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 המימניםלמדר

 אכילות שניעמודסימן
 הקרש אח שאכל טמאסו,
 חלב אוכלמז,
 דם אוכלסח,
 נותרמם.
 פגולנ,
 הכפורים ביום האוכלנא,
 בפסח המץ האוכלנב,
 טבל אוכלנב.
 התרומה את שאכל טמא כהן3ר.
 התרומה את שאכל זרנה,
 הנשה גידנו,
 בפסח ערלנו.
 בתרומה ערלנח.
 בפסה ושניר תושבנט.
 בתרומה ושכיר תושבס,
 בפסה נכר בןמא,
 במימ מבושל ובשל נא טמנו תאכלו אלפכ,
 באכילה בחלב בשרסג.
 תאכל לא כהן מנחתסך*
 נבילהסח.
 טריפהפו.
 טמאה בהטהמז,
 טמא עוףמח*
 העוף שרץמט,
 הארץ שרץע,
 המים שרץעא.
 טמא הגבעב.
 טמא קודש לאכול שלאעד. הגוף את לשקץ שלאעג.
 עילהעה.
 הכרם כלאיעו.
 הדם על האכלו לאעז.
 וגו' הביאכם ער תאכלו לא וכרמל וקלי לחםעח.

 . שלפנינושבכת"י
 יאכל לא וזג וחרצנים ויבשים לחים ענבים פ.ן ישהה לא ענבים יחומץומשרת ושיר 111 נזיר עט, מימןן

 החי[ מן ]ואבר החי מן בשרפא.
 לחומה חוץ מעשרפב.1

 לחומה חוץ בכורותפג.

 לחומה הוץ בכוריםפד.
 לחומה חוץ ושלמים תודהפה,
 לאכול שלא איסורין צרופיפד.
 באנינות לאכול שלא שני מעשרפז,
 באנינות קדשים לאכול שלאפח.
 עצמן בסומאת בין- הגוף בטומאת בין לאוכלו שלא שני מעשרפט,
 הזה גלילה הבשר את יאכלוצ,
 מצה אכילתצא.
 מעודות שלשצב*
 בי"ד פסה לאכול שלאצני
 מרורים אכילהצר.
 ובכורות בכורים קלים קדשיםאכילתצה.

 בהמהומעשר
 קרשים קדשיאכילתצז. שני מעשראכילתצו,
 מנחה שירילאכולצח.
 לאכול שלא טמאה הרומהצט.

 זרהעבורה עשי חמשה הנאה איסורי השלישיעמוד
.תקרובתה

- 
משמשיה

חמץ
הקדש

ק.
קא.
ע"ע*
קג.
 .ענן
 נזיר שערקה.
 חמור פטרקד.
 בהלם בשרקח
 בעזרה שנשחטו חוליןקח,
 ערלהקט.

--* "  
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 הכרם כלאיקי*טימן
 הנסקל שורקיא.
 ערופה עגלהקיב,
 מתק"ג,
 מצורע צפריקיד,

 מחבירו לומדן שאדם מטון איסורי הרביעיעמוד
 ליתן תורה שחייבתן בטקום מעכבאד

 תתאוה ולא תחמור לאקטו,
 לסכרה ימשול לאקטו.
 יגרע לא ועונה . כמות שארקין.
 רריבית לאוקיח.
 שדר פאת תכלה לאקיט,
 הלקט לא .קכ.
 תעולל לאקכא.
 תלקט לא פרטקכב.
 תקח לא עומרקכג,
 תננובו לאקבל.
 תגזול לאקכה.

 שכיר פעולה תלין לאקכו.-
 תונה לאקכז.
 הקח לא שחרקכח.
 תמכור לא שבויהלי. תשיג לא גבולקכם,
 תתן לא כליך יאלקלא.
 בביהו תעבוט לאקלב.
 תשכב לא בעבותקלג.
 תעשוק לא שבירקלך.
 השמש עליו תבוא לאקלה.
 החבול לא אלמנהקלו.
 החבול לא רחיםקלז*
 הפאר לא ייתךשח.
 ריקם תשלחנו לאקלטי
 הבן פדיוןקם*
 המור פמר פדיוןקמא,
 ועז כשב שור בכורקמכ,
 המתנותקמנ,
ftwhhh  במקרש עשר
 בירושלים ארבעקמה.

 רע בהם עושה שאדם איסורים החמישיעמוד
 ממון ונהנה גוזל ואינו ולבריותלשמים
 ואמו אביו מקללקער,
 תרצח לאקעה.
 עפש[ הננוב יאקש*
 ואפו אביו מכהקעו.
 תענה לאקעת.
 תונה לא גרקעמ.
 עמיתו את איש תונו לאקפ.

 ת ו ה ת. פמ
 גרולה תרומהקמו.מיה

י.; שני ומעשר ראשון[ ]מעשר מעשר תרוטתקמז.

 /~' הלה חצותקטח,
 וקיבה[ ולהיים ]יהזרוע הגז ראשיתקמט.
 חרם טצותקני
 הגר גזלקנא.
 בכוריםקנב,
 ערומים להלבישקננ
 מתים לקבורקנך*
 אח להחיותקנה,
 אביון הליאתקנה
 העבוט השבהקנז.
 שביעית הפקרקנח.
 בתבואה ופאה שכחה לקטקנט.
 באילן ופאה שכחהקם.
 בכרם ופאה שכחה ועוללות פרטקמא.
 מברכתך מהנהקמכ.
 תעניק הענקקסג.
 בכפיס השמטתקמד.
 ביובל אחוזה החזרתקמה,
 עבדים שילוהקמו,
 תתן נתון תפתח פתוחקמז.
 אבירה השבתקמח,
 גזל שילוםקמט.
 להשיב גזל חומשקע.
 מעשר ותרומת תרומהקעא,
 תושב לגר נבלהקעב*
 שכרו תתן ביומוקענ,
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 תלחץ לא גיקפא.טיטן
 תעגון לא ויתום אלמנהקפב.
 כנשה לו תהיה לאקרני
 ריב על תענה לאקפד.
 תחרר לא וילקפה.
 הטה לא אביונך משפטקפו.
 וצדיק נקי תהרוג אלקפו.
 תשקרו ולא תכחשו לאקפחי
 ועצמך הבירך תקלל לאקפט.

 אבלים לנתםריט'סיטן

 תהרר לא וגדול תשא לא דלקצ.
 תלך לא יכילקצא.
 שוא שמע תשא לאקצב,
 רשע עם ידך השה אלקצנ,
 במשפם עיל תעשו לאקצר.
 בלבבך אחיך את תשנא לאקצה.
 העמור לא רעך רם עלקצו.
 הקום לאקצו.
 הטור ילאקצת.
 הרדה לא בפרךקצה,
 הסכר שלאבעבדר.
 בו תעבור לא עברעבורתרא.
 תקפוץ ולא לבבך את האמץלארב.
 הטה לאמשפסרג.
 תביר לא פניםרך.
 אחד עד יקום לארה*
 תתעמר לאבהרן.
 נדחים תראהלארן.
 תראה לא נופלחמוררח.
 התעלם לא באבידהרט*
 תשים לא דמיםרי.
 בעל בעלת תשלה לאהיא,
 תשלה לא אונסרינ.
 הסגיר לא עבדריג.
 תניף לא הרטשריד.
 ימם לא אחיו לבברמו.
 תטה לא גר משפטרמזי
 להכותו יוסיף לאריו.
 ובמשורה במשקל במדה עול תעשו לאריח,

 יהיה לא בביתךבכיסך

 הולים ילבקררכ.
 ואם אב מורארכא.
 ואם אב וכיבודרכב.
 תוכיח הוכחרכג,
 כמוך לרעך ואהבתרכך.
 ומצות תורה בנך לטדרכה.
 כסוך ואמתך עבדך להשביתרכו.
 ואלמנה יתום נר לוי שמהרכז.
 כלה שמחרכח.
 טעינהרכת*
 ופריקהרל*
 למים יאתרלא.
 וצעיר רוח שפלרלב*
 זקן פני ולהדר שיבה מפני לקוםרלג,
 מעקה עשייהרלר.
 תפהק שקי מדברלה.

 ואדם בדבור הנעשים אימורים הששיעקוד
 לבריות ולא לשמים רע בהםנעשה
 מנדףרלו.
 טסיתרלז*
 מדיחרלח.
 מכשףרלט*
 ממלא זקזרטי
 השקר נביארמא.
 ע"ז בשם המתנבארטב.
 לך יהיה לארמנ,
 תשא לארמר*
 ישמע ולא תזכירו לא אחרימ אלהים שםרמה*

 . - פיךעל
 לשקר בשמי תשבעו לארמו,
 אותו ימיר ולא יהליפנו לארט,.
 ההניפו לארפא*
 הארץ את תטמאו לארטט.
 וטובתם שלומם תדרוש לארב,
 בהדיף בלבבך תאמר לארבא.
 שסע קריאתרנב.
 המזון ברבותרנג.
 תורה תלמודרנד.

ן.

--------.-- - - - . .- -- - - - -  -  
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 ורנלים ירים רחוץ שלא רצ.סימן יום בכל ברכות מאה רנה,משן
 יין שתויירצא וללמד ללמוד 'ני.י

 , ראש פרועירצנ. ולעשות לשטוררנו.

 כלב[ ]ומחיר זונה אתנן תביא לארצך, ר"ח קביעותרנה. זבחי דם חמץ על תשחט לארצנ, ישננהםרנח.
 להזנותה בתך את תחלל אלרצה. תקופות השוברם.
 בקר עד חגי הלב ילין לארצן. העומר ספירתרפא.
 הרסה חג זבח לבקר ילין לארצז. הלל לנטור אחד ולילה ימים י"תרמכ,
 בערב הזבח אשר הבשר מן ילין לארצח. הכפורים יום ייריירפנ,
 הבית מן הוציא לארצט מעשר ייייירפד.
 בו תשברו לא עצםש. בכורים מקרארמה,
 בקר עד סמנו תותירו לאשא, הסלך קריאתרמך.
 ימצא לא שאורשב. בשם להשבערמז.

 שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה לאשנ, מגילה מקיארמה,~-ן
 פסה של ושביעי ראשון טלאנה תעשה לאשר, כהנים ברכתרמט,

 עצרתשה.
 הזכרון ייםשן, לבריות רע נעשה שאינו מצוות השביעיעתד

 ) הסוכות חג של ושמיני ראשוןשז. בדבהי תלויות ואינם לשמימאלא

 ריקם פני יראו ילאשח.
 בדרך לשוב הומיפון לאשט, תעבדמ ולא להם תשתחוה לארע.
 גזית אההן תבנה לאשי.. לשלך טורעו נותןרעא.

 המזבה על במעלות תעלה לאשיא. אוב בעלרעב.5י
 אמו בחלב גדי תבשל לאשיב. יידעונירעג*
 תלכו לא ובחוקותיהם כמעשיהם העשו לאשיג. שבת מהללירעך.
 ברית ולאלהיהם להם הכרות לאשיד, ושרה סורר בןרעה,
 בארצך ישבו לאשמו. הנדהה עיר אנשירעו.
 סמנו יסורו לאשחז, סמא למקרש הנכנסרעז.
 החשן יזה לאשיו. השמן את המפסםרעת.
 יקרע לא מעילשיה, הקטורת את המפטםרעה*

 יבדיל לאשיט. המשחה שמן הסךרפ*,.
 תקטירו לא דבש וכל שאור כלשכ. בחוץ ומעלה השוחטרפא, - ..

 יפרום לא ובגדיו יפרע לא יאשושכא. הכפורים ביום מלאכה העושהרפב.

 בעמיו בעל יטמא לאשכב. פסח עשה שלארפג.

 קרחה יקיהו לאשכב. מל ישלארפד.

 שרטת ישרטו לאשכד. ששימש זררפה.
 ינלהו לא זקנם פאתשכה. ששימש ממארפו.
 אלהיהם שם יחללו לאשכו. ששימש יום טבחרפו,
 ולאסו ולאביו יצא לא המקדש מן כה"גשכז, בגרים מחטררפת.
 יטמאלא. כפורים טחוסררפט,
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 אלהיו טקדש את יהלל לאשכח,
 מום בעל להקריב יגש לאשכם.
 יבא לא הפרכת אלשל.
 ינש לא המזבח יאלשלא.
 כלאים תרביע לא לוהטתךשלב.
 שעמנז כלאים ובגד שעטנו הלבש לאשלג.

 עליך יעלהלא
 הנחשו לאשלד.
 . תעבנו ילאשלה.
 וקומטים מעוננים אל לשמוע שלאשלו.
 את השהית ולא ראשכם פאת תקיפו לאשלז.

 בבשרכם תהנו לא לנפש ושרט זקנךפאת
 ההנו לא קעקע כהסחשלח.
 אהד ביום תשחטו לא בנו ואח אותושלט.
 קרשי שם את תתללו ילאש3,.
 תקריבו לא שבור או עירה'טמא,
 תקריבו לא ונתוק וכתות מעיךשמב,
 תקריבו לא נכר בן סידשמה
 בו יהיה לא מזם כלשמר,
 תזמור לא וכרמך תזרע לא שדך בשביסהשמה*
 נזידך ענבי ואת הקצור לא קצירך ספיהשסה

 הבצורלא
 ספיחיה את הקצרו ולא הירעו לא ביובלשמז.

 נזיריה את הבצרוולא
 אלילים לכם תעשו לאשמח,
 מצבה לכם הקימו לאומננט,
 תהנו לא טשכית אבןשנ.
 האלילים אל תפנו אלשנא.
 כבלע לראות יבואו לאשנב.
 ויאשו על יעגור לא תער נזירשגג,
 יבוא לא מח נפש על נזירשנד.
 יטמא לא ולאחוינו לאחיושנה,
 י עוד יעבור לא לוישנה

 כקרה יהיה לאשנו.
 איש מפני הנורו לאשנח.
 הדברים את תשכח פןשנם.
 ה, את תשכח פן לך השטרשם,
 ה' את תנסו לאשמא.
 תחום לא עיניךשסב*

 עליהם וזהב כסף החמור לא שסג,סימן
 תביא לא תועבהשסד.
 ערפכם עוד תקשו לאשסה.
 אלהיכם לה' כן תעשון לאשמי.
 עושים אנחנו אשר ככל תעשון לאשעז.
 הנביא דברי אל תשמע לאשמח.
 תתגוררו לאשסט.
 קרחה תשיט לאשע,
 עליו הוסיף לאשעא.
 ממנו תגרע ילאשעב.
 תעבור ולא הגוז לא בקדשיםשעג.
 הנדחת עיר תבנה לאשער.
 החרם מן סאובה בידך ייבק ילאשעה,
 אשירה לך תטע לאשעו.
 בצבה לך תקים לאשעז.
 סוס בו יהיה אשר לה' תזבח לאשעח.
 מוסים לו ירבה לא מלךשעט
 נשים לו ירבה לאשפ.
 ונהב כסף לו ירבה לאשפא.
 הכרוה ולא עצה את תשתית לאשפב,
 יזרע ולא יעבר לאשפג.
 נבלתו הלין לאשפד,
 אשה על גבר כלי יהיה לאשפה.
 אשה שמלת גבר ילבש ילאשפו.
 הבנים על האם תקח לאשפז.
 יחרו ובהמור בשור החרוש לאשפח.
 כלאים כרמך הזרע לאשפט,
 כלאים שדך תזרע לאשצ.
 המהנה תוך אל יבוא לא קדי בעלשצא.
 דבר ערוה בך יראה לאשצב.
 לשלמו תאחר לאשצג.
 הצרעת בנגע השמרשצד.

ע,

ץ.- גדישו שור תחסום לאשצה.  
 נתתימל %א בטמא ממנו בערתי לאשצר.

('.

יל. ברזל תניף לאשעז.

"'*  

 הדביריי סכל תסור לאשצח*
 תפיליןשצט.
י הזוזהת.
 ציציתתא*
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 קדוש'מ והייתם והתקרשהם הלר*מימן מילה תב.סימן

 עמלק זכר למחותתלה. השם קייישחג.י
 באש נוהר לשרוףתלו. השם אהבתחך.ן.

 ycn נסגורת"א. הסס את .ובזיתו.

 הדם כסויתלת. לשם להדבקהז.

 בזמנה טבילההלט* המקום בדרכי ללכהתת. -ג
 ונדבות נדרים פצותתמ. פקרש מוראתם*)

4 י וקרבן מהחנונים לכפר חטאתמא. שבה טראהי. 'ף
 וטבילה בהויות למהרם טמאיםהמב. ' שבת שמירהתיא.ל,'

 לראוי יקיבןתמנ. לענגהטיב.
י לשכו תורה ספר לכתוב סלדתמד. ייבי פריתינ*

י) המצות כל על הבא פר להביאתמה, אלה דברי את ושמתםרזיך.)ן ,ך הכפורים יום פיתמו. הפסח לעשותתמו.,,
 חביהים האפה עשיריתתמו* לשומרותמו*

 יציקותתמח, ימים שמזנת קדשהיז.-
 בלילותתמם, יסים שמונה שבו"זהית.י

.~ל פהיתוהתנ. בר"ה הקיעהחיט.)

 מליחותתנא, הכפורים יומ ענויהכ.,'
 הנפותהנב. פכהתכא.
 הגשותר2נג.- לולבתכב.

 - קמיצותתנד. כנעני בעבר לעבודהכנ.-
 פליקיהתנז. חגיגהתכו. י_י. שחיטותהנה ראייהתכה.,י הקטרוההנה. בהמה מעשר לעשרהכד.
 קבליהתנח. רגלים בשלש שמאהתכז.

 סוטה השקאהתם, חנוכה ונר שבה נרתכט..,; הזאוהתנט. ע"1 ולשרוף לגדעתכח, י.ג
תל*

' 

 ערופה עגלה הורדההמא. הדין את צדק
 קרבנותיו והבאת מצורע טהרתתסב. תסיסים להיותתלא.
 בתים נגעי טהרהרגמג. אזנך על יתד הכןתלב,

 העומר קצירחסד.. הקהל מצוהתלג.*
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