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 פרשת אחרי מות

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 : 

 תלכו לא ובחקותיהם   ג:יח

 בהם ללכת   ד:יח

1) Рекомендуемые источники: 

 רוחנית בעליה ההדרגה/  המלכות ליראת קודמת עולם מלכושל יראת ב"ר הקדמה
 : טז פרק

 : פסוק
 בענן כי   ספורנו  ב
 עדת ומאת   ספורנו  ה
 אחד וגורל   ן"ברמ  ח

 ונתן   ספורנו  יב
 מצב ובכל מקום בכל ישראל לעמו השכינה הצמדת - אתם השוכן  בחיי' ר טז
 גדול כהן/ חכמים אמונת חשיבות/  השרת מלאכי על הגדול הכהן עדיפות - אדם וכל  בחיי' ר  יז

 ק"בקוה ולא בעזרה נפגע צדוקי
 ביום כי  ספורנו  ל

 זאת והיתה  ספורנו לד
 : יז קפר

 :פסוק
 יחשב דם  ספורנו  ד

 נפשהבשר כי  ן"רמב  יא
 : יח פרק

 :פסוק
 אל דבר חכמה משך  ב
 ב"בעוה שכר של מדריגות 3 - ודע ד"בא תעשו משפטי את  ן"רמב  ד
 ומצוות תורה של חיים סוגי ארבעה - יעשה אשר  בחיי' ר  ה
 המובא ן"להרמב סתרים במגילת לעיין ההכרח ומן( ערוה איסורי טעם -איש כל ואל  ן"רמב  ו

 )בחיי ברבינו כ"ועייןג העיבור סוד מכלל ה"ד קא דף שעוול במהדורת
 הארץ ותקא  ן"רמב  כה
  2הנפשות ונכרתו  ן"רמב  כט

, ")הנפשות ונכרתו(" נפש, ")עמו מקרב האיש ונכרת(" גוף: כרת סוגי שלושה - ונכרתו בחיי' ר
 הבהמה  כנפש לא, נצחי עונש אלא שכר העדר אינו לרשעים עונש") / תכרת הכרת(" שניהם

 הפילוסופים מחקר נגד/  אחר למקום מחצבתה ממקור כריתות/  לגמרי שתתבטל
 למנוע התורה עמל/  בשלימותה הגוף אל מגיעה הנפש/  הנביאים מפי ל"חז של קבלתם לעומת
 הנפש הישארות יסוד על מעידה כרת הזכרת/  דכסיפא נהמא
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 פרשת קדושים

1) Фундаментальные источники רש"י : 

 תהיו קדושים   ב:יט

 עמיתך תשפט בצדק   טו:יט

 בעמך רכיל תלך לא   טז:יט

 המלך אחרי לזנות   ה:כ

2) Рекомендуемые источники: 

 המלך דוד אכילת/  וגוף מאכל, דיבור, מחשבה" תאוות סוגי ארבעה/  מלאך במדרגת הראשון אדם ב"ר הקדמה

 לך במותר צמךקדשע/ 

 :יט פרק

 :פסוק

 הקדושה שער ל"רמח  ב

 אליהם אברבנאל

 תהיו קדשים ן"רמב

 ואביו אישאמו חכמה משך  ג

 תשבעו ולא ם"רשב  יב

 רכז מצוה – תשבעו ולא החינוך ספר

 תשנא לא ן"רמב  יז

 תשובהב אפשר שאי בזה הגזל חומרת/  עשיה משעת או מחשבה משעת עליו לעבור - במשורה בחיי' ר  טו

 רלו מצוה – רכיל תלך לא החינוך ספר  טז

 רלז מצוה – תעמד לא החינוך ספר

 רלח מצוה – תשנא לא החינוך ספר  יז

 רלט מצוה - תוכיח הוכח החינוך ספר

 'ה אני   Hirsch יח

 תנחשו לא  אריה גור כו

 הוצאתי אשר  אריה גור לו

 :כ פרק
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 :פסוק

 ישראל בני ואל  ספורנו ב

  2הוא דחס  ן"רמב  יז

 " עמים/  שמים לשם זאת הבדלה/  שנאה מעוררת הגויים מן ההבדלה - ואבדיל  בחיי' ר  כו

 :טו פרקהאור בעלי ישראל לעומת חשוכים=

 


