תרי"ג מצוות
מתוך

עם ביאור מבית הרמב"ם היומי

כתב וערך :הרב יצחק שטרן

נֹושׂא (שומר המקבל) ָשׂכָ ר וְ ׂשֹוכֵ ר (שהם חייבים על גניבה
	.הנ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּב ִדין ֵ
ואבידה ,ופטורים מאונס).
ּׁשֹואל (שהוא חייב גם על אונס).
	.ונ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּב ִדין ַה ֵ
	.זנ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּב ִדין ַה ְמ ֻפ ָּתה (המפתה נערה בתולה לזנות עמו).
אֹותּה ִמּיַ ד ָה ָאב (שאם קנה אמה
	.חנ ֶשֹּׁלא לִ ְמּכֹור ָא ָמה ָה ִע ְב ִרּיָ ה (שפחה יהודייה) ַהּקֹונֶ ה ָ
עברייה ,אסור למכור אותה לאחרים).
רֹוע (שלא יחסיר האיש מאשתו) ְש ֵׁאר (מזון) ּכְ סּות (ביגוד) וְ עֹונָ ה (התייחדות
	.טנ ֶשֹּׁלא לִ גְ ַ
עמה בביאה).

 .א ִמ ְצוַ ת ִּפ ְריָ ה וְ ִר ְביָ ה (להוליד ילדים).
 .ב ִמ ְצוַ ת (ברית) ִמילָ ה.
ג ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ּגִ יד ַהּנָ ֶשׁה (הגיד היוצא מעמוד השדרה לירך הבהמה).
.
 .ד ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש (להכריז בבית הדין על ראש החודש).
 .ה ִמ ְצוַ ת ְש ִׁח ַיטת (קרבן) ַה ֶּפ ַסח ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ְּבנִ ָיסן.
ו ִמ ְצוַ ת ֲאכִ ילַ ת ְּב ַשׂר (קרבן) ַה ֶּפ ַסח ְּבלֵ יל ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָשׂר ּבֹו (בניסן).
.
ז ִמ ְצוַ ת ַה ְש ָּׁב ַתת (ביעור) ָח ֵמץ.
.
 .ח ִמ ְצוַ ת ֲאכִ ילַ ת ַמ ָּצה (בפסח).
 .ט ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש (הפרשת) ְּבכֹורֹות (בכור אדם ובכור בהמה) ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
י ִמ ְצוַ ת ִסּפּור יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם (בליל הסדר).
.
	.אי ִמ ְצוַ ת ִּפ ְדיֹון ֶּפ ֶטר ֲחמֹור (לפדות את הוולד הראשון שנולד לאתון תמורת שה ,ולתת אותו לכהן).
	.בי ִמ ְצוַ ת ֲע ִר ַיפת ֶּפ ֶטר ֲחמֹור (להמית מהעורף את פטר החמור ,אם אינו רוצה לפדותו).
ּומ ֻב ָּשׁל (במים; אלא  לאוכלו
	.גי ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול (את קרבן) ַה ֶּפ ַסח נָ א (צלוי באופן חלקי) ְ
כשהוא צלוי באש).
הֹותיר (להשאיר) ְּב ַשׂר ַה ֶּפ ַסח ַעד ּב ֶֹקר (שלאחר ליל הסדר).
	.די ֶשֹּׁלא לְ ִ
ׁשּותנּו (בבית או בחצר) ַּב ֶּפ ַסח.
.וט ֶשֹּׁלא יִ ָּמ ֵצא ָח ֵמץ ִּב ְר ֵ
.זט ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִמּכָ ל ָּד ָבר ֶשּׁיֵ ׁש ּבֹו ָח ֵמץ (אפילו תערובת חמץ).
מּומר (ליהודי שהמיר את דתו).
	.זי ֶשֹּׁלא לְ ַה ֲאכִ יל ִמן ַה ֶּפ ַסח לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ָ
ּתֹושׁב (לגוי שקיבל עליו שבע מצוות בני נח ,שמותר לו
	.חי ֶשֹּׁלא לְ ַה ֲאכִ יל ִמן ַה ֶּפ ַסח לְ גֵ ר ָ
לשבת בארץ ישראל).
חּוצה (מבית לבית ,מחדר לחדר או מחבורה לחבורה).
הֹוציא ִמ ְּב ַשׂר ַה ֶּפ ַסח ָ
	.טי ֶשֹּׁלא לְ ִ
 .כ ֶשֹּׁלא לִ ְשּׁבֹור ֶע ֶצם ִמן ַה ֶּפ ַסח.
	.אכ ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ָע ֵרל ִמן ַה ֶּפ ַסח (יהודי שלא נימול).
	.בכ ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָח ֵמץ ַּב ֶּפ ַסח.
	.גכ ֶשֹּׁלא יֵ ָר ֶאה לָ נּו (ברשותנו) ָח ֵמץ ַּב ֶּפ ַסח.
	.דכ ֶשֹּׁלא לָ ֵצאת ְּב ַש ָּׁבת חּוץ לַ ְּתחּום (מרחק של אלפיים אמה מחוץ לעיר).
	.הכ ִמ ְצוַ ת ַה ֲא ָמנָ ה ִּב ְמ ִציאּות ַה ֵּשׁם (להאמין שה' יתברך המציא את העולם ,ומציאותו לא 
תיבטל לעולם).
	.וכ ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש ַש ָּׁבת ִּב ְד ָב ִרים (בדיבור; בקידוש והבדלה).
	.זכ ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ָאב וָ ֵאם.
לֹוּה ִּבלְ ִּתי (מלבד) ַה ֵּשׁם לְ ַבּדֹו.
	.חכ ֶשֹּׁלא נַ ֲא ִמין ֶּב ֱא ַ
	.טכ ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ֶּפ ֶסל.
בֹודה זָ ָרה.
 .ל ֶשֹּׁלא לְ ִה ְש ַּׁת ֲחוֹות לַ ֲע ָ
בֹודה זָ ָרה ְּב ַמה ֶּש ַּׁד ְרּכָ ּה לְ ֵה ָע ֵבד (כגון לזרוק אבנים על עבודה זרה שכך
	.אל ֶשֹּׁלא לַ ֲעבֹוד ֲע ָ
הוא דרך עבודתה).
	.בל ֶשֹּׁלא לִ ָּש ַׁבע (בשם ה') לַ ָּשׁוְ א (ללא צורך).
	.גל ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּב ַש ָּׁבת.
	.דל ֶשֹּׁלא לַ ֲהרֹוג נָ ִקי (אדם שהוא חף מפשע).
	.הל ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ֵא ֶשׁת ִאיׁש.
	.ול ֶשֹּׁלא לִ גְ נֹוב נֶ ֶפׁש ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל.
	.זל ֶשֹּׁלא לְ ָה ִעיד ֶש ֶׁקר.
	.חל ֶשֹּׁלא לַ ֲחמֹוד (לרצות ממון של אחרים ולעשות תחבולות כדי להעבירם לרשותו).
צּורת ָא ָדם (בולטת ושלימה) ֲא ִפּלּו לְ נֹוי.
	.טל ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ַ
 .מ ֶשֹּׁלא לִ ְבנֹות ַא ְבנֵ י גָ זִ ית (אבנים פגומות; חתוכות) ַּב ִּמזְ ֵּב ַח.
סֹוע (פסיעות גסות וגדולות) ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח (אלא ללכת עליו עקב בצד אגודל).
	.אמ ֶשֹּׁלא לִ ְפ ַ
	.במ ִמ ְצוַ ת ִּדין ֶע ֶבד ִע ְב ִרי (יהודי שמכר עצמו לעבד או שנמכר לאחר שנתפס בגניבתו ולא 
היה ביכולתו לשלם).
	.גמ ִמ ְצוַ ת יִ עּוד (נישואי) ֶשׁל ָא ָמה ָה ִע ְב ִרּיָ ה (שפחה יהודייה; מצווה על האדון או על בנו
לשאת את השפחה לאישה).
	.דמ ִמ ְצוַ ת ִּפ ְדיֹון ָא ָמה ִע ְב ִרּיָ ה (מצווה על האב לפדות את בתו מעבדותה ,אם יש יכולת בידו).
	.המ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לַ ֲהרֹוג ְּב ֶחנֶ ק ַה ְמ ֻחּיָ ב (הבא על אשת איש; החובל באביו או באמו; הגונב 
נפש מישראל; זקן ממרא; נביא שקר; המתנבא בשם עבודה זרה).
	.ומ ִמ ְצוַ ת ִּדינֵ י ְקנָ סֹות (לדון את החובל בגופו או בממונו של חבירו).
	.זמ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לַ ֲהרֹוג ְּב ַסיִ ף ַה ְמ ֻחּיָ ב (רוצח; אנשי עיר הנידחת לעבודה זרה).
	.חמ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ִּדין ְּב ֵה ָמה ֶש ִׁהזִ ָּיקה ֶשֹּׁלא כְ ַד ְרּכָ ּה (כגון שנגחה בקרניה).
	.טמ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּבנִ זְ ֵקי ַהּבֹור (תקלה ומכשול שהונחו ברשות הרבים והזיקו).
יתה (בזמן
ׁלּומים (תשלומי כפל או ארבעה וחמישה) אֹו ְּב ִמ ָ
נ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ּגַ ּנָ ב ְּב ַת ְש ִ
.
שהוא בא במחתרת ומסכן את בני הבית).
	.אנ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּבנִ זְ ֵקי ַמ ְב ֶעה (בהמה שהזיקה בשן וברגל ,שנכנסה לשדה של
אחרים ואכלה או דרסה את התבואה).
	.בנ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּבנִ זְ ֵקי ָה ֵאׁש.
ׁשֹומר ִחּנָ ם (שהוא חייב על התרשלות בשמירה ,ופטור מגניבה
	.גנ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּב ִדין ֵ
ואבידה ומאונס).
טֹוען וְ נִ ְט ָען (וויכוח ממוני בין שני אנשים).
	.דנ ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לָ דּון ְּב ִדין ֵ

 .ס ֶשֹּׁלא לְ ַהּכֹות ָאב וָ ֵאם.
	.אס ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ׁשֹור ַהּנִ ְס ָקל (שור או שאר בעלי חיים שהמיתו אדם ,ודינם להיסקל).
	.בס ֶשֹּׁלא לְ ַחּיֹות ְמכַ ֵּשׁף.
	.גס ֶשֹּׁלא לְ הֹונֹות (לצער) ַהּגֵ ר ִּב ְד ָב ִרים.
	.דס ֶשֹּׁלא לְ הֹונֹות (לצער) ַהּגֵ ר ְּב ָממֹון.
תֹומים וְ ַאלְ ָמנֹות.
	.הס ֶשֹּׁלא לְ ַעּנֹות יְ ִ
	.וס ִמ ְצוַ ת ַהלְ וָ ָאה לֶ ָענִ י.
	.זס ִמ ְצוַ ת ַה ָּטיָ ה ַא ֲח ֵרי ַר ִּבים (שהדיינים יכריעו את הדין על פי הרוב).
	.חס ִמ ְצוַ ת ֵּפרּוק ַמ ָּשׂא (לעזור לחבירו לפרוק משאו מעל החמור).
	.טס ִמ ְצוַ ת ְש ִׁמ ַּטת ַק ְר ָקעֹות (להפקיר את התבואה בשנת השמיטה).
 .ע ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה (ממלאכה) ְּב ַש ָּׁבת.
	.אע ִמ ְצוַ ת (קרבן) ֲחגִ יגָ ה ָּב ְרגָ לִ ים.
ּכּורים (להביא את הפרי הראשון משבעת המינים לכהנים בבית המקדש).
	.בע ִמ ְצוַ ת ֲה ָב ַאת ִּב ִ
רֹוע (לשלם את חובו).
	.גע ֶשֹּׁלא יִ ְת ַּבע (ידרוש) חֹוב ֵמ ָענִ י ֶש ֵׁאין לֹו ַמה ּלִ ְפ ַ
ֹלוה לַ ַּמלְ וֶ ה ְּב ִר ִּבית (כגון ,שלא  יכתוב את שטר ההלוואה
	.דע ֶשֹּׁלא יָ ִשׁית יָ ד (יסייע) ֵּבין ֶָ
בריבית או יהיה עד עליה).
	.הע ֶשֹּׁלא לְ ַקּלֵ ל (את) ַה ַּדּיָ ן (השופט).
	.ועלָ או ְּד ִב ְרּכַ ת ַה ֵּשׁם (לא לקלל את שם ה').
	.זע ֶשֹּׁלא לְ ַקּלֵ ל ַהּנָ ִשׂיא (המלך).
	.חע ֶשֹּׁלא לְ ַה ְק ִּדים ֻח ֵּקי ַה ְּתבּואֹות (לא לשנות את סדר הפרשת התרומות והמעשרות ,כגון
שלא יפריש מעשר ראשון לפני תרומה גדולה).
	.טע ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְט ֵר ָפה (בעל חיים שנפל בו מום המקרב את מיתתו).
ׁמֹוע ַט ֲענַ ת ַּב ַעל ִּדין (התובע) ֶשֹּׁלא ִּב ְפנֵ י ַּב ַעל ִּדינֹו (הנתבע).
 .פ ֶשֹּׁלא לִ ְש ַ
	.אפ ֶשֹּׁלא יָ ִעיד ַּב ַעל ֲע ֵב ָרה (כגון גזלן).
	.בפ ֶשֹּׁלא לִ נְ טֹות ַא ֲח ֵרי ַר ִּבים ְּב ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות ִּב ְש ִׁביל ֶא ָחד (אלא להכריע דיני נפשות ברוב של
שני דיינים לפחות).
חֹובה ִמי ֶשּׁלִ ֵּמד זְ כּות ְּת ִחּלָ ה ְּב ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות (כלומר ,דיין שפטר את הנידון
	.גפ ֶשֹּׁלא יְ לַ ֵּמד ָ
לחיים ,לא יחזור בו לחייבו מיתה).
	.דפ ֶשֹּׁלא לְ ַר ֵחם ַעל ָענִ י ַּב ִּדין.
חֹוטא ִמ ְּפנֵ י ִר ְשׁעֹו (לא  להניח שאם הוא  חוטא בדבר אחד ,אז
	.הפ ֶשֹּׁלא לְ ַהּטֹות ִמ ְש ַּׁפט ֵ
כנראה הוא משקר בדין זה).
	.ופ ֶשֹּׁלא לַ ְחּתֹוְך ַה ִּדין ְּבא ֶֹמד ַה ַּד ַעת (לא לפסוק דין על סמך השערות ,אלא על פי עדויות וראיות).
	.זפ ֶשֹּׁלא לִ ַּקח ׁש ַֹחד (בין שוחד ממון ובין שוחד דברים).
בֹודה זָ ָרה (כלומר ,בשם עבודה זרה).
	.חפ ֶשֹּׁלא לִ ָּש ַׁבע ַּב ֲע ָ
בֹודה זָ ָרה.
	.טפ ֶשֹּׁלא לְ ַה ִּד ַיח (לפתות ולהסית) ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ַא ַחר ֲע ָ
ׁשּותנּו (אלא רק
 .צ ֶשֹּׁלא יִ ָּש ֵׁחט ֶשׂה (כבש) ַה ֶּפ ַסח ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ְּבנִ ָיסן ְּבעֹוד ֶש ֶׁה ָח ֵמץ ִּב ְר ֵ
לאחר שנבער את החמץ).
ימּורי (חלבי) ַה ֶּפ ַסח לִ ָּפ ֵסל ְּבלִ ינָ ה (שיש לסיים את הקטרתם בלילה ולא 
	.אצ ֶשֹּׁלא יַ ּנִ ַיח ֵא ֵ
להשאיר אותם עד הבוקר).
	.בצ ֶשֹּׁלא לְ ַב ֵּשׁל ָּב ָשׂר ֶּב ָחלָ ב.
	.גצ ֶשֹּׁלא לִ כְ רֹות ְּב ִרית (הסכם שלום) לְ ִש ְׁב ַעת ֲע ָמ ִמים (שבעת עמי כנעןַ :ה ִח ִּתיָ ,ה ֱאמ ִֹרי,
בֹודה זָ ָרה.
עֹוב ֵדי ֲע ָ
בּוסי ַוהּגִ ְרּגָ ִׁשי) ,וְ כֵ ן לְ כָ ל ְ
ַהּכְ נַ ֲענִ יַ ,ה ְּפ ִרּזִ יַ ,ה ִחּוִ יַ ,היְ ִ
בֹודה זָ ָרה ְּב ַא ְר ֵצנּו.
עֹוב ֵדי ֲע ָ
הֹושׁיב ְ
	.דצ ֶשֹּׁלא לְ ִ
	.הצ ִמ ְצוַ ת ִּבנְ יַ ן ֵּבית ַה ְּב ִח ָירה (בית המקדש).
	.וצ ִמ ְצוַ ת ִסּדּור לֶ ֶחם ַה ָּפנִים ּולְ בֹונָה זַ ּכָ ה (מין בושם) לִ ְפנֵי יְיָ (על שולחן הזהב שבהיכל) ְּבכָ ל ַש ָּׁבת.
הֹוציא ַּב ֵּדי (מוטות הנשיאה) ָה ָארֹון (ארון הברית) ִמ ֶּמּנּו.
	.זצ ֶשֹּׁלא לְ ִ
	.חצ ִמ ְצוַ ת ֲע ִריכַ ת (סידור והדלקת) נֵ רֹות ַּב ִּמ ְק ָּדׁש.
ישׁת ִּבגְ ֵדי כ ֲֹהנִ ים.
	.טצ ִמ ְצוַ ת לְ ִב ַ
 .ק ִמ ְצוַ ת ֲאכִ ילַ ת ְּב ַשׂר ַח ָּטאת וְ ָא ָשׁם (קורבנות הבאים על חטאים מסוימים ,כגון אכילת
דם או חילול שבת).
	.אק ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָט ַרת ְקט ֶֹרת (מיני בשמים; על מזבח הזהב שבהיכל).
	.בק ֶשֹּׁלא יִ זַ ּח (יסור; יזוז) ַהח ֶֹשׁן ֵמ ַעל ָה ֵאפֹוד (שניים מבגדי הכהן הגדול; החושן מונח על
האפוד ואסור להסירו ממנו).
רֹוע ַה ְּמ ִעיל ֶשׁל ּכ ֲֹהנִ ים.
	.גק ֶשֹּׁלא לִ ְק ַ
	.דק ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל זָ ר (מי שאינו כהן זכר) ְּב ַשׂר ָק ְד ֵשׁי ַה ֳּק ָד ִשׁים.
	.הק ֶשֹּׁלא לְ ַה ְק ִטיר ּולְ ַה ְק ִריב ַעל ִמזְ ַּבח ַהזָ ָּהב (שבהיכל) (חּוץ ִמן ַה ְּקט ֶֹרת).
	.וק ִמ ְצוַ ת נְ ִתינַ ת ַמ ֲח ִצית ַה ֶּש ֶׁקל ַּב ָּשׁנָ ה (לצורך עבודת המקדש).
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	.סק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה ְט ֵמ ָאה.
	.אסק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָּדג ָט ֵמא.
	.בסק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול עֹוף ָט ֵמא.
	.גסק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ֶש ֶׁרץ ָה ָא ֶרץ (כגון :עכבר ,נחש ,עקרב).
	.דסק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִמינֵ י ְש ָׁר ִצים ַּד ִּקים ַהּנֹולָ ִדים ַּבזְ ָּר ִעים ַּוב ֵּפרֹות (לאחר שפרשו מן הפרי).
	.הסק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִמ ֶּש ֶׁרץ ַה ַּמיִ ם (כגון :עלוקות שבמים ,צפרדע).
	.וסק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִמן ַה ְּש ָׁר ִצים ַה ִּמ ְת ַהוִ ּים ִמן ָה ִעּפּוׁש (הנוצרים מן הזוהמה; כגון באשפה
ובגוף הנבלות).
	.זסק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת יֹולֶ ֶדת.
	.חסק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן יֹולֶ ֶדת (עשירה מביאה :כבש לעולה ותור או בן יונה לחטאת; ענייה מביאה:
שתי תורים או שני בני יונה ,אחד לעולה ואחד לחטאת).
	.טסק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ְמצ ָֹרע.
הֹוד ַיע ֶש ֵׁהן
	.עק ִמ ְצוַ ת ַהנְ ָהגַ ת ְמצ ָֹרע ִּב ְק ִר ָיעה ְּופ ִר ָימה (של בגדיו) ,וְ כָ ל ְמ ַט ְּמ ֵאי ָא ָדם ְצ ִריכִ ין לְ ִ
ְט ֵמ ִאין (כדי שיפרשו מהם בני אדם טהורים).
	.אעק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן נִ גְ ֵעי ְבגָ ִדים (טומאת בגד צמר או פשתים שנראתה בהם צרעת).
	.בעק ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ָט ֵמא ִמן ַה ֳּק ָד ִשׁים.
	.געק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֵ ַח ְש ַׂער ַהּנֶ ֶתק (קבוצת שיער שנשרה מן הראש או הזקן – אסור לגלח את
השערות הסמוכות לה).
ץ א ֶרז
ּיֹות טהֹרֹות ,וְ ֵע ֶ
ְ
(ׁש ֵּתי ִצ ֳּפ ִרים ַח
דּועים ְ
	.דעק ִמ ְצוַ ת ַה ָּט ֳה ָרה ִמן ַה ָּצ ַר ַעת ֶש ִּׁת ְהיֶ ה ְּב ִמינִ ים יְ ִ
ּוׁשנִ י תֹולַ ַעת וְ ֵאזֹב).
ְ
	.העק ִמ ְצוַ ת ִּתגְ לַ ַחת ְמצ ָֹרע ַּבּיֹום ַה ְּש ִׁב ִיעי (המצורע מגלח את כל שערו בתער).
	.ועק ִמ ְצוַ ת ְט ִבילָ ה לַ ְּט ֵמ ִאים (במקווה טהרה).
	.זעק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ְמצ ָֹרע ּכְ ֶשּׁיִ ְת ַר ֵּפא ִמ ָּצ ַר ְעּתֹו (עשיר מביא :שני כבשים ,אחד לעולָ ה ואחד

בֹודה (במקדש).
	.זק ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ ם (רחיצתם בכיור הנחושת) לִ ְפנֵ י ֲע ָ
ּומלָ כִ ים ְּב ֶש ֶׁמן ַה ִּמ ְש ָׁחה (שמן המיוחד
	.חק ִמ ְצוַ ת ְמ ִש ַׁיחת (סיכת; מריחת) ּכ ֲֹהנִ ים ּגְ דֹולִ ים ְ
לסוך בו כהנים ומלכים).
	.טק ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ַיתת ָה ָא ֶרץ (ממלאכה) ִּב ְשׁנַ ת ַה ְּש ִׁמ ָּטה.
	.יק ֶשֹּׁלא יָ סּוְך זָ ר (מי שאינו כהן גדול או מלך) ְּב ֶש ֶׁמן ַה ִּמ ְש ָׁחה.
	.איק ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות (שמן) ְּב ַמ ְתּכֹנֶ ת (מאותם רכיבים ובאותן כמויות של) ֶש ֶׁמן ַה ִּמ ְש ָׁחה.
	.ביק ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות (מרקחת בשמים) ְּב ַמ ְתּכֹנֶ ת (מאותם רכיבים ובאותן כמויות של) ַה ְּקט ֶֹרת.
בֹודה זָ ָרה.
	.גיק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול וְ לִ ְשּׁתֹות ִּת ְקר ֶֹבת (דברים שהוקרבו ל) ֲע ָ
	.דיק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָּב ָשׂר ֶּב ָחלָ ב.
	.וטק ֶשֹּׁלא יַ ֲעׂשּו (יבצעו) ֵּבית ִּדין ִמ ְש ַּׁפט ָמוֶ ת ְּב ַש ָּׁבת.
	.זטק ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵשׂה (קרבן) ָהעֹולָ ה.
	.זיק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה.
	.חיק ִמ ְצוַ ת ְמלִ ַיחת ַה ָּק ְר ָּבן (שיש למלוח כל קרבן במלח לפני הקרבתו).
הֹור ָאה (סנהדרין שהורו בטעות לעבור על איסור שיש בו
	.טיק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ֵּבית ִּדין ֶש ָּׁטעּו ְּב ָ
כרת – מביאים פר לחטאת).
	.כק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ַח ָּטאת לְ יָ ִחיד ֶש ָּׁשׁגַ ג (עבר בטעות) ְּב ִמ ְצוַ ת לאֹ ַת ֲע ֶשׂה ֶש ַׁחּיָ ִבין ָעלֶ ָיה ּכָ ֵרת
(כגון חילול שבת או איסורי עריות).
	.אכק ִמ ְצוַ ת ֵעדּות (להעיד בבית דין).
יֹורד (קרבן המשתנה לפי מצבו הכלכלי של האדם; החייבים בקרבן
	.בכק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ָּבן עֹולֶ ה וְ ֵ
זה :מצורע שנטהר ,יולדת שנטהרה ,היודע עדות לחבירו ונשבע שאינו יודע ,הנשבע
שבועת שקר בשגגה ,הטמא שאכל קדשים או שנכנס למקום המקדש בשגגה).
רּומה אֹו
ּתֹוס ֶפת ח ֶֹמׁש (לשלם לכהן את הקרן בתוספת חמישית) לְ אֹוכֵ ל ִמן ַה ְּת ָ
	.גכק ִמ ְצוַ ת ֶ
מֹועל (נהנה) ָּבּה.
ֵ
	.דכק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָא ָשׁם ָּתלּוי (קרבן שמביא מי שיש לו ספק אם עבר עבירה שחייבים עליה כרת).
	.הכק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָא ָשׁם וַ ַּדאי (החייבים בקרבן זה :הבא על אישה שחציה שפחה וחציה בת
חורין; מי שהיה ברשותו ממון של אדם אחר ,וכפר בו ונשבע לשקר; הנהנה בשוגג מן
ההקדש; נזיר שנטמא בזמן נזירותו; מצורע שנטהר מצרעתו).
	.וכק ִמ ְצוַ ת ֲה ָש ַׁבת ַהּגָ זֵ ל (החזרת הגזל לבעליו).

לאשם ,וכבשה אחת לחטאת; עני מביא :שתי תורים או שני בני יונה ,אחד לעולה ואחד
לחטאת ,וכבש אחד לאשם).
	.חעק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ַּביִ ת ֶשּׁיִ ְהיֶ ה ּבֹו נֶ גַ ע (צרעת הבית).
	.טעק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת זָ ב (מי שהופרשה ממקום ערוותו הפרשה חולנית הדומה לשכבת
זרע) לִ ְהיֹות ָט ֵמא ְּומ ַט ֵּמא.
	.פק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן זָ ב ּכְ ֶשּׁיִ ְט ַהר ִמּזֹובֹו (שתי תורים או שני בני יונה ,אחד לעולה ואחד לחטאת).
	.אפק ִמ ְצוַ ת ִענְיַן ֻט ְמ ַאת ִשׁכְ ַבת זֶ ַרע (הפרשה היוצאת מאיבר הרבייה של הזכר) ֶשׁהּוא ָט ֵמא ְּומ ַט ֵּמא.
	.בפק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת נִ ָּדה (אישה שהופרש דם מרחמה בימי ווסתה) ֶש ְּׁט ֵמ ָאה ְּומ ַט ְּמ ָאה.
	.גפק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת זָ ָבה (אישה שהופרש דם מרחמה שלא בימי ווסתה) ֶש ְּׁט ֵמ ָאה ְּומ ַט ְּמ ָאה.
מזובּה (שתי תורים או שני בני יונה ,אחד לעולה ואחד לחטאת).
	.דפק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן זָ ָבה ּכְ ֶש ִּׁת ְט ַהר ָ
ּפּורים.
בֹודת (כהן גדול ב)יֹום ַהּכִ ִ
	.הפק ִמ ְצוַ ת ֲע ַ
	.ופק ִמ ְצוַ ת ּכִ ּסּוי ַה ָּדם (לאחר שחיטת חיה או עוף טהורים).
	.זפק ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נְ סּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ְּבכָ ל ֵעת ַּב ִּמ ְק ָּדׁש (אלא לצורך עבודה) ,וְ כָ ל ֶשּׁכֵ ן זָ ִרים (שאינם כהנים).
	.חפק ֶשֹּׁלא לִ ְשׁחֹוט ָק ָד ִשׁים (קורבנות) חּוץ לָ ֲעזָ ָרה.
	.טפק ֶשֹּׁלא לְ ִה ְת ָק ֵרב (לנהוג בקרבה יתירה ,כגון נגיעה של חיבה) לְ ַא ַחת ִמּכָ ל ָה ֲע ָריֹות ֲ(א ִפּלּו

	.זכק ֶשֹּׁלא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ְשׂאֹור אֹו ְּד ַבׁש.
	.חכק ֶשֹּׁלא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ְּבֹלא ֶמלַ ח.
	.טכק ֶשֹּׁלא לְ ַה ְב ִּדיל (להפריד את הראש מן הגוף) ְּב ַח ַּטאת ָהעֹוף.
חֹוטא.
	.לק ֶשֹּׁלא לִ ֵּתן ֶש ֶׁמן זַ יִ ת ְּב ִמנְ ַחת ֵ
חֹוטא.
	.אלק ֶשֹּׁלא לִ ֵּתן לְ בֹונָ ה (מין בושם) ְּב ִמנְ ַחת ֵ
	.בלק ִמ ְצוַ ת ֲה ָר ַמת ַה ֶּד ֶשׁן (להוציא בכל יום מעט מאפר המזבח).
	.גלק ִמ ְצוַ ת ַה ְדלָ ַקת ֵאׁש ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְּבכָ ל יֹום.
	.דלק ִמ ְצוַ ת ֲאכִ ילַ ת ְשׁיָ ֵרי ְמנָ חֹות.
	.הלק ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה ֶשׁל ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּבכָ ל יֹום.
	.ולק ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵשׂה ַה ַח ָּטאת.
	.זלק ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵשׂה ָה ָא ָשׁם.
	.חלק ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵשׂה זֶ ַבח (קרבן) ַה ְּשׁלָ ִמים.
נֹותר ַה ֳּק ָד ִשׁים (מה שנותר מהקורבנות לאחר זמן הקרבתם).
	.טלק ִמ ְצוַ ת ְש ֵׂר ַפת ַ
	.מק ִמ ְצוַ ת ְש ֵׂר ַפת ְּב ַשׂר ק ֶֹדׁש (הקורבנות) ֶשּׁנִ ְט ָמא.
	.אמק ֶשֹּׁלא לְ כַ ּבֹות ֵאׁש ֵמ ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח.
	.במק ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְשׁיָ ֵרי ְמנָ חֹות (מה שנשאר מן המנחה לאחר הקטרת הקומץ על המזבח) ָח ֵמץ.
	.גמק ֶשֹּׁלא ֵת ָאכֵ ל ִמנְ ַחת ּכ ֵֹהן (אלא תוקטר כולה על המזבח).
	.דמק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִמ ְּב ַשׂר ַח ָּטאת ַהּנַ ֲע ֵשׂית ִּב ְפנִ ים (שדמה נזרק בהיכל; כגון פר העלם דבר של
ציבור ושעירי עבודה זרה).
ּתֹודה (וְ הּוא ַה ִּדין לִ ְש ָׁאר ָק ָד ִשׁים).
הֹותיר (להשאיר) ִמ ְּב ַשׂר ָק ְר ַּבן ַה ָ
	.המק ֶשֹּׁלא לְ ִ
	.ומק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִּפּגּול (קרבן שנשחט או נזרק דמו לאחר זמנו).
	.זמק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְּב ַשׂר ָק ָד ִשׁים ֶשּׁנִ ְט ָמא.
	.חמק ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ֵחלֶ ב (חלק מסוים בשומן הבהמה).
	.טמק ֶשֹּׁלא נאֹכַ ל ַּדם ְּב ֵה ָמה ַחּיָ ה וְ עֹוף.
	.נק ִמ ְצוַ ת ְּב ִד ַיקת ִס ָימנֵ י ְּב ֵה ָמה וְ ַחּיָ ה (מפרסת פרסה ושוסעת שסע ומעלת גרה).
	.אנק ִמ ְצוַ ת ְּב ִד ַיקת ִס ָימנֵ י ָדגִ ים ְ(סנַ ִּפיר ַוק ְׂש ֶק ֶׂשת).
ימנֵ י ֲחגָ ִבים (ארבע רגליים ,ארבע כנפיים המכסות את רוב הגוף ושתי
	.בנק ִמ ְצוַ ת ְּב ִד ַיקת ִס ָ
רגליים ארוכות לניתור).
ט וּתנְ ֶׁש ֶמת).
ב ,אנָ ָקהּ ,כ ַֹח ,לְ ָט ָאה ,ח ֶֹמ ִ
	.גנק ִמ ְצוַ ת ֻט ְמ ַאת ְשׁמֹונָ ה ְש ָׁר ִצים (חֹלֶ דַ ,עכְ ָּברָּ ,צ ֲ
	.דנק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ֳאכָ לִ ים (מאכל שנרטב באחד משבעה משקים – יין ,דבש ,שמן זית,
חלב ,טל ,דם ,מים – ואחר כך נגע בדבר טמא ,נטמא).
	.הנק ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת נְ ֵבלָ ה (בעל חיים שמת בלא שחיטה).
	.ונק ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נְ סּו ַהּכ ֲֹהנִ ים לַ ִּמ ְק ָּדׁש ְמגֻ ְּדלֵ י ֵש ָׂער (שלא גילחו ראשם שלושים יום).
רּועי ְבגָ ִדים.
	.זנק ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נְ סּו ַהּכ ֲֹהנִ ים לַ ִּמ ְק ָּדׁש ְק ֵ
בֹודה.
	.חנק ֶשֹּׁלא יֵ ְצאּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ִמן ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְש ַׁעת ֲע ָ
יֹורה ָשׁתּוי (שיכור לא יורה הלכה).
	.טנק ֶשֹּׁלא לְ ִהּכָ נֵ ס ְשׁתּויֵ י יַ יִ ן ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ כֵ ן ֶשֹּׁלא ֶ

ְּבֹלא ִּב ָיאה).
	.צק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ָאב.
	.אצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ֵאם.
	.בצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ֵא ֶשׁת ָאב ,וְ ַאף ַעל ִּפי ֶש ֵׁאינָ ּה ִאּמֹו (כגון שנשא אביו אישה שנייה).
	.גצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ֲאחֹותֹו ְּבכָ ל ַצד ֶש ִׁהיא ֲאחֹותֹו (בין שהיא אחותו מאביו בלבד או
מאמו בלבד ,וכל שכן כשהיא אחותו מאביו ואמו).
	.דצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ַּבת ַה ֵּבן.
	.הצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ַּבת ַה ַּבת.
	.וצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ַה ַּבת.
	.זצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ֲאחֹותֹו ִמן ָה ָאב וְ ִהיא ַּבת ֵא ֶשׁת ָא ִביו (כלומר שהיא אחותו רק מצד
אביו ,ולא מצד אמו).
	.חצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ֲאחֹות ָאב.
	.טצק ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ֲאחֹות ֵאם.
 .ר ֶשֹּׁלא לָ בֹוא ַעל ֶע ְרוַ ת ֲא ִחי ָה ָאב.
	.אר ֶשֹּׁלא לָ בֹוא ַעל ֵא ֶשׁת ֲא ִחי ָה ָאב.
	.בר ֶשֹּׁלא לָ בֹוא ַעל ֵא ֶשׁת ַה ֵּבן.
	.גר ֶשֹּׁלא לָ בֹוא ַעל ֵא ֶשׁת ָאח.
	.דר ֶשֹּׁלא לָ בֹוא ַעל ִא ָּשׁה ִּוב ָּתּה.
	.הר ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ִא ָּשׁה ַּובת ְּבנָ ּה.
	.ור ֶשֹּׁלא לְ גַ ּלֹות ֶע ְרוַ ת ִא ָּשׁה ַּובת ִּב ָּתּה.
	.זר ֶשֹּׁלא לָ בֹוא ַעל ְש ֵּׁתי ֲא ָחיֹות ֵמ ַחּיִ ים (אבל אם אחת מהן נפטרה ,מותר לשאת את אחותה).
	.חר ֶשֹּׁלא לָ בֹוא ַעל ִא ָּשׁה נִ ָּדה.
	.טר ֶשֹּׁלא לִ ֵּתן ִמזַ ְּרעֹו לַ ּמֹלֶ ְך (שם של עבודה זרה ,שהיו מדליקים אש גדולה ומעבירים את
בניהם בתוך האש).
	.יר ֶשֹּׁלא לִ ְשּׁכַ ב (הזכר) ִעם ַהזְ ּכָ ִרים.
	.איר ֶשֹּׁלא לִ ְשּׁכַ ב (הזכר) ִעם ְּב ֵה ָמה.
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	.הסר ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש זֶ ַרע ַא ֲהרֹן (לכבד את הכהנים ולהקדים אותם לדברי קדושה).
	.וסר ִמ ְצוַ ת ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול לִ ָּשׂא נַ ֲע ָרה ְבתּולָ ה.
	.זסר ִמ ְצוַ ת ַה ָּק ְר ָּבן לִ ְהיֹות ָּת ִמים (ללא מום).
	.חסר ִמ ְצוַ ת ַה ָּק ְר ָּבן ֶשּׁיִ ְהיֶ ה ִמ ְּשׁמֹונָ ה יָ ִמים ּולְ ַמ ְעלָ ה (לא להקריבו לפני שימלאו לו שמונה ימים).
	.טסר ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש ַה ֵּשׁם (למסור את הנפש על קיום המצוות).
	.ער ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה (ממלאכה) ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ֶּפ ַסח.
מּוסף ּכָ ל ִש ְׁב ַעת יְ ֵמי ַה ֶּפ ַסח.
	.אער ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָ
	.בער ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה (ממלאכה) ַּב ְּש ִׁב ִיעי ֶשׁל ֶּפ ַסח.
ׂעֹורים (מנחה מהשעורים הראשונות שלאחר הקציר) ְּביֹום
	.גער ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָהע ֶֹמר ֶשׁל ְש ִ
ֵשׁנִ י ֶשׁל ֶּפ ַסח (ט"ז בניסן).
	.דער ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר.
	.הער ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ִמן ַה ִח ִּטים (הקרבת 'שתי הלחם' מן החיטים החדשות) ְּביֹום
ֲע ֶצ ֶרת (חג השבועות).
	.וער ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה ִמ ְּמלָ אכָ ה ְּביֹום ֲע ֶצ ֶרת (חג השבועות).
	.זער ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה (ממלאכה) ְּביֹום ראֹׁש ַה ָּשׁנָ ה.
מּוסף ְּביֹום ראֹׁש ַה ָּשׁנָ ה (פר אחד ,איל אחד ,ושבעה כבשים  -לעולה ,ושעיר
	.חער ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָ
עיזים אחד – לחטאת).
ּפּורים.
	.טער ִמ ְצוַ ת ַּת ֲענִ ית ְּביֹום ֲע ִש ִׂירי ְּב ִת ְש ֵׁרי ,הּוא יֹום ַהּכִ ִ
ּפּורים.
	.פר ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה ִמ ְּמלָ אכָ ה ְּביֹום ַהּכִ ִ
ּפּורים (פר אחד ,איל אחד ,ושבעה כבשים  -לעולה ,ושעיר
מּוסף ְּביֹום ַהּכִ ִ
	.אפר ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָ
עיזים אחד – לחטאת).
	.בפר ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה ִמ ְּמלָ אכָ ה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ַחג ַה ֻּסּכֹות.
מּוסף ְּבכָ ל יֹום ִמ ִּש ְׁב ַעת יְ ֵמי ַחג ַה ֻּסּכֹות (ביום הראשון מביא :שלושה
	.גפר ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָ

	.ביר ֶשֹּׁלא ִת ְשּׁכַ ְבנָ ה ַהּנָ ִשׁים ִעם ַה ְּב ֵהמֹות.
	.גיר ִמ ְצוַ ת יִ ְר ַאת ָאב וָ ֵאם.
	.דיר ִמ ְצוַ ת ֵּפ ָאה (להניח מעט תבואה לעניים בקצה השדה ,בזמן הקציר).
	.וטר ִמ ְצוַ ת לֶ ֶקט (להשאיר לעניים את השיבולים הנופלות בזמן הקציר).
	.זטר ִמ ְצוַ ת ַהּנָ ַחת עֹולְ לֹות ַהּכֶ ֶרם (להניח לעניים את אשכולות הענבים הקטנים ,בשעת הבציר).
	.זיר ִמ ְצוַ ת ַהּנָ ַחת ֶּפ ֶרט ַהּכֶ ֶרם (להשאיר לעניים את הענבים שנפלו בשעת הבציר).
ׁשֹופט ֶשּׁיִ ְשּׁפֹוט ְּב ֶצ ֶדק.
	.חיר ִמ ְצוַ ת ֵ
ּׁשּורה (שעובר על אחת המצוות).
נֹוהג ּכַ ָ
	.טיר ִמ ְצוַ ת ּתֹוכֵ ָחה (גערה ,החזרה למוטב) לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ֶש ֵׁאינֹו ֵ
	.כר ִמ ְצוַ ת ַא ֲה ַבת יִ ְש ָׂר ֵאל.
	.אכר ִמ ְצוַ ת נֶ ַטע ְר ָב ִעי (להעלות ולאכול בירושלים את פירות האילן בשנתו הרביעית).
	.בכר ִמ ְצוַ ת לְ יִ ְר ָאה ִמן ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
	.גכר ִמ ְצוַ ת ּכְ בֹוד ֲחכָ ִמים.
	.דכר ִמ ְצוַ ת ִצּדּוק (כיוון; דיוק) ַהּמאֹזְ נַ יִ ם וְ ַה ִּמ ְש ָׁקלִ ים וְ ַה ִּמּדֹות (כלי המדידה).
	.הכר ִמ ְצוַ ת ֶשּׁיִ ְש ְׂרפּו ִמי ֶשּׁיִ ְת ַחּיֵ ב ְש ֵׂר ָפה (בת כהן שזנתה כשהיא נשואה; הבא על בתו; על
בת בתו; על בת בנו; על בת אשתו; על בת בתה; על בת בנה; על חמותו; על אם חמותו;
ועל אם חמיו  -בזמן שאשתו עדיין בחיים).
בֹודה זָ ָרה ְּב ַמ ֲח ָש ָׁבה (להרהר בה) וְ לאֹ ְב ִּדּבּור (לא לדבר בענייניה)
	.וכר ֶשֹּׁלא לִ ְפנֹות ַא ַחר ֲע ָ
א ֲא ִפּלּו ְּב ַה ָּב ָטה (לא להביט ולהסתכל עליה).
וְ ל ֹ

א לְ זּולָ תֹו.
א לְ ַע ְצמֹו וְ ל ֹ
בֹודה זָ ָרה ל ֹ
	.זכר ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ֲע ָ
נֹותר (קרבן שנשאר לאחר זמן הקרבתו).
	.חכר ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָ
	.טכר ֶשֹּׁלא לְ כַ ּלֹות ַה ֵּפ ָאה ַּב ָּש ֶׂדה (לא לקחת את התבואה שהושארה לעניים בקצה השדה).
ּנֹופלִ ים ִּב ְש ַׁעת ַה ָּק ִציר.
	.לר ֶשֹּׁלא לָ ַק ַחת ִש ֳּׁבלִ ים ַה ְ
	.אלר ֶשֹּׁלא לְ כַ ּלֹות עֹולְ לֹות ַהּכֶ ֶרם (לא לקחת את אשכולות הענבים הקטנים שהושארו לעניים).
	.בלר ֶשֹּׁלא לִ לְ קֹוט ֶּפ ֶרט ַהּכֶ ֶרם (לא לקחת את הענבים שנפלו בשעת הבציר).
	.גלר ֶשֹּׁלא לִ גְ נֹוב ׁשּום ֵח ֶפץ אֹו ָממֹון.
	.דלר ֶשֹּׁלא יְ כַ ֵחׁש (ישקר) ַעל ָממֹון ֶשּׁיֵ ׁש ֵמ ַא ֵחר ְּביָ דֹו (ויאמר שאינו ברשותו).
	.הלר ֶשֹּׁלא לִ ָּש ַׁבע ַעל ּכְ ִפ ַירת ָממֹון (לא להישבע שהממון אינו ברשותו ,בזמן שהוא ברשותו).
	.ולר ֶשֹּׁלא לִ ָּש ַׁבע לַ ֶּש ֶׁקר.
	.זלר ֶשֹּׁלא לַ ֲעׁשֹוק (לא לעכב ממון חבירו ברשותו ולא להחזירו לו).
	.חלר ֶשֹּׁלא לִ גְ זֹול.
	.טלר ֶשֹּׁלא לְ ַא ֵחר ְשׂכַ ר ָשׂכִ יר (לא לעכב את משכורתו של העובד).
	.מר ֶשֹּׁלא לְ ַקּלֵ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְש ָׂר ֵאלֵּ ,בין ִאיׁש ֵּבין ִא ָּשׁה.
	.אמר ֶשֹּׁלא לְ ַהכְ ִשׁיל ָּתם ַּב ֶּד ֶרְך (לא להטעות בני אדם בעצה שאינה טובה להם).
	.במר ֶשֹּׁלא לְ ַעוֵ ּת (לקלקל; לשבש) ַה ִּמ ְש ָּׁפט.
	.גמר ֶשֹּׁלא לְ כַ ֵּבד ּגָ דֹול (אדם חשוב) ַּב ִּדין (אלא להתייחס לשני בעלי הדין במידה שווה).
	.דמר ֶשֹּׁלא לְ ַרּגֵ ל (לא לרכל ולדבר לשון הרע).
	.המר ֶשֹּׁלא לַ ֲעמֹוד ַעל ַּדם ֵר ִעים (לא להימנע מלהציל יהודי הנמצא בסכנת נפשות).
	.ומר ֶשֹּׁלא לִ ְשׂנֹוא ָאח (יהודי).
	.זמר ֶשֹּׁלא לְ ַהלְ ִּבין ְּפנֵ י (לבייש) ָא ָדם ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל.
	.חמר ֶשֹּׁלא לִ נְ קֹום (לעשות רעה לחבר כפי שעשה לו).
	.טמר ֶשֹּׁלא לִ נְ טֹור (לשמור בלב ולזכור את הרעה שהחבר עשה לו ,ולהזכיר לו את מעשיו).
	.נר ֶשֹּׁלא לְ ַה ְר ִּב ַיע (לזווג) ְּב ֵה ָמה ִמין ִעם ֶש ֵׁאינֹו ִמינֹו.
רֹוע ּכִ לְ ֵאי זְ ָר ִעים (מינים שונים של זרעים זה עם זה) ,וְ לאֹ לְ ַה ְרּכִ יב ִאילָ ן (לחבר
	.אנר ֶשֹּׁלא לִ זְ ַ
ענף של אילן לאילן מסוג אחר) ְּבׁשּום ָמקֹום (בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ).
	.בנר ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָע ְרלָ ה (פירות האילן בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו).
סֹובא (שותה כמויות
	.גנר ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול וְ לִ ְשּׁתֹות ּכְ ֶד ֶרְך זֹולֵ ל (אוכל כמויות גדולות של בשר) וְ ֵ
גדולות של יין).
	.דנר ֶשֹּׁלא לְ נַ ֵחׁש (לא לקבל החלטות מעשיות על פי סימני מקריים).
	.הנר ֶשֹּׁלא לְ עֹונֵ ן (לא לכוון מעשיו על פי מצב הכוכבים והמזלות).
	.ונר ֶשֹּׁלא לְ ַה ִּקיף ְּפ ַאת ָהרׄאׁש (לא לגלח את קווצת השיער שבצדדי הראש).
	.זנר ֶשֹּׁלא לְ ַה ְש ִׁחית (לגלח בתער) ְּפ ַאת זָ ָקן.
	.חנר ֶשֹּׁלא לִ כְ ּתֹוב ִּב ְב ָשׂרֹו ּכְ ת ֶֹבת ַק ֲע ַקע (באופן ששורט את בשרו וממלא את מקום השריטה
בצבע המשאיר רישום על הבשר).
	.טנר ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ֵשׂה אֹוב (אופן מסוים של עבודה זרה ,הגורם להשמיע קולות כאילו
כוח עליון מדבר אליו).
	.סר ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ֵשׂה יִ ְּדעֹונִ י (אופן מסוים של עבודה זרה ,שמניחים עצם בפיו של עוף
הנקרא' :ידוע' ,ומנבאים את העתידות).
	.אסר ֶשֹּׁלא לְ הֹונֹות (לרמות) ַּב ִּמּדֹות (בכלי המדידה) ,וְ כָ ל ַה ִּמּדֹות ִּבכְ לָ ל (כגון מידות אורך,
משקל ושטח).
	.בסר ֶשֹּׁלא לְ ַקּלֵ ל ָאב וָ ֵאם.
	.גסר ֶשֹּׁלא לָ לֶ כֶ ת ְּב ֻחּקֹות ַהּגֹויִ ם (לא להידמות להם במלבוש ,במראה ובמעשים).
יהם (שמותר לכהנים להיטמא כדי לטפל וללוות את
רֹוב ֶ
	.דסר ִמ ְצוַ ת ִענְ יַ ן ֻט ְמ ַאת ַהּכ ֲֹהנִ ים לִ ְק ֵ
דּועים
רֹוב ֶיהם ַהיְ ִ
קרוביהם שנפטרו)ִּ ,ובכְ לָ לָ ּה ֶשּׁיִ ְת ַא ְּבלּו ּכָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל ַעל ִש ָּׁשׁה ִמ ְּק ֵ
(אב ואם ,אח אחות מצד אביו ,בן ובת).

עשר פרים ,שני אילים ,וארבעה עשר כבשים  -לעולה ,ושעיר אחד לחטאת .ובכל יום
מפחיתים פר אחד).

	.דפר ִמ ְצוַ ת ְש ִׁב ָיתה ִמ ְּמלָ אכָ ה ְּביֹום ְש ִׁמינִ י ֶשׁל ֻסּכֹותֶ ,שׁהּוא נִ ְק ָרא ְש ִׁמינִ י ֲע ֶצ ֶרת.
מּוסף ְּביֹום ְש ִׁמינִ י ֲע ֶצ ֶרת (פר אחד ,איל אחד ,ושבעה כבשים  -לעולה,
	.הפר ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָ
ושעיר עיזים אחד – לחטאת).
	.ופר ִמ ְצוַ ת נְ ִטילַ ת לּולָ ב (ארבעת המינים; בסוכות).

	.זפר ִמ ְצוַ ת יְ ִש ַׁיבת ֻסּכָ ה.
רֹובים ַה ְּמב ָֹא ִרים
	.חפר ֶשֹּׁלא יִ ַּט ָּמא ּכ ֵֹהן ֶה ְדיֹוט (כהן פשוט ,שאינו כהן גדול) ְּב ֵמת ,זּולָ ִתי ַּב ְּק ִ
ַּבּכָ תּוב (אביו ואמו ,אחיו ואחותו מאביו ,בנו ובתו).
	.טפר ֶשֹּׁלא יְ ַש ֵּׁמׁש (יעבוד במקדש) ּכ ֵֹהן ְטבּול יֹום (כהן שהיה טמא ,וטבל באותו יום לטהרתו)
ַעד ֶשּׁיַ ֲע ִריב ִש ְׁמׁשֹו (עד שקיעת החמה וצאת הכוכבים).
	.צר ֶשֹּׁלא יִ ָּשׂא ּכ ֵֹהן ִא ָּשׁה זֹונָ ה (בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה להינשא לו; ובכלל
זה :כל שאינה בת ישראל ,אף על פי שהיא גיורת).
	.אצר ֶשֹּׁלא יִ ָּשׂא ּכ ֵֹהן ִא ָּשׁה ֲחלָ לָ ה (שנולדה מאישה שנישאה לכהן באיסור ,או שהיא עצמה
אסורה לכהן ונבעלה לו באיסור).
רּושׁה.
	.בצר ֶשֹּׁלא יִ ָּשׂא ּכ ֵֹהן ּגְ ָ
רֹוביו.
	.גצר ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נֵ ס ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּבא ֶֹהל ַה ֵּמת (לבית שיש בו מת)ֲ ,א ִפּלּו לִ ְק ָ
	.דצר ֶשֹּׁלא יִ ַּט ָּמא ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְּבׁשּום ֻט ְמ ָאה ַּב ֵּמת (כגון טומאת מגע או משא).
	.הצר ֶשֹּׁלא יִ ָּשׂא ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ַאלְ ָמנָ ה.
ּדּושׁין.
	.וצר ֶשֹּׁלא יִ ְבעֹול ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ַאלְ ָמנָ ה ,וַ ֲא ִפּלּו ְּבֹלא ִק ִ
בֹודת ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
בּוע ַּב ֲע ַ
	.זצר ֶשֹּׁלא יַ ֲעבֹוד ּכ ֵֹהן ַּב ַעל מּום ָק ַ
עֹובר (מום זמני).
	.חצר ֶשֹּׁלא יַ ֲעבֹוד ּכ ֵֹהן ַּב ַעל מּום ֵ
	.טצר ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נֵ ס ַּב ַעל מּום ַּב ֵהיכָ ל ּכֻ ּלֹו (וכן מן המזבח ולפנים).
 .ש ֶשֹּׁלא יַ ֲעבֹוד ּכ ֵֹהן ָט ֵמא.
רּומה (בין תרומה גדולה ,ובין תרומת מעשר; וכן חלה וביכורים).
	.אש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ּכ ֵֹהן ָט ֵמא ְּת ָ
רּומה.
	.בש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ׁשּום זָ ר (מי שאינו כהן) ְּת ָ
ּתֹושׁב ּכ ֵֹהן (פועל שנשכר לכהן לעולם) וְ ָשׂכִ יר (פועל שנשכר לכהן למספר
	.גש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ַ
רּומה.
שנים) ְּת ָ
רּומה.
	.דש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ָע ֵרל (כהן שאינו מהול) ְּת ָ
	.הש ֶשֹּׁלא תאֹכַ ל ֲחלָ לָ ה (שנולדה מאישה שנישאה לכהן באיסור ,או שהיא עצמה אסורה
לכהן ונבעלה לו באיסור) ִמן ַהּק ֶֹדׁש (ובכלל זה :מן התרומה).
	.וש ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ֶט ֶבל (תבואה שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות)ֲ ,א ִפּלּו ּכ ֵֹהן.
מּומין (בין מום קבוע ,בין מום עובר) לְ ַה ְק ִר ָיבן לַ ִּמזְ ֵּב ַח.
	.זש ֶשֹּׁלא נַ ְק ִּדיׁש (בעלי חיים) ַּב ֲעלֵ י ִ
	.חש ֶשֹּׁלא יִ ֵּתן מּום ַּב ֳּק ָד ִשׁים.
מּומין לְ ֵשׁם ָק ְר ָּבן.
	.טש ֶשֹּׁלא יִ ָּש ֲׁחטּו ַּב ֲעלֵ י ִ
מּומין.
ימּורי (חלבי) ַּב ֲעלֵ י ִ
	.יש ֶשֹּׁלא יַ ְק ִטיר (יעלה על המזבח) ֵא ֵ
	.איש ֶשֹּׁלא יִ זְ רֹוק (על המזבח) ַּדם ַּב ַעל מּום ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח.
	.ביש ֶשֹּׁלא לְ ָס ֵרס (לעקר; לפצוע את איברי הרבייה) זָ כָ ר ֶא ָחד ִמּכָ ל ַה ִּמינִ ים (בין אדם ,בין
בעלי חיים).
	.גיש ֶשֹּׁלא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ַּב ַעל מּום ִמּיַ ד ַהּנָ כְ ִרי.
	.דיש ֶשֹּׁלא נִ ְשׁחֹוט ְּב ֵה ָמה ְּובנָ ּה ְּביֹום ֶא ָחד.
	.וטש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ָּד ָבר ֶשּׁיִ ְת ַחּלֵ ל ּבֹו ֵשׁם ָש ַׁמיִ ם ֵּבין ְּבנֵ י ָא ָדם.
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ּׁלּוח ְט ֵמ ִאים (שנטמאו מאב הטומאה ,כגון טמא מת או טמא שרץ) חּוץ לְ ַמ ֲחנֵ ה
	.גסש ִמ ְצוַ ת ִש ַ
ְשׁכִ ינָ ה (מן העזרה ולפנים).
	.דסש ִמ ְצוַ ת וִ ּדּוי ַעל ַה ֵח ְטא.
סֹוטה (אישה שהתייחדה עם איש זר) ֶשּׁיְ ִב ֶיא ָה ַה ַּב ַעל ֶאל ַהּכ ֵֹהן וְ יַ ֲע ֶשׂה לָ ּה ּכַ ִּמ ְש ָּׁפט
	.הסש ִמ ְצוַ ת ָ
ַהּכָ תּוב (במדבר ה; משקים אותה מים מרים ומשביעים אותה שלא זינתה ,ומביאה מנחה).
	.וסש ִמ ְצוַ ת ּגִ ּדּול ְש ַׂער נָ זִ יר.
נֹותיו (כבש  -לעולה ,כבשה  -לחטאת,
ּלּוח ַהּנָ זִ יר (בתום נזירותו) וַ ֲה ָב ַאת ָק ְר ְּב ָ
	.זסש ִמ ְצוַ ת ּגִ ַ
איל  -לשלמים).
	.חסש ִמ ְצוַ ת ִּב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים ְּבכָ ל יֹום.
	.טסש ִמ ְצוַ ת ַמ ָּשׂא ָה ָארֹון (ארון הברית) ַּבּכָ ֵתף (כשיש צורך להעבירו ממקום למקום).
	.עש ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נֵ ס ָט ֵמא (שנטמאו מאב הטומאה) ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש (מן העזרה ולפנים).
סֹוטה.
	.אעש ֶשֹּׁלא לִ ֵּתן ֶש ֶׁמן ְּב ָק ְר ַּבן ָ
סֹוטה.
	.בעש ֶשֹּׁלא לְ ָה ִשׂים לְ בֹונָ ה (מין בושם שמוסיפים בכל המנחות) ְּב ָק ְר ַּבן ָ
	.געש ֶשֹּׁלא יִ ְש ֶּׁתה ַהּנָ זִ יר יַ יִ ן אֹו ּכָ ל ִמינִ י ֵשׁכָ ר (דברים הגורמים לשכרות).
	.דעש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ַהּנָ זִ יר ֲענָ ִבים לַ ִחים.
ּמּוקים (ענבים יבשים).
	.העש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ַהּנָ זִ יר ִצ ִ
	.ועש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ַהּנָ זִ יר זֶ ַרע ָה ֲענָ ִבים (חרצנים).
	.זעש ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ַהּנָ זִ יר ְקלִ ַּפת ָה ֲענָ ִבים.
	.חעש ֶשֹּׁלא יְ גַ ּלֵ ַח ַהּנָ זִ יר ְש ָׁערֹו ּכָ ל יְ ֵמי נִ זְ רֹו.
	.טעש ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נֵ ס ַהּנָ זִ יר לְ א ֶֹהל ַה ֵּמת (לבית שיש בו מת).
	.פש ֶשֹּׁלא יִ ַּט ָּמא ַהּנָ זִ יר ַּב ֵּמת (במגע או במשא).
חֹוקה (ולא היה
	.אפש ִמ ְצוַ ת ְש ִׁח ַיטת ֶּפ ַסח ֵשׁנִ י ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ְּב ִאּיָ ר לְ ִמי ֶש ָׁהיָ ה ָט ֵמא אֹו ְּב ֶד ֶרְך ְר ָ
יכול להקריב את קרבן הפסח בי"ד בניסן).
רֹורים ְּבלֵ יל ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָשׂר ְּב ִאּיָ ר.
	.בפש ִמ ְצוַ ת ֶּפ ַסח ֵשׁנִ י ֶשּׁיֵ ָאכֵ ל ַעל (יחד עם) ַמּצֹות ְּומ ִ
צֹוצרֹות ַּב ִּמ ְק ָּדׁש (בשעת הקרבת הקורבנות במועדים ובראשי חודשים)
	.גפש ִמ ְצוַ ת ְּת ִק ַיעת ֲח ְ
ַּוב ִּמלְ ָח ָמה (ובכל צרה שלא תבוא על הציבור).
הֹותיר (להשאיר) ִמ ְּב ַשׂר ָּפ ַסח ֵשׁנִ י לְ ָמ ֳח ָרתֹו.
	.דפש ֶשֹּׁלא לְ ִ
	.הפש ֶשֹּׁלא לִ ְשּׁבֹור ֶע ֶצם ֵמ ַע ְצמֹות ֶּפ ַסח ֵשׁנִ י.
	.ופש ִמ ְצוַ ת ַחּלָ ה (להפריש מעט מן העיסה ולתת לכהנים).
יצית.
	.זפש ִמ ְצוַ ת ִצ ִ
	.חפש ֶשֹּׁלא לָ תֹור (ללכת; להימשך) ַא ַחר ַמ ֲח ֶש ֶׁבת ַהּלֵ ב (אחרי מחשבות כפירה) ְּור ִאּיַ ת ָה ֵעינַ יִ ם
(הסתכלות של זנות).
	.טפש ִמ ְצוַ ת ְש ִׁמ ַירת ַה ִּמ ְק ָּדׁש (להעמיד משמר כבוד של כהנים ולויים במקדש).
	.צש ִמ ְצוַ ת ִּפ ְדיֹון ְּבכֹור ָא ָדם (שלושים יום אחר לידתו; ולתת את דמי הפדיון לכהן).
בֹודת ַהלְ וִ ּיִ ם ַּב ִּמ ְק ָּדׁש (שלושה תפקידים ללויים :שומרים ,שוערים [פותחים
	.אצש ִמ ְצוַ ת ֲע ַ
וסוגרים את שערי המקדש] ומשוררים [שרים ומנגנים בשעת הקרבת הקורבנות]).
	.בצש ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵשׂר ִראׁשֹון (נתינת עשירית מהתבואה ללוויים).
	.גצש ִמ ְצוַ ת ַהלְ וִ ּיִ ם לָ ֵתת ַמ ֲע ֵשׂר ִמן ַה ַּמ ֲע ֵשׂר (לתת עשירית מן המעשר לכהנים; תרומת מעשר).
	.דצש ֶשֹּׁלא לְ ַב ֵּטל ְש ִׁמ ַירת ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
בֹודת ּכ ֲֹהנִ ים.
בֹודת לְ וִ ּיִ ם ּולְ וִ ּיִ ם ַּב ֲע ַ
	.הצש ֶשֹּׁלא יִ ְת ַע ְּסקּו ַהּכ ֲֹהנִ ים ַּב ֲע ַ
	.וצש ֶשֹּׁלא לַ ֲעבֹוד זָ ר (שאינו כהן או לוי) ַּב ִּמ ְק ָּדׁש.
הֹורה (אלא להקריבו על המזבח).
	.זצש ֶשֹּׁלא לִ ְפּדֹות (ולהוציא לחולין) ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה ְט ָ
	.חצש ִמ ְצוַ ת ָּפ ָרה ֲא ֻד ָּמה.
	.טצש ִמ ְצוַ ת ֻט ְמ ָאה ֶשׁל ֵמת (המטמא במגע ,במשא ובאוהל).
 .ת ִמ ְצוַ ת ִמי נִ ָּדה (מים המיועדים ליידוי והזאה) ֶש ְּׁמ ַט ְּמ ִאין ָא ָדם ָטהֹורְּ ,ומ ַט ֲה ִרין ָא ָדם ָט ֵמא
ִמ ֻּט ְמ ַאת ֵמת ִּבלְ ַבד.
	.את ִמ ְצוַ ת ִּדינֵי ָנְחלֹות (לדון בסדרי הירושה כפי שקבעה התורה ,ובכלל זה שהבכור יקבל פי שניים).
	.בת ִמ ְצוַ ת ַה ְק ָר ַבת ְּת ִמ ִידין ְּבכָ ל יֹום (כבש אחד בבוקר וכבש שני בין הערביים ,לעולה).
מּוסף ַש ָּׁבת (שני כבשים לעולה).
	.גת ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ַ
מּוסף ְּבכָ ל ראֹׁש ח ֶֹדׁש (שני פרים ,איל אחד ושבעה כבשים  -לעולה ,ושעיר
	.דת ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָ
עזים אחד  -לחטאת).
מּוסף ְּביֹום ַחג ַה ָּשׁבּועֹות (שני פרים ,איל אחד ושבעה כבשים  -לעולה,
	.הת ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן ָ
ושעיר עזים אחד  -לחטאת).
ׁשֹופר ְּבראֹׁש ַה ָּשׁנָ ה.
שמ ַֹע קֹול ָ
	.ות ִמ ְצוַ ת לִ ְ ׁ
	.זת ִמ ְצוַ ת ֲה ָפ ַרת נְ ָד ִרים (האב מפר לבתו ,הבעל מפר לאשתו ,והחכם מפר לכל אדם).
	.חת ֶשֹּׁלא יַ ֵחל ְּד ָב ָריו ַּבּנְ ָד ִרים (לא יעשה דיבורו חולין ,כלומר לא יעבור על נדרו).
	.טת ִמ ְצוַ ת לָ ֵתת ָע ִרים לַ לְ וִ ּיִ ם לָ ֶש ֶׁבת ָּב ֶהן ,וְ ֵהן קֹולְ טֹות (את הרוצחים בשגגה).
	.ית ִמ ְצוַ ת ֵּבית ִּדין לְ ַהגְ לֹות ַמּכֵ ה נֶ ֶפׁש ִּב ְשׁגָ גָ ה (רוצח בשוגג) ֵמ ִעירֹו לְ ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט (שתגן עליו
רֹוצ ַח ְּב ַע ְצמֹו לָ לֶ כֶ ת ָשׁם.
מנקמת קרובי ההרוג) ,וְ ַעל ָה ֵ
רֹוצ ַח ק ֶֹדם ֶשּׁיַ ֲעמֹד ַּב ִּדין.
	.אית ֶשֹּׁלא לַ ֲהרֹוג ָה ֵ
יֹורה (יפסוק) ָה ֵעד ַּב ִּדין ֶש ֵׁה ִעיד ְּב ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות (כלומר ,שמי שהעיד בדיני נפשות
	.בית ֶשֹּׁלא ֶ
לא יהיה גם הדיין באותו דין).
רֹוצ ַח (כדי לפטור אותו מן המיתה).
	.גית ֶשֹּׁלא לִ ַּקח ּכ ֶֹפר (כסף) לְ ַה ִּציל ִמ ָּמוֶ ת ָה ֵ
	.דית ֶשֹּׁלא לִ ַּקח ּכ ֶֹפר ִמ ְּמ ֻחּיָ ב ּגָ לּות לְ ָפ ְטרֹו ִמן ַהּגָ לּות.

	.זטש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ֶּפ ַסח.
	.זיש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּביֹום ְש ִׁב ִיעי ֶשׁל ֶּפ ַסח.
בּואה ֲח ָד ָשׁה (שהושרשה באדמה לאחר הקרבת העומר בשנה
	.חיש ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִמ ְּת ָ
שעברה) ק ֶֹדם ּכְ לֹות ִש ָּׁשׁה ָע ָשׂר ְּבנִ ָיסן.
בּואה ֲח ָד ָשׁה ַעד ַהּיֹום ַההּוא (ט"ז בניסן).
	.טיש ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָקלִ י (תבואה קלויה באש) ִמ ְּת ָ
בּואה ֲח ָד ָשׁה ַעד ַהּיֹום ַההּוא (ט"ז בניסן).
	.כש ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ּכַ ְר ֶמל (גרגרי תבואה רכים) ִמ ְּת ָ
	.אכש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּביֹום ַחג ָשׁבּועֹות.
	.בכש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ִּת ְש ֵׁרי (ראש השנה).
	.גכש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ַּב ֲע ָש ָׂרה ְּב ִת ְש ֵׁרי (יום הכיפורים).
ּפּורים.
	.דכש ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול וְ לִ ְשּׁתֹות ְּביֹום ַהּכִ ִ
	.הכש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ַחג ַה ֻּסּכֹות.
	.וכש ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ְּביֹום ְש ִׁמינִ י ֲע ֶצ ֶרת.
	.זכש ִמ ְצוַ ת ְס ִפ ַירת ֶש ַׁבע ַש ְּׁבתֹות ָשׁנִ ים (למנות את שנות היובל בבית הדין הגדול).
ּפּורים.
ּיֹובל ְּביֹום ַהּכִ ִ
ׁשֹופר ַּב ֵ
	.חכש ִמ ְצוַ ת ְּת ִק ַיעת ָ
ּיֹובל (להכריז בבית הדין הגדול על קדושת שנת היובל).
	.טכש ִמ ְצוַ ת ִקּדּוׁש ְשׁנַ ת ַה ֵ
לֹוק ַח ּומֹוכֵ ר (לקיים דיני מקח וממכר ,ולא לבטל את המקח לאחר
	.לש ִמ ְצוַ ת ֲע ִשֹּיַ ת ִּדין ֵ
שהתקיימו תנאיו).
ּיֹובל (בחינם).
	.אלש ִמ ְצוַ ת ֲה ָש ַׁבת ַק ְר ַקע לְ ַב ֲעלֵ ֶיהן ַּב ֵ
חֹומה (עיר שהייתה מוקפת חומה בימות יהושע בן
	.בלש ִמ ְצוַ ת ִּפ ְדיֹון ַהּנְ ָחלֹות ֶש ֵׁהן ּתֹוְך ִעיר ָ
נון) ַעד ַה ְשׁלָ ַמת ָשׁנָ ה (המוכר שדה לחבירו רשאי לפדות אותה בחזרה במשך השנה
הראשונה שלאחר המכירה .בתום שנה זו אין לו אפשרות לפדות ,והשדה נשארת
לצמיתות ביד הלוקח).
בֹודה ְּב ֶע ֶבד ּכְ נַ ֲענִ י (עבד שהוא גוי) לְ עֹולָ ם (אין לשחררו מעבדות אלא לצורך מצווה).
	.גלש ִמ ְצוַ ת ֲע ָ
	.דלש ֶשֹּׁלא נַ ֲעבֹוד ָה ֲא ָד ָמה (בזריעה וקצירה) ַּב ָּשׁנָ ה ַה ְּש ִׁב ִיעית (שנת השמיטה).
בֹודה ּגַ ם ְּב ִאילָ נֹות (בזמירה ובצירה).
	.הלש ֶשֹּׁלא נַ ֲע ֶשׂה ֲע ָ
	.ולש ֶשֹּׁלא נִ ְקצֹור ְס ִפ ִיחים (פירות וירקות שגדלו מאליהם) ַּב ָּשׁנָ ה ַה ְּש ִׁב ִיעית.
אֹותן ְּבכָ ל ָשׁנָ ה (אלא בשינוי:
ׁאֹוס ִפין ָ
	.זלש ֶשֹּׁלא נֶ ֱאסֹוף ֵּפרֹות ָה ִאילָ ן ַּב ְּש ִׁב ִיעית ּכְ ֶד ֶרְך ֶש ְ
בכמויות קטנות ,ובכלים שאין דרך לבצור בהם).
ּיֹובל.
	.חלש ֶשֹּׁלא נַ ֲעבֹוד ָּב ָא ֶרץ (בזריעה ,זמירה ,קצירה ובצירה) ִּב ְשׁנַ ת ַה ֵ
ּיֹובל.
	.טלש ֶשֹּׁלא לִ ְקצֹור ְס ִפ ֵיחי ְתבּואֹות (פירות וירקות שגדלו מאליהם) ֶשׁל ְשׁנַ ת ַה ֵ
אֹותן ִּב ְש ָׁאר ָשׁנִ ים (אלא בשינוי:
ׁאֹוס ִפין ָ
ּיֹובל ּכְ ֶד ֶרְך ֶש ְ
	.מש ֶשֹּׁלא לֶ ֱאסֹוף ֵּפרֹות ָה ִאילָ נֹות ַּב ֵ
בכמויות קטנות ,ובכלים שאין דרך לבצור בהם).
	.אמש ֶשֹּׁלא לְ הֹונֹות (לרמות) ְּב ִמ ָּקח ִּומ ְמּכָ ר.
	.במש ֶשֹּׁלא לְ הֹונֹות (לצער) ֶא ָחד ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל ִּב ְד ָב ִרים (בדיבור).
	.גמש ֶשֹּׁלא ִת ָּמכֵ ר ָש ֶׂדה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל לִ ְצ ִמיתּות (במכירה עולמית).
יהן (מסביב לערי הלויים יש להשאיר אלף אמה
ׂדֹות ֶ
ּוש ֵ
	.דמש ֶשֹּׁלא לְ ַשּׁנֹות ִמגְ ְר ֵשׁי ָע ֵרי ַהלְ וִ ּיִ ם ְ
למרעה ולנוי ['מגרשים'] ,ועוד אלף אמה לשדות וכרמים ['שדות']; ואין להחליף את
המיקום בין השדות למגרשים).
	.המש ֶשֹּׁלא לְ ַהלְ וֹות ְּב ִר ִּבית (תשלום עבור דחיית החזרת החוב) לְ יִ ְש ָׂר ֵאל.
בֹודת
בֹודה ְּבזּויָ ה (כגון :לחלוץ מנעליו) ּכְ מֹו ֲע ַ
	.ומש ֶשֹּׁלא נַ ֲעבֹוד ְּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי (עבד יהודי) ֲע ָ
ּכְ נַ ֲענִ י (עבד גוי).
	.זמש ֶשֹּׁלא יִ ָּמכֵ ר ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ַעל ֶא ֶבן ַה ִּמ ָּקח (בשוק העבדים ובמכירה פומבית ,אלא בהצנע
ובדרך נאה).
בֹודת ֶּפ ֶרְך (עבודה שאין לה סוף או שאין בה צורך).
	.חמש ֶשֹּׁלא נַ ֲעבֹוד ְּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ַּב ֲע ַ
	.טמש ֶשֹּׁלא לְ ַהּנִ ַיח (לאפשר) לְ גֹוי לַ ֲעבֹוד ְּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ַהּנִ ְמּכָ ר לֹו ְּב ֶפ ֶרְך.
	.נש ֶשֹּׁלא יִ ְש ַּׁת ֲחוֶ ה (מחוץ לבית המקדש) ַעל ֶא ֶבן ַמ ְשּׂכִ ית (אבן נאה; רצפת אבנים) ֲא ִפּלּו
לַ ֵּשׁם (אפילו לצורך עבודת ה').
ּתֹורה (ויקרא כז).
צּובים ַּב ָ
	.אנש ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ִריְך ָא ָדם (האומר" :ערך אדם זה עלי") ֶשּׁיִ ֵּתן ָּד ָמיו ַה ְּק ִ
	.בנש ִמ ְצוַ ת ַה ֵּמ ִמיר ֶּב ֱה ַמת ָק ְר ָּבן ִּב ְב ֵה ָמה ַא ֶח ֶרת (המחליף ומעביר את קדושת הקרבן לבהמת
חולין)ֶ ,ש ִּׁת ְהיֶ ינָ ה ְש ֵּׁת ֶיהן ק ֶֹדׁש.
	.גנש ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ִריְך ְּב ֵה ָמה (המקדיש בהמה טמאה) ֶשּׁיִ ֵּתן ּכְ ִפי ֶשּׁיַ ֲע ִריכֶ ּנָ ה ַהּכ ֵֹהן (נותן את
שוויה לצורכי המקדש כפי שיקבע הכהן).
תֹוס ֶפת ח ֶֹמׁש (אם
	.דנש ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ִריְך ָּב ִּתים (המקדיש את ביתו) ֶשּׁיִ ֵּתן ָה ֵע ֶרְך ֶשּׁיַ ֲע ִריכֶ ּנָ ה ַהּכ ֵֹהן וְ ֶ
רוצה לפדות את ביתו מן ההקדש ,משלם את שוויו כפי שקובע הכהן ומוסיף חמישית).
	.הנש ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ִריְך ָש ֶׂדה (המקדיש את שדהו) ֶשּׁיִ ֵּתן ּכְ ֵע ֶרְך ַה ָּקצּוב ַּב ָּפ ָר ָשׁה (ויקרא כז; שדה
שהגיעה לידו בירושה – מעריך אותה לפי מספר השנים שנותרו עד היובל; שדה שקנה
אותה מאחרים – פודה אותה בשוויה).
	.ונש ִמ ְצוַ ת ִּדין ַמ ֲח ִרים ִמּנְ כָ ָסיו (האומר' :דבר זה יהיה ֵח ֶרם')ֶ ,שׁהּוא לַ ּכ ֲֹהנִ ים (נותנו לכוהנים).
הֹורה ְּבכָ ל ָשׁנָ ה (להפריש עשירית מן הבקר והצאן שיוולדו
	.זנש ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ַשׂר ְּב ֵה ָמה ְט ָ
בעדרו בכל שנה ,להקריבם על המזבח ,ולאכול את בשרם בירושלים).
	.חנש ֶשֹּׁלא נָ ִמיר (נחליף; נשנה) ַה ֳּק ָד ִשׁים (להעביר את הקדושה לבהמת חולין).
	.טנש ֶשֹּׁלא לְ ַשּׁנֹות ַה ֳּק ָד ִשׁים ִמ ָּק ְר ָּבן לַ ָּק ְר ָּבן (כגון להחליף בין חטאת לאשם או לשלמים).
אֹותּה ְּב ָעלֶ ָיה (שאמרו עליה שהיא חרם)ֶ ,אּלָ א ִּתּנָ ֵתן לַ ּכ ֲֹהנִ ים.
	.סש ֶשֹּׁלא ִת ָּמכֵ ר ַק ְר ַקע ֶש ֶׁה ֱח ִרימּו ָ
	.אסש ֶשֹּׁלא ִתּגָ ֵאל (תיפדה או תימכר) ְש ֵׂדה ַה ֵח ֶרם.
ירּושׁלַ יִ ם.
	.בסש ֶשֹּׁלא לִ גְ אֹול (לפדות או למכור) ַמ ֲע ַשׂר ְּב ֵה ָמה ֶאּלָ א יֵ ָאכֵ ל ִּב ָ
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בֹודה זָ ָרה (האומר' :כך וכך אמרה לי עבודה זרה פלונית').
ׁמֹוע ֵמ ַה ִּמ ְתנַ ֵּבא ְּב ֵשׁם ֲע ָ
	.חסת ֶשֹּׁלא לִ ְש ַ
	.טסת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאהֹוב ֶאת ַה ֵּמ ִסית (לעבוד עבודה זרה).
	.עת ֶשֹּׁלא לַ ֲעזֹוב ַה ִּשׂנְ ָאה ִמן ַה ֵּמ ִסית.
	.אעת ֶשֹּׁלא לְ ַה ִּציל ֶאת ַה ֵּמ ִסית (כשהוא נמצא בשעת צרה).
	.בעת ֶשֹּׁלא יְ לַ ֵּמד ַהּנִ ָּסת (מי שניסו להסית אותו) זְ כֹות ַעל ַה ֵּמ ִסית.
חֹובה ַעל ַה ֵּמ ִסית.
	.געת ֶשֹּׁלא יִ ְשּׁתֹוק (יימנע) ַהּנִ ָּסת ִמּלְ לַ ֵּמד ָ
בֹודה זָ ָרה.
	.דעת ֶשֹּׁלא לְ ָה ִסית ֶא ָחד ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל ַא ַחר ֲע ָ
	.העת ֶשֹּׁלא לִ ְבנֹות ִעיר ַהּנִ ַּד ַחת (עיר שרוב  תושביה הוסתו לעבוד עבודה זרה ,והוחרבה)
לִ כְ מֹות ֶש ָׁהיְ ָתה.
	.ועת ֶשֹּׁלא לֵ ָהנֹות ְּב ָממֹון ִעיר ַהּנִ ַּד ַחת.
בֹודה זָ ָרה.
עֹוב ֵדי ֲע ָ
ּגֹודד (לשרוט או לחבול את בשרו מחמת אבלות) ּכְ מֹו ְ
	.זעת ֶשֹּׁלא לְ ִה ְת ֵ
	.חעת ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ָק ְר ָחה (להשאיר קרחת בראשו מחמת אבלות) ַעל ֵמת.
	.טעת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְּפסּולֵ י ַה ֻּמ ְק ָּד ִשׁין (קורבנות שנפסלו).
	.פת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָחגָ ב ָט ֵמא ,וְ כֵ ן ּכָ ל ֶש ֶׁרץ ָהעֹוף (כגון זבוב ,יתוש ,צרעה).
	.אפת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ִמ ְּב ַשׂר ְּב ֵה ָמה ַחּיָ ה וְ עֹוף ֶש ֵּׁמתּו ֵמ ֲאלֵ ֶיהן (בלי שחיטה; נְ ֵבלָ ה).
ּבֹוע ַה ַהלְ וָ ָאה ֶש ָׁע ַבר ָעלֶ ָיה זְ ַמן ְש ִׁב ִיעית.
	.בפת ֶשֹּׁלא לִ ְת ַ
נֹוע (להימנע) ִמּלְ ַה ֲחיֹות ֶה ָענִ י ִמּלִ ֵּתן לֹו ַמה ֶּשׁהּוא ָצ ִריְך.
	.גפת ֶשֹּׁלא לִ ְמ ַ
	.דפת ֶשֹּׁלא יִ ָּמנַ ע ִמּלְ ַהלְ וֹות לֶ ָענִ י ִמ ְּפנֵ י ַה ְּש ִׁמ ָּטה (אף על פי שהוא  יודע שיצטרך לשמוט 
ולמחול על החוב).
ׁלֹוח ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ֵר ָיקם (בלי מתנות) ּכְ ֶשּׁיֵ ֵצא ָח ְפ ִשׁי.
	.הפת ֶשֹּׁלא לִ ְש ַ
	.ופת ֶשֹּׁלא לַ ֲעבֹוד ַּב ֳּק ָד ִשׁים (בבהמות שהוקדשו).
	.זפת ֶשֹּׁלא לִ גְ זֹז ֶאת (צמר) ַה ֳּק ָד ִשׁים.
	.חפת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ָח ֵמץ ְּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ְּבנִ ָיסן ַא ַחר ֲחצֹות (היום).
הֹותיר (להשאיר) ִמ ְּב ַשׂר ָק ְר ַּבן ַה ֲחגִ יגָ ה ֶשּׁנִ ְק ַרב ְּביֹום ַא ְר ָּב ָעה ָע ָשׂר ְּבנִ ָיסן ַעד יֹום
	.טפת ֶשֹּׁלא לְ ִ
ישׁי (מותר לאכול ממנו שני ימים ולילה אחד ,ולא להשאירו ליום השלישי)ֶ .שֹּׁלא
ַה ְּשׁלִ ִ
לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח ְּב ָב ַמת יָ ִחיד (אלא במזבח)
	.צת ֶשֹּׁלא לַ ֲעלֹות לְ ֶרגֶ ל ְּבֹלא ָק ְר ָּבן (עולה) ֶשּׁיִ ְהיֶ ה ִע ָּמנּו ּכְ ֶשּׁנַ ְק ִריב ָשׁם.
ׁשֹוט ִרים (שלוחי בית הדין ,המוציאים לפועל את הוראות
ׁשֹופ ִטים (דיינים) וְ ְ
	.אצת ִמ ְצוַ ת ִמּנּוי ְ
הדיינים) ְּבכָ ל ָק ָהל ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל.
ׁמֹוע ִמּכָ ל ֵּבית ִּדין ַהּגָ דֹול (סנהדרין) ֶשּׁיַ ַע ְמדּו לָ ֶהם לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ְּבכָ ל זְ ַמן.
	.בצת ִמ ְצוַ ת לִ ְש ַ
	.גצת ִמ ְצוַ ת ִמּנּוי ֶמלֶ ְך יִ ְש ָׂר ֵאל ָעלֵ ינּו.
ּתֹורה ַא ַחת יְ ֵת ָרה ַעל ְש ָׁאר ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל (וספר תורה זה הולך
	.דצת ִמ ְצוַ ת לִ כְ ּתֹוב ַה ֶּמלֶ ְך ֵס ֶפר ָ
עמו לכל מקום).
רֹוע (רגל קדמית-ימנית של הבהמה הנשחטת) ,לְ ָחיַ יִ ם (הלסת התחתונה)
	.הצת ִמ ְצוַ ת ַמ ְּתנֹות זְ ַ
וְ ַה ֵּק ָבה לַ ּכ ֵֹהן.
רּומה גְ דֹולָ ה וְ לִ ַּתן לַ ּכ ֵֹהן.
	.וצת ִמ ְצוַ ת ַה ְפ ָר ַשׁת ְּת ָ
אשׁית ַהּגֵ ז (הצמר הראשון שנגזז) ֶשּׁיִ ֵּתן לַ ּכ ֵֹהן.
	.זצת ִמ ְצוַ ת ֵר ִ
מֹוע ִדים עֹולִ ים
עֹוב ִדים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִמ ְש ָׁמרֹות ִמ ְש ָׁמרֹות (בתורנות)ְּ ,וב ֲ
	.חצת ִמ ְצוַ ת לִ ְהיֹות ַהּכ ֲֹהנִ ים ְ
ּכְ ֶא ָחד (בזמן הרגלים – כל הכהנים שווים ,וכולם רשאים לעבוד).
ּתֹורה.
א יִ גְ ַרע ְּב ִמ ְצוֹות ַה ָ
יֹוסיף וְ ל ֹ
ׁמֹוע ִמּכָ ל נָ ִביא ֶשּׁיִ ְהיֶ ה ְּבכָ ל ּדֹור וְ דֹורִ ,אם לאֹ ִ
	.טצת ִמ ְצוַ ת לִ ְש ַ
	.קת ִמ ְצוָ ה לְ ָהכִ ין ֵשׁׁש ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט ֶ(ּב ֶצר – בנחלת ראובן; ָראמֹת – בנחלת גד; ּגֹולָ ן – בנחלת
חצי המנשה; ֶק ֶדׁש – בנחלת נפתלי; ְׁשכֶ ם – בנחלת אפרים; ֶח ְברֹון – בנחלת יהודה).
ֿמ ִמין (עדים שהעידו שקר וזממו להפליל את בעל הדין) ּכְ מֹו
	.אקת ִמ ְצוָ ה לַ ֲעׂשֹות לְ ֵע ִדים זו ְ
ֶש ִּׁדּמּו לַ ֲעׂשֹות (נותנים להם את העונש שרצו לגרום למי שהעידו עליו).
ׁשֹוח ּכ ֵֹהן לַ ִּמלְ ָח ָמה (שיעמוד לפני העם ויחזק אותם בשעת היציאה למלחמה).
	.בקת ִמ ְצוַ ת לִ ְמ ַ
	.גקת ִמ ְצוַ ת לַ ֲעׂשֹות ְּב ִמלְ ֶח ֶמת ָה ְרׁשּות (מלחמה שאינה נגד שבעת עמי כנען או עמלק ,ואינה
ּתֹורה (תחילה קוראים לשלום,
לשם הצלת עם ישראל מפני האויב) ּכַ ִּמ ְש ָּׁפט ַהּכָ תּוב ַּב ָ
ואם לא מסכימים הורגים את הזכרים ,ובוזזים את השלל ,ושובים את הנשים והטף).
	.דקת ִמ ְצוַ ת ֲע ִר ַיפת ָה ֶעגְ לָ ה ַּבּנָ ַחל (כאשר נמצא הרוג שאין ידוע מי הרגו).
	.הקת ֶשֹּׁלא לָ ַט ַעת ִאילָ ן ַּב ִּמ ְק ָּדׁש (ובכל העזרה).
	.וקת ֶשֹּׁלא לְ ָה ִקים ַמ ֵּצ ָבה (עמוד של בניין המוצב במרכז ,ומתקבצים סביבו לכבדו ,כדרך
שעושים עובדי עבודה זרה).
עֹובר (מום זמני; שעתיד להירפא).
	.זקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבן ַּב ַעל מּום ֵ
	.חקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ְמרֹות ֶאת ִּפי (לעבור על הוראת) ֵּבית ִּדין ַהּגָ דֹול (סנהדרין) ֶשּׁיַ ַע ְמדּו לְ יִ ְש ָׂר ֵאל.
	.טקת ֶשֹּׁלא לְ ַמּנֹות ֶמלֶ ְך ַעל יִ ְש ָׂר ֵאל ּכִ י ִאם ִמ ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל.
סּוסים (אלא כמה שהוא צריך למרכבתו).
	.יקת ֶשֹּׁלא יַ ְר ֶּבה לֹו ַה ֶּמלֶ ְך ִ
	.איקת ֶשֹּׁלא לִ ְשּׁכֹון ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֹולָ ם.
	.ביקת ֶשֹּׁלא יַ ְר ֶּבה לֹו ַה ֶּמלֶ ְך נָ ִשׁים.
	.גיקת ֶשֹּׁלא יִ ְהיֶ ה לְ ֵש ֶׁבט לֵ וִ י נַ ֲחלָ ה ָּב ָא ֶרץ.
	.דיקת ֶשֹּׁלא יִ ּטֹול ֵש ֶׁבט לֵ וִ י ֵחלֶ ק ַּב ִּבזָ ּה (בשלל) ִּב ְש ַׁעת ּכִ ּבּוׁש ָה ָא ֶרץ.
	.וטקת ֶשֹּׁלא יַ ְר ֶּבה ַה ֶּמלֶ ְך ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב (להניח באוצרותיו) ,לְ ַבד ַמה ֶּש ָּׁצ ִריְך לֹו (בשביל לשלם שכר
לחייליו ולמשרתיו ולכל ענייני הממלכה).
	.זטקת ֶשֹּׁלא לִ ְקסֹום (לעשות מעשים ולומר מה יהיה בעתיד).
	.זיקת ֶשֹּׁלא לְ כַ ֵּשׁף (לעשות מעשי כשפים).
	.חיקת ֶשֹּׁלא לַ ֲחבֹר ָח ֶבר (ללחוש לחשים במחשבה שיועילו לו לדבר מה).

תֹורהַ ,אף ַעל ִּפי ֶשׁהּוא ָחכָ ם ְּב ָחכְ מֹות ֲא ֵחרֹות.
	.וטת ֶשֹּׁלא לְ ַמּנֹות ְּב ַדּיָ נִ ין ָא ָדם ֶש ֵׁאינֹו ָחכָ ם ְּב ִדינֵ י ָ
	.זטת ֶשֹּׁלא יִ ָירא ַה ַּדּיָ ן ַּב ִּדין ֵמ ָא ָדם ָרע.
	.זית ִמ ְצוַ ת ַא ְחּדּות ַה ֵּשׁם (להאמין שאין עוד אלו-ה מלבד ה' יתברך).
	.חית ִמ ְצוַ ת ַא ֲה ַבת ַה ֵּשׁם.
ּתֹורה.
	.טית ִמ ְצוַ ת ַּתלְ מּוד ָ
	.כת ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְש ַׁמע ַע ְר ִבית וְ ַש ֲׁח ִרית.
	.אכת ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין ֶשׁל יָ ד.
	.בכת ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין ֶשׁל ראֹׁש.
	.גכת ִמ ְצוַ ת ְמזּוזָ ה.
	.דכת ִמ ְצוַ ת ֲה ִריגַ ת ִש ְׁב ָעה ֲע ָמ ִמים (שבעת עמי כנעןַ :ה ִח ִּתיָ ,ה ֱאמ ִֹריַ ,הּכְ נַ ֲענִ יַ ,ה ְּפ ִרּזִ יַ ,ה ִחּוִ י,
בּוסי ַוהּגִ ְרּגָ ִׁשי).
ַהיְ ִ
	.הכת ֶשֹּׁלא לְ ִה ְת ַאּוֹות (לחשוק) ַמה ֶּש ְּׁביַ ד ַא ֵחינּו ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל (ולחשוב מחשבות כיצד להעבירו
ברשותו).
יֹותר ִמ ַּדי.
	.וכת ֶשֹּׁלא לְ נַ ּסֹות נְ ִביא ֱא ֶמת ֵ
בֹודה זָ ָרה.
עֹובד ֲע ָ
	.זכת ֶשֹּׁלא לָ חּוס (לרחם) ַעל ֵ
בֹודה זָ ָרה.
עֹוב ֵדי ֲע ָ
	.חכת ֶשֹּׁלא לְ ִה ְת ַח ֵּתן ְּב ְ
	.טכת ִמ ְצוַ ת ִּב ְרּכַ ת ַה ָּמזֹון.
	.לת ִמ ְצוַ ת ַא ֲה ַבת ַהּגָ ִרים.
	.אלת ִמ ְצוַ ת יִ ְר ַאת ַה ֵּשׁם.
	.בלת ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלָ ה.
ּתֹורה.
	.גלת ִמ ְצוַ ת ַה ֶח ְב ָרה וְ ַה ְד ָּב ָקה (להתחבר ולהידבק) ִעם ַחכְ ֵמי ַה ָ
	.דלת ִמ ְצוַ ת ַעל ַה ָּצ ִריְך לִ ָּש ַׁבע (בבית הדין) ֶשּׁיִ ָּש ַׁבע ֶּב ֱא ֶמת ְּב ֵשׁם יְ יָ .
בֹודה זָ ָרה.
	.הלת ֶשֹּׁלא לֵ ָהנֹות ִמ ִּצּפּוי (מתכשיטי ונויי) ֲע ָ
בֹודה זָ ָרה ְּומ ַש ְּׁמ ֶש ָׁיה (דברים המשמשים לה) ְּב ָממֹונֵ נּו
	.ולת ֶשֹּׁלא לְ ַה ְד ִּביק ׁשּום ָּד ָבר ֵמ ֲע ָ
ׁשּותנּו לֵ ָהנֹות ָּבּה.
ִּוב ְר ֵ
בֹודה זָ ָרה ְּומ ַש ְּׁמ ֶש ָׁיה (דברים המשמשים לה).
	.זלת ִמ ְצוָ ה לְ ַא ֵּבד (להרוס ולהשמיד) ֲע ָ
חֹובה (כגון חטאת או אשם) אֹו ִּבנְ ָד ָבה
	.חלת ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְק ִריב ּכָ ל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ֶשּׁיֵ ׁש ַעל ָה ָא ָדם ְּב ָ
ָּב ֶרגֶ ל ָה ִראׁשֹון ֶשּׁפֹוגֵ ַע ּבֹו (מיד כשמגיע הרגל הראשון :פסח ,שבועות או סוכות).
א ַּבחּוץ.
	.טלת ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְק ִריב ּכָ ל ַה ָּק ְר ָּבנֹות ְּב ֵבית ַה ְּב ִח ָירה (בבית המקדש) ,וְ ל ֹ
	.מת ִמ ְצוַ ת ְּפ ִדּיַ ת ָק ָד ִשׁים ֶשּׁנָ ַפל ָּב ֶהם מּום (ולהוציאם לחולין) ,וְ (רק) ַא ַחר ּכָ ְך ֻמ ָּת ִרין ַּב ֲאכִ ילָ ה.
	.אמת ִמ ְצוַ ת ְש ִׁח ָיטה.
	.במת ִמ ְצוָ ה לְ ִה ָּט ֵפל (להתעסק) ַּב ֲה ָב ַאת ַה ָּק ְר ָּבן ִמחּוץ לָ ָא ֶרץ לְ ֵבית ַה ְּב ִח ָירה (כלומר ,מי
שהתחייב קרבן בחוץ לארץ ,חייב להביאו לארץ ולהקריבו בבית המקדש).
	.גמת ִמ ְצוַ ת ֲח ִק ַירת ֵע ִדים ֵה ֵיטב.
	.דמת ִמ ְצוַ ת ְש ֵׂר ַפת ִעיר ַהּנִ ַּד ַחת (עיר שרוב תושביה הוסתו לעבוד עבודה זרה) וְ כָ ל ֲא ֶשׁר ָּבּה.
ימנֵ י ָהעֹוף (סימני העוף הטהור :שאינו דורס [מניח רגלו על האוכל]
	.המת ִמ ְצוַ ת ְּב ִד ַיקת ִס ָ
ואוכל ,ויש לו אצבע יתירה [אצבע אחורית גבוהה או אצבע אמצעית ארוכה] ,או זֶ ֶפק
[כעין שק לאגירת מזון מתחת לגרון] ,או שהיה קורקבנו נקלף ביד).
	.ומת ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י (לאחר הפרשת תרומה גדולה ומעשר ראשון ,מפרישים עוד עשירית
מהתבואה שנשארה ,ואוכלים אותה לירושלים).
ישׁית וְ ִש ִּׁשׁית (בשנה השלישית והשישית
	.זמת ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ַשׂר ָענִ י ַּת ַחת ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ַּב ָּשׁנָ ה ַה ְּשׁלִ ִ
לחשבון השמיטה אין מפרישים מעשר שני אלא מעשר עני ,ונותנים אותו לעניים).
	.חמת ִמ ְצוָ ה לִ נְ ּגֹוׂש ֶאת ַהּנָ כְ ִרי (ללחוץ עליו ולדרוש ממנו להחזיר חובותיו).
	.טמת ִמ ְצוַ ת ַה ְש ָׁמ ַטת ּכְ ָס ִפים (ביטול החובות) ַּב ָּשׁנָ ה ַה ְּש ִׁב ִיעית (בסוף שנת השמיטה).

	.נת ִמ ְצוַ ת ְצ ָד ָקה.
	.אנת ִמ ְצוַ ת ַה ֲענָ ַקת ֶע ֶבד ִע ְב ִרי (לתת מתנות לעבד העברי בזמן שחרורו).
	.בנת ִמ ְצוָ ה לְ ֵה ָראֹות ָּב ְרגָ לִ ים ַּב ִּמ ְק ָּדׁש (ולהקריב קרבן עולה).
ׂמֹוח ָּב ְרגָ לִ ים.
	.גנת ִמ ְצוָ ה לִ ְש ַ
בֹודת
תּובים ָשׁם ,וְ כֵ ן ָּב ֵּתי ֲע ַ
	.דנת ֶשֹּׁלא לִ ְמחֹוק ִס ְפ ֵרי ַהּק ֶֹדׁש וְ ֵשׁמֹות ֶשׁל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהּכְ ִ
ַהּק ֶֹדׁש (ההיכל והעזרה).
	.הנת ֶשֹּׁלא לְ ַה ֲעלֹות (להקריב) ָק ָד ִשׁים ַּבחּוץ (מחוץ לבית המקדש).
ירּושׁלַ יִ ם.
	.ונת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ֶשׁל ָּדגָ ן (תבואה מחמשת מיני דגן) חּוץ לִ ָ
ירּושׁלַ יִ ם.
	.זנת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ֶשׁל ִּתירֹוׁש (ענבים ויין) חּוץ לִ ָ
ירּושׁלַ יִ ם.
	.חנת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ֶשׁל יִ ְצ ָהר (זיתים ושמן) חּוץ לִ ָ
ירּושׁלַ יִ ם.
	.טנת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְּבכֹור (בהמה טהורה) ָּת ִמים (שאין בו מום) חּוץ לִ ָ
	.סת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְּב ַשׂר ַח ָּטאת וְ ָא ָשׁם חּוץ לַ ְּקלָ ִעים (מחוץ לכותלי העזרה) ,וַ ֲא ִפּלּו ַהּכ ֲֹהנִ ים.
	.אסת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְּב ַשׂר ָהעֹולָ ה.
	.בסת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ְּב ַשׂר ָק ָד ִשׁים ַקּלִ ים (כגון קרבן שלמים) ק ֶֹדם זְ ִר ַיקת ָּד ִמים (לפני שנזרק
דמם על המזבח).
ּכּורים ק ֶֹדם ַהּנָ ָח ָתם ָּב ֲעזָ ָרה (ליד המזבח).
	.גסת ֶשֹּׁלא יאֹכְ לּו ּכ ֲֹהנִ ים ִּב ִ
נֹות ֶיהם (כגון אוכל ובגדים) ִּומּלְ ַש ְּׂמ ָחם ָּב ְרגָ לִ ים.
	.דסת ֶשֹּׁלא לַ ֲעזֹוב ַהלְ וִ ּיִ ם ִמּלָ ֵתת לָ ֶהם ַמ ְּת ֵ
	.הסת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ֵא ֶבר (של בעלי חיים) ִמן ַה ַחי (לפני שחיטתם).
ּתֹורה (כגון ליטול חמישה מינים בסוכות).
הֹוסיף ַעל ִמ ְצוֹות ַה ָ
	.וסת ֶשֹּׁלא לְ ִ
ּתֹורה (כגון ליטול שלושה מינים בסוכות).
רֹוע ִמ ִּמ ְצוֹות ַה ָ
	.זסת ֶשֹּׁלא לִ גְ ַ
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	.טיקת ֶשֹּׁלא לִ ְשׁאֹול ְּבאֹוב (אופן מסוים של עבודה זרה ,הגורם להשמיע קולות כאילו כוח
עליון מדבר אליו).
	.כקת ֶשֹּׁלא לִ ְשׁאֹול ְּביִ ְּדעֹונִ י (אופן מסוים של עבודה זרה ,שמניחים עצם בפיו של עוף
הנקרא' :ידוע' ,ומנבאים את העתידות).
	.אכקת ֶשֹּׁלא לִ ְדרֹוׁש ֶאל ַה ֵּמ ִתים (העושה מעשה כדי שיבוא אליו המת ויודיעו דבר).
	.בכקת ֶשֹּׁלא לְ ִה ְתנַ ְּבאֹות ֶש ֶׁקר ְּב ֵשׁם יְ יָ (לומר בשקר' :כך וכך אמר לי ה').
בֹודה זָ ָרה (לומר בשקר' :כך וכך אמרה לי עבודה זרה פלונית').
	.גכקת ֶשֹּׁלא לְ ִה ְתנַ ְּבאֹות ְּב ֵשׁם ֲע ָ
א יָ גּור (יפחד) ִמ ֶּמּנּו.
	.דכקת ֶשֹּׁלא יִ ָּמנַ ע ֵמ ֲה ִריגַ ת נְ ִביא ַה ֶּש ֶׁקר ,וְ ל ֹ
	.הכקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ִּסיג ּגְ בּול (להזיז את הגבול שבין רשותו לרשות חבירו כדי להרחיב את שטחו).
	.וכקת ֶשֹּׁלא לַ ְחּתֹוְך (לפסוק; להכריע) ַה ִּדין ַעל ִּפי ֵעד ֶא ָחד.

המשא ולהקים את הבהמה).
	.דסקת ֶשֹּׁלא ַת ֲע ֶדה (תתקשט; תלבש) ִא ָּשׁה ֲע ִדי (תכשיט; בגד) ִאיׁש.
	.הסקת ֶשֹּׁלא יַ ֲע ֶדה (יתקשט; ילבש) ָה ִאיׁש ֲע ִדי (תכשיט; בגד) ִא ָּשׁה.
	.וסקת ֶשֹּׁלא לִ ַּקח ָה ֵאם (ציפור הרובצת בקן) ַעל ַה ָּבנִ ים (בפני הגוזלים או הביצים).
	.זסקת ֶשֹּׁלא לְ ַהּנִ ַיח ַה ִּמכְ ׁשֹול (תקלה).
אֹוריְ ָתא.
רֹוע ּכִ לְ ַאיִ ם (תבואה או ירק) ְּבכֶ ֶרם ְּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל ְּד ַ
	.חסקת ֶשֹּׁלא לִ זְ ַ
	.טסקת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול וְ לֵ ָהנֹות ִמּכִ לְ ִאי ַהּכֶ ֶרם.
	.עקת ֶשֹּׁלא לַ ֲעׂשֹות ְמלָ אכָ ה ִּב ְשׁנֵ י ִמינֵ י ְב ֵה ָמה (ביחד).
	.אעקת ֶשֹּׁלא לִ לְ ּבֹוׁש ַש ַׁע ְטנֵ ז (בגד העשוי מצמר ופשתים).
מֹוציא ֵשׁם ָרע (בעל שהוציא על אשתו שם רע שאינה בתולה אלא זנתה
	.בעקת ֶשֹּׁלא יְ גָ ֵרׁש ִ
תחתיו) ֶאת ִא ְשּׁתֹו.
נּוסה (נערה שנאנסה; וכן כל העובר עבירה באונס).
	.געקת ֶשֹּׁלא לַ ֲענֹוׁש ָה ֲא ָ
נּוסתֹו.
	.דעקת ֶשֹּׁלא יְ גָ ֵרׁש ָהאֹונֵ ס ֶאת ֲא ָ
	.העקת ֶשֹּׁלא יִ ַּקח (יישא; יתחתן) ַמ ְמזֵ ר (מי שנולד מאיסורי עריות שחייבים עליהם מיתה או
כרת) ַּבת יִ ְש ָׂר ֵאל.
יִש ָׂר ֵאל.
	.ועקת ֶשֹּׁלא ַיִּקח (יישא; יתחתן) ָס ִריס (מי שנפגעו איברי הרבייה שלו ,ואינו ראוי להוליד) ַּבת ְ
ּומֹוא ִבי (מצאצאי עמון או מואב) ַּבת יִ ְש ָׂר ֵאל.
	.זעקת ֶשֹּׁלא יִ ָּשׂא ַעּמֹונִ י ָ
ּומֹואב.
	.חעקת ֶשֹּׁלא לִ ְדרֹוׁש ָשׁלֹום (לקרוא לשלום בעת מלחמה) לְ ַעּמֹון ָ
	.טעקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ְר ִחיק זֶ ַרע ֱאדֹום (מצאצאי עשו) ֵמ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם ְק ַהל יִ ְש ָׂר ֵאל ַא ַחר ֶשּׁנִ ְתּגַ ּיְ רּו ֶאּלָ א
ֹׁלשׁה דֹורֹות.
ַעד ְש ָ
ישׁי ִּבכְ לָ ל (כלומר ,שאסור
ישׁי ,וְ לאֹ ְשׁלִ ִ
	.פקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ְר ִחיק ִמ ְצ ִרי ּכְ מֹו כֵ ן ֶאּלָ א ַעד ּדֹור ְשׁלִ ִ
להתחתן עם בני הדור הראשון והשני ,ואסור להרחיק את בני הדור השלישי).
	.אפקת ֶשֹּׁלא יִ ּכָ נֵ ס ָט ֵמא (מי שטומאה יוצאת מגופו :זב ,זבה ,נידה ויולדת) לְ ַמ ֲחנֵ ה לְ וִ ּיִ ם (להר הבית).
חּוצה לָ ָא ֶרץ לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
	.בפקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ֲחזִ יר ֶע ֶבד ֶש ָּׁב ַרח ֵמ ֲאדֹונָ יו ֶש ְּׁב ָ
חּוצה לָ ָא ֶרץ לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאל.
	.גפקת ֶשֹּׁלא לְ הֹונֹות (לצער) ֶע ֶבד זֶ ה ֶש ָּׁב ַרח ֵמ ֲאדֹונָ יו ִמ ָ
	.דפקת ֶשֹּׁלא ִת ְהיֶ ה ְק ֵד ָשׁה ִמ ְּבנֹות יִ ְש ָׂר ֵאל (לא להתייחד בביאה עם אישה לשם זנות ובלא קידושין).
	.הפקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ְק ִריב ֶא ְתנַ ן זֹונָ ה (בהמה שניתנה לזונה כשכר על מעשה הזנות) ְּומ ִחיר ּכֶ לֶ ב
(בהמה שהוחלפה תמורת כלב).
	.ופקת ֶשֹּׁלא לִ לְ וֹות ְּב ִר ִּבית ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל.
	.זפקת ֶשֹּׁלא לְ ַא ֵחר ַהּנְ ָד ִרים וְ ַהּנְ ָדבֹות (קורבנות שהתחייב להביאם).
יֹותר ַעל ֲאכִ ילָ תֹו (שלא יכניס לכיס או לתיק וייקח לביתו).
	.חפקת ֶשֹּׁלא יִ ַּקח ַה ָּשׂכִ יר (הפועל) ֵ
	.טפקת ֶשֹּׁלא יאֹכַ ל ַה ָּשׂכִ יר (פועל העובד בדברים המחוברים לקרקע) ִּב ְש ַׁעת ְמלָ אכָ ה (אלא 
לאחר שיסיים את עבודתו).
רּושׁתֹו ַא ַחר ֶשּׁנִ ֵּשׂאת (לאדם אחר).
	.צקת ֶשֹּׁלא יַ ֲחזִ יר (יישא שוב) ַה ְמגָ ֵרׁש (את) ּגְ ָ
א לְ ׁשּום ָּד ָבר ִמ ָּצ ְרכֵ י ִצּבּור.
הֹוציא ָח ָתן ִמ ֵּביתֹו ּכָ ל ָשׁנָ ה ִראׁשֹונָ ה לַ ָּצ ָבא ,וְ ל ֹ
	.אצקת ֶשֹּׁלא לְ ִ
ֹושׂין ָּב ֶהן אֹכֶ ל ֶנֶפׁש (כלים המיועדים להכנת אוכל).
שע ִ
	.בצקת ֶשֹּׁלא לַ ֲחבֹול (ליטול לצורך משכון) ּכֵ לִ ים ֶ ׁ
	.גצקת ֶשֹּׁלא לִ ְתלֹוׁש ִס ָימנִ י (נגעי) ָצ ַר ַעת.
רֹוע (ליטול משכון בכוח; אלא ברשות בית דין).
	.דצקת ֶשֹּׁלא לְ ַמ ְשּׁכֵ ן ַּב ַעל חֹוב ִּבזְ ַ
נֹוע ֲעבֹוט (משכון) ִמ ְּב ָעלָ יו ְּב ֵעת ֶש ָּׁצ ִריְך לֹו (אלא  להחזיר לו את המשכון
	.הצקת ֶשֹּׁלא לִ ְמ ַ
לתקופה שהוא זקוק לו).
	.וצקת ֶשֹּׁלא יָ ִעיד ָקרֹוב (בן משפחה).
	.זצקת ֶשֹּׁלא לְ ַהּטֹות ִמ ְש ַּׁפט ּגֵ ר אֹו יָ תֹום.
	.חצקת ֶשֹּׁלא לְ ַמ ְשּׁכֵ ן (ליטול משכון מ) ַאלְ ָמנָ ה.
	.טצקת ֶשֹּׁלא לִ ַּקח ע ֶֹמר ַה ִּשׁכְ ָחה (אלומות התבואה ששכח בשדה בזמן הקציר) ִמ ְּתב ָּואה אֹו ֵמ ִאילָ נֹות.
הֹוסיף ְּב ַמלְ קּות ַה ְּמ ֻחּיָ ב ַמלְ קּות (לא לתת לו יותר מלקות ממה שקבעו לו בבית
	.רת ֶשֹּׁלא לְ ִ
הדין)ִּ ,ובכְ לָ לָ ּה ֶשֹּׁלא נַ ּכֶ ה יִ ְש ָׂר ֵאל.
	.ארת ֶשֹּׁלא לַ ֲחסֹום (לעכב; למנוע) ְּב ֵה ָמה (מלאכול את התבואה) ִּב ְש ַׁעת ְמלָ אכָ ה.
	.ברת ֶשֹּׁלא ִתּנָ ֵשׂא ַהיְ ָב ָמה (אישה שמת בעלה בלא בנים) לְ ַא ֵחר חּוץ ִמן ַהּיָ ָבם (גיס; אח של בעלה).
רֹודף (אחרי אדם אחר להורגו).
	.גרת ֶשֹּׁלא לָ חּוס (לרחם) ַעל ָה ֵ
	.דרת ֶשֹּׁלא נַ ְש ֶׁהה (נשאיר) ִמּדֹות (כלי מדידה) ִּומ ְש ָׁקלִ ים ֲח ֵס ִרים ִע ָּמנּו (ברשותנו) ,וְ ַאף ַעל ִּפי
ֶשֹּׁלא נִ ָּשׂא וְ נִ ֵּתן ָּב ֶהם (אפילו שאין אנו משתמשים בהם למכירה).
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
בֹותינּו ְּב ֵצ ָ
	.הרת ֶשֹּׁלא נִ ְשּׁכַ ח ַמ ֲע ֵשׂה ֲע ָמלֵ ק ֶש ָׁע ָשׂה ִעם ֲא ֵ
ּכּורים (להודות לה' בזמן הבאת הביכורים למקדש).
	.ורת ִמ ְצוַ ת ְק ִר ָיאה ַעל ַה ִּב ִ
	.זרת ִמ ְצוַ ת וִ ּדּוי ַמ ֲע ֵשׂר (להכריז  -לאחר קיום כל מתנות תבואת הארץ [לקט שכחה ופאה,

	.זכקת ֶשֹּׁלא לְ ַר ֵחם ַעל ַה ַּמזִ ּיק ְּב ִדינֵ י ְקנָ סֹות.
	.חכקת ֶשֹּׁלא לַ ֲערֹוץ (לפחד) ִמ ְּפנֵ י ָהאֹויֵ ב ַּב ִּמלְ ָח ָמה.
	.טכקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ֲחיֹות ּכָ ל נְ ָש ָׁמה ִמ ִּש ְׁב ָעה ֲע ָמ ִמים (שבעת עמי כנעןַ :ה ִח ִּתיָ ,ה ֱאמ ִֹריַ ,הּכְ נַ ֲענִ י,
בּוסי ַוהּגִ ְרּגָ ִׁשי).
ַה ְּפ ִרּזִ יַ ,ה ִחּוִ יַ ,היְ ִ
	.לקת ֶשֹּׁלא לְ ַה ְש ִׁחית (להרוס; לקצוץ) ִאילָ נֵ י ַמ ֲאכָ ל ַּב ָּמצֹור (כשצרים על עיר להילחם עליה),
וְ כֵ ן ּכָ ל ַה ְש ָׁח ָתה ִּבכְ לַ ל ַהּלָ או (כגון :שבירת כלים ,קריעת בגדים וכדומה).
רֹוע ְּבנַ ַחל ֵא ָיתן (שערפו בו 'עגלה ערופה').
	.אלקת ֶשֹּׁלא לַ ֲעבֹוד וְ לִ זְ ַ
	.בלקת ִמ ְצוַ ת ִּדין יְ ַפת ּת ַֹאר (אישה גויה שנלקחה בשבי בזמן מלחמה; שמותר לבוא עליה פעם
אחת לפני שתתגייר).
	.גלקת ִמ ְצוַ ת ִּדין ְּתלִ ּיָ ה (על עץ) לְ ִמי ֶשּׁיִ ְת ַחּיֵ ב לִ ָּתלֹות (המגדף [מקלל את שם ה'] והעובד
עבודה זרה ,לאחר שנסקלו).
בּורה לַ ּנֶ ֱה ָרג ַעל ִּפי ֵּבית ִּדין ,וְ כֵ ן לְ כָ ל ֵמת.
	.דלקת ִמ ְצוַ ת ְק ָ
	.הלקת ִמ ְצוַ ת ֲה ָש ַׁבת ֲא ֵב ָדה.
	.ולקת ִמ ְצוַ ת ֲה ָק ַמת ַמ ָּשׂא לְ יִ ְש ָׂר ֵאל (לסייע לו להעמיס את המשא על חמורו).
ּׁלּוח ַה ֵּקן (הרואה עוף עם גוזלים או ביצים ורוצה לקחתם ,משלח תחילה את האם).
	.זלקת ִמ ְצוַ ת ִש ַ
	.חלקת ִמ ְצוַ ת ַמ ֲע ֶקה (לעשות מעקה לגגו).
ּדּושׁין ָּב ִא ָּשׁה (לשאת אישה רק באמצעות קידושין).
	.טלקת ִמ ְצוַ ת ִק ִ
ּמֹוציא ֵשׁם ָרע ַּת ְח ָּתיו לְ עֹולָ ם (מי שהוציא שם רע על אשתו שהיא 
	.מקת ִמ ְצוַ ת ֶש ֵּׁת ֵשׁב ֵא ֶשׁת ַה ִ
זינתה תחתיו ,והתברר ששיקר ,חייב להשאירה כל ימיו לאישה ,אם היא חפצה בכך).
	.אמקת ִמ ְצוָ ה ַעל ֵּבית ִּדין לִ ְסקֹול ָּב ֲא ָבנִ ים ִמי ֶשּׁנִ ְת ַחּיֵ ב ְס ִקילָ ה (הבא על אמו או על אשת אביו
או על כלתו או על נערה מאורסה או על הזכר או על הבהמה; האישה השוכבת עם
בהמה; המגדף את שם ה'; העובד עבודה זרה; הנותן מזרעו למולך; בעל אוב או בעל
ידעוני; המסית אדם או המדיח ציבור לעבודה זרה; מכשף; המחלל את השבת; המקלל
את אביו או אמו; בן סורר ומורה).
נּוסתֹו לְ ִא ָּשׁה (אם היא חפצה בכך).
	.במקת ִמ ְצוָ ה ַעל ַה ְמ ַאּנֵ ס ֶשּׁיִ ָּשׂא ֲא ָ
	.גמקת ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְת ִקין יָ ד ַּב ַּמ ֲחנֶ ה (להכין במחנה היוצא למלחמה מקום לעשיית צרכים).
	.דמקת ִמ ְצוָ ה לְ ַה ְת ִקין יָ ֵתד ַּב ַּמ ֲחנֶ ה (לקחת בין כלי המלחמה יתד שניתן לחפור עמה בור
לעשיית צרכים בצנעה).
	.המקת ִמ ְצוַ ת ַהלְ וָ ָאה לַ ּנָ כְ ִרי ְּב ִר ִּביתִ ,אם ִמ ְצ ָט ֵרְך לִ לְ וֹותַ .מה ֶּש ֵׁאינֹו ּכֵ ן ְּביִ ְש ָׂר ֵאל (שאסור להלוות
לישראל בריבית).
מֹוצא ְש ָׂפ ַתיִ ם (לקיים שבועות ונדרים).
	.ומקת ִמ ְצוַ ת ִקּיּום ָ
דּועים (העובד
	.זמקת ִמ ְצוָ ה לַ ֲעזֹוב ַה ָּשׂכִ יר (לאפשר לפועל) לֶ ֱאכֹול ִּבזְ ַמן ְשׂכִ ירּותֹו ִמ ְּד ָב ִרים יְ ִ
בדברים שאינם מחוברים לאדמה – אוכל מן הפירות כל זמן שלא סיים מלאכתו; העובד
בדברים המחוברים לאדמה – אוכל מהם רק לאחר שסיים את מלאכתו).
רֹוצה לְ גָ ֵרׁש ִא ְשּׁתֹו ֶשּׁיְ גָ ְר ֶשּׁנָ ה ִּב ְש ָׁטר (גט).
	.חמקת ִמ ְצוַ ת ָה ֶ
	.טמקת ִמ ְצוָ ה ֶשּׁיִ ְש ַׂמח ָח ָתן ִעם ִא ְשּׁתֹו ְּב ָשׁנָ ה ִראׁשֹונָ ה (להישאר בביתו ,ולא לצאת למלחמה או
לצורך אחר לתקופה ממושכת).
	.נקת ִמ ְצוַ ת ֲה ָש ַׁבת ַה ַּמ ְשּׁכֹון (ערבון) לִ ְב ָעלָ יו ְּב ֵעת ֶשׁהּוא ָצ ִריְך לֹו (דברים שמשתמשים בהם
ביום – מחזיר אותם למשך היום ,ודברים שמשתמשים בהם בלילה – מחזיר אותם
למשך הלילה).
	.אנקת ִמ ְצוַ ת נְ ִתינַ ת ְשׂכַ ר ָשׂכִ יר (פועל) ְּביֹומֹו (ביום שסיים את עבודתו).
	.בנקת ִמ ְצוַ ת ַהּנָ ַחת ע ֶֹמר ַה ִּשׁכְ ָחה (להניח לעניים את אלומות התבואה ששכח בשדה בזמן הקציר).

	.גנקת ִמ ְצוַ ת ַמלְ קּות לָ ְר ָש ִׁעים.
	.דנקת ִמ ְצוַ ת יִ ּבּום (לשאת לאישה את אשת אחיו שמת בלא בנים).
יצה (לקיים טקס-הלכתי הכולל חליצת הנעל ,במקרה שאינו רוצה לייבם את
	.הנקת ִמ ְצוַ ת ֲחלִ ָ
אשת אחיו המת).
	.ונקת ִמ ְצוָ ה לְ ַה ִּציל ַהּנִ ְר ָּדף (מיד מי שרודף אחריו להורגו).
אתם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם (שנלחם בהם כשהיו חלשים
	.זנקת ִמ ְצוָ ה לִ זְ ּכֹור ַמה ֶּש ָׁע ָשׂה ֲע ָמלֵ ק לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ְּב ֵצ ָ
ועייפים).
	.חנקת ִמ ְצוָ ה לְ ַהכְ ִרית זַ ְרעֹו ֶשׁל ֲע ָמלֵ ק.
	.טנקת ֶשֹּׁלא לִ ְמּכֹור ֵא ֶשׁת יְ ַפת ּת ַֹאר (אישה גויה שנלקחה בשבי בזמן מלחמה).
	.סקת ֶשֹּׁלא לְ ִה ְת ַע ֵּמר (להשתמש כשפחה) ְּב ֵא ֶשׁת יְ ַפת ּת ַֹאר ַא ַחר ֶש ָּׁבא ָעלֶ ָיה.
	.אסקת ֶשֹּׁלא יָ לִ ין (ישאיר ללילה) ַה ָּצלּוב (ההרוג) ַעל ָה ֵעץ ,וְ כֵ ן (לא להלין) ַה ֵּמת ְּב ֵביתֹו ֶאּלָ א (אם
עושה זאת) לִ כְ בֹודֹו.
	.בסקת ֶשֹּׁלא לְ ִה ְת ַעּלֵ ם ִמן ָה ֲא ֵב ָדה.
רֹוב ֶצת (קורסת) ַּת ַחת ַמ ָּש ָׂאּה (אלא  לסייע לו לפרוק את
	.גסקת ֶשֹּׁלא לְ ַהּנִ ַיח ֶּב ֱה ַמת ֲח ֵברֹו ֶ

תרומות ומעשרות ,ביכורים ,חלה ונטע רבעי]  -שעשינו את כל המוטל עלינו וקיימנו
את כל מצוות ה' כראוי).

ּטֹובים וְ ַהיְ ָש ִׁרים ֶשּׁנִ ְצ ַטוִ ּינּו לַ ֲעׂשֹות ּכָ ל ַמ ֲע ֵשׂינּו ְּב ֶד ֶרְך
	.חרת ִמ ְצוַ ת לְ ִה ַּדּמֹות ְּב ַד ְרכֵ י ַה ֵּשׁם ַה ִ
ַהּי ֶֹשׁר וְ ַהּטֹוב (להיות גומלי חסדים ובעלי מידות טובות).
	.טרת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ַּב ֲאנִ ינּות (ביום מיתת אחד משבעת הקרובים שמתאבלים עליהם).
	.ירת ֶשֹּׁלא לֶ ֱאכֹול ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ְּב ֻט ְמ ָאה.
ּוש ִׁתּיָ ה.
הֹוציא ְּד ֵמי (כספי) ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ִּב ְש ָׁאר ְּד ָב ִרים ֶש ֵׁאינָ ן ֵמ ֲאכִ ילָ ה ְ
	.אירת ֶשֹּׁלא לְ ִ
יעית (לעלות כל ישראל לירושלים בחג הסוכות שלאחר שנת
מֹוצ ֵאי ְש ִׁב ִ
	.בירת ִמ ְצוַ ת ַה ְק ֵהל ְּב ָ
השמיטה ,ולשמוע את קריאת התורה מפי המלך).
ּתֹורה לְ ַע ְצמֹוֶ ,שּׁנֶ ֱא ַמר (דברים לא ,יט)" :וְ ַע ָּתה
	.גירת ִמ ְצוָ ה לִ כְ ּתֹוב ּכָ ל ֶא ָחד ִמּיִ ְש ָׂר ֵאל ֵס ֶפר ָ
ּכִ ְתבּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת וְ לַ ְּמ ָדּה ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִׂש ָימּה ְּב ִפ ֶיהם".
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