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 פרשת שמות

 

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: 

  

 

 נתחכמה לו י:א

 

 ויגדל משה יא:ב

 ויירא משה יד:ב

 אכן נודע הדבר 
 

 מתוך הסנה ב:ג

  יד:ג

  זה שמי לעולם טו:ג

 יוזה זכר 
 

 גם מתמול י:ד

 ויחר אף יד:ד

 על החמר כ:ד

                                                בני בכרי כב:ד

 

 ויכו שטרי בני ישראל יד:ה

 

  עתה תראה א:ו
 

2 )Mefarshim  Recommended: 

  

  :פרק א

 :פסוק

 ואלה שמות  ספורנו   א

 Hirsch  ואלה שמות 

 ואלה שמות  ן”רמב   

 ואלה שמות   משך חכמה 

 פרו וישרצו  ספורנו   ז

 ותמלא הארץ   

 ויקם מלך חדש  בית הלוי   ח

                   ויקצו  העמק דבר  יב

 וימררו את חייהם  ספורנו  יד
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  :פרק ב

  :פסוק

 ותרא אותו כי טוב כלי יקר ב

 ה ומספר שלשה ירחים"ד כלי יקר 

  ותקח לו העמק דבר   ג

 ותחמרה אבן עזרא 

 'ותאמר אחתו וגו כלי יקר ז

 יםה בפסוק ויהי בימ"מט ד' ס קול אליהו יא

  Hirsch ויהי בימים ההם 

 ויאמר לרשע  כלי יקר יג

 ה ומדרשו"דף יד ד -אכן נודע הדבר         גור אריה  יד

 ותעל שועתם בחיי' ר  כג

                              

  :פרק ג

 :פסוק

 אליו' וירא מלאך ד  Hirsch ב

 אליו' וירא מלאך ד  ן”רמב 

 אליו' וירא מלאך ד  ספורנו 

 אליו' וירא מלאך ד  העמק דבר 

 אליו' לאך דוירא מ  ם"מלבי   ב

 אסרה נא  ם"מלבי   ג

 משה משה  ם"מלבי   ד

      של נעליך  Hirsch   ה

  של נעליך  ם"מלבי   

 ויסתר משה פניו  ם"מלבי   ו

 וכי אוציא  ש"שמ  יא

 ואמרו לי מה שמו  ן”רמב  יג

   ספורנו  יד

 Hirsch   

 ויאמר עוד  אבן עזרא טו

 

  :פרק ד

 :פסוק

 'ויען משה וגו אור החיים   א

 ( 54דף )ויען ןיאמר  משך חכמה 

 ויען משה העמק דבר   

 

   לנחש העמק דבר   ג

 (54דף )לך שוב מצרים  משך חכמה יט

 ה העני"דף כד ד -כי מתו         גור אריה  

 (54דף )לך שוב מצרים  משך חכמה 

 ה חמור"דף כה ד -על החמר         גור אריה   כ

 הנה אנכי הרג את בנך בכרך ספורנו  כג

 

  :פרק ה
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 :פסוק

  'לדבר בשמך וגו  אור החיים  כג

 

 :פרק ו 

 :פסוק

 (55דף )ולקחתי  משך חכמה ז

 (56דף)ה ויתכן "ודויצום  משך חכמה יג

 עד כל מה שנדרש –להוציא את בני ישראל מארץ מצרים  העמק דבר 

 (56דף )אלה ראשי בית אבותם  משך חכמה יד

ד "בא( 2, גדולתו עד כל שבט לוי' ד ואהרון הי"בא( 1 –אלה ראשי בית אבותם  העמק דבר 

סוגל ד אבך משה עד מ"בא( 3, כמבואר ברבה במדבר עד מצוינים בגדולה ובמעלה

 לתורה

 הוא אהרן ומשה  העמק דבר כו
 אלא עד גדולת משה הרבה מאהרן' ז לא הי"ה כ"ד - ' וגו' ויהי ביום דבר ד העמק דבר כח

אהרן עד מי מריבה ' ז שהי"ה כ"ד -( השני אחרי הם המדברים)' וגו' ויהי ביום דבר ד  

 פ"וכ

 

 :פרק ז

 :פסוק

 ר יבוארד אלא כל המאמר עד כאש"בא - ולא ישמע אליכם העמק דבר ד

 מארץ מצרים  

 בשפטים גדולים  

 

 

 :פרק ח

 :פסוק

  התפאר עלי העמק דבר ה
 

 :פרק ט

 :פסוק

 (55דף ) הירא משך חכמה כ

 

 :פרק יב

 :פסוק

 (55דף ) בעשור משך חכמה יג

              

 

 (המשך)פרשת שמות 


