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Uפרשת חקת 

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 : 

 מרים שם ותמת  א: כ

 הםלע המן   י: כ

 לקראתך אצא בחרב פן  יא: כ

 אדום ארץ גבול על  כג: כ

 ישראל בית כל  כט: כ

 מלאכים ישראל וישלח  כא:כא

3) Рекомендуемые источники: 

 שפטיםמ - חוקים - לעדות מצוות ג"תרי חלוקת ב"ר הקדמה
 : יט פרק

 :פסוק
 Faith or Fear   40-97      א

 – במדרש ה"ד  311 דף   אמת שפת
  The  חוק of nature connects everything back to the source of purity  

 – י"ברש ה"ד  134 דף   אמת שפת
Understanding spirituality requires involvement   

 חקת זאת    ספורנו ב
 Hirsch    328  ג

  שבעה/  טומאה מעלות שש/  מתכת=  חרב/  והטומאה החרב בין הקשר - חרב בחלל    בחיי' ר  טז
 משקין סוגי

 :כ פרק
 :פסוק

 המדבר בתקופת הארבעים ושנת ראשונה שנה - העדה כל     א
 בנבואתו טעה לא משה    ש"שמ  יב-ז
 את קח    ספורנו  ח

 את קח    ח"אה
 התורה כמפרש תהילים ספר" / הוצאה" מושג/  המים טיב - מימיו ונתן    בחיי' ר

 המטה את קח    ן"רמב
  אלבו י"הר ה"ד   חכמה משך  יא

 297) דף( ויתכן ה"ד
 כמלאך משה את ראו ישראל בני - מלאך ושלח    בחיי' ר  טז
 הכתוב בלשון מידה כנגד מידה - אהרון את קח    בחיי' ר  כה
 כשנתחנך הלבשתם עם והקשר בגדיו את אהרון הפשטת סדר - משה ויפשט    בחיי' ר כח

 מסוימות עובדות לציון המקום בקביעת הכתוב רגישות - אהרון וימת    בחיי' ר
 :כא פרק

 :פסוק
 בלחם   זקנים דעת  ה
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  למידת כמחנך מן/  מלאכים של כאוכל מן/  ישראל בני תלונות הסבר - לחם אין כי    בחיי' ר
 ועונשו החטא בין קשרה/  הבטחון

 לך עשה   זקנים דעת  ח
 ובמות   זקנים דעת  כ
 כפשו ולא הרעיון פי על מדרש ביאור/  עוג זיהוי/  משה פחד ממה - תירא אל    בחיי' ר  ל


