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 פרשת תזריע

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 : 

 יזריע כי אשה  ב:יב

3) Fuentes recomendadas: 

 אחרון אחרון/  תחילה במחשבה מעשה סוף/  הנכונה בעת נכון דיבור/ ' מה ודבור האיש מחשבת ב"ר הקדמה

 עמל – האדם תכלית" / ראשית" דין"( / קדוש)" השם תואר לעומת"( קודש)" העצם שם/  חביב

 והמצוות התורה

 :יב פרק

 :פסוק

 תזריע כי אשה  אריה גור  ב

 בשר ימול  החיים אור  ג

 קסז מצוה – תגע קדשלא בכל  החינוך ספר  ד

 קסח מצוה – טהרה ימי ובמלאת  החינוך ספר  ו

 "בן"ל" זכר" בין מה/  בכתוב ומקורו נפל דין - טהרה ימי ובמלאת  חכמה משך

 היולדת של עולה בהמת טעם/  עשירה יולדת של העוף חטאת טעם - יונה ובן  חכמה משך

 בןשנתו  עזרא אבן

 :יג פרק

 :פסוק

 (ה"תרל – 721 דף) כי אדם  אמת שפת  ב

 לשלושה פרט, הרע על מוזכר' ית שמו אין( 'יהיה כי אדם ובמדרש'ב החל) - כי אדם    בחיי' ר

 ('באים נגעים מה על' עד) חכמים אמונת חשיבות/  הכלל מן יוצאים

 מעור עמק החיים אור  ג

 גורם/  אדם ולפי הנגע לפי הכהן קביעת/  הכפילות טעם - הכהן וראהו… הכהן וראה חכמה משך

 במצוות" נעם דרכי דרכיה" טעם/  הכהן בקביעת הזמן

 רבתי" ג"ה טעם - והתגלח חכמה משך  לג

 , ראש - שכל בין הקשר/  בנגעים מידה כנגד מידה - צרוע איש…ראשו ימרט כי ואיש חכמה משך   מד-מא

 הרוח גסות של החטא שורש/  גוף- מידות

 - אדם נגעי אפילו - הנגעים כל/  הכבד אל הקל מן עונש/  החטא על אות - הנגעים וכבס  בחיי' ר  נח

  בירושלים נוהגים אינם/  גמורה השגחה על ומורים נס הם הגעים/  ישראל בארף רק נהגו

 Hirsch  355,359,360,362,365,366 נט
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 פרשת מצרע

1) Fuentes fundamentales רש"י : 

 טהורות   ד:יד

 ארז ועץ   ד:יד

 בזאת   ג:טז

 הבד בגדי   כג:טז

2) Fuentes recomendadas: 

ולמוטב לטוב הלשון כוח ב"ר הקדמה  

 :יד פרק

 :פסוק

 תהיה זאת   Hirsch  ב

 למוטב או לטוב הדיבור כח על ל"חז מספרות מבחר - תהיה זאת    בחיי' ר

 תולעת ושני    אריה גור ד

 בדקדוק מקרא של פשוטו על ל"חז דרשת ביסוס - צפרים למטהרשני ולקח  חכמה משך

 Hirsch   371 ח

 קעד מצוה – יגלח השביעי ביום והיה  החינוך ספר ט

 (711 דף) ראשו את ה"ד  חכמה משך

 קעה מצוה – ורחץ  החינוך ספר

 Hirsch   376 י

 הכהן ולקח   ספורנו  יב

 תבאו כי  אליהו קול  לד

 נגע ונתתי  עזרא אבן לד

 ישראל בארץ רק הנגעים/  הדברות עשרת כנגד נגעים עשרה - נגע והנה   בחיי' ר לז

 /  הצרעת בתורת מידה כנגד מידה יסוד/  האדם צרעת לעומת הבית צרעת טעם - והזה  חכמה משך  נא

 עני קרבן שהביא ומצורע עשיר דין

 Hirsch נב

   דרכי דרכיה/ " הסתירה ויישוב הכתובים פשט לעומת ל"חז קבלת - התורה זאת   בחיי' ר  נו-נד

 התורה של בטכסט" נועם

 :טו פרק
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 :פסוק

 אשר וכל   ן"רמב  יא

 נידה/  דאורייתא כגזירות הרחקות/  נדה טבילת בדין הכתובים סתימת  בחיי' ר יט

 אדם במין רק/  זיבה לעומת

 רבינו של פשוטו פי ועל המדרש פי על הכתוב ביאור - מטומאתם ישראל בני את והזרתם חכמה משך לא

 תורת זאת  ספורנו לב


