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המלך מצות  היום  מצות תמה סדר

ואינוֹ  בּ קּ דׁש  חל מערב טבל והאוֹ כל לחל, קדׁש  בּ ין מבדּ יל מּת נוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהמפרׁש 

ׁש מים עד הגּ יע כּ י ׁש מים בּ ידי בּ מיתה ענׁש וֹ  ולכן לטהוֹ ר, טמא בּ ין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמפריׁש 

ר)עוֹ נוֹ  מצוה (רדב"ז) דוד להבדּ יל(מצודת  מיּ שׂ ראל אדם ׁש ּמ חיּ ב יׁש  גּ דוֹ ל ורמז . ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

זה. והבן הגּ בוּ לים, לערב וֹלא החל וּ בין הקּ דׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֵבּ ין

סמ"ג קנ"ג, תעשה לא המצוות ספר פ"י, אסורות מאכלות הל' רמב"ם יג. מכות פג. סנהדרין

של"א. סי' דעה יורה קמ"ז, לאוין

רפה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מוּ ם בּ על להקדּ יׁש  קע"ח)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

לּמ זבּ ח,הזהיר  להקריבם מוּ מים בּ עלי להקדּ יׁש  ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ׁש נּ אמר הקריבם, ֹלא כ)ואפלּ וּ  כב, ֹלא(ויקרא בּ וֹ  מוּ ם אׁש ר 'כּ ל ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌

אזהרה ׁש הוּ א למדוּ  ה!מוּ עה מּפ י לכם', יהיה לרצוֹ ן ֹלא כּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַתקריבוּ 

מוּ ם בּ על .אלּמ קדּ יׁש  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

הּמ צוה. הנּ ביאמ�רׁש י !אמר מה הּפ ׁש ט דּ ר� ח)על א, 'וכי(מלאכי  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הי.א אוֹ  הירצ+ לפחת+ נא הקריבהוּ  וגוֹ ' ּפ ּס ח אוֹ  עוּ ר ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַתגּ יׁש וּ ן

ּת וֹ רה ואמרה כא)פני+'. שם רצוֹ ן(ויקרא על ויעלה לכם' לרצוֹ ן יהיה 'ּת מים ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

הלכות  משנה

חייבין  הפקר שדה והזורע פטורין, .יג הפקר

או  לארץ הכניסן פטורין, לארץ חוץ פירות

לארץ  לחוץ ישראל ארץ פירות הוציא

ונוהג יד מחלוקת  ע"ב). מצוה לעיל (ועיין

הזה  ובזמן נוהג שהיובל בזמן ונקבות בזכרים

מדרבנן.

האיסור.רפה) מום גדר בעל המקדיש

או  למזבח הקריב אחד למזבח,

בעל  ואחד קבוע מום בעל אחד הקריב, לא

הקדשו, על ולוקה בלאו עובר עובר, מום

לוקה  נסכים לדמי אלא הקדיש לא ואפילו

הוא  קדשים חולקים ב שבזיון ויש שאינו ג .

מעשה. בו שאין לאו דהוה משום לוקה

בטעות. מום הקדיש בעל על לומר המתכוין

ואמר  שלמים או שלמים, ואמר עולה

חשב  שוין, ולבו פיו דבעינן קדוש אינו עולה

הי"א.יג. פ"ב סי"ב.יד.שם של"א סי' יו"ד והכ"א-כב. ה"א פ"א תוספתא א.רפה)שם כה. מנחות עיין

מ"ג. פ"ד חינוך.ב.מכות מנחת ועיין וה"ה. ה"ב פ"א מזבח איסורי הל' חינוך.ג.רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תמו 

חסר יהיה ואם מוֹ צאוֹ , לעקּ ר מתעלּ ה הקּ רבּ ן ׁש ל ואבר אבר כּ ל כּ י ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמזבּ חי,

לחוּ ץ מבּ פנים נדחה אחד אבר וּ לחמרדהקּ רבּ ן זרה. לעבוֹ דה הקריבן וּ כאלּ וּ  ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

המקבּ לים רב דּ עת לפי כּ י הּס וֹ ד דּ ר� ועל הקדּ ׁש וֹ . על מלקוֹ ת חיּ ב ההענין ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌

דּ כתיב וסימנ� חיּ ים, בּ בעלי גּ לגּ וּ ל ב)ׁש יּ ׁש  א, מכּ ם',(ויקרא  יקריב כּ י 'אדם ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  מזמינוֹ  עוֹ נוֹ  נׁש לם וכאׁש ר גּ לגּ וּ ל, ידי על מּמ ׁש  'מכּ ם' ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר

עדין כּ י נדחה מוּ ם בּ על הוּ א ואם להעלוֹ תוֹ , כּ די לׁש חטוֹ  ישׂ ראל ליד ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְהוּ א

הכּ ל ּת קּ ן שמב)ֹלא מצוה (רדב "ז) דוד  .(מצודת  ִ◌ֵ◌ַ◌ֹ
ש"י, לאוין סמ"ג צ"א, תעשה לא המצוות ספר פ"א, מזבח איסורי הל' רמב"ם יז. י: תמורה

שפ"ב. יראים

הלכות  משנה

והקדיש  למזבח מום בעל להקדיש שמותר

לוקה  ואינו קדוש זה פליג ו הרי והראב"ד ,

הקדיש  בטעות. הקדש דהוה ליה וסבירא

לחולין  ותצא הכהן בערך תפדה מום בעל

קרבן  בדמיה .ז ויביא

לעובר. קבוע מום בין ילדה החילוקים

אע"פ  הולד יפדה שהפדה, קודם

הולד  שהפדה לאחר ילדה תמים, שהיא

מיתה, אחר נפדית שתפדה קודם מתה כאמה,

אבל  קבוע מום בבעל אמורים דברים במה

ואח"כ  תמימה הקדיש או עובר מום בעל

שתפדה  קודם מתה אם קבוע מום בה נולד

זמן  כל נפדית שתפדה קודם נשחטה תקבר,

יקרב  ילדה ואם לאכול ומותרת שמפרכסת,

אחר  וילדה שתפדה קודם נתעברה הולד,

ומתפיס  נפדה ואינו אסור הולד שנפדית

וכשר  זבח אותו לשם .ח אותו

דברים. שאר לרבות ט ודרשינן הקדש ''לה''

להקדיש  ואסור המשתלח'. שעיר

מום  בעלת פסול י פרה יין או שמן המקדיש .

אם  ספק הדבר למזבח, פסולים עצים או

אותו  ומכין בבהמה, מום בעל למקדיש דומים

מרדות  .יא מכת

שאלה. מהני פשיטא אי כאן חינוך ובמנת

ההקדש  על ושאל מום בעל דמקדיש ליה

מצינו  ולא הלאו, על דעבר לוקה, מקום מכל

הוה  הדיבור בשעת אם אשר מקום בשום

אינו  דעתי עניות ולפי שאלה. שתהני עבירה

עבירה  וליכא הוא בטעות הקדש דהא לוקה,

ע"ב  מצוה לעיל ועיין דנזיר, דומיא למפרע

חינוך  המנחת שכתב כסדרן שלא בהפריש

והדרא  הפרשתו על לשאול דמצוה בעצמו

בית  שו"ת ועיין למפרע. על עבר ולא לטבלא

תי"א  וסי' שכ"ד (סי' דעה ביורה שערים

ג).ד. כב, (ויקרא אמור פר' ברקנאטי גם ברקנאטי ה.עיין ועיין מזיקין. של סוד  קמח. דף הקנה ספר עיין

כה). כ, (ויקרא קדושים פר' ה"ג.ו.סוף שם ה"י.ז.רמב"ם הי"א.ח.שם ו:ט.שם מנחת י.תמורה עיין

ה"ג.יא.חינוך. פ"ו שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תמז סדר

רפו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּת מים קרבּ ן כּ ל ק"ח)ׁש יּ היה עשה (מצות ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש למיםצוּ ה  הּמ זבּ ח גּ בּ י על הקּ רבים הקּ רבּ נוֹ ת כּ ל ׁש יּ היוּ  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ׁש נּ אמר הקּ בּ לה, וּ מּפ י בּ קּ רא, הנּ אמרוּ  הּמ וּ מין מן וּ תמימים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ מינם

כא) כב , לרצוֹ ן'.(ויקרא  יהיה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ'ּת מים

הּמ צוה. להיוֹ תמ�רׁש י ּפ נים כּ ל על ראוּ י כּ י גּ ם למעלה. !נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

הּפ חוּ ת בּ ּמ ין יתּפ !טוּ  ֹלא האדם מחׁש בוֹ ת כּ י מוּ ם, בּ לי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהקּ רבּ ן

וׁש לם החׁש וּ ב בּ ּמ ין יתעוֹ ררוּ  והלּ בבוֹ ת בּ חׁש וּ ב הּס וֹ ד(חינוך)כּ מוֹ  דּ ר� ועל . ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

הבּ על על לכּפ ר הּת מים ויבא מוּ ם בּ על ׁש הוּ א יזכּ ר ּת מים יקריב ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְדּ כאׁש ר

בּ עצמוֹ  וחמר קל י.א לה' להקרבה ּפ סוּ ל מוּ ם ׁש הבּ על וּ כׁש יּ ראה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְמוּ ם,

י העליוֹ ן ׁש הכּ הן מעליו, הּמ וּ מים להסיר ׁש מוֹ ויׁש ּת דּ ל יקרבוּ הוּ אתבּ ר� ֹלא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌

תדבּ ק' 'וּ בוֹ  בּ סוֹ ד בּ יוֹ צרוֹ  לדבּ קוֹ  כ)למעלה י, תדבּ קוּ ן'(דברים 'וּ בוֹ  ה), יג, ,(שם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בוֹ ' כב)'וּ לדבקה יא, הדּ בקים'(שם 'ואּת ם ד), ד , יוּ כל(שם הּט וֹ בים וּ במעשׂ יו . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

הלכות  משנה

שער  ד' (בית הבית בתורת וברשב"א ותי"ט),

מאש  מוצל ובשו"ת לשאול, יכול דהקדש א)

וברמב"ם  (כח.) בשבועות ובגמ' י"ט) (סי'

ללקות, כפתוהו אפילו (פ"ו) שבועות בהלכות

קנ"ג). דף ד' סי' (ח"א הלכות משנה ובשו"ת

הקדש  לענין זמן ובכל מקום בכל ונוהג

מחלוקת. מלקות ולענין

המצוה.רפו) כל גדרי להיות עשה מצות

למזבח  שיקריבם הקרבנות

בתורה  שבאו המומים מכל ומובחרין תמימין

שהם  לרז"ל בקבלה שבאו המומים ומאותן

הם.ב מומין  מומין מיני כמה ער"ה מצוה ועיין ,

מן  סולתם המנחות כל שיהיו המצוה ובכלל

שנאמר  לנסכים, ויינות שמנים וכן המובחר,

לכם  יהיו 'תמימים לא) כח, (במדבר

להיות ג ונסכיהם' צריכין המערכה עצי וכן .

בזה  וכיוצא מתולעין יהיו ולא .ד מובחרין,

עוף. אבר ומחוסר פוסלים מום המומין ואין

העוף, בקרבן ונקבה זכר דין ואין בעוף

אבל  קטנים במומין אמורים דברים במה

נסמית  או יבש גפו שהיה כגון אבר מחוסר

פסול  בהן וכיוצא נחטטה) לומר (רוצה עינו

הוא'.א.רפו) כהן 'אלהיכם לט. סנהדרין חינוך.ב.עיין ה"א, פ"א מזבח איסורי הל' שם ג.רמב"ם רמב"ם

ה"א. ה"ב.ד.פ"ו שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תמח 

מוּ ם בּ על ׁש הוּ א האבר וּ לטהר להקרבה ראוּ י להיוֹ ת עצמוֹ  להכׁש יר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

ׁש נּ אמר וחטאוֹ , עוֹ נוֹ  וׁש יּ גלּ ה בּ דמעה, וחרטה ודּ וּ יוֹ  ידי על כּ נּ וֹ  על ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהׁש יב

א) ז, יבער(הושע  והּת ׁש וּ בה הענּ וּ י ידי ועל אפרים', עוֹ ן ונגלה לישׂ ראל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ'כּ רפאי

קדוֹ ׁש  וי!אר הבּ ית מן קעג)הּט מאה תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות .(טעמי ַ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

קע"ו. עשין סמ"ג ס"א, עשה מצות המצוות ספר פ"א, מזבח איסורי הל' רמב"ם פז. מנחות

רפז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ ּק דׁש ים מוּ ם להּט יל קע"ט)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  בּ קּ דׁש ים, מוּ ם ינּ תן ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � כא)הקּ דוֹ ׁש  כב , (ויקרא  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ וֹ '. יהיה ֹלא מוּ ם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ'כּ ל

הּמ צוה. להקדּ יׁש מ�רׁש י ּת וֹ רה ואסרה הקּ דׁש ים, בּ זיוֹ ן בּ זה ׁש יּ היה לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מוּ ם להּט יל ׁש אין ׁש כּ ן כּ ל מלּ דה ואפלּ וּ  מעקּ רא מוּ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַבּ על

עליו בּ זוּ ים ׁש הקּ דׁש ים בּ זה ׁש ּמ ראה ּת מימים, חינוך)בּ קדׁש ים דּ ר�(עיין ועל . ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מוּ ם וּ להּט יל ישׂ ראל קדוֹ ׁש י על דּ בּ ה להוֹ ציא ׁש ֹּלא גּ דוֹ לה אזהרה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהרמז

הלכות  משנה

וכן  למזבח, חסר מקריבין שאין בעוף אפילו

אותה  האוסרות מהטריפות אחת נולד אם

מקרבן  נפסל אבר ה באכילה ממנה שחסר וכן ,

או  הטחול ניטל כגון טריפה, שאינו אף פנימי

פסול  בהם וכיוצא טחולים שני .ו שנמצא

פרטים. פסולים שאר ואנדרוגינוס הטומטום

אחר  כמין שהם המצוה ז לפי ובכלל .

היפה  מן שמים לשם שהוא מה כל להביא

נאה  יהיה תפילה בית בנה ביותר, והמשובח

הטוב  מן יאכילנו רעב האכיל מדירתו,

היפה  מן יכסנו ערום כיסה שבשולחנו,

וכו' בזכרים ח שבכסותו הבית בזמן ונוהג .

בבית  קרבנות כשמקריב נח, ובבן ונקבות

לו  יש בבמה המקריב נח בן אבל המקדש,

מומין. לענין אחרים דינים

האיסור.רפז) בקדשים גדרי מום המטיל

ידו  קטע או עינו סימא כגון

היה  שהרי לוקה קיים המקדש שבית בזמן

בלאו  עבר הזה ובזמן ופסלו, לקרבן ראוי

לוקה  חולקין ,א ואינו אינו ב ויש הזה דבזמן

ה"א.ה. פ"ג בעוף.ו.שם גם זה אם חינוך מנחת ועיין הי"א, פ"ב ה"ג.ז.שם פ"ג שם פ"ז ח.רמב"ם שם

ה"ז.א.רפז)הי"א. פ"א מזבח איסורי הל' חינוך.ב.רמב"ם מנחת עיין הי"ד, פ"ו הבחירה בית הל' ראב"ד



המלך מצות  היום  מצות תמט סדר

ה' יראי דּ גלּה  נוֹ שׂ אי הּת וֹ רה חרוּ בגבּ לוֹ מדי יוֹ תר מחברוֹ  הקּ דוֹ ׁש  וכל , ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

הוּ אדמחברוֹ  מוּ ם כּ ׁש הּמ ּט יל ׁש כּ ן וכל מוּ ם, בּ וֹ  מּט יל כּ ׁש חברוֹ  כּ לוֹ מר , ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

טהרה, סימני לוֹ  יׁש  אם החזיר אחר בּ וֹ דקין אין וּ מעוֹ לם הארץ. ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעם

מוּ ם בּ וֹ  והּמ ּט יל לה', בּ מעלוֹ ת ּת מים ׁש יּ היה ה.ה אחר בּ וֹ דקים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל

בּ קּ דׁש ים, מוּ ם להּט יל ׁש ֹּלא הזהרוּ  האמת חכמי וּ לפי זה. בּ לאו ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌�◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵעוֹ בר

אוֹ תוֹ  דּ וֹ חה מוּ ם בּ וֹ  והנּ וֹ תן רפ"ה, מצוה עיּ ן ּת קּ נתוֹ , זמן הגּ יע ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

מוּ ם, בּ על לפדּ וֹ ת צוּ ה זה וּ מּט עם ּת מוּ רה. אל וּ מּת מוּ רה דּ חי אל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִמדּ חי

ידי על יתעלּ ה מקוֹ ם מכּ ל הּמ זבּ ח, ידי על להתעלּ וֹ ת זכה ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

אדם ׁש ל ׁש לחנוֹ  ועכׁש ו מתקּ נין. לתקּ נוֹ  דּ אפׁש ר מאי דּ כל ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲאכילת

למזבּ ח שמב)הדּ וֹ מה מצוה (רדב"ז ) דוד  .(מצודת  ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

סמ"ג צ"ז, תעשה לא המצוות ספר פ"א, מזבח איסורי הל' רמב"ם כא. תמורה לג: בכורות

שי"ג. דעה יורה שפ"ג, יראים רנ"ד, סמ"ק שט"ו, לאוין

הלכות  משנה

ביורה  סופר חתם שו"ת (ועין מדרבנן אלא

לזקיני  שערים בית ובשו"ת שי"ח), (סי' דעה

קמ"ד). סי' חיים באורח

דרבנן. ואיסורים מום הפטורים הטיל

מום  והטיל אחר ובא בקדשים

לוקה  אינו השני מום ו אחר, המטיל ואחד .

הבכור  מן חוץ בתמורתן, או עצמן בקדשים

לוקה  אינו בתמורתן מום שהמטיל והמעשר

מום  המטיל וכן לקרבן, ראויים שאינן לפי

לוקה  אינו עשירי טעות של ,ז בתשיעי

הבית  בדק בקדשי מום להטיל אסור ומדרבנן

יג:) ע"ז תוס' בבכור ח (עיין מום לגרום ואסור .

שיבוא  אזנו על בו וכיוצא דבילה לתת כגון

מום, בו שיטיל לגוי לומר או וינשכנו, הכלב

לו  שיהא עד ישחטנו לא מום בו גרם ואם

אחר  דם ט מום לו מקיזין דם שאחזו בכור .

מום  בו לעשות יתכוין שלא .י ובלבד

פסולה. בחוץ,שחיטה קדשים השוחט

שחיטת  משום שחייב הלאו מלבד

מום  לך דאין מום מטיל משום גם חייב חוץ,

מדמי  ד"ה (ל. בחולין רש"י עיין מזה, גדול

מום  לך אין שחיטה בתחילת דתיכף פסח)

מזה  הפסולים יא גדול כל וכן עיון. וצריך

מטיל  משום חייב במזיד בשחיטה העושה

תקס"ו.ג. אלף סי' צדקה מעיל האדם').ד.ע"ע 'תורת ספר בסוף (נדפס הרמב"ן באגרת נמצא זה לשון

כז.ה. חגיגה נה. ברכות ה"ח.ו.עיין שם מזבח איסורי הל' ה"ט.ז.רמב"ם חינוך.ח.שם רמב"ם ט.מנחת

יו"ד ה"ח. פ"ב בכורות ס"א.הל' שי"ג ס"ו.י.סי' שם יו"ד הי"ג. שם שזהו יא.רמב"ם שם ועיין חינוך, מנחת

מדאורייתא. היה הבית ובזמן הזה, בזמן



המלך מצות  היום  מצות סדר תנ 

רפח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מוּ  בּ על דּ ם לזרק ק"פ)םׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  מזבּ ח, לגבּ י מוּ מין בּ עלי דּ ם נזרק ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כב) כב , ֹלא(ויקרא  ילּ פת אוֹ  גרב אוֹ  יבּ לת אוֹ  חרוּ ץ אוֹ  ׁש בוּ ר אוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ'עוּ רת

לה''. אלּ ה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַתקריבוּ 

הּמ צוה. בּ עלמ�רׁש י ׁש דּ ם לוֹ מר יטעוּ  ׁש ֹּלא וּ כדי למעלה. !נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש ניהם דּ אם נפׁש , ּת חת נפׁש  מוּ ם, בּ על נפׁש  על ויכּפ ר יבא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ָמוּ ם

מנּ ין כּ ּפ רה מוּ מין קעה)בּ עלי תעשה  לא הבבלי) (לר"מ מצות  כּ יון(טעמי נאמר וׁש ֹּלא . ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌

לגמרי, יפסיד הדּ ם נזרק ֹלא ואם הבּ המה, ונפסד ּפ נים כּ ל על נׁש חט ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש כּ בר

הלכות  משנה

נחלקו  עובר, מום בבעל מום המטיל ג"כ. מום

מדאורייתא  או מדרבנן אסור אי .יב הפוסקים

תיקן כללים. ההקדש על ושאל מום הטיל

כהאי  לשאול ומצוה למפרע, האיסור

בזכרים יג גוונא  זמן ובכל מקום בכל ונוהג .

מצוה  להלן עיין עכו"ם, ובקרבן ונקבות,

רצ"ב.

האיסור.רפח) בעל גדר קרבן דם הזורק

מום  בעל אחד המזבח, על מום

גם  ועובר לוקה עובר, מום בעל ואחד קבוע

כא) כב, (ויקרא יהיה' ד'תמים .א בעשה

שחיטה. אחר מום ובנפל אדומה בפרה

פרה  דם הזורק נסתפק חינוך ובמנחת

המזבח, על היה שלא כיון מום בעלת אדומה

קודם  שחיטה לאחר בקדשים אוזן הצורם וכן

מום  בעל משום שפסול הדם זרק ב קבלת אם

לשון  שם הקשה עוד עובר, אי כן אחר הדם

ז"ל  מאיבריה ג הרמב"ם שחסר 'בהמה שכתב

הדם  קבלת קודם שחיטה אחר שהיא כל

הרי  קבלה קודם באזנה צרם אפילו נפסלה

הוא  אוזן הצורם שהרי והקשה יקבל ', לא זה

אוזן, בצורם רבותא מאי כן ואם גמור, מום

דהרמב"ם  דעתי עניות ולפי שם. עיין

חסר  דוקא תימא שלא  רבותא, משמיענו

בין  חסרון משום דנפסלה הוא מאיבריה

פסול  דחסרון דמצינו משום לקבלה, שחיטה

פוסל  המום שאין בעוף דאפילו הוא גדול

צרם  אפילו הוסיף ולכן פוסל, אבר חסרון

שלם  הוי לא מקום מכל חסרון דליכא באזנה

יד) טז, (ויקרא הפר' דם מ'ולקח ואנן כולו,

שלם  שיהא דבעינן הרמב"ם ד גמרינן ולשון .

מאבריה', שחסר 'בהמה שהתחיל כן מוכיח

קצרתי. כי ודו"ק

חינוך.יב. מנחת ס"ה, שם רפ"ו.יג.יו"ד מצוה לעיל וה"ד.א.רפח)עיין ה"א פ"א מזבח איסורי הל' רמב"ם

הכ"ט.ב. פ"א המוקדשין פסולי שם.ד.שם.ג.רמב"ם רמב"ם ראה



המלך מצות  היום  מצות תנא סדר

על נתקּ ן נׁש חט ׁש כּ בר כּ יון אבל לׁש חטוֹ  אין ׁש לּ כּת חלּ ה אף ּת אמר ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

את לזרק ׁש ֹּלא הּת וֹ רה הזהירה לכן דּ אפׁש ר, מאי הקּ רבּ ן ונכׁש יר ּפ נים ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

ראוּ י אינוֹ  ודּ אי חּט את, על ּפ ׁש ע מוֹ סיף ואּת ה לה'', אלּ ה תקריבוּ  ו'ֹלא ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָדּ מוֹ 

דּ וד וּ במצוּ דת אחרים. על לכּפ ר שמב)זה ּת בין(מצוה 'אלּ ה' וּ מלּ ת כּ תב ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ישׂ ראל' אֹלהי+ ד)מ'אלּ ה לב, והבן.(שמות  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

צ"ב-צ"ג-צ"ד, תעשה לא המצוות ספר פ"א, מזבח איסורי הל' רמב"ם לג. בכורות ו. תמורה

ש"פ-שפ"א-שפ"ב. מצוה יראים שי"א-שי"ב-שי"ג, לאוין סמ"ג

רפט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מוּ ם בּ על לׁש חט קפ"א)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  קרבּ ן, לׁש ם מוּ מין בּ עלי לׁש חט ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כב) כב , ספרא(ויקרא  וּ לׁש וֹ ן לה''. אלּ ה תקריבוּ  פ"ז)'ֹלא ''ֹלא(אמור  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּת ׁש חט'. ֹלא מ!וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַתקריבוּ '

הלכות  משנה

חייב לים.כל  אינו מום בעל דם שזרק זר

מקום  בכל וכן זרות, משום אלא

מום  בעל שהיה בלא שגם באופן בא שהפסול

בעל  משום חייב אינו פסולה זריקה היה

ה'ה מום  משום עובר מום בעל ו'המקריב .

ובל  תשחטנו, ובל תקדישו, בל משום שמות,

תקטירו  ובל כולו, תקטירו ובל תזרקו,

על  אף אמרו יהודה בר' יוסי ר' משום מקצתו,

(ויקרא  לכם' יהיה לרצון לא 'כי הדם', קבלת

מרצין  שאין מכאן כ) הבית ו כב, בזמן ונוהג .

להקריב. הראויים כהונה בזכרי

האיסור.רפט) לשם גדרי מום בעל השוחט

ואחד  קבוע מום בעל אחד קרבן,

לוקה  עובר מום נבילה א בעל ושחיטתו ,

עג.). פסחים (צל"ח

אחר. דבר לשם לשם שחט שלא שחטו

אינו  אחר תכלית לשם אלא קרבן

מום  בעל משום קרבן ב עובר לשם שחטו ,

לוקה, הקרבן כשר היה תמים היה שאם אחר

ושחטו  תמים היה שאם קרבן מין לשם שחטו

כגון  הקרבן, נפסל היה אחר קרבן אותו לשם

מום  בעל שהוא עכשיו גם פסח או חטאת

הקרבן  פסול הכי דבלאו כיון עליו לוקה .ג אינו

דינים. חייב פרטי אינו מום בעלת חיה שחט

היא  קרבן דלאו מום בעל .ד משום

חינוך.ה. ובכסף ו.מנחת ה"ד, שם מזבח איסורי הל' רמב"ם ועיין ו: ובתמורה ה"ה. ז פרשתא אמור ספרא עיין

שם. ה"ד.א.רפט)משנה פ"א מזבח איסורי הל' שם.ב.רמב"ם למלך חינוך.ג.משנה מנחת ד.מנחת



המלך מצות  היום  מצות סדר תנב 

הּמ צוה. למעלהמ�רׁש י !נּ תבּ אר רפו )מה ׁש בּ על(מצוה לבּ וֹ  על ׁש יּ ּת ן ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

הקּ רבּ ן יקריב האי� בּ עצמוֹ  וחמר קל וי.א לקרבּ ן, ּפ סוּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמוּ ם

יׁש ּת דּ ל זה ידי ועל ּת מוּ רתוֹ , הוּ א הקּ רבּ ן והֹלא בּ וֹ . וּ מוּ ם ּת מים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

מעשׂ ים וּ בׁש ּפ וּ ר צדקה בּ מעוֹ ת ויפדּ ם מעליו הּמ וּ מין כּ יהלהסיר ועוֹ ד . ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌

נאה בּ סדר מסדּ רוֹ  ודם בּ שׂ ר למל� דּ וֹ רוֹ ן הּמ ביא כּ י לּמ ל�, בּ זּ יוֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוּ א

ויבחר עולה, וׁש וּ ם ּפ סוּ ל ׁש מץ בּ וֹ  יּמ צא ׁש ֹּלא וה.רים הּמ ל� בּ עיני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְונכוֹ ן

יעמדוּ  רבּ ים מקטרגים מוּ ם ׁש וּ ם בּ וֹ  יּמ צא ׁש אם ׁש בּ עדרוֹ , ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ בחר

נעשׂ ית אינּה  וּ בקּ ׁש תוֹ  ממוֹ נוֹ  מפסיד ונמצא מנחתוֹ , ועל עליו ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלקטרג

כּ י בּ זה, לבדּ וֹ  הּמ ל� ֹלא כּ י ושׂ רים. הּמ ל� מּפ ני בּ נפׁש וֹ  ׁש יּ ּמ לט ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְוספק

ודם בּ שׂ ר מל� ואם הּמ ל�. בּ היכל יוֹ ׁש בים אׁש ר והעּמ ים ה.רים כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַגּ ם

ׁש יּ הא ׁש צּ רי� והנּ וֹ רא הגּ דוֹ ל עוֹ לם למל� קרבּ נוֹ  הּמ קריב ׁש כּ ן כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָכּ �

מוּ ם קעז)בּ לי מצוה (טובייאנה) החיים  .(עץ  ְ◌ִ◌

רפ"ח. מצוה עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

תלוי  וגמר השני ובא סימנים מקצת שחט

לקיש  וריש יוחנן דר' ישנו ו בפלוגתא אי

אוחזין  שנים סוף, ועד מתחילה לשחיטה

חייבין  שניהם ושחטו .ז בסכין

ולא בשבת. חייב, בשבת מום בעל השוחט

דתקון  מהני, לא עביד אי אמרינן

ולמנחת  נח. לבן החי מן אבר מידי להוציא

מאי  עיון צריך נח לבן אסורים דקדשים חינוך

בס"ד  הארכתי ובחידושי .ח תקון,

כשחיטה. קומץ שפסול אי סולת הקומץ

אינו  שחיטה במקום הוה דקומץ אף למנחה,

מום  בעל תשחט לא משום .ט חייב

ונקבות כללים. בזכרים הבית בזמן ונוהג

והמנחת  לשחוט, כשרים שכולם

בזמן  אף הקפידה התורה דילמא הקשה חינוך

דמשום  קרבן, לשם מום בעל שוחט אם הזה

לבוא  ראוי דאינו חייב אינו בחוץ שוחט

חייב, יהא מום בעל שוחט ומשום בפנים,

שאינו  ד'כל הכלל לפי י"ל דעתי עניות ולפי

פסול' הוי לפנים חייב י ראוי אינו וממילא ,

והבן. מום, בעל שחיטת משום

הקודמת. ובמצוה כאן קעג.ה.חינוך תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות טעמי כט:ו.עיין מנחת ז.בחולין

ג:ח.חינוך. פסחים ובחידושי מ"א. סי' ח"ב הלכות משנה בשו"ת מנחת ט.עיין ה"ג, פ"ו שם למלך משנה

שלא.י.חינוך. עד ד"ה נט. זבחים תוס' עיין



המלך מצות  היום  מצות תנג סדר

רצ ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מוּ ם בּ על להקטיר קפ"ב)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  מוּ מים, בּ עלי אמוּ רי להקטיר ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � (ויקרא הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כב) לה''.כב , הּמ זבּ ח על מהם תּת נוּ  ֹלא ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ'וא!ה

הּמ צוה. גּ םמ�רׁש י לאו להוֹ סיף אלּ א בּ א וֹלא בּ קּ וֹ דמת, !נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌

האדם איברי על לכּפ ר בּ אים והם האמוּ רים, הקטרת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעל

על להזּ הר צרי� ׁש ּמ אד לרּמ ז ׁש הוּ א מבּ פנים, ׁש הם האמוּ רין כּ מוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימיּ ם

וּ מאכלוֹ ת אּס וּ ר דּ בר ׁש וּ ם מעיו לבני להכניס וֹלא הּפ נימיּ ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים

והּמ ח הלּ ב מטמטמין הם כּ י ה', לפני ה!לחן על וּ להעלוֹ תם .אאסוּ רוֹ ת ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌

הבּ בלי מנחם רבּ נוּ  קעה)וכתב תעשה לא מצות  הם(טעמי מוּ מין ׁש !!ה 'ודע ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

וכל ילּ פת. יבּ לת, גּ רב, חרוּ ץ, ׁש בוּ ר, עוּ רת, ּת מוּ רת, ׁש היא וּ בבּ המה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם

אחר ואם ּת ענוּ גיו, לפי מוּ ם בּ אדם מתהוּ ה ׁש נה י"ב אחר מחיּ יו ׁש נים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָי'

הלכות  משנה

עובר.רצ) ומום קבוע המקטיר מום

המזבח, על מומין בעלי אימורי

עובר  מום בעלי ובין קבוע מום בעלי בין

'ואשה  מקרא לה יליף קבוע מום ובעל לוקה,

שנאמר  לה יליף עובר מום ובעל תתנו', לא

ושה  שור אלקיך לה' תזבח 'לא א) יז, (דברים

שזה  למדו השמועה ומפי מום', בו יהיה אשר

בבהמה  שיהיה כגון עובר, מום לבעל אזהרה

שיטת  הוא זה בזה, וכיוצא חזזית או לח גרב

ז"ל  הרמב"ן ב הרמב"ם אבל כתב ג . בהשגותיו

והכתוב  הוא, אחד לאו ועובר קבוע שמום

מלאו  עובר ובין קבוע בין מום כל מרבה

ובשניהם  וגו'. תתנו' לא 'ואשה מקרא ראשון

הכתובים  ונאמרו שמות, בחמישה עובר

האיסור  לאו ד להשלים חלבים והמקטיר .

מום  בעל עולה איברי הדין הוא אלא .ה דוקא

על השיעור. שנתן מקצתו על ואפילו

בכזית  ושיעורו עובר, ,ו המזבח

כהנים  ובתורת (ו:) תמורה בגמ' אמרו והכי

אלו  מהם' תתנו לא ''ואשה ז) אמור (ספרא

תלמוד  מנין, מקצתן כולם אלא לי אין אשים,

עצים  לשם הקטיר אפילו ועובר 'מהם''. לומר

ודבש  משאור אי ז חוץ מסופק חינוך ובמנחת .

יג.א.רצ) יא, ויקרא וברמב"ן בהגה. ס"ז פ"א סי' יו"ד ה"ד-ה.ב.עיין פ"א מזבח איסורי המצוות ג.הל' ספר

צ"ה. ה"ה.ד.לאוין שם מזבח איסורי הל' משנה בכסף אברי.ה.ועיין ד"ה ז: תמורה רש"י ע"פ חינוך מנחת

חינוך.ו. מנחת הקודמת.ז.עיין ובמצוה כאן חינוך מנחת



המלך מצות  היום  מצות סדר תנד 

וילבּ ׁש  ּפ עליו, זכרוֹ  מדּ י בּ דמע עליהם ויתודּ ה יׁש וּ ב הגּ בוּ לין אלּ וּ  כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֲעבר

להקטרה הגוּ נים הרעים מעשׂ יו כּ ל לכסלה, עוֹ ד יׁש וּ ב וֹלא יצּ יע, ואפר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַשׂ ק,

אדםׁש זּ דוֹ נ הּמ זבּ ח. גּ בּ י על להקטירם ואהלוֹ ת מר וכלּ ם כּ זכיּ וֹ ת לוֹ  נעשׂ וּ  וֹ ת ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌�◌ְ◌�◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

'ֹלא מוּ מין בּ עלי הם ואם לרצוֹ ן, יעלוּ  וּ ׁש למיו עוֹ לוֹ תיו יקריב ׁש ם ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָכּ זה

הּמ זבּ ח''. על מהם תּת נוּ  ֹלא 'וא!ה ּת קבּ לוּ  ֹלא מ!וּ ם ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַתקריבוּ '

רפ"ח. מצוה עיין מקומות מראה

רצא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

לסרס קפ"ג)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אדם,הזהיר ׁש כּ ן וּ מכּ ל חי בּ על ׁש וּ ם לסרס ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

כד)ׁש נּ אמר כב , תעשׂ וּ '.(ויקרא ֹלא 'וּ בארצכם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

הלכות  משנה

כזית  חצי חצי מצטרף או אחת בבת כזית בעי

אפילו  שמצטרף מעילה כמו זה, אחר בזה

מרובה  .ח לזמן

אלא כללים. חייב ואינו הבית בזמן ונוהג

שהקטיר  ישראל להקטיר. הראוי

בזמן  ונוהג מום, בעל משום חייב אינו

והעובר  להקריב, הראויין כהונה בזכרי הבית

(ויקרא  יהיה' ד'תמים בעשה גם ועובר לוקה

כא). כב,

האיסור.רצא) מיני גדר מכל אחד המסרס

בהמה  ובין אדם בין חיים, בעלי

לוקה  טמאים, ובין טהורים ובין ועוף, .א חיה

עכו"ם. ידי לסרס על לעכו"ם לומר ואסור

מעצמה  לקחה ואם ישראל, של בהמה

הערים  אם מידו, ללוקחו מותר וסרסה

וימכרנה  שיוציאנה אותו קונסין הישראל

ויצא  גדול לבנו אפילו ומוכר אחר, .ב לישראל

מסרס. אחר מסרס מסרס אחר המסרס

מסרס  אינו שהאחרון פי על אף חייב,

הוא  מסורס כוס ג שכבר לשתות מותר אבל .

עקרין  של כוס אחר חינוך ד עקרין ובמנחת .

פטור  סירוס אחר דסירוס שנא מאי תמה

ובספרי  מותר, שתיה אחר ישבתי ה ולשתות

דהכוס  ס"ב בשבת ז"ל איש החזון דעת לפי

שלימה  פעולה עשה כבר הראשון עקרין של

ואין  הזריעה כלי בכל שיכול מה הגוף בכל

מסרס  אחר המסרס אבל כלום, מוסיף השני

פעולה  עוד דעושה אסור מסרס אחר כוס או

לא:ח. זבחים סי"א.א.רצא)עיין ה' סי' העזר אבן ה"י. פט"ז ביאה איסורי הל' הי"ג.ב.רמב"ם שם רמב"ם

סי"ד. שם העזר סי"א.ג.אבן שם העזר אבן ה"י. שם הי"ב.ד.רמב"ם שם רמב"ם ע"פ חינוך משנה ה.מנחת

ע"ב. סי' כתובות גדולות הלכות בעל על הלכות



המלך מצות  היום  מצות תנה סדר

הּמ צוה. ֹלאמ�רׁש י ה!למוּ ת, בּ תכלית עוֹ למוֹ  בּ רא הוּ א בּ רוּ � ׁש ה!ם ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

והיה לׁש למוּ תוֹ , בּ וֹ  להיוֹ ת הראוּ י מכּ ל דּ בר בּ וֹ  יּת ר וֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ חת

הזּ כרים את צוּ ה וגם ורבים, ּפ רים להיוֹ תם חיּ ים הבּ עלי את לבר� ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִבּ רצוֹ נוֹ 

אחר כּ לה הּמ ין כן ֹלא ׁש אם רבּ ים, ימים יעמדוּ  למען זה על האדם ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִמּמ ין

קץ ׁש הוּ א כּ מוֹ  נפׁש וֹ  מראה זרע כּ לי הּמ פסיד כּ ן ועל בּ הן, מכלּ ה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּמ ות

הּט וֹ ב עוֹ למוֹ  בּ הׁש חתת ורוֹ צה הבּ וֹ רא כּ י(חינוך)בּ מעשׂ ה הּס וֹ ד דּ ר� ועל . ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

מׁש ּפ יעוֹ ת הּמ דּ וֹ ת כּ ל העליוֹ ן בּ עוֹ לם כּ י למעלה, כּ חוֹ  מחליׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַהמסרס

מהם !לּ מּט ה קסו )למה מצוה (רדב "ז) דוד .(מצודת  ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

לאוין סמ"ג שס"א, תעשה לא המצוות ספר פט"ז, ביאה איסורי הל' רמב"ם צ: ב"מ קיא. שבת

קכ"ו. סי' סמ"ק ה', סי' העזר אבן ק"כ,

הלכות  משנה

פטור  הנקבות את המסרס אחר. באבר חדשה

כן  לעשות אסור .ו אבל

עקרין. של לשתות כוס רשאי אינו איש

בעל  רבינו ולדעת עקרין, של כוס

פוסקים  ועוד והרמב"ם גדולות הלכות

בו  ואין תורה איסור אלא דאינו להו סבירא

גמור  לאו דהוי חולקין ויש ואשה ז לאו, .

דוקא  הב"ח ולדעת עקרין, של כוס שותה

על  שהוא לזה ודומה לידה צער לה כשיש

לצורך  פנים במשנה ח כל שכתבתי מה ועיין ,

מינים  ובשאר וע"ג). ע"ב (סי' כתובות הלכות

כוס  להשקותן אסור אי האחרונים נסתפקו

עקרין. של

דינים. דגים פרטי לסרס ובמנחת ט ואסור ,

הרגיש  שלא ופלא בזה, נסתפק חינוך

כרבלתו  ליטול ומותר דאסר. יעב"ץ בשו"ת

סירוס  זה דאין תרנגול ראוי י של שאינו מי .

הסירוס  על עובר אינו זה בלאו .יא להוליד

משום  ועוד סירוס משום עובר חבירו המסרס

ג) כה, (דברים להכותו' יוסיף ד'לא .יב לאו

עד  בשלג או קרים במים חבירו המושיב

עד  לוקה אינו זרע אברי כח ממנו שיבטל

אנדרוגינוס יג שיסרס  או טומטום המסרס ,

ואי  מוליד אנדרוגינוס אי בשיטות תלוי

אלגאזי  רי"ט ועיין נקבות, או זכרות במקום

זמן  ובכל מקום בכל ונוהג פ"ו). (סוף בבכורות

ובמקום  חי, בעלי בכל ונוהג ובנקבות, בזכרים

והוליד  חמור על סוס המביא נסתפקתי אחר

שהרי  מסרס, משום גם יחייב אולי פרדה

כסירסה  והוי אח"כ מולידה אינה הפרדה

עיון. וצריך

חינוך.ו. מנחת ועיין סי"א. שם העזר אבן הי"א. שם ועיין ז.רמב"ם סי"ב. שם העזר אבן הי"ב. שם רמב"ם

שם. כתובות הלכות ובמשנה חינוך, י"א.ח.מנחת ס"ק תשובה ופתחי חינוך, מנחת סי'ט.עיין יעב"ץ שו"ת

ע"ג. סי' שם הלכות ובמשנה ח', ס"ק תשובה פתחי ועיין בהגה.י.קי"א, סי"ג שם העזר חינוך.יא.אבן מנחת

חינוך.יב. סי"ג.יג.מנחת שם העזר אבן הי"ב. שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תנו 

רצב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

עכּ וּ "ם ׁש ל מוּ ם בּ על להקריב קפ"ד)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  הגּ וֹ ים, מיּ ד מוּ ם בּ על קרבּ ן להקריב ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כה) כב , תקריבוּ '.(ויקרא  ֹלא נכר בּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ'וּ מיּ ד

הּמ צוה. מעכּ וּ "םמ�רׁש י קרבּ נוֹ ת לקבּ ל הּת וֹ רה לנוּ  ׁש הּת ירה מאחר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ׁש נּ אמר יח)כּ מוֹ  כב, הגּ ר(ויקרא הגּ ר וּ מן ישׂ ראל מבּ ית איׁש  'איׁש  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

הּפ רוּ ׁש  וּ בא נדבוֹ תם', וּ לכל נדריהם לכל קרבּ נוֹ  יקריב אׁש ר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל

וּ נדבוֹ ת' נדרים ׁש נּ וֹ דרים העכּ וּ "ם לרבּ וֹ ת ''איׁש ' על הׁש מיענוּ אבּ קבּ לה , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מוּ ם בּ עלי יהיוּ  ההבדּ ל(חינוך)ׁש ֹּלא ויבחנוּ  צוּ רם כּ צוּ רנוּ  ֹלא כּ י ׁש יּ דעוּ  וּ כדי . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

כּ ׁש רים ׁש לּ נוּ  מוּ מין הבּ עלי כּ י ההבל, לעבוֹ דת הקּ דׁש  עבוֹ דת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵבּ ין

הלכות  משנה

האיסור.רצב) קרבן גדר המקריב כהן כל

לוקה, מום בעל והוא עכו"ם

לחם  את תקריבו לא נכר בן 'ומיד שנאמר

אלה' מכל .ב אלקיכם

חז"ל. פ"ז דרשות (אמור כהנים ובתורת

מכאן  נכר', בן ''ומיד דרש הי"ב)

מהן  לקנות הגוים מן שקלים מקבלין שאין

'את  לחם שנקראו תמידין אלא לי אין  תמידין,

מניין  ב), כח, (במדבר לאשי' לחמי קרבני

לומר  תלמוד ציבור, קרבנות שאר לרבות

מומין  ובעלי תמימין כלומר אלה', 'מכל

''איש  (יג:) חולין דתניא והא למעלה. שנזכרו

ונדבות  נדרים שנודרין העכו"ם לרבות איש'

עכו"ם  ומרבה יחיד בקרבנות זהו כישראל',

אבל  תמים, אלא יבוא שלא כישראל שיהא

על  אף מקריבין אין תמים אפילו ציבור קרבן

יחיד  קרבן ועל לציבור, העכו"ם שמסרו פי

ממנו  יקבלו שלא מקרא של פשוטו עולה

מום  .ג בעל

הם כללים. מום משום להקריב שאסור ומה

אף  בקרבנותינו, הפסולים מומין

מחשבים  אין שהם מום, הוה לא שלדידהו

אבר  מחוסר כעין אלא בכהנים ד מום ונוהג .

הבית. ובזמן ליקרב הראויים הזכרים

עכו"ם. בקדשי מום דבמנחת מטיל ודע

במטיל  נסתפק רפ"ז) (מצוה חינוך

כמו  בלאו עובר אי עכו"ם בקדשי מום

על  ופלא עובר. שאינו נוטה ודעתו בישראל,

גמרא  כתבו עת דאישתמיטתיה ז"ל הגאון

מלכא  להו ד'שדר (נו.) בגיטין מפורשת

יג:א.רצב) חולין סב. ה"ו.ב.נזיר פ"א מזבח איסורי הל' איש.ג.רמב"ם איש ד"ה עג: מנחות חינוך ד.תוס'

ז. תמורה ע"פ



המלך מצות  היום  מצות תנז סדר

האל אבל והנּ עבד, והעוֹ בד הקּ רבּ ן מוּ מים בּ עלי ׁש כּ לּ ם לפי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעבוֹ דתם,

ּת מימים על לכּפ ר ּת מים מיּ ד ּת מים קרבּ ן לקבּ ל דּ רכּ וֹ  (לר"מ ּת מים מצות  (טעמי ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

קעז) תעשה לא  האיהבבלי) לגבּ י זה הוּ א דּ חוּ י אמינא דּ עּת � דּ סלקא ועוֹ ד .ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

קא דּ הוּ , כּ ל להצּ לה הּמ זבּ ח גּ בּ י על ויקריבוֹ  גּ וֹ י, בּ יד ׁש היא כּ יון ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה,

כּ לל לרצוֹ ן ׁש אינוֹ  תקריבוּ ' 'ֹלא לן שמב)מׁש מע מצוה (רדב "ז) דוד  .(מצודת  ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

שי"ד, לאוין סמ"ג צ"ג, תעשה לא המצוות ספר פ"א, מזבח איסורי הל' רמב"ם ז. תמורה

שע"ט. יראים

רצג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ירצה והלאה ה�מיני ק"ט)מיּ וֹ ם עשה (מצות ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ׁש מוֹ נתצוּ ה  מבּ ן הבּ המה מן ׁש נּ קריב קרבּ ן כּ ל ׁש יּ היה הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ׁש נּ אמר בּ גוּ פוֹ , זמן מחּס ר נקרא זה זמן וקדם והלאה, כב ,ימים (ויקרא ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

לה''.כז) א!ה לקרבּ ן ירצה והלאה ה!מיני ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ'וּ מיּ וֹ ם

הלכות  משנה

דקא  ובהדי המזבח, גבי על להקריב קורבנא

לה  ואמרי שפתים בניב מומא ביה שדא אתי

מומא  הוה דלדידן דוכתא שבעין, בדוקין

לקרוביה  רבנן סבור הוא, מומא לאו ולדידהו

בן  זכריה רבי להו אמר מלכות, שלום משום

למזבח, קריבין מומין בעלי יאמרו אבקולס

להו  אמר ולימא, ליזיל דלא למקטליה סבור

יהרג' בקדשים מום מטיל יאמרו זכריה ר'

סבורין  'שיהו יאמרו) (ד"ה ופרש"י וכו',

'מום  על ועבר בקדשים מום שהטיל שבשביל

כאן. עד נהרג' כא) כב, (ויקרא בו' יהיה לא

המטיל  עובר עכו"ם בקדשי דגם מפורש והרי

(סי' חיים באורח אברהם מגן ועיין מום, בהם

גדול. עיון וצריך ח) ס"ק תרנ"ו

המצוה.רצג) עשה גדרי מצות המצוה, קיום

מיום  הקרבנות כל להקריב

והלאה  להקריבו א השמיני המובחר מן ומצוה .

שלשים  הרי ב לאחר שמונה מבן פחות הקריב .

ירד. למזבח עלה ואם ופסול, זמן מחוסר זה

למלך  זמן ג והמשנה מחוסר אי ליה מספקא

יצא  שלא משום או הכתוב גזירת הוא בקרבן

(סג:) ביומא בגמרא אבל ז', כל נפל מתורת

הוא, הכתוב דגזירת מפורש (פ:) ובחולין

דהוא  בחינוך מפורש וכן נפל. מטעם ואינו

בגופו. איסור

זמן. מחוסר זמן מקדיש מחוסר המקדיש

הוה  אי המפרשים נחלקו לקרבן

ה"ח.א.רצג) פ"ג מזבח איסורי הל' הי"ב.ב.רמב"ם פ"א הקרבנות מעשה הל' שם.ג.שם מזבח איסורי הל'



המלך מצות  היום  מצות סדר תנח 

הּמ צוה. נׁש למוּ מ�רׁש י וֹלא כּ נפל חׁש וּ ב עדין ימים ׁש מוֹ נת ׁש קּ דם לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌

מן הדּ ם נפרד ֹלא עדין גּ ם מזּ ה. גּ דוֹ ל מוּ ם ל+ ואין ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵאיבריו,

דּ ם זריקת וּ בעינן הריוֹ ן, בּ ׁש עת !הם מּמ ה הדּ ברים וּ ׁש אר לגמרי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהבּ שׂ ר

וליכּ א אמוּ רין שדמ)והקטרת מצוה (רדב "ז) דוד  הוּ א(מצודת  כּ י בּ דּ בר טעם עוֹ ד . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

יהיה ולכן חיּ ים, בּ עלי על אף מעשׂ יו כּ ל על ורחמיו הרחמן אב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיתבּ ר�

לאּמ וֹ  רוּ ח נחת לתת אּמ וֹ  ּת חת ימים קעט)ׁש בעת מצוה (טובייאנה) אברהם .(אשל  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הכּ לּ ה ה!בּ ת עליו ׁש ּת עבר כּ די הּמ ילה, בּ סוֹ ד ּת לוּ י הוּ א הּס וֹ ד דּ ר� ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועל

מהכּ ל ימידהכּ לוּ לה לׁש בעת רמז ימים ׁש בעה עליו ׁש יּ עברוּ  וּ כדי , ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ה!ביעיּ וֹ תבּ ר כּ ל סוֹ ד והוּ א שם)אׁש ית, דוד  .(מצודת  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עשין סמ"ג ס', עשה מצות המצוות ספר פ"ג, מזבח איסורי רמב"ם פא. חולין יב. זבחים

קע"ח.

הלכות  משנה

הרמב"ם  דעת מום ה קדוש, בעל כמקדיש דהוי

(כא: בבכורות רש"י ודעת ומקודשת, עובר

והראב"ד  מקדשים) לילף כמקדש ו ד"ה דהוי

הכל  ולדברי מקודשת. ואינה קבוע מום בעל

למלך  ובמשנה זמן. מחוסר להקדיש ז אסור

דאסור  זה דין הרמב"ם השמיט למה תמה

תורתו  כבוד ובמחילת מום, בעל להקדיש

ברמב"ם  המקדיש ח מפורש 'אבל לשונו וזה

זה  הרי זמן מחוסר המקדיש וכן ונרבע רובע

הרי  לוקה', ואינו עובר מום בעל כמקדיש

לוקה. דאינו אלא להקדיש דאסור מפורש

דינים. מדר'פרטי להקדיש מותר שמיני ליל

משנה ט אפטוריקי  שו"ת בספרי ועיין ,

אריכות  רי"ז) סי ' עד רי"א סי' (ח"ג הלכות

הפוסקים  שיטת ובישוב אלו בענינים ובירור

מגדים  הפרי ודעת ימים י בס"ד, שבעה דבעינן

הפוסקים  עליו ונחלקו לעת ובכלל יא מעת .

מחוסר  משום פסול המשתלח ששעיר המצוה

הגרלה  לאחר זמן מחוסר נעשה ואפילו זמן,

כיפור  ביום אמו ששחטו ואת יב כגון אותו וכן .

נפסל  שניהם שחטו ואם העשה בכלל בנו

יונה יג הקרבן  ובני זמנן הגיע שלא תורים .

מום  כבעלי הם הרבה יש יד גדולים ועוד .

שנשחטה  אחר והנולד דופן, היוצא פסולים

בעשה. עובר זמן מחוסר והמקדיש אמו.

ובזכרי  הקדש, לענין ונקבות בזכרים ונוהג

הבית. ובזמן הקרבה לענין כהונה

יב.ד. אמור תנחומא חינוך.ה.עיין במנחת ועיין ה"י. ה"א.ו.שם פ"א אדומה פרה מזבח ז.הל' איסורי הל'

ה"י.ח.שם. פ"ג פא.ט.שם חולין יב. ג.י.זבחים ס"ק ט"ו סי' יו"ד זהב שמחה יא.במשבצות רבי הגאון

ב. ס"ק תשובה בפתחי הובאו אחרונים ושאר שם, מגדים בפרי כנדפס יום יב.מבוברקא, עבודת הל' רמב"ם

חינוך. מנחת הי"ז. פ"ה חינוך.יג.הכיפורים ה"ט.יד.מנחת שם מזבח איסורי הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תנט סדר

רצד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ נוֹ  ואת אתוֹ  קפ"ה)דּ יני תעשה (לא ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  אחד, בּ יוֹ ם וּ בנּה  בּ המה נׁש חט ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כח) כב , הּפ רוּ ׁש (ויקרא וּ בא אחד', בּ יוֹ ם תׁש חטוּ  ֹלא בּ נוֹ  ואת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ'אתוֹ 

הכּ תוּ ב. הקּפ יד אּמ ּה  דּ על ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ קבּ לה

הּמ צוה. מןמ�רׁש י הּמ ין יעקר ׁש ֹּלא כּ די יחד וענפוֹ  האילן לכלּ וֹ ת ׁש ֹּלא ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

קעח)העוֹ לם תעשה לא הבבלי) (לר"מ  מצות  הּפ ׁש וּ ט(טעמי לפי בּ וֹ  יׁש  גּ ם . ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

האכזריּ וּ ת מדּ ת מּמ נּ וּ  וּ להרחיק והרחמנוּ ת החמלה מדּ ת בּ נפׁש וֹ תינוּ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִלקבּ ע

לבל צוּ ה למחיתנוּ , חי בּ עלי ׁש הּת יר ּפ י על אף ולכן מאד. גּ רוּ ע מדּ ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

מזּ וֹ  גּ דוֹ לה אכזריּ וּ ת ל+ אין כּ י בּ יחד, בּ נוֹ  ואת אוֹ תוֹ  דּ ר�(חינוך)נהרג ועל . ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הלכות  משנה

האיסור.רצד) בהמה גדרי לשחוט אסור

האם  שנא לא אחד, ביום וולדה

הבן  שנא לא הבת, או הבן כך ואחר תחילה

האם  כך ואחר תחילה הבת ושחט,א או עבר .

מותר  והבשר מלקות חייב השני השוחט

ביום  בו בשר ב לאכלו לאכול אוסרים ויש

ביום  בו בבהמה ג האחרון אלא נוהג ואינו .

מדרבנן, בכוי ונוהג בחיה, נוהג ואינו טהורה,

העז  על שבא צבי ועז, מכבש בכלאים ונוהג

אסור  הצביה על שבא ועז לוקה, וילדה

לוקה  ואינו בש"ך ד לשחוט ועיין האם ה , שחט .

אותה  שחט שמונים, לוקה בניה ב' ואח"כ

אותה  שחט שמונים, לוקה בתה ובן בתה ואת

ארבעים  לוקה בנה ואח"כ בתה בן .ו ואת

פסולה. ונתנבלה שחיטה הראשון שחט

מותר  והמעקר, הנוחר וכן בידו,

אחריו  השני הראשונה ז לשחוט נתנבלה ספק .

לוקה  אינו שחט ואם השני שוחט .ח אינו

דשחט  כיון ולכלבים ולרפואה לגויים השוחט

חייב  .ט בהכשר

ובנו. האב,אב לזרע חוששין אי לן ומספקא

שניהם  שוחטין אין האב מכירין אם ולכן

ואם  דאורייתא, ספיקא דהוה כיון אחד  ביום

לוקה  אינו ביום י שחט בו משניהם ואוכל .יא ,

פרטים. הלילה,שאר אחר הולך והיום

ד' יום סוף האחד שחט שאם כלומר

בליל  שחט ואם ה', ליל תחילת השני שוחט

ס"א.א.רצד) ט"ז סי' ס"ג.ב.יו"ד שם יו"ד ה"א. פי"ב שחיטה הל' ובהגה.ג.רמב"ם שם רמב"ם ד.יו"ד

ס"ז-ח. שם יו"ד ה"ח. מתיר.ה.שם שהרש"ל שכתב ט"ז, הי"ב.ו.ס"ק שם שם ז.רמב"ם יו"ד ה"ג. שם

ה"ה.ח.ס"ט. שם סק"ג.ט.רמב"ם שם תשובה פתחי ס"ב.י.עיין שם יו"ד הי"א. שם פתחי יא.רמב"ם

זה. על חולק עצמו תשובה הפתחי אך יצחק, זכרון תשובת בשם ב, ס"ק תשובה



המלך מצות  היום  מצות סדר תס 

עוֹ נּה  וּ כׁש נּ ׁש לם טהוֹ רה, בּ בהמה האדם נפׁש  ּת תגּ לגּ ל לפעמים כּ י ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּס וֹ ד

אוֹ ת ׁש ּמ זמין ויׁש  ּת תעלּ ה, כן ידי ועל לקרבּ ן הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ּה יזמין ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

בּ !חיטה נתנבּ לה ואם ראׁש וֹ ן, כּ עלּ וּ י ֹלא אבל ותתעלּ ה ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַלאכילת

ואם טמאה, בּ בהמה עוֹ ד ותתגּ לגּ ל עוֹ נּה  נׁש לם ׁש ֹּלא בּ ידוּ ע נטרפה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאוֹ 

אוֹ  ואׁש ּת וֹ  איׁש  חטאוּ  ואם וגמל. כּ חמוֹ ר וּ למ.א לעבד ּת נּ תן עוֹ נּה  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָגּ דוֹ ל

ׁש ֹּלא עליהם הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  חס ולכן ׁש ּמ ה, יתגּ לגּ לוּ  בּ נוֹ  אוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאב

שׂ כל ניצוֹ צוֹ ת יׁש  עדין הבּ המה בּ גוּ ף הם אם ׁש אף אחד, בּ יוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעקרם

ולכן הּת וֹ רה. מן ׁש הוּ א חיּ ים בּ עלי צער טעם ּת בין וּ מכּ אן זה. והבן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,

יוֹ תר וּ מוּ סר ּת רבּ וּ ת לקבּ ל וּ מוּ כנים קרוֹ בים חיּ ים בּ עלי מקצת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִּת מצא

שדמ)מזּ וּ לתם ומצוה רג, מצוה (רדב "ז) דוד !הביא(מצודת  מה להבין יׁש  וּ בזה . ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

דעה בּ יוֹ רה מׁש ה לה)הדּ רכי החסיד(סי' יהוּ דה ר' ידיבבּ ׁש ם ׁש הּמ עביר ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

לזה כּ תב הרׁש "ׁש  וּ בהגּ הוֹ ת כּ ׁש רה. בּ ודּ אי ראׁש ּה  ותׁש ּפ יל בּ המה גּ בּ י ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַעל

מבּ כוֹ רוֹ ת ה!בט'(נח :)רמז ּת חת יעבר אׁש ר לב)''כּ ל כז, לטרפה(ויקרא ּפ רט ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

עוֹ ברת'. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינּה 

סמ"ק קמ"ט, לאוין סמ"ג ק"א, תעשה לא המצוות ספר פי"ב, שחיטה הל' רמב"ם פה. חולין

ט"ז. סי' דעה יורה קל"ה, סי' יראים קס"ז,

הלכות  משנה

ה' ליל עד שוחט אינו ובמוקדשין יג ד' .

אחר  הולך היום אי אחר במקום נסתפקתי

במחלוקת  תלוי ולכאורה זה, לענין הלילה

(ח"ג  הלכות משנה בשו"ת עיין הראשונים,

בהמה  המוכר בשנה פרקים ובד' רי"ג). סי'

מכרתי  אמו להודיעו צריך לחבירו וולדה

טוב  יום ערב הן ואלו מכרתי, וולדה או

האחרון  טוב יום ערב פסח, של הראשון

וערב  עצרת, של טוב יום וערב חג, של

וולדה  לחתן האם המוכר וכן השנה, ראש

בזכרים יד לכלה  זמן ובכל מקום בכל ונוהג .

ונקבות.

תתלג.יב. וסי' תסח סי' חסידים ספר ס"ד.יג.עיין שם יו"ד הי"ז. שם יו"ד יד.רמב"ם ט"ז הי"ד. שם רמב"ם

ס"ו. שם



המלך מצות  היום  מצות תסא סדר

רצה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

יתבּ ר* ה�ם מחלּ וּ ל קפ"ו)ׁש נּ מנענוּ  תעשה (לא ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ה!םהזהיר  חלּ וּ ל מּמ נּ וּ  ׁש יּ ּמ ׁש � דּ בר לעשׂ וֹ ת ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

בּ נוּ , בּ חר אׁש ר והנּ וֹ רא לב)ׁש נּ אמרהנּ כבּ ד כב , את(ויקרא תחלּ לוּ  'וֹלא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

קדׁש י'. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵׁש ם

הּמ צוה. ׁש מוֹ ,מ�רׁש י יתבּ ר� בּ וֹ ראוֹ  את לעבד אלּ א נברא ֹלא האדם כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

וּ מסוּ ר, טוֹ ב עבד אינוֹ  אדוֹ ניו עבוֹ דת על גּ וּ פוֹ  מוֹ סר ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מי

קל ודם, בּ שׂ ר מל� מצות ועל אדוֹ ניהם על נפׁש וֹ תם ימסרוּ  אדם בּ ני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  הּמ לכים מלכי מל� מצות על ּפ עמים אלף (חינוך וחמר ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

רצו ) כּ תיבמצוה וּ בקּ רא ה). ו , וּ בכל(דברים לבב+ בּ כל אֹלקי+ ה' את 'ואהבּת  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ואמרוּ  נד.)נפׁש +', נחלּ ל(ברכות  ׁש ֹּלא ׁש כּ ן וכל נפׁש +', את נוֹ טל הוּ א 'אפלּ וּ  ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הלכות  משנה

הלאו.רצה) בכמה גדרי ישנו השם חילול

ואי  שיעור להם ואין דברים

מצוה  אפילו המבזה שכל לפרטם, אפשר

מחלל  נקרא שמים בכבוד כלל ומיקל אחת

הוא  ואם הדווים. כל ידוו זה לאו ועל השם,

הכיעור  מן עצמו להרחיק צריך חשוב אדם

השם, חילול דמי היכי רבא ו'אמר החשד. ומן

דמי  יהיבנא ולא בשרא דשקילנא אנא כגון

שאין  במקום ומיירי פו.), (יומא לאלתר'

שיחשדוהו  הקפותיו לשאול דרכו הטבח

אדם. שהוא מה לפי והכל ישלם, לא שמא

נפשו. למסור חייב מצוות מתי ובכל

או  שיעבור גוי לו אמר אם התורה

לכבוד  עושה כשהגוי יהרג, ואל יעבור יהרגהו

להעבירו  כדי רוצה אם (אבל ולהנאתו עצמו

ערקתא  על אפילו יעבור ואל יהרג דת על

עריות א דמסנא  וגילוי זרה ובעבודה ,(

יעבור  ואל יהרג לעולם דמים ואם ב ושפיכות ,

את  חילל זה הרי נהרג ולא אלו בכל עבר

את  חילל מישראל בעשרה היה ואם השם,

בפרהסיא  .ג השם

פרטים. תאוה שאר בה שאין עבירה העושה

השם  חילל זה הרי שוא שבועת .ד כגון

לגוי  המכחיש כי מקוצי משה ר' הרב דרש גם

השם  זמן ה מחלל ובכל מקום בכל ונוהג .

שאין  זה לאו על לוקין ואין ונקבות, בזכרים

שאין  פי על ואף ורצון, אמזיד אלא עונשין

שאינו  עבירות משאר גדול עונשו עליו לוקין

ערקתא.א.רצה) ד"ה וברש"י עד: עד.ב.סנהדרין סנהדרין פב. ה"א-ב.ג.יומא פ"ה התורה יסודי הל' רמב"ם

ס"א. קנ"ז סי' ס"ג.ד.יו"ד תעשה לא המצוות ב.ה.ספר לאוין בסמ"ג



המלך מצות  היום  מצות סדר תסב 

ואמרוּ  קדׁש וֹ . ׁש ם ו )את כב , ויק "ר עבוֹ דה(מדרש  על הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  'וּת ר ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ה!ם' חלּ וּ ל על וּת ר וֹלא ׁש יּ קדּ ׁש אזרה ּת קּ נתוֹ  ה!ם חלּ ל וׁש לוֹ ם חס ואם . ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר ׁש חלּ ל, בּ ּמ קוֹ ם שם)ה!ם חלּ לּת (ויקרא  אם ונקדּ ׁש ּת י' תחלּ לוּ  'וֹלא ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

שם)קדּ ׁש  ויקרא  בחיי וברבינו  קפא. תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות טעמי .ב(עיין  ַ◌ֵ◌

תעשה לא המצוות ספר פ"ה, התורה יסודי הל' רמב"ם עד. כז. סנהדרין כה. פסחים פו. יומא

קנ"ז. דעה יורה ו', סי' יראים פ"ה, סמ"ק ב', לאוין סמ"ג ס"ג,

רצו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ה�ם לקדּ ׁש  ק"י)ׁש נּ צטוּ ינוּ  עשה (מצות ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

קיּ וּ םצוּ ה  על למוּ ת נפׁש נוּ  אפלּ וּ  ולמסר ה!ם לקדּ ׁש  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר בּ חז"ל, המבארים ּת נאים ּפ י על הדּ ת לב)מצות כב, (ויקרא  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

מקדּ ׁש כם'. ה' אני ישׂ ראל בּ ני בּ תוֹ � ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ'ונקדּ ׁש ּת י

הלכות  משנה

במס' ז"ל ואמרו המיתה, יום עד מתכפר

בסתר  שמים שם 'המחלל מ"ד) (פ"ד אבות

מזיד  ואחד שוגג אחד בגלוי ממנו נפרעין

שיהרג  הוא ברוך הקדוש וצוה השם'. בחילול

בסמ  ועיין ח"ו. שמים שם יחלל ואל וך אדם

רצ"ו. מצוה

המצוה.רצו) עשה גדרי מצות המצוה, קיום

קדושת  למען למות עצמו למסור

מן  אינה המצוה 'זו  הסמ"ק וכתב יתברך, שמו

כמו  עליהם יעבור ואל שיהרג השלשה

דמים, ושפיכות עריות וגילוי זרה עבודה

בה  שייך דלא בצנעה אפילו שלש דבאותן

הכא  אבל יעבור, ואל יהרג השם קדושת

ואל  יעבור לן שקיימא מצות בשאר מיירי

השם, קידוש דליכא בצנעא מילי הני יהרג,

מישראל  עשרה בפני כגון בפרהסיא אבל

יעבור' ואל .ג יהרג

דינים. כולם פרטי עשרה בפני שיהיה וצריך

דוקא  על ד ישראלים עצמו ימסור  ואל .

מנת  על עצמו המוסר כי נס, לו שיעשו מנת

נס  לו עושין אין נס לו וכתב ה שיעשו .

שמוסר ו מהרמב"ם  מי שכל בידינו קבלה

לקדש  בנפשו שגמר מיד השם לקידוש עצמו

או  יסורים שום מרגיש אין יתברך שמו

מישראל  מעשרה בפחות עצמו מסר כאבים.

דילמא  או מצוה מקיים אי הפוסקים נחלקו

ד.א.רצו) כז, תהלים מדרש טז.ב.ע"ע אות ד שער תשובה שערי כז:ג.ע"ע ע"ז ועיין חינוך. רמב"ם ד.עיין

ס"א. קנ"ז סי' יו"ד ה"ב. פ"ה התורה יסודי ה"ה.ה.הל' פ"ט אמור תקי"ז.ו.ספרא סי' החדשות שו"ת



המלך מצות  היום  מצות תסג סדר

הּמ צוה. למסרמ�רׁש י אדם ׁש חיּ ב הקּ וֹ דמת בּ ּמ צוה !הקדּ מנוּ  מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

וּ בספר הוּ א. בּ רוּ � להקּ דוֹ ׁש  נאמן כּ עבד ׁש מוֹ  לקד!ת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 

נׁש מת+ אוֹ ת+ ׁש הוֹ רגים ּפ י על אף ל+ דּ ע הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  'אמר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהקּ נה

ׁש ּת בא כּ די עצמ+ מסר כּ ן ועל מאוּ מה, לּה  לעשׂ וֹ ת בּ ידוֹ  ואין אלי ֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָבּ אה

חּס רוֹ ן. בּ לי בּ קד!תי אעמד אני וגם בּ קד!ת+, ולהיוֹ ת צלּ + עם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר

חס בּ קד!תי חּס רוֹ ן הבאת כּ י עוֹ שׂ ה, אּת ה מה ראה בּ י ּת מרה אם ◌ַ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

וּ מכּ נסת בּ קד!תוֹ , ויחזיק יעבר ואל יהרג כּ ן ועל בּ חוּ ץ. ּת ל� ואּת ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוׁש לוֹ ם,

בּ נחלת+'' גוֹ ים 'בּ אוּ  בּ ּה  יאמר וֹלא מקּ ד!תּה  כּ לל יתמעט ֹלא .זישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

והמקיּ מּה  לעוֹ ברּה , בּ מיתה אלּ א מתכּ ּפ ר ׁש אינוֹ  מאד קׁש ה ענׁש ּה  זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצוה

יוֹ כיחוּ  מלכוּ ת הרוּ גי ועשׂ רה הימנּ ה למעלה אין מצוה שׂ כרּה  (רדב"ז) דוד  (מצודת  ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

היז) ועם אוֹ מר. אחד ׁש כּ תוּ ב ה)וֹ ת יח , בּ הם'(ויקרא ׁש יּ מוּ ת וֹלא בּ הם' ,ח''וחי ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וּ ברוּ � זמן, וּ באיזה ענין בּ איזה עצמּה  מּפ י המפרׁש  גּ ם להאמין לנוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵיׁש 

בּ רבּ ים ׁש מוֹ  רצו )המקדּ ׁש  מצוה (חאגיז) המצות  .(אלה  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ח', עשין סמ"ג ט', עשה מצות המצוות ספר פ"ה, התורה יסודי הל' רמב"ם עד: סנהדרין

קנ"ז. דעה יורה ה', סי' יראים מ"ד, סי' סמ"ק

הלכות  משנה

מצוה  דאינו כיון ג"כ אנחנו ט אסור וצריכין .

יש  יתברך. לשמו מאודנו וכל נפשינו למסור

למסור  צריך אין עשה מצוות דעל סוברין

ממילא  מלקיימה לבטלו דיכולין יש י עצמו וכן ,

לא  או מפורסם אדם בין התוקף יא חילוק וכן .

השם  קידש זה הרי הצדיק כיוסף .יב יצרו

המצוה. קיום אופני מין שאר עוד ויש

למיתה  עצמו שמוסר השם קידוש

אחרים  בראותו והמצוות התורה עבור

הרומח  שלקח פנחס וכעין רצונו, עוברים

למיתה  עצמו והפקיר וכזבי לזמרי והרג בידו

שנעשו  נסים הכ"ד ואלמלא התורה, בשביל

קנאים  שאמרו מה וכן אותו, הורגים היו לו

בו  ובכל יג פוגעים מקום בכל זו מצוה ונוהגת .

קידש  ולא עליה והעובר ונקבות, בזכרים זמן

דחילול  לאו על ועבר העשה ביטל השם

ברבים. שמו המקדש וברוך השם,

שם).ז. דוד במצודת הרדב"ז ע"פ הקנה ספר לשון (עכ"ל א. עט, תהלים ע"ז ח.ע"פ עד. סנהדרין פה: יומא

שם.ט.כז: למלך ומשנה משנה לחם משנה וכסף ה"ד, שם בהגה.י.רמב"ם ס"א שם ובכסף יא.יו"ד חינוך.

ה"ד. שם קפט:.יב.משנה ח"א בזוה"ק בהגה.יג.עיין ס"ד תכ"ה סי' חו"מ ה"ד . פי"ב ביאה איסורי הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תסד 

רצז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּפ סח ׁש ל ראׁש וֹ ן טוֹ ב בּ יוֹ ם קי"א)לׁש בּ ת עשה (מצות ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ּפ סחצוּ ה  ׁש ל ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם עבוֹ דה מּמ לאכת לׁש בּ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש נּ אמר בּ ניסן, ט"ו יוֹ ם ז)ׁש הוּ א כג , קדׁש (ויקרא מקרא הראׁש וֹ ן 'בּ יּ וֹ ם ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌

לכם'. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

הּמ צוה. וּ נהלּ למ�רׁש י בּ וֹ , לנוּ  ׁש נּ עשׂ ה והנּ ס הּמ וֹ עד בּ ענין ׁש נּ חׁש ב כּ די ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נּס ים לנוּ  ועשׂ ה עליו הוּ א בּ רוּ � !צּ וּ ה מה בּ מחׁש בוֹ תינוּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוּ נפאר

ההוּ א בּ אׁש (חינוך)בּ זּ מן קלוּ י בּ מצרים אֹלהיהם אכלנוּ  כּ י גּ ם ונעשׂ וּ א. , ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

לנוּ  יכלוּ  וֹלא וגדּ מים ועורים קפג)אלּ מים תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות  ואם(טעמי , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ אלּ וּ  לחׁש ב ּפ נאי לוֹ  יהיה ֹלא בּ מלאכּת וֹ  טרוּ ד האדם יׁש (חינוך)יהיה עוֹ ד . ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌

הלכות  משנה

שביתה.רצז) מצות עשה מהות מצות

פסח  של ראשון ביום לשבות

מלאכה  ז"ל ב מכל הרמב"ן ולדעת דבר ג , אפילו

כגון  גדול ועמל טורח רק מלאכה, הוי דלא

לעמוס  או תבואות למדוד היום כל שיטרח

טורח  בזה וכיוצא מקיף, והחנווני החמורים,

זה  הרי טוב ויום בשבת כן העושה ועמל

ביראים  (ועיין דשבתון העשה ביטול בכלל

ליראיו). וסביב

נפש. נפש אוכל אוכל צורך לעשות ומותר

אפשר  שאי דברים ודוקא בלבד,

פלפלין  לדוך וכגון טוב יום מערב לעשותם

או  טוב, ביום יבשל קדירה איזה  ידע שלא

דברים  אבל ידע, אפילו טעמן שמפיגין תבלין

אסור  טוב יום מערב לעשותן ואם ד שאפשר ,

טוב  יום צורך ויש טוב יום מערב עשאו לא

שינוי  ידי על לעשותו ברחיים ה מותר ולטחון .

או  דאורייתא איסור הוי אי האחרונים נחלקו

נפש  אוכל לצורך שהוא אף .ו דרבנן

פרטים. אסור שאר לעשות שאסור מה וכל

לעשותן  לגוי את ז לומר שוחקים אין .

שלהם  ברחיים נפש ח הפלפלים אוכל מכשירי .

מותר  טוב יום מערב לעשותן אפשר שאי

ביצה  (סמ"ק). כן מורין ואין טוב ביום לעשותן

ולטלטלה  לאכלה אסור טוב ביום ,ט שנולדה

בזו  אוכלה בזו נולדה שני טוב מוקצה י וביום .

מצרים.א.רצז) אלהי  היה שהשה ג. יב, שמות רמב"ן ה"א-ב.ב.עיין פ"א יו"ט  שביתת  הל' בפר'ג.רמב"ם

חינוך. מנחת עיין כד. כג, ויקרא והגה.ד.אמור, ס"א תצ"ה סי' או"ח וה"ד. ה"א שם שם ה.רמב"ם או"ח

סק"ב.ו.ברמ"א. ט"ז ס"ב. שם תצ"ה.אברהםמגןז.רמ"א סימן סי'ח.ריש או"ח הי"ב. פ"ג שם רמב"ם

ס"א. ס"א.ט.תק"ד תקי"ג סי' או"ח הי"ט-כ. פ"א שם ס"ה.י.רמב"ם שם או"ח הכ"ד. שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תסה סדר

מדרׁש וֹ ת וּ בבּת י כּ נסיּ וֹ ת בּ בּת י העם כּ ל ׁש ּמ תקבּ צים זוֹ  בּ ׁש ביתה רב ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶּת וֹ עלת

מה וּ כעין ה'. ודר� דּ עת וילּמ דוּ ם ידריכוּ ם העם וראׁש י ספר, דּ ברי ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מע

לב.)!אמרוּ  ּפ סח(מגילה  בּ הלכוֹ ת דּ וֹ רׁש ים ׁש יּ היוּ  לישׂ ראל להם ּת קּ ן 'מׁש ה ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

וכוּ ' בּ עצרת' עצרת וּ בהלכוֹ ת רחצ)בּ פסח, מצוה חינוך  דּ רכינוּ (עיין ונחּפ שׂ ה , ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה' אל ונׁש וּ בה .יאונחקרה ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

לא קנ"ט עשה מצות המצוות ספר פ"א, טוב יום שביתת הל' רמב"ם כא: מכות ח. ביצה

סי' חיים אורח קי"ב, מצוה יראים קצ"ד, סי' סמ"ק ע', לאוין ל"ג עשין סמ"ג שכ"ג, תעשה

תצ"ה.

רחצ ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּפ סח ׁש ל ראׁש וֹ ן טוֹ ב בּ יוֹ ם מלאכה לעשׂ וֹ ת קפ"ז)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש להזהיר  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם עבוֹ דה מלאכת לעשׂ וֹ ת ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר ז)ּפ סח, כג, כּ ל(ויקרא לכם יהיה קדׁש  מקרא הראׁש וֹ ן 'בּ יּ וֹ ם ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

תעשׂ וּ '. ֹלא עבדה ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְמלאכת

הלכות  משנה

טוב  ביום לעשות יב אסור ואסור סמ"ק). (ועיין

ואין עכו"ם, לצורך נפש עכו"ם אוכל מזמנין

בשבילו  ירבה שמא טוב .יג ביום

גלויות. של שני טוב סופרים יום ומדברי

ימים, שני טוב יום  כל לארץ בחוץ עושין

לשני, ראשון טוב יום בין חילוק שום ואין

שביום  ז"ל שהקילו מינן בר מת לענין אלא

רוצים  אם גויים עמו יתעסקו ראשון טוב

ישראל, בו יתעסקו שני טוב וביום לקברו

מרדות  מכת אותו מכין שני טוב יום והמחלל

אותו  מנדים זמן יד או ובכל מקום בכל ונוהג .

שערים  בית בשו"ת ועיין ונקבות. בזכרים

האש  אצל למה רנ"ז) (סי' חיים באורח לזקיני

האש  על ולהוסיף להדליק, מותר גופא

על  להוסיף הא אסור, מחדש אש ולהוציא

האש  דהתם ונראה חדש, אש מוליד נמי אש

האש. מוציא האדם הכא אבל האש, מוציא

הלאו.רחצ) האסורות גדר מלאכות כל

חוץ  טוב ביום אסורות בשבת

נפש  אוכל מלאכה א ממלאכת ועושה והעובר .

שנתבאר  העשה לבד בלאו עובר טוב ביום

.ב לעיל 

מ.יא. ג, איכה ס"ד.יב.ע"פ תצ"ה סי' או"ח הי"ז-יח. שם ס"א.יג.רמב"ם תקי"ב סי' או"ח הי"ג. שם רמב"ם

ד'.יד. ס"א תקכ"ו וסי' ס"א-ב. תצ"ו סי' או"ח הכ"א-כב-כג. שם יו"ט א.רחצ)רמב"ם הל' ה"א רמב"ם פ"א

ובהגה. ס"א תצ"ה סי' או"ח ה"ב.ב.וה"ד. שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תסו 

הּמ צוה. ׁש מ�רׁש י הגּ דוֹ לים הנּ ּס ים ישׂ ראל בּ ני ׁש יּ זכּ רוּ  ה!םכּ די עשׂ ה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ולבני לבניהם ויוֹ דיעוּ ם בּ ם וידבּ רוּ  ולאבוֹ תיהם, להם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיתבּ ר�

הכּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  אחריהם, הבּ אים הדּ וֹ רוֹ ת וּ לכל ח)בּ ניהם יג , (שמות  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

יהיוּ  העוֹ לם מעסקי ה!ביתה וּ מּת וֹ � לאמר', ההוּ א בּ יּ וֹ ם לבנ+ ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ'והגּ דּת 

בּ זה לעסק ׁש היינוּ (חינוך)ּפ נוּ יים ה!עבּ וּ ד הּפ וּ � חרוּ ת, ׁש ל ענין להראוֹ ת גּ ם . ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש הּמ לאכה למי אוֹ  לאדוֹ ניו מׁש עבּ ד הוּ א הרי מלאכה והעוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצרים,

הלכות  משנה

נפש. טוב אוכל ביום ועופות בהמה שוחטים

מותר  מסוכנת בהמה היום, לצורך

ביום  מבשרה צלי כזית שיאכל ובלבד לשחוט

חיים ג טוב  באורח שערים בית בשו"ת ועיין .

לאכול  יכול שאינו למי שוחטין אם נד"ר) (סי'

טוב, ביום פת אופין בשר. זית חצי רק

צריכה  שאינה אף פת תנור אשה וממלאה

אחת  ככר אילן ד אלא גבי על נר מניחין אין .

טוב  ביום יטלנו שמא טוב יום ובערב ה בערב

מותר  לצורך ו שבת אפילו טוב ביום צדין ואין .

טוב  .ז יום

דינים. פרטי ביום שאר מתנה שהביא גוי

אסור  במחובר בה כיוצא יש אם טוב

שיעשו  בכדי לערב מן ח עד שנשרו עצים .

מוכנים  עצים עליהם מרבה טוב ביום הדקל

סי'ט ומסיקן  (ח"ג הלכות משנה שו"ת ועיין .

מן  לא טוב, ביום אש מוציאין אין קי"ד).

המתכות, מן ולא האבנים מן ולא העצים

מצוי  באש אלא טוב ביום להבעיר הותר שלא

שו"ת י (סמ"ק) בשם הקודמת במצוה ועיין ,

שערים  הדליקה יא בית את מכבין ואין ,יב .

ורוצה  גדולה שהאש כגון המאכל ולצורך

יכול  שאינו כיון עושה, המאכל ישרף שלא

אחר  באופן הפתילה יג לבשל את גודלין אין .

אותה  מהבהבין אותה יד ולא מחתכין ולא ,

הפתילה  ונמצא באמצע ומדליק בכלי, לשנים

לשנים  איגרת טו נחלקת לפתוח מותר נר. וכן

בשבת  ולא טוב מתנה טז ביום לשלוח מותר ,

טוב  .יז ביום

תבשילין. טוב עירוב מיום מבשלין ואין

שבת  ערב טוב יום חל ואם לחבירו,

עורך  א"כ אלא לשבת טוב מיום מבשלין אין

תבשילין  ש'.יח עירוב מצוה להלן בזה עיין ,

לענין כללים. בתורה שנאסרה דמלאכה ודע

מלאכה  כל נקרא טוב ויום שבת

ס"ו.ג. תצ"ח סי' או"ח והי"ב. ה"ח ס"ו.ד.שם תק"ז סי' או"ח ה"י. שם ה"ה.ה.רמב"ם פ"ד שם רמב"ם

ס"ו. תקי"ד סי' ס"ד.ו.או"ח רע"ז סי' או"ח הי"ז. פ"ה שבת הל' או"ח ז.רמב"ם ה"ז. פ"ב יו"ט הל' רמב"ם

וס"ז. ס"א תצ"ז ס"א.ח.סי' תקט"ו סי' או"ח ה"י. שם ס"ב.ט.רמב"ם תק"ז סי' או"ח הי"א. שם רמב"ם

ס"א.י. תק"ב סי' או"ח ה"א. פ"ד שם רנ"ז.יא.רמב"ם סי' ס"א.יב.או"ח תקי"ד סי' או"ח ה"ב. שם רמב"ם

ברמ"א.יג. שם ס"ט.יד.או"ח שם ס"ח.טו.או"ח סק"ד.טז.שם תקי"ט אברהם פ"ה יז.מגן שם רמב"ם

ס"א. תקט"ז סי' או"ח ס"א.יח.ה"ו-ז. תקכ"ז סי' או"ח ה"א. פ"ו שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תסז סדר

מלאכה לעשׂ וֹ ת ׁש ֹּלא נצטוּ ינוּ  ולכן לב)ׁש לּ וֹ , מצוה חינוך  את(עיין והמחלּ ל . ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

ימים, ׁש בעה והם ׁש בּ ת, נקראים הם ׁש גּ ם ׁש בּ ת מחלּ ל כּ אלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַהּמ וֹ עדוֹ ת

אחד יוֹ ם ה!נה, ראׁש  אחד יוֹ ם עצרת, אחד יוֹ ם ּפ סח, ׁש ל ואחרוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִראׁש וֹ ן

ׁש הוּ א ה!בּ ת יוֹ ם נגד ׁש בעה והם סכּ וֹ ת, ׁש ל ואחרוֹ ן ראׁש וֹ ן העשׂ ירי, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌�◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָצוֹ ם

ג)ׁש ביעי כג , ויקרא אריה .(גור  ְ◌ִ◌ִ◌
הקודמת. במצוה עיין מקומות מראה

רצט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הּפ סח ימי ׁש בעת כּ ל מוּ סף קרבּ ן קי"ב)להקריב עשה (מצות ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

הּפ סח,צוּ ה  ימי ׁש בעת בּ כל מוּ סף קרבּ ן להקריב הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ח)ׁש נּ אמר כג , ימים'.(ויקרא ׁש בעת לה' א!ה 'והקרבּת ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הּמ צוה. כּ למ�רׁש י היּ מים בּ קד!ת להרבּ וֹ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש רצה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌�◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

לפי נפעל האדם כּ י הּת וֹ רה, ולּמ וּ ד בּ קרבּ נוֹ ת וּ להוֹ סיף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַה!בוּ ע

כּ תיבאמעשׂ הוּ  וּ בקּ רא ב). כג, מקראי(ויקרא  אתם ּת קראוּ  אׁש ר ה' מוֹ עדי 'אלּ ה ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

'מקראי בּ הם כּ ׁש קּ ראוּ  ה'' 'מוֹ עדי ׁש הם וּ פרוּ ׁש וֹ  מוֹ עדי', הם אלּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹקדׁש 

הלכות  משנה

ד' ממעביר חוץ חדש, דבר ידה על שמתחדש

לרשות  מרשות והוצאה הרבים ברשות אמות

זה. והבן דבר, בו נתחדש לא אפילו שחייב

ונקבות, בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג

ש"א-ש"ב. רצ"ז במצוות עוד ועיין

זה.רצט) לחג מוסף קרבן מצות מהות

בכל  מוסף קרבן להקריב עשה

השביעי, יום עד פסח של הראשון מיום יום,

ואיל  שנים פרים והם חדשים, ראשי כמוסף

עולות, הכל שנה, בני כבשים ושבעה אחד

הנאכלת  חטאת ונסכיהם ב ושעיר ומנחתם ,

ושני  שמן ההין וחצי לפר, עשרונים שלשה

כנסכו  ויין לכבש, ועשרון לאיל .ג עשרונים

זה. את זה מעכבים היום הקרבנות אין

אין  וכן התמידין, מעכבין המוספין ואין

המוספין  ולא המוספין, מעכבין התמידין

והאילים  הפרים, וכן זה, את זה מעכבין

אלא  לו אין זה, את זה מעכבין אין והכבשים,

כגון  כראוי לו אין מין מאותו וגם אחד, מין

יש  לו, שיש מה מקריב בו, וכיוצא אחד פר

חינוך.א.רצט) ה"ג.ב.עיין פ"ז תמידין הל' ה"ד.ג.רמב"ם פ"ב הקרבנות מעשה הל' שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תסח 

מתאוּ ים אּת ם אם אבל מוֹ עדי'. 'הם אז הּת וֹ רה, לּמ וּ ד ׁש הוּ א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקדׁש '

ֹלא מוֹ עדיכם נקראים הם גּ וּ פכם, וּ לשׂ ּמ ח ולׁש ּת וֹ ת לאכל כּ די ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלּמ וֹ עדים

'מקראי' ואמר נפׁש י'. שׂ נאה וּ מוֹ עדיכם 'חדׁש יכם נאמר זה ועל ה', ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲמוֹ עדי

וזּמ וּ ן לאכילה זּמ וּ ן צריכי, ּת רויהוּ  וזּמ וּ ן, קריאה לׁש וֹ ן והוּ א רבּ ים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ לׁש וֹ ן

האכילה אוֹ תּה  ׁש ּת היה וּ בלבד הלּ ּמ וּ ד, גּ ם יהיה האכילה ׁש עם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְללּמ וּ ד.

הּמ וֹ עד לכבוֹ ד אלּ א גּ וּ פוֹ  לשׂ ּמ ח כּ וּ נתוֹ  ּת היה ׁש ֹּלא כּ לוֹ מר כהןקדׁש , (שפתי ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ב) כג, ויקרא בּ קּ ד!ה.(צפת ) להוֹ סיף מוֹ כיח וּ ׁש מוֹ  'מוּ סף' קרבּ ן בּ א ולכן ,ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌

קצ"ח. עשין סמ"ג מ"ב-מ"ג, עשה מצוות המצוות ספר פ"ז, תמידין הל' רמב"ם

ש ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּפ סח ׁש ל ׁש ביעי בּ יוֹ ם קי"ג)לׁש בּ ת עשה (מצות ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ּפ סח,צוּ ה  ׁש ל ׁש ביעי בּ יוֹ ם עבוֹ דה מּמ לאכת לׁש בּ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ח)ׁש נּ אמר כג , קדׁש '.(ויקרא מקרא ה!ביעי 'וּ ביּ וֹ ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌

הלכות  משנה

להקריב  יכול ואינו זה, את זה מעכבין כולם לו

זה  בלא .ד זה

ואיל. כבש פר שתי גדרי בן הוא סתם ופר

ועד  פר, נקרא משנה שיצא ומיד שנים,

הם  שעיר או כבש להקריב, כשר שנים ג' בן

שנה  בדיוק ה בני לשעה משעה ונמנים איל ו . .

עד  שניה, בשנה יום שלשים משנכנס נקרא

ואין  זקן, הוי שנים משתי יותר שנים, שתי בן

אותו  כשר ז מקריבין הקריבו ואם .ח ,

נסכים. הנסכין,תערובת מערבין אין ולעולם

ונסכי  לבדם, הפרים נסכי אלא

לבדם  או ט האילים בפר פר נסכי נתערבו .

לוג  שני שוה שבלילתן כיון איל, בנסכי

בנסכי  פר נסכי נתערבו כשר. בדיעבד לעשרון

כבש  ונסכי לוגין שני ואיל פר דנסכי כיון כבש

קודם  נתערבו אם לעשרון, לוגין שלשה

בפני  אחד כל שנתבללו ולאחר פסול, הבלילה

כשרים  וביין י עצמו ושמן, בסולת הוא זה ודין ,

נתערבו  אם לכתחילה אפילו לערב מותר

אסור  לאו ואם והשמן, בזמן יא הסולת ונוהג .

לעבודה. הראויין כהונה בזכרי הבית

טוב.ש) יום דיני לשבות פרטי עשה מצות

שוה  ודינו פסח של השביעי ביום

חינוך.ד. מנחת ועיין ה"כ, פ"ח תמידין הל' הי"ד.ה.שם פ"א הקרבנות מעשה הל' הי"ג.ו.רמב"ם שם

י"ד.ז. הי"א הל'ח.שם למלך חינוך.משנה מנחת ה"ו. פ"ב מזבח הט"ו.ט.איסורי פ"י תמידין הל' רמב"ם

חינוך.י. מנחת הט"ו, שם משנה כסף הי"ז. הי"ח.יא.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תסט סדר

הּמ צוה. לעילמ�רׁש י !נּ תבּ אר רצז-רחצ)מה ה!ביעי(מצוות  ׁש בּ יּ וֹ ם ועוֹ ד . ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הלכוּ  ישׂ ראל 'וּ בני היּ ם ׁש נּ קרע לישׂ ראל גּ דוֹ ל נס בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

היּ ם' בּ תוֹ � כט)ביּ בּ ׁש ה יד , על(שמות  ּפ חד ונפל סוּ ף בּ ים טבּ עוּ  וּ מצרים , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌�◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

יוֹ צר ׁש קּ יּ ם עוֹ לם עד וּ לבנינוּ  לנוּ  וּ להגּ יד לסּפ ר ונתחיּ בנוּ  מּפ ניהם, ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהגּ וֹ ים

ׁש הׁש ליכוּ  וּ לפי היּ ם. וּ בזּ ת מצרים בּ זּ ת לאבוֹ ת, !נּ דר מה לבּ נים יתבּ ר� ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹכּ ל

מדּ ה כּ נגד מדּ ה סוּ ף ים בּ מי טבּ עוּ  נילוּ ס בּ מי הבבלי)הילדים (לר"מ  מצות  (טעמי ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌�◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

קפג) תעשה  בּ ּה לא דּ כתיב הצּ דּ יק יוֹ סף וּ בזכוּ ת יב). לט, ויּ צא(בראשית  'ויּ נס ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מּמ נּ ה להּמ לט יכל וֹלא יוֹ ם יוֹ ם אדוֹ ניו אׁש ת דּ חקּת וּ  כּ אׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהחוּ צה',

ולהיוֹ ת הזּ ה בּ עוֹ לם עּמ ּה  לׁש כּ ב ׁש ֹּלא כּ די בּ יּ ם עצמוֹ  להׁש לי� ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהסכּ ים

הבּ א בּ עוֹ לם ואמרוּ אעּמ ּה  ויּ נס, היּ ם ראהוּ  לפיכ� ׁש לב, 'ארוֹ נוֹ  ראה מה ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

ראה' קיד)יוֹ סף עשה מצות  הבבלי) (לר"מ מצות  טעמי  .(עיין ֵ◌ָ◌ָ◌

לא ק"ס עשה מצות המצוות ספר פ"א, טוב יום שביתת הל' רמב"ם כא: מכות ח. ביצה

תצ"ה. סי' חיים אורח ע"א, לאוין ל"ד עשין סמ"ג שנ"ד, תעשה

הלכות  משנה

מצוות  לעיל עיין פסח של ראשון ליום

הולך ג רצ"ז-רח"צ  דינים, קצת עוד ואכתוב .

לי  תן לו ואומר אצלו הרגיל חנווני אצל אדם

לו  יזכיר שלא ובלבד אגוזים, כ' או ביצים י'

כבר  יאמר שלא כלומר במנין, וכן מידה, סכום

ועתה  עשרים אחרת פעם ממך לקחתי

ארבעים  הכל סך הרי לי ד עשרים מלא אומר ,

רק  ידוע, שמידתו בדבר אפילו יין זה צלוחית

והמידה  הסכום לו יאמר ואסור ה שלא .

להניח  ואפילו טוב, ביום במאזנים לשקול

אסור  העכברים מן לשמור המאזנים .ו בכף

בדבר  להוציא שלא ליזהר יש הוצאה ולענין

צורך  פנים כל על או נפש אוכל צורך שאינו

טוב  בזה.ז יום נזהרים אינם והעולם ,

תבשילין. של עירובי טובים יומים  שני

עירבו  ולא ו' ה' ביום שחלו גליות

ביום  נזכר אם טוב, יום מערב תבשילין עירובי

ומתנה  ברכה, בלא לחבירו מערב ראשון

לא  כן אם חול ולמחר קודש היום אם ואומר

יהיה  קודש ומחר חול היום ואם לעירוב, צריך

כן  לעשות אפשר אי השנה ובראש עירוב, .ח זה

ח.א.ש) וישב תנחומא ו. יד, במ"ר ט.ב.ראה וישב תנחומא ח. פז, בר"ר וע"ע ב. קיד, תהלים מדרש

ה"א-ב.ג. פ"א יו"ט הל' ס"א.ד.רמב"ם תקי"ז סי' או"ח הכ"ג. פ "ד שכ"ג ה.שם ובסי' ס"ג, תקי"ז שם או"ח

ס"ב.ו.ס"ו. ת"ק סי' או"ח ה"כ. פ"ד שם סק"א.ז.רמב"ם שם ט"ז ועיין ס"א. תקי"ח סי' שם רמב"ם ח.או"ח

סכ"ב. תקכ"ז סי' או"ח והי"ג. הי"א פ"ו שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תע 

שא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּפ סח ׁש ל ׁש ביעי בּ יוֹ ם מלאכה נעשׂ ה קפ"ח)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

ׁש להזהיר  ׁש ביעי בּ יוֹ ם עבוֹ דה מלאכת נעשׂ ה ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר ח)ּפ סח, כג , מלאכת(ויקרא כּ ל קדׁש  מקרא ה!ביעי 'וּ ביּ וֹ ם ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

תעשׂ וּ '. ֹלא ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲעבדה

הּמ צוה. לעילמ�רׁש י נתבּ אר רצז-רחצ -ש )כּ בר מקוֹ ם(מצוות על עוֹ לה והכּ ל , ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌

כּ די הכּ תוּ בים מן מבאר הּפ ׁש וּ ט הּפ ׁש ט לפי טעם יׁש  עוֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד.

'זכר בּ בּ רכוֹ ת אוֹ מרים אנוּ  וכן עבדים, מבּ ית מּמ צרים צאתנוּ  יוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ זכּ ר

יׁש  וכי העוֹ לם, בּ חדּ וּ ׁש  גּ מוּ ר וּ מוֹ פת אוֹ ת הוּ א ׁש הנּ ס לפי מצרים', ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִליציאת

הלכות  משנה

צריך  עירובו על אחרים שיסמכו והרוצה

הנוסח  ואומר אחר ידי על להם  לזכות

בסידורים  ששכח ט המפורסם חכם תלמיד .

העיר, חכם על סומך ראשונה פעם לערב

לסמוך  מועיל ואינו פושע בכלל הוי ושניה

העיר  חכם חולקין י על ויש .יא ,

שבות כללים. משום עליו שחייבין דבר וכל

בשבת  מצוה ומשום רשות ומשום

טוב  ביום עליו ובכל יב חייבין מקום בכל ונוהג .

לשבות  אסור ועכו"ם ונקבות. בזכרים זמן

ה' לשם נתכוין אפילו כישראל, טוב יום לשם

מיתה. חייב שובת ואם בשבת, שאסור כמו

בס"ד. הארכתי ובחידושי

מתוך.שא) שנתבאר דיני כמו הלאו מדיני

להוסיף  יש ועוד ראשון, ביום

שלא  טוב ביום מלאכה העושה הלכות. איזה

וכיוצא  אורג או בונה כגון נפש אוכל לצורך

זה  לאו על עבר והעברה א בהם הוצאה .

נפש, אוכל לצורך שלא אפילו מותר והבערה

פנים  כל על טוב יום צורך שיהיה .ב ובלבד

שלא  חדש, אש להוציא הבערה ואסור הותרה

עליו  ולהוסיף מצוי באש .ג אלא

כדי מכבה. למעלה הנר פי את מסלקין אין

ממנו, השמן את מסירין ואין שתכבה

מן  הדולקות הפתילות את מסירין אין וכן

עצים  ויש שהדליקה עצים של אגודה השמן,

להסירם, שרי עדיין האור בהם אחז שלא

אסור  האור בהם שאחזה ואסור ד ואותם .

מכבה  שהוא מפני טוב ביום הגאז ,ה להוריד

אי  ואם יותר, שידליק להעלותו מותר אבל

סי"ב.ט. שם או"ח ה"ו. שם כ"ב.י.רמב"ם ס"ק ברורה משנה ועיין סק"ח. שם שם יא.ט"ז תשובה שערי

ו. ס"א.יב.ס"ק תקכ"ד סי' או"ח הי"ז. פ"א שם ה"ב.א.שא)רמב"ם פ"א יו"ט הל' רמב"ם ב.רמב"ם עיין

הסימן. בראש אברהם ומגן סק"א, ובט"ז ס"א. תקי"ח סי' או"ח ה"ד. סי'ג.שם או"ח ה"א. פ"ד שם רמב"ם

ס"א. ס"ב.ד.תק"ב תקי"ד וסי' ס"ב, שם או"ח ה"ג. שם קנ"ד.ה.רמב"ם סי' ח"י הלכות משנה שו"ת עיין



המלך מצות  היום  מצות תעא סדר

עת בּ כל לׁש נּ וֹ תם וּ בידוֹ  הנּ מצאוֹ ת, כּ ל וּ פוֹ על ויכוֹ ל חפץ קדמוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱאלוֹ ּה 

עקּ רי בּ כל מוֹ דים אנוּ  זוֹ  מצוה וּ בקיּ וּ ם לעינינוּ . בּ מצרים עשׂ ה כּ אׁש ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ חּפ ץ

כא)האמוּ נה מצוה כּ די(חינוך וּ ב!ביעי בּ ראׁש וֹ ן הּמ לאכה נאסרה ולכן , ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה!ם נפלאוֹ ת בּ סּפ וּ ר וּ להרבּ וֹ ת להתבּ וֹ נן ונוּ כל הענינים מכּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תּפ נּ ה

רצז-רחצ)יתבּ ר� מצוות  חינוך  ׁש אמרוּ (עיין וזה בּ יציאתו. לסּפ ר הּמ רבּ ה 'וכל ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌

בּ מלאכּת וֹ  עסוּ ק יהיה ואם הּמ צוה, טעם הוּ א כּ י מׁש בּ ח' זה הרי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים

הדּ בר. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיׁש כּ ח

הקודמת. במצוה עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

גודל  מחמת ישרף שהתבשיל לבשל לו אפשר

גוונא  דכהאי הגאז קצת להוריד מותר האש

הוא  נפש אוכל או ז צורך להדליק ואסור .

וצריך  טוב, ביום (עלעקטרי) החשמל לכבות

לבשל  חשמל תנורי להם שיש בבתים להזהיר

או  טוב יום קודם להדליקם שצריך ולאפות,

אף  אסור הללו דהתנורים ודע עכו"ם, ידי על

מדליק  זה ידי על כי למעלה גם לשנותן

גאז  או בעצים כמוסיף רק זה ואין .ח מחדש

אבל  שלו, במספרים תלוש הירק גוזזין אין

אותם  .ט מתקנין

טוב. ביום חלה חלה הפרשת מפרישין ואין

מערב  שנילושה מעיסה טוב ביום

השנה  בכל הפריש, ולא שכח ואם טוב, יום

ומצרפן  חלה שיעור טוב ביום עיסה עושה

טוב  יום בערב שנילושה אותה עם בכלי

אין  ואם טוב, ביום שנלושה מהעיסה ומפריש

והולך  אוכל טוב ביום שנילושה עיסה לו

מפת  ומשייר להפריש, ממנה קצת ומשייר

יחד  שנילושו כיון לכולם בפסח י אחד ובמצה .

מכל  שיור צריך לבדה, לישתה אחת שכל

בכלי  טוב יום לאחר ומצרפן ואחת אחת

כולן  על מאחת אומרים יא ומפריש ויש יב ,

מהני  דלא ואחד, אחד מכל שיפריש שטוב

צריך  זה ולפי נאכל, שכבר למה כלי צירוף

כשהיתה  מצה בכל חלה שיעור שיהיה

לא  ואם בזמנינו. מצוי אינו וזה שלימה

שלא  כגון טוב יום קודם בחלה נתחייבו

מותר  טוב, יום קודם שנאפו אף בכלי, צירפם

טוב  דביום כיון טוב ביום חלה להפריש

טוב  ביום שנילושה כעיסה הוי בחלה נתחייבו

זמן  ובכל מקום בכל ונוהג ממנה. שמפרישין

ונקבות. בזכרים

תי"ט.ומה"ת סי' ה"ד.ו.ח"א פ"ז ומצה חמץ הל' וברמב"ם פסח. של בהגה.ז.הגדה ס"א תקי"ד סי' או"ח

ע"ה. סי' ח"ז הלכות משנה שו"ת תכ"א.ח.ועיין סי' ח"א מה"ת הלכות משנה שו"ת שם ט.עיין רמב"ם

ס"ו-ז. תק"י סי' או"ח ה"ז. בהגה.י.פ"ג ס"ג תק"ו סי' או"ח ה"ח-ט. שם תצ"ז.יא.רמב"ם סי' חדש פרי

תק"ו.יב. סי' שם אפרים ביד מובא מק"ח



המלך מצות  היום  מצות סדר תעב 

שב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

עמר קי"ד)מצות עשה (מצות ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌

עלצוּ ה  יתר העמר מנחת ּפ סח ׁש ל ׁש ני בּ יוֹ ם להקריב הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ׁש נּ אמר מוּ סף, י-יא)קרבּ ן כג, קצירכם(ויקרא ראׁש ית עמר את 'והבאתם ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ה!בּ ת'. מּמ חרת לרצנכם העמר את והניף ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְוגוֹ '.

הּמ צוה. רז"למ�רׁש י !אמרוּ  טז.)מה הביאוּ (ר"ה  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  'אמר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וּ מביאין ׁש בּ .דוֹ ת', ּת בוּ אה לכם ׁש ּת תבּ ר� כּ די בּ פסח עמר ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְלפני

חסדּ וֹ  נזכּ ר למען יניפנּ ה, והכּ הן מּמ נּ ה נהנה טרם הכּ הן אל קצירּה  ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵראׁש ית

להם לחדּ ׁש  בּ ריּ וֹ תיו עם ׁש עוֹ שׂ ה ׁש מוֹ  וּ ברוּ � הוּ א בּ רוּ � הגּ דוֹ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוטוּ בוֹ 

ׁש נה ׁש נה למחיה הוּ א(חינוך)ּת בוּ אה בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  צוּ ה הּס וֹ ד דּ ר� ועל . ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וזחה שׂ מחה מרב ישׂ ראל חטאוּ  ׁש ּמ א ּפ סח ׁש ל ׁש ני יוֹ ם זה קרבּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב

הלכות  משנה

העומר.שב) שני מצות ביום המצוה. קיום

עשר  ששה יום שהוא פסח של

כבש  היום מוסף על יתר מקריבין בניסן,

התנופה  עומר עם מן א לעולה בא העומר .

ישראל ב השעורים  מארץ אלא בא ואינו ,ג ,

הטומאה  ואת השבת את .ד דוחה

יוצאין קצירתו. טוב יום ערב מעשהו, וזה

כריכות  ועושים דין בית שלוחי

העיירות  כל לקרקע, במחובר שעורים

בעסק  נקצר שיהא לשם מתכנסות הסמוכות

קוצרין  בזה, המינים דעת לבטל כדי גדול,

קופות  ובג' אנשים בג' שעורים סאין שלש

לכל  הקוצר אומר חשכה מגלות, ובג'

בא  הין, לו אומרים השמש בא שם העומדים

לו  אומרין השמש בא הין, לו אומרין השמש

והם  פעמים ג' שואל היה דבר כל על הין,

וכו', הין לו אומרין זה מגל פעמים, ג' משיבין

שבת  היה אם וכו', הין לו אומרין זו קופה

ואומרי  היום שבת להן וכו',אומר הין לו ן

קצור  לו אומרין והן אקצור אומר כך ואחר

מכלל  שיצאו הטועים מפני זה וכל וכו',

בתורה  שנאמר שזה ואמרו שני בבית ישראל

ומפי  בראשית, שבת היא השבת' 'ממחרת

טוב  יום אלא שאינה למדו .ה השמועה

הביאוהו הקרבתו. בקופות, ונתנוהו קצרוהו

ובוררין  וזורין חבטוהו, לעזרה,

מנוקב, באביב באור השעורין ומהבהבין

בו, מנשבת רוח שיהא בעזרה אותן שוטחין

סאין, השלש את וטוחנין לרחיים אותו נותנין

בי"ג  מנופה קמח אחד עשרון מהכל ומוציאין

ה"ג.א.שב) פ"ז תמידין הל' הי"א.ב.רמב"ם ה"ה.ג.שם ה"ד.ד.שם הי"א.ה.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תעג סדר

צוּ ה ולכן חוֹ רין. כּ בני ולׁש ּת וֹ ת לאכל מסבּ ין והם וּ מצּ ה, ּפ סח בּ מצות ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ עּת ם

אמר דּ אּת  כּ מה הרפה, הדּ ין מדּ ת לרצּ וֹ ת קרבּ ן ח)להקריב ה, 'והקריב(ויקרא  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

להבין יׁש  וּ בזה בּ ּת חלּ ה, חלקּה  ׁש ּת ּט ל כּ די ראׁש וֹ נה' לחּט את אׁש ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶאת

ותׁש כּ ח דּ וֹ ק ה.עוֹ רים מן שפח)וׁש בּ א מצוה (רדב "ז) דוד  .(מצודת  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

קצ"ט. עשין סמ"ג ע"ד, עשה מצות המצוות ספר פ"ז, תמידין הל' רמב"ם ו, פרק מנחות

שג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

חדׁש  לאכל קפ"ט)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ָ◌

ׁש יּ ׁש לםהזהיר  קדם חדׁש ה מּת בוּ אה לחם לאכל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌

ׁש נּ אמר בּ ניסן, ט"ז יד)יוֹ ם כג, תאכלוּ (ויקרא ֹלא וכרמל וקלי 'ולחם ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌

הזּ ה'. היּ וֹ ם עצם ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַעד

הלכות  משנה

עליו  ונותנין שמן בלוג אותו בוללין נפות,

במזרח  מניפו המנחות, כשאר לבונה קומץ

ככל  ומקריב ומוריד, מעלה ומביא מוליך

לכהנים  נאכלין ושיריים קצירתו ז המנחות, ,

בכהנים  ונקרב בישראל קרבן ח כשירה  והוא .

במהרה  שיבנה הבית בזמן ונוהג ציבור,

בימינו.

וזמנו.שג) נוהג האיסור חדש איסור

חיטה  המינין, בחמשת

ושיפון. שועל ושיבולת וכוסמין ושעורה

לאכול  מתירה העומר הקרבת המקדש בזמן

מיד, מותרין ובירושלים חדשה, מתבואה

מחצות  לאכול מותרים הרחוקים ובמקומות

מליקרב  משהין דין בית אין כי ואילך, היום

עצם  עומר, שאין הזה ובזמן חצות. לאחר עד

כולו  היום וכל העומר במקום מתיר היום

ימים  שני שעושים לארץ ובחוץ אסור,

עשר  שבעה יום בכל אסור גליות של טובים

לערב  .א עד

לעומר השרשה. קודם שנשרשה תבואה וכל

מתירה  בין ב העומר נשרשה ואם ,

מחלוקת  העומר והבאת העומר קצירת

השרישה  שלא תבואה ע:). (מנחות בגמרא

שיבוא  עד לאכול אסורה בניסן ט"ז קודם

וכן ו. השמאל, מן 'ושעורה עקב: פר' הליקוטים בספר וראה טו. ה, במדבר רמב"ן י . כג, ויקרא רקאנאטי עיין

הגבורות'. כל כח שהם וכו', גבורות ה' כללות היא והה' אותיות, ועשר מנצפ"ך, פעמים ב' עולה 'שערה' כי תמצא

הפתוחות  כי והטעם וסתומות, פתוחות כפולות מנצפ"ך אותיות 'סדר ב: דרוש הצלם דרושי שער חיים עץ  ועיין

דין'. והם גבורות הם וסתומות להשפיע, פתוחות שהם חסדים ה' הי"ב.ז.הם רמב"ם א.שג)חינוך.ח.שם

ס"א. רצ"ג סי' יו"ד ה"ב. פ"י אסורות מאכלות ה"ד.ב.הל' שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תעד 

הּמ צוה. חדׁש מ�רׁש י לאכל ׁש ֹּלא ׁש צּ וּ נוּ  יתבּ ר� לה!ם כּ בוֹ ד לחֹלק כּ די ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ָ◌

לחֹלק הדּ ין למדּ ת ּפ ה ּפ תחוֹ ן יהא ׁש ֹּלא כּ די העמר, ׁש נּ קריב ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹקדם

הוּ א ׁש ּת ּט ל קדם חדׁש ה מּת בוּ אה להנוֹ ת האדם יקדּ ים (לר"מ אם מצות  (טעמי ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֹ

קפו ) תעשה לא  לנוּ הבבלי) נאסר בּ ּת בוּ אוֹ ת הוּ א הבּ ריּ וֹ ת ׁש ל מחיתן ׁש עקּ ר וּ לפי .ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌

רז"ל !אמרוּ  מה כּ עין הּת בוּ אה, להּת יר קרבּ ן ׁש נּ קריב קדם (ברכותלהנוֹ ת ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מעל'לה.) בּ רכה בּ ֹלא הזּ ה מעוֹ לם הנּ הנה בּ נפׁש נוּ (חינוך)'כּ ל לקבּ ע כּ די גּ ם . ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

החיל את לי עשׂ ה ידי ועצם כּ חי ּת אמר וֹלא ה!וֹ ר, בּ כח הּת בוּ אה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

ׁש מוֹ גהזּ ה יתבּ ר� מאּת וֹ  הכּ ל אלּ א דּ אּת ד, כּ מה הוּ א ׁש לּ וֹ  כּ לּ וֹ  העוֹ לם וכל , ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ו )אמר ט, מדּ וֹ ת(נחמיה  בּ נפׁש נוּ  נקבּ ע זה וּ מּת וֹ � כּ לּ ם'. את מחיּ ה 'ואּת ה ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌�◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ׁש מוֹ  יתבּ ר� לבּ וֹ רא טוּ בוֹ  כּ פוּ י נהיה וׁש ֹּלא קצז)טוֹ בוֹ ת מצוה (רדב "ז) דוד  .ה(מצודת ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

לא המצוות ספר פ"י, אסורות מאכלות הל' רמב"ם ע. מנחות לט. קידושין מ"ט, פ"ג ערלה

רי"ז, סמ"ק פסחים, ערבי פרק רי"ף מ"ג-מ"ד, קמ"ב- לאוין סמ"ג קפ"ט-ק"צ-קצ"א, תעשה

רצ"ג-רצ"ו. סי' דעה יורה קס"ט, יראים

הלכות  משנה

הבא  ימים,ו עומר ג' היא השרשה שיעור .

העומר  זמן קודם ימים ג' זרע שאם כלומר

זו  בשנה ומותרת התבואה שנשרשה .ז ודאי

בזה ח והאחרונים  לדברי הרבה אבל ט הקשו ,

דבריו  ישבו .י אחרים

לארץ. איסור בחוץ אי הפוסקים ונחלקו

וגדולי  לארץ, בחוץ נוהג חדש

וסמ"ק  והסמ"ג והרמב"ם כהרי"ף הראשונים

לארץ, בחוץ דנוהג להו סבירא ועוד והחינוך

נוהג, דאינו שסוברים השיטות גדולי ויש

ובט"ז  בב"ח בזה שהאריכו מה יב ובש"ך יא ועיין

דעלמא  רובא שנהגו מה טעמים אחר וחיפשו

לאסור. ונכון לארץ, בחוץ חדש לאכול

חדש. להאוסרים,ספק אפילו מקום ומכל

תבואות  רוב כי לאסור לנו אין מספק

בתר  ואזלינן העומר קודם ונשרשות נזרעות

אחר  נזרעו שבודאי דידעינן לא אם רובא,

המרדכי  דעת בהיתר, נתערב אם העומר.

ולא  איסורין ככל דבטל דביצה קמא בפרק

ביורה  חדש והפרי מתירין, לו שיש דבר הוה

מפורשת, מגמרא עליו הקשה ק"ב) (סי' דעה

(סי' דעה ביורה שערים בית בשו"ת ועיין

יז.ג. ח, דברים רסט.ד.ע"פ מצוה (רדב"ז) דוד מצודת ט-י.ה.עיין כג, ויקרא (אלשיך) משה תורת ע"ע

ס"ג.ו. שם יו"ד ה"ד. שם סק"ב.ז.רמב"ם שם ש"ך ועיין וחידושי ח.תה"ד, מרבבה דגול הכסף נקודות עיין

שם. אייגר עקיבא התה"ד.ט.ר' דברי ורפ"ו.י.על רפ"ד ק' סי' סופר חתם בשם ה, ס"ק תשובה פתחי עיין

סק"ד.יא. סק"ו.יב.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תעה סדר

דש ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

קלי לאכל ק"צ)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ִ◌

ׁש יּ ׁש לםהזהיר  קדם חדׁש ה מּת בוּ אה קלי לאכל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌

ׁש נּ אמר בּ ניסן, ט"ז יד)יוֹ ם כג, עצם(ויקרא עד תאכלוּ  ֹלא 'וקלי ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הזּ ה'. ◌ֶ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

הּמ צוה. וּ מריםמ�רׁש י מהוֹ לל דּ בר ׁש אין וּ לפי למעלה, !נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

הכּ תוּ ב כּ מאמר טוּ ב, רב כּ הׁש ּפ עת וּ מחטיאם האדם בּ ני ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵלב

טו ) לב, ירצה(דברים בּ ן את כּ אב ׁש בּ !מים אבינוּ  לכן ויּ בעט'. יׁש רוּ ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ'ויּ ׁש מן

הנאה ׁש וּ ם ּפ יהם אל בּ א טרם כּ י לבבם. רוּ ם לבלּת י הּס דר זאת ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עשׂ וּ 

כּ ל קציר מראׁש ית יביאוּ  וקלי, מלּ חם מאוּ מה יטעמוּ  וטרם ה.דה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמּת נוּ בת

הכּ הן' אל קצירם ראׁש ית 'עמר ישׂ ראל בּ ני י)עם כג , ׁש אמרה(ויקרא  וּ לפי . ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

על(שם)ּת וֹ רה יעלה אל נחלה', לכם נתן אני אׁש ר הארץ אל תבאוּ  'כּ י ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌

וּ לבנינוּ  היא ולנוּ  מאבוֹ תינוּ  למוֹ רׁש ה הארץ נּת נה לנוּ  ולוֹ מר להרהר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲרוּ חכם

הלכות  משנה

המרדכי  דברי ליישב בזה נפלא דבר קי"א)

לו  שיש דבר היה חדש העומר דבזמן

תבין  תזכה ואם אינו, הזה ובזמן מתירין

שם  עיין הקדושים זמן יג דבריו בכל ונוהג .

לארץ  ובחוץ ישראל, בארץ ונקבות בזכרים

וגואל  מורה יבוא עדי הפוסקים מחלוקת

שלום. ויעשה צדק

קלי.דש) איסור חדשה גדר תבואה האוכל

פת, ממנה עשה שלא פי על אף

שקלה  אלא ברחיים, ריקדה ולא טחנה ולא

ואכל  ארעי בדרך באור השעורים או החיטים

חיטים  שלקח 'קלי' ופירוש לוקה, כזית מהן

ושורפן  צרכן כל נתבשלו שלא שעורים או

האש  על .א קצת

ואסור כללים. לוקה אינו מכזית פחות אכל

שיעור  חצי ככל התורה ואמרו ב מן .

לאומרו  צריך היה לא 'קלי' ה.) (כריתות ז"ל

קלי  על שמתחייב לחלק, הכתוב הזכירו אבל

ודעת  עצמו. בפני וכרמל לחם ועל עצמו בפני

ז"ל  של ג הרמב"ן אלו לאוין הג' למנות שאין

דאיסור  כיון אחד ללאו רק וכרמל וקלי חדש

אין  ואחד אחד לכל מלקות דיש אף הם, אחד

רכ"ה.יג. סי' ח"ב ובמה"ת צ"ג, סי' ובח"ו ר"ו, סי' ח"ה הלכות משנה בשו"ת ג"כ הל'א.דש)עיין רמב"ם

חינוך. ה"ג. פ"י אסורות ש"ג.ב.מאכלות מצוה חינוך מנחת ט.ג.עיין שורש המצות ספר



המלך מצות  היום  מצות סדר תעו 

נוֹ תן אני ּת מיד כּ לוֹ מר הוה, לׁש וֹ ן כּ תיב לכם' נתן אני 'אׁש ר כּ י ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ לם,

ּת וֹ רה ואמרה אחת, בּ פעם הּמ ּת נה נגמרה וֹלא 'וּ קצרּת ם(שם)אוֹ תּה  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

היא בּ רכה כּ י הארץ, ׁש ל 'קצירּה ' אלּ א קצירכם, אמר וֹלא קצירּה ' ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶאת

מּמ נּ וּ  הכּ ל כּ י הכּ ירוּ  ולכן ּת ברכוּ , כג ,וּ מבּ רכתּה  ויקרא  (אלשיך ) משה (תורת ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌

אסרהט-י) ֹלא מעוּ ט דּ בר אלּ א כּ ן לאכל דּ ר� דּ אין כּ יון נאמר וׁש ֹּלא .ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

תאכלוּ '. ֹלא 'וקלי ּת וֹ רה אמרה ולכן ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,

קודמת. במצוה עיין מקומות מראה

שה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

כּ רמל לאכל קצ"א)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌

ׁש יּ ׁש לםהזהיר  קדם החדׁש  מן כּ רמל לאכל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌

ׁש נּ אמר בּ ניסן, ט"ז יד)יוֹ ם כג, עצם(ויקרא עד תאכלוּ  ֹלא 'וכרמל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הזּ ה'. ◌ֶ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם

הלכות  משנה

ז"ל  הב"ח ודעת מלקיות. בחילוק ד להשגיח

עליו  ונחלקו עכו"ם, בשל נוהג אינו דחדש

בט"ז  עיין ז"ל, .ו ובש"ך ה האחרונים

דינים. קודם פרטי שליש שהביאה שיבולת

וחזר  העומר אחר ועקרה העומר

העיקר  אוסר התוספת והוסיפה, ושתלה

לראשונה  שיכר ז שהותר שעושים מקומות .

והאחרונים  לשתותו, אין חדשים משעורים

ט"ז  עיין לשתות שנהגו המנהג ליישב ח דחקו

היטב  שנילושה ט ובאר עיסה להחמיר. ונכון ,

אפילו  להקל יש חדש של בשמרים

חדש  של במשקה בזכרים י להמחמירים ונוהג .

לארץ  ובחוץ ישראל, בארץ זמן בכל ונקבות

מחלוקת.

האיסור.שה) קלויה גדר תבואה האוכל

העומר  שהקריב קודם בשבלים

כרמל  הנקרא וזה לוקה, ובהתראה ,א בעדים

בכזית  אולי ב ושיעורו ה.) (כריתות ובגמרא .

מיותר, שהוא אחר עצמו בפני קלי על יתחייב

יחד  מלקות וכרמל לחם על מתחייב ויהיה

כתביה  הלכתא למאי ומשני אחת, פעם

וכרמל  כקלי לחם לומר באמצע, לקלי רחמנא

ואחת. אחת כל על וחייב כקלי,

רצ"ג.ד. סי' סק"ד.ה.ביו"ד סק"ו.ו.שם ס"ה.ז.שם שם יו"ד ה"ה. שם סק"ד.ח.רמב"ם שם יו"ד

סק"ה.ט. ס"ה.י.שם סי' יעקב חינוך.א.שה)משכנות ה"ג. פ"י אסורות מאכלות הל' חינוך ב.רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תעז סדר

הּמ צוה. מּת בוּ אהמ�רׁש י לאכל והּמ קדּ ים בּ קּ וֹ דמת. !נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

אלּ וּ ף' מפריד 'נרגּ ן נקרא העמר הקרבת קדם טז,חדׁש ה (משלי ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

מכּ חוֹ תכח) רק גּ בוֹ ּה , מ!לחן להנוֹ ת רוֹ צה ׁש אינוֹ  בּ עצמוֹ  ׁש ּמ ראה ,ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֹ

מדּ ה כּ נגד מדּ ה לחם כּ כּ ר חסרוֹ ן לידי לבא וסוֹ פוֹ  (רדב"ז)הּט מאה, דוד  (מצודת  ַ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

שפח) מצוה ושם קצז . עלמצוה הרהוּ ר ׁש וּ ם ותחׁש ב ּת חרׁש  ׁש ֹּלא יׁש  נפלא ורמז .ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌

אלּ א בּ וֹ  ל+ ואין יתבּ ר�, כּ ל מיּ וֹ צר הוּ א מחדּ ׁש  חדּ וּ ׁש  אלּ א העוֹ לם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקדּ מת

ספירתן זמן התחלת עד חדׁש  אכילת הּת וֹ רה מנתה ולכן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִחדּ וּ ׁש וֹ .

בּ ׁש ביל אלּ א עוֹ למוֹ  כּ ל יוֹ צר חדּ ׁש  ׁש ֹּלא חזקה אמוּ נה להׁש ריׁש + ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחמ!ים,

עּמ וֹ  קׁש וּ ר החדׁש  וּ לפיכ� החמ!ים, לסוֹ ף לקבּ ל ישׂ ראל ׁש עתידין ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

קפו ) תעשה  לא הבבלי) (לר"מ מצות  הּמ ׁש יח(טעמי בּ יאת ׁש עד הרמז דּ ר� על ועוֹ ד .ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הּת וֹ רה' מן אסוּ ר 'חדׁש  וזה בּ ּת וֹ רה, חדׁש ים דּ ברים לחדּ ׁש  עצםגאסוּ ר עד ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

הזּ ה יט)היּ וֹ ם סי' יו "ד ובחלק  קמח. סי' או"ח חלק  סופר חתם .(שו"ת  ַ◌ַ◌ֶ◌

ש"ג. במצוה לעיל עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

דינים. העומר פרטי אחר שהשרישה תבואה

ואחר  בקרקע, החיטים מן וזרע וקצרה

בקרקע, החיטים ועדיין הבא העומר קרב כך

היו  כאילו העומר התירן אם ספק אלו הרי

שבטלו  מפני אותן יתיר לא או בכד, מונחין

אינו  ואכל מהם קלט אם לפיכך בקרקע,

מרדות  מכות אותו ומכין והראב"ד ד לוקה ,

אינו ה חולק  המחובר מן תבואה ואכל גחין .

ליה  והוה אדם, כל אצל דעתו דבטלה חייב

אכילתן  כדרך שלא .ו אוכל

איסורים. חינוך צירוף מסתפק ז ובמנחת

חצי  וקלי זית חצי אפוי לחם באכל

מב' שהם כיון למלקות, מצטרפין אם זית

מצטרף, אינו אחר משם שהוא וכל שמות

ברמב"ם  יש ח כמבואר דעתי עניות ולפי ,

יתחייב  אולי ה.) (כריתות חז"ל מלשון לפשוט

מלקות  וכרמל לחם ועל עצמו בפני קלי על

קלי  רחמנא כתביה הלכתא למאי אחת, פעם

כקלי, וכרמל כקלי לחם לומר באמצע

אמינא  הוה באמצע קלי לאו אי והנראה

אחד, מלקות וכרמל קלי אתרווייהו דיתחייב

ואחד  אחד כל על לחייב בא להוסיף וקלי

ועיין  ודו"ק. ודאי ומצטרפין לגרוע, לא אבל

ומצטרפין  אסורין) ד"ה (פט: בשבת תוס' עוד

זקיני  למורי שערים בית ובשו"ת למלקות,

ד"ש. לח:ג.מצוה ה"ה.ד.קידושין שם ע.ו.שם.ה.רמב"ם מנחות ע"פ ש"ג מצוה חינוך מצוה ז.מנחת

הט"ז.ח.ש"ג. פ"ד שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תעח 

שו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

העמר ספירת קט"ו)לסּפ ר עשה (מצות ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌

העמרצוּ ה  הבאת מיּ וֹ ם וׁש בוּ עוֹ ת, ימים יוֹ ם, מ"ט לסּפ ר הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌

ׁש נּ אמר בּ ניסן, ט"ז טו-טז)ׁש הוּ א כג , ה!בּ ת(ויקרא מּמ חרת לכם 'וּ ספרּת ם ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

מּמ חרת עד ּת היינה. ּת מימת ׁש בּ תוֹ ת ׁש בע הּת נוּ פה עמר את הביאכם ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִמיּ וֹ ם

יוֹ ם'. חמ!ים ּת סּפ רוּ  ה!ביעת ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה!בּ ת

הּמ צוה. מּמ צרים,מ�רׁש י בּ צאתם אבוֹ תינוּ  ׁש ּמ נוּ  היּ מים מנין לזכרוֹ ן ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

מּט מאת יוֹ תר נתרחקוּ  הם יוֹ ם יוֹ ם יעבר מדּ י אׁש ר בּ זה ◌ַ◌ְ◌�◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהראוֹ ת

ׁש ל עקּ רן ׁש היא הקּ דוֹ ׁש ה, ּת וֹ רתנוּ  מּת ן אל יוֹ תר וּ קרוֹ בים מצרים, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִגּ לּ וּ לי

הגּ דלּ ה לכל ועלוּ  מּמ צרים נגאלוּ  וּ בׁש בילּה  הזּ ב(חינוך)ישׂ ראל ׁש נּ צטוּ וּ  וּ כמוֹ  . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הלכות  משנה

שאר  בכל ונוהג ד). אות קנ"ז (סי' דעה ביורה

חדש. כדין דיניה

לכתחילה.שו) פסח המצוה של שני בליל

מתחילין  ערבית תפלת אחר

הבא  רק כן לנהוג ואין הסדר, אחר לספור

ושכרו  בציבור לספור אדם כל ועל ה', בסוד

לעצמו  לספור אחד כל על ומצוה מכופל.

ומצוה  תחילה, ולברך מעומד לספור וצריך

ושבועות  יומי .א למימני

סופר בשכח. הלילה תחילת לספור שכח

עד  נזכר לא ואם הלילה, כל והולך

ביום, ברכה בלי היום אותו סופר הבוקר

שכח  הברכה, עם סופר הלילות כל ושאר

בלילה  לא מהימים באחד בירך ולא לגמרי

ברכה  בלי ימים בשאר סופר ביום ונכון ב ולא ,

לצאת  ולכוון הכנסת חזן מן הברכה לשמוע

צריך  אם הוא הפוסקים דמחלוקת כיון בה

לברך.

ספיקות. הפוסקים כמה נחלקו ספירה ג עוד

דרבנן. או הוא דאורייתא הזה בזמן

הכוכבים, צאת קודם לספור אין ולכתחילה

לסמוך  יש הציבור עם כשמתפלל ובדיעבד

בין  ולברך דרבנן דהוה המקילין דעת על

בלי ד השמשות  הספירה ולומר לחזור ונכון ,

נהגו  מעשה אנשי לילה. ודאי כשכבר ברכה

בכל  פעמים עשרה עד ולספור ולחזור לספור

ברכה  בלי האחרונים ה יום ונסתפקו כשכתב ו .

דיבור. בלי בזה יצא אי הספירה יום

ס"א.א.שו) תפ"ט סי' או"ח הכ"ב-כג-כד. פ"ז ומוספין תמידין הל' שם ב.רמב"ם ועיין ס"ז-ח. שם או"ח

סק"כ. היטב הכ"ד.ג.בבאר שם רמב"ם פסחים. סוף י"ב.ד.ר"ן ס"ק שם היטב ובבאר ס"ב. שם או"ח

תשכ"ו.ה. סי' ושלום חיים ודרכי ק"ד. סי' יחזקאל מראה תשובות סק"ו.ו.עיין שם או"ח תשובה שערי עיין



המלך מצות  היום  מצות תעט סדר

לסּפ ר נצטוּ וּ  הנּ פׁש  לטהרת כּ ן גּ וּ פם, לטהרת נקיּ ים ׁש בעה לסּפ ר ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהזּ בה

ׁש בעה ּפ עמים טו )ׁש בעה כג, ויקרא המור צרור ועיין צז: ח "ג בּ אה(זוה"ק  זה ועל . ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הּמ זמוֹ ר הּס פירה אחר לוֹ מר קדמוֹ נינוּ  ב -ח)הּמ נהג סז , יחנּ נוּ '(תהלים  'אֹלקים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

היּ מים כּ נגד ּת בוֹ ת וּ מ"ט ה!בוּ עוֹ ת, כּ נגד ּפ סוּ קים ׁש בעה בּ וֹ  יׁש  כּ י ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוגוֹ ',

סז) שער יצחק ׁש בעים(עקידת  בּ הם ׁש נוֹ תינוּ  ימי כּ י יׁש  גּ דוֹ ל רמז הּס וֹ ד דּ ר� ועל .ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

יוֹ מי לממני וּ מצוה הם, ספוּ רים חיּ ינוּ  ימי והיּ מים ׁש נים, לעשׂ ר ׁש בוּ ע ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָׁש נה,

בּ  יוֹ ם מּמ נּ וּ  יעבר ׁש ֹּלא ׁש בוּ עוֹ ת, לממני ׁש כּ ןוּ מצוה וכל לוֹ  הראוּ י ּת קּ וּ ן לי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

טהוֹ רה הנּ ׁש מה ׁש נּ ׁש יב עד היּ מים כּ ל וּ לתקּ ן וּ לקדּ ׁש נוּ  לטהרנוּ  כּ די ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָׁש בוּ ע,

העליוֹ נה טו-טז)לקּ ד!ה כג, ויקרא  אלשיך  .(עיין ַ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

סי' סמ"ק ר', עשין סמ"ג קס"א, עשה מצות המצוות ספר פ"ז, תמידין הל' רמב"ם סו. מנחות

תפ"ט. סי' חיים אורח קי"ד, מצוה יראים קמ"ח,

הלכות  משנה

דינים. בזמן פרטי לחבירו לומר ואסור

כך  היום שספר קודם הספירה

ולברך  לספור עוד יוכל דלא טעו ז בספירה, .

חוזרים  יום מבעוד ובירכו המעונן ביום

הברכה  עם משתחשך פטורות ח לספור נשים .

העומר  באמצע ט מספירת שנתגדל קטן

בקטנותו  ספר אם בברכה משלים .י הספירה

בראשונים  .יא ועיין

המפרשים. למה קושיות שתירצו מה

ולא  העומר ספירת על מברכין

סופרים  ואין נקיים. ז' זבה ספירת על מברכין

האריכו  והאחרונים בספירה, דיומא ספיקא

עוד יב בטעמו  לומר נראה דעתי ולעניות ,

הדבר  יתודע שבועות עד דממילא משום

פסח, היה מתי יוצאים שהשלוחין בזמן אפילו

בספיקא  הספירה זמן כל לספור יוכלו ולא

מקום  בכל ונוהג והבן. כן תיקנו לא דיומא,

בזכרים. זמן ובכל

ס"ד.ז. שם ס"ב.ח.או"ח א'.ט.שם ס"ק שם אברהם מגן הכ"ד. שם ועין י.רמב"ם חינוך. מנחת עיין

ר"ל. סי' ח"ג הלכות משנה בשו"ת ועיין סק"כ. שם או"ח תשובה וספרה.יא.שערי ד"ה עב. כתובות תוס' עיין

כ"ז. סי' רדב"ז שם.יב.ובתשובות בכתובות הפלאה עיין



המלך מצות  היום  מצות סדר תפ 

שז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ עצרת הלּ חם ׁש ּת י קט"ז)מצות עשה (מצות ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌

מחּט הצוּ ה  חמץ לחמים ׁש ּת י ה!בוּ עוֹ ת חג בּ יוֹ ם להביא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

ׁש נּ אמר קרבּ נוֹ תיה, עם יז)חדׁש ה כג, לחם(ויקרא ּת ביאוּ  'מּמ וֹ ׁש בתיכם ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ּת אפינה'. חמץ ּת היינה סלת עשׂ רנים ׁש ני ׁש ּת ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּת נוּ פה

הּמ צוה. רז"למ�רׁש י !אמרוּ  טז.)מה הביאוּ (ר"ה ּת וֹ רה אמרה מה 'מּפ ני ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אמר האילן, ּפ רוֹ ת זמן ׁש בּ עצרת מּפ ני בּ עצרת, הלּ חם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ּת י

לכם ׁש יּ תבּ רכוּ  כּ די בּ עצרת הלּ חם ׁש ּת י לפני הביאוּ  הוּ א בּ רוּ � ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 

לוֹ , וֹלא הוּ א לטוֹ בתנוּ  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש צּ וּ ה כּ ל כּ י והכּ לל האילן'. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵּפ רוֹ ת

בּ ברכּ ת טוּ בוֹ  מרב ׁש חפץ בּ נוּ , ה!ם חפץ ויׁש לם ּת בוּ אתנוּ  ּת תבּ ר� ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוּ למען

הלכות  משנה

הלחם.שז) שתי אינם מעשה הלחם שתי

ומן  הארץ מן אלא באים 

החיטים א החדש  ג'ב ומן מביאין מעשהו, וזה .

כדרך  בהם ובועטין אותן ושפין חיטים סאין

מהן  ומנפין סולת, אותם וטוחנין המנחות, כל

נפה, עשר בשתים מנופה סולת עשרונים שני

ומחצה  לסאה עשרון או ג נמצא בסאין ריבה .

כשר  מן ד מיעט יביאו החדש מן מצאו לא .

להרמב"ם  כלל ה העליה יביאו לא ולהראב"ד ,

ואופין  חמץ, אותו אופין פסול. הביאו ואם

את  לא דוחה שאינו טוב, יום מערב אותו

טוב  היום את ולא ועריכתן ו השבת לישתן .

המנחות  ככל בפנים ואפייתן עושין ז בחוץ .

טפחים  ז' חלה כל אורך מרובעות, חלות שתי

אצבעות  ד' וגובהה טפחים ד' .ח ורחבה

אילים הקרבתן. ושני פר הלחם עם ומקריבין

ושעיר  עולות, הכל כבשים, ושבעה

שלמים  זבחי כבשים ושני מניף ט חטאת .

ושוחטן  חיים השלמים כבשי עם הלחם

ומניחן  אחד מכל ושוק חזה לוקח ומפשיטן,

הכל  ומניף מלמטן יד מניח הלחם, שתי בצד

זה  הניף ומוריד, מעלה ומביא מוליך כאחד,

וחצי  יום אותו כל ונאכלות כשר, זה אחר

.י הלילה 

וקרבנותיהן. הלחמים החלות עיכוב שתי

שני  וכן זו את זו מעכבות

שני יא הכבשים  מעכבים הלחם ושתי .

שתי  מעכבין אין הכבשים ושני הכבשים

בראב"ד  ועיין הבאות יב הלחם, הלחם שתי .

ה"ב.א.שז) פ"ח תמידין הל' ה"ב.ב.רמב"ם פי"ב הקרבנות מעשה הל' ה"ג-ד.ג.שם תמידין הל' שם

ה"ה.ד. ה"ב.ה.שם ה"ח-ט.ו.שם ה"ז.ז.שם ה"י.ח.שם ה"א.ט.שם הי"א.י.שם שם יא.שם

הט"ו.יב.הי"ד. שם



המלך מצות  היום  מצות תפא סדר

רב)בּ ריּ וֹ תיו מצוה  (טובייאנה) החיים עץ ועיין שב . מצוה חינוך לפי(עיין הרמז דּ ר� ועל . ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

רז"ל !אמרוּ  מי"ז)מה פ "ג  קמח(אבות  אין ואם קמח אין ּת וֹ רה אין 'אם ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

לחם ׁש ּת י להקריב ּת וֹ רתנוּ  מּת ן בּ יוֹ ם הּת וֹ רה צוּ תה ולכן ּת וֹ רה', (עייןאין ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

רב) מצוה (טובייאנה) אברהם ז"לאשל  !אמרוּ  מה לרּמ ז וגם מ"ד), פ "ו הוּ א(שם  'כּ � ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

חמץ וּ באים למוֹ תרוֹ ת. נתאוּ ה וֹלא ּת אכל', בּ ּמ לח ּפ ת ּת וֹ רה ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ רכּ ּה 

רז"ל !אמרוּ  מה על ל:)לרמז ּת וֹ רה(קידושין לוֹ  וּ בראתי הרע יצר 'בּ ראתי ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הרע היּ צר הוּ א וחמץ כּ נגדּ וֹ , רקיגּת בלין' חמץ קרבּ ן ׁש וּ ם בּ אה ֹלא ולכן ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ראׁש ית' הּת וֹ רהיד'קרבּ ן אלּ א הרע היּ צר נגד מוֹ עיל דּ בר ׁש אין כלי, (עיין ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יא) ב , ושם טז. כג, ויקרא ּפ ה,טויקר  וׁש בּ על ׁש בּ כתב ּת וֹ רה נגד ׁש ּת ים וּ באה ,ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

הם וּ מזּ ה ׁש 'ּמ זּ ה הדּ בּ רוֹ ת עשׂ רת ׁש היוּ  הלּ וּ חוֹ ת נגד עשׂ רוֹ נים ׁש ני ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָוּ באה

טו )כּ תבים' לב, עּמ וּ דיה(שמות 'חצבה כּ י כּ בשׂ ים, ׁש בעה על וּ באה . ְ◌�◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ּת וֹ רהטזׁש בעה' וּ כנגד ותלמוּ ד, וּ מׁש נה מקרא כּ נגד אילים וּ ׁש ני אחד וּ פר , ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

וּ כתוּ בים (טובייאנה נביאים החיים עץ שם)(עיין (. ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ר"ב. עשין סמ"ג מ"ו, עשה מצות המצוות ספר פ"ח, תמידין הל' רמב"ם סח: מנחות

הלכות  משנה

ויצאו  צורתן ותעובר יונפו כבשים בלא

כבשים  ימצאו שמא גזירה השריפה, לבית

כבשים  בלא לחם ויביאו הבאה .יז לשנה

בחיטים  נסתפקו סט:) (מנחות  ובגמרא

הלחם, לשתי כשרים אי מהעבים שירדו

קורא יח וברמב"ם  אני אם ספק בהם שיש

עוד  לומר יש וקצת 'ממושבותיכם', בהם

דכל  כיון כן, נסתפקו לא מנחות דבשאר

מעבים  שירדו כיון והני מצה, באות המנחות

חמץ  דבאים כיון הלחם שתי אבל פסולים,

בזכרי  הבית בזמן ונוהג להו. מספקא שפיר

כהונה.

הרע'.יג. היצר שהוא 'החמץ שמות: פר' (לאריז"ל) תורה ליקוטי יא-יב.יד.עיין ב, תפארת טו.ויקרא ע"ע

פכ"ה. (מהר"ל) א.טז.ישראל ט, הט"ז.יז.משלי ה"ג.יח.שם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תפב 

שח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ה�בוּ עוֹ ת בּ חג מּמ לאכה קי"ז)לׁש בּ ת עשה (מצות ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ו'צוּ ה  ׁש הוּ א ה!בוּ עוֹ ת בּ חג עבוֹ דה מּמ לאכת לׁש בּ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר נפׁש , אכל לצר� !ּמ יחד מה לבד כא)בּ סיון, כג, 'וּ קראתם(ויקרא ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

קדׁש '. מקרא הזּ ה היּ וֹ ם ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ עצם

הּמ צוה. הוּ אמ�רׁש י בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  לנוּ  ונגלה לוֹ , ׁש קּ וּ ינוּ  היּ וֹ ם זה כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ דכתיב עוֹ למית קד!ה כא)וקדּ ׁש נוּ  ב, לי(הושע 'וארשׂ ּת י� ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וׁש נה ׁש נה בּ כל וצרי� בּ תוֹ כנוּ . נטע עוֹ לם וחיּ י אמת ּת וֹ רת לנוּ  ונתן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם',

הּת וֹ רה בּ קיּ וּ ם זריז ולהיוֹ ת וּ ברקים, והקּ וֹ לוֹ ת החרדוֹ ת כּ ל לזכּ ר הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

סעוּ דה ׁש עוֹ שׂ ים וה.רים הּמ לכים וּ כדר� יכלּת נוּ , בּ כל בּ ּה  ולעסק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּמ צוֹ ת

בּ מלאכה מתעּס ק ואם הראׁש וֹ ן, הבּ רית וּ לחזּ ק אּפ ריוֹ נם ליוֹ ם ׁש נה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

זה לכל לבּ וֹ  נוֹ תן אינוֹ  לעסקיו קפ)וּ פוֹ נה תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות  טעמי .(עיין ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

הלכות  משנה

ממלאכה המצוה.שח) לשבות עשה מצות

השבועות  ושביתתו א בחג ,

פסח  של ושביעי לראשון עניניו בכל שוה

וכל  ש'-ש"א) (רצ"ז-רח"צ במצותם לעיל עיין

מותר  נפש אוכל .ב מלאכת

דינים. הרבה פרטי מלאכות אבות העושה

שזרע  כגון אחת, בהתראה טוב ביום

חילוק  אחת, אלא לוקה אינו וארג, וסתר ובנה

ליום  מלאכות חילוק ואין לשבת מלאכות

וכיוצא ג טוב  מפתח או קטן להוציא ומותר .

טוב  יום לצורך שהם .ד באלו

הצורך. מן יותר אשה לבשל ממלאה

צריכה  שאינה פי על אף בשר קדירה

חתיכות  כמה אדם ומולח אחת, לחתיכה אלא

אלא  צריך שאינו אע"פ אחת בבת בשר

בזה  וכיוצא אחת, טוב ה לחתיכה ביום בישל .

ולא  אורחים בשביל או ביום, בו לאכול כדי

בין  למחר תבשיל אותו לאכול מותר באו,

ואם  יערים, שלא ובלבד בשבת ובין בחול

מפני  יו"ט, שאחר בשבת אפילו אסור הערים

מבמזיד  יותר במערים מקום ו שהחמירו ומכל .

ערב  ונזכר תבשילין עירוב לערב ששכח מי

טוב, ליום בשר קדירה ממלא בבוקר שבת

ה"א-ב.א.שח) פ"א יו"ט הל' ה"ד.ב.רמב"ם ה"ג.ג.שם וסי'ד.שם ס"א, תצ"ה סי' או"ח ה"ד. שם

ס"א. ס"ו.ה.תקי"ח תק"ז וסי' ס"א-ב. תק"ג וסי' ס"ה. ת"ק סי' או"ח ה"י. שם הי"א.ו.רמב"ם שם רמב"ם

סכ"ג-כד. תקכ"ז סי' או"ח



המלך מצות  היום  מצות תפג סדר

בּ ירוּ ׁש למי ה "ח)ואמרינן פ"ד  ֹלא(ר"ה וּ בעצרת חּט את כּ תיב הקּ רבּ נוֹ ת 'בּ כל ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌

הּת וֹ רה ׁש קּ בּ לּת ם מיּ וֹ ם לישׂ ראל הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  להם אמר חּט את, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ תיב

ולזה ה!בוּ עוֹ ת. בּ חג לשׂ מח יׁש  כּ ן ועל מימיכם', חטאתם ֹלא כּ אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם

בּ אמרוֹ  יוֹ סף רב סח :)כּ וּ ן בּ ׁש וּ קא'.(פסחים  איכּ א יוֹ סף כּ ּמ ה יוֹ מא האי לאו 'אי ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

תעשה לא קפ"ב עשה מצות המצוות ספר פ"א, טוב יום הל' רמב"ם כא: מכות ח. ביצה

תצ"ה. חיים אורח קי"ב, יראים ע"ב, לאוין ל"ה עשין סמ"ג שכ"ה,

שט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

עצרת בּ יוֹ ם מלאכה לעשׂ וֹ ת קצ"ב)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌

ה!בוּ עוֹ ת,הזהיר  בּ חג עבוֹ דה מלאכת לעשׂ וֹ ת ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

כא)ׁש נּ אמר כג, תעשׂ וּ '.(ויקרא ֹלא עבדה מלאכת 'כּ ל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌

הּמ צוה. מהמ�רׁש י לפי בּ זה גּ דוֹ ל רמז ויׁש  למעלה. !נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

רז"ל מ "ה)!אמרוּ  פ "ג מעבירין(אבות  ּת וֹ רה על עליו המקבּ ל 'כּ ל ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

עוֹ שׂ ים אחרים אּמ נוּ תוֹ  ׁש ּת וֹ רתוֹ  וּ מי ארץ', דּ ר� ועל מלכוּ ת על ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌�◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

הלכות  משנה

לכתחילה, ואפילו לשבת אוכל שנשאר ומה

זו  מקדירה ואוכל אכילה קודם דמבשל .ז כיון

להם  לעשות לישראל קמח שנתנו החיל בני

לתינוק  ממנו פת כשנותנין אם טוב ביום פת

להם  לאפות  מותר מקפידין, .ח אין

טוב. ביום מותר מוקצה בשבת שמותר וכל

ביום  אסור מוקצה ויש טוב, ביום

חולקין  ויש בשבת, ומותר ימים ט טוב ובשני .

או  ראשון ביום מוקצה גליות של טובים

מותר  לשני אותו הכין אם בראשון .י שנולד

ונקבות. בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג

בשבועות.שט) מלאכות העושה איסור

בלאו  עובר בעצרת  מלאכה

לעיל  שהזכרנו העשה מלאכת א לבד ודיני .

ש'-ש"א. רצ"ז-רח"צ, במצוות כמו העבודה

במגן כללים. ועיין בסיון, ו' הוא עצרת

שהביא  תצד) סי' ריש (או"ח אברהם

ואיך  היה בסיון בז' תורה מתן הא קושיא

שם  עיין בסיון, בו' תורתנו' מתן 'זמן אומרים

עוד  בזה. האחרונים שתירצו ומה שתירץ מה

הראשונים  מן דיש חדש, דבר לך אגיד

גליות  של טובים ימים דשני להו דסבירא

סכ"א.ז. שם ס"ב.ח.או"ח תקי"ב סי' או"ח הי"ד. שם ס"א ט.רמב"ם תצ"ה סי' או"ח הי"ז. שם רמב"ם

בהגה. שם.י.וס"ד או"ח רמ"א הכ"ד. שם ה"ב.א.שט)רמב"ם פ"א יו"ט הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תפד 

בּ ּת וֹ רהבמלאכּת וֹ  עוֹ סקים ישׂ ראל כּ ל יהיוּ  אם לנוּ  הבטיחה והּת וֹ רה , ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

צאנכם' ורעוּ  זרים ה)'ועמדוּ  סא רבּ י(ישעיה  וּ בנוֹ  יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן ורבּ י , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

בּ  וּ מעין חרוּ ב בּ ׁש בילם נבראוּ  בּ ּמ ערה כּ ׁש היוּ  לפרנסםאלעזר ודוֹ רגּמ ערה , ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ה!מים, מן מן להם ירד ׁש נה ארבּ עים בּ ּה  ועסקוּ  הּת וֹ רה ׁש קּ בּ לוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ דבּ ר

הּמ ן ּפ סק לזיתוֹ  ּפ וֹ נה וזה לכרמוֹ  ּפ וֹ נה וזה לארץ ואמרוּ דוּ כׁש נּ כנסוּ  , ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

פב :)בּ גּ מרא והן(קידושין אּמ נוּ ת להם ׁש יּ ׁש  ועוֹ ף חיּ ה מיּ מי+ 'ראית ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌�◌ָ◌ְ◌ֵ◌

נבראתי ואני לׁש ּמ ׁש ני, אלּ א נבראוּ  ֹלא והֹלא בּ צער, ׁש ֹּלא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ רנסין

בּ קבּ לת ולכן ּפ רנסתי', וקּפ חּת י מעשׂ י ׁש הרעוֹ תי אלּ א קוֹ ני, את ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלׁש ּמ ׁש 

ׁש ם על ׁש בוּ עוֹ ת החג נקרא ּפ ׁש ט דּ ר� ועל מלאכה. ּת עשׂ ה ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

הקּ ציר, בּ זמן ׁש הוּ א ׁש ם על הקּ ציר וחג ׁש בוּ עוֹ ת, ׁש בעה סוֹ ף ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

הלכות  משנה

לא  דירחא בקביעא בקיאין דאנן הזה בזמן

כמו  בזה מותרת בזה שנולדה ביצה בו נאמר

ספק  שהיה דבזמן בזה, וכיוצא בגמרא שבא

דמתקנת  כיון עכשיו אבל כן, אומרים היו

דינם  כלל ספק מתורת ולא הוא חכמים

השנה  ראש כעין אחת אנן ה כקדושה אבל ,

הם  קדושות  דשתי לן .ו קיימא

טוב. ביום טוב הסקה ביום שנשברו כלים

ומסיקין  נולד, שהם בהם מסיקין אין

יום  מבעוד שנשברו או שלמים ואם ז בכלים .

שנעשו  כך כל כשנשרפו שלמים בכלים הסיק

או  שישרפו עד בהם לנגוע אסור שבורים

שיתבטלו  באופן באחרים שקדים ח יתערבו .

טוב  יום מערב שאכלן בהם וכיוצא ואגוזים

ביום  אכלן ואם טוב, ביום בקליפתן מסיקין

בקליפתן  מסיקין אין .ט טוב

דינים. או פרטי לבשל או לאפות ואסור

שכן  וכל לחבירו, טוב מיום לשחוט

בהמה  אדם שוחט אבל לחול, לבשל שאסור

לכזית  אלא צריך שאינו פי על אף גדולה

למחר  אוכל שנשאר ומה בהמה י בשר .

כזית  לאכול יכול אם לשוחטה מותר מסוכנת

אוכל  שנשאר מה וכל יום, מבעוד צלי בשר

.יא למחר 

היראים. מספר חדשים וכשם פירושים

אוכל  צורך שהוא דבר שמותר

כגון  לנשמה, אוכל שהוא דבר מותר כך הגוף,

בזה, וכיוצא למול ותינוק לולב להוציא

לה:ב. ברכות אומנותם.ג.עיין דתורתם יא: בשבת ואמרו לג: או"ח ד.שבת טור ועיין כ. בשלח תנחומא עיין

רצ. ראב"ן.ה.סי' בשם פ' אות שם מיימוניות ס"ה.ו.הגהות תקי"ג סי' או"ח הכ"ג. שם רמב"ם ז.רמב"ם

ס"ו. תק"א סי' או"ח הי"ב. פ"ב או"ח ח.שם הקודש עבודת בספרו הרשב"א ע"פ שם הרמב"ם על משנה מגיד

בהגה. ס"ז.ט.שם שם או"ח שם. ס"א.י.רמב"ם תק"ג סי' סי'יא.או"ח או"ח הי"ב. פ"א שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תפה סדר

ּת וֹ רה וּ מּת ן לסכּ וֹ ת, עצרת כּ ׁש מיני ּפ סח ׁש ל עצרת ׁש הוּ א ׁש ם על ◌ָ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַועצרת

הּת וֹ רה נּת נה קט)ׁש בּ וֹ  מצוה  (רדב "ז) דוד  .(מצודת ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ש"ה. מצוה עיין מקומות מראה

שי ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ה�נה בּ ראׁש  מּמ לאכה קי"ח)לׁש בּ ת עשה (מצות ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

אכלצוּ ה  מּמ לאכת חוּ ץ עבוֹ דה מלאכת מכּ ל לׁש בּ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌

ׁש נּ אמר ה!נה, ראׁש  ׁש הוּ א ּת ׁש רי חדׁש  ׁש ל ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם (ויקרא נפׁש  ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כד) ׁש בּ תוֹ ן'.כג , לכם יהיה לחדׁש  בּ אחד ה!ביעי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ'בּ חדׁש 

בּ וֹ הּמ צוה.מ�רׁש י להיוֹ ת האדם בּ ריאת מּת חלּ ת הקבּ ע היּ וֹ ם ׁש זּ ה לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ פסיקּת א כּ דגרסינן עוֹ למים, יצוּ רי כּ ל בּ מׁש ּפ ט כהנא יעמיד (דרב  ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

א) בּ מחׁש בה,כג, עלה ראׁש וֹ נה ׁש עה הראׁש וֹ ן, אדם נברא ה!נה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִדּ בראׁש 

גּ בּ לוֹ , בּ רביעית עפרוֹ , כּ נס ׁש ליׁש ית ה!רת, מלאכי עם נתיעץ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש ניּ ה

בּ !מינית נׁש מה, בּ וֹ  זרק בּ !ביעית גּ לם, עשׂ אוֹ  בּ !!ית רקמוֹ , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חמיׁש ית

נדּ וֹ ן, עשׂ רה בּ אחת סרח, בּ עשׂ ירית נצטוּ ה, בּ ּת ׁש יעית עדן, לגן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהכניסוֹ 

הלכות  משנה

בלשון  הכתוב מדהוציא כן למד וביראים

הגוף, אוכל התורה כתבה ולא נפש' 'אוכל

חדש  פירוש פירש וגם הנשמה, משמע ונפש

לצורך' שהותרה 'מתוך 'מתוך'יב בלשון ופירש ,

נפלא. דבר שם עיין הפסוק, מאותו כלומר

ונקבות. בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג

שנים.שי) ראשי שנים ארבע ראשי ארבע

השנה  ראש בניסן באחד הם,

השנה  ראש בתשרי באחד וכו' למלכים

ולירקות, לנטיעה וליובלות ולשמיטין לשנים

שיטות  לקצת בהמה חולקין א ולמעשר ויש ב ,

באלול. באחד בהמה דמעשר

השנה. ראש ימי טוב שני יום שביתת והנה

לעיל  עיין טובים, ימים לשאר שוה זה

ש"ט, ש"ח ומצוות ש"ב עד רצ"ח במצוות

דבראש  חלוקין. שני טוב יום שלענין אלא

רוצה  דמי, אחד כיום טובים ימים שני השנה

בארץ  וגם להן, אחת קדושה שניהם לומר

ביום  שהתירו מה וכל ימים, שני נוהג ישראל

כגון  דיומא, ספיקא משום גליות של שני טוב

ס"ו. ז.יב.תצ"ח כתובות יב. שי"א.א.שי)ביצה מצוה חינוך פ"ז. בכורות הל' רמב"ם ד. ב. סמ"ג.ב.ר"ה



המלך מצות  היום  מצות סדר תפו 

בּ דימוֹ ס יצא עשׂ רה לבני+גבּ !ּת ים סימן זה הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  לוֹ  אמר , ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

להיוֹ ת בּ ני+ עתידין כּ � בּ דימוֹ ס ויצאת זה בּ יוֹ ם בּ דּ ין לפני ׁש עמדּת  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ ׁש ם

ה!ביעי בּ חדׁש  זה וכל בּ דימוֹ ס. ויוֹ צאין זה בּ יוֹ ם בּ דּ ין לפני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדין

ה!נה בּ ראׁש  וׁש נה ׁש נה בּ כל נדּ וֹ ן האדם ולכן היה, לחדׁש  .דבּ אחד ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

על יתּפ לּ ל וֹלא בּ מלאכּת וֹ  יעסק לדּ ין ׁש עוֹ לה בּ יוֹ ם לאדם ראוּ י ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואינוֹ 

ונפׁש וֹ  קיב)דּ מוֹ  מצוה  (רדב "ז) דוד  מצודת  ועיין שיא. מצוה חינוך  .(עיין ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

לא קס"ג עשה מצות המצוות ספר פ"א, טוב יום הל' רמב"ם ר"ה, מס' כא: מכות ח. ביצה

קט"ז. קי"ב יראים תצ"ה, סי' חיים אורח ע"ג, לאוין ל' עשין סמ"ג שכ"ו, תעשה

הלכות  משנה

עירוב  להעמיד או בזה מותר בזה הנולד

חול  ומחר קודש היום שאם בתנאי בראשון

לעשות  אסור השנה בראש בזה, וכיוצא וכו'

באחד ה כן  חל אינו לעולם השנה ראש .

'לא  וסימנך שבת, בערב ולא בד' ולא בשבת

ראש' אחת ו אד"ו קדושה הימים שב' ואע"פ .

מקום  מכל דמי, אריכתא וכיומא להם

נותנין  ב' ובליל וימים, לילות בב' מקדשין

או  שמקדש בשעה השולחן על חדש פרי

אין  ואם שהחיינו, ומברכין חדש בגד לובשין

אופן  בכל מברך טוב ז לו יום המחלל וכל .

שהוא  בדבר בין השנה, ראש של ואפילו שני

חוץ  שיצא ובין במלאכה ובין שבות משום

מנדין  או מרדות מכת אותו מכין לתחום,

ביניהם  ואין התלמידים. מן היה לא אם אותו

יום  מקום מכל בלבד, מת לענין אלא הפרש

מדברי  השנה ראש של אפילו שני טוב

הוא  .ח סופרים

השנה. בראש ושמחה השנה אכילה ראש

בתענית  חולקין ט אסור וחייב י ויש ,

ובירושלמי  כתיב יא בשמחה. סימון ר' 'אמר

אומה  איזה וכו', גדול' גוי מי 'כי ח) ד, (דברים

דין  לו יש אדם שבעולם בנוהג זו, כאומה

כן  אינם ישראל אבל וכו', שחורים לובש

ושמחים  ושותין ואוכלין וכו' לבנים לובשים

ברוך  שהקדוש שיודעין לפי השנה בראש

דינם  גזר להם וקורע ניסים להם עושה הוא

אסור  מקום ומכל זכות'. לכף דינם ומוציא

ברעדה' 'וגילו ראש קלות בו ואין יב לנהוג .

מזליה  דדמיך משום השנה ראש ביום .יג לישן

זמן. ובכל מקום בכל ישראל אישי בכל ונוהג

פמ"ו.ג. פס"ר שם.ד.ע"ע כהנא דרב מפסיקתא כאן תצ"ו רמב"םה.עד סי' או"ח הכ"ד. פ"א טוב יום הל'

ס"א. ת"ר וסי' סכ"ב, תקכ"ז וסי' ס"א.ו.ס"ב, תכ"ח סי' ס"ב.ז.או"ח ת"ר סי' יו"ט ח.או"ח הל' רמב"ם

ס"א-ב. תצ"ו סי' או"ח הכ"ב-כג. א.ט.פ"א ס"ק תקצ"ז סי' או"ח ט"ז ועיין נטרונאי, ר"ה יא.רא"ש.י.רב

תקפ"א. סי' או"ח טור ה"ג. ס"א.יב.פ"א תקצ"ז סי' ירושלמי.יג.או"ח ע"פ בהגה. ס"ב תקפ"ג סי' או"ח



המלך מצות  היום  מצות תפז סדר

שיא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ה�נה בּ ראׁש  מלאכה לעשׂ וֹ ת קצ"ג)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

לחדׁש הקּ דוֹ ׁש הזהיר  ראׁש וֹ ן בּ יוֹ ם עבוֹ דה מלאכת לעשׂ וֹ ת ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש נּ אמר ה!נה, ראׁש  והוּ א כד -כה)ּת ׁש רי, כג, ה!ביעי(ויקרא 'בּ חדׁש  ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

תעשׂ וּ '. ֹלא עבדה מלאכת כּ ל וגוֹ '. לחדׁש  ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד

הּמ צוה. ׁש הקבּ עמ�רׁש י הזּ ה והּמ וֹ עד הקּ וֹ דמת. בּ ּמ צוה !נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌

כּ � כּ ל העוֹ נוֹ ת יתרבּ וּ  ׁש ֹּלא כּ די הוּ א בּ רוּ � האל מחסדּ י הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָלנוּ 

ראׁש וֹ ן מהם ויּפ רע לכּפ רה מקוֹ ם יהיה אלּ א הוּ לדוֹ , מיּ וֹ ם הרבּ ה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש נים

מעט מעט מּמ נּ וּ  ׁש נּ פרע מאוֹ הבוֹ  להּפ רע הבּ א כּ מוֹ  ׁש נה, בּ כל ואםאראׁש וֹ ן , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

חסד כּ לּפ י וּ מּט ה ראׁש וֹ ן ראׁש וֹ ן מעביר ראוּ י מחטאיובהוּ א ׁש יּ נּ קה עד ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

ׁש יּ תחיּ ב עד כּ � כּ ל יתרבּ וּ  רב זמן עד יפקדם ֹלא ואם יוֹ מוֹ , בּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְכּ תינוֹ ק

ואם עוֹ לם, ׁש ל קיּ וּ מוֹ  הוּ א הזּ ה הנּ כבּ ד ׁש היּ וֹ ם נמצא חלילה, כּ ליה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לכּפ רה ראוּ י ׁש יּ הא ׁש לם בּ לב לׁש וּ ב יתּפ נּ ה ֹלא בּ מלאכה עסוּ ק (חינוך.יהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

קיב) מצוה  (רדב "ז) דוד  ולׁש בּ תמצודת  טוֹ ב יוֹ ם לעשׂ וֹ ת הּמ לכים מדּ ר� כּ י גּ ם .ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ

לה!בים וּ מוֹ חלין לּמ לכוּ ת, ׁש נּ תמנּ וּ  בּ יּ וֹ ם הּמ דינה בּ כל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמּמ לאכה

הלכות  משנה

השנה.שיא) ראש בתשרי קיום אחד

במצוה  הקדמנו כבר המצוה

לשנים' השנה ראש בתשרי ד'אחד הקודמת

מלכי  למנין השנים שמונין 'לשנים' פי' וכו',

פפא  ר' 'אמר ח.) (ר"ה ובגמרא העולם, אומות

בהם  מונין אם וגיטין, שטרות פי' לשטרות',

ומאוחר. מוקדם לענין העולם אומות למלכי

מן  לזרוע אסור השנה דמראש 'ולשמיטין'

יובל, וכן השמיטה, שנת בו ומתחיל התורה

ולירקות  ערלה, שני חשבון לענין לנטיעה וכן

השנה  ראש קודם הנלקט מן מעשרין דאין

ואילך  השנה מראש הנלקט .ג על

שבות. או מלאכה ידי על איסור שופר

טובים, ימים בשאר כמו הם מלאכות

ש"ב  עד רצ"ח במצוות לעיל עיין

השנה  ראש של שופר יש עוד ומצוות-ש"ט.

ואפילו  טוב היום את עליו מחללין שאין

שופר  כגון שבות, משום בו שיש בדבר

עולה  אינו הנהר, מעבר או האילן בראש

ד.א. ע"ז יז.ב.עיין ר"ה במשנה.ג.שיא)עיין ב. ר"ה רש"י



המלך מצות  היום  מצות סדר תפח 

מלכי למל� ממליכין אנוּ  ה!נה וּ בראׁש  למחל, הראוּ יים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש מוֹ תיהם

ׁש נה בּ כל אׁש מוֹ תינוּ  וּ מעביר כּ לּ וֹ  העוֹ לם כּ ל על הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים

דּ רקיעא מלכוּ תא כּ עין דּ ארעא וּ מלכוּ תא עבדהדוׁש נה, מלאכת 'כּ ל ולכן . ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָֹ◌

תעשׂ וּ '. ◌ֲ◌ַֹלא
קודמת. מצוה עיין מקומות מראה

שיב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ה�נה בּ ראׁש  מוּ סף קרבּ ן קי"ט)להקריב עשה (מצות ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

ׁש נּ אמרצוּ ה  ה!נה, ראׁש  בּ יוֹ ם מוּ סף קרבּ ן להקריב הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כד -כה) כג, א!ה(ויקרא והקרבּת ם וגוֹ '. לחדׁש  בּ אחד ה!ביעי ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ'בּ חדׁש 

ּפ נחס בּ פרׁש ת עוֹ ד ונאמר א-ו )לה'. כט, בּ ארכּ ה.(במדבר ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌�◌ָ◌

הלכות  משנה

ידי  ועל להביאו, בנהר שט ואינו באילן

במקום  דשבות שבות דהוה מותר, עכו"ם

אפילו ה מצוה  מעצמו, שופר שהביא עכו"ם .

ביום  שופר עשה אם וכן מיל, לי"ב חוץ

בו  לתקוע מותר במים ו טוב לצחצחו ומותר .

יין  .ז או

שיצא. אחר רשות ונחלקו תקיעות

תקיעות  שתקע לאחר הפוסקים

תקיעת  בשופר לתקוע מותר אי מצוה של

ונכון ח רשות  בס"ד הרבה הארכתי ובחידושי ,

.ט להחמיר 

טבא. כבש,סימנא ראש לאכול ונוהגין

עם  ותפוח תלתן, שהוא ורוביא

וקרא, ותמרי וסילקא וכרתי ורימונים, דבש,

והכל  במחזורים, המובא רצון יהי ואומרים

טבא  ובשר י לסימנא מתיקה מיני אוכלין .

למלאות  שלא וצריך חמוץ, דבר ולא שמן,

השנה  בראש דגים אכל לא ורש"ל תאותו,

תאותו  למעט עליו חביבים שהיו .יא מפני

יעשה  ערום וכל לאדוננו היום קדוש כי הכלל

בתורה  בקדושה היום כל ויבלה בדעת,

בזכרים  זמן ובכל מקום בכל ונוהג ותפילה.

ונקבות.

השנה.שיב) ראש מוסף קרבן קרבנות

בא  השנה ראש של מוסף

שנה, בני כבשים ושבעה אחד איל אחד פר

עולות  בשמן א כולם בלולה סולת ומנחתם .

לאיל  עשרונים ושני לפר עשרונים שלשה

נח.ד. סכ"א.ה.ברכות תקפ"ו סי' או"ח ה"ד. פ"א שופר הל' סכ"ב.ו.רמב"ם שם סכ"ג.ז.או"ח שם

ב.ח. ס"ק תקצ"ו סי' או"ח ט"ז ר"ו.ט.עיין סי' ח"ח הלכות משנה שו"ת ס"א-ב.י.עיין תקפ"ג סי ' שם או"ח

תקצ"ז.יא. סי' ריש אברהם ה"א.א.שיב)מגן פ"ט תמידין הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תפט סדר

הּמ צוה. ׁש כּ ןמ�רׁש י וכל בּ רוּ איו, את לזכּ וֹ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש רצה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ויוֹ ׁש בים מלאכּת ם מעסקי ּפ נוּ יים ׁש יּ היוּ  וצוּ ם אוֹ הביו, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶזרע

מ!נת וּ להקיץ ׁש למה בּ תׁש וּ בה ולׁש וּ ב קוֹ נם, עם בּ חׁש בּ וֹ נם ופחד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ אימה

ׁש וֹ פר לתקע צוּ ה ולכן נפׁש וֹ תם. על וּ להתּפ לּ ל הזּ ה עוֹ לם מהבלי ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּת רדּ מה

אמר דּ אּת  כּ מה זה ו )בּ יוֹ ם ג, יחרדוּ '(עמוס ֹלא ועם בּ עיר ׁש וֹ פר יּת קע ,ב'אם ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

בּ וֹ  ּת קּ נוּ  ֹלא זה וּ מּט עם וּ מכניעוֹ , הלּ ב מׁש בּ ר ׁש וֹ פר ּת רוּ עת כּ י ידעּת  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ כבר

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לב :)הלּ ל לפני(ר "ה ּפ תוּ חים חיּ ים וספרי מתים ספרי 'אפׁש ר ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש ירה' אוֹ מרים קיב)ואּת ם מצוה (רדב "ז) דוד  וזכ(מצודת  זכרוֹ ננוּ  ׁש יּ עלה וּ כדי רוֹ ן. ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

הלכות  משנה

הכבשים  לשבעת האחד לכבש אחד .ג ועישרון

ונאכלת  חטאת אחד עיזים .ד ושעיר

השנה. בראש חודש ראש וקרבנות מוסף

חודש  ראש מחטאת לבד הם אלו

הרמב"ם  ח:ה לדעת (ר"ה בתוספות תם ורבינו

משולם  רבינו דעת אבל שהחודש), ד"ה

בא  לא חודש ראש דחטאת (שם) בתוספות

אלא כלל כתיב לא דבקרא השנה, בראש

ועיין  חטאת, הזכיר ולא החודש' עולת 'מלבד

שם). (ר"ה אבן וטורי יהושע פני

הקרבתן. או סדר התדיר הקרבנות סדר

של  בשבת חל אם ולכן קודם, הקדוש

חודש  ראש של ואח"כ ראשון מקריב שבת

ראש  של בחול חל השנה, ראש של ואח"כ

קודם  שאינו ו חודש את ושחט שכח או עבר .

מקריבו  תחילה בקדושה הפחות או תדיר

התדיר  שוחט שניהם ז ואח"כ נשחטו ואם ,

או  התדיר דם שיזרוק עד בדם ממרס כאחד

ולפיכך ח המקודש  לעולה, קודמת וחטאת .

מקריב  ואח"כ ומקריבו השעיר מקדים

אברי ט העולות  עולה, לדם קודם חטאת דם .

שהעולה  מפני חטאת לאימורי קודמין עולה

איזה  עולה ואברי חטאת דם לאישים, כולה

חטאת  ואימורי עולה דם וכן יקדים, .י שירצה

המצוה כללים. ועיקר הבית. בזמן ונוהג

ידי  על ונעשית דין הבית על מוטלת

המקדש  ובבית לעבודה הראויים כהונה זכרי

דוחין  אלו וקרבנות בימינו. במהרה שיבנה

חובה  קרבנות שהן לפי וטומאה ועתה יא שבת .

ובטלו  המקדש בית חרב  הרבים בעוונותינו

ויהי  שפתינו'. פרים 'נשלמה אזי הקרבנות

כלומר ב. בו יש רמז הכתוב, גזירת השנה בראש שופר שתקיעת 'אע"פ ה"ד: פ"ג תשובה הל' ברמב"ם ע"ע

אלו  בוראכם וזכרו בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם ישינים עורו

לנפשותיכם  הביטו יציל, ולא יועיל לא אשר וריק בהבל שנתם כל ושוגים הזמן בהבלי האמת את השוכחים

וכו'. טובה' לא אשר ומחשבתו הרעה דרכו מכם אחד כל ויעזוב ומעלליכם דרכיכם מעשה ג.והטיבו הל' שם

ה"ד-ה. פ"ב שם.ד.הקרבנות תמידין ה"ב.ו.שם.ה.הל' שם ה"ג.ז.רמב"ם ה"ד.ח.שם שם ט.שם

ה"ה.י.ה"ו. ה"ט-י.יא.שם פ"ד המקדש ביאת הל' שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תצ 

על אלּ וּ  קרבּ נוֹ ת להוֹ סיף צוּ ה ׁש מוֹ  יתבּ ר� לפניו לטוֹ בה ישׂ ראל בּ ית ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָכּ ל

היּ וֹ ם קד!ת לנפׁש נוּ  וׁש נּ שׂ ים חּט אתנוּ  על לכּפ ר יוֹ ם, כּ ל ׁש ל ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ נוֹ ת

טוֹ בים לחיּ ים ויחּת מנוּ  ויכּת בנוּ  לה', ונתודּ ה הקּ רבּ נוֹ ת ּת וֹ ספת ידי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל

צדּ יקים ׁש ל .יבבּ ספרן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ל"ג. עשין סמ"ג מ"ז, עשה מצות המצוות ספר פ"ט, ומוספין תמידין הל' רמב"ם

שיג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

כּ ּפ וּ ר בּ יוֹ ם ק"כ)להתענּ וֹ ת עשה (מצות ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יוֹ םצוּ ה  ׁש הוּ א בּ תׁש רי העשׂ ירי בּ יּ וֹ ם להתענּ וֹ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר כז)הכּ ּפ וּ רים, כג, יוֹ ם(ויקרא  הזּ ה ה!ביעי לחדׁש  בּ עשׂ וֹ ר 'א� ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

נפׁש תיכם'. את וענּ יתם לכם יהיה קדׁש  מקרא הוּ א ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌�◌ִ◌ַהכּ ּפ רים

הּמ צוה. אחדמ�רׁש י יוֹ ם לקבּ ע עּמ וֹ  על יתבּ ר� ה!ם מחסדּ י היה כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌

ּת תמלּ א ׁש ֹּלא הּת ׁש וּ בה עם החטאים על להם לכּפ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ !נה

בּ ראׁש ית ימי מ!ׁש ת זה יוֹ ם ונבחר וחלילה. חס כּ ליה ויתחיּ בוּ  ,אסאתם ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ׁש אמרוּ  מכּפ ר'בוזהוּ  יוֹ ם ׁש ל קפה)'עצּ וּ מוֹ  מצוה  הרע(חינוך  יצר ׁש ּת וֹ לדוֹ ת וּ לפי . ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

מח ונאמרוכחוֹ  וּ מׁש ּת ה, מאכל רבּ וּ י טו )מת לב, כּ שׂ ית(דברים  עבית 'ׁש מנּת  ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

הלכות  משנה

בשמחה  שתעלינו אלקינו ה' מלפניך רצון

לפניך  נעשה ושם בגבולינו ותטענו לארצינו

כסדרם  תמידים חובותינו קרבנות את

הזכרון  יום מוספי ואת כהלכתם, ומוספים

כמצות  באהבה לפניך ונקריב נעשה הזה

ידי  על בתורתיך עלינו שכתבת כמו רצוניך

אכי"ר. כבודך, מפי עבדך משה

ושתיה.שיג) כיפור אכילה ביום  האוכל

מעט  (והוא הגסה ככותבת 

והם  פרס, אכילת בכדי מכביצה) פחות

של  הם ואפילו אדם למאכל הראויים מאכלים

כרת  חייב במזיד וטריפה, נבילה כגון איסור

קבוע  חטאת ראויין א ובשוגג משקין והשותה ,

שיסלקם  כדי (והוא לוגמיה כמלא שיעורו

ואחד יב. גמורין צדיקים של ואחד גמורין רשעים של אחד השנה, בראש נפתחין ספרים 'שלשה טז: ר"ה ראה

לחיים'. לאלתר ונחתמין נכתבין גמורין צדיקים בינוניים, ה"ד,א.שיג)של פ"א עשור שביתת הל' רמב"ם

סי  או"ח ה"א-ב. פ"ב ס"א-ב-ג.ושם תרי"ב מן



המלך מצות  היום  מצות תצא סדר

וגוֹ ' אלוֹ ּה ' ויּ ּט ׁש  לפידוגוֹ ' היּ צר, להכניע גּ דוֹ ל מבוֹ א כּ מׁש ּפ טוֹ  והּת ענית , ְ◌ַ◌ִ◌ֱֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הנּ פׁש  ותתבּ ּט ל הּת אווֹ ת אחר להּמ ׁש � החמר יעוֹ ררוּ  הגּ וּ ף ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הנאוֹ ת

הוּ א בּ רוּ � האל עבוֹ דת ׁש הוּ א האמת אחר מלּ בקּ ׁש  (רדב"ז)החכמה דוד  (מצודת  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

קכא) עשה  מצות  הבבלי) (לר"מ מצות  טעמי צה. לדיןמצוה בּ וֹ אוֹ  בּ יוֹ ם לעבד ראוּ י ואין ,ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌

בּ מחׁש בוֹ ת והּמ ׁש ּת ה הּמ אכל מּת וֹ � מערבּ בת בּ נפׁש  לבוֹ א אדוֹ ניו ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌�◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

וּ להכניע החכמה נפׁש וֹ  להגבּ יר לוֹ  טוֹ ב כּ ן על בּ תוֹ כוֹ , היא אׁש ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ַהחמר

הלכות  משנה

ובמשקין  לוגמיו). מלא ויראה בפיו אחד לצד

קטנו, לפי ובקטן גדלו לפי בגדול השיעור

קצת  מרביעית פחות הוא בינוני כל ה ובאדם .

המשקין  וכל לכותבת מצטרפים האוכלים

ושתיה  אכילה אבל לוגמיו, למלא מצטרפין

לשיעור  מצטרפין מן ו אין אסור שיעור וחצי .

ה"א)ז התורה  פ"ו (תרומות הירושלמי ולדעת ,

כיפור. ביום שיעור בחצי לקיש ריש גם מודה

עינויים. ברחיצה שאר אסור כיפור יום

ותשמיש  הסנדל ונעילת  וסיכה

כולם ח המיטה  אי הפוסקים ונחלקו ,

גופו,ט דאורייתא  מקצת אפילו לסוך ואסור .

אפילו  ראשו על חטטין לו שיש  או חולה היה

כדרכו  סך סכנה בו .י אין

הסנדל. בו נעילת וכיוצא עקרב סכנת ומפני

מפני  נועלת החיה הסנדל, נועל

פי  על אף החולה וכן יום, שלשים כל הצינה

סכנה  בו הרי ,יא שאין הנועל אדם שאר אבל

על  מחול להוסיף וצריך רשע. ונקרא עובר זה

וביציאתו  בכניסתו .יב הקודש

הכיפורים. יום יום ערב בערב לאכול מצוה

עליו  מעלה בסעודה המרבה וכל כיפור,

ועשירי  תשיעי התענה כאילו .יג הכתוב

עד חולה. אותו מאכילין בולמוס שאחזו מי

הקל  אותו ומאכילין עיניו, שיאיו

משהין  אין אבל אפשר אם תחילה שבאיסורין

רופא יד כלל  פי על אותו מאכילין חולה .

וצריך  נפש, פיקוח שהוא אומר אם מומחה

מפורסם  רופא או שמים ירא רופא להיות

ברוב  ליזהר וצריך אומנתו, מירע שאינו

את  ומטעים רשעים שהם זמנינו רופאי

אינו טו העולם  אומר ורופא צריך אומר חולה ,

שי"א.ב. במצוה חינוך ע"פ ש"י מצוה לעיל גם פה:ג.עיין יומא ע"פ ה"ג-ד. פ"א תשובה הל' ע"ע ד.רמב"ם

'פן  ט) ל, (משלי דכתיב הוא הדא ומשתיא, מיכלא מיגו אלא אשתכח לא הרע יצר 'דהא קנד: ח"ב בזוה"ק

וערך  ברכה ערך הקמח בכד וע"ע נש'. דבר במעוי מתרבי הרע יצר ומשתיא מיכלא דמיגו וגו', וכיחשתי' אשבע

ס"ט.ה.כיפורים. שם או"ח ה"א. פ"ב שם וס"ט.ו.רמב"ם ס"ב שם או"ח שם. ה"ג.ז.רמב"ם שם רמב"ם

ס"ה. שם ס"א.ח.או"ח תרי"א סי' או"ח ה"ה. פ"א שם חינוך.ט.רמב"ם מנחת פ"ג י.עיין שם רמב"ם

ס"א. תרי"ד סי' או"ח ס"ג-ד.יא.ה"ט. שם או"ח ה"ח. שם שם יב.רמב"ם תר"ח רמב"ם סי' או"ח ה"ו. פ"א

ט.יג.ס"א. ר"ה ועיין ס"א. תר"ד סי' או"ח שם. משנה ה"ט.יד.מגיד פ"ב שם משנה ומגיד שם, רמב"ם

ס"ט. תרי"ח סי' ח.טו.או"ח נתיב רחל בית ק"י. סי' ח"ד מהד"ת הלכות משנה עיין



המלך מצות  היום  מצות סדר תצב 

כּ ּפ רתּה  לקבּ ל וּ נכוֹ נה ראוּ יה ּת היה למען הנּ כבּ ד, היּ וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  לפניה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהחמר

הּת אווֹ ת מס� ימנענּ ה קצא)וֹלא תעשה  לא מצות  טעמי  ועיין כאן. בּ צלם(חינוך 'כּ י גּ ם . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

האדם'טזאֹלקים' את 'עשׂ ה הּמ לאכים לוֹ מר 'בּ צלמנוּ 'יזרוֹ צה ׁש כּ תוּ ב ,יחכּ מוֹ  ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

כּ ּפ וּ ר בּ יוֹ ם ּפ נים כּ ל על בּ מקצת ה!רת למלאכי דּ וֹ מה להיוֹ ת האדם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוצרי�

ה!נה כּ ל חיּ ים לבעלי דּ וֹ מה ׁש הוּ א כּ מוֹ  וּ ׁש תיּ ה, אכילה בּ הם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

למלאכי זה בּ יוֹ ם להתדּ ּמ וֹ ת האדם צרי� כּ ן על גּ וּ פן, לצר� וּ ׁש תיּ ה ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אכילה

ענין בּ כל קכ)יטה!רת עשה ומצות  שם. מצות  טעמי .(עיין  ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

תעשה לא קס"ד עשה מצות המצוות ספר פ"א, עשור שביתת הל' רמב"ם ט. ר"ה פח. יומא

עד תרי"א סי' חיים אורח קי"ח, יראים רכ"א, סי' סמ"ק ס"ט, לאוין ל"ב עשין סמ"ג קצ"ו,

תרט"ו.

שיד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ׁש ל מוּ סף קכ"א)קרבּ ן עשה (מצות ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ׁש נּ אמרצוּ ה  הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם מוּ סף קרבּ ן להקריב הוּ א בּ רוּ � (ויקרא הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כז) ונאמרכג, לה'', א!ה והקרבּת ם וגוֹ ' לחדׁש  בּ עשׂ וֹ ר כט ,'א� (במדבר ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ׁש בעה'.ח) ׁש נה בּ ני כּ בשׂ ים אחד איל אחד בּ קר בּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ'ּפ ר

הלכות  משנה

לחולה  שומעין שהריחה כ צריך עוברה .

לא  ואם היום, כיפור יום באזנה לה לוחשין

הסכנה  מפני אותה מאכילין דעתה .כא נתקררה

ידים. קשרי נטילת עד שחרית ידיו נוטל

צרכיו  עשה אם ביום וכן .כב אצבעותיו,

לשעות קטנים. הקטנים את קטן כג ומחנכין .

מצוה  בר נעשה כיפור ביום שנולד

בערב  מתוספת ופטור כיפור יום ליל בתחילת

כיפור  בכל כד יום זמן ובכל מקום בכל ונוהג .

ישראל. אישי

הכיפורים.שיד) יום במוסף קרבנות מיני

הכפורים  יום של מוסף קרבן

איל  אחד 'פר ח) כט, (במדבר בקרא מפורש

והכבשים  שנה'. בני כבשים ושבעה אחד

ו.טז. ט, בראשית שם.יז.ע"פ כו.יח.בראשית א, תרעח.יט.שם אחרי ילקו"ש פמ"ה. דר"א פרקי ע"ע

תר"ו. סי' או"ח בטור ס"א.כ.הובא שם או"ח ה"ח. שם ס"ב.כא.רמב"ם תרי"ז סי' או"ח ה"ט. שם רמב"ם

ס"ב-ג.כב. תרי"ג סי' ס"ב.כג.או"ח תרט"ז סי' או"ח ה"י. שם ונלע"ד.כד.רמב"ם ד"ה ט' אות חינוך מנחת
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