
 

 תרי"ג מצוותהטוב לכל אדם לומר את אלו כל יום להשלים את 

 עשר זכירות

י יה, ֲהרֵׁ א ְבִריְך הוא וְשִכיְנתֵׁ ם ִיחוד קוְדשָׁ ה ְזִכירותְלשֵׁ רָׁ ת ֲעשָׁ ם ִמְצוַׁ יֵׁ ם: ִני ְמקַׁ ּלו הֵׁ ל יום. ְואֵׁ ם ִלְזּכר ְבכָׁ דָׁ ב אָׁ יָׁ חַׁ  שֶׁ

ִים. ת ִמְצרַׁ  א. ְיִציאַׁ

ת.ב.  בָׁ שַׁ  הַׁ

ן.ג.  מָׁ  הַׁ

ק.ד.  לֵׁ ה ֲעמָׁ ֲעשֵׁ  מַׁ

י. ר ִסינַׁ ד הַׁ ֲעמַׁ  ה. ומַׁ

ל.. ו גֶׁ עֵׁ ט בָׁ ר וִבְפרָׁ ִמְדבָׁ רוְך הוא בַׁ דוש בָׁ קָׁ ינו ְלהַׁ ִהְקִציפו ֲאבותֵׁ ה שֶׁ  מַׁ

ת ִצְדקות ה'"ז.  עַׁ ן דַׁ עַׁ ינו "ְלמַׁ ֲאבותֵׁ ֲעשות לַׁ ם לַׁ ק וִבְלעָׁ לָׁ ֲעצו בָׁ יָׁ ה שֶׁ  .מַׁ

ה.ח.  ְנִביאָׁ ם הַׁ ה ִמְריָׁ ֲעשֵׁ  מַׁ

ְרתָׁ ט.  כַׁ ת "ְוזָׁ ִיל"ִמְצוַׁ ֲעשות חָׁ ן ְלָך ּכחַׁ לַׁ נתֵׁ יָך ִּכי הוא הַׁ ת ה' ֱאלהֶׁ  .אֶׁ

ן: מֵׁ ינו אָׁ מֵׁ ה ְביָׁ רָׁ ן ִבְמהֵׁ נֶׁה ְוִתּכונֵׁ ִים ִתבָׁ לַׁ ת ְירושָׁ  י. וְזִכירַׁ

 יג עיקרים

ְקדושָׁ  ה הַׁ תורָׁ ל הַׁ ִרים שֶׁ ה ִעקָׁ ְשרֵׁ ה ִבְשלש עֶׁ מָׁ ה ְשלֵׁ ֱאמונָׁ ֲאִמין בֶׁ י ֲאִני מַׁ  ה:ֲהרֵׁ

. ְשִגיחַׁ צוי ומַׁ רוְך הוא מָׁ דוש בָׁ קָׁ הַׁ  א. שֶׁ

ד. חָׁ  ב. ְוהוא אֶׁ

גוף. ין לו ְדמות הַׁ ין לו גוף ְואֵׁ  ג. ְואֵׁ

ל ְקדוִמים. ְדמון ְלכָׁ הוא קַׁ  ד. ְושֶׁ

תו. ה ְלזולָׁ ין ֲעבודָׁ  ה. ְואֵׁ

ם. דָׁ י אָׁ ְחְשבות ְבנֵׁ עַׁ מַׁ  ו. ְויודֵׁ

לָׁ  נו עָׁ בֵׁ ה רַׁ ת משֶׁ ת.ז. וְנבואַׁ לום ֱאמֶׁ שָׁ  יו הַׁ

ְנִביִאים. ל הַׁ דון ְלכָׁ הוא אָׁ  ח. ְושֶׁ

ִים. מַׁ שָׁ ה ִמן הַׁ ה ְנתונָׁ תורָׁ הַׁ  ט. ְושֶׁ

לום. ס ְושָׁ ן, חַׁ ה ְבשום ְזמַׁ נֶׁ ּלא ִתְשתַׁ  י. ְושֶׁ

ִדיִקים. צַׁ ר טוב לַׁ כָׁ ם שָׁ ּלֵׁ ִעים וְמשַׁ ְרשָׁ ֲעִניש לָׁ רוְך הוא מַׁ דוש בָׁ קָׁ הַׁ  יא. ְושֶׁ

.יב.  ִשיחַׁ מָׁ ְך הַׁ לֶׁ בוא מֶׁ יָׁ  ְושֶׁ

יות. חָׁ ִתים ֲעִתיִדים ְלהֵׁ מֵׁ הַׁ  יג. ְושֶׁ

ן  מֵׁ ִמיד, אָׁ נו תָׁ יֵׁ י חַׁ ל ְימֵׁ ָך ּכָׁ תֶׁ ֲעבודָׁ נו לַׁ כוף ִיְצרֵׁ תָׁ ינו שֶׁ י ֲאבותֵׁ אלהֵׁ ינו וֵׁ יָך ה' ֱאלהֵׁ נֶׁ צון ִמְּלפָׁ צון:ְיִהי רָׁ ן ְיִהי רָׁ  ּכֵׁ


