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Uפרשת אמר 

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 : 

 לך קדושיהיה  ח:כא

 תחללו ולא לב:כב

 הארץ תבואת את באספכם לט:כג

 העדה כל יד:כד

3) Рекомендуемые источники: 

 מטמאה אינה ולכן, משחית כוח בלי נשיקה מיתת/  הגבול היא שפה/  דביקות היא נשיקה ב"ר הקדמה
 : כא פרק

 : פסוק
 תהיו קדשים   ן"רמב  ו

 המקרא טעמי י"ע ביחזקאל ל"חז דרשת ביסוס/  באלמנה מותר הדיוט כהן - תהיו קדושים   בחיי' ר
 אשה והוא   ספורנו יג

 : כב פרק
 : פסוק

 ובקצרכם  אריה גור כב
 לשבתון לכם יהיה  ן"רמב  כד

 רצא מצוה – תעשו לא ובארצכם החינוך ספר
 כבש או שור  ספורנו כז
 רצד מצוה – בנן ואת אתו החינוך ספר  חכ

 רצו מצוה – ונקדשתי החינוך ספר לב
 ישראל בני בתוך  אריה גור

 השמיני ביום  Hirsch  לו
 לכם ולקחתם  Hirsch  מ

 תשבו בסכת  Hirsch  מב
 : כג פרק

 :פסוק
 /  לישראל רק נמסר העיבור סוד/  ישראל בארץ רק שנה עיבור מסורת - תקראו אשר  בחיי' ר  ד

  2מקיים ה"והקב גוזר ישראל/  ישראל ארץ חשיבות/  מעברים כיצד
 שו מצוה – לכם וספרתם החינוך ספר  טו
 הספירה ימי/  לפסח נגרר שבועות/  המקרא טעמי י"ע ל"חז דרשת ביסוס - ממחרת עד  בחיי' ר  טז

 המועד כחול
 והקרבתם  יקר כלי  יח
 בחדשהשביעי החינוך ספר כד
 תרועה זכרון חכמה משך  כד

 מסרו/  הדין יום ובענין תורעים במה תוקעים במה בענין הכתוב סתם - תרועה זכרון  בחיי' ר
 קבלת לולא/  נעלם הענין כי ברמז הכל/  ביובל כתוב תרועה דין עיקר/  לחכמים הכתוב

 בכתוב הסתימה דרגת כך ההעלם כדרגת/  המצוות עיקרי על אף לעמוד אפשר אי ל"חז
 שיג מצוה – בעשור אך החינוך ספר  כז
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 Hirsch   688 לח
 לכם ולקחתם   ן"רמב  מ
    Hirsch 692 

 שכד מצוה  החינוך ספר
 שכה מצוה  החינוך ספר  מב

 : כד פרק
 :פסוק

 סיני בהר' ולפר לפניה הפנים ללחם המקלל פרשת בין הפרשיות סמיכת - כולו הפסוק   בחיי' ר  י
 כשאדם לכון כיצד/  זאת פרשה נכתבה מה לשם/  בריב הקשור הקללה כיצד/  אחריה
 ברכה מברך

 בתורה המשפטים וחשיבות ערכאות איסור חומרת -' ה אני כי  בחיי' ר  כב


