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 פרשת יתרו

 

Disclaimer: Our recommending certain י"רש 's does not suggest in any way that not all the י"רש 's 

are important. Certainly, those who are מקיים שנים מקרא ואחד תרגום by learning י"רש  are מחויב to 

learn every י"רש . 

 

1 )s'י "רש- Fundamental:  

 

 למשה ולישראל א:יח

 'וגו' כי הוציא ד 

  ויחד יתרו ט:יח

 מכל האלקים יא:יח

 לפני האלקים יב:יח

 ויהי ממחרת יג:יח

 ויעמד העם' וישב משה וגו 

 עד הערבמן הבקר  

 לדרש אלקים טו:יח

 אנשי חיל כא:יח

  אנשי אמת 
 

 ביום הזה א:יט

 ויחן שם ישראל ב:יט

 ומשה עלה ג:יט

 אתם ראיתם ד:יט

 ועתה ה:יט

 'וישב משה את דברי העם וגו ח:יט

 וגם בך ט:יט

 את דברי העם 

 ליום השלישי יא:יט

 לעיני כל העם 

 היבל יג:יט

  היו נכונים לשלשת ימים טו:יט

 בהית הבקר זט:יט

 לקראת האלקים יז:יט

 בתחתית ההר 

 משה ידבר יט:יט

 על הר סיני' וירד ד כ:יט

 'פן יהרסו וגו כא:יט

 ונפל ממנו רב 

 לך רד כד:יט

 

  וידבר אלקים  א:כ

 את כל הדברים האלה 
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 זכור ח:כ

 ועשית כל מלאכתך ט:כ

 וינח ביום השביעי יא:כ

 למען יארכון ימיך יב:כ

 וכל העם ראים טו:כ

 ראים את הקולת 

  ויעמדו מרחק 

 בכל מקום אשר אזכיר את שמי כא:כ

 ותחללה כב:כ

 

 

2 )Mefarshim  Recommended: 

  

                              :פרק יח

 :פסוק

  את ישראל' כי הוציא ד משך חכמה   א

 (22דף )ה גר  "ד משך חכמה ג

 (הכרת הטוב) ויצא ספורנו ז

 עתה ידעתי ספורנו  יא

 ה מכאן"דף קד ד -לפני האלקים         גור אריה  יב

 ה כל דיין"דף קו ד -מן הבקר    גור אריה  יג

 ושפטו Hirsch  כב

 

  :פרק יט

 :פסוק

 (38דף )ה  בחודש "ד משך חכמה א

 וגם בך יאמינו לעולם ספורנו   ט

 (38דף )ה  ויענו "ד משך חכמה 

  אל משה' ויאמר ד Hirsch   י

 במשך היבל משך חכמה  יג

 ה ושופר אילו"דף קטז ד -היבל         גור אריה  

 (38דף )ה  ויתיצבו "ד משך חכמה יז

                                         

  :פרק כ

 :פסוק

 דף קכא -את כל הדברים האלה         גור אריה   א

דף ) (לפני התחלת הסוגריים עד)עד היינו שכל ישראל השומעים יאמרו לבניהם וידבר  דעת זקנים ח"מ

38) 

 אלקיך' אנכי ד Hirsch   ב

 דף קעחאלקיך ' אנכי ד אברבנאל 

  (38דף )ה  דע "ד משך חכמה 

 ם"מלבי 

 אחד' להאמין שיש לעולם א: מצוה כה -' אנכי ד ספר החינוך 

  לא תשתחוה Hirsch   ה

  ועשה חסד לאלפים אור החיים   ו

 ולשמרי מצותי העמק דבר 

 (המשך)פרשת יתרו 
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 שלא לישבע לבטלה: מצוה ל –לא תשא  החינוך ספר ז

 מצוה לא  -זכור  ספר החינוך ח

 זכור ן"רמב  

  Hirsch זכור  

          תעבד העמק דבר   ט

 שבת העמק דבר    י

 :מצוה לב –לא תעשה כל מלאכה  ספר החינוך 

 ואת כל אשר בם העמק דבר  יא

  כבד את אביך ואת אמך כלי יקר  יב

  אביך ואת אמךכבד את  אברבנאל 
 מצוה לג –כבד את  ספר החינוך 

 למען יאריכון  אור החיים 

 מצוה לה –לא תנאף  ספר החינוך יג

  לא תחמד Hirsch  יד

 לא תחמד אבן עזרא  

  לבעבור נסות אתכם ספורנו  יז
מקדש את ( )89ריש דף )ב "דד בתו"בא( 89דף )ה וזה "ובד( )38דף )ה ומשה "ד משך חכמה יח

 (הגשמיות

 לא תעשון אתי  Hirsch   כ

 מזבח אדמה תעשה לי  ספורנו  כא

  Hirsch  מזבח אדמה תעשה לי 
 

  

  


