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 פרשת שמיני

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 : 

 אכבד העם כל פני ועל   ג:י

 ישראל בית כל ואחיכם   ו:י

 אהרן וידבר   יט:י

 החיה זאת   ב:יא

 הטהור ובין הטמא בין   מז:יא

3) Fuentes recomendadas: 

 /  כגוזמה המספרשבעה, בפשט/  הכחמות כל את כוללת התורה/  אמונתם ובין אמונתנו בין השוואה ב"ר הקדמה

 במדרש המספרשבעה חשיבות

 :ט פרק

 :פסוק

 עצב שבצידן בהיסטוריה שמחות שבע/  במשכן שמונה המספר חשיבות - ויהי   בחיי' ר  א

 נצד בחינה) עולות שני ישראל הקריבו למה ת"וא ד"בא מהסוף שורות 22 – נח דף  אריה גור  ב

 (שלמותו מצד ובחינה והתחלת

 לך קח  אריה גור

 העגל חטא ובין יוסף מכירת בין הקשר -( לחטאת עיזים שעיר קחו)  חכמה משך  ג

 משה ויאמר  משמואל שם  ו

 ד"הע

 העגל במעש ישראל בני חטא לבין אהרון חטא בין ההדדי הקשר - חטאתך את ועשה  חכמה משך  ז

 וברכה תפילה ובין קטורת בין הקשר/  השמיני ליום עד ככהןגדול - משה ויבא   בחיי' ר כג

 שנתכפר לבשר מבקשים משה וגם אהרן שגם הטעם - מועד אהל אל ואהרון משה ויבא  חכמה משך

 העגל חטא להם

 כבוד וירא   ם"רשב

 פרענות של אשים ושש ריצוי של אשים שש/  כבתה לא -' ד אשמלפני ותצא   בחיי' ר  כד

 אש ותצא   ם"רשב

 :י פרק

 :פסוק

 ישראל בני ויקחו   ם"רשב א

 אש ותצא   ם"רשב  ב

  2וימתו   בחיי' ר  ב

 הגוף/  הגוף מן הגדולה הנשמה היפרדות של שריפה/  ואביהוא נדב מות - ותצא   בחיי' ר

 יפת בזכות סנחריב אצל גם כך/  שלמים והבגדים

 ואביהו נדב מות/  לישראל למחילה קודם יתברך שמו קידוש מדוע - דבר אשר הוא חכמה משך ג

 ויקהל ובמדרש ה"וד ועזריה מישאל חנניה הצלת לעומת

 זה את אך  בחיי' ר ד

 רשי פירוש את מפרש - עוזיאל בני  בחיי' ר

 קמט מצוה – תפרעו אל ראשיכם החינוך ספר  ו
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 (המשך) שמיניפרשת 

 קנ מצוה – תפרמו לא ובגדיכם החינוך ספר

 :יא פרק

 :פסוק

 החיה אתז  ספורנו  ב

 בחיי' ר

 ,  אדום= חזיר/  גלויות ארבע כנגד/  בלבד אחד סימן בעלי סוגים ארבעה - הגמל את  בחיי' ר  ז-ד

 שלישי בית בבנין וחלקו

 גרה והוא החיים אור  ז

 סנפיר   ן"רמב  ט

 ושקץ   ן"רמב  יא

 תשקתו אלה ואת  אברבנאל  יג

 תשקצו אלה ואת   ן"רמב

 נועם דרכי דרכיה/  השרצים שמונת בין הנחש נזכר לא ועמד - והחמט   בחיי' ר  ל

 דאורייתא פלוג לא - יתן וכי   בחיי' ר  לח

 הקודש לשון סגולת/  בכתוב אותיות להשמטת טעמים - תטמא ולא   בחיי' ר  מג

 difference between טמה and טמא 202 דף בם ונטמתם          Hirsch מד

 categories of Tumah– ( 312 We have – to end of c 3 דף(   Hirsch ומ


