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'ו'ד ואתחנן קדלחשוב תקופות מזלות ומולדות כל העולםרמזמזרסצדכגעג

'ט'ד ואתחנן טולא לשכוח דבר אחד ממשנתו כל העולםטיגשנטרמב

'ט'ד ואתחנן קכחלא יקלל  אדם לעצמו כל העולםקעזריב

'ט'ד ואתחנן כל העולםרלהלא יפרוש מן התורה

'י'ד ואתחנן בלא לשכוח מעמד הר סיני כל העולםרצרסחרמזקיקמד

ו"ט'ד ואתחנן כל העולםרצאלא להימנע עצמו משמירת בריאות גופו ונפשו

ו"ט'ד ואתחנן כל העולםקסגכטלשמור בריאות גופו ונפשו

ט"ל'ד ואתחנן את מלא כל הארץ כבודו"להאמין בכל לב  שהשי כל העולםאמח

'א'ה ואתחנן קוידללמוד דיני המצוות כל העולםלגרנדלופבקפאמב

ד"י'ה ואתחנן כל העולםלהלהשבית ממלאכה ביום השבת  בנינו הקטנים

ד"י'ה ואתחנן לולהשבית ממלאכה ביום השבת עבדנו הכנענים כל העולםרכוקסמדקיד

ז"י'ה ואתחנן כל העולםלדלא להעיד עדות שוא

תטז מארסו גזלה ואבדה ח"י'ה ואתחנן רסאשלא לחמוד מה שברשות זולתנו כל העולםיגתקירולד

תיז בב יסודי התורה 'ד'ו ואתחנן במצות אחדות השם ב ג כל העולםבב

תיח גג יסודי התורה 'ה'ו ואתחנן גמצות אהבת השם ג דתדהמטוכד כל העולםביבג

תיט תלמוד תורהיא 'ז'ו ואתחנן יאטוללמוד תורה וללמדה לבנים ותלמידים כל העולםלדרנולזפגקפבמג

תכ יאי קריאת שמע 'ז'ו ואתחנן קהלקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום לברנבבכטא כל העולםאקעביח

'ז'ו ואתחנן חגלקרות קריאת שמע בשחרית כל העולםא

'ז'ו ואתחנן טדלקרות קריאת שמע ערבית כל העולםב

'ז'ו ואתחנן כל העולםרנחיחפגקמועת עד שיהא שנון ושגור בפיו"לחזור הרבה  על ד

תכא חיב תפילין ומזוזה
וספר תורה

'ח'ו ואתחנן יגהמצות תפילין של יד כל העולםגכאכד

תכב טיג תפילין ומזוזה
וספר תורה

'ח'ו ואתחנן יבומצות תפילין של ראש כל העולםדכבכה

'ח'ו ואתחנן קנדמצות תפילין של יד ושל ראש כל העולםיאמאשצטכבמהב

תכג יבטו תפילין ומזוזה
וספר תורה

'ט'ו ואתחנן קנהחמצות מזוזה טו מהתיזחטזג כל העולםחהכג

ב"י'ו ואתחנן אויזכור בוראו תמיד, לא לשכוח  בוראו כל העולםשסרסזרמחקלדקמה

יסודי התורהד ג"י'ו ואתחנן דאמצות יראת השם ד יחתהטמזאכה כל העולםויגד

תכד ז"ט'ו ואתחנן כל העולםסהשלא לנסות  השם יתברך ונביא אמת יותר מדאי

יסודי התורהסד ז"ט'ו ואתחנן כל העולםשכגשלא לנסות נביא אמת יותר מדאי

ז"ט'ו ואתחנן יחקכזשלא לנסות  השם יתברך שלהשסאקסזקמגצאקמו כל העולםקפחמד

ח"י'ו ואתחנן כל העולםקלזלעשות לפנים משורת הדין

תכה מלכים ומלחמותקפז 'ב'ז ואתחנן קפבלאבד שבעה עממים מארץ ישראל קצג תקלקיז
ד

כל העולםרכז
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תכו כנ עבודה זרה וחוקות
הגוים

'ב'ז ואתחנן שלא נחמול על עובדי עבודה זרה ולא תתן להם
חן

קלו מח שזקצאנזרכהסב כל העולםרטותקלזמח

תכז יטנב איסורי ביאה 'ג'ז ואתחנן ז לא עם שבעה עממים"שלא להתחתן בעובדי ע
ולא עם שאר האומות

ניד כל העולםשיקצגעבעס

'ג'ז ואתחנן ז מעם שבעה עממים"שלא להתחתן בעובדי ע
אפילו כשנתגיירו

כל העולםריזתכדקיבכז

'ג'ז ואתחנן כל העולםעדקצאלא תבעל ישראלית לגוי

'ג'ז ואתחנן שהלא לבוא על גויה כל העולםעג

נקבהזכרסך הכללא תעשה  בית המקדשכל העולםעשהשיטות ארץ ישראל עונש ברכהפרשה מעשהדבורמחשבה

1117 61711 ג"בה 4517-         (  757-        )170 0 0074 96

1013 3136 ג"רס 4642-4702 (  882-  942)130 0 0074 26

1120 91912 אליהו הזקן' ר 4699-         (  939-        )200 0 0085 106

1219 71811 יצחק ברגלוני' ר 4773-         (1013-        )190 0 0084 87

1015 51510 שלמה גבירול' ר 4800-         (1040-        )150 0 0074 76

1014 4147 יראים 4875-4958 (1115-1198)140 0 0054 65

913 4139 ם"רמב 4894-4964 (1134-1204)130 064 54

914 5149 ג"סמ 4960-5020 (1200-1260)140 073 74

1016 61611 ן"רמב 4954-5030 (1194-1270)160 064 75

914 5148 ק"סמ 4954-5030 (1194-1270)140 052 85

812 4128 חינוך 4975-5053 (1215-1293)120 064 44

1015 51511 עזרא מגרוניא' רב 5000-         (1240-        )150 063 76

914 5149 מאמר השכל 5000-         (1240-        )140 073 74

612 61210 זוהר הרקיע 5121-5204 (1361-1444)120 072 74

69 396 חפץ חיים 5598-5694 (1838-1933)90 053 42

00 000 00רבנן 000 00

2036 163523 מכון והערב נא 360מצות בזמן הזה לפי כל השיטות 0 00166 1413

Vharevnu Research Foundation- www.mitzvos613.org 481-0531 (845)י מכון והערב נא''ל ע'' יו



שלא לחמוד מה שברשות זולתנו
ספר החינוך מצוה תטז          שלא להתאוות מה שביד אחינו בני ישראל

לפי שקביעות המחשבה בתאוה על אותו דבר יהיה סיבה לעשות תחבולה לקחת אותו, שנמנענו לקבוע מחשבותינו להתאוות מה שביד אחד מאחינו בני ישראל
.'ולא תתאוה בית רעך וגו, [ח"י', דברים ה]ועל זה נאמר , או בחזקה אם לא נוכל בענין אחר, או על ידי מקח או חליפין, ממנו ואף על פי שאין רצונו למוכרו

אבל, ולא תתאוה שבסדר זה לאוין כפולין בענין אחד [ד"י', שמות כ]שהן לא תחמוד שבסדר וישמע יתרו , שאין שני הלאוין, [בספר המצוות]ל "ם ז"וכתב הרמב
ולאו זה דלא תתאוה, אם איננו חפץ למכור אותו דבר, שלאו דלא תחמוד ימנענו מלקחת בשום צד בין בדמים בין שלא בדמים מה שקנה זולתנו. הם שני ענינים

ואף על פי שהאחד מאלו הלאוין. כי עם התאוה יבוא להתחנן לו ולהכביד עליו למוכרו או להחליפו לו בכלי אחר על כל פנים, ימנענו אפילו התאוה בו בתוך לבנו
.והרי אתה רואה החילוק שביניהם, שנים יחשבו מכל מקום, מושך את חברו

ואיך תבוא מניעה, ואל תתמה לומר ואיך יהיה בידו של אדם למנוע לבבו מהתאוות אל אוצר כל כלי חמדה שיראה ברשות חבירו והוא מכולם ריק וריקם
כי האמנם ביד האדם למנוע, ולא יאמרו אותו זולתי הטפשים הרעים והחטאים בנפשותם, שזה הדבר אינו כן. בתורה במה שאי אפשר לו לאדם לעמוד עליו
אשר לפניו' וה, על כל אשר יחפוץ יטנו, ולבו מסור בידו. וברשותו ודעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברים כרצונו, עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה

ישיב, אין אחת קטנה או גדולה טובה או רעה מכל מחשבות האדם נעלמת ממנו ולא נסתרת מנגד עיניו, נגלו כל תעלומות חופש כל חדרי בטן רואה כליות ולב
כי היא ראשית כל, שאין טוב לאדם כמו המחשבה הטובה והזכה. ונוצר חסד לאלפים לאוהביו המפנים לעבודתו מחשבותם, נקם לעוברי רצונו בלבבם

.[ט"ב מ"פ]וזהו לפי הדומה ענין לב טוב ששבחו חכמים במסכת אבות , המעשים וסופן

לחייב, ולהלן הוא אומר ולא תתאוה, לא תחמוד בית רעך. [י"דרשב]מה שאמרו במכילתא , והראיה שאלו שני הלאוין שזכרנו חלוקים בענינם ונחשבין לשנים
,מנין שאם חמד אדם סופו לגזול, תלמוד לומר לא תתאוה ולא תחמוד, מנין שאם נתאוה סופו לחמוד, ושם נאמר, על התאוה בפני עצמה ועל החימוד בפני עצמו

.וחמדו שדות וגזלו, ['ב', מיכה ב]תלמוד לומר 

.ואין בה אריכות דינין שכל ענינה מבואר בכתוב, והשכל עד נאמן בדבר, כי הרחקת הגזל מבין בני אדם תועלת הכל, שורש מצוה זו ידוע הוא

לפי שהיא ענף למצות גזל שהיא אחת מן השבע מצוות שנצטוו עליהם כל בני, גם כל בני העולם מחוייבין בה. בזכרים ונקבות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן
אבל יש בהן, כי באמת שאותן שבע הן כעין כללות, [ב"ו ע"סנהדרין נ]ואל תטעה בני בזה החשבון של שבע מצוות בני נח הידוע והמוזכר בתלמוד . העולם

ויש בה פרטים כגון איסור אם ואיסור אחות מן האם ואיסור אשת איש, כמו שאתה מוצא שאיסור העריות נחשב להם דרך כלל למצוה אחת. פרטים הרבה
שהרי הם שוים בה לישראל לענין שחייבין, ויש בה כמה וכמה פרטים, וכן ענין עבודה זרה כולו נחשב להם מצוה אחת. [ב"ח ע"שם נ]ואשת אב וזכר בהמה 

ואין כוונתי לומר שיהיו. שהוזהרו גם כן בכל הרחקותיו, אחר שהוזהרו בענין הגזל, וכמו כן נאמר. [ב"ו ע"שם נ]בכל מה שבית דין של ישראל ממיתים עליה 
כאילו תאמר על דרך משל שהזהירם הכתוב איש איש, אבל נזהרו דרך כלל באותן שבעה, שהם לא נזהרו בפרטי הלאוין כמו ישראל, כמונו מוזהרין על זה בלאו

וכן בגזל כאילו נאמר להם אל תגזלו אבל תתרחקו ממנו, וכמו כן בעבודה זרה גם כן דרך כלל, אל כל שאר בשרו לא תקרבו אל האם והאחות וכל השאר
זכינו, והם]וגם באותן שנצטוינו אנחנו , שרצה המקום לזכותם והרבה להן מצוות יותר מהן, אבל בישראל אין הענין כן. ובכלל ההרחקה שלא לחמוד, בתכלית

.שכל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, וכל זה זכות וטובה לנפשנו. להיות ציוויינו עליהן במצוות עשה ולאוין נפרדים [אנחנו

אבל עונשו גדול מאד כי הוא סבה לכמה תקלות, ואין בו מלקות לפי שאין בו מעשה. עובר על לאו זה, ועובר על זה וקובע מחשבתו להתאוות במה שיש לזולתו
.[א"כ', מלכים א]כמו שידוע במעשה אחאב ונבות 

מצות אחדות השם
ספר החינוך מצוה תיז             מצות אחדות השם

וזו מצות, אחד' אלהינו ה' שמע ישראל ה, ['ד', דברים ו]שנאמר , שנצטוינו להאמין כי השם יתברך הוא הפועל כל המציאות אדון הכל אחד בלי שום שיתוף
אמרם זכרונם, והראיה שזו היא מצות עשה. שהוא אלהינו אחד הוא' אבל פירוש שמע כלומר קבל ממני דבר זה ודעהו והאמן בו כי ה, אינה הגדה, עשה היא

.כלומר ההודאה ביחוד והאמונה, כדי לקבל עליו מלכות שמים, לברכה תמיד במדרשים על מנת ליחד שמו

.והוא העמוד החזק שלב כל בן דעת סמוך עליו, כי זה עיקר אמונת כל בני העולם, שורש מצוה זו ידוע

שאין, לפי שכל שאינו מודה ביחודו ברוך הוא כאילו כופר בעיקר, מה שאמרו זכרונם לברכה שחייב כל אחד מישראל ליהרג על מצות יחוד, מדיני המצוה
ואם כן הרי מצוה זו מכלל איסור עבודה זרה שאנחנו מצווין ליהרג עליו בכל מקום, ולב כל חכם לב יבחן זה, שלמות הממשלה וההוד אלא עם האחדות הגמור

זכר, ושם מעשים הרבה מכמה בני ישראל גדולים וקטנים שנהרגו על קדושת יחודו ברוך הוא, ויתר פרטיה מפוזרין במדרשות ובמקומות בתלמוד. ובכל שעה
.כולם לברכה

.בזכרים ונקבות, ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן

ונקרא כופר בעיקר ואינו מכלל. כי כולם תלויות באמונת אלהותו ויחודו, וגם כל שאר מצוות התורה, ועובר על זה ואינו מאמין ביחודו ברוך הוא ביטל עשה זה
,וזאת אחת מן המצוות שאמרנו בתחלת הספר שהאדם חייב בהן בהתמדה. ובוטח בו ישוגב' והמאמין בה, לרעה' והבדילו ה, אלא מכלל המינין, בני ישראל

.ואפילו רגע קטן, כלומר שלא יפסק חיובן מעליו לעולם

מצות אהבת השם
ספר החינוך מצוה תיח            מצות אהבת השם

.וענין המצוה שנחשוב ונתבונן בפקודיו ופעולותיו עד שנשיגהו כפי יכלתנו. אלהיך' ואהבת את ה ['ה', דברים ו]שנאמר , שנצטוינו לאהוב את המקום ברוך הוא
תלמוד לומר והיו, לפי שנאמר ואהבת איני יודע כיצד אוהב אדם המקום, [כאן]ולשון ספרי . וזאת היא האהבה המחוייבת, ונתענג בהשגתו בתכלית העונג

.שעם התבוננות בתורה תתישב האהבה בלב בהכרח, כלומר. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך
.כמו שמצינו באברהם, שזאת האהבה תחייב האדם לעורר בני אדם באהבתו לעבדו [שם]ואמרו זכרונם לברכה 

.שלא יקיים האדם מצוות השם ברוך הוא יפה רק באהבתו אותו, שורש מצוה זו ידוע

הכל כאין, ויעריך בלבו תמיד כי כל מה שהוא בעולם מעושר ובנים וכבוד, שראוי לו לאדם שישים כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת השם, דיני המצוה
סוף דבר יעשה כל יכלתו להרגיל מחשבות לבו כל היום, וייגע תמיד כל היום בבקשת החכמה למען ישיג ידיעה בו, וכאפס ותוהו כנגד אהבתו ברוך הוא

והענין על דרך משל שיהא נזכר באהבת השם תמיד כזכרון. באמונתו ויחודו עד שלא יהי רגע אחד ביום ובלילה בהקיצו שלא יהא זוכר אהבת אדוניו בכל לבו
.ויתר פרטיה מבוארים במקומות בתלמוד בפיזור ובמדרשים. החושק תכלית החשק בחשוקתו היום שישיג להביאה אל ביתו

.בזכרים ונקבות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן

לא, או להשיג כבוד העולם הזה הכואב להגדיל שמו, ועובר על זה וקובע מחשבותיו בענינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא לשם שמים רק להתענג בהם לבד
.וזאת מן המצות התמידיות על האדם ומוטלות עליו לעולם. ביטל עשה זה ועונשו גדול, לכוונה להטיב לטובים ולחזק ידי ישרים



ללמוד תורה וללמדה לבנים ותלמידים
ספר החינוך מצוה תיט           מצות תלמוד תורה

ועל כל זה, ולדעת גם כן משפטי התורה על כיוון האמת, כלומר כיצד נעשה המצוות ונשמור ממה שמנענו האל ממנו, מצות עשה ללמוד חכמת התורה וללמדה
,['ג', ב' מלכים ב]שנאמר , וכן אתה מוצא שהתלמידים קרויין בנים, אלו תלמידיך, בניך, [ספרי כאן]ואמרו זכרונם לברכה , ושננתם לבניך, ['ז', דברים ו]נאמר 

ונכפלה מצוה זו במקומות. אלא תהא אומר לו מיד, כשאדם שואלך דבר אל תהא מגמגם לו, שיהיו מסודרין בתוך פיך, ושננתם, ושם נאמר. ויצאו בני הנביאים
.[ט"י, א"שם י]ולמדתם אותם את בניכם , [ב"י, א"שם ל]למען ילמדון , ולמדתם ועשיתם, ['א', דברים ה]רבים שנאמר 

.וזולתו לא ידע ולא יבין ונחשב כבהמה, כי בלמוד ידע האדם דרכי השם יתברך, שורש מצוה זו ידוע

,ג"דברים ל]משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה , מאימתי מתחיל האב ללמד את בנו תורה, [א"ב ע"סוכה מ]מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה 
ואחר כך מלמדו מעט מעט מפסוקי התורה עד שיהא בן שש או בן שבע שמוליכו אצל מלמדי[. 'ד', שם ו]ופסוק ראשון מקריאת שמע שהוא שמע ישראל , ['ד

ועצמותיו ימלאו, עד שיגדל ויתחזק כח לבו ותוקף אבריו, וראוי לכל בן דעת שיתן לבו שלא להכביד עול הילד בלימוד בעודנו רך האברים ורך הלבב. תינוקות
אז ראוי וכשר, ואולם אחר התחזק כוחו ויאורו עיניו להבין לקול מוריו, ויוכל לסבול יגיעת הלימוד ולא יקרנו חולי ההתעלפות בסיבת היגיעה רבה עליו, מוח

.ישקוהו תמיד מיין רקחה ויאכילוהו מדבשה, הדבר ומחוייב להביא צוארו בעולה של תורה ולא ירפוהו ממנה אפילו כחוט השערה

,פירוש. אמר רב יהודה אמר שמואל כגון זבולון בן דן, עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה, [א"ע' קידושין ל]וכן מענין המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה 
והיה התירוץ שהחיוב ללמדם מקרא, והקשו על זה בגמרא מה שהקשו. אדם שהיה בדורם ששמו כן שלמדו אבי אביו מקרא ומשנה תלמוד הלכות ואגדות

ומי שהוסיף על חיוב המצוה כאבי אביו של זבולון בן דן תבא עליו, ואף על פי שזבולון בן דן למדו אבי אביו יותר, דהיינו תורה כמו שעשה אבי אביו של זבולון
.ברכה

ואם היו האב, שנאמר ולמדתם ועשיתם אותם, חייב ללמד עצמו כשיהיה גדול ויכיר בדבר, ומי שלא למדו אותו אבותיו שהם חייבין בזה כגון אביו ואבי אביו
.ואם בנו נבון ממנו ותלמודו מתקיים בידו יותר ממנו בנו קודמו, הוא קודם לבנו, והבן צריכין ללמוד ואין בידו של אב שיוכלו שניהם ללמוד תמיד

ועוד הפליגו חכמים בדבר על דרך המוסר וללמד בני. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, ['ט', דברים ד]שנאמר , עד יום מותו, ועד אימתי חייב כל אדם ללמוד תורה
.זאת התורה אדם כי ימות באהל, [ד"י, ט"במדבר י]שנאמר , שאפילו בשעת מיתה חייב אדם ללמוד תורה, [ב"ג ע"שבת פ]אדם חפץ ואמרו 

שבעסק התורה יתרפאו כל, [א"ד ע"עירובין נ]וכבר אמרו זכרונם לברכה , בין עני בין עשיר בין בריא בין בעל יסורין, וכל אחד מישראל חייב בתלמוד תורה
.והגית בו יומם ולילה, ['ח', יהושע א]שנאמר , הכל חייבים לקבוע עתים לתורה ביום ובלילה, ואפילו בעל אשה ובנים, ואפילו עני המחזר על הפתחים. האברים

,פוטר מים ראשית מדון [ד"י, ז"משלי י]מדכתיב  [ב"ע' קידושין מ]וכמו שדרשו זכרונם לברכה , ותחילת דינו של אדם אחר המות הוא על שנתבטל מן הלימוד
ונמשלו דברי. הוי כל צמא לכו למים, ['א, ה"ישעיה נ]שנאמר , ואין מים אלא תורה. מי שפוטר עצמו מן המים ראשית קטטה הוא לנפשו אחר שימות, כלומר

.[א"ע' תענית ז]כמו שהמים גם כן אין עומדין בהרים אלא בעמקים , לפי שאין התורה מתקיימת אלא באיש דכא ושפל רוח ולא בגבה לב, תורה למים

כלומר, ושליש בעסק תורה שבעל פה, שליש בעסק תורה שבכתב, שחייב אדם לחלק זמנו לשלשה חלקים, [א"ע' קידושין ל]וכן מה שאמרו זכרונם לברכה 
.פן ישכח השאר, ולא ישית כל לבו באחת מהן. ושליש להבין העניינים משורש, להרגיל עצמו להיות בקי בגירסת המשניות והברייתות שתהיינה שגורות בפיו

.ושלשתן הן עיקר התורה שאי אפשר לדעת זולתם

ה תינוקות מושיבין"וכ, ועיר שאין בה תינוקות של בית רבן תחרב, שחייב הציבור שבכל מקום ומקום להושיב מלמדי תינוקות [א"א ע"ב כ"ב]וכן מה שאמרו 
.אצל מלמד אחד

שעסקו של עולם מתחדש יום יום ומדיח, כי לא ידע האדם מה ילד יום. שמא לא יפנה לעולם, שלא יאמר אדם לכשאפנה אשנה, [ד"ב מ"אבות פ]ומה שאמרו 
,וכל שעושה כן וחפץ בברכה. את האדם מדבר לדבר ומטרדה לטרדה ונמצאו כל ימיו יוצאין בבהלה אם לא יתן פנאי על כל פנים וידחוק עצמו לעסקה של תורה

,וטוב לו לעולם הבא, ושוכן בשמחה כל ימיו בעולם הזה, ומעבירין ממנו עולן של בריות, מן השמים מסייעין אותו ומקילין מעליו טרדות העולם המבהילות
.ויתר פרטיה מבוארין בקידושין פרק ראשון ובמקומות מפוזרים בתלמוד. ואשרי המדבר לאוזן שומעת

וכן, ולא בנותיכם, [ב"ט ע"קידושין כ]ודרשו זכרונם לברכה , בניכם, [ט"י, א"דברים י]שנאמר , בזכרים אבל לא בנקבות, ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן
אבל מכל מקום ראוי לכל אשה להשתדל שלא יהו בניה עמי הארץ אף על פי שאינה מצווה. דכל שאינו בחיוב ללמוד אינו בחיוב ללמד, אינה חייבת ללמד בנה

לפי שדעת, שלא ילמד אדם לבתו תורה [א"ע' סוטה כ]ואף על פי כן צוו חכמים , וגם האשה שלמדה תורה שכר יש לה. ושכר טוב יש לה בעמלה, מדין התורה
.ומוציאין דברי תורה לדברי הבאי בעניות דעתן, הנשים קלה

הוא, וכן כל מי שיש סיפק בידו ללמוד בשום צד. ביטל עשה זה, ועובר על זה ולא לימד את בנו תורה עד שידע לקרות בספר תורה ויבין פירוש הכתובים כפשטן
.כי המצוה הזאת היא אם לכולן, ועונשו גדול מאד אם לא יקיימנו, בכלל עשה זה

לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום
ספר החינוך מצוה תכ    מצות קריאת שמע שחרית וערבית

,['ז, שם]ועל הפסוק הזה נאמר , אחד' אלהינו ה' וזהו שמע ישראל ה, ['ד', דברים ו]שנצטוינו לקרות בכל יום ערבית ושחרית פסוק אחד מן התורה שבסדר זה 
וקא משמע להו לרבנן שבשעה. בשעה שבני אדם שוכבין ובשעה שבני אדם קמין, [ב"ע' ברכות י]ובא הפירוש על זה , ובשכבך ובקומך' ודברת בם בשבתך וגו

,[ד"כ, ג"במדבר כ]וכן לא ישכב עד יאכל טרף , ושכבתם ואין מחריד, ['ו, ו"ויקרא כ]וכענין שכתוב , שבני אדם שוכבין תקרא כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר
ויש ששוכבין מיד בתחילת, ויש עד סופה, יש מהם שאינם שוכבין עד חצי הלילה, שבני אדם חלוקים הם במדותם בענין השכיבה, ועוד. דמשמע כל שעת שכיבה

ושעה. עד שיעלה עמוד השחר, דהיינו צאת הכוכבים, שזמן קריאת שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן [ריש ברכות]ומפני כן אמרו , הלילה
ולא משמע להו הקימה. עד שלש שעות שלמות, כלומר כשהבקר אור כשאדם מכיר את חברו בריחוק ארבע אמות, שבני אדם קמין משמע להו מתחילת היום

בקריאת שמע [ב"ע' שם ט]ואמרו זכרונם לברכה . שאין דרך אחד מבני אדם שהוא בריא שיקום ממיטתו בסוף היום או אפילו באמצעו, כל היום כמו השכיבה
.מי שלא קרא לא הפסיד שלא יוכל לקרותה עם ברכותיה, כלומר מסוף שלש שעות עד סוף היום, דשחרית דמכל מקום מכאן ואילך

כי בהיות האדם בעל חומר נפתה אחר הבלי, שרצה השם לזכות עמו שיקבלו עליהם מלכותו ויחודו בכל יום ולילה כל הימים שהם חיים, משרשי המצוה
וצונו לזכרו שני העתים האלה בקבע, על כן היה מחסדו לזכותנו. העולם ונמשך לתאוותיו צריך על כל פנים זכרון תמידי במלכות שמים לשמרו מן החטא

ויתן אל לבו כי עיניו, כי בהיות האדם זוכר בבקר אחדות השם ומלכותו וכי השגחתו ויכלתו על הכל, אחת ביום להועיל לכל מעשינו שביום, ובכוונה גמורה
הלא יהיה לו למשמר מחשבתו זאת, ולא יוכל ממנו להחביא אחת מכל מחשבותיו, פקוחות על כל דרכיו וכל צעדיו יספור לא יתעלם ממנו דבר מכל דבריו

חייבונו זכרונם לברכה בה, ומפני שיסוד המצוה מה שזכרנו. ויהיה לו הודאת הלילה בזה גם כן למשמר כל הלילה, והודאת פיו בדבר הזה כל היום ההוא
וזהו שאמרו זכרונם לברכה בברכות פרק, שאין אדם נזכר בשום דבר אלא אם כן ישים כוונתו בו, ואמרו שאם לא כיוון לבו בה לא יצא ידי חובתו, בכוונת הלב
וכדתניא התם ספקום בן יוסף אומר כל, והצריכונו להאריך באחד. עד כאן צריכה כוונת הלב, אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה, תנו רבנן, [ב"ג ע"י]היה קורא 

והיתה, עד כמה יהיה אריכות זה, ואמרו שם. ת"אמר רב אשי ובלבד שלא יחטוף בחי, ת"ואמר רב אחא בר יעקב ובדל, המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו
.ובחפצו קיום כל הדברים, כלומר שתכוין שממשלתו בכל היא ואין כל דבר נעלם ממנו, התשובה עד כדי שתמליכהו בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולם



לקרוא קריאת שמע פעמים בכל יום
שהן, אבל חכמים חייבונו לקרות שלש פרשיות, שחיוב פסוק ראשון מן הפרשה הוא מן התורה כמו שאמרנו [שם]מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה 

,ומקדימין לקרות פרשת שמע שיש בה ציווי על יחוד השם יתברך ואהבתו ותלמוד תורתו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ויאמר, והיה אם שמוע, שמע
ואם כן באמת בהיות האדם. ואחריה פרשת ציצית שגם היא יש בה ציווי על זכירת כל המצוות, ואחריה והיה אם שמוע שיש בה ציווי על שאר המצוות כולן

.ינצל מן העבירה על כל פנים אם יש דעת בו, ובכל לילה פעם אחרת בכוונה, זוכר אלה בכל יום פעם אחת

ואחת לאחריה, בשחר מברך שתים לפניה יוצר אור ואהבת עולם, לברך קודם הקריאה ואחריה [א"א ע"שם י]וכן מענין המצוה מה שחייבונו זכרונם לברכה 
שידועות הן בכל ישראל בפתיחתן, ואין צורך להאריך בהן. ושתים לאחריה אמת ואמונה והשכיבנו, ובערב שתים לפניה מעריב ערבים ואהבת עולם, אמת ויציב

.ועזרא ובית דינו תקנום עם שאר כל הברכות הערוכות בפי כל ישראל, ובחתימתן ובנוסח שלהן

.ואם לא השמיע לאזנו אבל מכל מקום קרא הדברים בשפתיו יצא דיעבד, שהקורא את שמע צריך להשמיע לאזנו, [א"ו ע"שם ט]וכן מענין המצוה מה שאמרו 
שבזה ודאי לא נאמר, ואמרו מן המפרשים שאין הענין שלא יזכיר התיבות והאותיות. ואם לא דקדק בהן יצא, שצריך לדקדק באותיותיה [שם]וכן מה שאמרו 

,עשב בשדך, כגון בכל לבבך, אבל ענין לא דקדק הוא שלא נתן ריוח בין הדבקים. שכל שלא קרא קרית שמע כולו לא יצא ידי חובתו, שאם לא דקדק יצא
.ת כפי הראוי לכתחילה לעשות הכל"או שלא האריך בדל, דתזכרו שצריך להתיזה' וכן שלא התיז ז, הכנף פתיל, בכל לבבכם, ואבדתם מהרה

כלומר, ובאמצען שואל מפני היראה, שאדם שואל בשלום מי שהוא חייב לכבדו ומשיב שלום לכל אדם בין הפרקים [א"ג ע"שם י]וכן מענין המצוה מה שאמרו 
וזה כמה שלא ראינו מי שיקפיד על חבירו כלל אם. [מ יראת אביו או רבו שאדם חייב לירא מהם"וי], ומשיב מפני הכבוד, למלכי האומות או לשרים הגדולים

.יתבארו בברכות בפרקים ראשונים, וכל הענינים שמבטלין בשבילן קריאת שמע, ויתר רובי דיני המצוה. לא יפסיק לו ואפילו בין הפרקים
.בזכרים אבל לא בנקבות לפי שהיא מכלל מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן

ל מנה בחשבון המצוות קרית שמע ביום מצוה אחת"ן ז"והרמב. ביטל עשה זה, ועובר על זה ולא קרא קרית שמע בכל יום ובכל לילה בזמנה שקבעו לה חכמים
.וזו אינה מעכבת זו, לפי שזמנה של זו לא זמנה של זו, ובלילה מצוה אחרת

מצות תפילין של יד
ספר החינוך מצוה תכא               מצות תפילין של יד

והן נקראות, ובא הפירוש על זה המקרא שנקשור על ידינו מדברי תורה ארבע פרשיות, וקשרתם לאות על ידך, ['ח', דברים ו]שנאמר , לקשור תפילין על היד
והן פרשת קדש לי כל בכור עד, שתים מהן בסוף סדר בא אל פרעה, ואלו הן ארבע פרשיות אלו. כמו שבאה הקבלה בהן, כשהן קשורות ברצועות, תפילין

ממצרים' ומוהיה כי יביאך עד סוף הסדר שגומר כי בחוזק יד הוציאנו ה, שהיא פרשה אחת בכל ספר מדויק, ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה
ובסוף סדר והיה עקב פרשת והיה אם שמע תשמעו עד, ובסוף סדר ואתחנן בספר אלה הדברים פרשת שמע ישראל עד ובשעריך פרשה שלישית. פרשה שניה

ומעביר, ומניחו בבית של עור, וגוללו כמין ספר תורה מסופו לתחילתו, ארבע פרשיות אלו כותבין בקלף אחד. לתת להם כימי השמים על הארץ פרשה רביעית
והן הנקראין תפילין של יד בכל, ואחר שהן קשורות בזרוע הן שוכבות כנגד הלב, וקושר אותו העור שהפרשיות בתוכו על הזרוע שמאל, בקצה העור רצועה אחת

.מקום

אם לא, כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אליו והערב כסוס כפרד אין הבין, לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר התאוות, משרשי המצוה
לכן, לא תוכל לו ויגבר כחו עליה תמיד, ורחוקה מאד מגבולה שהיא השמים, ומאשר תשכון בגבולו שהיא הארץ. שהנפש שחננו האל תמנענו לפי כחה מן החטא

,ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקודש. היא צריכה על כל פנים להרבה שומרים לשומרה משכנה הרע פן יקום עליה ויהרגנה אחר היותה בגבולו ותחת ידו
ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו ומזוזה בפתחינו, והם שנצטוינו לבל נפסיק דברי תורה מפינו יומם ולילה, וציוונו להעמיד שומרים גבורים סביב לה

ט"זבחים י]ומפני כן אמרו זכרונם לברכה . והכל להזכירנו למען נחדל מעושק ידינו ולא נתור אחרי עינינו ואחרי יצר מחשבות לבנו, והתפילין בידינו ובראשינו
ועתה בני ראה גם ראה כמה כח. ובהיות מיסוד התפילין מה שזכרנו נצטוינו עליהם לבל נסיח מהן דעתנו. שהכהנים והלוים בשעת עבודה פטורין מהן [א"ע

.האל ברחמיו יהי בעזרנו וישמרנו ממנו, כי על כל אלה יעלה לפעמים ופרץ גדרינו, גופנו גדול על נפשנו

והמשנה באחת מכולן הרי התפילין, מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה שעשרה דברים יש בתפילין בין של ראש ובין של יד כולן הלכה למשה מסיני
ואלו הן שמונה. שכותבין אותם בדיו ושיהיו נכתבות על הקלף, ואלו הן השנים שבכתיבתן. ושמונה בחפוין וקשירת רצועותיהן, שנים מהן בכתיבתם. פסולות

.ג. ן מימין ומשמאל"ושיהיה בעור של ראש צורת שי. ב. עד שיהיה להן ארבע זויות שוות, ואלכסונן בריבוע, וכן תפירתן בריבוע, שיהיו מרובעות. א, שבחפוין
.ו. בגידין [אותן]ושיהיו תופרין . ה. ושיכרוך אותן בשער של בהמה או חיה טהורה על המטלית ואחר כך מכניסן בבתיהן של עור. ד. ושיכרוך הפרשיות במטלית

ושיהיה הקשר שלהן ידוע. ח. ושיהיו הרצועות שחורות. ז. ושעושין להן מעבורת מעור החפוי שתכנס בה הרצועה עד שתהא עוברת והולכת בתוך תיבה שלה
.'בצורת ד

ואורך הרצועה של יד כדי שתקיף הזרוע במקום הנחתן בו ויקשור ממנה הקשר, שאין עושין התפילין ורצועותיהן אלא ישראל [ב"ה ע"גיטין מ]ומה שאמרו 
ובאי זה, ואם היתה ארוכה יותר מזה כשרה, ותמתח עד האצבע האמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו שלש כריכות ויקשור. ד"הידוע שצריך להיות כצורת יו
שנמצא כשהוא מדבק מרפקו לצלעיו יהיו התפילין, והוא הבשר התפוח שבמרפק שבין פרק הכתף ופרק הזרוע, על הקבורת, מקום מן הזרוע קושרין אותה

ושל ראש אינה מעכבת של, שתפלה של יד אינה מעכבת של ראש [א"ח ע"מנחות ל]ומה שאמרו . ונמצא מקיים והיו הדברים האלה על לבבך, שוכבין כנגד לבו
אבל אם הניח שניהן יחד, ובמה דברים אמורים בשהניח אחד מהן, ועל של ראש מברך על מצות תפילין ועל של יד להניח תפילין. מפני שהן שתי מצוות, יד

ומה שאמרו שזמן הנחת תפילין ביום. וכשהוא חולצן חולץ של ראש תחילה, ומניח תחילה של יד ואחר כך של ראש. מברך ברכה אחת בלבד והיא להניח תפילין
והוא הדין, ושבת ויום טוב. וחקה זו היא מצות תפילין, ושמרת את החקה הזאת מימים ימימה, ['י, ג"שמות י]שנאמר , עד שתשקע החמה, משיראה חברו
.ושבת וימים טובים הן עצמן אות ואין צריכין לאות אחר, והיו לאות [ז"ט, ג"שמות י]שנאמר עליהם , אינו זמן הנחת תפילין, לחולו של מועד

אבל אין הענין לומר שצריכין גוף נקי מעבירות או. שיזהר שלא יפיח בהן, ואמרו בגמרא מאי גוף נקי, שתפילין צריכין גוף נקי [א"ט ע"שבת מ]ומה שאמרו 
ואולי מתוך התמדתו במצות התפילין שהן זכרון, כי כל אדם ואפילו טמא ובעל עבירות מחוייב במצות תפילין ובלבד שידע להזהר שלא יפיח בהן, מטומאה

במצות התפילין לחנך בה אפילו הנערים [א"ב ע"סוכה מ]וחכמים זכרונם לברכה חייבונו , גדול לאדם במלאכת שמים ישוב מדרכו הרעה ויטהר מכל גלוליו
ומזה יש להבין שדעת רבותינו זכרונם לברכה להיות כל אדם מחזיק במצוה זו ורגיל בה כי היא עיקר גדול. הקטנים כל זמן שהגיעו לכלל שידעו לשמור אותן

,והמחמירים בקדושת המצוה ומניאים לב ההמון בדבריהם מהתעסק בה, ושמירה רבה מן העבירות וסולם חזק לעלות עמה להכנס בעבודת הבורא ברוך הוא
ואם ידעתי כי יסמכו הדורשים דרשות אלו על מעשה שנזכר בירושלמי. אבל באמת יש בזה מניעה לבני אדם בכמה מצוות והיא רעה רבה, אולי כוונתם לטובה

,ואמר ליה בעל הכוס לא לך הימנית אלא לאילין שבראשך, ולזמן תבעיה ניהליה וכפר ביה, בחד בר נש דאפקיד גבי חבריה כסא דכספא [ג"ב ה"ברכות פ]
ועם, כי ידעתי שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולא כן ביתי אני עם האל. וכוונתם לומר שיש חילול השם להתחסד בקצת מצוות ולהרשיע בקצתן

.כי מי יודע אם אולי ימשך בדרכו הטובה עד עת מותו והמות פתאום תבוא, כל זה לא נמנעהו מהתעסק במצוה בעת רוח אלהים טובה תלבשהו לעשות טוב
,בכל אלה הדברים ומוסרים טובים קדמונו והורונו זכרונם לברכה. וששכר מצוה מצוה, שמצוה גוררת מצוה [ב"ד מ"אבות פ]וכבר למדונו זכרונם לברכה 

.והמתחכמים להוסיף על דבריהם או לגרוע אינה חכמה

ואחר כך פרשת שמע, ואחר כך פרשת והיה כי יביאך, שכותבין תחילה פרשת קדש לי, שסדור הפרשיות בקלף התפילין כך הוא [ב"ד ע"מנחות ל]ומה שאמרו 
כלומר פרשת והיה כי יביאך ופרשת והיה אם שמוע באמצע ופרשת קדש לי, ואשר אמרו שכותבים הויות באמצע. ואחר כך פרשת והיה אם שמוע, ישראל

.אלא כסדר שהן כתובין בתורה, ל כולם דעת אחת שלא נכתוב הויות באמצע"ם ורבנו האי ז"י והרמב"והרי רש. לא כיוונו הענין יפה, בראש ופרשת שמע בסוף
ונוסח זה ודאי לא, כלומר שיהיה הקורא קורא כסדר התורה, והראיה ממה שנמצא בפרק הקומץ במנחות גבי סדור התפילין שאמרו שם והקורא קורא

ומכל מקום כן הסכימו מורינו ישמרם אל עכשיו כמו שכתבנו שנכתבם בסדר, מצאוהו בספרם אותם בני אדם שהיה דעתם לומר דכתבינן הויות באמצע
.הפרשיות שכתובות בתורה



מצות תפילין של יד
ודין אם כתבן, ודין עיבוד העור ומאיזה צד מן העור הן נכתבין, ודין הכותב בהן את השם בין השיטין או אות אחת מהן מה דינו, ודין התגין שבהן, ודין כתיבתן

ודין, ודין תפירתן בגידין של בהמה או חיה טהורה, ודין הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה, ודין שאינן צריכין בדיקה ואפילו למאה שנה כמו מזוזה, מין או גוי
ודין הנכנס בהן, ודין מי שתפילין עליו וצריך לאכול או להכנס בבית הכסא קבוע או עראי או ששכח ונכנס בהן, תפילין שנפסקו התפירות שלהן או רצועותיהן

.ויתר פרטי המצוה מבוארים במנחות פרק רביעי, לבית המרחץ

,ומכל מקום אם רצו להניח אין ממחין בידם ושכר יש להן, לפי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, בזכרים אבל לא בנקבות, ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן
אמרו זכרונם לברכה [א"ו ע"צ]ובמסכת עירובין בריש פרק המוצא תפילין . שאינו דומה שכר המצווה ועושה כשכר שאינו מצווה ועושה, אבל לא כשכר האיש

.ושם אמרו אשתו של יונה היתה עולה לרגל ולא מיחו בידה חכמים, שמיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו בידה חכמים

.שהרי בארבע פרשיות צוה הכתוב על תפילין של יד ושל ראש, ועובר על זה ואינו מניח תפילין של יד ושל ראש ביטל שמונה עשה

מצות תפילין של ראש
ספר החינוך מצוה תכב       מצות תפילין של ראש

שהוא ארבע פרשיות הכתובות בתורה, הנה כתבתי במצוה הקודמת מהו ענין התפילין. והיו לטוטפות בין עיניך, ['ח', דברים ו]שנאמר , להניח תפילין על הראש
.ועל זרוענו כנגד הלב, ולהניחן על ראשנו בין עינינו, ונצטוינו לכתוב ארבע פרשיות אלו בקלף. בסדר בא אל פרעה ובסדר ואתחנן ובסדר והיה עקב

וענין יציאת מצרים שהוא מכריח אמונת, לפי שיש באלו קבלת מלכות שמים ואחדות השם, והענין בארבע פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה
כי שני אלה האברים, ולכן נצטוינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו. ואלה הם יסודות דת יהודית, חידוש העולם והשגחת השם בתחתונים

וקצת דיני התפילין כתובין. ובהניחנו עליהם דברים אלו לזכרון נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי השם ונזכה לחיי עד, יאמרו חכמי הטבע שהן משכן השכל
.למעלה בשל יד

ומניחין שם ארבע פרשיות שזכרנו כתובות בקלף, דע שהעור שגונזין בתוכו תפילין של יד עושין אותו בית אחד. והנני אודיעך החילוק שביניהם בעורן ובתפירתן
והוא עשוי כגון זה ועושין מן העור בעודנו רטוב, ובכל אחד מניחין פרשה אחת מארבע פרשיות אלו, והעור של ראש עושין אותו חלוק לארבעה בתים. אחד

,ומכניסים רצועת הראש בתוך אותו העור העודף בסוף הבית. ן עם ארבע ראשין משמאל המניח"ודמות שי, ן עם שלשה ראשין מימין המניח התפילין"דמות שי
ועושין באותו מקום קשר אחד העשוי, ואחר כך מקיפין מן הרצועה כשיעור הראש של מניח. שמעבירין בו הרצועה, כלומר, והוא שקורין אותו חכמים מעבורת

חולין]וזהו קשר תפילין שאמרו זכרונם לברכה , וידועה היא בינינו עם הקדש, אבל כל אחד מלמדה לתלמידיו, וזאת הצורה אי אפשר לציירה במכתב. 'בצורת ד
והן כתב ושחיטה ומילה וברכת, ומנו אותו עם שאר דברים גם כן שאמרו עליהן שראוי לידע אותן על כל פנים, שכל תלמיד חכם צריך לידע אותו [א"ע' ט

או לכל הפחות, ויהיה בה כדי להמתח שני ראשי הרצועה עד כנגד טיבורו, ואורך רצועת הראש כדי שיקיף בה הראש ויקשור בה הקשר מאחוריו. חתנים וציצית
מקום שמוחו, כלומר קציצת העור שהפרשיות מונחות בתוכה הוא כנגד המוח, ומקום הנחת תפילין בראש. ראשה האחד עד כנגד הלב והאחר עד כנגד הטיבור

ויתר פרטי. והמניחן בין העינים ממש הרי זה מכחיש דברי קבלה, שזהו הנקרא בין העינים, וזהו הפירוש המקובל לנו בוהיו לטוטפות בין עיניך, של תינוק רופס
.המצוה וכל ענינה כמו בחברתה הקודמת

מצות מזוזה
ספר החינוך מצוה תכג       מצות מזוזה

והן, וענין המזוזה הוא שכותבין שתי פרשיות מן התורה בקלף אחד. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ['ט', דברים ו]שנאמר , לקבוע מזוזה במזוזת ביתנו
.וקובעין אותה במזוזת פתח הבית, והיה אם שמוע עד על הארץ, שמע עד ובשעריך

[א"ג ע"מנחות ל]וכענין שאמרו זכרונם לברכה , וכמו שכתבתי בענין התפילין, משרשי המצוה להיות זכרון לאדם באמונת השם בכל עת בואו לביתו וצאתו
מאי טעמא, אמר רבי זירא אמר רב מתנא אמר שמואל מצוה להניחה בתחילת שליש העליון אמר רבה מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים, במצוה זו

.[ב"שם ע]רבנן אמרי כי היכי דתפגע ביה מצוה מיד 

אפילו אות אחת שאינה עשויה, כלומר, ואפילו כתב אחד מעכבן, ששתי פרשיות אלו מעכבות זו את זו [א"ח ע"שם כ]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
,שנאמר ביתך, שחיוב המזוזה להניחה במזוזת הפתח מימין [א"ד ע"שם ל]ומה שאמרו . מעכבת במזוזה, כלומר שאין גויל מקיף אותה מארבע רוחותיה, כהוגן

אחד שערי בתים חצרות, ובשעריך, תנו רבנן, [א"א ע"יומא י]ומה שאמרו זכרונם לברכה . וכי עקר איניש רגליה דימינא עקר ברישא, ומפרשי לה רבנן ביאתך
מה בית מיוחד, תלמוד לומר בית, יכול שאני מרבה בית שער אכסדרה ומרפסת, מדינות עיירות רפת לולין מתבן אוצרות יין ואוצרות שמן כולן חייבין במזוזה

מה בית העשוי לכבוד אף כל העשוי, תלמוד לומר בית, יכול שאני מרבה אף בית הכסא ובית המרחץ ובית הטבילה, ויצאו אלו, לדירה אף כל שמיוחדין לדירה
ובית הכנסת, יצאו אלו שהן קודש, מה בית שהוא חול אף כל שהוא חול, תלמוד לומר בית, יכול שאני מרבה הר הבית והלשכות והעזרות, ויצאו אלו, לכבוד

.אבל אם יש בה דירה כגון בית הכנסת דכפרים דדיירי בה אורחין חייבת, בכלל בתי קודש הוא כל זמן שאין בה דירה

אמר רבא שבעה, במזוזה בענין התגין [ב"ט ע"מנחות כ]ומה שאמרו גם כן , שמזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים פעמים ביובל [שם]ומה שאמרו 
שהשוכר [א"ד ע"שם מ]ומה שאמרו . כל אות שבמזוזה מאלו צריכה שלשה תגין, כלומר, ץ"ז ג"ואלו הן שעטנ, אותיות שבמזוזה צריכין שלשה שלשה זיונין

והמשכיר בית לחברו על השוכר. אבל השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד, בית בחוצה לארץ והדר בפונדק בארץ ישראל פטור מן המזוזה שלשים יום
.וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו אלא אם היתה הבית של גוי, להביא מזוזה ולקבוע אותה דחובת הדר היא

.ותקרה. ד. ומשקוף. ג. ויהיו לו שתי מזוזות. ב. שיהיה כדי לרבע בו ארבע אמות על ארבע אמות. א, ואלו הן, ועשרה תנאים צריך לבית קודם שיתחייב במזוזה
ושיהיה עשוי לדירת. י. ושיהיה עשוי לדירת כבוד. ט. ויהיה עשוי לדירת אדם. ח. ויהיה הבית חול. ז. ושיהיה השער גבוה עשרה טפחים או יותר. ו. ודלתות. ה

.קבע

ופתח קטן שבין בית ועליה שעושין בני. ואף על פי שאין רגיל להכנס בהתמדה אלא באחד מהם, בית שיש לו פתחים הרבה חייב לקבוע מזוזה בכל אחד מהן
ויתר פרטי המצוה. שכולן עשויין לדירה, וחדר שבבית אפילו חדר בחדר חייבין במזוזה כולן. אדם לפעמים ברגלי סולם שעולין בו בני אדם לעליה חייב במזוזה

.מבוארין במסכת מנחות פרק שלישי

.בזכרים ובנקבות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן

,או ששכר בית בחוצה לארץ או פונדק בארץ ועברו עליו יותר משלשים יום ולא הניח בה מזוזה, ועובר על זה ובנה בית ונתן עליו תקרה ולא הניח בה מזוזה מיד
.מוזהר הוא לקובעה לעולם בכל עת שידור בבית, ואף על פי שעברה השעה שהיה חייב להניחה. מיד ביטל עשה זה [או ששכר בית בארץ ולא הניח בה מזוזה]

מצות יראת השם
ספר החינוך מצוה תלב           מצות יראת השם

.אלהיך תירא' את ה, ['כ', דברים י]ועל זה נאמר , כלומר שנירא ביאת ענשו ולא יהיה לבבנו בלי מגור אליו כל היום, על פנינו תמיד לבלתי נחטא' להיות יראת ה
,[ז"ט, ד"ויקרא כ]' וגו' על דרך הויכוח בפירוש ונוקב שם ה [א"ו ע"נ]מה שאמרו בסנהדרין , ג מצוות שנצטוינו"והראיה שזהו מצות עשה אחת מחשבון תרי

,כי אולי נפרש ונוקב בהזכרת השם לבד מבלי שיברך, ירצה לומר על דרך הויכוח. אלהיך תירא' ואימא פרושי דכתיב אשר נקבו בשמות ואזהרתיה מן את ה



מצות יראת השם
דשתי תשובות בדבר חדא דבעינא שם בשם, והשיבו שם דליכא למימר הכי, כי מיראת השם שלא יזכר שמו לבטלה, והעון שיהיה בזה לפי שהפסידו היראה

אלהיך תירא מצות' דקרא דאת ה, כלומר, וכל אזהרת עשה לאו שמה אזהרה, ועוד אזהרת עשה הוא, כלומר שיברך השם בשם כגון יכה יוסי את יוסי, וליכא
.עשה היא

.כי השמירה הגדולה מן החטא הוא יראת ענשו, נגלה לכל רואי השמש' שורש המצוה ביראת ה

.ודיני המצוה כלולים בפשט הכתוב

ומי שבא דבר, וזאת אחת מן המצות התמידיות על האדם שלא יפסק חיובן מעל האדם לעולם אפילו רגע אחד. ובכל מין האדם, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן
.עברה לידו חייב להעיר רוחו ולתת אל לבו באותו הפרק שהשם ברוך הוא משגיח בכל מעשה בני אדם וישיב להם נקם כפי רוע המעשה

ואולם כל ימי האדם וכל עתותיו בכלל המצוה לעמוד זריז ונזכר. שזו היא שעת קיום עשה זה בכיוון, ביטל עשה זה, ועובר על זה ולא שת לבו בכך באותן שעות
.עליה

שלא לנסות  השם יתברך ונביא אמת יותר מדאי
ספר החינוך מצוה תכד      שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי

'לא תנסו את ה, [ז"ט', דברים ו]ועל זה נאמר , שנמנענו שלא לנסות יותר מדאי הנביא המיסר את העם והמלמדם דרכי התשובה אחר שנדע אמתת נבואתו
.כלומר לא תנסו גמולי השם ועונשיו שהודיע לכם על ידי נביאיו על צד שתסתפקו בהם, אלהיכם כאשר נסיתם במסה

ודבר הנבואה איננו ענין, כי פעמים יחלקו עליו מתוך כך בני אדם המקנאים בו והכואבים למעלתו, לפי שבנסיון היתר בנביא אמת ימצא הפסד, משרשי המצוה
ואם בכל פעם ופעם נטרידהו לתת אות ומופת נאמן שהוא נביא יהיה סבה לעם שימרדו בו ויקילו בדבריו, כי פעמים לא יתנבא כי אם מעט, תמידי לכל נביא

והדבר הזה אירע לנביאי האמת עם נביאי הבעל, ועל כן הוזהרנו להאמין בו ושלא לנסותו יותר מדאי אחר שיהיה מוחזק עמנו בטוב ונאמן לנביא, הרבה פעמים
.עד שלא היה מספיק להם אות אחר אות ומופת אחר מופת, שהיו מכחישים נבואתם ומחטטים אחריהם ומכחישים דבריהם

.לא לאהבת האל ויראתו אותו, כצדקו' כלומר שיעשה אדם מצוה לנסות אם יגמלהו ה, ברוך הוא על דרך הנסיון' וכמו כן בכלל האזהרה שלא לעשות מצוות ה
שכבר תירצוה שם ואמרו, עשר בשביל שתתעשר, [ב"כ, ד"דברים י]עשר תעשר , [א"ע' ט]ואל יקשה עליך מה שאמרו זכרונם לברכה בפרק קמא דמסכת תענית 

והטעם בזו כענין שכתוב. 'ובחנוני נא בזאת וגו' הביאו את כל המעשר אל בית האוצר וגו, ['י', מלאכי ג]שנאמר , חוץ מזו דמעשר, שבכל המצוות נאמר לא תנסו
ולא יעכב זה, שהודיענו האל ברוך הוא כי בפרנסנו משרתי ביתו במעשר נמצא התועלת והברכה בממוננו על כל פנים, כלומר, חונן דל' מלוה ה, [ז"י, ט"משלי י]

היום, [א"ע' ג]וכמו שדרשו זכרונם לברכה בריש מסכת עבודה זרה , מפני ששכר מצוות אינו בעולם הזה, וטעם איסור הנסיון במצוות. שום דבר חטא ועון
האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, [ב"ע' בבא בתרא י]וזה שאמרו זכרונם לברכה , ליטול שכרם, כלומר לעולם הבא, ולמחר, [א"י', דברים ז]לעשותם 

.'תירצוה חכמים המפרשים כשגומר הנותן בלבו לתת אותה בין שיחיה או לא יחיה שאין זה מנסה את ה, הרי זה צדיק גמור

הוא שיאמר דברים העתידים להיות בעולם פעמים או, דיני המצוה מה שהודיעונו זכרונם לברכה במה תתאמת לנו נבואת הנביא עד שלא נספק דבריו אחר כן
וגם כן צריך האיש שנחזיק אותו בנביא ונאמין. ולא נחייבהו לעשות אות או מופת בשינוי הטבע כמו שעשה משה או כאליהו ואלישע, שלש ויאמנו דבריו בכיוון

אף על פי שלא באת אין סתירה, ונביא שהבטיח על רעה שתבוא. כי ידוע שאין הנבואה שורה כי אם על החסידים ואנשי מעשה, בו להיות איש ישר תמים הולך
וכמו בחזקיהו שהוסיפו מן השמים על ימיו אחר הגזרה, כמו באנשי נינוה, ארך אפים ורב חסד וניחם על הרעה כשעושין בני אדם תשובה' כי ה, בנבואתו בכך

שכל דבר טובה שיגזור האל על יד נביא שלוח אפילו על תנאי, אם לא נתאמתה נבואתו היא סתירה באמת לנבואתו, אבל כל נביא שהבטיח על הטובה. שימות
.ויתר פרטיה במקומות בתלמוד. נמצא שבדברי הטובה יבחן הנביא, וזה מרוב טובו וחסדו הגדול, אינו חוזר לעולם

ואין לוקין עליו לפי שאין בו, ועובר על זה ומנסה הנביא יותר מדאי עבר על לאו זה. בכל מקום ובכל זמן שיקום נביא לישראל, ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות
.מעשה

שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי

לאבד שבעה עממים מארץ ישראל
ספר החינוך מצוה תכה            מצות הריגת שבעה עממין

החרם, ['ב', דברים ז]שנאמר עליהם , ולאבדם בכל מקום שנמצאם', והם הכנעני והאמורי וכו, להרוג שבעה עממים המחזיקין בארצנו טרם כבשנו אותה מהם
.'כי החרם תחרימם החתי והאמורי וגו, [ז"י', כ]שנאמר שם . ונכפלה המצוה בסדר שופטים, תחרים אותם

ועל כן בהיותם עיקר עבודה זרה ויסודה הראשון, אשר שנא' לפי שאלו השבעה עממים הם שהחלו לעשות כל מיני עבודה זרה וכל תועבות ה, משרשי המצוה
שנאבד זכרם מן העולם, ובמצותנו זאת עליהם להחרימם ימצא לנו תועלת. לא יזכרו ולא יפקדו בארץ החיים, נצטוינו עליהם למחותם ולאבדם מתחת השמים

,כי ברדפנו אחר כל איש מהמשפחה הרעה הזאת להרגו על התעסקם בעבודה זרה, וגם יש לנו ליקח מוסר בזה שלא נפנה אחר עבודה זרה. ולא נלמוד ממעשיהן
.לא יעלה על לב איש לעשות כמעשיהם בשום פנים

ושלא יכריח, כי כבר ידענו שרשות נתונה בידו של אדם להיות טוב או רע, ואין לשאול כלל למה נבראו האומות הרעות אלו אחר שסופן ליאבד לגמרי מן העולם
ובתחילת הבריאה היו ראויין, ואחר שכן נאמר כי שבעה עממים אלו קלקלו מעשיהם והרשיעו עד שנתחייבו כולם אבדון ומות. השם את האדם על אחד מהן

כי אפשר שהיה להם בזמן, ואם נחפוץ נאמר עוד. [ד"מצוה תר]ואל הטעם הזה נסמוך מצות כליון עמלק שבסדר כי תצא בסוף מצות עשה שבסדר , גם לטובה
וכענין שמצינו חכם, או אולי נאמר שיצא מבין כולם אדם אחד הגון ובשבילו זכו כולן להבראות. ומפני אותה השעה זכו להבראות, מן הזמנים שעת הכושר

כי הוא, ואין מן הנמנע אצל הבורא לבראות כמה בני אדם בשביל אחד. שהיה מבני בניו של עמלק והוא אנטונינוס [ב"ע' ז י"ע]אחד שאמרו זכרונם לברכה 
ויודע מה צורך לאחרים אל האחד, והוא ברוך הוא המבין את כל מעשינו. ברוך הוא לא יראה עמל בכל אשר יחפוץ עשוהו כי בהנחת חפצו יעשה כל אשר חפץ

.[או כדי שיבנו ערים ויטעו גנות וכרמים לישראל, או נאמר שנבראו כדי שיקחו מהם מוסר בני העולם]. המיוחד כי יבראו כולם בשבילו

ומלחמת, ומלחמת עמלק, מה שאמרו זכרונם לברכה שאין מלך ישראל נלחם תחילה אלא מלחמת מצוה שהיא מלחמת שבעה עממין הנזכרים, מדיני המצוה
.ויתר פרטיה מבוארים. ובמלחמות אלו אינו צריך ליטול רשות מבית דין, עזרת ישראל מצר שבא עליהם

אולי חושב יחשוב שזו מצוה שאינה נוהגת, [בספר המצוות]ל "ם ז"וכתב הרמב. בכל מקום ובכל זמן שיש כח בידינו להורגם, ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות
שיש לך לדעת כי כל, וכלל דבריו זכרונו לברכה. וזה אמנם יחשבהו מי שלא יבין ענין נוהג לדורות ואינו נוהג לדורות, לדורות אחר ששבעה עממין כבר אבדו

וכן מצות הסבת נחלה שלא היתה אלא לאותו הדור שהיו, כגון מצוות שהיו במדבר ולא אחר כן בארץ, מצוה שלא תהיה עשיתה נעדרת מחמת שעבר זמנה
אבל לא, אבל כל מצוה שהיא נעדרת ממנו מחמת שאינה נמצאת לנו שנוכל לעשותה, כגון אלו הן שנקראות אינן נוהגות לדורות, בחילוק הארץ בכניסתן לארץ

ואף כי כבר, כגון זו של אבדון שבעה עממים ועמלק שהכתוב ציונו למחות שמם ולאבדם לעולם בכל דור ודור שנמצאים, שהכתוב יתלה אותה בזמן מן הזמנים
עשינו בהם המחוייב על ידי דוד מלכנו שהשחיתם וכילם עד שלא נשארו מהם רק מתי מספר שנתפזרו וטבעו בין האומות עד שלא נודע זכרם ואין בידינו עתה

.והבן זה העיקר והחזק בו, אף על פי כן לא תקרא מצוה זו מפני זה מצוה שאינה נוהגת, לרדוף אחריהם ולהורגם



לאבד שבעה עממים מארץ ישראל

לא תחיה כל [ז"ט', דברים כ]מלבד שעבר על לאו שנאמר עליהם , ביטל עשה זה, ועובר על זה ובא לידו אחד מהם ויכול להורגו מבלי שיסתכן בדבר ולא הרגו
.[ח"מצוה תקכ]ט "כמו שנכתוב בסוף סדר שופטים בעזרת השם בסימן תקכ, נשמה

שלא נחמול על עובדי עבודה זרה ולא תתן להם חן
ספר החינוך מצוה תכו              שלא לחון על עובדי עבודה זרה

ולא, כלומר שנרחיק ממחשבתנו ולא יעלה על פינו שיהיה במי שהוא עובד עבודה זרה דבר תועלת, שלא נחמול על עובדי עבודה זרה ולא יישר בעינינו דבר מהם
',דברים ז]ועל זה נאמר , שאסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד ונעים הוא [א"ע' ז כ"ע]עד שאמרו רבותינו זכרונם לברכה , יהי מעלה חן בעינינו בשום ענין

ובירושלמי. והכל שורש אחד, ויש מרבותינו שלמדו מלא תחנם לא תתן להם מתנות חנם. כענין שאמרנו, ובא הפירוש על זה לא תתן להם חן, ולא תחנם, ['ב
.בלא תעשה, לא תתן להם חן, לא תחנם, אמרו [ט"א ה"פ]דעבודה זרה 

,ואחר המחשבה והדבור בה תעשה כל מלאכה, לפי שתחילת כל מעשה בני אדם היא קביעות המחשבה במעשים והעלות הדברים על שפת לשון, משרשי המצוה
הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומלרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר מכל מעשיהם, ועל כן בהמנענו במחשבה ובדבור ממצוא בעובדי עבודה זרה תועלת וחן

.הרעים

אבל לא למי שאינו עובד עבודה זרה ואף, כשאין נותנין להם מתנות חנם דדוקא למי שעובד עבודה זרה [א"ה ע"ז ס"ע]מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה 
ואמרו. דמכיון שקבל עליו שבע מצוות מפרנסין אותו ונותנין לו מתנת חנם, על פי שהוא עומד בגיותו לאכול שקצים ורמשים ושאר כל העבירות כגון גר תושב

שמותר לפרנס עניי גוים עם עניי [א"א ע"גיטין ס]ועוד אמרו זכרונם לברכה . שאין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג [א"ט ע"ערכין כ]זכרונם לברכה 
.ויתר פרטיה מבוארים במסכת עבודה זרה. ישראל מפני דרכי שלום

.בזכרים ונקבות, ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן

ואין בו מלקות לפי שאין בו, עבר על לאו זה, זולתי בענין שימצא שבח יתר מאד לאומתנו מתוך שבחם, והעובר על זה ושיבח עובדי עבודה זרה ומעשיהם
.וכל יודע דעת יבין זה, כי הדברים ירדו לפעמים בחדרי בטן השומעים, אבל ענשו גדול מאד כי הוא סיבה לתקלה מרובה שאין לה תשלומין, מעשה

ז לא עם שבעה עממים ולא עם שאר האומות"שלא להתחתן בעובדי ע
ספר החינוך מצוה תכז                שלא להתחתן בעובדי עבודה זרה

.ולא תתחתן בם, ['ג', דברים ז]שנאמר , לא עם שבעה עממים ולא עם שאר האומות, [א"ב מאיסורי ביאה ה"פי]ל "ם ז"וכתב הרמב. שלא נתחתן עם האומות
וכל שכן המזדווג עמהם שהוא בעצמו בכלל, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, [שם]וכמו שביאר הכתוב , וענין החתנות הוא שיתן בתו לבנו או בנו לבתו

והכי, ובגרותן דוקא, ואף על פי שהכתוב הזה דלא תתחתן בשבעה עממים הוא דכתיב. דרך חתנות אסרה תורה [ב"ו ע"ל]ואמרינן במסכת עבודה זרה . האיסור
במה שחזר הכתוב בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, בגרותן אית להו חתנות בגיותן לית להו חתנות [א"ו ע"יבמות ע]משמע להו לרבנן שאמרו בגמרא 

ושאר עממים, לפי שהיו עיקר עבודה זרה ויסודה הראשון, אבל שבעה עממין נאסרו אף בגרותן, ירבה שבעה עממים וכל שאר האומות לאיסור אף בגיותן
.מותרין בגרות

והוא, אין בזה אלא איסור דבריהם, שלא בפרהסיא, אבל הבא על הגויה דרך מקרה כאדם הבא על זונתו, ואיסור זה יהיה דוקא כשהוא מיחדה לו לאשה
.[שם]ז המוזכר בעבודה זרה "איסור נשג

ועוד כי גם בניה ממנו תגדל, ואם ישא אדם בת אל נכר תמשכהו לעבודת עבודה זרה, לפי שרוב העם דרך טפשות ימשכו אחר עצת נשותיהם, משרשי המצוה
.ואוי לו לפוסל את זרעו, לעבודה זרה

וראיה לדבר מעשה, קנאין פוגעין בו, כלומר לעיני עשרה ישראל או יותר. הבועל ארמית בפרהסיא, [ב"א ע"סנהדרין פ]מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה 
אבל אם פירש, ואת האשה אל קבתה ['ח, ה"במדבר כ]שנאמר , וכמעשה שהיה, ומכל מקום אין הקנאי רשאי לפגוע בו אלא בשעת מעשה הזימה. פנחס וזמרי

ידענו מדברי קבלה שהוא, לא פגעו בו קנאין ולא הלקוהו בית דין. אבל מביאין אותו לבית דין ומלקין אותו מכיון שעשה המעשה בפרהסיא, אין הורגין אותו
.לאיש אשר יעשנה' ובעל בת אל נכר יכרת ה, [א"י', מלאכי ב]דכתיב , בכרת

היא תהרג מכל מקום מפני שבא, אבל ישראל הבא על הגויה בזדון ואפילו דרך זנות. ואם לאו אינו נהרג, אם היא אשת איש נהרג עליה, וגוי הבא על בת ישראל
וכל אשה יודעת איש' הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וגו, [ז"י- ז "ט, א"במדבר ל]שנאמר , ודבר זה מפורש בתורה, כדין הבהמה, לישראל תקלה על ידה

.[ב"ח ע"ס]וקידושין  [א"ו ע"ע]ובסנהדרין וביבמות , [ב"ו ע"ל]ויתר פרטי דברים אלה מבוארים בעבודה זרה . למשכב זכר הרוגו

.בזכרים ונקבות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן

,האב עבר על לאו, והמיחד אשה מהן לבנו או שנתן בתו לאחד מהן. כלומר שיחד לו אשה מהן ובא עליה לוקה, ועובר על זה ונתחתן עם שבעה עממים בגרותן
המיחד לו אשה מהן לבוא עליה תמיד, וכן בשבעה עממים בגיותן, ובשאר עממים. אבל הבן שעשה מעשה הביאה לוקה, אבל אינו לוקה לפי שאין בו מעשה

.מכין אותו מכת מרדות מדרבנן, אלא שבא עליה פעם אחת דרך זנות, והיא תהרג ואם לא יחדה, לוקה מדאורייתא בביאה ראשונה מאחר שיחדה


