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 פרשת כי תשא

 

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:  

                        

 אהל מועד ונתת אתו על עבדת טז:ל

 וחלבנה לד:ל

 

 ובדעת ג:לא

 בגדי השרד י:לא

 לדעת יג:לא

 וינפש יז:לא

 ככלתו יח:לא

 לדבר אתו 
 

 לך רד ז:לב

 הניחה לי י:לב

 זכר לאברהם יג:לב

 

 הדבר הרע ד:לג

  'כל מבקש ד ז:לג

 ושב אל המחנה יא:לג

 ויאמר אני אעביר יט:לג

 הנה מקום אתי כא:לג

 

  ואיש לא יעלה עמך ג:לד

 את הדברים האלה כז:לד

 ואחרי כן נגשו לב:לד

                                                            

2 )Mefarshim  Recommended: 

  

  :פרק ל

 :פסוק

 ם"מלבי יב

 מצוה קה ספר החינוך יג

 מחצית השקל בשקל הקדש ן"רמב 

 ועשית כיור ספורנו  יח

 מצוה קז ספר החינוך כה

 מצוה קה ספר החינוך לב
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 ושחקת ממנה   גור אריה  לו

 

  :אפרק ל

  :פסוק

  ם"מלבי ב

 ם"מלבי יג

  Hirsch ואתה 
 (111)ה ופוק "ודה ושמרתם "ד משך חכמה יד

 ביני ובין בני ישראל Hirsch  יז

  Hirsch  יח

 ויתן  אבן עזרא  
 

  :פרק לב

  :פסוק

                                  אשר ילכו לפנינו אור החיים   א

 וירא העם Hirsch   א

 ויבן מזבח לפניו בחיי' ר   ה

   Hirsch  טו

  Hirsch  יז

                                                         Hirsch  יט

 ה מדרש"פ ד' ס קול אליהו כח

  תרגום יונתן בן עוזיאל  כט

 מי אשר חטא ספורנו  לג

 ועתה לך Hirsch  לד

 

  :פרק לג

  :פסוק

      וישמע העם Hirsch   ד

  ובמה יודע אפוא ספורנו  טז

   Hirsch  יח

  ויאמר ספורנו   כ

 הנה מקום אתי דעת זקנים  כא

  Hirsch          
 ה הראוהו"דף רי ד -וראית    גור אריה  כג

 

 

 :רק לדפ

 :פסוק

 ויעבר Hirsch   ו

 כי עם קשה ערף הוא ספורנו   ט

            ויאמר הנה אנכי Hirsch י

 אלקי מסכה Hirsch  יז

 כל פטר רחם Hirsch  יט

 וחג השבועות Hirsch  כא

 כי אוריש Hirsch  כד

  Hirsch והרחבתי את גבולך 

 (המשך)פרשת כי תשא 
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 לא תשחט Hirsch  כה

 ראשית בכורי Hirsch  כו

 אל משה' ויאמר ה Hirsch  כז

 כתב לך בחיי' ר  
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