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סימן

למדרהמימנים שבכת"ישלפנינו.

עמוד שני אכילות

ן מימן עט ,נזיר 111ושיריחומץומשרתענביםלאישהה
פ .ענביםלחיםויבשים וחרצניםוזג לאיאכל
פא .בשר מן החי [ואבר מן החי]

ן

סו ,טמא שאכל אח הקרש
מז ,אוכל חלב
1
סח ,אוכל דם
מם .נותר
נ ,פגול
נא ,האוכל ביום הכפורים
נב ,האוכל המץ בפסח
נב
 .אוכל טבל
.
טמא
3ר כהן
שאכל את התרומה
נה ,זר שאכל את התרומה
נו ,גיד הנשה
נו .ערל בפסח
נח .ערל בתרומה
נט .תושב ושניר בפסה
ס ,תושב ושכיר בתרומה
מא ,בן נכר בפסה
פכ ,אל תאכלו טמנו נא ובשל מבושל במימ
סג .בשר בחלב באכילה

סך* מנחת כהן לא תאכל

סח .נבילה

פו .טריפה

מז ,בהטה טמאה
מח* עוף טמא
מט ,שרץ העוף
ע ,שרץ הארץ

עא .שרץ המים

עב
 .הגב טמא

עג.
עד.
עה.עילה
עו
 .כלאי הכרם
עז
 .לא האכלו על הדם
.
ח
ע
ם
ח
ל
וקלי וכרמללא תאכלוערהביאכםוגו'
שלא לשקץ את הגוף
שלא לאכול קודש טמא

פב .מעשר חוץ לחומה
פג .בכורות חוץ לחומה
פד .בכורים הוץ לחומה
פה ,תודה ושלמים חוץ לחומה
פד .צרופיאיסורין שלא לאכול
פז ,מעשר שני שלא לאכול באנינות
פח .שלא לאכול קדשים באנינות
פט ,מעשרשני שלאלאוכלובין בטומאת הגוף
 בין בסומאת עצמןצ ,יאכלו את הבשרגלילההזה
צא .אכילת מצה
צב* שלש מעודות
צני שלא לאכול פסה בי"ד
צר .אכילה מרורים
צה .אכילת קדשים קלים בכורים ובכורות
ומעשר בהמה
צו ,אכילתמעשר שני

צז.
צח.
צט .הרומה טמאה שלא לאכול
עמוד השלישי איסורי הנאה חמשהעשי
אכילת קדשי קרשים
לאכולשירי מנחה

ק.
קא.

עבורה זרה
תקרובתה

.

-

ע"ע* משמשיה
קג .חמץ
ענן .הקדש
קה .שערנזיר

קד.
קח

פטר חמור
בשר בהלם

קח ,חולין שנשחטובעזרה
קט .ערלה

--
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טימן קי* כלאי הכרם

מיה

קיא .שור הנסקל
קיב ,עגלה ערופה
ק"ג ,מת
קיד ,צפרי מצורע

עמודהרביעיאיסורימטוןשאדםלומדןמחבירו
אדמעכב בטקוםשחייבתן תורהליתן
קטו ,לא תחמור ולא תתאוה
קטו .לא ימשול לסכרה
קין .שאר כמות.ועונה לאיגרע
קיח .לאו רריבית
קיט .,לא תכלה פאת שדר
קכ .לא הלקט

קנה ,להחיות אח
קנה הליאת אביון

קנז .השבה העבוט
קנח .הפקר שביעית
קנט .לקט שכחה ופאה בתבואה
קם .שכחה ופאה באילן
קמא .פרט ועוללות שכחהופאה בכרם
קמכ .מהנה מברכתך
קסג .הענק תעניק

קכא .לא תעולל
קכב .פרט לא תלקט
קכג ,עומר לא תקח
קבל .לא תננובו
קכה .לא תגזול
 קכו .לא תלין פעולה שכירקכז .לא תונה
קכח .שחר לא הקח
קכם ,גבול לא תשיג
שבויה לא תמכור
קלא.יא
לכליך לא תתן
קלב .לא תעבוט בביהו
קלג .בעבות לא תשכב
קלך .שביר לא תעשוק

קמד .השמטת בכפיס
קמה ,החזרת אחוזה ביובל
קמו ,שילוה עבדים

קמז .פתוח תפתח נתון תתן
קמח ,השבת אבירה
קמט.שילום גזל
קע .חומש גזל להשיב
קעא ,תרומה ותרומת מעשר
קעב* נבלה לגר תושב
קענ ,ביומו תתן שכרו

לי.

קלה .לא תבואעליו השמש
קלו .אלמנה לא החבול

קלז* רחים לא החבול
ך לא הפאר
שח.יית
קלטי לא תשלחנו ריקם
קם* פדיון הבן
קמא,פדיון פמר המור
קמכ ,בכור שור כשב ועז
קמנ ,המתנות
עשר במקרש
קמה .ארבע בירושלים
f

t

קמו .תרומה גרולה
ר
ש
ע
מ
ו
מעשר
ר
ש
ע
מ
[
]
ן
ו
ש
א
ר
קמז .תרוטת
שני
קטח ,חצות הלה
קמט .ראשית הגז[יהזרועולהיים וקיבה]
קני טצות חרם
קנא .גזל הגר
קנב ,בכורים
קננ להלביש ערומים
קנך* לקבור מתים

עמוד החמישיאיסורים שאדם עושה בהם רע
לשמיםולבריות ואינוגוזלונהנהממון
קער ,מקללאביו ואמו

קעה .לא תרצח

א
י
קש*
 .מכה אביו ואפו
קעו

הננוב עפש]

w

קעת .לא תענה
קעמ .גר לא תונה
קפ .לא תונו איש את עמיתו
h

h

h
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טיטן קפא .לא תלחץ
גי
קפב .אלמנהויתום לאתעגון
קרני לא תהיה לו כנשה
קפד .לא תענה עלריב
ל לא תחרר
קפה.וי
קפו .משפט אביונך לא הטה
קפו .אל תהרוגנקי וצדיק
קפחי לא תכחשו ולא תשקרו
קפט .לא תקלל הבירך ועצמך
קצ .דל לא תשא וגדול לא תהרר
קצא.יכי
ל לא תלך
קצב ,לא תשא שמע שוא
קצנ ,אל השהידך עם רשע
ל במשפם
קצר .לא תעשועי
קצה .לא תשנא את אחיך בלבבך
קצו .על רם רעך לא העמור
קצו .לא הקום

רכא .מורא אב ואם
רכב.וכיבוד אבואם
רכג ,הוכח תוכיח
רכך .ואהבת לרעך כמוך
רכה .לטד בנך תורה ומצות
רכו .להשבית עבדך ואמתךכסוך
רכז .שמהלוי נר יתום ואלמנה
רכח .שמח כלה
רכת* טעינה

-

רל* ופריקה
רלא .יאת למים
רלב* שפל רוח וצעיר
רלג ,לקום מפני שיבהולהדר פניזקן
רלר .עשייה מעקה

לה .מדברשקי
עקוד הששיאימוריםהנעשיםבדבורואדם
נעשהבהםרעלשמיםולאלבריות
רלו .מנדף
תפהק

רא .עבורת עבר לא תעבור בו
רב .לא האמץ את לבבך ולא תקפוץ
רג .משפס לא הטה

רן .בה לא תתעמר

רטב.המתנבא בשם ע"ז
רמנ ,לאיהיהלך
רמר*לא תשא
א
ל
א
ל
ו
רמה* שם אלהים אחרימ תזכירו ישמע

רן .לא תראהנדחים

חמור נופל לא תראה

רט* באבידה לא התעלם
רי
 .דמים לא תשים
היא ,לא תשלה בעלת בעל
רינ .אונס לא תשלה
ריג .עבד לאהסגיר
ריד .הרטש לאתניף
רמו .לבב אחיו לא ימם
רמזי משפט גר לא תטה
 .לא יוסיף להכותו
ריו
,
ח
רי לא תעשו עול במדה במשקל ובמשורה
בכיסך בביתך לאיהיה

--------

ן.

רלז* טסית
רלח.מדיח
רלט* מכשף
רטי זקז ממלא
רמא.נביא השקר

רך .פנים לאתביר
רה* לא יקום עד אחד

.--

4

סיטן ריט' לנתם אבלים
רכ .ילבקר הולים

א הטור
קצת.יל
קצה ,בפרך לא הרדה
 .בעבד שלא הסכר
ר

רח.

רעא

על פיך

.-

רמו ,לא תשבעו בשמי לשקר
ר אותו
רט .,לאיהליפנו ולאימי
רפא*לא ההניפו
רטט.לא תטמאו את הארץ
רב ,לא תדרוש שלומם וטובתם
רבא .לא תאמר בלבבךבהדיף
רנב .קריאת שסע
רנג .ברבות המזון
רנד
 .תלמוד תורה
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משן רנה ,מאה ברכות בכליום
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סימן רצ .שלא רחוץ ירים ורנלים

 .ללמוד וללמד
'ני

ירנו.
רנח .ישננהם
רנה .קביעות ר"ח
רם .השוב תקופות
רפא.ספירת העומר
רמכ,י"תימים ולילה אחד לנטור הלל

רצא שתויייין

רצנ .פרועי ראש
רצנ ,לא תשחט על חמץ דם זבחי
רצך ,לא תביא אתנן זונה [ומחיר כלב]
רצה .אל תחלל את בתך להזנותה
ן הלב חגי עד בקר
רצן .לאילי
ן לבקר זבח חג הרסה
רצז .לאילי
ן מן הבשר אשר הזבח בערב
רצח .לאילי

לשטור ולעשות

ייום הכפורים
ררפפנד.,יירי
מעשר
רמה ,מקרא בכורים
רמך .קריאת הסלך
רמז .להשבע בשם

ייייי

רצט לא הוציא מן הבית

ש.
שא,
שב.

רמה,מקיא מגילה
רמט ,ברכת כהנים

~-ן

שנ,
שר,

שה.

עתדהשביעימצוותשאינו נעשה רעלבריות
אלא לשמימואינםתלויות בדבהי
רע .לא תשתחוה להםולא תעבדמ
רעא.נותן טורעו לשלך

רעב.

5י

.
,

-.

בעל אוב

רעך .מהללי שבת
רעה ,בן סורר ושרה
רעו .אנשיעיר הנדהה
רעז
 .הנכנס למקרש סמא
.
ת
רע
המפסם
את השמן
רעה* המפטם את הקטורת
רפ* הסך שמן המשחה
רפא ,השוחט ומעלה בחוץ
רפב .העושה מלאכה ביום הכפורים
רפג .שלא עשה פסח
רפד.ישלא מל
רפה.זר ששימש

רפו .ממא ששימש
רפו ,טבח יום ששימש
רפת .מחטר בגרים
רפט,טחוסר כפורים

שן,

שז.

.

עצם לא תשברו בו
לא תותירו סמנו עד בקר
שאור לא ימצא
לא יראה לך חמץ ולא יראהלך שאור
לא תעשהטלאנה ראשוןושביעי שלפסה
עצרת
ם הזכרון
יי
(
ג
ח
הסוכות
ראשון ושמיני של

שח .ילא יראופני ריקם

.

רעג* יידעוני

.

,

שט ,לא הומיפון לשוב בדרך
שי .לא תבנה אההן גזית
שיא .לא תעלה במעלותעל המזבה
שיב
 .לא תבשלגדי בחלב אמו
שיג .לא העשוכמעשיהםובחוקותיהםלא תלכו
שיד ,לא הכרות להם ולאלהיהם ברית
שמו .לא ישבו בארצך
שחז ,לא יסורו סמנו
שיו
 .לא יזה החשן
שיה ,מעיל לא יקרע
שיט .לא יבדיל
שכ .כל שאור וכל דבש לא תקטירו
שכא.יאשו לא יפרע ובגדיו לאיפרום
שכב .לא יטמא בעל בעמיו
שכב .לאיקיהו קרחה
שכד .לא ישרטו שרטת
שכה .פאת זקנם לאינלהו
שכו .לאיחללו שם אלהיהם
שכז ,כה"ג מן המקדש לא יצאולאביו ולאסו
לא יטמא
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שכח ,לאיהלל את טקדש אלהיו
שכם .לא יגש להקריב בעל מום
של .אל הפרכת לאיבא
שלא.יאל המזבח לא ינש
שלב .לוהטתך לא תרביע כלאים
שלג .לא הלבש שעטנו ובגד כלאים שעמנז
לא יעלהעליך
שלד .לא הנחשו
שלה.ילא תעבנו .

שלו .שלא לשמוע אל מעוננים וקומטים
שלז .לא תקיפו פאת ראשכם ולא השהית את
פאתזקנךושרטלנפשלא תהנו בבשרכם
שלח .כהסח קעקע לא ההנו
שלט.אותו ואח בנו לא תשחטו ביום אהד
ש .,3ילאתתללו את שם קרשי
'טמא,עירה או שבור לא תקריבו
שמב,מעיך וכתות ונתוק לא תקריבו
שמה סידבן נכר לאתקריבו
שמר,כל מזם לא יהיה בו
שמה*בשביסה שדךלא תזרעוכרמך לאתזמור
שסה ספיה קצירך לא הקצורואתענבינזידך
לא הבצור
שמז .ביובל לאהירעו ולא הקצרו אתספיחיה

ולא הבצרו אתנזיריה
שמח,לא תעשו לכםאלילים

ומננט,לא הקימולכם מצבה
שנ .אבן טשכית לא תהנו
שנא.אל תפנו אלהאלילים
שנב .לאיבואו לראות כבלע
שגג ,נזיר תער לאיעגורעל ויאשו
שנד.נזיר על נפש מח לאיבוא
שנה ,לאחיו ולאחוינו לא יטמא
י לאיעבור עוד
שנה לו
שנו .לאיהיה כקרה
שנח .לא הנורומפני איש
שנם .פן תשכח את הדבר
תשכחיםאתה,
שם ,השטר לך פן
שמא .לא תנסו את ה'
שסב*עיניך לא תחום

י

סימן שסג ,לא החמור כסף וזהבעליהם

שסד .תועבה לא תביא
שסה .לא תקשו עוד ערפכם
שמי .לא תעשון כןלה'אלהיכם
שעז .לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים
שמח .לא תשמע אל דברי הנביא
שסט .לא תתגוררו
שע ,לא תשיט קרחה
שעא .לא הוסיףעליו

שעב.יל
א תגרע ממנו
שעג .בקדשים לא הגוז ולא תעבור
שער .לא תבנהעיר הנדחת
קבידך סאובה מן החרם
שעה,ילאייב

שעו .לא תטע לך אשירה
שעז .לא תקים לך בצבה
שעח .לא תזבחלה' אשר יהיה בו סוס
שעט מלך לא ירבהלומוסים
שפ .לא ירבהלו נשים
שפא.לאירבה לו כסף ונהב
שפב ,לא תשתית את עצה ולא הכרוה
שפג .לאיעבר ולא יזרע
שפד ,לאהלין נבלתו
שפה .לא יהיהכלי גברעל אשה
שפו.יל
א ילבש גבר שמלת אשה
שפז .לא תקח האם על הבנים
שפח.לא החרוש בשור ובהמוריחרו
שפט,לא הזרע כרמךכלאים
שצ .לא תזרע שדךכלאים
שצא .בעלקדי לאיבוא אל תוך המהנה
שצב .לא יראה בך ערוה דבר
שצג .לא תאחר לשלמו
שצד .השמר בנגע הצרעת
שצה .לא תחסום שור גדישו
ממנו בטמא%א נתתימל
שצר .לאבערתי

שעז .לא תניף ברזל
שצח* לא תסור סכל הדביריי

שצט.תפילין

ת.

הזוזה

תא* ציצית

י

יל.

ע,

-.

ץ
('.
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סימן תב .מילה

י

ש השם
חג .קייי
חך .אהבת השם

ן.

.ובזי

תו.
את הסס
הז .להדבק לשם
תת .ללכה בדרכי המקום
תם* מורא פקרש
 .טרא שבה
הי
תיא .שמירה שבת
 .לענגה
טיב
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םפת הו ת

תמ .פצות נדרים ונדבות
תמא .חטא לכפר מהחנונים וקרבן
המב.טמאים למהרםבהויות וטבילה

תמנ.יקיב
ן לראוי
תמד.סלד לכתוב ספר תורה לשכו

ייבי

תינ*

רזיך.פרי
ושמתם את דברי אלה
תמו .לעשות הפסח
תמו* לשומרו
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תמה,להביא פר הבא על כל המצות

ייום הכפורים
תמו.
פשירית האפה חביהים
תמו* ע
תמח,יציקות
תמם,בלילות
תנ .פהיתוה
תנא ,מליחות

היז .קדש שמזנתימים
הית .שבו"ז שמונהיסים

י

חיט .הקיעה בר"ה

(

הכ .ענוייומ הכפורים
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תכא .פכה
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הנה .הקטרוה

הנה

תנט .הזאוה
תם ,השקאה סוטה
המא .הורדה עגלה ערופה
תסב .טהרת מצורע והבאת קרבנותיו
רגמג .טהרה נגעי בתים

תכט .נר שבה ונר חנוכה
תל* צדק את הדין
'

תלא .להיות תסיסים

*

שחיטות

תנז .פליקיה
תנח .קבליה

תכו .חגיגה
תכז .שמאה בשלש רגלים
תכח ,לגדע ולשרוף ע"1

תלב ,הכן יתד על אזנך
תלג .מצוה הקהל

הגשות

תנד .קמיצות

תכה.ראייה
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הנב .הנפות

תכב.לולב
ר
ב
ע
ב
ד
ו
הכנ .לעב
כנעני
הכד .לעשר מעשר בהמה
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מימן הלר* והתקרשהם והייתם קדוש'מ
תלה.למחות זכר עמלק
תלו .לשרוף נוהר באש
 .נסגור ycn
ת"א
תלת.כסוי הדם
הלט*טבילה בזמנה
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