיק נפש( צמאיע אור ב"ר הקדמה
 'ית ובהשגתו בתורה האורות

 : ח פרק
 :פסוק

 וידבר   ן"רמב  א
 ומנורה מטה של מנורה/  הסוד הוא העמוק הפשט/  הכתוב סרוס י"ע הפשט - מול אל  בחיי' ר  ב

 )ה"על( מעלה של
 במעלותיהם דרגות שלוש לפי לויים של תנופות שלוש - והניף   בחיי' ר  יא
 ואתנה  אריה גור  יט

 :ט פרק
 :פסוק

 'ה וידבר   ן"רמב  א
 'ה וידבר   ספורנו  א
 סברא לעומת קבלה/  כעונש למשה נחשב לא מדוע/  הלכה ממנו נתעלמה- עמדו   בחיי' ר  ח
 יהיה אישאישכי ה"ד  חכמה משך  י

 שפ מצוה – בחדשהשני  החינוך ספר  יא
 טהור הוא והאישאשר  Hirsch  יג
 העלות ולפי   ספורנו  יז
 ובהאריך   ספורנו  יט
 ויש   ספורנו  כ

  2חדש או ימים   ספורנו  כב
 :י פרק

 :פסוק
 שפד מצוה – מלחמה תבאו וכי  החינוך ספר  ט

 משה לבקשת טעמיםשונים/  אמונה קטני לב לחזק כדי השימושבטבע - והיית   בחיי' ר  לא
 יתרו מאת

 :יא פרק
 :פסוק

 /  ומרגלית מרים עם הפרשיות סמיכות/  במצרים שקיבלו) גנאי( דגה - הקישואים את   בחיי' ר  ה
 "חנם" במצרים אכילה/  רוחני כמזון המן

 לי מאין  זקנים דעת  יג
 מכוונות מביבלנטיותא הן מנוקדות בלתי אותיות/  תורה ספר מנקדים אין משוע - ככה ואם   בחיי' ר  טו
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 איש שבעים   ן"רמב  יז
 חכמה משך  יח-יא
 "נסע ורוח" -" הרוח מן ואצלתי/ "' ה ותשובת משה תמיהת פירוש - ששמאות   בחיי' ר  כא
 ימות על וניבאו ישראל לארץ נכנסו/  הענוה מידת בזכות הקודש לרוח זכו -' ה וירד   בחיי' ר  כה

 משה של ורוח לעומת/ ה מאת רוח/  המשיח
 ויען   ן"רמב  כח
 )משה( והתלמיד) 'ה( הרב של" יתן מי/ " נביאים וכולם יצר אין לבא לעתיד - יתן ומי   בחיי' ר  כט

 :יב פרק
 :פסוק

 נא ויאמרשמעו  זקנים דעת  ו
 בו אדבר בחלום   ספורנו

 נסע לא והעם  ספורנו  טו
 פרטית השגחה על הוכחה היא םהעול בהנהגת מידה כנגד מידה - נסע לא והעם   בחיי' ר


