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א ִמְצַות ִּפְרָיה ְוִרְבָיה )להולידאילדים(.	.

א ִמְצַות )	רית( ִמיָלה.	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ִּגיד ַהָּנֶשׁה )ה	ידאהיוצ	אמעמודאהשדרהאלירךאה	המה(.	.

א ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהֹחֶדׁש )להכריזא		יתאהדיןאעלאר	שאהחודש(.ד.

א ִמְצַות ְשִׁחיַטת )קר	ן( ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָשׂר ְּבִניָסן.ה.

א ִמְצַות ֲאִכיַלת ְּבַשׂר )קר	ן( ַהֶּפַסח ְּבֵליל ֲחִמָּשׁה ָעָשׂר ּבֹו )	ניסן(.ו.

א ִמְצַות ַהְשָּׁבַתת )	יעור( ָחֵמץ.ז.

א ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה )	פסח(.ח.

א ִמְצַות ִקּדּוׁש )הפרשת( ְּבכֹורֹות )	כורא	דםאו	כורא	המה( ְּבֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.	.

א ִמְצַות ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים )	לילאהסדר(.י.

א ִמְצַות ִּפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור )לפדותא	תאהוולדאהר	שוןאשנולדאל	תוןאתמורתאשה,אולתתא	ותואלכהן(.י	.

א ִמְצַות ֲעִריַפת ֶּפֶטר ֲחמֹור )להמיתאמהעורףא	תאפ	ראהחמור,א	םא	ינוארוצהאלפדותו(.י	.

א ל	וכלואי	. 	ל	א )	מים;א ּוְמֻבָּשׁל  חלקי(  		ופןא )צלויא ָנא  ַהֶּפַסח  קר	ן(  )	תא ֶלֱאכֹול  ֶשֹּׁלא 
כשהו	אצלויא		ש(.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִתיר )להש	יר( ְּבַשׂר ַהֶּפַסח ַעד ֹּבֶקר )של	חראלילאהסדר(.יד.

א ֶשֹּׁלא ִיָּמֵצא ָחֵמץ ִּבְרׁשּוֵתנּו )		יתא	וא	חצר( ַּבֶּפַסח.	ו.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ִמָּכל ָּדָבר ֶשֵּׁיׁש ּבֹו ָחֵמץ )	פילואתערו	תאחמץ(.	ז.

א ֶשֹּׁלא ְלַהֲאִכיל ִמן ַהֶּפַסח ְלִיְשָׂרֵאל מּוָמר )ליהודיאשהמירא	תאדתו(.יז.

א ֶשֹּׁלא ְלַהֲאִכיל ִמן ַהֶּפַסח ְלֵגר ּתֹוָשׁב )ל	ויאשקי	לאעליואש	עאמצוותא	ניאנח,אשמותראלואיח.
לש	תא		רץאישר	ל(.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִציא ִמְּבַשׂר ַהֶּפַסח חּוָצה )מ	יתאל	ית,אמחדראלחדרא	ואמח	ורהאלח	ורה(.י	.

א ֶשֹּׁלא ִלְשּׁבֹור ֶעֶצם ִמן ַהֶּפַסח.כ.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ָעֵרל ִמן ַהֶּפַסח )יהודיאשל	אנימול(.כ	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַּבֶּפַסח.כ	.

א ֶשֹּׁלא ֵיָרֶאה ָלנּו )	רשותנו( ָחֵמץ ַּבֶּפַסח.כ	.

א ֶשֹּׁלא ָלֵצאת ְּבַשָּׁבת חּוץ ַלְּתחּום )מרחקאשלא	לפייםא	מהאמחוץאלעיר(.כד.

א ִמְצַות ַהֲאָמָנה ִּבְמִציאּות ַהֵּשׁם )לה	מיןאשה'אית	רךאהמצי	א	תאהעולם,אומצי	ותואל	אכה.
תי		לאלעולם(.

א ִמְצַות ִקּדּוׁש ַשָּׁבת ִּבְדָבִרים )	די	ור;א	קידושאוה	דלה(.כו.

א ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם.כז.

א ֶשֹּׁלא ַנֲאִמין ֶּבֱאלֹוַּה ִּבְלִּתי )מל	ד( ַהֵּשׁם ְלַבּדֹו.כח.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ֶּפֶסל.כ	.

א ֶשֹּׁלא ְלִהְשַּׁתֲחוֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה.ל.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבַמה ֶּשַּׁדְרָּכּה ְלֵהָעֵבד )כ	וןאלזרוקא		ניםאעלאע	ודהאזרהאשכךאל	.
הו	אדרךאע	ודתה(.

א ֶשֹּׁלא ִלָּשַׁבע )	שםאה'( ַלָּשְׁוא )לל	אצורך(.ל	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבַשָּׁבת.ל	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲהרֹוג ָנִקי )	דםאשהו	אחףאמפשע(.לד.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֵאֶשׁת ִאיׁש.לה.

א ֶשֹּׁלא ִלְגנֹוב ֶנֶפׁש ִמִּיְשָׂרֵאל.לו.

א ֶשֹּׁלא ְלָהִעיד ֶשֶׁקר.לז.

א ֶשֹּׁלא ַלֲחמֹוד )לרצותאממוןאשלא	חריםאולעשותאתח	ולותאכדיאלהע	ירםאלרשותו(.לח.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות צּוַרת ָאָדם )	ול	תאושלימה( ֲאִפּלּו ְלנֹוי.ל	.

א ֶשֹּׁלא ִלְבנֹות ַאְבֵני ָגִזית )		ניםאפ	ומות;אחתוכות( ַּבִּמְזֵּבַח.מ.

א ֶשֹּׁלא ִלְפסֹוַע )פסיעותא	סותאו	דולות( ַעל ַהִּמְזֵּבַח )	ל	אללכתאעליואעק	א	צדא		ודל(.מ	.

א ִמְצַות ִּדין ֶעֶבד ִעְבִרי )יהודיאשמכראעצמואלע	דא	ואשנמכראל	חראשנתפסא		ני	תואול	אמ	.
היהא	יכולתואלשלם(.

א )שפחהאיהודייה;אמצווהאעלאה	דוןא	ואעלא	נואמ	. ָהִעְבִרָּיה  ָאָמה  ֶשׁל  )נישו	י(  ִיעּוד  ִמְצַות 
לש	תא	תאהשפחהאל	ישה(.

א ִמְצַות ִּפְדיֹון ָאָמה ִעְבִרָּיה )מצווהאעלאה		אלפדותא	תא	תואמע	דותה,א	םאישאיכולתא	ידו(.מד.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ַלֲהרֹוג ְּבֶחֶנק ַהְמֻחָּיב )ה		אעלא	שתא	יש;אהחו	לא			יוא	וא		מו;אה	ונ	אמה.
נפשאמישר	ל;אזקןאממר	;אנ	י	אשקר;אהמתנ		א	שםאע	ודהאזרה(.

א ִמְצַות ִּדיֵני ְקָנסֹות )לדוןא	תאהחו	לא		ופוא	וא	ממונואשלאח	ירו(.מו.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ַלֲהרֹוג ְּבַסִיף ַהְמֻחָּיב )רוצח;א	נשיאעיראהנידחתאלע	ודהאזרה(.מז.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ִּדין ְּבֵהָמה ֶשִׁהִזּיָקה ֶשֹּׁלא ְכַדְרָּכּה )כ	וןאשנ	חהא	קרניה(.מח.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִנְזֵקי ַהּבֹור )תקלהאומכשולאשהונחוא	רשותאהר	יםאוהזיקו(.מ	.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ַּגָּנב ְּבַתְשׁלּוִמים )תשלומיאכפלא	וא	ר	עהאוחמישה( אֹו ְּבִמיָתה )	זמןאנ.
שהו	א		א	מחתרתאומסכןא	תא	ניאה	ית(.

א שלאנ	. לשדהא שנכנסהא ו	ר	ל,א 	שןא שהזיקהא )	המהא ַמְבֶעה  ְּבִנְזֵקי  ָלדּון  ִּדין  ֵּבית  ִמְצַות 
	חריםאו	כלהא	ואדרסהא	תאהת	ו	ה(.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִנְזֵקי ָהֵאׁש.נ	.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין ׁשֹוֵמר ִחָּנם )שהו	אחיי	אעלאהתרשלותא	שמירה,אופ	וראמ	ני	האנ	.
ו		ידהאומ	ונס(.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין טֹוֵען ְוִנְטָען )וויכוחאממוניא	יןאשניא	נשים(.נד.

א 	ני	האנה. )שהםאחיי	יםאעלא ְוׂשֹוֵכר  ָשָׂכר  )שומראהמק	ל(  נֹוֵשׂא  ְּבִדין  ָלדּון  ִּדין  ֵּבית  ִמְצַות 
ו		ידה,אופ	וריםאמ	ונס(.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין ַהּׁשֹוֵאל )שהו	אחיי	א	םאעלא	ונס(.נו.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ָלדּון ְּבִדין ַהְמֻפָּתה )המפתהאנערהא	תולהאלזנותאעמו(.נז.

א ֶשֹּׁלא ִלְמּכֹור ָאָמה ָהִעְבִרָּיה )שפחהאיהודייה( ַהּקֹוֶנה אֹוָתּה ִמַּיד ָהָאב )ש	םאקנהא	מהאנח.
ע	רייה,א	סוראלמכורא	ותהאל	חרים(.

א )התייחדותאנ	. )	י	וד( ְועֹוָנה  )מזון( ְּכסּות  ְשֵׁאר  )של	איחסיראה	ישאמ	שתו(  ִלְגרֹוַע  ֶשֹּׁלא 
עמהא		י	ה(.

א ֶשֹּׁלא ְלַהּכֹות ָאב ָוֵאם.ס.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ׁשֹור ַהִּנְסָקל )שורא	ואש	רא	עליאחייםאשהמיתוא	דם,אודינםאלהיסקל(.ס	.

א ֶשֹּׁלא ְלַחּיֹות ְמַכֵּשׁף.ס	.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹונֹות )לצער( ַהֵּגר ִּבְדָבִרים.ס	.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹונֹות )לצער( ַהֵּגר ְּבָממֹון.סד.

א ֶשֹּׁלא ְלַעּנֹות ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות.סה.

א ִמְצַות ַהְלָוָאה ֶלָעִני.סו.

א ִמְצַות ַהָּטָיה ַאֲחֵרי ַרִּבים )שהדייניםאיכריעוא	תאהדיןאעלאפיאהרו	(.סז.

א ִמְצַות ֵּפרּוק ַמָּשׂא )לעזוראלח	ירואלפרוקאמש	ואמעלאהחמור(.סח.

א ִמְצַות ְשִׁמַּטת ַקְרָקעֹות )להפקירא	תאהת	ו	הא	שנתאהשמי	ה(.ס	.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה )ממל	כה( ְּבַשָּׁבת.ע.

א ִמְצַות )קר	ן( ֲחִגיָגה ָּבְרָגִלים.ע	.

א ִמְצַות ֲהָבַאת ִּבּכּוִרים )לה	י	א	תאהפריאהר	שוןאמש	עתאהמיניםאלכהניםא		יתאהמקדש(.ע	.

א ֶשֹּׁלא ִיְתַּבע )ידרוש( חֹוב ֵמָעִני ֶשֵׁאין לֹו ַמה ִּלְפרֹוַע )לשלםא	תאחו	ו(.ע	.

א ההלוו	האעד. 	תאש	רא יכתו	א של	א )כ	ון,א ְּבִרִּבית  ַלַּמְלֶוה  ה  ֹלוֶָ ֵּבין  )יסייע(  ָיד  ָיִשׁית  ֶשֹּׁלא 
	רי	יתא	ואיהיהאעדאעליה(.

א ֶשֹּׁלא ְלַקֵּלל )	ת( ַהַּדָּין )השופ	(.עה.

א ָלאו ְּדִבְרַּכת ַהֵּשׁם )ל	אלקללא	תאשםאה'(.עו.

א ֶשֹּׁלא ְלַקֵּלל ַהָּנִשׂיא )המלך(.עז.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְקִּדים ֻחֵּקי ַהְּתבּואֹות )ל	אלשנותא	תאסדראהפרשתאהתרומותאוהמעשרות,אכ	וןאעח.
של	איפרישאמעשראר	שוןאלפניאתרומהא	דולה(.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְטֵרָפה )	עלאחייםאשנפלא	ואמוםאהמקר	א	תאמיתתו(.ע	.

א ֶשֹּׁלא ִלְשׁמֹוַע ַטֲעַנת ַּבַעל ִּדין )התו	ע( ֶשֹּׁלא ִּבְפֵני ַּבַעל ִּדינֹו )הנת	ע(.פ.

א ֶשֹּׁלא ָיִעיד ַּבַעל ֲעֵבָרה )כ	וןא	זלן(.פ	.

א ֶשֹּׁלא ִלְנטֹות ַאֲחֵרי ַרִּבים ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות ִּבְשִׁביל ֶאָחד )	ל	אלהכריעאדיניאנפשותא	רו	אשלאפ	.
שניאדייניםאלפחות(.

א ְיַלֵּמד חֹוָבה ִמי ֶשִּׁלֵּמד ְזכּות ְּתִחָּלה ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות )כלומר,אדייןאשפ	רא	תאהנידוןאפ	. ֶשֹּׁלא 
לחיים,אל	איחזורא	ואלחיי	ואמיתה(.

א ֶשֹּׁלא ְלַרֵחם ַעל ָעִני ַּבִּדין.פד.

א 	זאפה. 	חד,א 	ד	רא חו		א הו	א להניחאש	םא )ל	א ִרְשׁעֹו  ִמְּפֵני  חֹוֵטא  ִמְשַּׁפט  ְלַהּטֹות  ֶשֹּׁלא 
כנר	האהו	אמשקרא	דיןאזה(.

א ֶשֹּׁלא ַלְחּתֹוְך ַהִּדין ְּבאֶֹמד ַהַּדַעת )ל	אלפסוקאדיןאעלאסמךאהשערות,א	ל	אעלאפיאעדויותאור	יות(.פו.

א ֶשֹּׁלא ִלַּקח ֹׁשַחד )	יןאשוחדאממוןאו	יןאשוחדאד	רים(.פז.

א ֶשֹּׁלא ִלָּשַׁבע ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה )כלומר,א	שםאע	ודהאזרה(.פח.

א ֶשֹּׁלא ְלַהִּדיַח )לפתותאולהסית( ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה.פ	.

א ֶשֹּׁלא ִיָּשֵׁחט ֶשׂה )כ	ש( ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָשׂר ְּבִניָסן ְּבעֹוד ֶשֶׁהָחֵמץ ִּבְרׁשּוֵתנּו )	ל	ארקאצ.
ל	חראשנ	ערא	תאהחמץ(.

א )שישאלסייםא	תאהק	רתםא	לילהאול	אצ	. ְּבִליָנה  ִלָּפֵסל  ַהֶּפַסח  )חל	י(  ֵאימּוֵרי  ַיִּניַח  ֶשֹּׁלא 
להש	ירא	ותםאעדאה	וקר(.

א ֶשֹּׁלא ְלַבֵּשׁל ָּבָשׂר ֶּבָחָלב.צ	.

א ָהֱ	ֹמִרי,אצ	. ַהִחִּתי,א כנען:א )ש	עתאעמיא ֲעָמִמים  ְלִשְׁבַעת  )הסכםאשלום(  ְּבִרית  ִלְכרֹות  ֶשֹּׁלא 
ַהְּכַנֲעִני,אַהְּפִרִּזי,אַהִחִּוי,אַהְי	ּוִסיאוַהִּגְרָּגִׁשי(, ְוֵכן ְלָכל עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִשׁיב עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבַאְרֵצנּו.צד.

א ִמְצַות ִּבְנַין ֵּבית ַהְּבִחיָרה )	יתאהמקדש(.צה.

א ִמְצַות ִסּדּור ֶלֶחם ַהָּפִנים ּוְלבֹוָנה ַזָּכה )מיןא	ושם( ִלְפֵני ְיָי )עלאשולחןאהזה	אש	היכל( ְּבָכל ַשָּׁבת.צו.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִציא ַּבֵּדי )מו	ותאהנשי	ה( ָהָארֹון )	רוןאה	רית( ִמֶּמּנּו.צז.

א ִמְצַות ֲעִריַכת )סידוראוהדלקת( ֵנרֹות ַּבִּמְקָּדׁש.צח.

א ִמְצַות ְלִביַשׁת ִּבְגֵדי ֹכֲהִנים.צ	.

א )קור	נותאה		יםאעלאח		יםאמסוימים,אכ	וןא	כילתאק. ְוָאָשׁם  ִמְצַות ֲאִכיַלת ְּבַשׂר ַחָּטאת 
דםא	ואחילולאש	ת(.

א ִמְצַות ַהְקָטַרת ְקֹטֶרת )מיניא	שמים;אעלאמז	חאהזה	אש	היכל(.ק	.

א ִיַזּח )יסור;איזוז( ַהֹחֶשׁן ֵמַעל ָהֵאפֹוד )שנייםאמ		דיאהכהןאה	דול;אהחושןאמונחאעלאק	. ֶשֹּׁלא 
ה	פודאו	סוראלהסירואממנו(.

א ֶשֹּׁלא ִלְקרֹוַע ַהְּמִעיל ֶשׁל ֹּכֲהִנים.ק	.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ָזר )מיאש	ינואכהןאזכר( ְּבַשׂר ָקְדֵשׁי ַהֳּקָדִשׁים.קד.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְקִטיר ּוְלַהְקִריב ַעל ִמְזַּבח ַהָזָּהב )ש	היכל( )חּוץ ִמן ַהְּקֹטֶרת(.קה.

א ִמְצַות ְנִתיַנת ַמֲחִצית ַהֶּשֶׁקל ַּבָּשָׁנה )לצורךאע	ודתאהמקדש(.קו.
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א ִמְצַות ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים )רחיצתםא	כיוראהנחושת( ִלְפֵני ֲעבֹוָדה )	מקדש(.קז.

א המיוחדאקח. )שמןא ַהִּמְשָׁחה  ְּבֶשֶׁמן  ּוְמָלִכים  ְּגדֹוִלים  ֹּכֲהִנים  מריחת(  )סיכת;א ְמִשׁיַחת  ִמְצַות 
לסוךא	ואכהניםאומלכים(.

א ִמְצַות ְשִׁביַתת ָהָאֶרץ )ממל	כה( ִּבְשַׁנת ַהְּשִׁמָּטה.ק	.

א ֶשֹּׁלא ָיסּוְך ָזר )מיאש	ינואכהןא	דולא	ואמלך( ְּבֶשֶׁמן ַהִּמְשָׁחה.קי.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות )שמן( ְּבַמְתֹּכֶנת )מ	ותםארכי	יםאו		ותןאכמויותאשל( ֶשֶׁמן ַהִּמְשָׁחה.קי	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות )מרקחתא	שמים( ְּבַמְתֹּכֶנת )מ	ותםארכי	יםאו		ותןאכמויותאשל(  ַהְּקֹטֶרת.קי	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְוִלְשּׁתֹות ִּתְקֹרֶבת )ד	ריםאשהוקר	ואל(ֲעבֹוָדה ָזָרה.קי	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ָּבָשׂר ֶּבָחָלב.קיד.

א ֶשֹּׁלא ַיֲעׂשּו )י	צעו( ֵּבית ִּדין ִמְשַּׁפט ָמֶות ְּבַשָּׁבת.ק	ו.

א ִמְצַות ַמֲעֵשׂה )קר	ן( ָהעֹוָלה.ק	ז.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ִמְנָחה.קיז.

א ִמְצַות ְמִליַחת ַהָּקְרָּבן )שישאלמלוחאכלאקר	ןא	מלחאלפניאהקר	תו(.קיח.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ֵּבית ִּדין ֶשָּׁטעּו ְּבהֹוָרָאה )סנהדריןאשהורוא		עותאלע	וראעלא	יסוראשישא	ואקי	.
כרתא–אמ	י	יםאפראלח		ת(.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ַחָּטאת ְלָיִחיד ֶשָּׁשַׁגג )ע	רא		עות( ְּבִמְצַות לֹא ַתֲעֶשׂה ֶשַׁחָּיִבין ָעֶליָה ָּכֵרת קכ.
)כ	וןאחילולאש	תא	וא	יסוריאעריות(.

א ִמְצַות ֵעדּות )להעידא		יתאדין(.קכ	.

א ִמְצַות ָקְרָּבן עֹוֶלה ְויֹוֵרד )קר	ןאהמשתנהאלפיאמצ	ואהכלכליאשלאה	דם;אהחיי	יםא	קר	ןאקכ	.
זה:אמצורעאשנ	הר,איולדתאשנ	הרה,אהיודעאעדותאלח	ירואונש	עאש	ינואיודע,אהנש	עא

ש	ועתאשקרא	ש		ה,אה	מ	אש	כלאקדשיםא	ואשנכנסאלמקוםאהמקדשא	ש		ה(.

א ִמְצַות ּתֹוֶסֶפת ֹחֶמׁש )לשלםאלכהןא	תאהקרןא	תוספתאחמישית( ְלאֹוֵכל ִמן ַהְּתרּוָמה אֹו קכ	.
מֹוֵעל )נהנה( ָּבּה.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ָאָשׁם ָּתלּוי )קר	ןאשמ	י	אמיאשישאלואספקא	םאע	ראע	ירהאשחיי	יםאעליהאכרת(.קכד.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ָאָשׁם ַוַּדאי )החיי	יםא	קר	ןאזה:אה		אעלא	ישהאשחציהאשפחהאוחציהא	תאקכה.
חורין;אמיאשהיהא	רשותואממוןאשלא	דםא	חר,אוכפרא	ואונש	עאלשקר;אהנהנהא	שו		אמןא

ההקדש;אנזיראשנ	מ	א	זמןאנזירותו;אמצורעאשנ	הראמצרעתו(.

א ִמְצַות ֲהָשַׁבת ַהָּגֵזל )החזרתאה	זלאל	עליו(.קכו.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ְשׂאֹור אֹו ְּדַבׁש.קכז.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ְּבֹלא ֶמַלח.קכח.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְבִּדיל )להפרידא	תאהר	שאמןאה	וף( ְּבַחַּטאת ָהעֹוף.קכ	.

א ֶשֹּׁלא ִלֵּתן ֶשֶׁמן ַזִית ְּבִמְנַחת חֹוֵטא.קל.

א ֶשֹּׁלא ִלֵּתן ְלבֹוָנה )מיןא	ושם( ְּבִמְנַחת חֹוֵטא.קל	.

א ִמְצַות ֲהָרַמת ַהֶּדֶשׁן )להוצי	א	כלאיוםאמע	אמ	פראהמז	ח(.קל	.

א ִמְצַות ַהְדָלַקת ֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּבָכל יֹום.קל	.

א ִמְצַות ֲאִכיַלת ְשָׁיֵרי ְמָנחֹות.קלד.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ִמְנָחה ֶשׁל ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבָכל יֹום.קלה.

א ִמְצַות ַמֲעֵשׂה ַהַחָּטאת.קלו.

א ִמְצַות ַמֲעֵשׂה ָהָאָשׁם.קלז.

א ִמְצַות ַמֲעֵשׂה ֶזַבח )קר	ן( ַהְּשָׁלִמים.קלח.

א ִמְצַות ְשֵׂרַפת נֹוַתר ַהֳּקָדִשׁים )מהאשנותראמהקור	נותאל	חראזמןאהקר	תם(.קל	.

א ִמְצַות ְשֵׂרַפת ְּבַשׂר ֹקֶדׁש )הקור	נות( ֶשִּׁנְטָמא.קמ.

א ֶשֹּׁלא ְלַכּבֹות ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח.קמ	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְשָׁיֵרי ְמָנחֹות )מהאשנש	ראמןאהמנחהאל	חראהק	רתאהקומץאעלאהמז	ח( ָחֵמץ.קמ	.

א ֶשֹּׁלא ֵתָאֵכל ִמְנַחת ֹּכֵהן )	ל	אתוק	ראכולהאעלאהמז	ח(.קמ	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ִמְּבַשׂר ַחָּטאת ַהַּנֲעֵשׂית ִּבְפִנים )שדמהאנזרקא	היכל;אכ	וןאפראהעלםאד	ראשלאקמד.
צי	וראושעיריאע	ודהאזרה(.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִתיר )להש	יר( ִמְּבַשׂר ָקְרַּבן ַהּתֹוָדה )ְוהּוא ַהִּדין ִלְשָׁאר ָקָדִשׁים(.קמה.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ִּפּגּול )קר	ןאשנשח	א	ואנזרקאדמואל	חראזמנו(.קמו.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְּבַשׂר ָקָדִשׁים ֶשִּׁנְטָמא.קמז.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ֵחֶלב )חלקאמסויםא	שומןאה	המה(.קמח.

א ֶשֹּׁלא נֹאַכל ַּדם ְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף.קמ	.

א ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמֵני ְּבֵהָמה ְוַחָּיה )מפרסתאפרסהאושוסעתאשסעאומעלתא	רה(.קנ.

א ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמֵני ָדִגים )ְסַנִּפיראוַקְׂשֶקֶׂשת(.קנ	.

א ִמְצַות ְּבִדיַקת ִסיָמֵני ֲחָגִבים )	ר	עאר	ליים,א	ר	עאכנפייםאהמכסותא	תארו	אה	וףאושתיאקנ	.
ר	לייםא	רוכותאלניתור(.

א ִמְצַות ֻטְמַאת ְשׁמֹוָנה ְשָׁרִצים )ֹחֶלד,אַעְכָּבר,אָּצ	,אֲ	ָנָקה,אֹּכַח,אְלָ	ָ	ה,אֹחֶמ	אוִּתְנֶׁשֶמת(.קנ	.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ֳאָכִלים )מ	כלאשנר		א		חדאמש	עהאמשקיםא–איין,אד	ש,אשמןאזית,אקנד.
חל	,א	ל,אדם,אמיםא–או	חראכךאנ	עא	ד	רא	מ	,אנ	מ	(.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ְנֵבָלה )	עלאחייםאשמתא	ל	אשחי	ה(.קנה.

א ֶשֹּׁלא ִיָּכְנסּו ַהֹּכֲהִנים ַלִּמְקָּדׁש ְמֻגְּדֵלי ֵשָׂער )של	א	ילחואר	שםאשלושיםאיום(.קנו.

א ֶשֹּׁלא ִיָּכְנסּו ַהֹּכֲהִנים ַלִּמְקָּדׁש ְקרּוֵעי ְבָגִדים.קנז.

א ֶשֹּׁלא ֵיְצאּו ַהֹּכֲהִנים ִמן ַהִּמְקָּדׁש ִּבְשַׁעת ֲעבֹוָדה.קנח.

א ֶשֹּׁלא ְלִהָּכֵנס ְשׁתּוֵיי ַיִין ַּבִּמְקָּדׁש, ְוֵכן ֶשֹּׁלא יֹוֶרה ָשׁתּוי )שיכוראל	איורהאהלכה(.קנ	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ְטֵמָאה.קס.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ָּדג ָטֵמא.קס	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול עֹוף ָטֵמא.קס	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ֶשֶׁרץ ָהָאֶרץ )כ	ון:אעכ	ר,אנחש,אעקר	(.קס	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ִמיֵני ְשָׁרִצים ַּדִּקים ַהּנֹוָלִדים ַּבְזָּרִעים ּוַבֵּפרֹות )ל	חראשפרשואמןאהפרי(.קסד.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ִמֶּשֶׁרץ ַהַּמִים )כ	ון:אעלוקותאש	מים,אצפרדע(.קסה.

א 		שפהאקסו. כ	וןא הזוהמה;א מןא )הנוצריםא ָהִעּפּוׁש  ִמן  ַהִּמְתַהִוּים  ַהְּשָׁרִצים  ִמן  ֶלֱאכֹול  ֶשֹּׁלא 
ו		וףאהנ	לות(.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת יֹוֶלֶדת.קסז.

א ִמְצַות ָקְרַּבן יֹוֶלֶדת )עשירהאמ	י	ה:אכ	שאלעולהאותורא	וא	ןאיונהאלח		ת;אענייהאמ	י	ה:אקסח.
שתיאתוריםא	ואשניא	ניאיונה,א	חדאלעולהאו	חדאלח		ת(.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ְמֹצָרע.קס	.

א ִמְצַות ַהְנָהַגת ְמֹצָרע ִּבְקִריָעה ּוְפִריָמה )שלא		דיו(, ְוָכל ְמַטְּמֵאי ָאָדם ְצִריִכין ְלהֹוִדיַע ֶשֵׁהן קע.
ְטֵמִאין )כדיאשיפרשואמהםא	ניא	דםא	הורים(.

א ִמְצַות ִעְנַין ִנְגֵעי ְבָגִדים )	ומ	תא		דאצמרא	ואפשתיםאשנר	תהא	הםאצרעת(.קע	.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ָטֵמא ִמן ַהֳּקָדִשׁים.קע	.

א )ק	וצתאשיעראשנשרהאמןאהר	שא	ואהזקןא–א	סוראל	לחא	תאקע	. ַהֶּנֶתק  ְשַׂער  ְלַגֵּלַח  ֶשֹּׁלא 
השערותאהסמוכותאלה(.

א ִמְצַות ַהָּטֳהָרה ִמן ַהָּצַרַעת ֶשִּׁתְהֶיה ְּבִמיִנים ְידּוִעים )ְׁשֵּתיאִצֳּפִריםאַחּיֹותאְ	ֹהרֹות,אְוֵעץאֶ	ֶרזאקעד.
ּוְׁשִניאתֹוַלַעתאְוֵ	ֹז	(.

א ִמְצַות ִּתְגַלַחת ְמֹצָרע ַּבּיֹום ַהְּשִׁביִעי )המצורעאמ	לחא	תאכלאשערוא	תער(.קעה.

א ִמְצַות ְטִביָלה ַלְּטֵמִאים )	מקווהא	הרה(.קעו.

א )עשיראמ	י	:אשניאכ	שים,א	חדאלעוָלהאו	חדאקעז. ִמָּצַרְעּתֹו  ְּכֶשִּׁיְתַרֵּפא  ְמֹצָרע  ָקְרַּבן  ִמְצַות 
ל	שם,אוכ	שהא	חתאלח		ת;אעניאמ	י	:אשתיאתוריםא	ואשניא	ניאיונה,א	חדאלעולהאו	חדא

לח		ת,אוכ	שא	חדאל	שם(.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ַּבִית ֶשִּׁיְהֶיה ּבֹו ֶנַגע )צרעתאה	ית(.קעח.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ָזב )מיאשהופרשהאממקוםאערוותואהפרשהאחולניתאהדומהאלשכ	תאקע	.
זרע( ִלְהיֹות ָטֵמא ּוְמַטֵּמא.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ָזב ְּכֶשִּׁיְטַהר ִמּזֹובֹו )שתיאתוריםא	ואשניא	ניאיונה,א	חדאלעולהאו	חדאלח		ת(.קפ.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ִשְׁכַבת ֶזַרע )הפרשהאהיוצ	תאמ	י	ראהר	ייהאשלאהזכר( ֶשׁהּוא ָטֵמא ּוְמַטֵּמא.קפ	.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ִנָּדה )	ישהאשהופרשאדםאמרחמהא	ימיאווסתה( ֶשְּׁטֵמָאה ּוְמַטְּמָאה.קפ	.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ָזָבה )	ישהאשהופרשאדםאמרחמהאשל	א	ימיאווסתה( ֶשְּׁטֵמָאה ּוְמַטְּמָאה.קפ	.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ָזָבה ְּכֶשִּׁתְטַהר מזוָבּה )שתיאתוריםא	ואשניא	ניאיונה,א	חדאלעולהאו	חדאלח		ת(.קפד.

א ִמְצַות ֲעבֹוַדת )כהןא	דולא	(יֹום ַהִּכּפּוִרים.קפה.

א ִמְצַות ִּכּסּוי ַהָּדם )ל	חראשחי	תאחיהא	ואעוףא	הורים(.קפו.

א ֶשֹּׁלא ִיָּכְנסּו ַהּכֲֹהִנים ְּבָכל ֵעת ַּבִּמְקָּדׁש )	ל	אלצורךאע	ודה(, ְוָכל ֶשֵּׁכן ָזִרים )ש	ינםאכהנים(.קפז.

א ֶשֹּׁלא ִלְשׁחֹוט ָקָדִשׁים )קור	נות( חּוץ ָלֲעָזָרה.קפח.

א ֶשֹּׁלא ְלִהְתָקֵרב )לנהו	א	קר	האיתירה,אכ	וןאנ	יעהאשלאחי	ה( ְלַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות )ֲאִפּלּו קפ	.
ְּבֹלא ִּביָאה(.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ָאב.קצ.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֵאם.קצ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֵאֶשׁת ָאב, ְוַאף ַעל ִּפי ֶשֵׁאיָנּה ִאּמֹו )כ	וןאשנש	א		יוא	ישהאשנייה(.קצ	.

א 	ואקצ	. 	ל	דא מ		יוא 	חותוא )	יןאשהי	א ֲאחֹותֹו  ֶשִׁהיא  ַצד  ְּבָכל  ֲאחֹותֹו  ֶעְרַות  ְלַגּלֹות  ֶשֹּׁלא 
מ	מוא	ל	ד,אוכלאשכןאכשהי	א	חותואמ		יואו	מו(.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ַּבת ַהֵּבן.קצד.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ַּבת ַהַּבת.קצה.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ַהַּבת.קצו.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹותֹו ִמן ָהָאב ְוִהיא ַּבת ֵאֶשׁת ָאִביו )כלומראשהי	א	חותוארקאמצדאקצז.
		יו,אול	אמצדא	מו(.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹות ָאב.קצח.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ֲאחֹות ֵאם.קצ	.

א ֶשֹּׁלא ָלבֹוא ַעל ֶעְרַות ֲאִחי ָהָאב.ר.

א ֶשֹּׁלא ָלבֹוא ַעל ֵאֶשׁת ֲאִחי ָהָאב.ר	.

א ֶשֹּׁלא ָלבֹוא ַעל ֵאֶשׁת ַהֵּבן.ר	.

א ֶשֹּׁלא ָלבֹוא ַעל ֵאֶשׁת ָאח.ר	.

א ֶשֹּׁלא ָלבֹוא ַעל ִאָּשׁה ּוִבָּתּה.רד.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ִאָּשׁה ּוַבת ְּבָנּה.רה.

א ֶשֹּׁלא ְלַגּלֹות ֶעְרַות ִאָּשׁה ּוַבת ִּבָּתּה.רו.

א ֶשֹּׁלא ָלבֹוא ַעל ְשֵּׁתי ֲאָחיֹות ֵמַחִּיים )		לא	םא	חתאמהןאנפ	רה,אמותראלש	תא	תא	חותה(.רז.

א ֶשֹּׁלא ָלבֹוא ַעל ִאָּשׁה ִנָּדה.רח.

א ֶשֹּׁלא ִלֵּתן ִמַזְּרעֹו ַלֹּמֶלְך )שםאשלאע	ודהאזרה,אשהיואמדליקיםא	שא	דולהאומע	יריםא	תאר	.
	ניהםא	תוךאה	ש(.

א ֶשֹּׁלא ִלְשַּׁכב )הזכר( ִעם ַהְזָּכִרים.רי.

א ֶשֹּׁלא ִלְשַּׁכב )הזכר( ִעם ְּבֵהָמה.רי	.
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א ֶשֹּׁלא ִתְשַּׁכְבָנה ַהָּנִשׁים ִעם ַהְּבֵהמֹות.רי	.

א ִמְצַות ִיְרַאת ָאב ָוֵאם.רי	.

א ִמְצַות ֵּפָאה )להניחאמע	את	ו	האלענייםא	קצהאהשדה,א	זמןאהקציר(.ריד.

א ִמְצַות ֶלֶקט )להש	יראלענייםא	תאהשי	וליםאהנופלותא	זמןאהקציר(.ר	ו.

א ִמְצַות ַהָּנַחת עֹוְללֹות ַהֶּכֶרם )להניחאלענייםא	תא	שכולותאהענ	יםאהק	נים,א	שעתאה	ציר(.ר	ז.

א ִמְצַות ַהָּנַחת ֶּפֶרט ַהֶּכֶרם )להש	יראלענייםא	תאהענ	יםאשנפלוא	שעתאה	ציר(.ריז.

א ִמְצַות ׁשֹוֵפט ֶשִּׁיְשּׁפֹוט ְּבֶצֶדק.ריח.

א ִמְצַות ּתֹוֵכָחה )	ערה,אהחזרהאלמו		( ְלִיְשָׂרֵאל ֶשֵׁאינֹו נֹוֵהג ַּכּׁשּוָרה )שעו	ראעלא	חתאהמצוות(.רי	.

א ִמְצַות ַאֲהַבת ִיְשָׂרֵאל.רכ.

א ִמְצַות ֶנַטע ְרָבִעי )להעלותאול	כולא	ירושליםא	תאפירותאה	ילןא	שנתואהר	יעית(.רכ	.

א ִמְצַות ְלִיְרָאה ִמן ַהִּמְקָּדׁש.רכ	.

א ִמְצַות ְּכבֹוד ֲחָכִמים.רכ	.

א ִמְצַות ִצּדּוק )כיוון;אדיוק( ַהּמֹאְזַנִים ְוַהִּמְשָׁקִלים ְוַהִּמּדֹות )כליאהמדידה(.רכד.

א ִמְצַות ֶשִּׁיְשְׂרפּו ִמי ֶשִּׁיְתַחֵּיב ְשֵׂרָפה )	תאכהןאשזנתהאכשהי	אנשו	ה;אה		אעלא	תו;אעלארכה.
	תא	תו;אעלא	תא	נו;אעלא	תא	שתו;אעלא	תא	תה;אעלא	תא	נה;אעלאחמותו;אעלא	םאחמותו;א

ועלא	םאחמיוא-א	זמןאש	שתואעדייןא	חיים(.

א ָזָרה ְּבַמֲחָשָׁבה )להרהרא	ה( ְולֹא ְבִּדּבּור )ל	אלד	רא	ענייניה( רכו. ֶשֹּׁלא ִלְפנֹות ַאַחר ֲעבֹוָדה 
ְולֹא ֲאִפּלּו ְּבַהָּבָטה )ל	אלה	י	אולהסתכלאעליה(.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹא ְלַעְצמֹו ְולֹא ְלזּוָלתֹו.רכז.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול נֹוָתר )קר	ןאשנש	ראל	חראזמןאהקר	תו(.רכח.

א ֶשֹּׁלא ְלַכּלֹות ַהֵּפָאה ַּבָּשֶׂדה )ל	אלקחתא	תאהת	ו	האשהוש	רהאלענייםא	קצהאהשדה(.רכ	.

א ֶשֹּׁלא ָלַקַחת ִשֳּׁבִלים ַהּנֹוְפִלים ִּבְשַׁעת ַהָּקִציר.רל.

א ֶשֹּׁלא ְלַכּלֹות עֹוְללֹות ַהֶּכֶרם )ל	אלקחתא	תא	שכולותאהענ	יםאהק	ניםאשהוש	רואלעניים(.רל	.

א ֶשֹּׁלא ִלְלקֹוט ֶּפֶרט ַהֶּכֶרם )ל	אלקחתא	תאהענ	יםאשנפלוא	שעתאה	ציר(.רל	.

א ֶשֹּׁלא ִלְגנֹוב ׁשּום ֵחֶפץ אֹו ָממֹון.רל	.

א ֶשֹּׁלא ְיַכֵחׁש )ישקר( ַעל ָממֹון ֶשֵּׁיׁש ֵמַאֵחר ְּבָידֹו )וי	מראש	ינוא	רשותו(.רלד.

א ֶשֹּׁלא ִלָּשַׁבע ַעל ְּכִפיַרת ָממֹון )ל	אלהיש	עאשהממוןא	ינוא	רשותו,א	זמןאשהו	א	רשותו(.רלה.

א ֶשֹּׁלא ִלָּשַׁבע ַלֶּשֶׁקר.רלו.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׁשֹוק )ל	אלעכ	אממוןאח	ירוא	רשותואול	אלהחזירואלו(.רלז.

א ֶשֹּׁלא ִלְגזֹול.רלח.

א ֶשֹּׁלא ְלַאֵחר ְשַׂכר ָשִׂכיר )ל	אלעכ	א	תאמשכורתואשלאהעו	ד(.רל	.

א ֶשֹּׁלא ְלַקֵּלל ֶאָחד ִמִּיְשָׂרֵאל, ֵּבין ִאיׁש ֵּבין ִאָּשׁה.רמ.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְכִשׁיל ָּתם ַּבֶּדֶרְך )ל	אלה	עותא	ניא	דםא	עצהאש	ינהא	ו	האלהם(.רמ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַעֵוּת )לקלקל;אלש	ש( ַהִּמְשָּׁפט.רמ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַכֵּבד ָּגדֹול )	דםאחשו	( ַּבִּדין )	ל	אלהתייחסאלשניא	עליאהדיןא	מידהאשווה(.רמ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַרֵּגל )ל	אלרכלאולד	ראלשוןאהרע(.רמד.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעמֹוד ַעל ַּדם ֵרִעים )ל	אלהימנעאמלהצילאיהודיאהנמצ	א	סכנתאנפשות(.רמה.

א ֶשֹּׁלא ִלְשׂנֹוא ָאח )יהודי(.רמו.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְלִּבין ְּפֵני )ל	ייש( ָאָדם ִמִּיְשָׂרֵאל.רמז.

א ֶשֹּׁלא ִלְנקֹום )לעשותארעהאלח	ראכפיאשעשהאלו(.רמח.

א ֶשֹּׁלא ִלְנטֹור )לשמורא	ל	אולזכורא	תאהרעהאשהח	ראעשהאלו,אולהזכיראלוא	תאמעשיו(.רמ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְרִּביַע )לזוו	( ְּבֵהָמה ִמין ִעם ֶשֵׁאינֹו ִמינֹו.רנ.

א ֶשֹּׁלא ִלְזרֹוַע ִּכְלֵאי ְזָרִעים )מיניםאשוניםאשלאזרעיםאזהאעםאזה(, ְולֹא ְלַהְרִּכיב ִאיָלן )לח	רארנ	.
ענףאשלא	ילןאל	ילןאמסו	א	חר( ְּבׁשּום ָמקֹום )	יןא		רץאישר	לאו	יןא	חוץאל	רץ(.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ָעְרָלה )פירותאה	ילןא	שלושאהשניםאהר	שונותאלנ	יעתו(.רנ	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְוִלְשּׁתֹות ְּכֶדֶרְך זֹוֵלל )	וכלאכמויותא	דולותאשלא	שר( ְוסֹוֵבא )שותהאכמויותארנ	.
	דולותאשלאיין(.

א ֶשֹּׁלא ְלַנֵחׁש )ל	אלק	לאהחל	ותאמעשיותאעלאפיאסימניאמקריים(.רנד.

א ֶשֹּׁלא ְלעֹוֵנן )ל	אלכווןאמעשיואעלאפיאמצ	אהכוכ	יםאוהמזלות(.רנה.

א ֶשֹּׁלא ְלַהִּקיף ְּפַאת ָהׄראׁש )ל	אל	לחא	תאקווצתאהשיעראש	צדדיאהר	ש(.רנו.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְשִׁחית )ל	לחא	תער( ְּפַאת ָזָקן.רנז.

א ֶשֹּׁלא ִלְכּתֹוב ִּבְבָשׂרֹו ְּכֹתֶבת ַקֲעַקע )		ופןאששור	א	תא	שרואוממל	א	תאמקוםאהשרי	הארנח.
	צ	עאהמש	ירארישוםאעלאה	שר(.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵשׂה אֹוב )	ופןאמסויםאשלאע	ודהאזרה,אה	ורםאלהשמיעאקולותאכ	ילוארנ	.
כוחאעליוןאמד	רא	ליו(.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ַמֲעֵשׂה ִיְּדעֹוִני )	ופןאמסויםאשלאע	ודהאזרה,אשמניחיםאעצםא	פיואשלאעוףארס.
הנקר	:א'ידוע',אומנ		יםא	תאהעתידות(.

א 	ורך,ארס	. מידותא )כ	וןא ִּבְכָלל  ַהִּמּדֹות  ְוָכל  המדידה(,  )	כליא ַּבִּמּדֹות  )לרמות(  ְלהֹונֹות  ֶשֹּׁלא 
משקלאוש	ח(.

א ֶשֹּׁלא ְלַקֵּלל ָאב ָוֵאם.רס	.

א ֶשֹּׁלא ָלֶלֶכת ְּבֻחּקֹות ַהּגֹוִים )ל	אלהידמותאלהםא	מל	וש,א	מר	האו	מעשים(.רס	.

א ִמְצַות ִעְנַין ֻטְמַאת ַהֹּכֲהִנים ִלְקרֹוֵביֶהם )שמותראלכהניםאלהי	מ	אכדיאל	פלאוללוותא	תארסד.
קרו	יהםאשנפ	רו(, ּוִבְכָלָלּה ֶשִּׁיְתַאְּבלּו ָּכל ֶאָחד ִמִּיְשָׂרֵאל ַעל ִשָּׁשׁה ִמְּקרֹוֵביֶהם ַהְידּוִעים 

)		או	ם,א	חא	חותאמצדא		יו,א	ןאו	ת(.

א ִמְצַות ִקּדּוׁש ֶזַרע ַאֲהֹרן )לכ	דא	תאהכהניםאולהקדיםא	ותםאלד	ריאקדושה(.רסה.

א ִמְצַות ֹּכֵהן ָּגדֹול ִלָּשׂא ַנֲעָרה ְבתּוָלה.רסו.

א ִמְצַות ַהָּקְרָּבן ִלְהיֹות ָּתִמים )לל	אמום(.רסז.

א ִמְצַות ַהָּקְרָּבן ֶשִּׁיְהֶיה ִמְּשׁמֹוָנה ָיִמים ּוְלַמְעָלה )ל	אלהקרי	ואלפניאשימל	ואלואשמונהאימים(.רסח.

א ִמְצַות ִקּדּוׁש ַהֵּשׁם )למסורא	תאהנפשאעלאקיוםאהמצוות(.רס	.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה )ממל	כה( ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ֶּפַסח.רע.

א ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ָּכל ִשְׁבַעת ְיֵמי ַהֶּפַסח.רע	.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה )ממל	כה( ַּבְּשִׁביִעי ֶשׁל ֶּפַסח.רע	.

א ְּביֹום רע	. )מנחהאמהשעוריםאהר	שונותאשל	חראהקציר(  ְשׂעֹוִרים  ֶשׁל  ָהֹעֶמר  ָקְרַּבן  ִמְצַות 
ֵשִׁני ֶשׁל ֶּפַסח )	"זא	ניסן(.

א ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר.רעד.

א ִמְצַות ָקְרַּבן ִמְנָחה ֲחָדָשׁה ִמן ַהִחִּטים )הקר	תא'שתיאהלחם'אמןאהחי	יםאהחדשות( ְּביֹום רעה.
ֲעֶצֶרת )ח	אהש	ועות(.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ֲעֶצֶרת )ח	אהש	ועות(.רעו.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה )ממל	כה( ְּביֹום רֹאׁש ַהָּשָׁנה.רעז.

א ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּביֹום רֹאׁש ַהָּשָׁנה )פרא	חד,א	ילא	חד,אוש	עהאכ	שיםא-אלעולה,אושעירארעח.
עיזיםא	חדא–אלח		ת(.

א ִמְצַות ַּתֲעִנית ְּביֹום ֲעִשׂיִרי ְּבִתְשֵׁרי, הּוא יֹום ַהִּכּפּוִרים.רע	.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.רפ.

א ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים )פרא	חד,א	ילא	חד,אוש	עהאכ	שיםא-אלעולה,אושעירארפ	.
עיזיםא	חדא–אלח		ת(.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ַחג ַהֻּסּכֹות.רפ	.

א שלושהארפ	. מ	י	:א הר	שוןא )	יוםא ַהֻּסּכֹות  ַחג  ְיֵמי  ִמִּשְׁבַעת  יֹום  ְּבָכל  מּוָסף  ָקְרַּבן  ִמְצַות 
עשראפרים,אשניא	ילים,או	ר	עהאעשראכ	שיםא-אלעולה,אושעירא	חדאלח		ת.או	כלאיוםא

מפחיתיםאפרא	חד(.

א ִמְצַות ְשִׁביָתה ִמְּמָלאָכה ְּביֹום ְשִׁמיִני ֶשׁל ֻסּכֹות, ֶשׁהּוא ִנְקָרא ְשִׁמיִני ֲעֶצֶרת.רפד.

א לעולה,ארפה. -א כ	שיםא וש	עהא 	ילא	חד,א )פרא	חד,א ֲעֶצֶרת  ְשִׁמיִני  ְּביֹום  מּוָסף  ָקְרַּבן  ִמְצַות 
ושעיראעיזיםא	חדא–אלח		ת(.

א ִמְצַות ְנִטיַלת לּוָלב )	ר	עתאהמינים;א	סוכות(.רפו.

א ִמְצַות ְיִשׁיַבת ֻסָּכה.רפז.

א ֶשֹּׁלא ִיַּטָּמא ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט )כהןאפשו	,אש	ינואכהןא	דול( ְּבֵמת, זּוָלִתי ַּבְּקרֹוִבים ַהְּמֹבָאִרים רפח.
ַּבָּכתּוב )		יואו	מו,א	חיואו	חותואמ		יו,א	נואו	תו(.

א ֶשֹּׁלא ְיַשֵּׁמׁש )יע	ודא	מקדש( ֹּכֵהן ְטבּול יֹום )כהןאשהיהא	מ	,או		לא		ותואיוםאל	הרתו( רפ	.
ַעד ֶשַּׁיֲעִריב ִשְׁמׁשֹו )עדאשקיעתאהחמהאוצ	תאהכוכ	ים(.

א ֶשֹּׁלא ִיָּשׂא ֹּכֵהן ִאָּשׁה זֹוָנה )	תאישר	לאשנ	עלהאל	דםאשהי	א	סורהאלהינש	אלו;או	כללארצ.
זה:אכלאש	ינהא	תאישר	ל,א	ףאעלאפיאשהי	א	יורת(.

א ֶשֹּׁלא ִיָּשׂא ֹּכֵהן ִאָּשׁה ֲחָלָלה )שנולדהאמ	ישהאשניש	האלכהןא		יסור,א	ואשהי	אעצמהארצ	.
	סורהאלכהןאונ	עלהאלוא		יסור(.

א ֶשֹּׁלא ִיָּשׂא ֹּכֵהן ְּגרּוָשׁה.רצ	.

א ֶשֹּׁלא ִיָּכֵנס ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבֹאֶהל ַהֵּמת )ל	יתאשישא	ואמת(, ֲאִפּלּו ִלְקרֹוָביו.רצ	.

א ֶשֹּׁלא ִיַּטָּמא ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּבׁשּום ֻטְמָאה ַּבֵּמת )כ	וןא	ומ	תאמ	עא	ואמש	(.רצד.

א ֶשֹּׁלא ִיָּשׂא ֹּכֵהן ָּגדֹול ַאְלָמָנה.רצה.

א ֶשֹּׁלא ִיְבעֹול ֹּכֵהן ָּגדֹול ַאְלָמָנה, ַוֲאִפּלּו ְּבֹלא ִקּדּוִשׁין.רצו.

א ֶשֹּׁלא ַיֲעבֹוד ֹּכֵהן ַּבַעל מּום ָקבּוַע ַּבֲעבֹוַדת ַהִּמְקָּדׁש.רצז.

א ֶשֹּׁלא ַיֲעבֹוד ֹּכֵהן ַּבַעל מּום עֹוֵבר )מוםאזמני(.רצח.

א ֶשֹּׁלא ִיָּכֵנס ַּבַעל מּום ַּבֵהיָכל ֻּכּלֹו )וכןאמןאהמז	חאולפנים(.רצ	.

א ֶשֹּׁלא ַיֲעבֹוד ֹּכֵהן ָטֵמא.ש.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ֹּכֵהן ָטֵמא ְּתרּוָמה )	יןאתרומהא	דולה,או	יןאתרומתאמעשר;אוכןאחלהאו	יכורים(.ש	.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ׁשּום ָזר )מיאש	ינואכהן( ְּתרּוָמה.ש	.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ּתֹוַשׁב ֹּכֵהן )פועלאשנשכראלכהןאלעולם( ְוָשִׂכיר )פועלאשנשכראלכהןאלמספראש	.
שנים( ְּתרּוָמה.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ָעֵרל )כהןאש	ינואמהול( ְּתרּוָמה.שד.

א ֶשֹּׁלא תֹאַכל ֲחָלָלה )שנולדהאמ	ישהאשניש	האלכהןא		יסור,א	ואשהי	אעצמהא	סורהאשה.
לכהןאונ	עלהאלוא		יסור( ִמן ַהֹּקֶדׁש )ו	כללאזה:אמןאהתרומה(.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ֶטֶבל )ת	ו	האשל	אהופרשואממנהאתרומותאומעשרות(, ֲאִפּלּו ֹּכֵהן.שו.

א ֶשֹּׁלא ַנְקִּדיׁש )	עליאחיים( ַּבֲעֵלי מּוִמין )	יןאמוםאק	וע,א	יןאמוםאעו	ר( ְלַהְקִריָבן ַלִּמְזֵּבַח.שז.

א ֶשֹּׁלא ִיֵּתן מּום ַּבֳּקָדִשׁים.שח.

א ֶשֹּׁלא ִיָּשֲׁחטּו ַּבֲעֵלי מּוִמין ְלֵשׁם ָקְרָּבן.ש	.

א ֶשֹּׁלא ַיְקִטיר )יעלהאעלאהמז	ח( ֵאימּוֵרי )חל	י( ַּבֲעֵלי מּוִמין.שי.

א ֶשֹּׁלא ִיְזרֹוק )עלאהמז	ח( ַּדם ַּבַעל מּום ַעל ַהִּמְזֵּבַח.שי	.

א 	יןאשי	. )	יןא	דם,א ַהִּמיִנים  ִמָּכל  ֶאָחד  ָזָכר  	י	ריאהר	ייה(  )לעקר;אלפצועא	תא ְלָסֵרס  ֶשֹּׁלא 
	עליאחיים(.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַּבַעל מּום ִמַּיד ַהָּנְכִרי.שי	.

א ֶשֹּׁלא ִנְשׁחֹוט ְּבֵהָמה ּוְבָנּה ְּביֹום ֶאָחד.שיד.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ֶשִּׁיְתַחֵּלל ּבֹו ֵשׁם ָשַׁמִים ֵּבין ְּבֵני ָאָדם.ש	ו.
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א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ֶּפַסח.ש	ז.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ְשִׁביִעי ֶשׁל ֶּפַסח.שיז.

א 	שנהאשיח. העומרא הקר	תא ל	חרא 		דמהא )שהושרשהא ֲחָדָשׁה  ִמְּתבּוָאה  ֶלֱאכֹול  ֶשֹּׁלא 
שע	רה( ֹקֶדם ְּכלֹות ִשָּׁשׁה ָעָשׂר ְּבִניָסן.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ָקִלי )ת	ו	האקלויהא		ש( ִמְּתבּוָאה ֲחָדָשׁה ַעד ַהּיֹום ַההּוא )	"זא	ניסן(.שי	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ַּכְרֶמל )	ר	ריאת	ו	הארכים( ִמְּתבּוָאה ֲחָדָשׁה ַעד ַהּיֹום ַההּוא )	"זא	ניסן(.שכ.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ַחג ָשׁבּועֹות.שכ	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ִּתְשֵׁרי )ר	שאהשנה(.שכ	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַּבֲעָשָׂרה ְּבִתְשֵׁרי )יוםאהכיפורים(.שכ	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְוִלְשּׁתֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.שכד.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ִראׁשֹון ֶשׁל ַחג ַהֻּסּכֹות.שכה.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּביֹום ְשִׁמיִני ֲעֶצֶרת.שכו.

א ִמְצַות ְסִפיַרת ֶשַׁבע ַשְּׁבתֹות ָשִׁנים )למנותא	תאשנותאהיו	לא		יתאהדיןאה	דול(.שכז.

א ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ַּבּיֹוֵבל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.שכח.

א ִמְצַות ִקּדּוׁש ְשַׁנת ַהּיֹוֵבל )להכריזא		יתאהדיןאה	דולאעלאקדושתאשנתאהיו	ל(.שכ	.

א )לקייםאדיניאמקחאוממכר,אול	אל		לא	תאהמקחאל	חראשל. ִּדין לֹוֵקַח ּומֹוֵכר  ֲעִשַֹּית  ִמְצַות 
שהתקיימואתנ	יו(.

א ִמְצַות ֲהָשַׁבת ַקְרַקע ְלַבֲעֵליֶהן ַּבּיֹוֵבל )	חינם(.של	.

א ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהְּנָחלֹות ֶשֵׁהן ּתֹוְך ִעיר חֹוָמה )עיראשהייתהאמוקפתאחומהא	ימותאיהושעא	ןאשל	.
)המוכראשדהאלח	ירוארש	יאלפדותא	ותהא	חזרהא	משךאהשנהא ָשָׁנה  ַהְשָׁלַמת  נון( ַעד 
נש	רתא והשדהא לפדות,א 	פשרותא לוא 	יןא זוא שנהא 	תוםא המכירה.א של	חרא הר	שונהא

לצמיתותא	ידאהלוקח(.

א ִמְצַות ֲעבֹוָדה ְּבֶעֶבד ְּכַנֲעִני )ע	דאשהו	א	וי( ְלעֹוָלם )	יןאלשחררואמע	דותא	ל	אלצורךאמצווה(.של	.

א ֶשֹּׁלא ַנֲעבֹוד ָהֲאָדָמה )	זריעהאוקצירה( ַּבָּשָׁנה ַהְּשִׁביִעית )שנתאהשמי	ה(.שלד.

א ֶשֹּׁלא ַנֲעֶשׂה ֲעבֹוָדה ַּגם ְּבִאיָלנֹות )	זמירהאו	צירה(.שלה.

א ֶשֹּׁלא ִנְקצֹור ְסִפיִחים )פירותאוירקותאש	דלואמ	ליהם( ַּבָּשָׁנה ַהְּשִׁביִעית.שלו.

א 	שינוי:אשלז. )	ל	א ָשָׁנה  ְּבָכל  אֹוָתן  ֶשׁאֹוְסִפין  ְּכֶדֶרְך  ַּבְּשִׁביִעית  ָהִאיָלן  ֵּפרֹות  ֶנֱאסֹוף  ֶשֹּׁלא 
	כמויותאק	נות,או	כליםאש	יןאדרךאל	צורא	הם(.

א ֶשֹּׁלא ַנֲעבֹוד ָּבָאֶרץ )	זריעה,אזמירה,אקצירהאו	צירה( ִּבְשַׁנת ַהּיֹוֵבל.שלח.

א ֶשֹּׁלא ִלְקצֹור ְסִפיֵחי ְתבּואֹות )פירותאוירקותאש	דלואמ	ליהם( ֶשׁל ְשַׁנת ַהּיֹוֵבל.של	.

א 	שינוי:אשמ. )	ל	א ָשִׁנים  ִּבְשָׁאר  אֹוָתן  ֶשׁאֹוְסִפין  ְּכֶדֶרְך  ַּבּיֹוֵבל  ָהִאיָלנֹות  ֵּפרֹות  ֶלֱאסֹוף  ֶשֹּׁלא 
	כמויותאק	נות,או	כליםאש	יןאדרךאל	צורא	הם(.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹונֹות )לרמות( ְּבִמָּקח ּוִמְמָּכר.שמ	.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹונֹות )לצער( ֶאָחד ִמִּיְשָׂרֵאל ִּבְדָבִרים )	די	ור(.שמ	.

א ֶשֹּׁלא ִתָּמֵכר ָשֶׂדה ְּבֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ִלְצִמיתּות )	מכירהאעולמית(.שמ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַשּׁנֹות ִמְגְרֵשׁי ָעֵרי ַהְלִוִּים ּוְשׂדֹוֵתיֶהן )מס	י	אלעריאהלוייםאישאלהש	ירא	לףא	מהאשמד.
למרעהאולנויא]'מ	רשים'[,אועודא	לףא	מהאלשדותאוכרמיםא]'שדות'[;או	יןאלהחליףא	תא

המיקוםא	יןאהשדותאלמ	רשים(.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְלוֹות ְּבִרִּבית )תשלוםאע	וראדחייתאהחזרתאהחו	( ְלִיְשָׂרֵאל.שמה.

א ֲעבֹוַדת שמו. ְּכמֹו  )כ	ון:אלחלוץאמנעליו(  ְּבזּוָיה  ֲעבֹוָדה  יהודי(  )ע	דא ִעְבִרי  ְּבֶעֶבד  ַנֲעבֹוד  ֶשֹּׁלא 
ְּכַנֲעִני )ע	דא	וי(.

א ֶשֹּׁלא ִיָּמֵכר ֶעֶבד ִעְבִרי ַעל ֶאֶבן ַהִּמָּקח )	שוקאהע	דיםאו	מכירהאפומ	ית,א	ל	א	הצנעאשמז.
ו	דרךאנ	ה(.

א ֶשֹּׁלא ַנֲעבֹוד ְּבֶעֶבד ִעְבִרי ַּבֲעבֹוַדת ֶּפֶרְך )ע	ודהאש	יןאלהאסוףא	ואש	יןא	האצורך(.שמח.

א ֶשֹּׁלא ְלַהִּניַח )ל	פשר( ְלגֹוי ַלֲעבֹוד ְּבֶעֶבד ִעְבִרי ַהִּנְמָּכר לֹו ְּבֶפֶרְך.שמ	.

א )		ןאנ	ה;ארצפתא		נים( ֲאִפּלּו שנ. )מחוץאל	יתאהמקדש( ַעל ֶאֶבן ַמְשִּׂכית  ִיְשַּׁתֲחֶוה  ֶשֹּׁלא 
ַלֵּשׁם )	פילואלצורךאע	ודתאה'(.

א ִמְצַות ַמֲעִריְך ָאָדם )ה	ומר:א"ערךא	דםאזהאעלי"( ֶשִּׁיֵּתן ָּדָמיו ַהְּקצּוִבים ַּבּתֹוָרה )ויקר	אכז(.שנ	.

א ִמְצַות ַהֵּמִמיר ֶּבֱהַמת ָקְרָּבן ִּבְבֵהָמה ַאֶחֶרת )המחליףאומע	ירא	תאקדושתאהקר	ןאל	המתאשנ	.
חולין(, ֶשִּׁתְהֶייָנה ְשֵּׁתיֶהן ֹקֶדׁש.

א 	תאשנ	. )נותןא ַהֹּכֵהן  ֶשַּׁיֲעִריֶכָּנה  ְּכִפי  ֶשִּׁיֵּתן  	מ	ה(  	המהא )המקדישא ְּבֵהָמה  ַמֲעִריְך  ִמְצַות 
שוויהאלצורכיאהמקדשאכפיאשיק	עאהכהן(.

א ִמְצַות ַמֲעִריְך ָּבִּתים )המקדישא	תא	יתו( ֶשִּׁיֵּתן ָהֵעֶרְך ֶשַּׁיֲעִריֶכָּנה ַהּכֵֹהן ְותֹוֶסֶפת חֶֹמׁש )	םאשנד.
רוצהאלפדותא	תא	יתואמןאההקדש,אמשלםא	תאשוויואכפיאשקו	עאהכהןאומוסיףאחמישית(.

א ִמְצַות ַמֲעִריְך ָשֶׂדה )המקדישא	תאשדהו( ֶשִּׁיֵּתן ְּכֵעֶרְך ַהָּקצּוב ַּבָּפָרָשׁה )ויקר	אכז;אשדהאשנה.
שה	יעהאלידוא	ירושהא–אמעריךא	ותהאלפיאמספראהשניםאשנותרואעדאהיו	ל;אשדהאשקנהא

	ותהאמ	חריםא–אפודהא	ותהא	שוויה(.

א ִמְצַות ִּדין ַמֲחִרים ִמְּנָכָסיו )ה	ומר:א'ד	ראזהאיהיהאֵחֶרם'(, ֶשׁהּוא ַלֹּכֲהִנים )נותנואלכוהנים(.שנו.

א שיוולדואשנז. והצ	ןא ה	קרא מןא עשיריתא )להפרישא ָשָׁנה  ְּבָכל  ְטהֹוָרה  ְּבֵהָמה  ַמֲעַשׂר  ִמְצַות 
	עדרוא	כלאשנה,אלהקרי	םאעלאהמז	ח,אול	כולא	תא	שרםא	ירושלים(.

א ֶשֹּׁלא ָנִמיר )נחליף;אנשנה( ַהֳּקָדִשׁים )להע	ירא	תאהקדושהאל	המתאחולין(.שנח.

א ֶשֹּׁלא ְלַשּׁנֹות ַהֳּקָדִשׁים ִמָּקְרָּבן ַלָּקְרָּבן )כ	וןאלהחליףא	יןאח		תאל	שםא	ואלשלמים(.שנ	.

א ֶשֹּׁלא ִתָּמֵכר ַקְרַקע ֶשֶׁהֱחִרימּו אֹוָתּה ְּבָעֶליָה )ש	מרואעליהאשהי	אחרם(, ֶאָּלא ִּתָּנֵתן ַלּכֲֹהִנים.שס.

א ֶשֹּׁלא ִתָּגֵאל )תיפדהא	ואתימכר( ְשֵׂדה ַהֵחֶרם.שס	.

א ֶשֹּׁלא ִלְגאֹול )לפדותא	ואלמכור( ַמֲעַשׂר ְּבֵהָמה ֶאָּלא ֵיָאֵכל ִּבירּוָשַׁלִים.שס	.

א ִמְצַות ִשּׁלּוַח ְטֵמִאים )שנ	מ	ואמ		אה	ומ	ה,אכ	וןא	מ	אמתא	וא	מ	אשרץ( חּוץ ְלַמֲחֵנה שס	.
ְשִׁכיָנה )מןאהעזרהאולפנים(.

א ִמְצַות ִוּדּוי ַעל ַהֵחְטא.שסד.

א ִמְצַות סֹוָטה )	ישהאשהתייחדהאעםא	ישאזר( ֶשְּׁיִביֶאָה ַהַּבַעל ֶאל ַהּכֵֹהן ְוַיֲעֶשׂה ָלּה ַּכִּמְשָּׁפט שסה.
ַהָּכתּוב )	מד	ראה;אמשקיםא	ותהאמיםאמריםאומש	יעיםא	ותהאשל	אזינתה,אומ	י	האמנחה(.

א ִמְצַות ִּגּדּול ְשַׂער ָנִזיר.שסו.

א )כ	שא-אלעולה,אכ	שהא-אלח		ת,אשסז. ַוֲהָבַאת ָקְרְּבנֹוָתיו  )	תוםאנזירותו(  ַהָּנִזיר  ִמְצַות ִּגּלּוַח 
	ילא-אלשלמים(.

א ִמְצַות ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ְּבָכל יֹום.שסח.

א ִמְצַות ַמָּשׂא ָהָארֹון )	רוןאה	רית( ַּבָּכֵתף )כשישאצורךאלהע	ירואממקוםאלמקום(.שס	.

א ֶשֹּׁלא ִיָּכֵנס ָטֵמא )שנ	מ	ואמ		אה	ומ	ה( ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש )מןאהעזרהאולפנים(.שע.

א ֶשֹּׁלא ִלֵּתן ֶשֶׁמן ְּבָקְרַּבן סֹוָטה.שע	.

א ֶשֹּׁלא ְלָהִשׂים ְלבֹוָנה )מיןא	ושםאשמוסיפיםא	כלאהמנחות( ְּבָקְרַּבן סֹוָטה.שע	.

א ֶשֹּׁלא ִיְשֶּׁתה ַהָּנִזיר ַיִין אֹו ָּכל ִמיִני ֵשָׁכר )ד	ריםאה	ורמיםאלשכרות(.שע	.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ַהָּנִזיר ֲעָנִבים ַלִחים.שעד.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ַהָּנִזיר ִצּמּוִקים )ענ	יםאי	שים(.שעה.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ַהָּנִזיר ֶזַרע ָהֲעָנִבים )חרצנים(.שעו.

א ֶשֹּׁלא יֹאַכל ַהָּנִזיר ְקִלַּפת ָהֲעָנִבים.שעז.

א ֶשֹּׁלא ְיַגֵּלַח ַהָּנִזיר ְשָׁערֹו ָּכל ְיֵמי ִנְזרֹו.שעח.

א ֶשֹּׁלא ִיָּכֵנס ַהָּנִזיר ְלֹאֶהל ַהֵּמת )ל	יתאשישא	ואמת(.שע	.

א ֶשֹּׁלא ִיַּטָּמא ַהָּנִזיר ַּבֵּמת )	מ	עא	וא	מש	(.שפ.

א ִמְצַות ְשִׁחיַטת ֶּפַסח ֵשִׁני ְּבַאְרָּבָעה ָעָשׂר ְּבִאָּיר ְלִמי ֶשָׁהָיה ָטֵמא אֹו ְּבֶדֶרְך ְרחֹוָקה )ול	אהיהאשפ	.
יכולאלהקרי	א	תאקר	ןאהפסחא	י"דא	ניסן(.

א ִמְצַות ֶּפַסח ֵשִׁני ֶשֵּׁיָאֵכל ַעל )יחדאעם( ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ְּבֵליל ֲחִמָּשׁה ָעָשׂר ְּבִאָּיר.שפ	.

א ִמְצַות ְּתִקיַעת ֲחצֹוְצרֹות ַּבִּמְקָּדׁש )	שעתאהקר	תאהקור	נותא	מועדיםאו	ר	שיאחודשים( שפ	.
ּוַבִּמְלָחָמה )ו	כלאצרהאשל	את	ו	אעלאהצי	ור(.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִתיר )להש	יר( ִמְּבַשׂר ָּפַסח ֵשִׁני ְלָמֳחָרתֹו.שפד.

א ֶשֹּׁלא ִלְשּׁבֹור ֶעֶצם ֵמַעְצמֹות ֶּפַסח ֵשִׁני.שפה.

א ִמְצַות ַחָּלה )להפרישאמע	אמןאהעיסהאולתתאלכהנים(.שפו.

א ִמְצַות ִציִצית.שפז.

א ֶשֹּׁלא ָלתֹור )ללכת;אלהימשך( ַאַחר ַמֲחֶשֶׁבת ַהֵּלב )	חריאמחש	ותאכפירה( ּוְרִאַּית ָהֵעיַנִים שפח.
)הסתכלותאשלאזנות(.

א ִמְצַות ְשִׁמיַרת ַהִּמְקָּדׁש )להעמידאמשמראכ	ודאשלאכהניםאולוייםא	מקדש(.שפ	.

א ִמְצַות ִּפְדיֹון ְּבכֹור ָאָדם )שלושיםאיוםא	חראלידתו;אולתתא	תאדמיאהפדיוןאלכהן(.שצ.

א )שלושהאתפקידיםאללויים:אשומרים,אשועריםא]פותחיםאשצ	. ַּבִּמְקָּדׁש  ַהְלִוִּים  ֲעבֹוַדת  ִמְצַות 
וסו	ריםא	תאשעריאהמקדש[אומשורריםא]שריםאומנ	ניםא	שעתאהקר	תאהקור	נות[(.

א ִמְצַות ַמֲעֵשׂר ִראׁשֹון )נתינתאעשיריתאמהת	ו	האללוויים(.שצ	.

א ִמְצַות ַהְלִוִּים ָלֵתת ַמֲעֵשׂר ִמן ַהַּמֲעֵשׂר )לתתאעשיריתאמןאהמעשראלכהנים;אתרומתאמעשר(.שצ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַבֵּטל ְשִׁמיַרת ַהִּמְקָּדׁש.שצד.

א ֶשֹּׁלא ִיְתַעְּסקּו ַהֹּכֲהִנים ַּבֲעבֹוַדת ְלִוִּים ּוְלִוִּים ַּבֲעבֹוַדת ֹּכֲהִנים.שצה.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעבֹוד ָזר )ש	ינואכהןא	ואלוי( ַּבִּמְקָּדׁש.שצו.

א ֶשֹּׁלא ִלְפּדֹות )ולהוצי	אלחולין( ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה )	ל	אלהקרי	ואעלאהמז	ח(.שצז.

א ִמְצַות ָּפָרה ֲאֻדָּמה.שצח.

א ִמְצַות ֻטְמָאה ֶשׁל ֵמת )המ	מ	א	מ	ע,א	מש	או		והל(.שצ	.

א ִמְצַות ִמי ִנָּדה )מיםאהמיועדיםאליידויאוהז	ה( ֶשְּׁמַטְּמִאין ָאָדם ָטהֹור, ּוְמַטֲהִרין ָאָדם ָטֵמא ת.
ִמֻּטְמַאת ֵמת ִּבְלַבד.

א ִמְצַות ִּדיֵני ְנָחלֹות )לדוןא	סדריאהירושהאכפיאשק	עהאהתורה,או	כללאזהאשה	כוראיק	לאפיאשניים(.ת	.

א ִמְצַות ַהְקָרַבת ְּתִמיִדין ְּבָכל יֹום )כ	שא	חדא		וקראוכ	שאשניא	יןאהער	יים,אלעולה(.ת	.

א ִמְצַות ָקְרַּבן מּוַסף ַשָּׁבת )שניאכ	שיםאלעולה(.ת	.

א ִמְצַות ָקְרַּבן מּוָסף ְּבָכל רֹאׁש ֹחֶדׁש )שניאפרים,א	ילא	חדאוש	עהאכ	שיםא-אלעולה,אושעיראתד.
עזיםא	חדא-אלח		ת(.

א )שניאפרים,א	ילא	חדאוש	עהאכ	שיםא-אלעולה,אתה. ָקְרַּבן מּוָסף ְּביֹום ַחג ַהָּשׁבּועֹות  ִמְצַות 
ושעיראעזיםא	חדא-אלח		ת(.

א ִמְצַות ִלְשֹׁמַע קֹול ׁשֹוָפר ְּברֹאׁש ַהָּשָׁנה.תו.

א ִמְצַות ֲהָפַרת ְנָדִרים )ה		אמפראל	תו,אה	עלאמפראל	שתו,אוהחכםאמפראלכלא	דם(.תז.

א ֶשֹּׁלא ַיֵחל ְּדָבָריו ַּבְּנָדִרים )ל	איעשהאדי	ורואחולין,אכלומראל	איע	וראעלאנדרו(.תח.

א ִמְצַות ָלֵתת ָעִרים ַלְלִוִּים ָלֶשֶׁבת ָּבֶהן, ְוֵהן קֹוְלטֹות )	תאהרוצחיםא	ש		ה(.ת	.

א ִמְצַות ֵּבית ִּדין ְלַהְגלֹות ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְשָׁגָגה )רוצחא	שו		( ֵמִעירֹו ְלָעֵרי ִמְקָלט )שת	ןאעליואתי.
מנקמתאקרו	יאההרו	(, ְוַעל ָהרֹוֵצַח ְּבַעְצמֹו ָלֶלֶכת ָשׁם.

א ֶשֹּׁלא ַלֲהרֹוג ָהרֹוֵצַח ֹקֶדם ֶשַּׁיֲעֹמד ַּבִּדין.תי	.

א ֶשֹּׁלא יֹוֶרה )יפסוק( ָהֵעד ַּבִּדין ֶשֵׁהִעיד ְּבִדיֵני ְנָפׁשֹות )כלומר,אשמיאשהעידא	דיניאנפשותאתי	.
ל	איהיהא	םאהדייןא		ותואדין(.

א ֶשֹּׁלא ִלַּקח ֹּכֶפר )כסף( ְלַהִּציל ִמָּמֶות ָהרֹוֵצַח )כדיאלפ	ורא	ותואמןאהמיתה(.תי	.

א ֶשֹּׁלא ִלַּקח ֹּכֶפר ִמְּמֻחָּיב ָּגלּות ְלָפְטרֹו ִמן ַהָּגלּות.תיד.
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א ֶשֹּׁלא ְלַמּנֹות ְּבַדָּיִנין ָאָדם ֶשֵׁאינֹו ָחָכם ְּבִדיֵני תֹוָרה, ַאף ַעל ִּפי ֶשׁהּוא ָחָכם ְּבָחְכמֹות ֲאֵחרֹות.ת	ו.

א ֶשֹּׁלא ִייָרא ַהַּדָּין ַּבִּדין ֵמָאָדם ָרע.ת	ז.

א ִמְצַות ַאְחּדּות ַהֵּשׁם )לה	מיןאש	יןאעודא	לו-האמל	דאה'אית	רך(.תיז.

א ִמְצַות ַאֲהַבת ַהֵּשׁם.תיח.

א ִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה.תי	.

א ִמְצַות ְקִריַאת ְשַׁמע ַעְרִבית ְוַשֲׁחִרית.תכ.

א ִמְצַות ְּתִפִּלין ֶשׁל ָיד.תכ	.

א ִמְצַות ְּתִפִּלין ֶשׁל רֹאׁש.תכ	.

א ִמְצַות ְמזּוָזה.תכ	.

א ַהִחִּוי,אתכד. ַהְּפִרִּזי,א ַהְּכַנֲעִני,א ָהֱ	ֹמִרי,א ַהִחִּתי,א כנען:א )ש	עתאעמיא ֲעָמִמים  ִשְׁבָעה  ֲהִריַגת  ִמְצַות 
ַהְי	ּוִסיאוַהִּגְרָּגִׁשי(.

א ֶשֹּׁלא ְלִהְתַאּוֹות )לחשוק( ַמה ֶּשְּׁבַיד ַאֵחינּו ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל )ולחשו	אמחש	ותאכיצדאלהע	ירואתכה.
	רשותו(.

א ֶשֹּׁלא ְלַנּסֹות ְנִביא ֱאֶמת יֹוֵתר ִמַּדי.תכו.

א ֶשֹּׁלא ָלחּוס )לרחם( ַעל עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה.תכז.

א ֶשֹּׁלא ְלִהְתַחֵּתן ְּבעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה.תכח.

א ִמְצַות ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.תכ	.

א ִמְצַות ַאֲהַבת ַהָּגִרים.תל.

א ִמְצַות ִיְרַאת ַהֵּשׁם.תל	.

א ִמְצַות ְּתִפָּלה.תל	.

א ִמְצַות ַהֶחְבָרה ְוַהְדָּבָקה )להתח	ראולהיד	ק( ִעם ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה.תל	.

א ִמְצַות ַעל ַהָּצִריְך ִלָּשַׁבע )		יתאהדין( ֶשִּׁיָּשַׁבע ֶּבֱאֶמת ְּבֵשׁם ְיָי.תלד.

א ֶשֹּׁלא ֵלָהנֹות ִמִּצּפּוי )מתכשי	יאונויי( ֲעבֹוָדה ָזָרה.תלה.

א ְּבָממֹוֵננּו תלו. לה(  המשמשיםא )ד	ריםא ּוְמַשְּׁמֶשׁיָה  ָזָרה  ֵמֲעבֹוָדה  ָּדָבר  ׁשּום  ְלַהְדִּביק  ֶשֹּׁלא 
ּוִבְרׁשּוֵתנּו ֵלָהנֹות ָּבּה.

א ִמְצָוה ְלַאֵּבד )להרוסאולהשמיד( ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמַשְּׁמֶשׁיָה )ד	ריםאהמשמשיםאלה(.תלז.

א ִמְצָוה ְלַהְקִריב ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֶשֵּׁיׁש ַעל ָהָאָדם ְּבחֹוָבה )כ	וןאח		תא	וא	שם( אֹו ִּבְנָדָבה תלח.
ָּבֶרֶגל ָהִראׁשֹון ֶשּׁפֹוֵגַע ּבֹו )מידאכשמ	יעאהר	לאהר	שון:אפסח,אש	ועותא	ואסוכות(.

א ִמְצָוה ְלַהְקִריב ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ְּבֵבית ַהְּבִחיָרה )		יתאהמקדש(, ְולֹא ַּבחּוץ.תל	.

א ִמְצַות ְּפִדַּית ָקָדִשׁים ֶשָּׁנַפל ָּבֶהם מּום )ולהוצי	םאלחולין(, ְו)רק( ַאַחר ָּכְך ֻמָּתִרין ַּבֲאִכיָלה.תמ.

א ִמְצַות ְשִׁחיָטה.תמ	.

א מיאתמ	. )כלומר,א ַהְּבִחיָרה  ְלֵבית  ָלָאֶרץ  ִמחּוץ  ַהָּקְרָּבן  ַּבֲהָבַאת  )להתעסק(  ְלִהָּטֵפל  ִמְצָוה 
שהתחיי	אקר	ןא	חוץאל	רץ,אחיי	אלה	י	ואל	רץאולהקרי	וא		יתאהמקדש(.

א ִמְצַות ֲחִקיַרת ֵעִדים ֵהיֵטב.תמ	.

א ִמְצַות ְשֵׂרַפת ִעיר ַהִּנַּדַחת )עיראשרו	אתוש	יהאהוסתואלע	ודאע	ודהאזרה( ְוָכל ֲאֶשׁר ָּבּה.תמד.

א )סימניאהעוףאה	הור:אש	ינואדורסא]מניחאר	לואעלאה	וכל[אתמה. ָהעֹוף  ִסיָמֵני  ְּבִדיַקת  ִמְצַות 
ו	וכל,אוישאלוא	צ	עאיתירהא]	צ	עא	חוריתא		וההא	וא	צ	עא	מצעיתא	רוכה[,א	ואֶזֶפקא

]כעיןאשקאל		ירתאמזוןאמתחתאל	רון[,א	ואשהיהאקורק	נואנקלףא	יד(.

א ִמְצַות ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני )ל	חראהפרשתאתרומהא	דולהאומעשראר	שון,אמפרישיםאעודאעשיריתאתמו.
מהת	ו	האשנש	רה,או	וכליםא	ותהאלירושלים(.

א ִמְצַות ַמֲעַשׂר ָעִני ַּתַחת ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני ַּבָּשָׁנה ַהְּשִׁליִשׁית ְוִשִּׁשׁית )	שנהאהשלישיתאוהשישיתאתמז.
לחש	וןאהשמי	הא	יןאמפרישיםאמעשראשניא	ל	אמעשראעני,אונותניםא	ותואלעניים(.

א ִמְצָוה ִלְנּגֹוׂש ֶאת ַהָּנְכִרי )ללחוץאעליואולדרושאממנואלהחזיראחו	ותיו(.תמח.

א ִמְצַות ַהְשָׁמַטת ְּכָסִפים )	י	ולאהחו	ות( ַּבָּשָׁנה ַהְּשִׁביִעית )	סוףאשנתאהשמי	ה(.תמ	.

א ִמְצַות ְצָדָקה.תנ.

א ִמְצַות ַהֲעָנַקת ֶעֶבד ִעְבִרי )לתתאמתנותאלע	דאהע	ריא	זמןאשחרורו(.תנ	.

א ִמְצָוה ְלֵהָראֹות ָּבְרָגִלים ַּבִּמְקָּדׁש )ולהקרי	אקר	ןאעולה(.תנ	.

א ִמְצָוה ִלְשׂמֹוַח ָּבְרָגִלים.תנ	.

א ֶשֹּׁלא ִלְמחֹוק ִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ְוֵשׁמֹות ֶשׁל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַהְּכתּוִבים ָשׁם, ְוֵכן ָּבֵּתי ֲעבֹוַדת תנד.
ַהֹּקֶדׁש )ההיכלאוהעזרה(.

א ֶשֹּׁלא ְלַהֲעלֹות )להקרי	( ָקָדִשׁים ַּבחּוץ )מחוץאל	יתאהמקדש(.תנה.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני ֶשׁל ָּדָגן )ת	ו	האמחמשתאמיניאד	ן( חּוץ ִלירּוָשַׁלִים.תנו.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני ֶשׁל ִּתירֹוׁש )ענ	יםאויין( חּוץ ִלירּוָשַׁלִים.תנז.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני ֶשׁל ִיְצָהר )זיתיםאושמן( חּוץ ִלירּוָשַׁלִים.תנח.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְּבכֹור )	המהא	הורה( ָּתִמים )ש	יןא	ואמום( חּוץ ִלירּוָשַׁלִים.תנ	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְּבַשׂר ַחָּטאת ְוָאָשׁם חּוץ ַלְּקָלִעים )מחוץאלכותליאהעזרה(, ַוֲאִפּלּו ַהֹּכֲהִנים.תס.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְּבַשׂר ָהעֹוָלה.תס	.

א )לפניאשנזרקאתס	. ָּדִמים  ְזִריַקת  )כ	וןאקר	ןאשלמים( ֹקֶדם  ָקָדִשׁים ַקִּלים  ְּבַשׂר  ֶלֱאכֹול  ֶשֹּׁלא 
דמםאעלאהמז	ח(.

א ֶשֹּׁלא יֹאְכלּו ֹּכֲהִנים ִּבּכּוִרים ֹקֶדם ַהָּנָחָתם ָּבֲעָזָרה )לידאהמז	ח(.תס	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעזֹוב ַהְלִוִּים ִמָּלֵתת ָלֶהם ַמְּתנֹוֵתיֶהם )כ	וןא	וכלאו		דים( ּוִמְּלַשְּׂמָחם ָּבְרָגִלים.תסד.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ֵאֶבר )שלא	עליאחיים( ִמן ַהַחי )לפניאשחי	תם(.תסה.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִסיף ַעל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה )כ	וןאלי	ולאחמישהאמיניםא	סוכות(.תסו.

א ֶשֹּׁלא ִלְגרֹוַע ִמִּמְצוֹות ַהּתֹוָרה )כ	וןאלי	ולאשלושהאמיניםא	סוכות(.תסז.

א ֶשֹּׁלא ִלְשׁמֹוַע ֵמַהִּמְתַנֵּבא ְּבֵשׁם ֲעבֹוָדה ָזָרה )ה	ומר:א'כךאוכךא	מרהאליאע	ודהאזרהאפלונית'(.תסח.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאהֹוב ֶאת ַהֵּמִסית )לע	ודאע	ודהאזרה(.תס	.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעזֹוב ַהִּשְׂנָאה ִמן ַהֵּמִסית.תע.

א ֶשֹּׁלא ְלַהִּציל ֶאת ַהֵּמִסית )כשהו	אנמצ	א	שעתאצרה(.תע	.

א ֶשֹּׁלא ְיַלֵּמד ַהִּנָּסת )מיאשניסואלהסיתא	ותו( ְזכֹות ַעל ַהֵּמִסית.תע	.

א ֶשֹּׁלא ִיְשּׁתֹוק )יימנע( ַהִּנָּסת ִמְּלַלֵּמד חֹוָבה ַעל ַהֵּמִסית.תע	.

א ֶשֹּׁלא ְלָהִסית ֶאָחד ִמִּיְשָׂרֵאל ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה.תעד.

א והוחר	ה( תעה. זרה,א ע	ודהא לע	ודא הוסתוא תוש	יהא שרו	א )עירא ַהִּנַּדַחת  ִעיר  ִלְבנֹות  ֶשֹּׁלא 
ִלְכמֹות ֶשָׁהְיָתה.

א ֶשֹּׁלא ֵלָהנֹות ְּבָממֹון ִעיר ַהִּנַּדַחת.תעו.

א ֶשֹּׁלא ְלִהְתּגֹוֵדד )לשרו	א	ואלח	ולא	תא	שרואמחמתא		לות( ְּכמֹו עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה.תעז.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ָקְרָחה )להש	יראקרחתא	ר	שואמחמתא		לות( ַעל ֵמת.תעח.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְּפסּוֵלי ַהֻּמְקָּדִשׁין )קור	נותאשנפסלו(.תע	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ָחָגב ָטֵמא, ְוֵכן ָּכל ֶשֶׁרץ ָהעֹוף )כ	וןאז	ו	,איתוש,אצרעה(.תפ.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ִמְּבַשׂר ְּבֵהָמה ַחָּיה ְועֹוף ֶשֵּׁמתּו ֵמֲאֵליֶהן )	ליאשחי	ה;אְנֵ	ָלה(.תפ	.

א ֶשֹּׁלא ִלְתּבֹוַע ַהַהְלָוָאה ֶשָׁעַבר ָעֶליָה ְזַמן ְשִׁביִעית.תפ	.

א ֶשֹּׁלא ִלְמנֹוַע )להימנע( ִמְּלַהֲחיֹות ֶהָעִני ִמִּלֵּתן לֹו ַמה ֶּשׁהּוא ָצִריְך.תפ	.

א לשמו	אתפד. שיצ	רךא יודעא שהו	א פיא עלא )	ףא ַהְּשִׁמָּטה  ִמְּפֵני  ֶלָעִני  ִמְּלַהְלוֹות  ִיָּמַנע  ֶשֹּׁלא 
ולמחולאעלאהחו	(.

א ֶשֹּׁלא ִלְשׁלֹוַח ֶעֶבד ִעְבִרי ֵריָקם )	ליאמתנות( ְּכֶשֵּׁיֵצא ָחְפִשׁי.תפה.

א ֶשֹּׁלא ַלֲעבֹוד ַּבֳּקָדִשׁים )		המותאשהוקדשו(.תפו.

א ֶשֹּׁלא ִלְגֹזז ֶאת )צמר( ַהֳּקָדִשׁים.תפז.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ְּבַאְרָּבָעה ָעָשׂר ְּבִניָסן ַאַחר ֲחצֹות )היום(.תפח.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִתיר )להש	יר( ִמְּבַשׂר ָקְרַּבן ַהֲחִגיָגה ֶשִּׁנְקַרב ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָשׂר ְּבִניָסן ַעד יֹום תפ	.
ַהְּשִׁליִשׁי )מותראל	כולאממנואשניאימיםאולילהא	חד,אול	אלהש	ירואליוםאהשלישי(. ֶשֹּׁלא 

ְלַהְקִריב ָקְרַּבן ֶּפַסח ְּבָבַמת ָיִחיד )	ל	א	מז	ח(

א ֶשֹּׁלא ַלֲעלֹות ְלֶרֶגל ְּבֹלא ָקְרָּבן )עולה( ֶשִּׁיְהֶיה ִעָּמנּו ְּכֶשַּׁנְקִריב ָשׁם.תצ.

א ִמְצַות ִמּנּוי ׁשֹוְפִטים )דיינים( ְוׁשֹוְטִרים )שלוחיא	יתאהדין,אהמוצי	יםאלפועלא	תאהור	ותאתצ	.
הדיינים( ְּבָכל ָקָהל ִמִּיְשָׂרֵאל.

א ִמְצַות ִלְשׁמֹוַע ִמָּכל ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול )סנהדרין( ֶשַּׁיַעְמדּו ָלֶהם ְלִיְשָׂרֵאל ְּבָכל ְזַמן.תצ	.

א ִמְצַות ִמּנּוי ֶמֶלְך ִיְשָׂרֵאל ָעֵלינּו.תצ	.

א ִמְצַות ִלְכּתֹוב ַהֶּמֶלְך ֵסֶפר ּתֹוָרה ַאַחת ְיֵתָרה ַעל ְשָׁאר ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל )וספראתורהאזהאהולךאתצד.
עמואלכלאמקום(.

א ִמְצַות ַמְּתנֹות ְזרֹוַע )ר	לאקדמית-ימניתאשלאה	המהאהנשח	ת(, ְלָחַיִים )הלסתאהתחתונה( תצה.
ְוַהֵּקָבה ַלֹּכֵהן.

א ִמְצַות ַהְפָרַשׁת ְּתרּוָמה ְגדֹוָלה ְוִלַּתן ַלֹּכֵהן.תצו.

א ִמְצַות ֵראִשׁית ַהֵּגז )הצמראהר	שוןאשנ	זז( ֶשִּׁיֵּתן ַלֹּכֵהן.תצז.

א ִמְצַות ִלְהיֹות ַהֹּכֲהִנים עֹוְבִדים ַּבִּמְקָּדׁש ִמְשָׁמרֹות ִמְשָׁמרֹות )	תורנות(, ּוְבמֹוֲעִדים עֹוִלים תצח.
ְּכֶאָחד )	זמןאהר	ליםא–אכלאהכהניםאשווים,אוכולםארש	יםאלע	וד(.

א ִמְצַות ִלְשׁמֹוַע ִמָּכל ָנִביא ֶשִּׁיְהֶיה ְּבָכל ּדֹור ְודֹור, ִאם לֹא יֹוִסיף ְולֹא ִיְגַרע ְּבִמְצוֹות ַהּתֹוָרה.תצ	.

א ִמְצָוה ְלָהִכין ֵשׁׁש ָעֵרי ִמְקָלט )ֶּבֶצרא–א	נחלתאר	ו	ן;אָר	ֹמתא–א	נחלתא	ד;אּגֹוָלןא–א	נחלתאתק.
חציאהמנשה;אֶקֶדׁשא–א	נחלתאנפתלי;אְׁשֶכםא–א	נחלתא	פרים;אֶחְ	רֹוןא–א	נחלתאיהודה(.

א ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ְלֵעִדים זֿוְמִמין )עדיםאשהעידואשקראוזממואלהפלילא	תא	עלאהדין( ְּכמֹו תק	.
ֶשִּׁדּמּו ַלֲעׂשֹות )נותניםאלהםא	תאהעונשאשרצואל	רוםאלמיאשהעידואעליו(.

א ִמְצַות ִלְמׁשֹוַח ֹּכֵהן ַלִּמְלָחָמה )שיעמודאלפניאהעםאויחזקא	ותםא	שעתאהיצי	האלמלחמה(.תק	.

א ִמְצַות ַלֲעׂשֹות ְּבִמְלֶחֶמת ָהְרׁשּות )מלחמהאש	ינהאנ	דאש	עתאעמיאכנעןא	ואעמלק,או	ינהאתק	.
לשםאהצלתאעםאישר	לאמפניאה	וי	( ַּכִּמְשָּׁפט ַהָּכתּוב ַּבּתֹוָרה )תחילהאקור	יםאלשלום,א

ו	םאל	אמסכימיםאהור	יםא	תאהזכרים,או	וזזיםא	תאהשלל,אושו	יםא	תאהנשיםאוה	ף(.

א ִמְצַות ֲעִריַפת ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחל )כ	שראנמצ	אהרו	אש	יןאידועאמיאהר	ו(.תקד.

א ֶשֹּׁלא ָלַטַעת ִאיָלן ַּבִּמְקָּדׁש )ו	כלאהעזרה(.תקה.

א כדרךאתקו. לכ	דו,א ס	י	וא ומתק	ציםא 	מרכז,א המוצ	א 	נייןא שלא )עמודא ַמֵּצָבה  ְלָהִקים  ֶשֹּׁלא 
שעושיםאעו	דיאע	ודהאזרה(.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַּבַעל מּום עֹוֵבר )מוםאזמני;אשעתידאלהירפ	(.תקז.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפי )לע	וראעלאהור	ת( ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול )סנהדרין( ֶשַּׁיַעְמדּו ְלִיְשָׂרֵאל.תקח.

א ֶשֹּׁלא ְלַמּנֹות ֶמֶלְך ַעל ִיְשָׂרֵאל ִּכי ִאם ִמְּבֵני ִיְשָׂרֵאל.תק	.

א ֶשֹּׁלא ַיְרֶּבה לֹו ַהֶּמֶלְך סּוִסים )	ל	אכמהאשהו	אצריךאלמרכ	תו(.תקי.

א ֶשֹּׁלא ִלְשּׁכֹון ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלעֹוָלם.תקי	.

א ֶשֹּׁלא ַיְרֶּבה לֹו ַהֶּמֶלְך ָנִשׁים.תקי	.

א ֶשֹּׁלא ִיְהֶיה ְלֵשֶׁבט ֵלִוי ַנֲחָלה ָּבָאֶרץ.תקי	.

א ֶשֹּׁלא ִיּטֹול ֵשֶׁבט ֵלִוי ֵחֶלק ַּבִּבָזּה )	שלל( ִּבְשַׁעת ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ.תקיד.

א ֶשֹּׁלא ַיְרֶּבה ַהֶּמֶלְך ֶּכֶסף ְוָזָהב )להניחא		וצרותיו(, ְלַבד ַמה ֶּשָּׁצִריְך לֹו )	ש	ילאלשלםאשכראתק	ו.
לחייליואולמשרתיואולכלאענייניאהממלכה(.

א ֶשֹּׁלא ִלְקסֹום )לעשותאמעשיםאולומראמהאיהיהא	עתיד(.תק	ז.

א ֶשֹּׁלא ְלַכֵּשׁף )לעשותאמעשיאכשפים(.תקיז.

א ֶשֹּׁלא ַלֲחֹבר ָחֶבר )ללחושאלחשיםא	מחש	האשיועילואלואלד	ראמה(.תקיח.
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א כוחאתקי	. קולותאכ	ילוא ה	ורםאלהשמיעא זרה,א )	ופןאמסויםאשלאע	ודהא ְּבאֹוב  ִלְשׁאֹול  ֶשֹּׁלא 
עליוןאמד	רא	ליו(.

א עוףאתקכ. שלא 	פיוא עצםא שמניחיםא זרה,א ע	ודהא שלא מסויםא )	ופןא ְּבִיְּדעֹוִני  ִלְשׁאֹול  ֶשֹּׁלא 
הנקר	:א'ידוע',אומנ		יםא	תאהעתידות(.

ֶשֹּׁלא ִלְדרֹוׁש ֶאל ַהֵּמִתים )העושהאמעשהאכדיאשי	ו	א	ליואהמתאויודיעואד	ר(.תקכ	.א

א ֶשֹּׁלא ְלִהְתַנְּבאֹות ֶשֶׁקר ְּבֵשׁם ְיָי )לומרא	שקר:א'כךאוכךא	מראליאה'(.תקכ	.

א ֶשֹּׁלא ְלִהְתַנְּבאֹות ְּבֵשׁם ֲעבֹוָדה ָזָרה )לומרא	שקר:א'כךאוכךא	מרהאליאע	ודהאזרהאפלונית'(.תקכ	.

א ֶשֹּׁלא ִיָּמַנע ֵמֲהִריַגת ְנִביא ַהֶּשֶׁקר, ְולֹא ָיגּור )יפחד( ִמֶּמּנּו.תקכד.

ֶשֹּׁלא ְלַהִּסיג ְּגבּול )להזיזא	תאה		ולאש	יןארשותואלרשותאח	ירואכדיאלהרחי	א	תאש	חו(.תקכה.א

א ֶשֹּׁלא ַלְחּתֹוְך )לפסוק;אלהכריע( ַהִּדין ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד.תקכו.

א ֶשֹּׁלא ְלַרֵחם ַעל ַהַּמִזּיק ְּבִדיֵני ְקָנסֹות.תקכז.

ֶשֹּׁלא ַלֲערֹוץ )לפחד( ִמְּפֵני ָהאֹוֵיב ַּבִּמְלָחָמה.תקכח.א

ַהְּכַנֲעִני,אתקכ	.א ָהֱ	ֹמִרי,א ַהִחִּתי,א כנען:א עמיא )ש	עתא ֲעָמִמים  ִמִּשְׁבָעה  ְנָשָׁמה  ָּכל  ְלַהֲחיֹות  ֶשֹּׁלא 
ַהְּפִרִּזי,אַהִחִּוי,אַהְי	ּוִסיאוַהִּגְרָּגִׁשי(.

א ֶשֹּׁלא ְלַהְשִׁחית )להרוס;אלקצוץ( ִאיָלֵני ַמֲאָכל ַּבָּמצֹור )כשצריםאעלאעיראלהילחםאעליה(, תקל.
ְוֵכן ָּכל ַהְשָׁחָתה ִּבְכַלל ַהָּלאו )כ	ון:אש	ירתאכלים,אקריעתא		דיםאוכדומה(.

ֶשֹּׁלא ַלֲעבֹוד ְוִלְזרֹוַע ְּבַנַחל ֵאיָתן )שערפוא	וא'ע	להאערופה'(.תקל	.א

א ִמְצַות ִּדין ְיַפת ֹּתַאר )	ישהא	ויהאשנלקחהא	ש	יא	זמןאמלחמה;אשמותראל	ו	אעליהאפעםאתקל	.
	חתאלפניאשתת	ייר(.

א והעו	דאתקל	. ה'[א שםא 	תא ]מקללא )המ	דףא ִלָּתלֹות  ֶשִּׁיְתַחֵּיב  ְלִמי  עץ(  )עלא ְּתִלָּיה  ִּדין  ִמְצַות 
ע	ודהאזרה,אל	חראשנסקלו(.

א ִמְצַות ְקבּוָרה ַלֶּנֱהָרג ַעל ִּפי ֵּבית ִּדין, ְוֵכן ְלָכל ֵמת.תקלד.

ִמְצַות ֲהָשַׁבת ֲאֵבָדה.תקלה.א

א ִמְצַות ֲהָקַמת ַמָּשׂא ְלִיְשָׂרֵאל )לסייעאלואלהעמיסא	תאהמש	אעלאחמורו(.תקלו.

א ִמְצַות ִשּׁלּוַח ַהֵּקן )הרו	האעוףאעםא	וזליםא	וא	יציםאורוצהאלקחתם,אמשלחאתחילהא	תאה	ם(.תקלז.

ִמְצַות ַמֲעֶקה )לעשותאמעקהאל		ו(.תקלח.א

ִמְצַות ִקּדּוִשׁין ָּבִאָּשׁה )לש	תא	ישהארקא		מצעותאקידושין(.תקל	.א

א ִמְצַות ֶשֵּׁתֵשׁב ֵאֶשׁת ַהּמֹוִציא ֵשׁם ָרע ַּתְחָּתיו ְלעֹוָלם )מיאשהוצי	אשםארעאעלא	שתואשהי	אתקמ.
זינתהאתחתיו,אוהת	רראששיקר,אחיי	אלהש	ירהאכלאימיואל	ישה,א	םאהי	אחפצהא	כך(.

ִמְצָוה ַעל ֵּבית ִּדין ִלְסקֹול ָּבֲאָבִנים ִמי ֶשִּׁנְתַחֵּיב ְסִקיָלה )ה		אעלא	מוא	ואעלא	שתא		יואתקמ	.א
	ואעלאכלתוא	ואעלאנערהאמ	ורסהא	ואעלאהזכרא	ואעלאה	המה;אה	ישהאהשוכ	תאעםא
	המה;אהמ	דףא	תאשםאה';אהעו	דאע	ודהאזרה;אהנותןאמזרעואלמולך;א	עלא	ו	א	וא	עלא
ידעוני;אהמסיתא	דםא	ואהמדיחאצי	וראלע	ודהאזרה;אמכשף;אהמחללא	תאהש	ת;אהמקללא

	תא		יוא	וא	מו;א	ןאסורראומורה(.

ִמְצָוה ַעל ַהְמַאֵּנס ֶשִּׁיָּשׂא ֲאנּוָסתֹו ְלִאָּשׁה )	םאהי	אחפצהא	כך(.תקמ	.א

א ִמְצָוה ְלַהְתִקין ָיד ַּבַּמֲחֶנה )להכיןא	מחנהאהיוצ	אלמלחמהאמקוםאלעשייתאצרכים(.תקמ	.

	וראתקמד.א עמהא לחפורא שניתןא יתדא המלחמהא כליא 	יןא )לקחתא ַּבַּמֲחֶנה  ָיֵתד  ְלַהְתִקין  ִמְצָוה 
לעשייתאצרכיםא	צנעה(.

ִמְצַות ַהְלָוָאה ַלָּנְכִרי ְּבִרִּבית, ִאם ִמְצָטֵרְך ִלְלוֹות. ַמה ֶּשֵׁאינֹו ֵּכן ְּבִיְשָׂרֵאל )ש	סוראלהלוותאתקמה.א
לישר	לא	רי	ית(.

א ִמְצַות ִקּיּום מֹוָצא ְשָׂפַתִים )לקייםאש	ועותאונדרים(.תקמו.

א )העו	דאתקמז. ְידּוִעים  ִמְּדָבִרים  ְשִׂכירּותֹו  ִּבְזַמן  ֶלֱאכֹול  )ל	פשראלפועל(  ַהָּשִׂכיר  ַלֲעזֹוב  ִמְצָוה 
	ד	ריםאש	ינםאמחו	ריםאל	דמהא–א	וכלאמןאהפירותאכלאזמןאשל	אסייםאמל	כתו;אהעו	דא

	ד	ריםאהמחו	ריםאל	דמהא–א	וכלאמהםארקאל	חראשסייםא	תאמל	כתו(.

ִמְצַות ָהרֹוֶצה ְלָגֵרׁש ִאְשּׁתֹו ֶשְּׁיָגְרֶשָּׁנה ִּבְשָׁטר )		(.תקמח.א

ִמְצָוה ֶשִּׁיְשַׂמח ָחָתן ִעם ִאְשּׁתֹו ְּבָשָׁנה ִראׁשֹוָנה )להיש	רא		יתו,אול	אלצ	תאלמלחמהא	ואתקמ	.א
לצורךא	חראלתקופהאממושכת(.

א ִמְצַות ֲהָשַׁבת ַהַּמְשּׁכֹון )ער	ון( ִלְבָעָליו ְּבֵעת ֶשׁהּוא ָצִריְך לֹו )ד	ריםאשמשתמשיםא	הםאתקנ.
	ותםא –אמחזירא 	לילהא 	הםא וד	ריםאשמשתמשיםא היום,א למשךא 	ותםא –אמחזירא 	יוםא

למשךאהלילה(.

א ִמְצַות ְנִתיַנת ְשַׂכר ָשִׂכיר )פועל( ְּביֹומֹו )	יוםאשסייםא	תאע	ודתו(.תקנ	.

א ִמְצַות ַהָּנַחת עֶֹמר ַהִּשְׁכָחה )להניחאלענייםא	תא	לומותאהת	ו	האששכחא	שדהא	זמןאהקציר(.תקנ	.

א ִמְצַות ַמְלקּות ָלְרָשִׁעים.תקנ	.

א ִמְצַות ִיּבּום )לש	תאל	ישהא	תא	שתא	חיואשמתא	ל	א	נים(.תקנד.

א ִמְצַות ֲחִליָצה )לקייםא	קס-הלכתיאהכוללאחליצתאהנעל,א	מקרהאש	ינוארוצהאליי	םא	תאתקנה.
	שתא	חיואהמת(.

א ִמְצָוה ְלַהִּציל ַהִּנְרָּדף )מידאמיאשרודףא	חריואלהור	ו(.תקנו.

א ִמְצָוה ִלְזּכֹור ַמה ֶּשָׁעָשׂה ֲעָמֵלק ְלִיְשָׂרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים )שנלחםא	הםאכשהיואחלשיםאתקנז.
ועייפים(.

א ִמְצָוה ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ֶשׁל ֲעָמֵלק.תקנח.

א ֶשֹּׁלא ִלְמּכֹור ֵאֶשׁת ְיַפת ֹּתַאר )	ישהא	ויהאשנלקחהא	ש	יא	זמןאמלחמה(.תקנ	.

א ֶשֹּׁלא ְלִהְתַעֵּמר )להשתמשאכשפחה( ְּבֵאֶשׁת ְיַפת ֹּתַאר ַאַחר ֶשָּׁבא ָעֶליָה.תקס.

ֶשֹּׁלא ָיִלין )יש	יראללילה( ַהָּצלּוב )ההרו	( ַעל ָהֵעץ, ְוֵכן )ל	אלהלין( ַהֵּמת ְּבֵביתֹו ֶאָּלא )	םאתקס	.א
עושהאז	ת( ִלְכבֹודֹו.

ֶשֹּׁלא ְלִהְתַעֵּלם ִמן ָהֲאֵבָדה.תקס	.א

א 	תאתקס	. לפרוקא לוא לסייעא )	ל	א ַמָּשָׂאּה  ַּתַחת  )קורסת(  רֹוֶבֶצת  ֲחֵברֹו  ֶּבֱהַמת  ְלַהִּניַח  ֶשֹּׁלא 

המש	אולהקיםא	תאה	המה(.

ֶשֹּׁלא ַתֲעֶדה )תתקש	;אתל	ש( ִאָּשׁה ֲעִדי )תכשי	;א		ד( ִאיׁש.תקסד.א

ֶשֹּׁלא ַיֲעֶדה )יתקש	;איל	ש( ָהִאיׁש ֲעִדי )תכשי	;א		ד( ִאָּשׁה.תקסה.א

א ֶשֹּׁלא ִלַּקח ָהֵאם )ציפוראהרו	צתא	קן( ַעל ַהָּבִנים )	פניאה	וזליםא	ואה	יצים(.תקסו.

א ֶשֹּׁלא ְלַהִּניַח ַהִּמְכׁשֹול )תקלה(.תקסז.

ֶשֹּׁלא ִלְזרֹוַע ִּכְלַאִים )ת	ו	הא	ואירק( ְּבֶכֶרם ְּבֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְּדאֹוַרְיָתא.תקסח.א

ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ְוֵלָהנֹות ִמִּכְלִאי ַהֶּכֶרם.תקס	.א

א ֶשֹּׁלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ִּבְשֵׁני ִמיֵני ְבֵהָמה )	יחד(.תקע.

ֶשֹּׁלא ִלְלּבֹוׁש ַשַׁעְטֵנז )		דאהעשויאמצמראופשתים(.תקע	.א

ֶשֹּׁלא ְיָגֵרׁש מֹוִציא ֵשׁם ָרע )	עלאשהוצי	אעלא	שתואשםארעאש	ינהא	תולהא	ל	אזנתהאתקע	.א
תחתיו( ֶאת ִאְשּׁתֹו.

א ֶשֹּׁלא ַלֲענֹוׁש ָהֲאנּוָסה )נערהאשנ	נסה;אוכןאכלאהעו	ראע	ירהא		ונס(.תקע	.

ֶשֹּׁלא ְיָגֵרׁש ָהאֹוֵנס ֶאת ֲאנּוָסתֹו.תקעד.א

ֶשֹּׁלא ִיַּקח )ייש	;איתחתן( ַמְמֵזר )מיאשנולדאמ	יסוריאעריותאשחיי	יםאעליהםאמיתהא	ואתקעה.א
כרת( ַּבת ִיְשָׂרֵאל.

א ֶשֹּׁלא ִיַּקח )ייש	;איתחתן( ָסִריס )מיאשנפ	עוא	י	ריאהר	ייהאשלו,או	ינואר	ויאלהוליד( ַּבת ִיְשָׂרֵאל.תקעו.

א ֶשֹּׁלא ִיָּשׂא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי )מצ	צ	יאעמוןא	ואמו		( ַּבת ִיְשָׂרֵאל.תקעז.

ֶשֹּׁלא ִלְדרֹוׁש ָשׁלֹום )לקרו	אלשלוםא	עתאמלחמה( ְלַעּמֹון ּומֹוָאב.תקעח.א

ֶשֹּׁלא ְלַהְרִחיק ֶזַרע ֱאדֹום )מצ	צ	יאעשו( ֵמִהְתַחֵּתן ִעם ְקַהל ִיְשָׂרֵאל ַאַחר ֶשִּׁנְתַּגְּירּו ֶאָּלא תקע	.א
ַעד ְשֹׁלָשׁה דֹורֹות.

א )כלומר,אש	סוראתקפ. ִּבְכָלל  ְשִׁליִשׁי  ְולֹא  ְשִׁליִשׁי,  ֵכן ֶאָּלא ַעד ּדֹור  ִמְצִרי ְּכמֹו  ְלַהְרִחיק  ֶשֹּׁלא 
להתחתןאעםא	ניאהדוראהר	שוןאוהשני,או	סוראלהרחיקא	תא	ניאהדוראהשלישי(.

ֶשֹּׁלא ִיָּכֵנס ָטֵמא )מיאש	ומ	האיוצ	תאמ	ופו:אז	,אז	ה,אנידהאויולדת( ְלַמֲחֵנה ְלִוִּים )להראה	ית(.תקפ	.א

ֶשֹּׁלא ְלַהֲחִזיר ֶעֶבד ֶשָּׁבַרח ֵמֲאדֹוָניו ֶשְּׁבחּוָצה ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.תקפ	.א

א ֶשֹּׁלא ְלהֹונֹות )לצער( ֶעֶבד ֶזה ֶשָּׁבַרח ֵמֲאדֹוָניו ִמחּוָצה ָלָאֶרץ ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.תקפ	.

א ֶשֹּׁלא ִתְהֶיה ְקֵדָשׁה ִמְּבנֹות ִיְשָׂרֵאל )ל	אלהתייחדא		י	האעםא	ישהאלשםאזנותאו	ל	אקידושין(.תקפד.

ֶּכֶלב תקפה.א ּוְמִחיר  לזונהאכשכראעלאמעשהאהזנות(  )	המהאשניתנהא זֹוָנה  ֶאְתַנן  ְלַהְקִריב  ֶשֹּׁלא 
)	המהאשהוחלפהאתמורתאכל	(.

א ֶשֹּׁלא ִלְלוֹות ְּבִרִּבית ִמִּיְשָׂרֵאל.תקפו.

א ֶשֹּׁלא ְלַאֵחר ַהְּנָדִרים ְוַהְּנָדבֹות )קור	נותאשהתחיי	אלה	י	ם(.תקפז.

ֶשֹּׁלא ִיַּקח ַהָּשִׂכיר )הפועל( יֹוֵתר ַעל ֲאִכיָלתֹו )של	איכניסאלכיסא	ואלתיקאוייקחאל	יתו(.תקפח.א

)	ל	אתקפ	.א ְמָלאָכה  ִּבְשַׁעת  לקרקע(  המחו	ריםא 	ד	ריםא העו	דא )פועלא ַהָּשִׂכיר  יֹאַכל  ֶשֹּׁלא 
ל	חראשיסייםא	תאע	ודתו(.

א ֶשֹּׁלא ַיֲחִזיר )ייש	אשו	( ַהְמָגֵרׁש )	ת( ְּגרּוָשׁתֹו ַאַחר ֶשִּׁנֵּשׂאת )ל	דםא	חר(.תקצ.

ֶשֹּׁלא ְלהֹוִציא ָחָתן ִמֵּביתֹו ָּכל ָשָׁנה ִראׁשֹוָנה ַלָּצָבא, ְולֹא ְלׁשּום ָּדָבר ִמָּצְרֵכי ִצּבּור.תקצ	.א

א ֶשֹּׁלא ַלֲחבֹול )לי	ולאלצורךאמשכון( ֵּכִלים ֶשׁעֹוִשׂין ָּבֶהן אֶֹכל ֶנֶפׁש )כליםאהמיועדיםאלהכנתא	וכל(.תקצ	.

א ֶשֹּׁלא ִלְתלֹוׁש ִסיָמִני )נ	עי( ָצַרַעת.תקצ	.

א ֶשֹּׁלא ְלַמְשֵּׁכן ַּבַעל חֹוב ִּבְזרֹוַע )לי	ולאמשכוןא	כוח;א	ל	א	רשותא	יתאדין(.תקצד.

המשכוןאתקצה.א 	תא לוא להחזירא )	ל	א לֹו  ֶשָּׁצִריְך  ְּבֵעת  ִמְּבָעָליו  )משכון(  ֲעבֹוט  ִלְמנֹוַע  ֶשֹּׁלא 
לתקופהאשהו	אזקוקאלו(.

א ֶשֹּׁלא ָיִעיד ָקרֹוב )	ןאמשפחה(.תקצו.

א ֶשֹּׁלא ְלַהּטֹות ִמְשַּׁפט ֵּגר אֹו ָיתֹום.תקצז.

ֶשֹּׁלא ְלַמְשֵּׁכן )לי	ולאמשכוןאמ(ַאְלָמָנה.תקצח.א

ֶשֹּׁלא ִלַּקח עֶֹמר ַהִּשְׁכָחה )	לומותאהת	ו	האששכחא	שדהא	זמןאהקציר( ִמְּתבּוָאה אֹו ֵמִאיָלנֹות.תקצ	.א

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִסיף ְּבַמְלקּות ַהְּמֻחָּיב ַמְלקּות )ל	אלתתאלואיותראמלקותאממהאשק	עואלוא		יתאתר.
הדין(, ּוִבְכָלָלּה ֶשֹּׁלא ַנֶּכה ִיְשָׂרֵאל.

א ֶשֹּׁלא ַלֲחסֹום )לעכ	;אלמנוע( ְּבֵהָמה )מל	כולא	תאהת	ו	ה( ִּבְשַׁעת ְמָלאָכה.תר	.

א ֶשֹּׁלא ִתָּנֵשׂא ַהְיָבָמה )	ישהאשמתא	עלהא	ל	א	נים( ְלַאֵחר חּוץ ִמן ַהָּיָבם )	יס;א	חאשלא	עלה(.תר	.

א ֶשֹּׁלא ָלחּוס )לרחם( ַעל ָהרֹוֵדף )	חריא	דםא	חראלהור	ו(.תר	.

א ֶשֹּׁלא ַנְשֶׁהה )נש	יר( ִמּדֹות )כליאמדידה( ּוִמְשָׁקִלים ֲחֵסִרים ִעָּמנּו )	רשותנו(, ְוַאף ַעל ִּפי תרד.
ֶשֹּׁלא ִנָּשׂא ְוִנֵּתן ָּבֶהם )	פילואש	יןא	נואמשתמשיםא	הםאלמכירה(.

א ֶשֹּׁלא ִנְשַּׁכח ַמֲעֵשׂה ֲעָמֵלק ֶשָׁעָשׂה ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים.תרה.

א ִמְצַות ְקִריָאה ַעל ַהִּבּכּוִרים )להודותאלה'א	זמןאה		תאה	יכוריםאלמקדש(.תרו.

א ִמְצַות ִוּדּוי ַמֲעֵשׂר )להכריזא-אל	חראקיוםאכלאמתנותאת	ו	תאה	רץא]לק	אשכחהאופ	ה,אתרז.
תרומותאומעשרות,א	יכורים,אחלהאונ	עאר	עי[א-אשעשינוא	תאכלאהמו	לאעלינואוקיימנוא

	תאכלאמצוותאה'אכר	וי(.

א ְּבֶדֶרְך תרח. ַמֲעֵשׂינּו  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ֶשִּׁנְצַטִוּינּו  ְוַהְיָשִׁרים  ַהּטֹוִבים  ַהֵּשׁם  ְּבַדְרֵכי  ְלִהַּדּמֹות  ִמְצַות 
ַהֹּיֶשׁר ְוַהּטֹוב )להיותא	ומליאחסדיםאו	עליאמידותא	ו	ות(.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני ַּבֲאִנינּות )	יוםאמיתתא	חדאמש	עתאהקרו	יםאשמת		ליםאעליהם(.תר	.

א ֶשֹּׁלא ֶלֱאכֹול ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני ְּבֻטְמָאה.תרי.

א ֶשֹּׁלא ְלהֹוִציא ְּדֵמי )כספי( ַמֲעֵשׂר ֵשִׁני ִּבְשָׁאר ְּדָבִרים ֶשֵׁאיָנן ֵמֲאִכיָלה ּוְשִׁתָּיה.תרי	.

א ִמְצַות ַהְקֵהל ְּבמֹוָצֵאי ְשִׁביִעית )לעלותאכלאישר	לאלירושליםא	ח	אהסוכותאשל	חראשנתאתרי	.
השמי	ה,אולשמועא	תאקרי	תאהתורהאמפיאהמלך(.

א "ְוַעָּתה תרי	. י	(:  ל	,א )ד	ריםא ֶשֶּׁנֱאַמר  ְלַעְצמֹו,  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִמִּיְשָׂרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ִלְכּתֹוב  ִמְצָוה 
ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְוַלְּמָדּה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִׂשיָמּה ְּבִפיֶהם".


