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 פרשת בלק

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 
con Shnaim Mikra VeEjad Targum estudiando el comentario de Rashi, deben leer todo su 
comentario. 

2)  Fuentes fundamentales רש"י : 

 עמי בני ארץ  ה:כב

 וגרשתיו  יא:כב

 אתנו את ויחבש  כא:כב

 האנשים עם לך  לה:כב

 ויקר  ד:כג

 ישראל רבע את ומספר  יב:כג

 הביט לא  כא:כג

 העין שתם  ג:כד

 עינים וגלוי נפל  ד:כד

 משכנתיך  ה:כד

3) Fuentes recomendadas: 

 הבטחון וגדרי המלך עניני ב"ר הקדמה
 : כב פרק

 :פסוק
 הקטע סוף עד)של דף(ונראה  משמואל שם  ב

  י"לב. מהגשמיות הרוחניות את להפריד נסו ובלק בלעם – הקטע סוף עד )שלא דף( ולפי
 במדבר וישארו לבד הרוחניות תהיה

 י"ב וליהפך גאות לצורך בלעם של ההכנעה אפילו - )150 דף( שיש מי במשנה  אמת שפת  ב
 פה לינו  Hirsch  ה
 לקלל בלעם של כוחו בענין ע"וראב ל"חז מחלוקת - ידעתי כי   בחיי' ר  ו

 נא לכה ועתה   ם"מלבי
 ישראל בזכות, ראויים שאינם לאלה שכינה גילוי - ויבא   בחיי' ר  ט

 הרשעים את רק בשאלותיו מטעה' ה - ויאמר
 לקלל או לברך בלעם של כוחו בענין - הדבר את ואך   בחיי' ר  כ

 האתון ותרא   ן"רמב  כג
 'ה ויגל   ן"רמב  לא
 תפקידן סיום עם מיד מתות בראשית ימי מששת הבריות - נטתה אולי   בחיי' ר  לג

 כג פרק
 :פסוק

 דרך ועל' עד( העולם אומות בין נמנה אינו ישראל עם/  לבד - בדד - לבדד עם הן   בחיי' ר  ט
 )'החכמה

 "כה" המלה של גלגולה - התיצב   בחיי' ר  טו
 כד פרק

 :פסוק
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 רבינו משה עם ובהשוואה בנבואה בלעם דרגת - תחזה אשר   בחיי' ר  ד
 מברכיך   ספורנו  ט
 אראנו  החיים אור  יז

 בנפילה בלעם נבואת - ויקם   בחיי' ר  כה
 ישראל של לכבודם בלעם נבואת - וישב

 כה פרק
 :פסוק

 דביקות ובין הצמדה בין אבחנה - ויצמד   בחיי' ר  ג
 התורה כתיבת באופן' נעם דרכי דרכיה' - ויקרב   בחיי' ר  ו


