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 פרשת צו

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: 

 צו את אהרן  א:ו
 וממחרת והנותר ממנו יז :ז
 לעוף ולבהמה כו :ז
 קח את אהרן ב :ח
 הקהל אל פתח אהל מועד ג :ח
 זה הדבר ג :ח
 ויז ממנו על המזבח יא :ח

2) Рекомендуемые источники: 

  :פרק ו

 רצויים ושלמים עולה קרבנות/  במידות להפריז לא/  ובעוני שבעושר תהסכנו/  טובים בחברים החשיבות ב"ר הקדמה
 ואשם חטאת לעומת

 :פסוק
 התורה זאת   יקר כלי  ב
   Hirsch  168 ב

 בוראו את לעבוד הנביא חיות גודל/  רקרבנות תורת סיכום - אהרון את צו   בחיי' ר
   Hirsch  172 ג

 .מתמעט כבודו…עצמו בכבוד המרבה וכל עד )להמההתח שורות 9( מזה ולמדנו ד"בא   בחיי' ר
     Hirsch  174 ד
 ב"קל מצוה – תוקד תמיד אש  החינוך ספר  ו
 תלמידי של פרנסה בדין/  מינים תשובה/  חטאת מקרבן הכהן אכילת מצות טעם - ממנה והנותרת  חכמה משך  ט

 הרבנות מן חכמים
 ו"קל מצוה – ובניו אהרן קרבן זה  החינוך ספר  יג
 Hirsch  187 טו
 מנחת וכל  זקנים דעת  טז
 חטאת וכל חכמה משך  כג
 תאכל אשר נפש כל   ן"רמב  כז

  :ז פרק
  :פסוק

 תורת וזאת   אברבנאל  א
 קמג מצוה – הזבח מבשר והנותר  החינוך ספר  יז
 קמד מצוה – יאכל האכל ואם  החינוך ספר  יח
 לדורות קרבנות לבין המילואים קרבנות בין וההבדל המעבר - תביאנה ידיו  חכמה משך  ל

 מאת לקחתי  חכמה משך  לד
 סיני ומדבר סיני הר - צוה אשר   בחיי' ר  לח

 הפטרה ובדיעבד לכתחילה קרבנות - צותו ביום   בחיי' ר
 :ח פרק

 :פסוק
 עצמה התורה מן בתורה ישירה מובאה - העדה אל משה ויאמר  חכמה משך  ה
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 )ךהמש(צו פרשת 
 
 על בגד כל- מכפרים כהונה בגדי/  הדיוט כהן לבגדי גדול כהן בגדי בין ההבדל - אבנט ואות ויחגר  חכמה משך ז

 וכפרתן מסוימות מעבירות והתרחקות כיפורים יום דין/  בירות שרשי שלושת/  זרה עבודה מחשבת דין/  אחר חטא
 ז"ע על כמכפר אפוד/  זרה עבודה חטא על וכפרה הכהן אהרן דין - בו לו ויאפוד  חכמה משך

 כתובים וספרי נביאים ספרי/  הקודש לרוח נבואה בין/  ותומים אורים עניני - החושן אל ויתן   בחיי' ר  ח
 הראויים זמנים" /ולילה יומם" דין/  עבודתם את ולעזוב לצאת הכהנים על איסור - אהל ופתח   בחיי' ר  לה

 אבילות ימי שבעת/  למלאכה


