
רמב"םקרובערכיםשםמספר
לאו רפדדיין (הלכה)איסור מינוי דיין שאיננו מתאיםתיד
לאו רעולא תגורו מפני אישאיסור יראת דיין מאישתטו

רמב"םקרובערכיםשםמספר
לאו רסולא תחמודאיסור ִהתאוותתטז
עשה בייחוד השםמצוות ידיעת ייחוד ה'תיז
עשה גמצוות אהבת ה'מצוות אהבת ה'תיח
עשה יאלימוד תורהמצוות לימוד התורהתיט
עשה יקריאת שמעמצוות קריאת שמעתכ

מצוות הנחת תפילין של ידתכא
הנחת תפילין

עשה יג
עשה יבמצוות הנחת תפילין של ראשתכב
עשה טומזוזהמצוות קביעת מזוזה בביתתכג
לאו סדנבואהאיסור בחינת הבטחות ה'תכד
עשה קפזמחיית שבעה עממיןמצוות מלחמת שבעת עמי כנעןתכה
לאו נלא תחנםאיסור חנינת גוי עובד עבודה זרהתכו
לאו נבנישואי תערובת ביהדותאיסור חתונה עם גויתכז

רמב"םקרובערכיםשםמספר
איסור הנאה מקישוטי עבודה זרהתכח

עבודה זרה
לאו כב

איסור החזקת/בעלות כל מה ששייך לעבודה זרה (לא תביא תועבה אלתכט
לאו כהביתך)

עשהברכת המזוןמצוות ברכה לאחר אכילת סעודהתל
יט

עשהאהבת הגרמצוות אהבת הגרתלא
רז

עשה דיראת ה'מצוות יראת ה'תלב
עשה התפילה (יהדות)מצוות התפילה לה'תלג
דבקות בתלמידימצוות דבקות בחכמיםתלד

עשה וחכמים

עשה זשבועהמצוות שבועה בשם ה'תלה

פרשת דברים

פרשת ואתחנן

פרשת עקב

פרשת ראה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%95_%D7%9E%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA_%D7%94%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%AA_%D7%94%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A2%D7%A7%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%94


רמב"םקרובערכיםשםמספר
עשהעבודה זרהמצוות השמדת עבודה זרהתלו

קפה
לאו סהמחיקת השםאיסור השחתת דבר שנקרא עליו שם ה'תלז
עשהמועד הבאת הקורבןמצוות הבאת קורבנות ברגל הראשוןתלח

פג
איסור העלאת קודשים מחוץ לעזרהתלט

שחוטי חוץ
לאו פט

עשהמצוות הקרבת כל הקרבנות בעזרהתמ
פד

עשה פובעל מוםמצוות פדיית קודשים בעלי מוםתמא
איסור אכילת מעשר שני של דגן מחוץ לירושליםתמב

מעשר שני

לאו
קמא

לאואיסור אכילת מעשר שני של תירוש מחוץ לירושליםתמג
קמב

לאואיסור אכילת מעשר שני של יצהר מחוץ לירושליםתמד
קמג

לאובכור בהמה טהורהאיסור אכילת בכור תמים מחוץ לירושליםתמה
קמד

איסור אכילת קודשי קודשים (חטאת ואשם) מחוץתמו
לאוקודשי קודשים, עזרהלעזרה

קמה
לאו קמוקורבן עולהאיסור אכילת בשר עולהתמז
קודשים קלים, זריקתאיסור אכילת קודשים קלים לפני זריקת הדםתמח

הדם
לאו
קמז

לאוביכורים, עזרהאיסור אכילת ביכורים לכהן לפני הנחתם בעזרהתמט
קמח

לוי (יהדות), תרומותאיסור עזיבת הלוייםתנ
ומעשרות

לאו
רכט

עשהשחיטה (יהדות)מצוות שחיטהתנא
קמו

לאואבר מן החיאיסור אכילת אבר מן החיתנב
קפב

עשהריכוז הפולחןמצוות הבאת קורבנות מחו"ל למקדשתנג
פה

איסור הוספה על מצוות התורהתנד
בל תוסיף ובל תגרע

לאו שיג
לאו שידאיסור גריעה ממצוות התורהתנה
איסור שמיעה לנביא שקר (המתנבא בשם עבודהתנו

לאו כחנביא שקרזרה)

לאו יזמסית ומדיחאיסור אהבת המסית לעבודה זרהתנז
לאו יחאיסור עזיבת השנאה למסית לעבודה זרהתנח
לאו יטאיסור הצלת המסית לעבודה זרהתנט
לאו כ(למוסת) איסור לימוד זכות על המסית לעבודה זרהתס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F#%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%91%D7%90%D7%AA%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94_%D7%98%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_(%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_(%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%99_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%98%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A3_%D7%95%D7%91%D7%9C_%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90_%D7%A9%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%97%D7%AA


לאו כא(למוסת) איסור הפסקת לימוד חובה על המסיתתסא
לאו טזאיסור הסתת יהודי לעבוד עבודה זרהתסב
עשהדרישה וחקירה(לבית דין) מצוות חקירת העדים היטבתסג

קעט
מצוות הריגת אנשי עיר הנדחת ושריפתהתסד

עיר הנידחת

עשה
קפו

לאו כגאיסור הניית עיר הנידחתתסה
לאו כדאיסור הנאה בממון עיר הנידחתתסו
איסור נתינת חבורה באדם על מתים או לעבודה זרהתסז

לאו מהלא תתגודדו/ איסור מחלוקת

לאואבלותאיסור מריטת שער הראש על מתיםתסח
קעא

לאו קמקרבנות פסוליםאיסור אכילת קודשים שנפסלותסט
סימני כשרות בבעלימצוות בדיקת סימני עוףתע

חיים
קנג-קנח, קסב-קסה,

תע-תעא)
עשה

קנ
לאועופות טמאיםאיסור אכילת שרץ העוףתעא

קעה
לאו קפנבלהאיסור אכילת בהמה שמתה בלא שחיטהתעב
עשהמעשר שנימצוות הפרשת מעשר שני ואכילתו בירושליםתעג

קכח
עשהמעשר ענימצוות הפרשת מעשר עניתעד

קל
עשהשמיטת כספיםמצוות שמיטת כספיםתעה

קמא
עשהלנגוש את הנכרימצוות נגישת הנכריתעו

קמב
איסור תביעת הלוואה שהגיע מועד פרעונה ונשמטהתעז

לאו ר"לשמיטת כספיםבשמיטה

איסור הימנעות מהענקה צדקה לעניתעח
צדקה

לאו
רלב

עשהמצוות נתינת צדקה לעני די מחסורותעט
קצה

מצוות הלוואה, שמיטתאיסור הימנעות מהלוואה לפני שנת השמיטהתפ
כספים

לאו
רלא

איסור שחרור עבד עברי ללא מתנותתפא
מצוות הענקה

לאו רלג
עשהמצוות הענקת מתנות לעבד עברי המשתחררתפב

קצו
איסור עבודה בקודשיםתפג

קורבן
לאו קיג

לאו קידאיסור גזיזת קודשיםתפד
לאוחמץ, ערב פסחאיסור אכילת חמץ בערב פסח אחרי חצותתפה

קצט

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%97%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)#%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99_%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%98%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%94_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9C%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%A8%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%94


איסור הותרת קורבן חגיגה של ערב פסח ליוםתפו
השלישי

לאו קיחנותר, שלמי חגיגה

לאו [1]קרבן פסח, במותאיסור הקרבת הפסח בבמת יחיד בזמן היתר במותתפז
עשה נדשמחת הרגליםמצוות שמחה ברגליםתפח
עשה נגשלוש רגליםמצוות היראות ברגלים במקדשתפט
לאו קנועולת ראייהאיסור עלייה לרגל בלא קורבןתצ

רמב"םקרובערכיםשםמספר
עשהמינוי שופטים ושוטריםמצוות מינוי שופטים ושוטריםתצא

קעו
לאו יגאשרה (אלה), בית המקדשאיסור נטיעת עצים במקדשתצב
לאו יאאיסור מצבהאיסור הקמת מצבה לקיבוץ לעבודת ה'תצג
לאו צהבעל מוםאיסור הקרבת בעל מום עוברתצד
מצוות שמיעה לבית הדין הגדולתצה

מצווה לשמוע לדברי חכמים
עשה
קעד

לאו שיבאיסור המריית בית הדין הגדול (לא תסור)תצו
מצוות מינוי מלךתצז

מצוות מינוי מלך
עשה
קעג

לאו שסבאיסור העמדת מלך נוכרי, או גרתצח
לאו שסגמצוות המלך(למלך) איסור ריבוי סוסיםתצט
לאו מואיסור חזרה למצריםאיסור חזרה למצריםתק

(למלך) איסור ריבוי נשיםתקא
מצוות המלך

לאו שסד
לאו(למלך) איסור ריבוי כסף וזהבתקב

שסה
מצוות המלך, כתיבת ספר(למלך) מצוות כתיבת ונשיאת ספר תורהתקג

עשה יזתורה

שבט לוי, ערי הלויים, דיניאיסור הענקת נחלה לשבט לויתקד
לאו קסטנחלות

איסור הענקת שלל מלחמת כיבוש הארץתקה
לאו קעשבט לוילשבט לוי

עשהזרוע לחיים וקיבהמצוות נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהןתקו
קמג

עשה קכותרומה גדולהמצוות נתינת תרומה גדולה לכהןתקז
עשהראשית הגזמצוות נתינת ראשית הגז לכהןתקח

קמד
עשה לומשמרות כהונהמצוות משמרות הכהניםתקט
רמט-רנ, רנה-רנו,איסורי כישוף ביהדותאיסור לעשות מעשה קוסםתקי

לאו לאתקי-תקטו

פרשת שופטים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A4%D7%A1%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%94_(%D7%90%D7%9C%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A3_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D


לאו לדאיסור כישוףתקיא
לאו להאיסור חבירת חברתקיב
לאו לואיסור שאלת בעל אובתקיג
לאו לזאיסור שאלת ידעוניתקיד
לאו לחאיסור דרישה אל המתיםתקטו
עשהנביאמצוות שמיעה לנביא אמתתקטז

קעב
איסור אמירת נבואת שקרתקיז

נביא שקר
לאו כז

לאו כואיסור התנבאות בשם עבודה זרהתקיח
לאו כטאיסור הימנעות מהריגת נביא שקרתקיט
עשהעיר מקלטמצוות הכנת ערי מקלטתקכ

קפב
לאו רעטבית דיןאיסור ריחום בדין על רוצח או מזיקתקכא
לאו רמוהסגת גבול (יהדות)איסור הסגת גבולתקכב
לאו רפחעדות (הלכה)איסור הכרעת דין על פי עד אחדתקכג
מצוות עשייה לעדים זוממים כאשר זממותקכד

עשה קפעד זומםלעשות

לאו נחהלכות מלחמהאיסור לפחד במלחמהתקכה
עשההלכות מלחמהמצוות משיחת כהן מלחמהתקכו

קצא
עשה קצמלחמת רשותדין מלחמת רשות, וקריאה לשלוםתקכז
לאו מט#צגמחיית שבעה עממיםאיסור החייאת אדם משבעת העממיםתקכח
לאו נזבל תשחיתאיסור השחתת אילנות מאכל במלחמהתקכט
מצוות עריפת עגלה כשנמצא חלל שלא נודעתקל

מי הרגו
עגלה ערופה

עשה
קפא

איסור עבודה וזריעה במקום שחיטת עגלהתקלא
לאו שטערופה

רמב"םקרובערכיםשםמספר
דין יפת תוארתקלב

אשת יפת תואר

עשה
רכא

לאו רסגאיסור מכירת יפת תואר לשפחהתקלג
לאואיסור השארת יפת תואר לשפחהתקלד

רסד
תליית המתים בארבע מיתותמצוות תליית המחויב תלייהתקלה

עשה רלבית דין

לאו סואיסור הלנת המתאיסור הלנת המתתקלו
עשהקבורה, מת מצווהמצוות קבירת המתתקלז

פרשת כי תצא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90_%D7%A9%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%AA_%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93_%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94_%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C_%D7%AA%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%94_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A9%D7%AA_%D7%99%D7%A4%D7%AA_%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%A6%D7%90


רלה
מצוות השבת אבידהתקלח

השבת אבידה
עשה רד

לאואיסור התעלמות מאבידהתקלט
רסט

איסור הנחת בהמה הרובצת תחת משאהתקמ
פריקה וטעינה (מצווה)

לאו רע
עשה רגמצוות הקמת המשאתקמא
איסור לבישת בגדי איש לאישהתקמב

לא ילבש
לאו לט

לאו מאיסור לבישת בגדי אישה לאישתקמג
איסור לקיחת האם על הבניםתקמד

שילוח הקן
לאו שו

עשהמצוות שילוח האםתקמה
קמח

מצוות עשיית מעקה לגגתקמו
מצוות מעקה

עשה
קפד

לאואיסור הנחת מכשולתקמז
רצח

איסור זריעת כלאי כרםתקמח
כלאי הכרם

לאו רטז
לאו קצגאיסור אכילת כלאי כרםתקמט
לאו ריחלא תחרוש בשור ובחמור יחדואיסור חרישה בשור וחמור יחדתקנ

לאו מבשעטנזאיסור לבישת כלאי בגדיםתקנא
עשהקידושיןמצוות קידושי אשהתקנב

ריג
מצוות מוציא שם רע לשבת עם אשתו כל ימיו,תקנג

כרצונה
מוציא שם רע

עשה
ריט

לאואיסור מוציא שם רע לגרש את אשתו, אלא ברצונהתקנד
שנט

מז, נ, קיד, רסא,ארבע מיתות בית דיןמצוות בית דין: מיתת סקילהתקנה
תקנה

עשה
רכט

לאו רצדאנוסאיסור ענישת אנוסתקנו
מצוות אונס לישא את אנוסתו, כרצונהתקנז

אונס נערה (הלכה)

עשה
ריח

לאואיסור אונס לגרש את אנוסתו, אלא ברצונהתקנח
שנח

לאו שספצוע דכא וכרות שפכהאיסור סריס לשאת יהודייהתקנט
לאו שנדממזראיסור ממזר לשאת יהודייהתקס

לאו נגנישואי תערובת ביהדותאיסור עמוני ומואבי לשאת יהודייהתקסא
לאו נוהלכות מלחמהאיסור דרישת עמון ומואב לשלוםתקסב
איסור הרחקת זרע עשו מלשאת יהודייה אלא עדתקסג

שלושה דורות
נישואי תערובת ביהדות

לאו נד

איסור הרחקת מצרי מלשאת יהודייה אלא עדתקסד
לאו נהשלושה דורות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94_(%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A7%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%91%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%97%D7%93%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%98%D7%A0%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90_%D7%A9%D7%9D_%D7%A8%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A1_%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%94_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%95%D7%A2_%D7%93%D7%9B%D7%90_%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%96%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA


לאו עחכניסה להר הביתאיסור כניסת טמא להר הביתתקסה
מצוות התקנת יד במחנהתקסו

הלכות מלחמה

עשה
קצב

עשהמצוות נשיאת יתד במחנהתקסז
קצג

לאו רנדעבד כנעניאיסור הסגרת עבד בורח מאדוניותקסח
לאו רנהעבד כנעניאיסור הונאת עבד בורחתקסט
לאואיסור קדשהאיסור זנותתקע

שנה
לאו קאתנן זונה ומחיר כלבאיסור הקרבת כספי אתנן זונה ומחיר כלבתקעא
סח, שמג,איסור ריביתאיסור לוויה בריביתתקעב

לאו רלותקעב-תקעג)

סח, שמג,ריבית לנוכרימצוות הלוואה בריבית לנוכריתקעג
תקעב-תקעג)

עשה
קצח

לאו קנהנדר, קורבן נדבהאיסור איחור נדרים ונדבותתקעד
עשה צדנדרמצוות האדם לקיים מה שנדרתקעה
דין אכילת שכיר העובד בקרקעתקעו

לא תחסום שור בדישו

עשה
רא

לאואיסור לקיחת השכיר יותר מאכילתותקעז
רסח

לאו רסזאיסור אכילת שכיר בגמר המלאכהתקעח
עשהגטדין גירושין בגטתקעט

רכב
לאו שנומחזיר גרושתואיסור נשיאת מגורשת שנישאה לאחר והתגרשהתקפ

איסור הטלת צורכי ציבור על חתן בשנתו הראשונהתקפא
הלכות מלחמה

לאו שיא
עשהמצוות החתן לשמח את אשתו בשנתם הראשונהתקפב

ריד
איסור לקיחה למשכון של כלים שעושים בהם אוכלתקפג

לאומשכון, מלאכת אוכל נפשנפש
רמב

לאו שחנגע הצרעתאיסור תלישת סימני צרעתתקפד
איסור לקיחת משכון בכוחתקפה

משכון

לאו רלט
לאו רמאיסור אי-השבת המשכון ללווה כשהוא נצרך לותקפו
עשהמצוות השבת המשכון ללווה כשהוא נצרך לותקפז

קצט
עשה ר#רלהלנת שכר (הלכה)מצוות תשלום שכר שכיר בזמןתקפח
לאו רפזפסולי עדותאיסור עדות קרוביםתקפט
עט, פא-פב,איסור הטיית משפטאיסור הטיית משפט גר יתום ואלמנהתקצ

לאו רפרלג-רלה

לאומשכוןאיסור ִמשכון אלמנהתקצא
רמא

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%93_%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%9F_%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8_%D7%9B%D7%9C%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA#%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A9%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%AA%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9F_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C_%D7%A0%D7%A4%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%A2_%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%A2%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9F_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9F_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99)


עשהשכחה (מתנות עניים)מצוות הנחת עומר שנשכח בשדה לענייםתקצב
קכב

לאו רידאיסור לקיחת עומר שנשכח בשדהתקצג
מצוות בית דין להלקות רשעתקצד

מלקות (הלכה)
עשה
רכד

לאו שאיסור הוספת הכאת רשע, והכאת כל אדםתקצה
לאו ריטלא תחסום שור בדישואיסור חסימת בהמה בשעת מלאכהתקצו
לאו שנזייבום וחליצהאיסור נשיאת היבמה אלא לבם, אם לא נחלצהתקצז
עשהייבוםמצוות נשיאת אשת האח המת אם אין לה ילדיםתקצח

רטז
עשהחליצהמצוות היבמה לחלוץ לבם אם לא רצה לשאתהתקצט

ריז
מצוות הצלת הנרדף ואפילו בנפש הרודףתר

דין רודף
עשה
רמז

לאו רצגאיסור לחוס על הרודףתרא
לאו#רנח, #רנטהונאה במידותאיסור השהיית מידות מזויפותתרב

רעב
עשהמצוות זכירת מעשי עמלקמצוות זכירת מעשה עמלקתרג

קפט
עשהמחיית זכר עמלקמצוות הכרתת זרע עמלקתרד

קפח
לאו נטמצוות זכירת מעשי עמלקאיסור שכיחת מעשה עמלקתרה

רמב"םקרובערכיםשםמספר
עשה קלבצא, תרומקרא ביכוריםמצוות מקרא ביכוריםתרו
עשה קלאוידוי מעשרותמצוות וידוי מעשרתרז
איסור אכילת מעשר שני באנינותתרח

מעשר שני
לאו קנא

לאו קנאיסור אכילת מעשר שני בטומאהתרט
לאו קנבאיסור הוצאת דמי מעשר שני אלא באכילה ושתייהתרי

עשה חתיקון המידותמצוות הליכה בדרכי ה'תריא

רמב"םקרובערכיםשםמספר
עשה טזמצוות הקהלמצוות הקהלתריב
עשה יחכתיבת ספר תורהמצוות כתיבת ספר תורהתריג

פרשת כי תבוא

פרשת וילך

ראו גם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%94_(%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A9%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%A3
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99_%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%A8_%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99_%D7%A2%D7%9E%D7%9C%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%93%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%9A

