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המלך מצות  היום  מצות תקצז סדר

הרע, מן ׁש הפרׁש  אחר גּ ם רע, הדּ בר בּ ׁש כוּ נת ׁש היה מי ּפ ריׁש וּ ת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּת וֹ סיף

בּ מי גּ ם זהירוּ ת ּת וֹ סיף ועוֹ ד לּת ירוֹ ׁש . ׁש כנים ׁש היוּ  'מחרצנּ ים' ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוזהוּ 

מן הּמ תרחק וכל היּ ין. בּ תוֹ כוֹ  כּ נוּ ס ׁש היה הזּ ג והוּ א אצלוֹ , הרע ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התאכסן

לוֹ  יאמר קדוֹ ׁש  ההרחקוֹ ת כּ ל דּ גוֹ רם הגּ וֹ רם וּ מן א-ד)העברה ו , במדבר .(אלשיך  ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

שס"ח. מצוה עיין מקומות מראה

שעג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ה יגלּ ח שׂ ערוֹ ׁש ֹּלא רכ"ח)נּ זיר תעשה (לא ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  נזירוּ תוֹ , ימי כּ ל שׂ ערוֹ  נזיר יגלּ ח ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ה) ו, ראׁש וֹ '.(במדבר על יעבר ֹלא ֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ'ּת ער

הּמ צוה. הכנעהמ�רׁש י מוֹ רה ּת קּ וּ ן בּ לי האדם ראׁש  על ה-ער גּ דּ וּ ל כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויהיה יתבּ ר� ה�ם בּ עבוֹ דת נכנע לבּ וֹ  ויהיה הדּ אגה, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מוֹ ליד

בּ אדם הּט בע מוֹ תר ה-ער גּ ם כּ י אוֹ תוֹ , המנוּ לים מהּמ וֹ תרוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנזהר

רז"ל ואמרוּ  בּ וֹ , היּ צר מגרה ה-ער ותקּ וּ ן בּ גּ וּ ף. הנּ וֹ לדים ד :)מהעׁש נים (נזיר ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הלכות  משנה

עיון  צריך וקצת ע"ו). (סי' רשד"ם ועיין חיים.

ברמב"ם  ועיין בא, דוד שבן ביום נזיר טו מהריני

קמ"ב). (סי' חיים באורח שערים ובבית

שמשון. ואסור נזיר שמשון, נזירות עוד ויש

קרבן  מביא ואינו לעולם, ויין בתגלחת

למתים  לטמא ומותר פעם ונחלקו טז בשום .

עליו  נשאלין אי כמצוות יז הפוסקים ונוהג .

הקודמות.

האיסור.שעג) אסור גדרי נזיר המצוה, קיום

שערה  ואפילו ראשו שער לגלח

ביד  תלשה ואפילו בזוג, בין בתער בין אחת,

הרי  לעיקרו ראשו לכוף כדי בשער הניח ולא

זה  בלאו עבר לוקה א זה והתראה ובעדים ,

ראשו', על יעבור לא 'תער משום אחת שתים,

ג) ל, (במדבר דברו' יחל 'לא משום ואחת

הנדרים  כל .ב שכולל

דינו. מה גילח מיעוט אם גילח אם ומיהו

אינו  במזיד בין בשוגג בין ראשו שער

עומד  שהוא מה והולך מונה אלא נזרו, סותר

ראשו  רוב גילח אם אבל נזירותו, וישלים בו

הי"א.טו. שם הי"ג-יד.טז.רמב"ם פ"ג כ"ט.יז.שם סי' נזיר הלכות ובמשנה כ"ד. סי' ח"ב מהרי"ט עיין

הי"א.א.שעג) ופ"ה ה"א, פ"א נזירות הל' חינוך.ב.רמב"ם מנחת ה"ב. פ"א שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תקצח 

עינים יפה הדּ רוֹ ם מן לפני אדם בּ א אחת ּפ עם הצּ דּ יק ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ'אמר

ראית מה בּ ני לוֹ  אמרּת י ּת לּת לּ ים, לוֹ  סדוּ רוֹ ת וּ קוצּ וֹ תיו ראי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִֹ◌ְוטוֹ ב

למֹּלאות והלכּת י בּ עירי לאבּ א הייתי רוֹ עה לי אמר זה, שׂ ער" ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש חית

מן לטרדני וּ בקּ ׁש  עלי יצרי וּ פחז ׁש לּ י בּ בּ בוּ אה ונסּת כּ לּ ּת י הּמ עין, מן ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמים

וּ במי ׁש לּ ", ׁש אינוֹ  בּ עוֹ לם מתגּ אה אּת ה למה רׁש ע לוֹ  אמרּת י ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ל�מים' ׁש אגלּ ח" העבוֹ דה ותוֹ לעה, רּמ ה להיוֹ ת עתיד ויוֹ סףגׁש הוּ א . ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

הדּ ב בּ וֹ  נתגּ רה בּ שׂ ערוֹ  לסלסל ׁש נּ תגּ אהדכּ ׁש התחיל ואבׁש לוֹ ם , ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ הם נתלה רז-רח)הבּ שׂ ערוֹ תיו מצוה  ח "ד (לאנגנר) המצות  אור יׁש (עיין כּ י לבד , ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

הלכות  משנה

נשאר  ולא תער כעין ובין בתער בין

בין  לעיקרו ראשו לכוף כדי גודל מהשערות

לסטים  גילחוהו ואפילו בשגגה, ובין ברצון

שיהיה  עד יום שלשים סותר זה הרי באונס,

פרע  ונתגלח ו לו יום מאה בנזירות נדר כיצד .

שוהה  זה הרי ראשו, רוב יום עשרים לאחר

ואחר  שער, ראשו שירבה עד יום שלשים

ימי  תשלום יום שמונים מונה יום שלשים

פרע  גידול של השלשים אותן וכל נזירותו,

לו  עולין שאין אלא עליו נזירות דקדוקי כל

המנין  .ז מן

אחת,מלקות. אלא חייב אינו הראש כל גילח

ושער  שער כל על בו התרו ואם

ואחת  אחת כל על חופף ח לוקה נזיר .

וחוכך  בידו שערו חופף כלומר ומפספס,

השערות, יפלו שמא חושש ואינו בציפרניו

שבודאי  רישא פסיק דהוה סורק לא  אבל

בכל  או באדמה יחוף לא וכן ויפלו, יתלשו

ודאי  שער המשיר דבר וכל סם ושער ט מיני .

זקנו  שער גילח ואם הלאו, בכלל אינו זקן

נזירות  משום חייב שניהם י אינו אחר, גילחו .

כשסייע יא חייבים  אלא לוקה המתגלח ואין ,

מעשה  בו שאין לאו הוה לאו דאם .יב בדבר,

טומאה. לגלח תגלחת חייב הנזיר נטמא

את  וסותר טומאה קרבנות ומביא

מטומאות יג הקודמים  שיטמא עד מגלח ואינו ,

מת  של מעצמו המת יד שהן מן טומאות ויש ,

עצמו  מטהר אלא עליהם מגלח הנזיר שאין

אבל  הקודמין, סותר ולא ובשביעי בשלישי

ימי  ממנין לו עולין אין הטומאה ימי כל

לו טו נזירותו  עולין הסגר ימי שנצטרע נזיר .

זב  וסיפורו, חילוטו ימי ולא נזירותו מימי

הלכה  זה ודבר להן עולין זיבתן ימי וזבה

מסיני  .טז למשה

שעד.ג. מצוה חינוך ז.ד.עיין פד, בר"ר ט:ה.עיין ה"א.ו.סוטה פ"ו שם ה"ב.ז.רמב"ם שם

הי"ג.ח. פ"ה הי"ב.ט.שם שם ועיין הי"ד, הלכות י.שם משנה ועיין ת"ז. סי' ח"א הרשב"א תשובות

י"א. סי' הי"א.יא.נזיר חינוך.יב.שם ה"ג.יג.מנחת פ"ו שם ה"א.יד.רמב"ם פ"ז שם טו.שם

ה"ט.טז.ה"ז. שם



המלך מצות  היום  מצות תקצט סדר

ׁש גּ לּ  לאחר בּ ׁש מׁש וֹ ן כּ דמצינוּ  אֹלקי כּ ח כּ חוֹ בּ -ער אבּ ד 'ּת עריזחוֹ  ולכן , ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

יעבר' קמד)ֹלא עשה  מצות  הבבלי ) (לר"מ מצות  .(טעמי ַ◌ֲ◌ֹ

עשה ומצות ר"ט תעשה לא המצוות ספר ופ"ו, פ"ה נזירות הל' רמב"ם כא. מכות ו, פרק נזיר

קכ"ו. עשין ר"נ לאוין סמ"ג צ"ב,

שעד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ראׁש וֹ  שׂ ער הנּ זיר קמ"ו)ׁש יּ גדּ ל עשה (מצות ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֹ

בּ קד�ה,צוּ ה  נזרוֹ  ימי כּ ל ראׁש וֹ  שׂ ער הנּ זיר ׁש יּ גדּ ל הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌

ה)ׁש נּ אמר ו, ראׁש וֹ '.(במדבר שׂ ער ּפ רע 'גּ דּ ל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֹ

הּמ צוה. מחמרמ�רׁש י מׁש ּת ף האדם בּ רא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  כּ י היוֹ ת ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌

ּת אווֹ ת בּ על בּ חמר לׁש כּ ן שׂ כלנוּ  ׁש נּ תחיּ ב ולוּ לא ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָושׂ כל,

כּ אחד הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  לפני וּ לׁש רת לעמד היה ראוּ י ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַוחטאים,

מכרח בּ חמר לׁש כּ ן ׁש נּ ׁש ּת עבּ ד אחר אמנם עליו, הנּ צּ בים ◌ָ◌ְ◌�◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים

הלכות  משנה

המצוה.שעד) הנזיר גדרי על עשה מצות

הזירו  ימי כל ראשו שער לגדל

ימי  בתוך השער ומסיר והעובר להשי"ת,

תעשה  מהלא לבד זו, עשה ביטל נזירותו

שע"ג  במצוה כלומר א שנתבאר נשא, והסך .

מיהו  כזה, גילוח על לוקין אין שערו על בסם,

פרע' ד'גדל עשה על מקצת ב עבר והמסיר .

לעיקרו  ראשו לכוף כדי עד והניח שערו

עובר  ואינו הוא שער נראה ג אכתי ומיהו ,

מקצת. אפילו לחתוך דאסור

גילוח. דיני נזרו פרטי מלאת אחר גילח

את  סותר אינו קרבנותיו שהביא קודם

ומביא  שסותר. אומרים ויש נזירותו,

והנזירות  מעכבת אינה דתגלחת הקרבנות,

בהנאה ד שלימה  אסור נזיר ושער והיראים ה . ,

זה  חשבו ז"ל הרמב"ן וכן (שכ"ג) מצוה

עצמה. בפני למצות

נזירות. קבלת בבית דיני והוא שנדר מי

שהה  ואפילו עליו, חלה נזירות הקברות

על  ולוקה לו, עולין אין ימים כמה שם

שם  דעה ו שהייתו ביורה שערים בית ועיין ,

התוספות  בקושיית תל"ט) (סי' זקיני למרן

בו  שאין לאו הוי הא אילימא) ד"ה יז. (נזיר

לוקה  שם יזיר שלא בו התרו ואם מעשה.

יט.יז. טז, ה"א.א.שעד)שופטים פ"א נזירות הל' הי"ב.ב.רמב"ם פ"ה הי"א.ג.שם פ"ח ד.שם שם

הי"ד.ה.ה"ה. פ"ו ה"ח.ו.שם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תר 

זוּ לתוֹ , הבּ נין יתקיּ ם ֹלא כּ י בּ וֹ , ידוּ ר אׁש ר הבּ ית בּ צרכי קצת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת דּ ל

הבּ ית בּ צרכי למעט ׁש יּ וּ כל כּ ּמ ה הבּ וֹ רא, לעבוֹ דת יצירתוֹ  דּ עקּ ר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מאחר

יּט ׁש  ׁש ֹּלא וּ בלבד לוֹ , טוֹ ב קוֹ נוֹ  לעבוֹ דת מגּמ תוֹ  וישׂ ים החמר, ֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

חפץ ׁש הּמ ל� אחר עוֹ ן לוֹ  יחׁש ב כּ י ויחריבהוּ , לגמרי הבּ ית ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְמלאכת

החכם אמר זה ועל כּ זוֹ , בּ ריּ ה טז)להיוֹ ת ז, הרבּ ה(קהלת  צדּ יק ּת הי 'ואל ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש הוּ א הבּ ית מלאכת בּ הנּ יחוֹ  הנּ זיר קד�ת הוּ א וזה ּת �וֹ מם'. לּמ ה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוגוֹ '

מניעת כּ גוֹ ן לבּ ית, גּ מוּ ר חרבּ ן �אינוֹ  בּ מה ּת אותוֹ  ויׁש בּ ר ׁש לּ וֹ , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהחמר

בּ עבוּ רוֹ , הבּ ית ידֹלף וֹלא היּ צר יכּ נע בּ זה כּ י ה-ער, וגדּ וּ ל היּ ין ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְׁש תיּ ת

יתמעט מבּ לי הבּ ריאה כּ וּ נת ויתקיּ ם לה' ה-כל עבוֹ דת בּ וֹ  יתחזּ ק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

ׁש בּ וֹ  החמר ׁש ּת וּ ף מּפ ני ה' ז"ל(חינוך)עבוֹ דת הרמבּ "ן וכתב יא). ו , (במדבר ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

לוֹ  היה ֹלא בּ קּ ד�ה נכנס ׁש כּ בר דּ כיון חוֹ טא, נזיר נקרא טעמא ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְדּ מהאי

חינוך)להפסיק .(עיין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

שע"ג. מצוה עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

נטמא  ואם משם, כשיצא שערו מגלח ואינו

עליהן  מגלח שהנזיר הטומאות מן באחת שם

קרבן  מביא ואינו מגלח (ב.)ז אינו בנזיר ושנינו .

מקומות  כיצד כנזירות' נזירות כנויי 'כל

נזיח  נזיק 'הריני ואומרים הדיבור את שמשנים

נזיר' זה הרי פסוח או נזירות ח פזיח וידות .

נזיר ט כנזירות  והיה אהא האומר ידות, הן ומה .

בזה  וכיוצא נזיר זה הרי לפניו .י עובר

דינים. פרטי אפילו שאר יין, ששתה נזיר

אינו  שלוקה, פי על אף רבים ימים שתה

כן  מפני מנינו מנינו יא סותר את סותר אבל ,

נטמא  או יב אם וגילח בנזיר אביו שהדירו קטן .

זה  הרי לנזיר שאסור בדרך קרוביו גילחוהו

בנזירות  רוצה שאינו דעת מיד,יג גילוי ודוקא ,

אף  נזיר זה הרי גילח ואח"כ שתק אם אבל

כן  פי ואח"כ יד על טהרה תגלחת שגילח נזיר .

הכל, סותר נזרו ימי בתוך היה שטמא נודע

סותר  אינו נטמא התהום בטומאת .טו ואם

ונקבות. בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג

שם.ז. ה"ח.ח.רמב"ם פ"א ב.ט.שם ה"ו.י.נזיר פ"א שם ה"א.יא.רמב"ם פ"ו ה"ג.יב.שם שם

הט"ו.יג. פ"ב שגלחוהו.יד.שם או גילח ד"ה כח: נזיר הט"ז.טו.תוס' פ"ו שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תרא סדר

שעה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הּמ ת לאהל נזיר יכּ נס רכ"ט)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  הּמ ת, בּ אהל הנּ זיר יכּ נס ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � ו,הקּ דוֹ ׁש  (במדבר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יבא'.ו ) ֹלא מת נפׁש  ֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ'על

הּמ צוה. ידימ�רׁש י על ה-כליּ ית נפׁש וֹ  להׁש לים לבּ וֹ  ׁש נּ דבה מאחר כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

גּ בוֹ הים מעל גּ בוֹ ּה  הקּ ד�ה בּ מעלת ולעלוֹ ת החמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת עבּ דוּ ת

נצטוּ ה גּ דוֹ ל הכּ הן בּ הם ׁש נּ צטוּ ה דּ ברים ׁש ל ורבּ ן גּ דוֹ ל, הכּ הן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מדרגת

קד�תוֹ  לגדל מוּ בןאהנּ זיר מן, בּ אה ׁש הוּ א מּמ נּ וּ  הּט מאה הרחקת מאליו ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש בּ אדם הבּ המיּ וּ ת חלק ׁש הוּ א מצּ דבהחמר קד�תוֹ  ׁש ה-יג והנּ זיר . ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ַ◌

הלכות  משנה

המת.שעה) באהל שנכנס נטמא טהור נזיר

חייב  כדרכו המת באוהל

חוטמו  שיכניס דמעת הטומאה, על מלקות

משום  חייב ואינו נטמא, רגליו אצבעות או

בבית  כולו שיבוא עד ככולו ג ביאה ורובו ,

ביאה  דרך אחוריו ד כשנכנס דרך והנכנס .

מיקרי  לא מחוטמו חוץ גופו כל נכנס אפילו

ביאה.ה ביאה  משום עליו לוקה ואינו ,

המת. באוהל שם שהה ושהה לבית הנכנס

בשידה  שנכנס או מת, שם שמת עד

התיבה  גג ופרע חבירו ובא ומגדל תיבה

אחת  שתים, לוקה זה הרי מדעתו, מעליו

יבוא', 'לא משום ושנית יטמא', 'לא משום

כאחד  באו וביאה לאוהל ו דטומאה נכנס .

שנודע  ואחר הקברות, בבית או בשוגג המת

חייב  במקדש השתחויה כדי שם שהה לו

התראה ז מלקות  כל על לוקה בו התרו ואם .ח ,

בדרך  יצא ואם קצרה, בדרך לצאת וצריך

מזה  קצרה לו שהיה כיון רץ אפילו ארוכה

מצוה  לעיל עיין לי, נראה כך עובר, זה הרי

במקדש. שניטמא מי לענין שס"ג

הנזיר. את המטמא עומד אחר שהיה נזיר

אוהל  ועשה אחר ובא המת אצל

ואינו  בלאו עובר מזיד הנזיר היה אם וטימאו,

והמטמאו  מעשה, בו שאין לאו דהוה לוקה

ואם  מכשול', תתן לא עיוור 'לפני משום עובר

אחד  אין מזיד שטימאו וזה שוגג הנזיר היה

כדי  שם ושהה לצאת בו התרו לוקה, מהם

לוקה  שטימא ט השתחויה שנזיר ולמדנו .

משום  מלקיות, ד' לוקה באוהל ונכנס עצמו

ד"ה א.שעה) נשא פר' ברקאנאטי ועיין שעו. מצוה (חאגיז) המצוות אלה רכג. מצוה (רדב"ז) דוד מצודת עיין

יפליא. כי אשה או שעו.ב.איש מצוה להלן חינוך הי"ח.ג.עיין פ"ה נזירות הל' חינוך ד.רמב"ם מנחת עיין

ואפילו. ד"ה יז: שבועות תוס' ועיין שע"ו. הנכנס ה.במצוה וטמא המנוגע בית לענין בגמרא שם שבועות

שם.ו.למקדש. הי"ט.ז.רמב"ם אילימא.ח.שם ד"ה יז. נזיר תוס' ה"כ.ט.עיין שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרב 

יקל נפׁש וֹ  וּ בהתעלּ וֹ ת בּ קּ ד�ה, יוֹ תר וזריז זהיר להיוֹ ת צרי� ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת דּ לוּ תוֹ 

נקׁש ר ּת מיד יהיה כּ ל יוֹ צר בּ עבוֹ דת זוּ לת וענג, וכבוֹ ד הגּ וּ ף הנאת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְבּ עיניו

הכּ יר ֹלא אחיו ואת ראיתיו ֹלא וּ לאּמ וֹ  לאביו ויאמר י-א, אליו ועיניו ,יבּ וֹ  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌

גּ וּ פוֹ  צוּ רת להׁש לים בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  ׁש כּ מוֹ  להוֹ דיע האנוֹ ׁש י בּ ּמ ין גּ דוֹ ל ּפ לא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה

הּט הוֹ רה נפׁש וֹ  להׁש לים בּ ידוֹ  יׁש  רכד)כּ ן תעשה  לא הבבלי) (לר"מ  מצות  .(טעמי ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לאוין סמ"ג ר"ז-רח, תעשה לא המצוות ספר פ"ה, נזירות הל' רמב"ם כא. מכות ו, פרק נזיר

רמ"ז-רמח.

שעו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ מת הנּ זיר יּט ּמ א ר"ל)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  בּ מת, הנּ זיר יּט ּמ א ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � ז)הקּ דוֹ ׁש  ו , 'לאביו(במדבר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

יּט ּמ א'. ֹלא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ לאּמ וֹ 

הלכות  משנה

דברו' יחל 'לא ומשום ז) ו, (במדבר יטמא' 'לא

ג) ל, (דברים יא (שם לשלמו' תאחר 'לא ומשום

בבת  היתה אם יבוא' 'לא ומשום כב) כג,

.יב אחת 

נזיר. טומאת פרטי והוא שאר שנזר מי

ואם  עליו, חלה נזירות  הקברות בבית

שהייתו, על לוקה שם ישהה שלא בו התרו

שהייה  צריך אין יזיר שלא בו התרו ואם

והביא יג ולוקה  וטבל במת שנטמא נזיר .

היה  שמת נודע כך ואחר טומאה, קרבנות

לטבול, כשירד המערה בקרקעות מושקע

כל  סתר ידועה שאינה טומאה שהוא אע"פ

שידע  עד טהור זה הרי להקר ירד נזירותו,

טהור, וטהור טמא טמא שחזקת שנטמא,

בחזקתו  זה הרי המים פני על צף המת נמצא

צף  שהוא בזה ובכל יד שנגע מקום בכל ונוהג .

בז  ונקבות.זמן כרים

האיסור.שעו) ספירתו גדרי בשעת נזיר

מת, לשום לטמאות אסור

מטמא  הדיוט שכהן קרובים לששה ואפילו

לו  לטמאות שחייב מצוה מלמת חוץ להם,

גדול  כהן ואפילו ע"ר, במצוה כמבואר

לו  .א מיטמא

שנטמא. נזיר דיני שמשון שאר ונזיר

למשה  הלכה והוא מתים לכל מטמא

להזות ב מסיני  צריך שהנזיר טומאה ויש .

ט.י. לג, דברים שע"ג.יא.ע"פ מצוה חינוך מנחת ה"ב. פ"א שם רמב"ם עיין הנדרים, כל כולל זה שלאו

הכ"א.יב. פ"ה רכ"ב.יג.שם סי' ח"ט הלכות משנה בשו"ת ועיין כליו, בנושאי שם יעויין ה"ח פ"ו שם

ה"כ.יד. שם הי"א-יב.א.שעו)רמב"ם פ"ז נזירות הל' הי"ג-יד.ב.רמב"ם פ"ג שם



המלך מצות  היום  מצות תרג סדר

הּמ צוה. אמרהמ�רׁש י הּת וֹ רה כּ י וּ באמת שע"ה. בּ מצוה �כּ תבנוּ  מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ואי(שם) ראׁש וֹ ' על אֹלקיו ואל'נזר הּמ ל�. נזר ׁש יּ ּט ּמ א ראוּ י ן ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

לּט ּמ אות, אסוּ ר ונזיר לאלּ וּ  מּט ּמ א קדוֹ ׁש  כּ ן ׁש גּ ם הדיוֹ ט ׁש כּ הן ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִּת תמּה 

קדׁש , ׁש כּ לּ וֹ  ׁש בטוֹ  בּ כח כּ רחוֹ  וּ בעל מלּ דה לוֹ  בּ אה כּ הן קד�ת ◌ֶֹ◌�◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌�◌ְ◌ִכּ י

בּ בית ׁש יּ עבד לעּת ים זוּ לת הארץ, בּ ני ׁש אר כּ כל קרוֹ ביו עם ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנהגתוֹ 

עליהם, לבּ וֹ  יחם ולכן קרוֹ ביו, עם ויגל בּ היכלוֹ  יׁש כּ ן לעּת ים אבל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲה',

בּ הּפ רדם להם להּט ּמ א לוֹ  הרׁש ה ולכן מזּ ה, זה בּ הלּ קחוֹ  עליו הם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוגם

ּפ רׁש  הּט וֹ ב דּ מרצוֹ נוֹ  לה' הנּ זיר אבל הם. נעם דּ רכי דּ רכיה כּ י ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,

וּ מנּ יח מרעים וּ סעוּ דת מׁש ּת אוֹ ת בּ בית יּמ צא וֹלא העוֹ לם, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּת אווֹ ת

נּט ׁש , וּ בשׂ רוֹ  גּ וּ פוֹ  וצרכי היקרה נפׁש  אחרי מחׁש בוֹ תיו וכל הגּ וּ ף, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַּת ענוּ גי

אם אחרים גּ וּ פים אחר יפנה ׁש ֹּלא ׁש כּ ן כּ ל חׁש  ֹלא גּ וּ פוֹ  הנאת על ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְואם

הלכות  משנה

קרבנות  ולהביא ושביעי שלישי עליהן

הקודמים  הימים וסותר ומגלח טומאה

מחדש  למנות מגלח ג ומתחיל שאינו ויש ,

את  סותר ואינו טומאה קרבנות מביא ואינו

הראשונה  הטומאה ד הנזירות ימי מקום ומכל ,

להשלים  וצריך לו, עולים אינם שיטהר עד

טומאה  ידי על לו שחסרו ימים .ה אותן

ועומד. הרבה מחולל פעמים למת נטמא

בו  התרו ואם אחת, אלא לוקה אינו

ופעם  פעם כל על במת ו לוקה נוגע היה .

במת  ונגע כתיפו, על או בידו המת ועדיין

בו  שהתרו ואע"פ אחת, אלא חייב אינו אחר

ועומד  דמחולל כיון ונגיעה נגיעה כל על

בידו ז הוא  הוא ועדיין מצוה במת עסוק היה ,

במת  שהרי מכלום, פטור אחר במת ונגע

הוא  והרי להתעסק ומצוה לו מותר מצוה

שני. לגבי ועומד מחולל

מגלח. טומאה איזו טומאות על אלו ועל

ממנו  כזית ועל המת על מגלח, הנזיר

מנין  רוב שהן עצמות ועל נצל, כזית ועל

קב  חצי ועל מת, של בניינו רוב ועל העצמות,

מניינו  רוב לא בהן שאין אחד מת של עצמות

של  גלגולת ועל שידרה  ועל בניינו, רוב ולא

נתקשרו  לא אפילו הנפל ועל אחד, מת

מן  אבר ועל המת, מן אבר ועל בגידיו, איבריו

(והוא  כראוי בשר עליו שיש מאדם החי

חצי  ועל מחיים), ארוכה לעלות ראוי שיהיה

רקב  חפנים מלא ועל אחד, ממת דם ח לוג

שנים  אלו כ"ו) סי' נזיר הלכות משנה (ועיין

בטומאת  עליהם מגלח שהנזיר טומאות עשר

ה"ה.ג. פ"ז וה"ו.ד.שם ה"א ה"ז.ה.שם הט"ז.ו.שם פ"ה משנה.ז.שם בלחם ועיין הי"ז, רמב"ם ח.שם

ה"ב. פ"ז שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרד 

הקּ דוֹ ׁש ה בּ עבוֹ דתוֹ  אם כּ י ּת ענוּ ג ימצא וֹלא רחוֹ קים, אוֹ  הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְקרוֹ בים

יתבּ ר� .(חינוך)לה�ם ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

שע"ה. מצוה עיין מקומות מראה

שעז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

שׂ ערוֹ  הנּ זיר קמ"ז)ׁש יּ גלּ ח עשה (מצות ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ימיצוּ ה  כּ ׁש יּ ׁש לים קרבּ נוֹ תיו ויביא שׂ ערוֹ  הנּ זיר ׁש יּ גלּ ח הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר כּ ׁש יּ ּט ּמ א, אוֹ  יח)נזירוּ תוֹ  יג-יד  ו, בּ יוֹ ם(במדבר הנּ זיר ּת וֹ רת 'וזאת ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

וגלּ ח וגוֹ '. קרבּ נוֹ  את והקריב מוֹ עד. אהל ּפ תח אל אתוֹ  יביא נזרוֹ  ימי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְמֹלאת

וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהנּ זיר'

הלכות  משנה

וסותר  נשאו ט אוהל או כשעורה, בעצם נגע ,

מטמא  כשעורה עצם אין אבל עליו, מגלח

בשדה י באוהל  העמים, ארץ בגוש נטמא .

או  במשא או במגע קבר, בה שנחרש

עצמות  רובע באוהל נטמא עליו, שהאהיל

או  בנין, רוב ולא מנין רוב לא בהן שאין

או  בדופק, או בגולל או המת, מן דם ברביעית

עליהם  שאין המת מן באבר או החי, מן באבר

סותר  אינו זה הרי כראוי, בכל יא בשר ונוהג .

ונקבות. בזכרים זמן ובכל מקום

טהרה.שעז) נזירותו תגלחת שהשלים נזיר

כבש  בהמות, שלש מביא

ומביא  לשלמים, ואיל לחטאת וכבשה לעולה

שלישי  ושני עשרונות ששה השלמים איל עם

עשר  חלות, עשרים מהן אופה סולת, עישרון

רביעית  ומביא רקיקין, ועשרה מצות חלות

אותן  ומושח והרקיקין א שמן בולל החלות ,

ואחר ב מושח  העולה כך ואחר החטאת שוחט .

האיל אחר כך גילח מגלח, הזריקה ואחר

יצא  העולה או החטאת דכל ג ששחט ודע ,

קרבן  בעי גילוח דבעי אין ד מקום ומיהו ,

למצוה  רק הקרבנות מעכב מגלח ה התגלחת .

זבחי  של הרוטב מן לוקח נשים בעזרת שערו

השער, על ונותן שבישלן לאחר שלמים

שלמים, של הדוד תחת לאש משליכו ואח"כ

יצא  החטאת תחת השליכו ובלשכת ו ואם .

היתה  דרומית מזרחית בקרן שהיתה הנזירים

שערו  ומשליך יצא, במדינה גילח נעשית,

העזרה  פתח שיהא עד מגלח ואינו דוד, תחת

צריך ז פתוח  אין שער לו שאין ממורט .

תער  ראשו,ח להעביר שערות כל לגלח וצריך .

שתי  הניח או בתער, שלא גילח דוקא, ובתער

ה"ה.ט. ושם ה"ו.י.שם. למלך.א.שעז)שם.יא.שם במשנה ועיין  ה"א, פ"ח  נזירות  הל' משנה ב.רמב"ם

הכ"ג. פ"ט הקרבנות מעשה הל' רמב"ם שם, ה"ב.ג.למלך שם נזירות הל' חינוך.ד.רמב"ם רמב"ם ה.מנחת

ה"ט. ופ"י ה"ו, ה"ב.ו.שם פ"ח ה"ג.ז.שם ה"ה.ח.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תרה סדר

הּמ צוה. יסכּ יםמ�רׁש י כּ אׁש ר בּ קד�ה, ׁש נּ תרבּ ה ה-ער גּ לּ וּ ח כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נ להסיר הוּ א ראוּ י הּפ ריׁש וּ ת מן עצמוֹ  מעללחדּ ל אֹלקיו זר ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ושׂ וֹ רפם הדּ וּ ד ּת חת ה-ער וּ מׁש לי� העוֹ לם, בּ הבלי להּט ּמ א בּ ׁש וּ בוֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹראׁש וֹ 

כּ הקדּ ׁש  בּ הנאה הם אסוּ רים כּ י בּ זּ יוֹ ן, מנהג בּ הם ינהג מצותׁש ֹּלא טעמי (עיין  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

קמה) עשה  מצות  הבבלי) אוֹ תוֹ (לר"מ בּ ראוֹ תם אדם בּ ני להטעוֹ ת ׁש ֹּלא וגם .ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וּ מּט עם בּ פריׁש וּ ת. נוֹ הג ׁש עדין ויחׁש בוּ  כּ בראׁש וֹ נה גּ דוֹ לוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ שׂ ערוֹ ת

הרמבּ "ן כּ תב יא)הראׁש וֹ ן ו , הנּ זיר(במדבר כּ י חּט את, קרבּ ן הנּ זיר ׁש ּמ ביא ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

רוּ ח עליו ׁש היתה דּ מכּ יון העוֹ לם, בּ תאווֹ ת להּט ּמ א בּ ׁש וּ בוֹ  כּ ּפ רה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָצרי�

בּ חיּ י ׁש הרבּ נוּ  אלּ א ימיו. כּ ל כּ ן לעמד היה ראוּ י נזיר להיוֹ ת והתחיל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְה'

יג) שם רכג)והרדבּ "ז(במדבר מצוה  דוד  בּ ׁש וּ ם(מצודת  מצינוּ  דּ 'ֹלא עליו ּת פסוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הרמבּ "ן דּ עת לי נראים הקּ דוֹ ׁש ים דּ בריהם ולוּ לא לעתיד'. על קרבּ ן ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָמקוֹ ם

בּ אוֹ תּה  כּ ן אם אחרת, נזירוּ ת להתחיל מיּ ד הׁש לים ֹלא מֹלאת דּ ביוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ כיון

הלכות  משנה

המצוה  קיים לא גילח, שלא גילח ט שערות .

ולא  פסולה תגלחתו פסול ונמצא הקרבן על

הזבחים  לו ונמצא י עלו שלשתן על גילח ואם ,

וישלים  בכל הותר כשר אחד קרבן

בהנאה יא הקרבנות  אסורין והשערות נזרק יב , .

יין  לשתות הנזיר הותר הדמים מן אחד

השלים  ולא הניף שלא אע"פ ולגלח, וליטמא

הם  למצוה רק דברים דשאר דברים, .יג שאר

טומאה. שצריך תגלחת שנטמא נזיר

שביארנו  כמו עליה להתגלח

מגלח, לטהרתו השביעי ביום שע"ו, במצוה

וביום  בשמיני, מגלח בשביעי גילח לא ואם

מיד  למנות ומתחיל קרבנותיו מביא השמיני

יפלו  הראשונים והימים מחדש, ,יד הנזירות

ואילך  לנזירות ג' מיום כשנטמא ודוקא

בפתח טו סותר  לגלח צריך אינו טמא נזיר .

תחת  שערו להשליך צריך ואינו המקדש,

.טז הדוד 

פרטים. פסולה שאר שתגלחתו מקום כל

התגלחת  אחר יום שלשים מונה

ומגלח  קרבנותיו ומביא שלש יז הפסולה .

והתגלחת  עמהם הבא והלחם אלו בהמות

דוקא  החולין מן בא הבית יח הכל בזמן ונוהגת ,

ונקבות. בזכרים

ה"ה-ו.ט. ה"ח.י.שם ה"י.יא.שם הי"ד.יב.שם פ"ו ה"ה.יג.שם פ"ח הי"א.יד.שם פ"ו שם טו.שם

שם. משנה ובלחם משנה בכסף ועיין הי"ד.טז.ה"ו. הי"א.יז.שם פ"ח הי"ג.יח.שם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרו 

מנּ זירוּ תוֹ , �הפסיק בּ מה לתאותוֹ  ׁש ב כּ בר ראׁש וֹ נה מנּ זירוּ ת ׁש יּ צא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶרגע

קרבּ ן. מביא זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְועל

קכ"ז. עשין סמ"ג צ"ג, עשה מצות המצוות ספר פ"ח, נזירות הל' רמב"ם ו, פרק נזיר

שעח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ישׂ ראל את ׁש יּ ברכוּ  הכּ הנים קמ"ח)ׁש נּ צטוּ וּ  עשה (מצות ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש נּ אמרצוּ ה  יוֹ ם, בּ כל ישׂ ראל את ׁש יּ ברכוּ  לכּ הנים הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כג) ו, להם'.(במדבר אמוֹ ר ישׂ ראל בּ ני את תברכוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ'כּ ה

הּמ צוה. ישׂ ראלמ�רׁש י לעם בּ רכתוֹ  את לתת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש רצה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

החסד אנׁש י והּט הוֹ רים הקּ דוֹ ׁש ים הכּ הנים מׁש רתיו ידי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעל

מּמ קוֹ ר הבּ רכה ּת חוּ ל ידם ועל לׁש רת ּת מיד לפניו העוֹ מדים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ רכה,

כּ דכתיב כז)הבּ רכוֹ ת, אברכם'(שם, עח)'ואני מצוה (רדב"ז) דוד  וּ לפי(מצודת  , ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

לישׂ ראל והּט וֹ בה הבּ רכה וּ ברבוֹ ת ודידן, דּ רחמנא ׁש לוּ חי הם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ הנים

הלכות  משנה

בין המצוה.שעח) הכהנים על עשה מצות

מומין  בעלי ובין תמימין

יום  בכל ישראל את רז"ל א לברך ואמרו .

ואם  עשין, שלשה בדבר שיש לח:) (סוטה

כשקוראין  ודוקא בכולם, עובר מברך אינו

ודוקא  עולה, ואינו לדוכן לעלות אותו

הקודש,ב בעשרה  בלשון לברך וצריך .

ופנים  רם, ובקול כפים, ובנשיאות ובעמידה,

העם  כלפי כלומר פנים ובמקדש ג כנגד ,

בגבולין  לא אבל המפורש בשם .ד מברכין

משלו  ברכה להוסיף לברך ה ואסור מותר אבל ,

פעם  ובכל אחד, ביום פעמים כמה אפילו

עשה  מצות מקיים חכמינו ו שמברך ותיקנו .

התפילות  סדר על לברך .ז ז"ל

כפים. נשיאת כפים,סדר נשיאות סדר

(רצה) לעבודה ציבור השליח כשמגיע

ועולים  והולכין ממקומן עוקרין הכהנים כל

'לך  עד היכל כלפי פניהם שם ועומדים לדוכן,

להודות' בעבודה ח נאה רגליו עקר שלא כהן .

לדוכן  עולה ירד ט אינו לא עלה ואם היו י , .

הוא  ואם כהנים, קורא ציבור השליח שנים

ס"ב.ב.חינוך.א.שעח) קכ"ח סי' או"ח הי"ב. פט"ו תפלה הל' שם ג.רמב"ם או"ח הי"א, פי"ד שם רמב"ם

ה"י.ד.סי"ד. ושם שם. הי"ב.ה.רמב"ם חינוך.ו.שם ה"א.ז.מנחת שם רמב"ם ע"פ חינוך רמב"ם ח.מנחת

וס"י. ס"ח שם או"ח ה"ג. ס"ח.ט.שם שם או"ח הי"א. פט"ו שם י.י.רמב"ם ס"ק שם באו"ח אברהם מגן

י"ב. סי' ח"ג הלכות משנה בשו"ת ועיין י"א. ס"ק שם היטב באר ועיין



המלך מצות  היום  מצות תרז סדר

הלּ חיים והזּ רוֹ ע וּ מעשׂ רוֹ ת כּ תרוּ מוֹ ת כּ הנּ ה, בּ מּת נוֹ ת הכּ הנים מזּ ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵיהנוּ 

על הבּ רכה וּ להׁש ּפ יע בּ כוּ נה לבר� יוֹ תר דּ עּת ם יּת נוּ  זה ידי ועל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהקּ בה,

כּ הנים בּ רכּ ת ׁש ל הראׁש וֹ ן בּ ּפ סוּ ק יׁש  הּס וֹ ד דּ ר� ועל טוֹ בה. בּ עין ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ׁש ה�ם מוֹ רה וזה יה"י, וּ ב�ליׁש י הי"ה כּ מנין וּ ב�ני י"ה כּ מנין ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת

ל" והרי ויהיה, הוה היה זמנּ ים בּ ׁש ֹלׁש ה ׁש לּ יט ּפ עמים בּ ׁש ֹלׁש ה ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ זכּ ר

ׁש ֹלמה אמר ועליהם אוֹ תיּ וֹ ת, ז)ׁש �ים ג , לּה (שה "ש  סביב גּ בּ רים 'ׁש �ים ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ישׂ ראל' כז)מגּ בּ רי ו, במדבר בחיי .(רבינו  ִ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

סמ"ג כ"ו, עשה מצות המצוות ספר פי"ד, תפילה הל' רמב"ם לח. סוטה כד: מגילה כו: תענית

קכ"ח. סי' חיים אורח קי"ג, סי' סמ"ק כ', עשין

הלכות  משנה

העם  כלפי פניו מעצמו הופך ויש יא אחד ,

והכי יב אומרים  כהנים קורא לאחד דגם

רשאי  המקרא ואין קהילות. בהרבה נוהגים

הציבור, מפי אמן שיכלה עד כהנים לקרות

מפי  ברכה שתכלה עד אמן עונין הציבור ואין

הג'יג הכהנים  כל במילה מילה קורא המקרא .

פניהם יד ברכות  מחזירין הכהנים ואין ,

ואין  שלום, שים הש"ץ שיתחיל עד מהציבור

שיחזירו  עד אצבעותיהם קשרי לכוף רשאין

שיעלו  זכאי בן יוחנן ר' ומתקנת פניהם,

לדוכן  באנפילאות טו יחפים נהגו והאידנא .טז ,

שיעלו  קודם ידיהם את הכהנים ונוטלין

עולה  אינו ידיו נטל לא ואם .יז לדוכן,

כפים. מנשיאת המונעים ששה דברים

וסימן  כפים נשיאת מונעין דברים

ידים  ט'ומאת ש'נים ע'בירה מ'ומין מעשטי"ל,

ל'שון  או יח י'ין הנפש את שהרג היינו ועבירה .

זרה  עבודה ואין יט שעבד כהנים שכולה עיר .

ומברכין  לדוכן כולם עולים עשרה אלא שם

והטף  והנשים מקומות, שבשאר לישראל

אמן  והעם כ עונים חכם שאינו אע"פ כהן .

כפים, מנשיאת אותו מונעין אין אחריו מרננין

והמנע  רשע הוסף רשע לאדם אומרים דאין

בפרהסיא כא מהמצוות  שבת המחלל ומיהו ,

עולה  אינו ודאי ובעוונותינו כב ומשומד .

בכל  מברכין הכהנים אין לארץ בחוץ הרבים

טעמים  כמה בזה ונאמרו ישראל כג יום ובארץ ,

שזוכין  חלקם ואשרי יום בכל מברכין כהיום

אחר  במקום ודנתי יום. בכל בכהן כד לברכה

נושא  אינו חלל וכהן כפיו. את נושא אי ממזר

ה"ח יא. פי"ד שם ס"י.רמב"ם שם או"ח וסמ"ג.יב.. סמ"ק בשם שם יוסף ובית שם מיימוניות הגהות

סי"ח.יג. שם או"ח ה"ה. שם סי"ג.יד.רמב"ם שם או"ח ה"ג. שם שם טו.רמב"ם או"ח ה"ו. שם רמב"ם

ס"ה.טז.סט"ז. שם או"ח שם. מיימוניות  והגהות ס"ו.יז.רמב"ם שם או"ח ה"ה. פט"ו  שם רמב"ם יח.רמב"ם

ה"א. וסל"ז.יט.שם סל"ה שם או"ח ה"ג. סכ"ה.כ.שם שם או"ח ה"ט. שם ה"ו.כא.רמב"ם שם רמב"ם

סל"ט. שם כ"ב.כב.או"ח סי' ח"ג הלכות משנה ובשו"ת סל"ז. שם או"ח סמ"ד.כג.עיין שם או"ח רמ"א עיין

ל"ז. ס"ק שם וט"ז ע. ס"ק שם אברהם כ"ה.כד.ומגן סי' ח"ב הלכות משנה עיין



המלך מצות  היום  מצות סדר תרח 

שעט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ כּ תף הארוֹ ן את קמ"ט)לשׂ את עשה (מצות ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

כּ תפיהםצוּ ה  על הארוֹ ן את לשׂ את וּ לויּ ם לכהנים הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר למקוֹ ם, מּמ קוֹ ם להוֹ ליכוֹ  ט)כּ ׁש יּ צטרכוּ  ז, עבדת(במדבר 'כּ י ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌

י-אוּ '. בּ כּ תף עלהם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַהקּ דׁש 

הּמ צוה. הקּ דוֹ ׁש המ�רׁש י הּת וֹ רה הוּ א ישׂ ראל ׁש ל כּ בוֹ דם ׁש עקּ ר לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קדוֹ ׁש , וגוֹ י כּ הנים ממלכת להיוֹ ת העּמ ים מכּ ל הבדּ ילנוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 

חׁש יבוּ תּה  רב להפליג נצטוּ ינוּ  ולכן מל�, ׁש ל לגיוֹ נוֹ  וּ לפי(חינוך)ונעשׂ ינוּ  , ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

כּ תר ׁש ל טוֹ ב אבן ׁש כּ ן וכל טוֹ בוֹ ת, מרגּ ליּ וֹ ת אצלוֹ  ל-א האדם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ דּ ר�

בּ כל עליו עינוֹ  לשׂ וּ ם כּ די בּ עגלוֹ ת חבילוֹ תיו ׁש אר עם יׁש לחם וֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַמלכוּ ת,

לשׂ את הראוּ י ׁש ּמ ן מּפ נינים היא יקרה הקּ דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנוּ  ׁש כּ ן כּ ל ורגע, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵעת

הלכות  משנה

כפיו  ונו כה את בזכרי . זמן ובכל מקום בכל הג

הכשרים. כהונה

המצוה.שעט) זמן גדרי כל המצוה, קיום

הארון  לישא ישראל שיצטרכו

או  שהיא סיבה לאיזה למקום ממקום

לא  דבר, לשום או שלום, בשעת או במלחמה,

שישאוהו  עשה מצות אלא בעגלה, ישאוהו

מוליכן  ואין כתפיהם, על לויים או הכהנים

ולפי  העגלות, על ולא בהמות על לא אותו

פרץ  נפרץ העגלות על ונשאו דוד ששכח

בדבר א בעוזא  טועה לדוד חכמים שמו וכבר ,

בו  קוראין .ב שהתינוקות

בעגלה. כשעומד בכתף ונסתפקתי נושא

כתפיהם  על הארון הלויים יקחו שאם

העגלה  על הלויים שיעמדו אלא כמשפטו,

מיקרי  גוונא כהאי אם כתפיהם על והארון

או  נישא, הוא כתפיהם על שהרי 'בכתף'

על  ברגליהם ולהלוך כתפיהם על דילמא

משום  שהוא החינוך טעם ולפי בעינן, הארץ

להביא  ונראה כבוד. יש בזה גם לכאורה כבוד

'והיכן  דקאמר מו) נשא (פר' מספרי ראיה

הא  שם) (במדבר נתן' לא קהת 'ולבני ציוהו

משה  מפי הכל אלא  כלום הכהנים חידשו לא

קהת  דלבני נראה עכ"ל. הגבורה' מפי ומשה

נימא  ואי ישאו', ד'בכתף משום עגלות נתן לא

כתפיהם  על והארון העגלות על דהלויים

עגלות, להם נתן לא למה אכתי דמי, שפיר

וישאו  העגלות על שיעמדו אפשר הא

אסור. גוונא דכהאי כרחך על בכתפיהם,

סמ"ב.כה. שם הל'א.שעט)או"ח הי"ב.רמב"ם פ"ב המקדש יב.ב.כלי כא, במ"ר



המלך מצות  היום  מצות תרט סדר

אחר בּ אפן אוֹ  בּ המה גּ בּ י על בּ עגלה וֹלא בּ כּ תף נוֹ שׂ אגאוֹ תּה  הארוֹ ן והיה , ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

נוֹ שׂ איו נקׁש רתדאת היא וּ בנס הגּ וּ ף ׁש ל הּמ דּ ה מן אינּה  ׁש הנּ ׁש מה כּ מוֹ  , ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

חיּ וּ ת אין הנּ פׁש  ולוּ לא נוֹ שׂ אּה , את נוֹ שׂ א והנּ ׁש מה החמרי, בּ כּ ח ה-כלי ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹכּ ח

הנּ פׁש  נוֹ שׂ א הגּ וּ ף כן ּפ י על ואף מּמ קוֹ ם(הנשמה)בּ גּ וּ ף, הוֹ ל� כּ ׁש אדם , ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

בּ ארוֹ ן הּמ צוה כּ ן עּמ וֹ , נעּת קת נפׁש וֹ  גּ ם לנשׂ אוֹ למקוֹ ם ואסוּ ר בּ כתף לנשׂ אוֹ  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

האדם חמר הוּ א ה-כלי לנּ פׁש  הנּ וֹ שׂ א כּ י להיוֹ ת בּ בהמה, אוֹ  העגלה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַעל

העגלה אוֹ  הבּ המה חמר פכ "ה)וֹלא ח "א (לרמ"א ) העולה  .(תורת  ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

עשין סמ"ג ל"ד, עשה מצות המצוות ספר פ"ב, המקדש כלי הל' רמב"ם צח: מנחות לה. סוטה

קס"ח.

לאוין "ב' ע�ה מצֹות ה' � י� �העֹלת0 ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ�ר�ת

שפ ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש ני ק"נ)ּפ סח עשה (מצות ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

כּ גוֹ ןצוּ ה  בּ זמנּ וֹ  ראׁש וֹ ן ּפ סח לעשׂ וֹ ת יכל ׁש ֹּלא מי לכל הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

עשׂ ר בּ ארבּ עה ּפ סח ׁש יּ עשׂ ה רחוֹ קה, בּ דר� ׁש היה אוֹ  טמאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת

הלכות  משנה

לויים. או בכהנים לדורות ודע המצוה

במדבר ה דהרמב"ם  זו דמצוה כתב

לדורות  כן לאחר אבל הלויים, על היתה

הרמב"ן  אבל לכהנים. ונתנה ו נשתנה

שנשתנה  שנאמר לנו חלילה כתבו ודעימיה

הלויים  נפסלים שיהיו בתורה מצוה שום

ולויים  כהנים אלא לעולם, הארון ממשא

ז"ל, האחרונים עמו והסכימו המצוה, בכלל

שישראל  בזמן ונוהג צ"ו. מצוה לעיל ועיין

ובעוונותינו  בינינו. והארון אדמתן על

לשאת, ארון ולא מלך לא לנו אין הרבים

משיח  עם במהרה לנו שיתגלה רצון יהי

צדקינו.

מלכים. לקראת תורה ספר וכתב להוציא

נגד  תורה ספר דלהוציא החינוך

בני  כל אלא לויים, או כהנים צריך אין מלך

כבוד  מדרך מהם יבחרו ואם ישאו, ישראל

ליה  דסבירא עכ"פ ונראה ברכה, עליהם תבוא

מלך. נגד תורה ספר להוציא מצוה דהוה

המצוה.שפ) נפש גדרי המצוה. קיום

בדרך  או טמא שהיה מישראל

חינוך.ג. לה.ד.עיין ל"ד.ה.סוטה עשין המצוות שלישי.ו.בספר שורש המצוות בספר



המלך מצות  היום  מצות סדר תרי 

ׁש נּ אמר ׁש ני, ּפ סח נקרא והוּ א יא)בּ איּ ר, ט, בּ ארבּ עה(במדבר ה�ני 'בּ חדׁש  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ '. אתוֹ ' יעשׂ וּ  לחדׁש  יוֹ ם ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר

הּמ צוה. בּ זהמ�רׁש י הגּ דה הבּ על בּ אר וּ כבר ראׁש וֹ ן. בּ פסח �בּ ארנוּ  מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בני בּ ּת י על ׁש ּפ סח ׁש וּ ם על מה, ׁש וּ ם על אוֹ כלין ׁש אנוּ  זה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ'ּפ סח

בּ ּת י על ׁש ּפ סח לנּ ס זכר וזה הצּ יל', בּ ּת ינוּ  ואת מצרים את בּ נגּפ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הּט בע וׁש נּ וּ י עּמ נוּ  ׁש עשׂ ה והנּ פלאוֹ ת הנּ ּס ים כּ ל נזכּ ר ידוֹ  ועל ישׂ ראל, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני

לכל זכר עשׂ ה ׁש ֹּלא וּ לפי לישׂ ראל. יאיר כּ יּ וֹ ם ולילה למצרים מכּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ עשׂ ר

הּמ צוה חמר וּ בעבוּ ר בּ אנס, ׁש כּ ן וכל לבּ וֹ  בּ זדוֹ ן ואפלּ וּ  ראׁש וֹ ן, בּ פסח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵאלּ וּ 

הלכות  משנה

או  שוגג או הערבים, בין בניסן בי"ד רחוקה

בראשון, הפסח עשה ולא מזיד, ואפילו אונס,

שני  פסח נקרא והוא באייר בי"ד פסח .ז יעשה

לפיכך  נדחין, ציבור ואין נדחה יחיד ודוקא

עושין  בראשון טמאים שהיו הציבור רוב

בטומאה  .ח אותו

כרת. הרמב"ם חיוב או ט דעת שוגג היה דאם

כרת  חייב בשני והזיד בראשון אונס

כרת  חייב בשניהם הזיד עליו. פליג והראב"ד

נאנס  או דשגג אף בראשון הזיד הכל, לדברי

הראשון  על חיוב דעיקר כרת, חייב .י בשני

בשני  חייבים אי מחלוקת ועבדים ,יא נשים

ועשו  בראשון שהזידו נשים אפילו ומיהו

מכרת  נפטרו .יב בשני

שני.ה  לפסח שנדחים טמאים טמאים

יכולים  היו שלא היינו שנדחים

זב  או ונבילה שרץ טמא אבל בערב, לאכול

אם  פסח ערב שהוא ביום ראיות שתי בעל

אוכלין  והם עליהם וזורקין שוחטים טבלו

שני  לפסח נדחין ואינם מת יג בערב ובטומאת .

והראב"ד  רמב"ם נחלקו שלו השביעי יד ביום

הפסח  עליו ששחטו מי לשני. אותו דוחין אי

כך  אחר ונודע בערב לאכול שמותר בחשבו

שנטמא  או התהום, בטומאת קודם שנטמא

שני  צריך ואין נפטר כבר כך, טמאים טו אחר .

ולא  פסח בערב בראשון להפטר יכולים שהיו

בראשון  כמזידים הוי אנוסים,טז תיקנו היו .

אונס. ליה הוה מקוה להם היה שלא כגון

שנתגדל. שנתגייר קטן גר או שהגדיל קטן

פסח  לעשות חייבים פסחים שני בין

בין  ונתגדל בראשון פסח שעשה וקטן שני,

שני  צריך ולא בראשון נפטר לשני .יז ראשון

שני. פסח קרבן הפסח עשיית שחיטת מן

כך  בראשון כמעשהו ענינו וכל

ה"א-ב.ז.שפ) פ"ה פסח קרבן הל' ה"א.ח.רמב"ם פ"ז ה"ב.ט.שם פ"ה רמב"ם יא.שם.י.שם עיין

חינוך. ומנחת שם. משנה ולחם משנה ובכסף ה"ח, חינוך.יב.שם וה"ג.יג.מנחת ה"א פ"ו שם רמב"ם

ה"ב.יד. שחיטה).טו.שם בזמן תלוי שהכל ה"א פ"ה שם (ועיין הי"ב ה"ד.טז.שם פ"ה ה"ז,יז.שם שם

ר"ל. סי' ח"ג הלכות משנה שו"ת ועיין שם. משנה בכסף ועיין



המלך מצות  היום  מצות תריא סדר

לתׁש לוּ מין הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  נתנּה  כּ ן על כּ רת, בּ ּה  ׁש יּ ׁש  עשׂ ה מצות ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

ל רחמיו וחלילהלרב חס עליה כּ רת יענׁש  וׁש ֹּלא ישׂ ראל איׁש  כּ ל בּ ּה  זכּ וֹ ת ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

שעו ) מצוה (לידא) מקלט עיר ועיין חינוך. ׁש הוּ א(עיין למי לרמז בּ א הרמז דּ ר� ועל .ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌

ֹלא כּ י ה', מדּ רכי רחוֹ ק ׁש הוּ א רחוֹ קה' וּ 'בדר� בּ חטאים, מלכל� ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ֵ◌ָ'טמא'

דּ רכיו ה' ויעשׂ היחדּ רכי ה' ירחמהוּ  קדוֹ ׁש ים בּ מים עצמוֹ  ויטהר יׁש וּ ב אם , ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

אחר. כּ איׁש  להיוֹ ת ונהּפ � ׁש ני אדם ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

קי"ט, תעשה ולא נ"ז-נח עשה מצות המצוות ספר פ"ה-ו, פסח קרבן הל' רמב"ם צב: פסחים

שנ"ט. שנ"ז לאוין רכ"ז רכ"ד עשין סמ"ג

שפא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

וּ מרוֹ רים מצּ וֹ ת על נאכל ׁש ני קנ"א)ּפ סח עשה (מצות ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וּ מרוֹ רים,צוּ ה  מצּ וֹ ת על בּ זמנּ וֹ  ׁש ני ּפ סח בּ שׂ ר לאכל הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יא)ׁש נּ אמר ט, יאכלהוּ '.(במדבר  וּ מררים מצּ וֹ ת 'על ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְֹ◌�◌

הלכות  משנה

בשני  העזים,יט מעשהו ומן הכבשים, מן בא ,

הערבים  בין ושוחטו שנה, בן תמים ,כ זכר

ג' צריך ואין ימים, ד' ביקור צריך אין ומיהו

לשחיטתו  טומאה כא כיתות דוחה ואינו כב ,

זו  מצוה ונוהגת שפא). מצוה לקמן (ועיין

ובנקבות  חיוב, בתור בזכרים הבית בזמן

שבתורה  עשה מצות מב' אחת והוא ברשות.

כרת  עליה .כג שחייבין

המצוה.שפא) בליל גדרי  נאכל שני פסח

ומרורים, מצות על אייר ט"ו

צריכה  והמצה ראשון, כפסח הכל הסדר וכל

כשר  ומרור קצירה, משעת שמורה להיות

בראשון א לפסח  שיוצאין מצוה דיני כל הכלל ,

בשני  בפסח ב יוצאין יוצא ומרור מצה לו אין .

לעכב  ולא למצוה ומרור דמצה .ג לחוד,

אכילות  ככל בכזית שיעורו הפסח ואכילת

חיים ד שבתורה  באורח עיין ומרור שאין ה .

מינים. בה' רק יוצאין

לשני. ראשון פסח שבין דינים דינים ויש

שאמרו  כמו  לשני ראשון בין מחולקים

לשני, ראשון בין מה צה.) (פסחים רז"ל

והשני  ימצא, ובל יראה בבל אסור הראשון

אור.יח. תורה בהעלותך פר' שלה""ק פ"א יט.עיין שם למלך במשנה ועיין לומר. תלמוד ד"ה מט. מנחות תוס'

הט"ו. פ"י שם רמב"ם ועיין ה"א.כ.ה"ד. פ"א שם צה.כא.רמב"ם שם ותוס' צו. פסחים ע"פ חינוך מנחת

מה. הט"ו.כב.ד"ה פ"י שם ה"ב.כג.רמב"ם פ"א שגגות הל' חינוך.א.שפא)שם ומנחת רמב"ם ב.חינוך

הט"ו. פ"י פסח קרבן ה"ב.ג.הל' פ"ח ה"ג.ד.שם פ"ב שם ט"ו.ה.עיין ס"ק במג"א תע"ג סי'



המלך מצות  היום  מצות סדר תריב 

הּמ צוה. הראׁש וֹ ן,מ�רׁש י ׁש נּ אכל כּ דר� נאכל דּ הּפ סח להוֹ דיענוּ  בּ א ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ּפ סח בּ חג וּ מרוֹ ר מצּ ה אכל ׁש כּ בר מאחר האדם יחׁש ב ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְוֹלא

בּ א ויצטרף, יׁש לים בּ ראׁש וֹ ן �חּס ר מה אזי הּפ סח, רק חּס ר וֹלא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

ואף בּ �ני. וּ בין בּ ראׁש וֹ ן בּ ין יחד ׁש לׁש ּת ם לאכלם דּ הּמ צוה מפרׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַהצּ וּ וּ י

בּ עצמוֹ , מעשׂ ה לעוֹ שׂ ה דּ וֹ מה אינוֹ  בּ אחרים יחד ׁש לׁש ּת ן אכילת גּ ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה

ויאכלוּ  עיניו, בּ ין לזכּ רוֹ ן ּת מיד יעמד עלכּ י מצרים אֹלהי ׁש הוּ א הּט לה ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

מריבוֹ ת אבוֹ תינוּ  את האכילוּ  לּט לה העוֹ בדים הּמ צרים ׁש כּ ן וּ מרוֹ רים, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמצּ וֹ ת

וּ מרוֹ רים מצּ וֹ ת על קמט)וּ מדנים מצוה  הבבלי) (לר"מ  מצות  .(טעמי ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ש"פ. מצוה עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

שבעה, נוהג ראשון בבית, עמו ומצה חמץ

יום  שם ואין אחד, יום אלא נוהג אינו והשני

הלל  טעון הראשון במלאכה, אסור ואינו טוב

וזה  באכילתו, הלל טעון אין והשני באכילתו

נאכלים  ושניהם בעשייתו, הלל טעונין וזה

השבת  את דוחין ושניהם .ו צלי,

בבית. עמו ומצה דמ חמץ שאמרו ופשוט ה

כלומר  בבית, עמו ומצה חמץ בשני

מביתו  ולהוציא חמץ לבדוק מחויב שאין

רש"י  כתב וכן יחדיו, באכילתו אסור אבל

עמו  אלא חמץ איסור ש'אין י) ט, (במדבר

ליה  מנא תמה חינוך ובמנחת באכילתו',

חמץ  לאכול דאפילו ליה ופשיטא הא, לרש"י

דעתי  עניות ולפי שם, עיין הפסח עם מותר

בבית' עמו ומצה 'חמץ מדכתיב פשוט

באכילה, עמו לא אמנם בבית, דדוקא משמע

'ככל  צה.) (פסחים חז"ל שדרשו ממה גם

יב) שם (במדבר אותו' יעשו הפסח חוקת

שעל  מצות מדבר, הכתוב שבגופו במצות

מצות  'על יא) (שם, לומר תלמוד מנין גופו

'מצות  דדרשו נמצא יאכלוהו', ומרורים

פשוט  והתם ראשון, כפסח בעי ומרורים'

מצה  טעם מבטל שהחמץ מלבד חמץ, דבלי

בפיו. ופסח ומרור

שביניהם. דינים אין שאר ראשון פסח

ומביאין  לחבורה, חוץ ממנו מוציאין

ברוב  כגון בטומאה שיבוא ואפשר חגיגה, עמו

חוץ  אותו מוציאין שני פסח טמאין, ציבור

מבית  חוץ לאכלו לא כלומר אכילתו, מבית

ולאכול, לחבורתו להחזירו צריך אלא אכילתו

ולא  נפסל חוץ שיצא כיון ראשון שפסח אלא

שני  בא ז פסח ואינו חגיגה, עמו מביאין ואין

לעולם  שלא ח בטומאה במי הבית בזמן ונוהג .

בראשון. פסח עשה

הט"ו.ו. פ"י שם חינוך.ז.רמב"ם במנחת הובא צה. פסחים בצל"ח שם.ח.עיין



המלך מצות  היום  מצות תריג סדר

שפב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש ני ּפ סח מבּ שׂ ר להוֹ תיר רל"א)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  למחרתוֹ , ׁש ני ּפ סח מבּ שׂ ר להוֹ תיר ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יב) ט , בּ קר'.(במדבר עד מּמ נּ וּ  יׁש אירוּ  ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ'ֹלא

הּמ צוה. בּ כּמ המ�רׁש י ׁש ני ּפ סח ׁש נּ ׁש ּת נּ ה וּ לפי ח'. מצוה לעיל עיּ ן ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ בּ ית עּמ וֹ  וּ מצּ ה חמץ ׁש בּ �ני מבּ ראׁש וֹ ן, נוֹ הגאדּ ברים ואינוֹ  , ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

בּ עשׂ יּ תוֹ , רק בּ אכילתוֹ  הלּ ל טעוּ ן ואין בּ מלאכה, אסוּ ר ואינוֹ  אחד, יוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש ֹּלא חמרוֹ תיו גּ ם נדחוּ  אלּ וּ  מכּ ל ונדחה הוֹ איל נאמר ֹלא טוֹ ב, יוֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְואינוֹ 

ּפ סח כּ י בּ קר' עד מּמ נּ וּ  יׁש אירוּ  דּ 'ֹלא בּ פרוּ ׁש  האזהרה בּ א מּמ נּ וּ , ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְלהוֹ תיר

מיּ וֹ ם להׁש איר מלכים דּ ר� אין כּ י מּמ נּ וּ  להׁש איר ואסוּ ר מׁש ּפ טוֹ . כּ כל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א

הלכות  משנה

הלאו.שפב) שני גדרי פסח מבשר המותיר

עובר  אכלו ולא הבוקר עד

והתרו ב בלאו  במזיד ואפילו עליו, לוקין ואין

לעשה, דניתק כיון עליו לוקין אין אותו

תשרף  באש ממנו עליו ג והנותר לוקין אין גם ,

מעשה  בו שאין לאו ליה הוה ונסתפקו ד כי .

עובר  אי מכזית פחות הותיר אם .ה האחרונים

הראויים  דברים הניח אם רק עובר ואינו

ראויין  שאינם דברים הניח אם אבל לאכילה,

דרבנן  איסור מכח רק אפילו לאכילה,

אף  צוואר גידי או גיד של שמנו כגון שעלייהו

עליהם  עובר אינו בשר, שסופן ו שהם גידין .

הרכין  וגידין עליהן, עובר אינו להקשות

עליהם  עובר בפסח עליהם .ז שנמנין

עובר. חבורה מי בני כל על מוטל זה והלאו

לאכלו  מוזהרים כולם עוברין ח דהם ואין .

שניתותר  הראשון בבקר אחת פעם אלא עליו

עוד  עובר אינו כך .ט ואחר

מקום נשים. מכל רשות, בשני דהוי אף נשים

פשוט  נראה שני פסח עשו אם

אף  הפסח שעשו מאחר זה בלאו דעוברות

אי  לנשים נותר דין דבעיקר אלא רשות, שהם

ח) (במצוה חינוך המנחת האריך בו עוברים

על  עמד וכבר מעשה, בו שאין לאו דהוה כיון

חיים) לאורח (פתיחה מגדים בפרי זו מדוכה

מצוות  ד'כל (לה.) בקידושין דמבואר מה לפי

הני  'מנא ואמרינן חייבות', נשים תעשה לא

צה.א.שפב) פסחים והט"ו.ב.עיין הי"א פ"י פסח קרבן הל' המוקדשין ג.רמב"ם פסולי ובהל' הי"א. שם

ה"ט. שם.ד.פי"ח המוקדשין פסולי בהל' למלך ומשנה משנה ח.ה.כסף מצוה חינוך מנחת מנחת ו.עיין

הי"א. פ"י פסח קרבן הל ' רמב"ם ועיין שם. פד.ז.חינוך פסחים ועיין ה"י. שם רמב"ם ע"פ שם חינוך מנחת

שם.ח. חינוך וחמץ.ט.מנחת ד"ה כח. בפסחים תוס' ועיין



המלך מצות  היום  מצות סדר תריד 

ושׂ רים מלכים כּ דר� י-רף בּ אׁש  נּת וֹ תר ואם חברוֹ  ח)על מצוה חינוך עוֹ די(עיין . ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ונמצא יסריח ׁש ּמ א בּ קר עד מּמ נּ וּ  יוֹ תירוּ  ׁש ֹּלא הּפ ׁש ט דּ ר� על איכּ אטעם ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

מּמ נּ וּ  הנּ וֹ תר כּ ל לשׂ רפוֹ  צוּ ה מזּ ה להרחיק וּ כדי קדׁש ים, מצוה בּ זיוֹ ן חינוך  (עיין ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

מהאׁש קמג) הנּ מׁש כים לכּ חוֹ ת חלק נוֹ תן מּמ נּ וּ  הנּ וֹ תר כּ י הּס וֹ ד דּ ר� ועל .ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

וּ בליל לילה, למדּ ת רמז בּ לּ ילה אכילתוֹ  זמן כּ י ׁש לם היּ חוּ ד ואין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל,

יאיר כּ יּ וֹ ם לילה בּ קר'יאּפ סח עד מּמ נּ וּ  יׁש אירוּ  'ֹלא ולכן (רדב"ז), דוד מצודת  (עיין ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌

תיב) .מצוה 
ש"פ. מצוה עיין מקומות מראה

שפג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בוֹ  תׁש בּ רוּ  ֹלא רל"ב)ועצם תעשה (לא ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ּפ סחהזהיר  קרבּ ן מעצמוֹ ת קרבּ ן עצם לׁש בּ ר ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌

ׁש נּ אמר יב)ה�ני, ט , בוֹ '.(במדבר יׁש בּ רוּ  ֹלא 'ועצם ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

הלכות  משנה

ר' דבי תנא וכן רב אמר יהודה ר' אמר מילי

או  'איש ו) ה, (במדבר קרא אמר ישמעאל

עונשין  לכל לאיש אשה הכתוב השוה אשה'

עונשין  ולאוין עונשין' ''לכל ופרש"י שבתורה',

לא  מלקות בו שאין דלאו משמע הן', מלקות

ודו"ק. שם עיין השוה,

בעמוד זמנו. מדאורייתא נותר שנעשה וזמן

ואילך יב השחר  מחצות גזרו וחכמים ,

העבירה  מן אדם להרחיק בזמן יג כדי ונוהג .

נוהג. שהפסח זמן כל הבית

הלאו.שפג) פסח גדרי מקרבן עצם השובר

לוקה  זה הרי חייב א טהור ואינו ,

בשר  כזית עליו שיש עצם שבירת על אלא

בשר  כזית עליו שאין עצם מוח, בו שיש או

עליו  היה שבירתו, על חייב אינו מוח בו ואין

הבשר  במקום שלא העצם ושבר בשר כזית

שהמקום  ואע"פ חייב, המוח במקום שלא  או

הוא  פנוי .ב ששבר

מוזהר. עצמות איזה אחר על השובר

לוקה  אחד בעצם שהוא ג השובר פסח .

ויוצא  בטומאה נפסל ואפילו מבושל, או נא

הכושר  שעת לו שהיתה כל בהם, וכיוצא

שעת  לו היה לא  עצם, שבירת משום בו יש

במחשבת  נעשה או שנתפגל כגון הכושר

ח.י. מצוה (לידא) מקלט עיר לח.יא.ע"ע ח"ב זוה"ק הי"א.יב.עיין שם הט"ו.יג.רמב"ם פ"ח שם

ה"א.א.שפג) פ"י פסח קרבן הל' ה"ג.ב.רמב"ם ה"ד.ג.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תרטו סדר

הּמ צוה. הוֹ אילמ�רׁש י נאמר ׁש ֹּלא שפ"ג, מצוה בּ סמוּ � �כּ תבנוּ  מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌

גּ ם בּ וֹ  לׁש בּ ר מּת ר חמרוֹ תיו קצת ונדחוּ  ׁש ני לפסח ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונדחה

ישׂ ראל לבני לׁש וֹ נוֹ  חרץ ֹלא ׁש הכּ לב וּ לפי 'ועצםדהעצמוֹ ת. ּת וֹ רה אמרה ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

יסחבוּ הוּ  ׁש הכּ לבים כּ די מעלּ יא, להכּ רה ׁש לם יעמד אלּ א בוֹ ' יׁש בּ רוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹלא

אֹלה ּפ חיתת ויראוּ  בּ אׁש ּפ ּת וֹ ת בּ חוּ צוֹ ת מצרים (לר"מ יהםלאֹלהי מצות  (טעמי ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌

רכו ) תעשה לא העצמוֹ תהבבלי) לׁש בּ ר יּת ר אם כּ י לוֹ מר יׁש  בּ דּ בר טעם עוֹ ד .ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌�◌ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌

ֹלא ונמצא צרכּ וֹ , כּ ל ימצא ֹלא ואוּ לי לאכלוֹ  ׁש בּ עצמוֹ ת הּמ ח על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִיסמ�

אין בּ עין בּ שׂ ר על רק לּמ נוֹ ת כּ ׁש נּ צטר� אבל מּפ סח, שׂ בעוֹ  כּ די ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאכל

הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש אין רמז לׁש בּ ר, ׁש ֹּלא צוּ ה הּס וֹ ד דּ ר� ועל בּ זה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלטעוֹ ת

ולאכל הּפ סח לׁש חט ׁש צּ וּ ה ּפ י על ואף ידיו, מעשׂ ה וּ להׁש חית לכלּ וֹ ת ֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָחפץ

להׁש איר יתבּ ר� ה�ם וצוּ ה עליו, ה�וֹ לט העליוֹ ן ה-ר כּ ח להחליׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶרמז

הלכות  משנה

משום  בו אין השם שינוי או זמן שינוי

עצם  רכין ה שבירת ועצמותיו קטן גדי היה .

עצם, שובר בכלל זה שהרי אותם יאכל לא

אחר  הגדול בשור הנאכל כל הכלל וזה

בגדי  נגדו לאכול שמותר הוא שנתבשל

כנפים  ראשי כגון צלייתו, אחר הרך

.ו והסחוסים 

מח. מפני אכילת עליו נמנין שבראש מוח

עצם  שבירת בלי להוציא .ז שיכול

משום  בו אין גידים והמחתך עצמות השורף

עצם  עצם ח שבירת נשרף שאם לי ונראה ,

חייב  וגם המוח, להוציא מותר צליתו, בשעת

נותר. לידי יבוא שלא כן לעשות

השבירה. דוקא שיעור  לאו העצם ושבירת

אלא  ולרביע לשליש למחצה ששברו

ובלבד  חייב שהוא כל ממנו שחיסר כל

בהפגימה  הציפורן .ט שיחגור

פסול. ט"ז)בעצם (במצוה חינוך ובמנחת

איסור  נוהג אמאי בפסול הקשה

ונימא  הוא להישרף עומד הרי עצם, שבירת

אינו  כי ובאמת שיעוריה, מכתת כתותי

להישרף, עומד אינו מצידו העצם כי קושיא

מצד  העצם על שריפה חיוב אין לומר רוצה

ולא  שריפה שחייב הוא המוח אלא עצמו

והבן. מכתת, כתותי עצמה בעצם אמרינן

ליכא  וא"כ דמי כשרוף דנימא להקשות וליכא

איכא  כזית פנים כל על דהרי בעצם, מוח

סי' (ח"ג הלכות משנה בשו"ת ועיין בפנים,

דהעומד  בדין שהארכתי מה קנ"ט-ק"ס)

ונוהג  שיעוריה. מכתת וכתותי להישרף

הקודמת. כמצוה

ז.ד. יא, ה"ו.ה.שמות ה"ט.ו.שם ה"י.ז.שם ה"ה.ח.שם ט"ז.ט.שם מצוה חינוך מנחת



המלך מצות  היום  מצות סדר תרטז 

כּ י הרׁש ע בּ מוֹ ת יחּפ ץ ֹלא כּ י עצמוֹ תיו, יׁש בּ רוּ  וֹלא ׁש לם רׁש ם מאוּ מה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְלוֹ 

וחיה מדּ רכּ וֹ  בּ ׁש וּ בוֹ  תיב)יאם מצוה  (רדב "ז) דוד מצודת .(עיין  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ש"פ. מצוה עיין מקומות מראה

שפד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

יוֹ ם בּ כל בּ חצוֹ צרוֹ ת קנ"ב)לתקע עשה (מצות ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌

הקרבתצוּ ה  עם יוֹ ם בּ כל בּ ּמ קדּ ׁש  בּ חצוֹ צרוֹ ת לתקע הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש נּ אמר י)קרבּ נוֹ ת, י, וּ בראׁש י(במדבר וּ במוֹ עדיכם שׂ מחתכם 'וּ ביוֹ ם ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

לתקע בּ קבּ לה הּפ רוּ ׁש  וּ בא וגוֹ '. עֹלתיכם' על בּ חצצרת וּ תקעּת ם ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָחדׁש יכם

ׁש נּ אמר ּת בא ׁש ֹּלא צרה בּ עת לתקע הּמ צוה וּ בכלל יוֹ ם, ט)בּ כל 'וכי(שם, ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '. מלחמה' ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָתבאוּ 

הלכות  משנה

במקדש.שפד) תקיעה המצוה,מצות קיום

מצות  קיים המקדש שבית  בזמן

בבית  בחצוצרות לתקוע לכהנים עשה

שבקרא  ואף הקרבן, הקרבת בשעת המקדש

מקום  מכל ומועדיכם', שמחתכם 'וביום כתיב

כמה  לדעת במקדש תוקעין היו יום בכל

הרמב"ם  דעת ומיהו בחינוך, ועיין א פוסקים,

אלא  יום בכל המצוה דאין המצוות מוני וכמה

חודש. וראש טוב ביום

החצוצרות. באין מעשה היו החצוצרות

ומכה  אחד, מעשת כסף משל

שלימה, חצוצרות ממנה שיצא עד בקורנס

עשה  כשר, כסף מגריטאות עשאה ואם

פסולין  מתכת מיני פוחתין ב משאר ואין .

מאה  עד ומוסיפין חצוצרות משני במקדש

אומרים ג ועשרים  ויש עולם.ד , עד

וארבע התקיעות. מעשרים פוחתין ואין

ואין  המקדש בבית תקיעות

ושמונה  מארבעים תוקעין ה מוסיפין ואין .

בבית  אלא כאחד וחצוצרות בשופר

מאריך ו המקדש  השופר היה השנה בראש .

היום  שמצות מפני מקצרין וחצוצרות

מקצר  השופר היה ובתענית בשופר,

היום  שמצות מפני מאריכין והחצוצרות

הניסוך ז בחצוצרות  בשעת היו והתקיעות .

ציבור  הקרבנות .ח בכל

יא.י. לג, ה"ה.א.שפד)יחזקאל פ"ג המקדש כלי העשת.ב.הל' מן ד"ה כח. מנחות רש"י שם. רמב"ם

ה"ד.ג. שם ומוסיפין.ד.רמב"ם ד"ה יג. ערכין תוס' ה"ה-ו.ה.עיין פ"ז שם רמב"ם נג: הל'ו.סוכה רמב"ם

שם. משנה ומגיד ה"ד, פ"א ה"ד.ז.תעניות פ"א תעניות והל' ה"ב. פ"א שופר הל' חינוך ח.רמב"ם מנחת

ה"ב-ג-ד. פ"ג המקדש כלי הל' רמב"ם ע"פ



המלך מצות  היום  מצות תריז סדר

הּמ צוה.מ  בּ כּ תוּ ב�רׁש י ט)מבאר אֹלהיכם(שם , לפני 'ונזכּ רּת ם ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌

הצּ רה על יאמרוּ  ׁש אל הּת ׁש וּ בה מדּ רכי כּ י כּ לוֹ מר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְונוֹ ׁש עּת ם',

על מוֹ סיפין כּ ן יעשׂ וּ  ׁש אם הוּ א, ׁש ּמ קרה וחלילה חס עליהם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהבּ אה

על בּ א ׁש מוֹ  יתבּ ר� מאּת וֹ  הכּ ל כּ י ויבינוּ  יתבּ וֹ ננוּ  אלּ א ּפ ׁש ע, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַחּט אתם

העוֹ נה יתבּ ר� לפניו ויצעקוּ  ּת ׁש וּ בה ויעשׂ וּ  בּ תׁש וּ בה, וּ לעוֹ ררם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַחּט אתם

להחרד מדּ רכּ וֹ  כּ י בּ ׁש וֹ פר לתקע וצוּ ה וצוּ קה, צרה בּ עת ישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלעּמ וֹ 

כּ דכתיב וּ לעוֹ ררם ו )הלּ בבוֹ ת ג, יחרדוּ ',(עמוס  ֹלא והעם בּ עיר ׁש וֹ פר 'היּת קע ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

טבעם זה כּ י להכניע וּ בׁש וֹ פרוֹ ת לעוֹ רר בּ חצוֹ צרוֹ ת ּת וֹ קעים דוד והיוּ  (מצודת  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קכא) מצוה יחׁש ב(רדב "ז) ׁש ֹּלא הּט עם מזּ ה כּ ן גּ ם הקּ רבּ נוֹ ת על והּת קיעוֹ ת .ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֹ

ּפ ׁש ע חּט אתוֹ  על ויוֹ סיף ויתודּ ה יכּ נע וֹלא ויׁש לּ ם, יכּפ ר בּ קרבּ ן כּ י ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌�◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהחוֹ טא

וּ להתודּ וֹ ת ולבכּ וֹ ת להתאבּ ל צרי� אלּ א לׁש וּ ב, עּמ וֹ  בּ ל ולבּ וֹ  קרבּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ הקריבוֹ 

ויכּפ ר הרחמים למדּ ת הדּ ין מדּ ת יהפ� הּת ׁש וּ בה ידי ועל ׁש ליׁש , ◌ַ◌�◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ דמעוֹ ת

לוֹ  ורפא וׁש ב קנ )עוֹ ן עשה  מצות  הבבלי) (לר"מ מצות  טעמי  .(עיין ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

עשה מצות המצוות ספר פ"ג, המקדש כלי והל' פ"א תענית הל' רמב"ם טז: תענית כו: ר"ה

תקע"ו. סי' חיים אורח ק"ע, עשין סמ"ג נ"ט,

הלכות  משנה

צרה. בעת תקיעה הרמב"ם מצות והנה

לתקוע  גם זו במצוה כללו והחינוך

ובעל  הציבור על תבוא שלא צרה בעת

משנה  בשתי ט המגיד ימנה לא למה תמה

של  וחצוצרות לשתים. חשבו והסמ"ג מצות,

שופר  בלא למקדש מחוץ היה ואין י תענית ,

זועקים  ולא בחול, אלא ומריעין תוקעין

טובים  וימים בשבתות בתפילה ומתחננין

נהר  או גויים שהקיפוה עיר היתה א"כ אלא

בים  המטרפת ספינה תוקעין יא או והכהנים .

בין יב בחצוצרות  כהנים בין ובשופר

הציבור יג ישראלים  שיתענו סופרים ומדברי .

השמים  מן עליהם שירחמו עד צרה ,יד בעת

צרה  כל על יחיד לכל להתענות מצוה וכן

ה' שירחמהו עד ויתודה וישוב תבוא .טו שלא

המקדש  בבית לקרבן חצוצרות  תקיעת ונוהג

ובכל  מקום בכל תשובה ולענין בכהנים,

.טז זמן 

ה"א.ט. פ"א תעניות ה"ד.י.הל' ה"ו.יא.שם ה יב.שם כלי ובהל' הי"ז, פ"ד ה"ה.שם פ"ג מנחת יג.מקדש

ה"ד.יד.חינוך. פ"א תעניות הל' ה"ט.טו.רמב"ם הסימן.טז.שם בראש תקע"ו סי' אברהם במגן וע"ע 

קורא. היה פרק ריש ובתר"י



המלך מצות  היום  מצות סדר תריח 

אחת תע�ה וֹלא ע�ין ב' � י� �לח ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ�ר�ת

שפה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

חלּ ה קנ"ג)להפריׁש  עשה (מצות ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ׁש נּ אמרצוּ ה לכּ הן, אוֹ תּה  ולּת ן עּס ה מכּ ל חלּ ה להפריׁש  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כא) טו, ּת רוּ מה'.(במדבר לה' ּת ּת נוּ  ערסתכם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ'מראׁש ית

הּמ צוה. כּ מוֹ מ�רׁש י בּ לּ חם, ּת לוּ י ונפׁש  הגּ וּ ף האדם חיּ וּ ת כּ י היוֹ ת ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

ותצא בּ רעב ימוּ ת ימים כּ ּמ ה מזוֹ ן יאכל ֹלא ׁש אם רוֹ אוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש עינינוּ 

הענין אלּ א הרוּ חני, חלק ּת זוּ ן החמרי ׁש הלּ חם אפׁש ר ואי� מּמ נּ וּ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתוֹ 

הכּ תוּ ב ׁש אמר כּ מוֹ  רוּ חני בּ וֹ  יׁש  מאכל כּ ל כּ י ג)הוּ א ח, הלּ חם(דברים על 'ֹלא ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש בּ לּ חם ה' ּפ י מוֹ צא כּ לוֹ מר ה'', פי מוֹ צא כּ ל על כּ י האדם יחיה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלבדּ וֹ 

הלכות  משנה

חייבת.שפה) עיסה המצוה,איזו קיום

חייבים  דגן מיני חמישה

כוסמין, ושעורים, חיטים, והם בחלה,

ושיפון  שועל, הקמחין א שיבולת נתערבו .

עיסה  לשיעור מצטרפין יחד שיעור ב מכולם .

מ"ג  כשיעור הוא בחלה שנתחייב קמח

פטורה  מכאן פחות ביצה, וחומש .ג ביצים

וחצי, פונט 1 1/2 כשיעור הפחות לכל והוא

חולקין  מזה,ד ויש כפלים הוא דהשיעור

בלי  ויפריש יברך לא שמסופק במקום ועכ"פ

אין  מעט ומזה מעט מזה נילוש ברכה.

הכוסמין, עם אלא מצטרפין החיטים

מן  חוץ הכל, עם מצטרפין והשעורים

שיתן ה החיטים  לכמה לחלה שיעור ואין .

שיראה  כדי יפריש מקום ומכל הזה, בזמן

חלה  חלה ו שהוא אינו קמח חלתו המפריש ,ז .

יא  חלה ואם זו תהא עיסה זה לכשיעשה מר

חלה  זו .ח הרי

עיסות. לבדו צירוף קב קב עיסתו העושה

יחד, שישכו עד מחלה פטורה

שידבקו  הסל ט כלומר לסל ונתנן אפאן ואם ,

מצרפן י מצרפן  מפה או סדין וכן וכן יא . ,

לא  ולכתחילה בפסח. במצה לעשות ראוי

חיוב, של בעיסה פטור של שאור יתן

וליתן  עיסה מאותה ליקח מותר ובדיעבד

א.א.שפה) ס"ק שם ש"ך ס"א. שכ"ד סי' יו"ד ה"ב. פ"ו בכורים הל' שם ב.רמב"ם יו"ד הט"ו. שם רמב"ם

ס"א.ג.ס"ב. שם יו"ד שם. שו"ת ד.רמב"ם ועיין א. ס"ק שם תשובה בפתחי הובא קטז: פסחים צל"ח

ש"פ. סי' ח"א ובמה"ת קצ"ד, סי' וח"ט קמ"ט-ק"נ, סי' וח"ז ס"ט, סי' ח"ד הלכות פ"ז ה.משנה שם רמב"ם

ס"ב. שם יו"ד ס"ה.ו.ה"ג. שכ"ב סי' שם. ס"א.ז.רמ"א שכ"ז סי' יו"ד ה"א. פ"ח שם שם.ח.רמב"ם יו"ד

ס"א.ט. שכ"ה סי' יו"ד הי"ז. פ"ו שם שם.י.רמב"ם יו"ד הט"ז הט"ז. שם שם.יא.רמב"ם יו"ד



המלך מצות  היום  מצות תריט סדר

האדם' 'יחיה מּמ נּ וּ  בּ לּ חם, בּ וֹ  הנּ ׁש ּפ ע הרוּ חני החלק זהיבׁש הוּ א וּ מּט עם , ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

כּ ח וּ לעוֹ רר העּס ה, עם מצוה ולעשׂ וֹ ת חלּ ה להפריׁש  הּת וֹ רה ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִצוּ תה

נהנית והנּ ׁש מה האוֹ כלּה , ונפׁש  לגוּ ף מזכּ � הלּ חם ואז ׁש בּ וֹ , ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ַהקּ ד�ה

ׁש בּ ּה  מהגּ ׁש מיּ וּ ת והגּ וּ ף אור)מהרוּ חניּ וּ ת תורה  שלח  פר' הקּ דוֹ ׁש (שלה "ק  וצוּ ה . ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ה' מׁש רתי הם כּ י יגיעה, בּ לי יחיוּ  למען להכּ הנים לּת נּה  הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ �

מאּת וֹ  הלּ חם יתבּ ר� ידם ועל ׁש מוֹ , יתבּ ר� בּ עבוֹ דתוֹ  ּת מיד ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

ׁש מוֹ  .(חינוך)יתבּ ר� ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

חו ב, פרק ותרומה חלה עשהמס' מצות המצוות ספר פ"ה, בכורים הל' רמב"ם קלה: לין

שכ"ב. דעה יורה רמ"ו, סמ"ק קמ"א, עשין סמ"ג קל"ג,

הלכות  משנה

לשאור  בו שיהיה אחרת חוץ יג בעיסה חלת .

והולך  ואוכל המוקף מן בעינן לא לארץ

מפריש  כך אחד יד ואחר כל שלשין ובמצות ,

מעט  אחת מכל שישאיר צריך לבדה

טוב טו לחלה  ולכן ש"א, מצוה לעיל ועיין ,

מקודם. להפריש

הפטורות. והקדש עיסות תרומה עיסת

החלה  מן עכו"ם טז פטורה עיסת וכן .

בחלה יז פטורה  חייבת טבל עיסת עיסת יח . .

פטורה  הנאה שביעית יט איסורי עיסת .

עשה כ חייבת  לא חלה עיסתו כל העושה .

דכתיב  שהוא כל לשייר וצריך כלום,

.כא 'ראשית'

דינים. פרטי ושאר שליח ידי על הפרשה

משרתת  שליח, ידי על ניטלת חלה

אינה  הבית בעלת דעת בלי חלה שהפרישה

זה  הרי הדברים בכל עליה סומכת ואם חלה,

או  לכתחילה רשות לה ליתן וטוב חלה,

ותזכה  בעצמה הבית הבעלת שתפריש

והשואל כב במצותה  בשאלה, איתא וחלה .

אכל  אכלה כבר ואם לטבלה, עיסה חזרה

למפרע  בארץ כג טבל ונקבות בזכרים ונוהג ,

מדאורייתא, שם ישראל שכל בזמן ישראל

חלה  תורת תשכח שלא מדרבנן לארץ ובחוץ

ז"ל כד מישראל  והרמב"ן לב'כה . זו חושב

לכהן, הנתינה והב' ההפרשה אחת מצוות,

מהמצוה.כו ולהרמב"ם  חלק היא הנתינה

עקב.יב. פר' (להאר"י) תורה ליקוטי סי"א.יג.עיין שכ"ד סי' שם רמ"א הי"א. פ"ז שם רמב"ם יד.רמב"ם

ס"א. שכ"ג סי' יו"ד ה"ה. פ"א מעשר ס"א.טו.הל' תנ"ז סימן או"ח ועיין שם. בכורים טז.רמ"א הל' רמב"ם

חינוך. מנחת עיין ה"ו-ז. ס"א.יז.פ"ח ש"ל סי' יו"ד ה"ח. שם ה"ז.יח.רמב"ם פ"ו שם מנחת יט.רמב"ם

ה"ד.כ.חינוך. שם ס"א.כא.רמב"ם שכ"ב סי' יו"ד ה"א. פ"ה ועיין כב.שם שם, בהגה ס"ג שכ"ח סי' יו"ד

שם. הלל ובית הכסף ונקודות ב. ס"ק וט"ז ה, ס"ק בש"ך בהג"ה.כג.שם ס"א שכ"ג סי' רמב"ם כד.שם

ס"ב-ג. שכ"ב סי' יו"ד וה"ז. ה"ה פ"ה חינוך.כה.שם מנחת ועיין י"ב. שורש המצות ובספר כו.ספר ה"א. שם

קל"ג. עשין המצות



המלך מצות  היום  מצות סדר תרכ 

שפו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ציצית קנ"ד)מצות עשה (מצות ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

לוֹ צוּ ה  ויׁש  בּ ּה  ׁש נּ תכּ ּס ה בּ גד כּ ל על ציצית להּט יל הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר יוֹ תר, אוֹ  כּ נפים לח)ארבּ ע טו, ונאמר(במדבר ציצת', להם 'ועשׂ וּ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יב) כב , בּ ּה '.(דברים ּת כּס ה אׁש ר כּ סוּ ת" כּ נפוֹ ת ארבּ ע על לּ � ּת עשׂ ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ'גּ דלים

הּמ צוה. בּ קּ ראמ�רׁש י �ּמ פרׁש  לט)מה שם וּ זכרּת ם(במדבר אתוֹ  'וּ ראיתם ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

לזכּ רוֹ ן טוֹ ב יוֹ תר דּ בר ל" אין כּ י אתם', ועשׂ יתם ה' מצוֹ ת כּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאת

בּ ּה  יכּס ה אׁש ר כּ סוּ תוֹ  כּ נפוֹ ת בּ ארבּ ע קבוּ ע אדוֹ ניו חוֹ תם ׁש נּ וֹ שׂ א מי ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מוֹ 

רז"ל ואמרוּ  לפניו. מצותוֹ  ּת מיד ויהיה יב)ּת מיד, קורח עם(תנחומא  'ציצית' כּ י ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌

הלכות  משנה

בציצית.שפו) החייב מישראל בגד אדם

שלובשו  משלו טלית לו שיש

חייבת  יותר, או כנפות ד' לו ויש ביום,

אלא  לה אין המרוחקות. כנפות ד' על בציצית

מציצית  פטור כנפות הטלית א ג' שיעור .

של  ורובו ראשו בה שיתכסה מכדי מתחיל

שש  כבן לדברי ב קטן יוצא אמה על ובאמה

קטנים ג הכל  לטליתים להיות ליזהר ויש .

שיש  גדולות בעירות בשבת שכן וכל שיעור,

דאורייתא  הרבים .ד רשות

ציצית. זו,עשיית את זו מעכבות ציציות וד'

לו  אין הם, אחת מצוה שארבעתם

בבגד  לצאת ואסור המצוה קיים לא ג' אלא

ציציות  וג' כנפות ארבע לו ד'ה שיש ומצוותן .

וציצית  ציצית לכל תכלת ו חוטין שיש ובזמן ,

לבן  חוטין וב' תכלת חוטין ב' תכלת ז נותן אין

את  מעכב התכלת ואין לבן ארבעתן נותן

בנקב ח הלבן  החוטין תוחב עשייתן, סדר .

הניתן  הכנף, מן אגודלין ג' תוך הכנף שעל

אין  אגודלין משלש למעלה או מאגודל למטה

כנף  כריכות,ט זה ז' וכורך קשרים שתי קושר .

כריכות, ח' וכורך קשרים ב' וקושר וחוזר

ב' וקושר כריכות, י"א וכורך קשרים ב' וקושר

קשרים, ב' וקושר כריכות, י"ג וכורך קשרים

ד' בכל ואם י וכן אגודלין י"ב הציצית אורך .

לחוש  אין יותר שני יא ארוך לעשות ונכון .

חוליה  ושליש חוטין של יב שלישים ציצית .

ס"א.א.שפו ) י' סי' או"ח וה"ג. ה"א פ"ג ציצית הל' ט"ז.ב.רמב"ם סי' או"ח ה"א. שם שם ג.רמב"ם עיין

ג. סי' ח"ח הלכות משנה שו"ת ועיין ארה"ח, בשם ד ס"ק ברורה או"ח ד.במשנה עיין ק"י, סי' רמ"א תשובות

ה. סי' ח"ו הלכות משנה שו"ת ועיין סל"ח, ש"א וסי' ס"א, י"ג ס"א.ה.סי' י"ג סי' או"ח ה"ה. פ"א שם רמב"ם

סי"ב.ו. י"א סי' או"ח ה"ו. שם שם.ז.רמב"ם וראב"ד רמב"ם ה"ד.ח.עיין שם ה"ו.ט.רמב"ם שם רמב"ם

ס"ט. שם כ"ד.י.או"ח ס"ק תשובה בשערי שם ועיין של"ה, בשם כ"ב ס"ק שם אברהם שם יא.מגן או"ח

ה.יב.ס"ד. סי' ח"ג מה"ת הלכות משנה שו"ת ועיין סי"ד, שם או"ח ה"ח. שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תרכא סדר

אמרוּ  זה ועל ּת רי"ג, עוֹ לה ׁש בּ ּה  קׁש רין וחמ�ה חוּ טין ׁש מוֹ נה (מנחותצרוּ ף ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הּמ צוֹ ת'מג :) כּ ל כּ נגד ציצית מצות ׁש ליג'ׁש קוּ לה גּ וּ פוֹ  כּ י בּ זה רמז ועוֹ ד . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

הֹּלבן, מן ׁש נּ ברא לגּ וּ ף רמז הלּ בן כּ י הוּ א, בּ רוּ � לה�ם הכּ ל ונפׁש וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  חוּ טין כּ עין ׁש הוּ א אדם ׁש ל בּ ריּ תוֹ  לתחלּ ת רוֹ מז (נדה וחוּ טין ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

דּ וֹ מהכה :) והּת כלת זהוֹ רית'. ׁש ל חוּ טין כּ ׁש ני ירכוֹ תיו ׁש ּת י עמרם רב ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ'אמר

רז"ל אמרוּ  ולזה העליוֹ נים. מן ׁש הוּ א לנּ פׁש  ורמוּ ז שם)לרקיע 'ּת כלת(מנחות ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

חוּ ט וכוֹ רכין הכּ בוֹ ד', לכּס א דּ וֹ מה ורקיע לרקיע דּ וֹ מה וים לים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶדּ וֹ מה

הלּ בן על הכּ ריכוֹ תידהּת כלת ועוֹ שׂ ין ּת חּת וֹ ן, והגּ וּ ף העליוֹ נה היא ׁש הנּ פׁש  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש בּ יניהם ואוירים הרקיעים .(חינוך)טולרּמ ז ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

סי' סמ"ק כ"ו, עשין סמ"ג י"ד, עשה מצות המצוות ספר ציצית, הל' רמב"ם מג: לז: מנחות

י"א. סי' חיים אורח ל"א,

הלכות  משנה

שלא  ובין במינם בין פוטרין ופשתן צמר

שלא  פוטרים במינם מינין ושאר במינם,

פוטרים  אינם שלא טז במינם נכון מיהו ,

מצמר  רק ציצית שום לטוותן יז לעשות וצריך .

פסולים יח לשמה  עכו"ם טוון .יט .

מציצית. מציצית הפטורים פטורין כ נשים

לעשותה  חולקים כא וכשרים ויש כב ,

אפילו  פטור לילה כסות אותן. יעשו שלא

בלילה  אף חייבת יום כסות שאול כג ביום, בגד .

יום  שלשים ולאחר הציצית, מן פטור גזול או

מדרבנן  חייבים כד חייב ואנדרוגינוס טומטום .

.כה מספק 

בברכה כללים. חייב לובש שאדם פעם .כו וכל

בבתי  יקנו שלא להזהיר יש ומאוד

עליהם  שאין הקטנים הטליתים כנסיות

המצוה  מקיימין שלא די שלא כראוי, ציצית

חייב  שלובש פעם שכל כן, גם לבטלה מברכין

כנגד  ושקולה מאוד גדולה זו ומצוה לברך.

'וזכרתם  לט) טו, (במדבר שנאמר התורה כל

ה'' מצות כל לב:)כז את (שבת ז"ל ואמרו ,

זוכה בה רבים,הזהיר עבדים אותו ומשמשין

בתפילין  שהזהיר מג:) (מנחות אמרו וגם

ונוהג  יחטא, שלא הוא מובטח וציצית ומזוזה

בזכרים. זמן ובכל מקום בכל

שקולה.יג. ד"ה ברש"י שם לט.יד.עיין מנחות שם.טו.עיין מנחות או"ח טז.עיין ה"ה. פ"ג שם רמב"ם
ס"ב-ג. ט' ס"ו.יז.סי' שם ס"א.יח.או"ח י"א סי' או"ח הי"א. פ"א שם או"ח יט.רמב"ם הי"ב. שם רמב"ם

ס"ב. ס"ב.כ.שם י"ז סי' או"ח ה"ט. פ"ג שם סי'כא.רמב"ם או"ח ט. אות הי"ב פ"א שם מיימוניות הגהות
ס"א. א.כב.י"ד ס"ק שם ט"ז ועיין בהגה, שם או"ח שם. מיימוניות פ"ב כג.הגהות שם מיימוניות הגהות

ס"א. י"ח סי' או"ח ח. אות הלכה כד.ה"ח ביאור ועיין חינוך, מנחת ס"ג, י"ד סי' או"ח ה"ד. פ"ג שם רמב"ם
עשאם. אם ד"ה י"א ס"ב.כה.סי' י"ז סי' או"ח ה"ט. שם סי'כו.רמב"ם או"ח ועיין ה"ח. פ"ג שם רמב"ם

שם. ובהגה סי"ב הי"ב.כז.ח' פ"ג שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרכב 

שפז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש בּ לּ ב הרעוֹ ת מחׁש בוֹ ת אחר לתוּ ר רל"ג)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

ׁש בּ לּ בהזהיר  הרעוֹ ת וּ מחׁש בוֹ ת ּת אווֹ ת אחר לתוּ ר ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר העינים, לט)וּ ראיּ ת טו , לבבכם(במדבר אחרי תתוּ רוּ  'וֹלא ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

אחריהם'. זנים אּת ם אׁש ר עיניכם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְואחרי

הּמ צוה. דּ מ�רׁש י סרסוּ רי ּת רי ועינא לבּ א הםכּ י ולבאעברה רוֹ אה ועין , ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

גּ וֹ מרים מעשׂ יו וּ כלי יאמרבחוֹ מד ואל בּ ּת וֹ רה. גּ דוֹ ל יסוֹ ד והוּ א , ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌

אׁש ר וּ בניהם הּט מאה, אבוֹ ת הן הרעוֹ ת מחׁש בוֹ ת כּ י און, ּפ עלּת י ֹלא ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאדם

ז"ל ואמרוּ  הּמ עשׂ ים, הם כט.)יוֹ לידוּ  מעברה'.(יומא  קׁש ים עברה 'הרהוּ רי ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

הלכות  משנה

לבבכם.שפז) היסוד אחרי המצוה, קיום

לבנו  על ח"ו נעלה שלא הגדול

למעלה  מה נשאל שלא כגון מינות, מחשבת

או  לאחור, ומה לפנים ומה למטה ומה

לחשוב  ולא השמים מן תורה שאין לחשוב

ושלא  ז"ל, חכמינו בדברי להאמין שלא

שאסרו  דיחזקאל בפסוקי ולהתבונן לחשוב

מביא  בהן וכיוצא מחשבות אלו כל כי חז"ל.

מסית  והשטן ח"ו, ומינות כפירה לידי האדם

ומקטרג. עולה ואח"כ בהם, לחשוב אותו

ואם  כלל, בהם לחשוב שלא התורה וציוותה

לבו  ויפנה מיד יסירנה כזו מחשבה לו באה

שהוא  אחר דבר או תורה .ג לדברי

עיניכם. זנות,אחרי זו עינים ראיית ואחר

בנשים, יהרהר  ולא יסתכל ושלא

מעבירה', קשים עבירה 'הרהורי ז"ל ואמרו

נידה. כשהיא שכן וכל פנויה, באשה ואפילו

ראה  שלא באשה אדם הרהר לא ומעולם

אחר  רודף שהוא מי הזה ובכלל מעולם.

לבו  משים שהוא מי כגון הזה, העולם תאות

מבלי  לנפשו גדולים תענוגים להרבות תמיד

ושיוכל  גופו לבריאות כלל בהם שיכוון

נפשו  להשלים רק בוראו, בעבודת להשתדל

נתענג  שאומרים הפחותים וכדרך בתענוגים

ליזהר  צריך ומאוד למחר. ונמות היום

המחשבה  אחר הולך הכל כי זרות ממחשבות

ז"ל  ואמרו תחילה. במחשבה מעשה וסוף

ומצוה  עבירה גוררת 'עבירה מ"ב) פ"ד (אבות

למלאות  דעתו ישים ואם מצוה', גוררת

הרבה  אחריה ימשוך אחת פעם הרעה תאותו

יצרו  לכבוש גיבור להיות יזכה ואם פעמים,

יקל  אחת פעם ברע מראות עיניו ולעצום

התאוה  כי פעמים, כמה לעשותו בעיניו

כי  השותים, את היין כמשוך הבשר תמשיך

ולפי  ביין, לעולם נפשם תשבע לא הסובאים

ב.א.שפז) י, שם.ב.במ"ר במדבר וברש"י . ברכות ט"ו.ג.ירושלמי לאוין סמ"ג ה"ג. פ"ב עכו"ם הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תרכג סדר

על מין, עליהם ׁש נּ אמר ּפ רטים וּ ׁש אר האמוּ נה וּ בענין זרה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוּ בעבוֹ דה

גּ מוּ ר רׁש ע נעשׂ ה לבדּ ּה  בּ רוּ �דהּמ חׁש בה הקּ דוֹ ׁש  ׁש אין אף מצוֹ ת וּ בׁש אר , ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

למעשׂ ה מצרפּה  הריההוּ א עשׂ אּה  וֹלא יצרוֹ  וכבׁש  לעשׂ וֹ ת חׁש ב אם מיהוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌

העוֹ לם, לאויר יצאת ֹלא כּ י מיּ מיו מאוֹ רוֹ ת ראה ׁש ֹּלא כּ נפל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה

ׁש קר וילד עמל הרה מקוֹ ם כּ יווּ מכּ ל עינים, ראיּ ת האזהרה אל ונלוה . ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

עיניכם 'אחרי וזה אוֹ תּה , ראה ֹלא אם א�ה על אדם יחׁש ב ֹלא ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלעוֹ לם

עבוֹ דה נמצא עינים. ראיּ ת ידי על בּ אה ׁש הזּ נוּ ת אחריהם', זנים אּת ם ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ּפ נינוּ  על יראתוֹ  ישׂ ים יתבּ ר� ה�ם אחד. מכּ תוּ ב בּ אים עריוֹ ת וגלּ וּ י ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזרה

נחטא לבלּת י שפז)וּ מחׁש בוֹ תינוּ  מצוה (חאגיז ) המצוות  .(אלה ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

סמ"ק ט"ו, לאוין סמ"ג מ"ז, תעשה לא המצוות ספר פ"ב, זרה עבודה הל' רמב"ם יב: ברכות

י"ב. סי'

תע�ה ֹלא מצֹות וי"ד ע�ה מצֹות ט' � י� קרח ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ�ר�ת

שפח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש  הּמ קדּ  לׁש מר והלויּ ם הכּ הנים קנ"ה)ׁש נּ צטוּ וּ  עשה (מצות ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מבּ חוּ ץ,צוּ ה  והלויּ ם מבּ פנים הּמ קדּ ׁש  הכּ הנים ׁש יּ ׁש מרוּ  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌

ג)ׁש נּ אמר יח , וגוֹ '.(במדבר  האהל' כּ ל וּ מׁש מרת מׁש מרּת " 'וׁש מרוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌

הלכות  משנה

וכן  תאותם, עליהם תחזק בו נפשם הרגילם

עצמו  את בהרגילו איש בכל הזה, הדבר

ב  ובהתמידו הרע בתאוות יצרו עליו יחזק הן

תמיד  בחלקו ישמח מהם ובהמנע יום, יום

ישר  האדם את עשה אלקים כי ונוהג ט ויראה .

שעה. ובכל זמן ובכל מקום בכל

המצוה.שפח) על גדרי עשה מצות

לשמור  והלויים הכהנים

המקדש  בית אותו א את שומרים והכהנים ,

בכ"א  והלויים מבפנים מקומות בג'

מבחוץ  הרמב"ם ב מקומות ודעת והחינוך ג .

ויש  בלילה, אלא שמירה דאין ועוד

לט:ד. מ.ה.קידושין טו.ו.שם ז, תהלים בחינוך.ז.ע"פ שם.א.שפח)ראה הבחירה בית הל' רמב"ם

ה"ד.ב. ה"ב.ג.שם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרכד 

הּמ צוה. לכבוֹ דמ�רׁש י ׁש וֹ מרים בּ יתוֹ  על למנּ וֹ ת הּמ ל� מכּ בוֹ ד כּ י להיוֹ ת ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואלּ וּ  כּ ן, ׁש יּ עשׂ וּ  בּ ארץ אׁש ר הגּ דוֹ לים הּמ לכים כּ דר� ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותפארת

ׁש ל רצוֹ נוֹ  עוֹ שׂ ים ׁש היוּ  בּ זמן כּ י כּ לל, הם אוֹ יב וּ רעדת מּפ חד ֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה�וֹ מרים

ׁש כּ ן וכל ישׂ ראל כּ ל ׁש ל דּ לתוֹ ת לׁש מר הוּ א בּ רוּ � מהקּ דוֹ ׁש  הבטחנוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ָמקוֹ ם

אינוֹ  האדם, לב על מוֹ ראוֹ  ולתת כּ בוֹ ד אוֹ מר כּ לּ וֹ  ׁש לּ היוֹ ת אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌�◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵהיכלוֹ ,

ׁש וֹ מרין עליו ׁש אין לפלטרין ׁש וֹ מרין עליו ׁש יּ ׁש  ּפ לטרין אלה דדּ וֹ מה ועיין (חינוך . ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

שפח) מצוה (חאגיז) והּט מאהההמצוות  ּת כבּ ה ׁש ֹּלא האׁש  על ׁש וֹ מרים היוּ  כּ י אף ,ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌

הּמ קדּ ׁש  בּ בית ּת כּ נס קנג)ׁש ֹּלא עשה מצות  הבבלי) (לר "מ מצות  הּס וֹ ד(טעמי דּ ר� ועל . ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

אמר דּ אּת  ז)כּ מה ג, לּה (שה"ש  סביב גּ בּ רים ׁש �ים ׁש לּ ׁש ֹלמה מּט תוֹ  'הנּ ה ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌

וגוֹ ', ישׂ ראל' והיוּ מגּ בּ רי קדׁש , להיכל הּט מאה כּ חוֹ ת יכּ נסוּ  ׁש ֹּלא כּ די ִ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌

מׁש מרוֹ ת ׁש עוֹ מדין העליוֹ נים מלאכים כּ ענין מׁש מרוֹ ת אמרוּ וׁש וֹ מרים ולזה . ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הלכות  משנה

שומרים ז מהראשונים  דהיו להו דסבירא

ובלילה. ביום

לשמירה. לעבודה הכשרים הפסולים וכל

ופסולים  זו, לשמירה כשרים

פסולים  כלומר זו לשמירה שכשרים שאמרו

לזו  גם פסול חלל אבל מומין, .ח מחמת

מחלוקת  לשמירה כשרים אי וקטנים

.ט הפוסקים 

ללויים. כהנים שמירת  בין היו מה והכהנים

ובית  הניצוץ ובית אבטינס בבית שומרים

ממש  בעזרה בפנים ולא והלויים י המוקד, ,

חדרים  בלי השמים פני על היינו .יא מבחוץ

הבית. הר מחזר איש שהיה אחד ומעמידין

ואבוקות  הלילה כל המשמרות על

ואיש  לפניו, וכל דולקות נקרא, היה הבית הר

הבית  הר איש לו ואומר עומד שאינו משמר

במקל, וחובטו ישן, שהוא ניכר עליך, שלום

ובגדיו  כסותו את לשרוף לו היה ורשות

אומרין  שהיו עד קולו נשמע והיה נשרפין,

בעזרה  שלוקה נשמע לוי בן קול בירושלים

משמרתו  על שישן על נשרפין .יב ובגדיו

השמירה. המקומות מקומות הם ואלו

בבית  הכהנים שם, ששמרו

המוקד  ובבית הניצוץ ובבית .יג אבטינס

ועל  הבית שערי חמישה על שומרים והלויים

תשנב.ד. רמז סוף קורח ילקו"ש ה"א.ה.עיין פ"ח הבחירה בית הל' רמב"ם מצוה ו.ע"ע דוד מצודת ע"ע

חינוך.ז.שיד. במנחת ועיין עליות, היו ד"ה כה: תמיד למס' מפרש בשם למלך במשנה שם מנחת ח.עיין

חינוך.ט.חינוך. מנחת ועיין  ה"ה, שם למלך ומשנה משנה בכסף ה"ה.י.עיין שם מס'יא.רמב"ם עיין

חינוך. ומנחת שם. וברע"ב מ"ט, פ"א ה"י.יב.מידות ה"ה.יג.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תרכה סדר

נד :)רז"ל חתן(ברכות יחוּ ד רוֹ מזים וכליו הּמ קדּ ׁש  כּ י ׁש ּמ וּ ר, צריכין וכלּ ה חתן ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש ּמ וּ ר צריכין וּ לפיכ� דש )וכלּ ה, מצוה (רדב "ז) דוד .(מצודת  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ולא כ"ב עשה מצות המצוות ספר פ"ח, הבחירה בית הל' רמב"ם פ"א, מידות פ"א, תמיד

קס"ה. עשין סמ"ג ס"ז, תעשה

שפט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הכּ הנים בּ עבוֹ דת הלויּ ים יתעּס קוּ  רל"ד)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌

לכּ הניםהזהיר  המיחדת בּ עבוֹ דה הלויּ ם יתעּס קוּ  ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌

לוֹ , המיחדת בּ מלאכּת וֹ  יעשׂ ה אחד כּ ל אלּ א אחרים, ללויּ ם ◌ֶ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאוֹ 

ג)ׁש נּ אמר יח, ימתוּ (במדבר וֹלא יקרבוּ  ֹלא הּמ זבּ ח ואל הּמ קדּ ׁש  כּ לי אל 'א� ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌

ונאמר אּת ם', גּ ם הם יט)גם ד , מ-אוֹ '.(שם ואל עבדתוֹ  על איׁש  'איׁש  ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הלכות  משנה

פינות  ארבע ועל מתוכו, פינותיו ארבע

ועל  בעזרה, לישב שאסור מבחוץ, העזרה

ובלשכת  לעזרה, חוץ העזרה שערי חמישה

בית  ואחורי הפרוכת, ובלשכת הקרבן

השחר יד הכפורת  עמוד שיעלה קודם בשחר .

על  ודפק מקדש של ממונה יבוא לו סמוך

פותחין  והן לפתוח המוקד שבבית הכהנים

בימינו טו לו  במהרה שיבנה הבית בזמן ונוהג .

הזכרים. ולויים כהונה בזכרי

האיסור.שפט) שנתמנה גדרי לוי או כהן

לכל  או למשא או לעבודה

לו  אסור המקדש בבית לו המיוחדת מלאכה

הרואה  ושמואל חבירו, עבודת ולעבוד לשנות

לארבעה  הלויים את חילקו ע"ה המלך ודוד

משמר  שבת בכל ועובד  משמרות, ועשרים

כל  חלילה. וחוזר כולם שיעברו עד אחד,

אותם  מחלק השבוע אותה של משמר אנשי

האבות  וראשי אבות, לבתי המשמר ראש

על  איש 'איש שלהם ביום העובדין מחלקים

עבודת  על מוזהרין הלויים וכל עבודתו',

לעבוד א המזבח  שלא מוזהרין שהלויים וכשם .

שלא  מוזהרין הכהנים כך כהנים, עבודת

עצמם  הלויים וכן הלויים, עבודת לעבוד

חבירו, מלאכת אחד יעשה שלא מוזהרים

השוער  ולא לשוער המשורר יסייע ושלא

.ב למשורר 

חייבין העונש. כהנים עבודת שעבדו לויים

שעבד  וכהן שמים, בידי מיתה

הרמב"ם  לדעת לוי בלא ג עבודת אלא אינו

ולהראב"ד  הפוסקים ד תעשה ונחלקו במיתה.

במסייע  מודי עלמא כולי ומיהו מסייע, בדין

שחייב  זולתו אפשר שאי לוי ה באופן והנה .

ה"ח-ט.יד. הי"א.טו.שם ה"ט.א.שפט)שם פ"ג המקדש כלי הל' ה"י.ב.רמב"ם הי"א.ג.שם שם

חינוך.ה.שם.ד. ומנחת משנה, כסף עיין



המלך מצות  היום  מצות סדר תרכו 

הּמ צוה. עבוֹ דתוֹ ,מ�רׁש י על איׁש  איׁש  עוֹ מדים עליוֹ ן ׁש ּמ ׁש רתי לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

גּ מוּ ר בּ כוּ וּ ן וּ לקיּ מּה  והעצלה היּ אוּ ׁש  מן לׁש מרּה  ,(חינוך)וצרי� ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

את מחריב ונמצא הּפ רטים ּפ רט יׁש נּ ה ׁש ּמ א בּ כ� מלאכּת וֹ  ׁש אין ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מי

רחמים ודין דּ ין מרחמים ׁש ּמ הּפ � תעשה העוֹ לם לא הבבלי) (לר"מ מצות  טעמי (עיין ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מרגּ לורכט) ׁש הוּ א כּ יון און כּ ל יאנּ ה ֹלא מקוֹ מוֹ  על אחד כּ ל כּ ׁש יּ עמד אבל ,ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌�◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌�◌ְ◌ָ◌

מלאכה כּ ל כּ י ספק אין כּ י מלּ בד האמת. צד על בּ ּה  לכוּ ן ויוֹ דע ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ מלאכּת וֹ 

מּט לת מּמ לאכה יוֹ תר בּ ּה  מצוּ יה ּפ ׁש יעה רבּ ים ידי על לעשׂ וֹ תּה  ◌ֶ◌ֶ◌�◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אפׁש ר

ותתבּ ּט ל חברוֹ  על האחד יסמכוּ  לפעמים הרבּ ים כּ י לבדּ וֹ , היּ חיד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַעל

אדם כן וֹלא אדם, לכל בּ רוּ ר דּ בר וזה ּת עשׂ ה, וֹלא מבּ יניהם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לאכה

בּ זה כּ יּ וֹ צא על רז"ל אמרוּ  מׁש ל ודר� כד :)בּ ׁש לּ וֹ , ׁש ּת פי(ב "ב דּ בי 'קדירא ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌�◌ָ◌ֵ◌

קרירא' ולא חמימא שם)לא דוד  מצודת  ועיין .(חינוך . ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

רצ"ו. לאוין סמ"ג ע"ב, תעשה לא המצוות ספר פ"ג, המקדש כלי הל' רמב"ם יא: ערכין

הלכות  משנה

כהן  במלאכת כהן וכן חבירו במלאכת שאסור

זו, במלאכה חבירו שזכה עד חייב אינו חבירו

יום, אותו של אב בית הראש שחלק אחר כגון

פייס, ידי על וזכה פייס שעשו לאחר או

הם  שוים  הכל במלאכה שזכו .ז וקודם

העבודה. הלויים חילול בעבודת שעבד וכהן

מכל  שעבר אף השער, שפתח כגון

שעבד  ולוי לוי, שיפתח לנעול צריך אין מקום

בעבודת  אבל שעבד, זר כמו פסולה עבודתו

מחוללת  עבודה מצינו לא .ח הלויים

לוי. בעבודת עבודת ישראל שעבד ישראל

איסור, בו מצינו לא ששיער או  ששורר לוי

לכהנים  מלויים אלא אזהרה מצינו דלא

כך  ואולי לישראל, לא אבל ללויים וכהנים

עוברים  אינם וישראלים הכתוב, גזירת הוא

ישראל  ומיהו הלויים, עבודת עובדים אם כלל

בידי  מיתה חייב הקרבה בעבודת העובד

ובשאר  ש"צ) (מצוה זר דכל מלאו שמים

בלאו. הקרבן עבודות

פסול. פסולי כהן ושאר מום בעל ם כהן

נאסרה  המשפחה דכל זה בלאו ,ט נכללו

הוא  בכלל לאו חלל הבית י ומיהו בזמן ונוהג .

הזכרים. ולויים בכהנים

שיד.ו. מצוה (רדב"ז) דוד מצודת חינוך.ז.ע"ע שחלל י.שם.ט.שם.ח.מנחת ש"צ מצוה חינוך מנחת עיין

דבר. לכל זר בכלל



המלך מצות  היום  מצות תרכז סדר

שצ ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש  בּ ּמ קדּ  הזּ ר יעבד רל"ה)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הכּ הןהזהיר  עבוֹ דת אהרן מזּ רע ׁש אינוֹ  הזּ ר יעבד ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌

ׁש נּ אמר ד)בּ ּמ קדּ ׁש , יח, אליכם'.(במדבר יקרב ֹלא 'וזר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

הּמ צוה. לאהרןמ�רׁש י הכּ הנּ ה ונתן הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש רצה לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אהרן מזּ רע ׁש הם לכּ הנים עבוֹ דתוֹ  ויחד עוֹ לם, מלח בּ רית ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ לבניו

לכּ נס הּמ ל� לעבוֹ דת נבחר ֹלא אׁש ר עּמ הם זר יתערב וֹלא ה', ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְקדוֹ ׁש 

להחליף לּמ ל� הכּ בוֹ ד מן ׁש אינוֹ  ועוֹ ד מהּמ ל�. רׁש וּ ת בּ לי מל� ׁש ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלפלטרין

הלכות  משנה

שאינו המוזהרים.שצ) מי כל המצוה, קיום

ובניו  הכהן אהרן מזרע

זה  לאו על ומוזהר זר בכלל הוא הרי הזכרים,

ועבד, עבר ואם במקדש, הזר יעבוד שלא

זה  בלאו זה א עבר לאו בכלל כן גם נשים .

כהנים  בנות כהן ב ואפילו בבת חולקין ויש .ג ,

דאורייתא  כהונה מאיסורי שנולד חלל כהן

הלאו  בכלל ונכלל זר בכלל זה זה ד הרי וכלל .

פסול  כהן שאמרו מקום כל בידך נקוט

זה, בכלל חלל אין מומין משום לעבודה

חלל  כשר מום בעל שכהן במקום ואפילו

נחשב. לזר אלא בכלל הוא כהן דלאו פסול,

דתלוי  נראה הלאו בכלל הוה אי ממזר כהן

הפוסקים  או ה בשיטת כהן הוה ממזר כהן אי

כגון  חלל ואינו ממזר להיות ואפשר לא,

פוסקים  קצת ולדעת ראשונה , מביאה שנולד

כהן  ממזר אלא חלל אינו לעולם ,ו מעריות

הלכות  משנה שו"ת בספרי שכתבתי מה עיין

כ"ה). סימן (ח"ב

מיתה. חיוב יש עבודה איזו והעובר על

ואינו  שמים, בידי מיתה חייב זה בלאו

עבודות  ד' על אלא שמים בידי מיתה חייב

המים  וניסוך היין, ניסוך והקטרה, זריקה

אחריה ז בחג  ויש תמה שאינה עבודה עבד .

והמולח, והפותת, והבולל, היוצק, כגון עבודה

הפנים, לחם והמבדר והמגיש, והמניף,

אש  והמצית הנרות, את והמטיב והבזיכין,

פי  על אף דם, והמקבל והקומץ, במזבח,

אינו  אבל ולוקה, תעשה בלא ועבר שנפסלו

מהם  אחד שכל מפני שמים בידי מיתה חייב

עבודה  גמר עבודה ח אינו אלא אסור ואינו .

בזר  כשירה קדשים ושחיטת בכהן, שמצותה

ה"א.א.שצ) פ"ט מקדש ביאת הל' חינוך.ב.רמב"ם מנחת ועיין שם, משנה ג.רמב"ם והגהות חינוך, עיין

חינוך. מנחת ועיין לחינוך, פ"ו ד.למלך תרומות והל' ה"י, פי"ט ביאה איסורי הל' הרמב"ם ע"פ חינוך מנחת

דבר. לכל כזר הוא שחלל שם.ה.ה"ז, וט"ז וב"ש ובח"מ סי"ד, ז' סי' העזר אבן או"ח ו.עיין מגדים פרי עיין

נ"ז. ס"ק אברהם אשל קכ"ח ה"ב.ז.סי' שם מקדש ביאת הל' ה"ה.ח.רמב"ם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרכח 

לעבוֹ דה יצליחוּ  ֹלא כּ י ועדּ ן, עת בּ כל מׁש מרּת וֹ  וּ בני עבוֹ דתוֹ  דוד בּ ני (מצודת  ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

שצד) מצוה חינוך  ועיין שלד . מצוה לׁש בט(רדב"ז) אוֹ  מיחד לאיׁש  מיחדת וּ כׁש העבוֹ דה .ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

יהיה וּ כׁש ֹּלא הקּ ד�ה, ּת תּפ רסם אזי לאחרים, וֹלא בּ לבד, וּ מׁש ּפ חה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד

יחדּ ל, והחדל יעבד הרוֹ צה וכל עראי כּ עבוֹ דת מחזי לעבוֹ דה מיחד ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ִאיׁש 

הוּ א מצוה ה' רל)וּ מלאכת תעשה לא  הבבלי ) (לר"מ  מצות טעמי הּס וֹ ד(עיין דּ ר� ועל . ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

בּ כוֹ ר ׁש הוּ א החסד דּ גמת הוּ א הבּ כוֹ ר כּ י הבּ כוֹ רים, חלף הכּ הנים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִנבחרוּ 

הבּ נין חסדטלאצילוּ ת איׁש  אהרן כּ י בּ מקוֹ מם הכּ הנים ונכנסוּ  העוֹ ןי, ואין , ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

וֹלא עוֹ ן יכּפ ר בּ וֹ  כּ י החסד מצּ ד הנּ מׁש כים כּ הנים ידי על אלּ א ◌ְ◌ָ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתכּ ּפ ר

שם)בּ זוּ לתוֹ  דוד  .(מצודת ְ◌ָ◌

המצוות ספר פ"ט, מקדש ביאת הל' רמב"ם קט. מנחות לב. טז. זבחים פג: סנהדרין כד. יומא

ש"ט. לאוין סמ"ג ע"ד, לאוין

הלכות  משנה

בנשים יא לכתחילה  בית יב ואפילו בשו"ת ועיין ,

דרצה  ט) (סי' דעה ביורה זקיני למרן שערים

בקרבן  לשחוט אסורה אשה דבשבת לחדש

ועיין  גרמא, שהזמן עשה מצות דהוה משום

שהערתי. מה ט') (סי' שם העמרמי במשנת

כשר  למזבח עצים והולכת וניתוח הפשט

להרמב"ם יג בזר  הנרות הדלקת בזר,יד . מותר

קרבן  המקריב זר כשר. דיעבד רק ולהראב"ד

קרבן  דהם חייב המזבח על תרומת טו עצים .

עליה  חייב הזר אין על טז הדשן חייב ואינו .

המים  ניסוך ועל בכזית, שיקטיר עד הקטרה

מה  כפי לוגין, ג' היין ניסוך ועל לוגין, ג' בחג

ביום  קטורת והמקטיר ממנו, שמתנדבין

חפניו  במלוא .יז כיפור

ונקבות.כללים. בזכרים הבית בזמן ונוהג

חרב  המקדש שבית הזה ובזמן

הרבים  במקדש בעוונותינו ועשה עבר אם

זה  לאו על עבר בכהנים שהם מעבודות אחת

הרמב"ם  קדושת יח לדעת דבטלה ולהראב"ד ,

דכהן  זרות, משום חייב אין ומקומו המקדש

להקריב. אסור כן גם

ויגש ט. פר' בשלה"ק וע"ע בהגהה. פ"ב ב  שער טל חלק טל שפע עיין הבנין, ימי ז' ראשית הוא שהחסד

נצח  תפארת גבורה חסד הבנין, אצילות סוד ימים', 'שבעת הם האצילות בסוד המעלות ברום 'למעלה בהגהה:

מלכות'. יסוד נמי י.הוד בחסד בהוד אהרן דאחיד אע"ג אתו, דחסד מסטרא 'כהנים רנו: ח"א זוה"ק עיין

ה"ו.יא.אחיד'. שוחטין.יב.שם הכל ד"ה ב. חולין תוס' שם.יג.עיין ה"ז.יד.רמב"ם ה"ה.טו.שם שם

ה"ח.טז. חינוך.יז.שם מנחת ה"ד, הי"ד.יח.שם פ"ו הבחירה בית הל'



המלך מצות  היום  מצות תרכט סדר

שצא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש  הּמ קדּ  ׁש מירת לבּט ל רל"ו)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ כלהזהיר  סביבוֹ  ללכת הּמ קדּ ׁש  ׁש מירת לבּט ל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכל) ׁש נּ אמר(היום ה)הלּ ילה, יח, הקּ דׁש '.(במדבר מׁש מרת את 'וּ ׁש מרּת ם ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌

הּמ צוה. אינוֹ מ�רׁש י ׁש מירתוֹ  והמבּט ל שפ"ח, בּ מצוה �נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

כּ מבזּ ה ונראה לׁש מרוֹ , ׁש צּ וּ ה בּ מי אלּ א הּמ קדּ ׁש  בּ כבוֹ ד ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵמקל

ז"ל ורמזוּ  וחלילה. חס מ "א)הּמ ל� פ "א  מידות  וארבּ ע(עיין בּ עשׂ רים כּ י ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌

אׁש ר קדׁש  ספרי ועשׂ רים הארבּ עה נגד והוּ א בּ ּמ קדּ ׁש , ׁש מרוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְמקוֹ מוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  עוֹ מד העוֹ לם וׁש עליהם עליהם, נחלקוּ  ׁש בּ כתב ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

כה) לג, שׂ מּת י'.(ירמיה ֹלא וארץ ׁש מים חקּ וֹ ת ולילה יוֹ מם בריתי ֹלא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌�◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ'אם

הלכות  משנה

קצת המוזהרים.שצא) עיין המצוה, קיום

לעיל  דינים פרטי

ולויים  כהנים והנה שפ"ח). עשה (במצות

עברו  יום בכל המקדש סביבות שמרו שלא

זה  לאו כל א על על קאי דהלאו ונראה .

שלהם  והסנהדרין הנשיא ובראשם השבט,

מינו  אם ומיהו לשמור, העם להכריח שבידם

את  והניחו משמרתם על והלויים מהכהנים

לוי  וכן הלאו, על הם עברו משמרתם מקום

זה  לאו על דעבר נראה משמרתו על שישן

שנים  שיש זמן כל ואולי שמירתו, ביטל שהרי

נתנה  דלא מהתורה, עובר אינו שומרים

לשמור. בכמה שיעור התורה

מלקות. בו זה אין לאו על לוקין אין ומיהו 

מעשה  בו ולא ב דאין בכח לוי קם ואפילו ,

וצריך  לוקה, אינו לשמור לויים שאר הניח

עיון.

דעשה. בלשון השמר  ז"ל הראשונים ונחלקו

(לו:) מנחות בגמרא ועיין 'ושמרתם',

וברמב"ם  ושמרת), (ד"ה שם בתוס' ,ג וגם

בכל  דהשמר א) יג, (דברים התורה על וברש"י

יג) כג, (שמות והרמב"ן תעשה, לא הוא מקום

השמר  אמרינן (צו.) ובעירובין זה, על השיג

שם. עיין עשה דעשה

המוקד. בבית השמירה בבית סדר והנה

מוקף  היה גדול ובית כיפה, המוקד

של  אב בית וזקני אבן, של (ספסלאות) רובדין

שם ישנים היום על אותו עומדים היו (שלא

בידם  העזרה ומפתחות היו ד המשמר) ולא .

מקפלין  אלא כהונה בבגדי ישנים כהנים

ה"ג.א.שצא) פ"ח הבחירה בית הל' חינוך.ב.רמב"ם שם,ד.שם.ג.מנחת למלך משנה ועיין ה"ה. שם

שם. ובה"ו



המלך מצות  היום  מצות סדר תרל 

ׁש הכּ הנים וּ לפי ויּפ סד, יחרב לבל העוֹ לם ׁש וֹ מרת הּת וֹ רה כּ י ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוידוּ ע

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הּת וֹ רה, ׁש וֹ פטי היוּ  י)והלויּ ם לג, מׁש ּפ טי"(דברים 'יוֹ רוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ונאמר ט)ליעקב' יז, אׁש ר(שם  ה�פט ואל והלויּ ם הכּ הנים אל 'וּ באת ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ֶ◌

בּ עשׂ רים הּמ קדּ ׁש  ׁש וֹ מרי להיוֹ תם נבחרוּ  הם ולכן ההם', בּ יּ מים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

הבּ ית קד�ת על ׁש וֹ מרים להיוֹ ת צריכים ׁש הם לרמז מקוֹ מוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ ע

וישׂ ראלוּ קד הּת וֹ רה פי"א)�ת ח"א  (לרמ"א ) העולה הזהירה(תורת  וּ לפיכ� . ְ◌�◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ואיׁש  הלּ ילה, כּ ל סביביו ללכת הּמ קדּ ׁש  בּ ׁש מירת לבּט ל ׁש ֹּלא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

בלּ ילה' רנּ י 'קוּ מי על לרּמ ז מׁש מרּת וֹ , על הבּ ית יט)הר ב , וּ לעוֹ רר(איכה , ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ישׂ ראל, בּ ני לב לעוֹ רר הדּ וֹ ר הגּ דוֹ ל ועל הקּ ד�ה. על ישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש אמרוּ  ח)וּ לפי א, ולילה'(יהושע  יוֹ מם בּ ּה  כּ לה'והגית סביביו הלכוּ  , ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

הּת וֹ רה עקּ ר כּ י בּ לּ ילה רק סביביו ׁש הלכוּ  דּ אמר וּ למאן ולילה, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהיּ וֹ ם

בּ לּ ילה .ולוֹ מדים ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

שפ"ח. מצוה לעיל עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

בגדי  ולובשין ראשיהם, כנגד אותן ומניחין

שומרי  כדרך הארץ, על וישנים עצמן

המיטות  על ישינים שלא המלכים .ז חצירות

שתחת  במסיבה הולך מהם, לאחד קרי אירע

לא  הבית להר הפתוחות שהמחילות הקרקע,

שנפתחין  עד וחוזר שם וטובל נתקדשו,

בעבודה  שאסור לו, והולך ויוצא השערים

היום  השחר ח כל עמוד שיעלה קודם .

המוקד  בבית דופק מקדש של הממונה

השער  ופותח המפתח ונוטל לו, ופותחין

והכהנים  לעזרה, המוקד מבית ונכנס הקטן

לשתי  נחלקו בידם, אבוקות ושתי אחריו

והיו  למערב, ואחת למזרח אחת כתות

שיגיעו  עד העזרה כל את והולכין בודקין

והעמידו  שלום, הכל ואומרים לאלו, אלו

חביתין  לעשות חביתין הזה ט עושי כסדר .

בידם  שאין שבת מליל חוץ לילה בכל עושין

מערב  הדלוקין בנרות בודקין אלא אבוקות

בעבודתם י שבת  לראותם שנזכה רצון יהי ,

במהרה.

צט:ה. מנחות א.ו.עיין יט, ויק"ר ה. מז, שמו"ר ה"ו.ז.עיין ה"ז.ח.שם הי"א.ט.שם הי"ב.י.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תרלא סדר

שצב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

אדם בּ כוֹ ר קנ"ו)לפדּ וֹ ת עשה (מצות ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הבּ כוֹ רצוּ ה  בּ נוֹ  את הכּ הן מן לפדּ וֹ ת ישׂ ראל לזכרי הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ׁש נּ אמר מיּ שׂ ראלית, לוֹ  טו )הנּ וֹ לד יח, בּ כוֹ ר(במדבר את תפדּ ה ּפ דה 'א� ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

◌ָ◌ָ◌ָהאדם'.

הּמ צוה. הכּ תוּ במ�רׁש י �בּ אר יא-טו )מה יג , אל(שמות  ה' יבא" כּ י 'והיה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

אדם בּ כוֹ ר וכל וגוֹ ' לה' רחם ּפ טר כל והעברּת  וגוֹ '. הכּ נעני ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶארץ

בּ חזק אליו ואמרּת  זּ את מה לאמר מחר בנ" יׁש אל" כּ י והיה ּת פדּ ה. ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ בני"

ויּ הרג לׁש לּ חנוּ  פרעה הקׁש ה כּ י ויהי עבדים. מבּ ית מּמ צרים ה' הוֹ ציאנוּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָיד

לה' זבח אני כּ ן על בּ המה בּ כוֹ ר ועד אדם מבּ כר מצרים בּ ארץ בּ כוֹ ר כּ ל ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָה'

הלכות  משנה

מישראל החיוב.שצב) אדם כל על מצוה

שהוא  הבכור בנו את לפדות

שלשים  ליום כשיגיע דוקא, לאמו רחם פטר

ה' וליתן נפל, ספק מידי יצא שכבר ואחד

לכהן  אחת א סלעים וכל נשים כמה לו יש .

לפדותן  חייב בכור .ב ילדה

ל'. קודם ליום פדה שהגיע קודם פדה

ופודהו  וחוזר פדוי אינו ואחד שלשים

הת  אם אבל לאחר בזמנו, הפדיון שיחול נה

אין  דאם אומרים ויש פדוי, הוא שלשים

הזמן  קודם לאב שהחזירן או קיים המעות

ברכה  בלי ולפדותו לחזור וטוב פדוי, .ג אינו

המעות, הכהן יחזיר שלשים בתוך הבן מת

טריפה, סימני בו נולדו אלא מת לא ואפילו

מקום  מכל לפדותו חייב שלשים לאחר .ד מת

'מעשה  של"ד) (סי' חסידים בספר וכתב

תפדוני  וצעק למות נוטה בכור בבחור

מיד  ויחיה, פדאוהו חכם להם אמר תפדוני,

שנים'. כ"ה עוד וחי פדאוהו

שליח. ידי האב על אי הפוסקים ונחלקו

לפדות  שליח מעשה ה עושה לידי ובא .

והוריתי  בכור, אשתו שילדה אחד בחייל

ולא  לביתו הדואר על סלעים חמש שישלח

הפדיון  וביום אדם, לשום במתנה יתנם

אל  ויאמר הטעלפאן על לקרוא לו צויתי

שם  לו שמוכן שלו המעות שיקח הכהן

עמי  והסכימו הכל, לדברי ויצא בביתו,

הדור  .ו גדולי

וסי"א.א.שצב) ס"א ש"ה סי' יו "ד והי"ז. וה"ו ה"א פי"א בכורים הל' שם ב.רמב"ם יו"ד הכ"א. שם רמב"ם

ובהגה.ג.סי"ז. סי"ג שם יו"ד הי"ח. שם ובהגה.ד.רמב"ם סי"ב שם יו"ד הי"ז. שם רמ"א ה.רמב"ם עי'

משנה  שו"ת ועיין שפ"ה. סי' יו"ד שערים בית ובשו"ת רצ"ה. יו"ד סופר ובחתם שם. ובמפרשים ס"י, שם יו"ד

קצ"ה. סי' ח"י קמ"א.ו.הלכות סי' ח"ד הלכות משנה שו"ת עיין



המלך מצות  היום  מצות סדר תרלב 

חמׁש  ׁש עוּ ר הּת וֹ רה ונתנה אפדּ ה'. בּ ני בּ כוֹ ר וכל הזּ כרים רחם ּפ טר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ ל

חמׁש י חמ�ה כּ נגד ׁש קוּ לה בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סק אדם ׁש ל ׁש נּ פׁש וֹ  לפי ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסלעים

קנד)ּת וֹ רה עשה  מצות  הבבלי) (לר"מ מצות  יתבּ ר�(טעמי לה' ׁש הכּ ל להוֹ דיענוּ  גּ ם , ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש בּ רׁש וּ תוֹ , להראוֹ ת לפדּ וֹ תוֹ  נצטוּ ה לבּ וֹ  חמדּ ת הבּ כוֹ ר בּ נוֹ  וּ לפיכ� ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְׁש מוֹ ,

הזּ מן לעת יקּ חנּ וּ  וּ ברצוֹ נוֹ  לוֹ  נתן בּ רצוֹ נוֹ  בּ מּת נה, לוֹ  בּ א (מצודתוּ מּמ נּ וּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

שם) מצות  טעמי  ועיין רעו . מצוה (רדב"ז) ׁש הםזדוד לפי לכּ הן הּפ דיוֹ ן לּת ן וצוּ ה .ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

למׁש רתוֹ  לּת ן האדוֹ ן וצוּ ה עבוֹ דתוֹ , עוֹ בדים לקּ חוּ חמׁש רתיו הם כּ י גּ ם . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌�◌ְ◌

הלכות  משנה

האב. ידי על את שלא פודה האב פדאו לא

לכשיגדיל  האב ט עצמו על גם ומיהו .

לעולם  לפדותו דין י מצוה בית אי יתום קטן .

הט"ז  מחלוקת לפדותו ועיין יב והש"ך יא יכולין ,

והדעת  שפ"ה), סי' (יו"ד שערים בית בשו"ת

לפדותו  חייבת האם ואין שיפדוהו .יג נוטה

הפדיון. דיני נימול פרטי ולא חולה היה

המילה  יום חל ואם מקום, מכל פודהו

פודים  ואח"כ קודם מלין ל"א ובכל יד ביום .

וקרקעות  ושטרות מעבדים חוץ ,טו פודים

להחזיר  מנת על במתנה והחתם טז ופודים .

ואין יז סופר  נאטען בבאנק דפודים כתב

כן. נוהגין

אחר הפטורים. והבא אחריו והבא דופן יוצא

מפדיה  פטורים כהנים יח נפלים .

פטורים  ולוי כהן בת וכן הבא יט ולויים עכו"ם .

נפקעה  הכהנת על הבא וכן ישראל בת על

לויה  על והבא בפדיון, וחייב מקדושתה

.כ פטור 

לכהנת הכהן. הפדיון נותנין ספק כא ואין .

עליו  מחבירו המוציא בכור

כשר כב הראיה  כהן אחר לחזור ומצוה .

כשרות  בחזקת הכהנים כל ומיהו ומיוחס,

המעות  להחזיר רוצה הכהן ואם הם,

יכול  זמן כג לבעלים ובכל מקום בכל ונוהג .

הזכרים. בישראל

יח.ז. ובמצוה כאן, חינוך שפה.ח.ע"ע מצוה לעיל שם ועיין שצה. מצוה להלן בחינוך שביאר דרך על

סט"ו.ט. שם יו"ד ה"ב. שם זו.י.רמב"ם מצוה ריש חינוך מנחת ועיין זו. מצוה סוף ס"ק יא.חינוך שם יו"ד

ח"ב יב.י"א. ומה"ת קצ"ט, סי' וח"ז קצ"ב, סי' ח"ו הלכות משנה שו"ת ועיין שם. הכסף ובנקודות כ, י"א ס"ק

רל"א. ס"ב.יג.סי' שם יו"ד ה"ב. שם יב.יד.רמב"ם ס"ק שם ש"ך ס"ג.טו.עיין שם יו"ד ה"ו. שם רמב"ם

ס"ח.טז. שם יו"ד ה"ח. שם ז.יז.רמב"ם ס"ק שם תשובה בפתחי הובא קל"ד, הי"ד יח.סי' שם רמב"ם

כ"ד. סכ"ב שם יו"ד סי"ח.יט.והט"ז. שם יו"ד ה"ט-י. שם שו"ת כ.רמב"ם ועיין שם. יו"ד הי"א. שם רמב"ם

רל"ג. סי' ח"ב ובמה"ת קצ"ט, סי' ח"ז הלכות סימן כא.משנה סופר חתם תשו' ועיין ה"י. פ"א שם רמב"ם

ה. ס"ק תשובה בפתחי הובא סכ"ה.כב.ש"א, שם יו"ד הי"ט-כ. פי"א שם שאילת כג.רמב"ם תשובות עיין

משנה  בשו"ת ועיין י"ב. ס"ק תשובה בפתחי הובאו רצ"א, סי' סופר חתם ותשובות קנ"ח, סימן ח"א יעב"ץ

קצ"ג. סי' ח"ו הלכות



המלך מצות  היום  מצות תרלג סדר

מן כּ ן ואם ׁש חטאוּ , קדם בּ בכוֹ רים העבוֹ דה ׁש היה הבּ כוֹ רים, ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחלף

להם. לּת ן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָהראוּ י

עשין סמ"ג ק"פ, עשה מצות המצוות ספר פי"א, בכורים הל' רמב"ם כ. בכורות כט.: קידושין

ש"ה. סי' דעה יורה רמ"ה, סי' סמ"ק קמ"ד,

שצג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

טהוֹ רה בּ המה בּ כוֹ ר לפדּ וֹ ת רל"ז)ׁש ֹּלא תעשה (לא ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טהוֹ רההזהיר  בּ המה בּ כוֹ ר נפדּ ה ׁש ֹּלא קדׁש וֹ  לעם הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר חמוֹ ר, בּ פטר ׁש נּ צטוּ ינוּ  יז)כּ דר� יח, ׁש וֹ ר(במדבר בּ כוֹ ר 'א� ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌

הם'. קדׁש  תפדּ ה ֹלא עז בכוֹ ר אוֹ  כּ בׁש  בּ כוֹ ר ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְאוֹ 

הּמ צוה. לקרבּ ןמ�רׁש י לּמ זבּ ח להקרבה ראוּ י טהוֹ רה בּ המה ׁש בּ כוֹ ר כּ יון ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

לפדּ וֹ תם, ׁש ֹּלא ׁש נּ צטוּ ינוּ  מזבּ ח קדׁש י כּ ל בּ כלל הוה לה', ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִא�ה

קד�תוֹ  ואין הגּ וּ ף, קד�ת עליו ׁש חלה כּ יון לעוֹ לם חלּ ין לידי יוֹ צא ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌�◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 

קד�ת נתקדּ ׁש  ֹלא ׁש ּמ עקּ רא לדבר רק ּפ דיוֹ ן מוֹ עיל ואין מּמ נּ וּ , ◌ַ◌�◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶנעּת קת

הלכות  משנה

האיסור.שצג) בהמה גדרי בכור הפודה

בכור  בין תם בכור בין טהורה

שאין  וכמו פדוי, ואינו בלאו עובר מום בעל

כך  לחולין, שיצא לפדותו יכולים הבעלים

תם  בעודו לפדותו או למכרו יכול אינו הכהן

בו  זכות לכהן אין לקרבן, עומד שהוא כיון

להקריבו  .א אלא

בכור. למכרו מכירת מותר מום בעל בכור

הוא  דכחולין הבית בזמן ,ב אפילו

בעוונותינו  המקדש בית לנו שאין הזה ובזמן

הואיל  למכרו, מותר תמים הוא אפילו הרבים

ובין  לכהן בין ומוכרו עומד, הוא ולאכילה

כדי  בכור, שהוא להודיעו וצריך לישראל

והזהירו  אותו, הלוקח בכור קדושת בו שינהוג

פרהסיא  דרך באטליז למכרו שלא חכמים

בבית  אסור ג אלא דמדאורייתא אומרים ויש ,

בפרהסיא  .ד למכרו

בכור. ובין קדושת בארץ  בין קדוש והבכור

לארץ  במצוה ה בחוץ חייבים והכל .

פי  על ואף וישראלים. לויים כהנים זו

ופטר  אדם מבכור ולויים כהנים שנפטרו

טהורה  בהמה בבכור חייבים ומצוה ו חמור, .

הי"ז.א.שצג) פ"א בכורות הל' הי"ח.ב.רמב"ם ס"ו.ג.שם ש"ו סי' יו"ד שם. בכורות ד.רמב"ם תוס' עיין

חוץ. ד"ה ס"א.ה.לא. שם יו"ד ה"ה. שם ה"ז.ו.רמב"ם שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרלד 

ׁש ֹּלא קדׁש ים כּ ל בּ כלל ׁש היה אף בּ זה לנוּ  והזהיר בּ טעוּ ת, בּ הקדּ ׁש  אוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ לם

בּ המה בּ כוֹ ר נּמ י הכי חמוֹ ר ּפ טר לפדּ וֹ ת ׁש נּ צטוּ ינוּ  כּ מוֹ  דּ עּת נוּ  על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַיעלה

חסר, הּמ זבּ ח יהיה וֹלא אוֹ תּה  ונקריב ּפ נים, כּ ל על אחרת בּ בהמה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְטהוֹ רה

רק נתקדּ ׁש  ׁש ֹּלא טהוֹ רה בּ המה לקד�ת דּ וֹ מה חמוֹ ר ּפ טר קד�ת אין ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ֵ◌ִכּ י

חינוך)לדמיו בּ ני(עיין קד�ת את ולפטר לׁש נּ וֹ ת אפׁש ר ׁש אי יׁש  גּ דוֹ ל ורמז . ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌�◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואין לעוֹ לם, נעּת קת קד�תם ואין הגּ וּ ף קד�ת ׁש נּ תקדּ ׁש וּ  ישׂ ראל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ כוֹ רי

לעוֹ לם אחרת בּ אּמ ה מחליפם יתבּ ר� כּ ל ּפ טרזיוֹ צר ּפ וֹ דים ראית ואם , ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

הקּ דׁש  את החל יפטר ֹלא אבל בּ מצרים, ה-ה ׁש ּפ דה לזכּ רוֹ ן הוּ א ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲחמוֹ ר

רלא) תעשה לא הבבלי) (לר"מ  מצות  .(טעמי
לא סמ"ג ק"ח, תעשה לא המצוות ספר פ"א, בכורות הל' רמב"ם כא. ה: שמ"ג,תמורה וין

שכ"א. דעה יורה

הלכות  משנה

יט) טו, (דברים שנאמר בפה הבכור להקדיש

לה', קדוש הרי ואומר אלקיך', לה' 'תקדיש

דהרחם  קדוש ממילא הקדישו לא ואם

.ח קדשו 

לכהן. ולא נתינתו לכהן אותו ונותנין

חייב ט לכהנת  בכור לו שיש ישראל .

יום  שלשים בדקה קצת, שיגדיל עד בו לטפל

יום  חמישים .י ובגסה

עובר כללים. זה דלאו חינוך המנחת וכתב

הכי  ובאמת חבירו, בבכור אפילו

של  אלא שלו אינו ממילא העובר כי מסתבר

שנא  מאי כן אם עובר, מקום ומכל הקדש,

בזמן  מכירה לענין ונוהג אחר. שנא ומאי הוא

זמן  בכל פדיון ולענין מקום, בכל הבית

מותר  מום ובעל תם, בבכור ונקבות בזכרים

הבית  בזמן אף למכור ומכר יא הכהן והעובר ,

מעשיו  אהני דלא כיון לוקה, ואינו בלאו עבר

כל  ליה דסבירא ולרבא מעשה, הוה ולא

לא  עביד אי תעביד לא רחמנא דאמר מילתא

דרחמנא  אמימרא דעבר משום ולקי יב מהני

לוקה  נמי .יג הכי

ב.ז. יג, שמות בחיי רבינו ס"א.ח.ע"ע שם יו"ד ה"ד. בהגה.ט.שם שם שם י.יו"ד יו"ד הי"ד. שם רמב"ם

הי"ח.יא.ס"ב. שם ד:יב.רמב"ם תמורה חינוך.יג.עיין מנחת



המלך מצות  היום  מצות תרלה סדר

שצד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש  הּמ קדּ  בּ בית עוֹ בדים הלויּ ים קנ"ז)להיוֹ ת עשה (מצות ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש וֹ עריםצוּ ה  להיוֹ תם בּ ּמ קדּ ׁש , עוֹ בדים הלויּ ם להיוֹ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

ׁש נּ אמר הּמ קדּ ׁש , בּ בית קבוּ עים כג)וּ מׁש וֹ ררים יח , הלּ וי(במדבר 'ועבד ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מוֹ עד'. אהל עבדת את ◌ֵ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֶהוּ א

הּמ צוה. ידוּ עיםמ�רׁש י קבוּ עים אנׁש ים ׁש יּ היוּ  הּמ ל� מכּ בוֹ ד כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ויהיוּ  לפניו, וּ מׁש רתים הּמ ל� בּ ׁש רוּ ת עוֹ בדים להיוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכבּ דים

בּ יתוֹ , לצרכי אוֹ  לצרכּ וֹ  הצּ רי� ׁש רוּ ת לכל ׁש עה וּ בכל עת בּ כל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָמוּ כנים

ֹלא מכוֹ נוֹ  על הכּ ל והנהגתוֹ  בּ יתוֹ  כּ לי בּ תר יראוּ  המׁש רתים אוֹ תם ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוׁש יּ היוּ 

הצּ רי�, כּ פי ארמנוֹ תיו דּ לתוֹ ת ונוֹ עלים ּפ וֹ תחים ולהיוֹ תם דּ בר, מהם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִיּפ קד

הלכות  משנה

הלויים.שצד) להיות עבודת עשה מצוה

מתעסקים  הזכרים הלויים

המקדש  בית עד א בעבודת לעבודה נכנס ואין ,

שנים  חמש העבודה סדר שילמוד וזה ב לאחר .

שערי  לפתוח ושוערים שומרים עבודתם

הקרבן  על יום בכל ולשורר ולסגרם, .ג המקדש

ולשורר  לעבוד מותר אונן  שהיה .ד ולוי

הלויים. אומרים שירת היו שהלויים והשיר

ועל  חובה, ציבור עולת כל על היה

נדבה  עולות היין, ניסוך בעת עצרת שלמי

נסכים  וכן המזבח, לקייץ הצבור שמקריבין

שירה  עליהם אומרין אין עצמן בפני .ה הבאים

משנים  פוחתין ואין בפה, הוא השירה ועיקר

לומר  יום בכל הדוכן על העומדים לויים עשר

הם  ואלו עולם, עד עליהם ומוסיפין שירה

ומנגנין  שם עומדין ואחרים בפה, המנגנין

מיוחסים  ישראלים מהם לויים מהם שיר בכלי

בכלי  המשוררים אלו ואין לכהונה, המשיאין

י"ב  למנין וחלילים ו עולין בנבלים ומנגנין .

משני  פוחתין אין וצלצל, וחצוצרות וכינורות

פוחתין  אין ששה, על מוסיפין ולא נבלים

אין  עשר, שנים עד ומוסיפים חלילים משני

עשרים  עד ומוסיפין חצוצרות משתי פוחתין

ומוסיפין  כינורות מתשעה פוחתין אין ומאה,

יותר  ולא בלבד אחד והצלצל עולם, .ז עד

שירה. החליל זמני בשנה יום עשר ושנים

פסח  בשחיטת המזבח, לפני מכה

פסח, של ראשון טוב ביום שני, ופסח ראשון,

החג, ימי ובשמונה עצרת, של ראשון ביום

שבת  דוחה זה .ח וחליל

ה"א.א.שצד) פ"ג המקדש כלי הל' ה"ז.ב.רמב"ם ה"ב.ג.שם ה"ג.ד.שם ה"ב.ה.שם שם ו.שם

ה"ד.ז.ה"ג. ה"ו.ח.שם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרלו 

דּ רקיעא מלכוּ תא כּ עין דּ ארעא וּ מלכוּ תא הּמ ל�, מבּ ית דּ בר יחסר ,טוֹלא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ידם על נעשׂ ה ההיכל מלאכת כּ ל להיוֹ ת נכבּ דים ידוּ עים אנׁש ים ימנּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

חינוך) מן(עיין ׁש אינוֹ  וּ לפי ליצירה. ׁש ליׁש י ׁש הוּ א לוי ׁש ל ׁש בטוֹ  לזה ונבחר .ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

ׁש רוּ ת בּ כתר מׁש ּת ּמ ׁש ין הכּ ל ויהיוּ  יוֹ ם יוֹ ם מׁש ּמ ׁש יו לׁש נּ וֹ ת לּמ ל� ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהכּ בוֹ ד

כּ ליהּמ ל� הּמ ל� ּפ רס מקבּ ל קבוּ ע אדם ונאמנוּ ת ׁש רוּ ת דּ וֹ מה אינוֹ  כּ י גּ ם , ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

מ דּ וֹ ר אחר דּ וֹ ר נּס יוֹ ן בּ עלי בּ עבוֹ דתוֹ  וּ מכּ יר חיּ יו נּס הימי ֹלא יוֹ מוֹ  בּ ן ּמ ׁש רת ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

לעוֹ לם. בּ יניהם זר יכּ נס ֹלא ולכן לעוֹ לם, זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מלאכה

המצוות ספר פ"ג, המקדש כלי הל' רמב"ם יג: יא. ערכין ל: בכורות נא. סוכה א, פרק מידות

קס"ט. עשין סמ"ג כ"ג, עשה מצות

שצה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מעשׂ ר קנ"ח)מצות עשה (מצות ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

מכּ לצוּ ה  מעשׂ רה אחד חלק ללויּ ם לתת ישׂ ראל לבני הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ׁש נּ אמר מעשׂ ר, הנּ קרא והוּ א ׁש נה בּ כל הארץ �ּת וֹ ציא יח ,מה (במדבר  ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ללויּ ם'.כד) נתּת י ּת רוּ מה לה' ירימוּ  אׁש ר ישׂ ראל בּ ני מעשׂ ר את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ'כּ י

הלכות  משנה

המשוררים. בשנים דיני נפסל אינו הלוי

שאם  בקול אלא לעולם, במומים ולא

אבל  לשיר, יפסל הזקנה מרוב קולו יתקלקל

השוערים  מן .יא יהיה

השיר. היו סדר שהלויים השיר וסדר

הארץ  'לה' הראשון ביום אומרים

ומהולל  ה' 'גדול אומרים היו בשני ומלואה',

היו  בשלישי קדשו', הר אלקינו בעיר מאוד

אלקים  בקרב אל בעדת נצב 'אלקים אומרים

דהשיר  בברייתא כמבואר וגו', ישפוט'

בלילה יב שהלויים  שיר אומרים ואין תמיד יג . ,

בו  מעכב השיר אין הערבים בין .יד של

זכרים כללים. בלויים הבית בזמן ונוהג

אנשים, ויעשו שיגדילו משעה

בנקבות. ולא עבודה, סדר שנים חמש וילמדו

ואשר  עשה, ביטל בעבודתו רצה שלא ולוי

החיים  בוראו בעבודת הלויים מן יחפוץ

איתו. יהיה והכבוד והברכה והשלום

המצוה.שצה) לו גדרי שיש מישראל אדם

לאכילה, שנגמרה תבואה גורן

נח.ט. חינוך.י.ברכות ה"ח.יא.עיין ה"ט.יב.שם פ"ו תמידין הל' ערכין יג.שם ע"פ חינוך מנחת עיין

קל"ג.יד.יא. סי' שם יוסף ובית וטור ד. ס"ק קל"ב סי' או"ח אברהם מגן עיין



המלך מצות  היום  מצות תרלז סדר

הּמ צוה. אחיומ�רׁש י מּת וֹ � לוי בּ ׁש בט יתבּ ר� ה�ם ׁש בּ חר מאחר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

כּ י כּ בוֹ ד, דּ ר� מחיתם להם לתת עליהם מחסדּ וֹ  היה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעבוֹ דתוֹ ,

בּ עבוֹ דת זוּ לת דּ בר ׁש וּ ם אחר ליגע יצטרכוּ  ׁש ֹּלא הּמ ל� למׁש רתי ראוּ י ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵכן

ֹלא בּ יתם ונפׁש  נפׁש ם את להחיוֹ ת מזוֹ ן להם יחסר ואם היקרה, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל�

הלכות  משנה

חייב  גדולה תרומה ממנה שהפריש לאחר

והיא  שנשאר ממה מעשרה אחד להפריש

זכר  בין ללוי ונותנו ראשון, מעשר נקראת

נקבה  ראשון א ובין מעשר להקדים ואסור ,

גדולה  זו ב לתרומה מצוה מונה ז"ל והרמב"ן .

מצות  ב' מעשר, הפרשת מצות א' לשתים.

ללוי  .ג נתינתו

ולויים. כהנים על כן החיוב גם ולוי כהן

לעצמן, והם ראשון מעשר מפרישין

מפרישין  בהן שחייבין כהונה מתנות בכל וכן

לעצמן  ועזרא ד והן לכהן, מכהן מוציאין ואין .

ראשון  מעשר להם יתנו שלא הלויים את קנס

עמו  עלו שלא לפי לכהנים ינתן אלא

הגולה  מן לכהנים ה לירושלים או ללויים ואין .

לה'' ירימו 'אשר שנאמר שירימו, משעה אלא

ואילך  הרמה משעת אלא לך וטובת ו אין ,

לבעלים  .ז הנאה

טבל. איסור פו.)מהות (יבמות ובגמרא

טובלת) תרומה מה (ד"ה רש"י פירש

תרומה, ביה דפתיך משום טבל דאיסור

דאם  הקשו תרומה) מה (ד"ה שם ובתוספות

מה  לפי אמנם בטבל, מותר יהא כהן כן

הרמה  משעת אלא לכהן לו דאין שכתבנו

לא  לכהן גם הרמה קודם כן אם ואילך,

הארכתי  ובחידושי עליה. וחייב .ח הותרה

דינים. מקום פרטי על זה ממקום מעשרין

ולא  מינו, שאינו על מין לא אבל אחר

על  הפטור מן ולא הפטור על החיוב מן

הישן  מן ולא הישן על החדש מן לא החיוב,

ומעשרין  מעושר, אינו עישר ואם החדש, על

המוקף  מן התרומה ט שלא מן הפטור כל .

אין  בתרומה שאמרו וכל המעשר מן פטור

כך  תרומה תרומתו תרמו ואם תורמין

שאכל י במעשר  לאחר תקנה יש אי טבל אכל .

(פ"ג  בגיטין יו"ט בתוס' עיין האיסור, לתקן

(סי' דעה ביורה שערים בית ובשו"ת מ"ח)

בסופו  שם העמרמי משנת ובהגהות .יא תי"ב)

התורה. מן התורה החייב מן חייב ואינו

ותירוש, דגן, מיני מחמשת אלא

מדרבנן  הכל וירקות פירות ושאר ,יב ויצהר,

סס"ו.א.שצה) של"א סי' יו"ד ה"א. פ"א מעשר הל' סכ"ז.ב.רמב"ם שם יו"ד הכ"ג. פ"ג תרומות הל' רמב"ם

חינוך.ג. מנחת ועיין י"ב. שורש המצות סס"ח.ד.ספר שם יו"ד ה"ג. שם מעשר הל' שם ה.רמב"ם רמב"ם

סס"ט. שם יו"ד ס"ע.ו.ה"ד. שם יו"ד ה"ה. שם ס"ל.ז.רמב"ם שם יו"ד ה"ד. פ"ד תרומות הל' רמב"ם עיין

קידושין ח. הלכות במשנה ועיין קצ"ט, סי' ח"ג ובמה"ת קמ"ג, סי' וח"ו ר"ה, סי' ח"ה הלכות משנה שו"ת עיין

ס"ו. יג:ט.סי' ר"ה סע"א. שם יו"ד הט"ו. פי"א שני מעשר והל' ה"ו. שם מעשר הל' הל'י.רמב"ם רמב"ם

סע"ב. שם יו"ד ה"ז. שם ד.יא.מעשר סי' ח"א הלכות משנה שו"ת ובבכורות יב.ועיין תנא, ד"ה יב. ר"ה תוס'

ה. ס"ק שם יו"ד ט"ז ה"ט, שם מעשר והל' הט"ז, פ"ג תרומות הל' ראב"ד הכא, ד"ה פח. ובב"מ ושני, ד"ה נד.



המלך מצות  היום  מצות סדר תרלח 

חלקּ ה וּ לפי ׁש בטים עשׂ ר ׁש נים ׁש היוּ  ואף בּ ׁש למוּ ת. עבוֹ דתם לקיּ ם ◌ָ◌�◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְיוּ כלוּ 

להם יתרוֹ ן זה גּ ם אוּ לם עשׂ ר, מ�נים אחד חלק ׁש יּ קבּ לוּ  ראוּ י היה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש וה

ויבא כּ לּ ם, על יתרה חלקם ׁש ּת היה ראוּ י הּמ ל� מבּ ית מהיוֹ תם כּ י ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלכבוֹ דם,

בּ ממוֹ נוֹ  אל מׁש רתי והמחיּ ה הקּ רקע, הוֹ צאוֹ ת מכּ ל נקי עשׂ ירי חלק ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם

רז"ל ׁש אמרוּ  וזה לוֹ , אׁש ר בּ כל עליו ּת נוּ ח יתבּ ר� ה�ם מי"ג)בּ רכּ ת פ "ג  (אבות  ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש ּת תע�ר' בּ ׁש ביל ו''ע-ר' לעׁש ר', סיג ׁש אסוּ ריג'מעשׂ רוֹ ת אמרוּ  גּ ם . ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ה' יברכהוּ  אם לנּס וֹ ת ׁש ּמ ּת ר זוֹ  בּ מצוה זוּ לת הּמ צוֹ ת בּ עסק ה' ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלנּס וֹ ת

הנּ ביא ידי על וּ מפרׁש  אוֹ תּה , י)בּ עשׂ וֹ תּה  ג, אל(מלאכי מעשׂ ר כּ ל את 'הביאוּ  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

צבאוֹ ת' ה' אמר בּ זאת נא וּ בחנוּ ני וגוֹ ' האוֹ צר .(חינוך)בּ ית ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יורה קל"ה, עשין סמ"ג קכ"ז, עשה מצות המצוות ספר פ"א, מעשר הל' רמב"ם מעשרות, מס'

של"א. סי' דעה

הלכות  משנה

מירקות יד ולהרמב"ם  חוץ התורה מן .טו כולם

וכל  המעשרות, לעונת שיגיע עד חייב ואינו

מעשר  לענין שלו עונה לו יש הלוקח טז אחד .

וחייב  מהתורה ממעשר פטור תבואה

או יז מדרבנן  מישראל בלוקח דינים עוד ויש .

המירוח  היה מי ביד מינה ונפקא .יח מעכו"ם,

הפירות כללים. להכשיר הזה בזמן ונוהגים

קודם  בטבלם בעודם שיטמאו  במים

המירוח  קודם אפילו ולכתחילה ,יט ההפרשה,

להפריש  וציונו במצוותיו קדשנו אשר ומברך

מברך  ביחד תרומה גם מפריש ואם מעשר,

ומעשרות  ישראל כ תרומות בארץ היום ונהגו .

קטן  בסכום הלוי מידי המעשר את לקנות

כסף  סכום איזה הבציר קודם ללוי נותן כגון

ממנו  יקנה הבציר שבכל עמו ומתנה להלואה

כל  תום עד מהלואה וינכה שיעשרו המעשר

אינו  לו לתת הרגיל לוי הוא ואם ההלואה,

המעשר  לו יזכה לאו ואם לו, לזכות צריך

בזכרים  ונוהג הלואה. בקנין שלו הוא והרי

מחלוקת  הזה ובזמן ישראל, בארץ ונקבות

ומעשרות  תרומות בענין הפוסקים בין גדולה

או  דאורייתא אי ויאמר צדק מורה שיבוא עד

דרבנן.

קיט.יג. שבת ועיין ט. ה"ט.יד.תענית שם מעשר ה"א.טו.הל' פ"ב תרומות הל' למלך משנה ועיין

סע"ט.טז. שם יו"ד ה"ג-ד-ה. פ"ב מעשר הל' ה"ב.יז.רמב"ם שם פ"א יח.רמב"ם תרומה הל' רמב"ם עיין

חינוך. מנחת ועיין וסי"א. ס"ה שם יו"ד והי"ח. ל"ה.יט.ה"י ס"ק ש"ך ועיין בהג"ה. סי"ט שם רמב"ם כ.יו"ד

סע"ח. שם יו"ד הט"ז. פ"א מעשר הל'



המלך מצות  היום  מצות תרלט סדר

שצו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הּמ עשׂ ר מן מעשׂ ר קנ"ט)להפריׁש  עשה (מצות ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

להםצוּ ה  הנּ ּת ן הּמ עשׂ ר מן מעשׂ ר יפריׁש וּ  ׁש הלויּ ם הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר מעשׂ ר, ּת רוּ מת הנּ קרא וזהוּ  לכּ הנים, אוֹ תוֹ  יח ,ויּת נוּ  (במדבר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אתכו ) ישׂ ראל בּ ני מאת תקחוּ  כּ י אלהם לאמר ּת דבּ ר הלויּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ'ואל

ה' ּת רוּ מת מּמ נּ וּ  והרמתם בּ נחלתכם, מאּת ם לכם נתּת י אׁש ר ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ר

הּמ עשׂ ר'. מן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ר

הּמ צוה. יקריםמ�רׁש י ׁש הם ּפ י על ׁש אף הלויּ ם ויתבּ וֹ ננוּ  ׁש יּ דעוּ  כּ די ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ּת מיד, ׁש מוֹ  יתבּ ר� לעבוֹ דתוֹ  ישׂ ראל מעדת נבדּ לים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכבּ דים

המׁש רתים ׁש הם הכּ הנים והם עליהם נכבּ דים עוֹ ד יׁש נם מקוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל

ו מבּ חוּ ץ ה�וֹ ערים עליהם, וילּ ווּ  להם טפלים והלויּ ם מבּ פניםהגּ דוֹ לים הם ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌

וגבוֹ ּה  הלויּ ם, לגבּ י כּ ישׂ ראלים כּ הנים לגבּ י ׁש הלויּ ם נמצא הּמ ל�, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ היכל

הלכות  משנה

המצוה.שצו) לוי גדרי כל המצוה. קיום

מצות  מישראל מעשר שקיבל

הזה  המעשר מן מעשר להפריש עליו עשה

להפריש  לישראל רשות לו ויש לכהן, ויתנו

המע  נתן שלא עד מעשר ללוי תרומת שר

לכהן  מעשר ותרומת ללוי המעשר .א ויתן

בשיבולים. מעשר הפרשה שהפריש ישראל

ללוי  ונתן בשיבולים  כשהוא ראשון

ואם  גדולה, תרומה להפריש חייב הלוי אין

תרומה  שיפריש קודם מדגן מעשר הפריש

גדולה  תרומה להפריש הלוי חייב גדולה

וגרם ב לכהן  בשיבולים מעשר שלקח לוי בן .

לדוש  אותו קונסים גדולה תרומה להפקיע

הדגן  מן מעשר תרומת וליתן .ג ולזרות

בה. לטפל שחייב מעשר השיעור תרומת

משמונה  אחד בה היה שלא

אלא  לכהן להוליכה בה מטפל אינו בשמינית

כל  אפילו ושמן וביין ושורפה, לאור משליכה

של  או טמאה היתה לכהן, מוליכה שהיא

שורפה  כשיעור בה אין אם .ד דמאי

דינים. המוקף,פרטי מן שלא ותורמין

מן  אלא תורמין אין חכמים ותלמידי

תרומות ה המוקף  להפריש שליח אדם עושה .

והתורם ו ומעשרות  שתרמו, וקטן שוטה חרש .

ס"כ.א.שצו) של"א סי' יו"ד הי"ב. פ"ג תרומות הל' הי"ג.ב.רמב"ם שם הי"ד.ג.רמב"ם הט"ז.ד.שם שם

בהגה.ה. סכ"ד שם יו"ד ה"כ. סכ"ט.ו.שם שם יו"ד ה"א. פ"ד שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרמ 

כּ עין הּמ עשׂ ר מן מעשׂ ר יפריׁש וּ  ולכן ׁש מוֹ , יתבּ ר� הכּ ל ׁש וֹ מר לכלּ ם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֵמעל

לראׁש  אחד עצמוֹ  בּ �בט הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  וּ בחר ישׂ ראל. מבּ ני ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לּ קחוּ 

ּת מיד, ה' לפני בּ פנים וּ לׁש רת לעמד וּ מקדּ ׁש  קדׁש  אחריו וזרעוֹ  הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוקצין

ׁש כּ תוּ ב וּ כמוֹ  בּ עבוֹ דה, לסיּ עוֹ  נּת ן ה�בט כּ ל א-ב)וּ ׁש אר אל(שם, ה' 'ויּ אמר ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌

לוי מּט ה אחי" וגם וגוֹ '. הּמ קדּ ׁש  עוֹ ן את ּת שׂ אוּ  אּת � וּ בני" אּת ה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַאהרן

לאהרן מׁש רתים הלויּ ם ונתן ויׁש רתוּ "'. עלי" וילּ ווּ  אּת � הקרב אבי" ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵׁש בט

זכוּ  אֹלקינוּ  בּ עבוֹ דת עקּ ר הכּ הנים בּ היוֹ ת כּ ן ועל ה�ם, בּ עבוֹ דת ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָוּ בניו

כּ הנּ ה מּת נוֹ ת וארבּ ע וּ בעשׂ רים מעשׂ ר .(חינוך)בּ תרוּ מת ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌�◌ָ◌

קל"ד. עשין סמ"ג קנ"ט, עשה מצות המצוות ספר פ"ג, תרומות הל' רמב"ם ל: גיטין

הלכות  משנה

תרומה  תרומתן אין ועכו"ם שלו, .ז שאינו

השומע  ואילם שומע, ואינו המדבר חרש

לברך, יכול שאינו וערום מדבר, ואינו

של  לשכרותו הגיע שלא והשיכור והסומא,

תרומתן  תרמו ואם יתרמו לא לכתחילה לוט

במחשבה ח תרומה  ניטלת ותרומה נותן ט . .

שני  בצד ואוכל זה בצד וכשמפריש י עיניו .

במידה  בשיעור לדקדק צריך מעשר תרומת

שבפירות,יא ובמשקל  המובחר מן מפרישין .

תרומה, תרומתו היפה על הרעה מן תרם ואם

כן  לעשות של יב ואסור על משלו התורם .

שלו  הנאה וטובת תרומה זה הרי .יג אחרים

ותרומת כללים. נוהג. שהתרומה בזמן ונוהג

הראוי  דבר לכהנים, נותנים הזה בזמן מעשר

בהדלקתן, ונהנין אותו מדליקין להדלקה

ומותר  לבהמה, נותנין לבהמה הראוי ודבר

ברשות  האפילות במבואות ממנו להדליק

אם  אבל בטמאה, והיינו רבים, ולצרכי כהן,

לבהמה  להאכילה אסור הרי בטהורה הפריש

ולהפסידה  לאבדה ארץ יד ואסור חכמי והעלו ,

כיצד  ישראל בני לאחינו עצות כמה ישראל

שיטמאו  או ישראל, בארץ הזה בזמן ינהגו

בכל  עצות שאר או הפרשה קודם הטבל

ונוהג  מעשר. תרומת מהן שמפרישין הפירות

ובזמן  מדאורייתא, אדמתן על שישראל בזמן

דרבנן  או דאורייתא אי הפוסקים נחלקו הזה

צדק. מורה שיבוא עד

ס"ל.ז. שם יו"ד ה"ב. שם סל"ב.ח.רמב"ם שם יו"ד ה"ד. שם סמ"ו.ט.רמב"ם שם יו"ד הט"ז. שם רמב"ם

ה"ח-ט.י. פ"ט מעשרות הל' רמב"ם סכ"ד.יא.עיין שם יו"ד ה"י-יא. פ"ג תרומות הל' רמב"ם יב.רמב"ם

וסנ"ג. סנ"ב שם יו"ד וה"ג. ה"א פ"ה יו"דיג.שם ה"ב. פ"ד שם ס"ל.רמב"ם שם יד.שם ביו"ד רמ"א עיין

סי"ט.



המלך מצות  היום  מצות תרמא סדר

ע�ה מצֹות ג' � י� ח�ת ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌�◌ַ◌ָ◌ָ�ר�ת

שצז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

אדּמ ה ּפ רה ק"ס)לשׂ רף עשה (מצות ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌�◌ָ◌

למיצוּ ה  וּ מזּמ ן מוּ כן אפרּה  ׁש יּ הא אדּמ ה ּפ רה לשׂ רף הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֲ◌�◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש נּ אמר מת מּט מאת לּט הר ב)ׁש יּ צטר� יט, הּת וֹ רה(במדבר חקּ ת 'זאת ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֹ�◌ַ◌ַ◌ָ◌

וגוֹ '. אדּמ ה' פרה אלי" ויקחוּ  ישׂ ראל בּ ני אל ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַדּ בּ ר

הּמ צוה. כּ מוֹ טעם הנּ ביאים לאדוֹ ן זוּ לתי נתגּ לּ ה ֹלא זוֹ  מצוה טעם ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בּ ּמ דרׁש  ו )ׁש איתא יט , ל"(במ"ר למׁש ה הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  לוֹ  'אמר ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌

לאחרים' וֹלא ּפ רה טעם מגלּ ה הּמ ל�אאני ׁש ֹלמה האדם מכּ ל החכם וגם . ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌

ואמר טעמּה , ה-יג ֹלא הּת וֹ רה טעמי כּ ל חכמתוֹ  בּ רב כג)ׁש ה-יג ז, (קהלת  ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מּמ נּ וּ ' רחוֹ קה והיא אחכּ מה הריקאנטיב'אמרּת י וכתב חוקת ). זאת  ד "ה חוקת  (פר ' ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הלכות  משנה

ותמימותה.שצז) הפרה קיום לקיחת

על  עשה מצות המצוה.

מתרומת  תמימה אדומה פרה לקנות הציבור

הציבור  קרבנות ככל מתנדב ג הלשכה ויחיד .

לציבור  ומוסרה שתהיה ד פרה מצותה הפרה .

שערות  שתי בה נמצאו באדמימות, תמימה

פסולה  לבנות או שתי ה שחורות בה היו .

גוזז  משחיר וראשן מאדים עיקר שערות

ראשן  לכוף כדי באדום נשאר ואם השחור,

כשרה  פסולה ו לעיקרן שגזז וקודם וקונין ז , .

שנים  ג' מבת היינו פרה, כשהיא אותה

הרמב"ם  ולדעת עגל, כשהיא ולא ח ולמעלה,

ליה  סבירא והראב"ד הכתוב, מגזירת הוא

ספרי  ועיין זמן, מחוסר משום פסול דהוא

טעם  רי"ב) סימן (ח"ג הלכות משנה שו"ת

אלא  כשירה, הרבה זקנה היתה מחלקותן.

שמא  הרבה להזדקן אותה מניחין שאין

בה ט תפסל  פוסל עבודה וכן בה פוסל ומום .י .

עושין שריפתה. היו גדולות ומעלות 

בהר יא בשריפתה  שוחטה כהן ,

גדול  כהן ובין הדיוט בין ושחיטה יב המשחה ,

בכהן  שנהגו אלא בזר בימין יג כשרה שוחט .

מן  הימנית באצבעו ומזה בשמאל, דם ומקבל

קדשי  בית כנגד פעמים ז' שבכפו הדם

מצית  אצבעו, מקנח הזאה כל ואחר קדשים,

ח.א.שצז) חוקת תנחומא ט.ב.ע"ע נדה יד. יומא ועיין ו. חוקת תנחומא ג. יט, פרה ג.במ"ר הל' רמב"ם

חינוך. מנחת ה"א, שם.ד.פ"א למלך ה"ב.ה.משנה שם ה"ג-ד.ו.רמב"ם חינוך.ז.שם מנחת ועיין

ה"א.ח. ה"ז.י.שם.ט.שם ה"א.יא.שם פ"ב ה"א-ב.יב.שם פ"ג המוקדשין יג.שם פסולי הל' שם

ה"ב. פ"א



המלך מצות  היום  מצות סדר תרמב 

ענין יׁש  רק כּ לל, זוֹ  מצוה מּט עם נוֹ דע יהיה ׁש ֹּלא הּמ אמר כּ וּ נת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְדּ אין

ורׁש "י �נּ תגּ לּ ה, מה יׁש  אבל ה�לוֹ ם עליו רבּ נוּ  למׁש ה רק נתגּ לּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

שם) ׁש הם(במדבר כּ ׁש ם מ�לּ הם אלי"' ''ויקחוּ  כּ תב הדּ רׁש ן מׁש ה רבּ נוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

מ�לּ הם ויביאוּ  לכּפ רה יׁש ּת ּת פוּ  כּ � הזּ הב נזמי וּ פרקוּ  העגל בּ עוֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת ּת פוּ 

וּ תקנּ ח האם הבא אמר מל� ׁש ל ּפ לטרין ׁש ּט נּ ף ׁש פחה לבן מׁש ל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָּפ רה,

בּ ּמ דרׁש  אמרוּ  עוֹ ד העגל'. מעשׂ ה על וּ תכּפ ר ּפ רה ּת בא כּ � בּ נּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַצוֹ את

ה) חוקת  מ�בעה(תנחומא בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ּפ רה בּ פרׁש ת קרא ּפ תח ּפ זּ י בּ ן חנין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ'רבּ י

ׁש בעה שׂ רפוֹ ת, ׁש בעה בּ ּפ רׁש ה, ּפ רה נזכּ רה ּפ עמים ׁש בעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה,

כּ הנים, ׁש בעה טהוֹ רין, ׁש בעה טמאין, ׁש בעה כּ בּ וּ סין, ׁש בעה ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהזּ אוֹ ת,

היוּ '. בּ כלל ואהרן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹוּ מׁש ה

רל"ב. עשין סמ"ג קי"ג, עשה מצות המצוות ספר פרה, הל' רמב"ם פרה, מס'

הלכות  משנה

ואזוב  ארז עץ ונוטל ברובה, בפרה האש

בטנה  לתוך ומשליך תולעת בשני .יד וכורכן

אחד  חלקים, לג' האפר חולקין נשרפה

אחד  ממנה, שיקדישו הכהונה למשמרות

למשמרת  ואחד ישראל, יום טו לטהר וטבול .

לעשותה  בפרה טז כשר העוסקין וכל ,

בגדים  מטמאין אפר שתעשה עד משחיטתה

תורה  מדין שמש והערב טבילה .יז וטעונין

ביום  נסתפק יח ועשייתה חינוך ובמנחת .

לשרוף  כשר מום בעל כהן אי ער"ה) (במצוה

אישתמיטתיה  תורתו כבוד ובמחילת הפרה,

יז: טומאה שם ד"ה (טז: בזבחים תוספות

וכל  הארכתי. ובחידושי שם עיין אונן) ד"ה

בפרה  פוסלין בקדשים הפוסלים ,יט המומין

תפדה  פסול בה קודם כ נולד ימים שבעת .

לזה  כהן מפרישין היו הפרה ,כא שריפת

ולא  שם שגדלו הבית להר ילדים ומביאין

הכהן  על בהזאה התעסקו מעולם נטמאו

התינוקות  היו ומטבילין להזות, מים ובמילוי

השורף, הכהן על ומזין  ומקדשין שממלאין

נטמאו  שמא ממת, טהורים שהן אע"פ

אחרת  נעשו כב בטומאה פרות ותשע

משה  עשה ראשונה זו, במצוה משנצטווה

עד  מעזרא ושבע עזרא, עשה שניה רבינו,

המשיח  מלך יעשה והעשירית הבית, חורבן

אכי"ר  יגלה .כג שבמהרה

ה"ב.יד. שם פרה הל' ה"ד.טו.שם הי"ג.טז.שם פ"א ה"א.יז.שם פ"ה הי"ז.יח.שם פ"ד שם יט.שם

ה"ז. ה"ח.כ.פ"א ה"ב.כא.שם פ"ב ה"ז.כב.שם ה"ד.כג.שם פ"ג שם



המלך מצות  היום  מצות תרמג סדר

שצח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מת טמאת קס"א)דּ יני עשה (מצות ִ◌ֵ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ בצוּ ה  כּ מוֹ  מת טמאת דּ יני בּ כל וּ להתנהג לדוּ ן הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר יד)בּ ּת וֹ רה, יט , כּ ל(במדבר בּ אהל ימוּ ת כּ י אדם הּת וֹ רה 'זאת ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌

יטמא'. בּ אהל אׁש ר וכל האהל אל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהבּ א

הּמ צוה. ידימ�רׁש י על העּמ ים מכּ ל יוֹ תר מקדּ ׁש  ישׂ ראל ׁש גּ וּ ף לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌�◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הּט מאה כּ חוֹ ת מתאוּ ים ולכן עליו, ישׂ ראל וּ קד�ת ◌ָ◌ְ◌�◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתוֹ ,

טמאתוֹ  ישׂ ראל נׁש מת לוֹ  ׁש אין עכּ וּ "ם גּ וּ ף כּ י לזה והּמ וֹ פת בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת

מטּמ א אינוֹ  מיתה לאחר וגם כּ לל, הּת וֹ רה מן בּ חיּ ים מטּמ א ואינוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְקלוּ ׁש ה,

חוּ ץ אדם ואפלּ וּ  טמאה מקבּ ל חי בּ על ׁש וּ ם ואין וּ במ-א, בּ מגּ ע אלּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ אהל

הלכות  משנה

במת.שצח) וכלים אדם הוא טומאת המת

הטומאה  אבות כלי א אבי וכל .

כמוהו  נעשה בו הנוגעת הנוגע ב מתכת אדם ,

אב  נעשה במת, שנגעו בכלים או במת

שלישי  הזאה וצריך שבעה, וטמא הטומאה

הוא  אם או באוהל מטמא והמת ושביעי,

עליו  לרבינו ג מאהיל הכהן חיים רבינו ושאל .

מסמרים  שם אין אשר בית דליכא כיון תם

בית  איזה כן אם מת, שם אין אשר בית ואין

כחלל  הוא הרי שחרב כיון לי תבנו אשר

באוהל  תירץ ד ומטמא רל"א) (מצוה ובסמ"ג ,

תרומה  לענין דוקא בכתב תם רבינו לו שכתב

המת  על אלא מגלח הנזיר אין אבל וקדשים

הרי  במת שנגע באדם הנוגע שם. עיין בלבד,

שנגעו  כלים הערב, עד וטמא ראשון הוא

נגע  כאלו בכלים הנוגע במת שנגע באדם

עצמו  .ה באדם

המת. מהשיער דיני חוץ טמא שבמת כל

שאינם  בזמן והציפרניים והשיניים

טהור  המת מן היוצא משקה לו, מחוברים

מדמו  פחות ו חוץ ועצם בשר מכזית פחות .

טהור  טהורה ז מכשעורה שעיבדה המת עור .

ומטמא  סופרים, מדברי וטמאה מדאורייתא

במשא  ובמשא ח גם במגע מטמא עכו"ם מת ,ט .

מטמא  עכו"ם אי מחלוקת .י ובאוהל

שבמת. טומאה הבא מיני אוהל, טומאת

מקצתו  הבא או בו, שהמת לאוהל

לא.א.שצח) ד"ה קד: עירובין רש"י ועיין רל"א, עשין ה"ג.ב.סמ"ג פ"ה רמב"ם ועיין מ"ב, פ"א אהלות ר"ש

שם.ג. וסמ"ג ה"ב-ג-ד. פ"ה מת טומאת הל' ת"ש.ד.רמב"ם ד"ה נד: נזיר תוספות שם ה.עיין רמב"ם

הי"ג.ו.ה"ב-ג. פ"ג הט"ו.ז.שם הי"א.ח.שם הי"ב.ט.שם פ"א ועיין י.שם הי"ג. פ"א שם רמב"ם

רס"ג. מצוה חינוך ובמנחת ממגע. ד"ה שם ותוס' סא. יבמות ועיין ס"ב. שע"ב סי' יו"ד שם. משנה בכסף



המלך מצות  היום  מצות סדר תרמד 

רק מטּמ אה ׁש אינּה  קלוּ ׁש ה יוֹ תר טמאתּה  והבּ המה קימא, בּ ן ישׂ ראל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמגּ וּ ף

ה-כל צוּ רת והינוּ  והדרוֹ , הוֹ דוֹ  ישׂ ראל וּ בהּפ רד מיתה, לאחר ערב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�טמאת

הקּ דׁש  מרוּ ח ּפ נוּ י הגּ וּ ף הּט מאה כּ חוֹ ת בּ ראוֹ ת הגּ וּ ף, ונׁש אר הנּ ׁש מה, ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

היּ וֹ ם עליהם ׁש קּ דׁש  יצירתם, להׁש למת ּת אבים הם כּ י בּ וֹ  לׁש רוֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָבּ אים

האהל כּ ל ׁש ּמ מלּ אים יטמא' בּ אהל אׁש ר 'כל וּ להכי חסרים, ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארוּ 

לעיל ועיּ ן בּ אהל', ימוּ ת 'כּ י האדם גּ וּ ף ׁש מירה צרי� זה וּ מּט עם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌�טמאה,

רס"ג רקאנאטימצוה דוד (עיין  מצודת  קנח. עשה מצות  הבבלי ) (לר"מ  מצות  טעמי ד . יט, במדבר  ִ◌ְ◌ָ◌

תלו ) מצוה .יא(רדב "ז)
רל"א. עשין סמ"ג ק"ז, עשה מצות המצוות ספר מת, טומאת הל' רמב"ם אהלות, מס'

הלכות  משנה

ראשי  או רגלו או ידו הכניס ואפילו

נטמא  המת לאוהל חוטמו או אצבעותיו

ומדף,יב כולו  ומושב משכב מטמא אינו מת .

בגדים  עשרה גביו על לו שיש מת ולפיכך

אלא  נטמאו לא בגדים עשרה ומתחתיו

בראשון  שנגע והשני בו, שנגע הראשון

והשאר  ערב, טומאת והשלישי ז', טומאת

רצוצה  טומאה שם היתה כן אם אלא טהורין,

אוהל  קבר יג או סביביו, כל מטמא סתום קבר .

מצדדין  מטמא אינו .יד פתוח

טומאה. מקבלים כלים חרס איזה כלי

היתה  במגע, ולא מתוכו באויר מטמא

הטומאה  מן מצלת עליו פתיל כלים טו צמיד ,

מה  דכל טהורים ועורו דג מעצמות שנעשו

טהור  וכלי טז שבים גללים וכלי אבנים כלי .

והבאים  לנחת, העשויות עץ וכלי אדמה,

טומאה  מקבלין אין סאה, ממ' יותר .יז במידה

וכללים. במת חיבורין הנוגע סופרים מדברי

מחובר  הוא ועדיין אחר באדם ונגע

וכאילו  שבעה טומאת טמאין שניהם במת

תרומה  לענין עצמו במת השני זה נגע

אלא  טמא אינו ונזיר פסח ולענין וקדשים,

תורה  כדין ערב, רבים יח טומאת טומאה ודיני .

בזכרים  ונוהג ורס"ג) שע"ו מצוה (ועיין הם

בעוונותינו  ואנו זמן, ובכל מקום בכל ונקבות

שאין  מפני מתים טמאי כולנו היום הרבים

טהרה  רוח עלינו יערה השם פרה, אפר לנו

עו  עד לם.ויטהרנו

ב.יא. יט, במדבר החיים אור הי"א.יב.ע"ע שם הי"ד.יג.רמב"ם פ"ה יו"ד יד.שם ה"ח. פ"ו שם רמב"ם עיין

רס"ג. מצוה חינוך ומנחת ממגע. ד"ה שם ותוס' סא. יבמות ועיין ס"ב. שע"ב ה"ג.טו.סי' שם שם טז.רמב"ם

ה"ב.יז.ה"א. ה"ב.יח.שם פ"ה שם



המלך מצות  היום  מצות תרמה סדר

שצט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

נדּ ה קס"ב)מי עשה (מצות ֵ◌ִ◌ָ◌

מןצוּ ה  האדם את מעלין ּפ רה ׁש ל נדּ ה מי להיוֹ ת הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמר הּט הוֹ ר, את וּ מטּמ אין כא)הּט מאה יט יט , הּט הר(במדבר 'והזּ ה ַ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ

בּ גדיו'. יכבּ ס הנּ דּ ה מי וּ מזּ ה וגוֹ '. הּט מא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַעל

הּמ צוה. ודיניה.מ�רׁש י לפרה טעם ׁש אין שצ"ז בּ מצוה הקדּ מנוּ  כּ בר ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

טמאים, בּ ּה  והעוֹ סקים להחמר רמז ׁש הּפ רה הרמז דּ ר� ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועל

רע לפי ה-כלי כּ ח מטּמ א החמר כּ י יטמא, החמר אחר ׁש הנּ מׁש � ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָהוֹ רה

טהוֹ ר י�אר ושׂ וֹ רפוֹ  החמר ׁש הּמ כניע הוֹ רה הּט מאים, מטהר ואפרּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִמזגּ וֹ ,

אסתרוק)ונקי ר"ש  הקדוש בשם חוקת , זאת  ד "ה חוקת  פר' (חיד "א) קדומים ׁש כּ ל(נחל לן וקימא . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

הלכות  משנה

המים.שצט) טהור מילוי אדם המצוה, קיום

המעין  מן מים ממלא דעת בר

חטאת  מי מעיינות א לשם מי להיות וצריך ,

שלא  ברור שיודע הזוחלין נהרות או הנובעים

נוטפים  רוב בהם אינו ב נתערבו הגדול וים ,

והמעורבים ג כשר  ופושרים מלוחים מים וכן ,

פסולים  וכל ד בטיט דוקא, בכלי להיות וצריך .

טומאה  מקבלים אינם ואפילו כשרים ,ה הכלים

מילוי  בשעת אחרת מלאכה לעשות ,ו ואסור

והוראה  דיבור אפילו אלא מלאכה דוקא ולאו

הדעת  היסח משום .ז אסור

חטאת. מי פני קידוש על הפרה אפר נותן

על  שיראה כדי כך כל ונותן המים,

ונתקדשו  קידוש הנקרא והוא המים, פני

תחילה  האפר נתן נידה, מי נקרא והוא המים,

פסול  חיים המים ימים ח ואח"כ אצלו ומניחם .

שיתמו  עד שצריך זמן כל מהן ומזה .ט ושנים

ובין  קידוש קודם בין לכלי מכלי ומערה

קידוש  הקידוש י לאחר על שכר ליטול ואסור .

ומותר  מערה, מי מימיו נטל ואם להזות, או

מים  של המילוי על שכר השרצים יא ליטול כל .

מן  חוץ פסלוהו לא חטאת ממי ששתו

מלקקת  שהיא מפני (פ"ט יב החולדה ובפרה ,

רש"י  ועיין הנחש', אף אומר גמליאל 'רבן מ"ג)

לשתות) חולדה יכולה אם ד"ה (ט: בחולין

דמי  הראשונות את פוסלות 'וכשמקיאות שפי'

תמהו  שם ובתוספות במלאכה', נפסלו חטאת

ובשו"ת  (שם), בפרה ורא"ש רש"ש ועיין עליו.

בזה  הארכתי רכ"ג) סי' (ח"ג הלכות משנה

ה"א-ב.א.שצט) פ"ו פרה הל' ד.ב.רמב"ם סי' ח"ב הלכות משנה שו"ת ועיין ה"א. ה"י.ג.שם שם רמב"ם

הי"ב.ד. ה"ג.ה.שם רכ"ג.ו.שם סי' ח"ג הלכות משנה ועיין ה"א. פ"ז ה"א.ז.שם פ"ח שם שם ח.רמב"ם

ה"א. ה"ב.ט.פ"ט פ"י ה"א.י.שם פ"ז שם ועיין ה"א. פ"י ה"ב.יא.שם פ"ז הי"ב.יב.שם פ"ט שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרמו 

ׁש הם מים אי� ּת אמר ואם מים, עליו ׁש יּ ּפ ל עד לטמאה מכׁש ר אינוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ֶֹאכל

דּ בר ׁש כּ ל בּ ּט בעיּ וּ ת הוּ א ׁש כּ � הענין בּ אוּ ר הּט מאה, יסבּ בוּ  הּט הרה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְמקוֹ ר

הרע ׁש היּ צר כּ דר� מינוֹ , �הוּ א מּמ ה וֹלא מהפכּ וֹ  אם כּ י מתּפ על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאינוֹ 

מכּ לּ ם יוֹ תר חכמים וּ בתלמידי מבּ אּמ וֹ ת בּ ישׂ ראל יוֹ תר ׁש הםיגמתגּ רה לפי , ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

לוֹ  ה�חרהפכּ יּ ים לעליּ ת ׁש ּס מוּ � טעם וזה עליהם, להתגּ בּ ר רוֹ צה לכן ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אינוֹ  וזרע אכל כּ � וּ לפיכ� דּ וקא, מהפכּ וֹ  מתּפ על דּ בר כּ ל כּ י מתגּ בּ ר ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהחׁש �

מתגּ בּ רת הּט מאה ואז טהרה, ׁש כּ לּ וֹ  מים עליו ׁש יּ בא עד הּט מאה מן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌�◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ על

ויׁש  טהרה ׁש כּ לּ ם מים בּ הם ׁש יּ ׁש  נדּ ה מי וכ� רׁש ם, ועוֹ שׂ ה הּט הרה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌�◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלנצּ ח

טמא אדם על זרק נדּ ה מי אם לכן יחד, וּ מערבין טמאה ׁש כּ לּ וֹ  ּפ רה אפר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌�◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש ם

הּמ ים מן מתּפ על הוּ א אבל מּמ ינוֹ  דּ הוּ א האפר מן מתּפ על האדם אין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָאז

בּ וֹ  ּפ וֹ עלים הּמ ים ולכן טהוֹ רים והּמ ים טמא הוּ א כּ י לוֹ , הפכּ יּ ים ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

הּמ ים מן מתּפ על אינוֹ  הנּ דּ ה מי הנּ וֹ שׂ א טהוֹ ר אדם אבל הּט מאה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מנצּ חים

לוֹ  הפכּ יּ ים ׁש הם האפר מן מתּפ על הוּ א אבל טהוֹ רים, ׁש �ניהם מּמ ינוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְדּ הם

לטּמ אוֹ  בּ וֹ  ּפ וֹ על האפר לכן טמא, והאפר טהוֹ ר הוּ א כא)כּ י יט , במדבר יקר .(כלי ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌

רל"ג. עשין סמ"ג ק"ח, עשה מצות המצוות ספר פי"א, פרה הל' רמב"ם פ"א, כלים פי"א, פרה

הלכות  משנה

בהם  שיש הנידה מי והנושא הנוגע בס"ד.

נטמא  הזאה כדי .יד שיעור

המים. לוקח הזאת טהור אדם טהרה, סדר

במי  טובלן ואוגדן, אזוב קלחין ג'

הכלים  או האדם על ומזה ומתכוין הנידה,

ואין  השביעי, וביום השלישי ביום הטמאים

כשר, השחר עמוד ומשעלה ביום אלא הזאה

בערב  וטהור שמשו ומעריב ואינו טו וטובל .

טובל  אלא הזייה בכל לקלחין טבילה צריך

היזה  ממנו, המים שיגמרו עד ומזה האזוב את

בו  שעלתה כל יחד וכלים אנשים ק' על

ונתכוין  האזוב טבל טהור, המים מן משהו

מקבל  שאינו דבר או בהמה על להזות

על  להזות ויתכוין ויטבול יחזור טומאה

טומאה  המקבל דבר על או טבל טז האדם .

פסול  להיפוך או ביום והיזה בלילה .יז האזוב

האשה  מן חוץ להזות כשרים דעת בני וכל

ואנדרוגינוס  שישנו יח וטומטום בזמן ונוהג ,

ונקבות. בזכרים פרה אפר

נב.יג. סוכה ה"א.יד.עיין פט"ו ה"א.טו.שם פי"א ה"ח.טז.שם פ"י ה"א.יז.שם פי"א שם יח.שם

ה"ו. פ"י



המלך מצות  היום  מצות תרמז סדר

ע�ה מצֹות �2ה � י� �נחס ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ�ר�ת

ת ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

נחלוֹ ת קס"ג)דּ יני עשה (מצות ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמרצוּ ה  בּ ּת וֹ רה, ׁש כּ תוּ ב נחלוֹ ת בּ דין לדוּ ן הוּ א בּ רוּ � כז,הקּ דוֹ ׁש  (במדבר  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

לבּת וֹ '.ח) נחלתוֹ  את והעברּת ם לוֹ  אין וּ בן ימוּ ת כי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ'אוֹ 

הּמ צוה. לכלמ�רׁש י זוֹ כה הּט וֹ ב וּ ברצוֹ נוֹ  בּ טוּ בוֹ  הוּ א בּ רוּ � ׁש הקּ דוֹ ׁש  לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בּ יגיעה ּפ עם לוֹ , הּמ גּ יע ונחלתוֹ  חלקוֹ  העוֹ לם מבּ ני ואחד ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד

ּת עׁש יר היא ה' בּ רכּ ת כּ י בּ יגיעה ׁש ֹּלא וּ פעם דּ רכיארבּ ה דּ רכיה והּת וֹ רה , ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

יעזבבנעם ׁש ֹּלא אדם ׁש ל חפצוֹ  ׁש עקּ ר הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  לפני וגלוּ י ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ

עליו אבינוּ  ואברהם הזּ ה, בּ עוֹ לם ויגע �ּט רח מה כּ סּפ וֹ  וקנין חילוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלאחרים

הלכות  משנה

נחלות נחלות.סדרת) סדר המצוה, קיום

בנו  נכסים והניח שמת מי הם, כך

זרע ג יורשו  לבן יש אם רואים בן לו נמצא לא ,

כל  סוף עד נקבה זרע ובין זכר זרע בין

לא  הכל, ויורש הבן במקום עומדים הדורות

בת  לו ויש בן לו היה שלא או לבן זרע נמצא

הדורות  כל סוף עד חלציה יוצאי וכל תירשנו,

זרע  לה נמצא לא זכר, בן היתה כאילו קודמין

קיים  אביו אין מת, של לאביו הירושה תחזור

או  בחיים שהם המת אחי שהם לזרעו תחזור

חוזר  ממנו זרע ולא אח לו אין לזרעם,

זרע  ולא אחות לו אין לזרעה, או המת לאחות

אינו  ואם מת, של אביו לאבי תחזור ממנה

וכל  המת, אבי אחי שהם לזרעו חוזר קיים

לאבי  ואחות אחים אין זה, לענין לו אביו דיני

אביו  אבי לאבי חוזרת מהם, זרע ולא המת

הדרך  זה ועל שביארנו, דרך על לזרעם או

יעקב  בן ראובן עד למעלה משמשת נחלה

ע"ה  .ד אבינו

האם. קרויה משפחת אינה האם משפחת

האם  שאין ירושה, לענין משפחה

האם  מן ואחין בתה, את ולא בנה את יורשת

משפחת  אחד כל אלא זה, את זה יורשין לא

אותו  יורש הבת ה אביו וכן אמו את יורש הבן .

בן  כשאין אמה את בת ו יורשת ומצאנו .

ראובן  משבט שאביה כגון שבטים, שני יורשת

יורשת  בת אלא להם היה ולא מיהודה ואמה

האב  בנכסי בין לבת קודם הבן שבטים. שני

האם  בנכסי .ז ובין

כב.א.ת) י, משלי יז.ב.ע"פ ג, שם ס"א.ג.ע"פ רע"ו סי' חו"מ ה"א. פ"א נחלות הל' ה"ג.ד.רמב"ם שם

שכ"ו. סי' ח"ט הלכות משנה בשו"ת ועיין שם. ס"ד.ה.חו"מ שם חו"מ ה"ו. שם ה"ג.ו.רמב"ם שם רמב"ם

שם. שם.ז.חו"מ



המלך מצות  היום  מצות סדר תרמח 

אמר בּ התנצּ לוֹ  ב -ג)ה�לוֹ ם טו, וגוֹ '.(בראשית  ערירי הוֹ ל� ואנכי לי ּת ּת ן 'מה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ֹלא אליו ה' 'דבר והיה אוֹ תי', יוֹ רׁש  בּ יתי מׁש ק וּ בן זרע נתּת  ֹלא לי ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵהן

יירׁש "' הוּ א מּמ עי" יצא אׁש ר אם כּ י זה ד)יירׁש " ה'(שם, מרצוֹ ן והיה , ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

סלּ וּ ק וּ מּפ ני הוּ א, אחריו וּ לזרעוֹ  לוֹ  ׁש בט אוֹ  למׁש ּפ חה בּ רכה יּת ן אם ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִכּ י

בּ גּ וּ ף ּת תּפ �ט אבל המברכת, ה' למּת נת הפסק להיוֹ ת בּ דין אינוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵגּ וּ פוֹ 

וּ בנים ימוּ ת בּ עוֹ נוֹ  הוּ א אם ואף בּ ּת וֹ , אוֹ  בּ נוֹ  ׁש הוּ א מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש ּת לׁש ל

הוּ א כּ י מּמ ׁש ּפ חּת וֹ , אליו הקּ רוֹ ב אל ׁש ּת ׁש וּ ב ה' בּ רכּ ת ראוּ י לוֹ  היוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹלא

לכל קוֹ דם הקּ רוֹ ב ולכן סיּ עוֹ , אבוֹ ת וּ זכוּ ת המברכת מּמ ׁש ּפ חּת וֹ  כּ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַגּ ם

צו )אדם מצוה (טובייאנה ) אברהם  אשל ועיין  חינוך. .(עיין ָ◌ָ◌

חושן צ"ו, עשין סמ"ג רמ"ח, עשה מצות המצוות ספר נחלות, הל' רמב"ם ח-ט, פרק ב"ב

רע"ו. סי' משפט

הלכות  משנה

ואשתו. יש בעל אשתו את יורש הבעל

אומרים ח אומרים  ויש ט מהתורה,

כלל  בעלה את יורשת אשה ואין .י דרבנן.

פרטים. ומתו שאר בנים שני לו שהיה מי

בת  ואחד בנים  ג' אחד והניח בחייו ,

חצי  יורשת הבן בת הזקן מת ואח"כ אחת,

השני  חצי בנים וג' הפסולים יא הנכסים כל .

השפחה  מבן חוץ ככשרים יורשים .יב כממזר

אמו  את נוחל יומו בן הרמב"ם יג קטן ולדעת ,

חדשיו  לו כלו לא המצוה יד אפילו ובכלל .

שנים  פי לבכור זה טו לתת לומר האב ונאמן ,

בכורי  ידי טז בני על שעושה במקום ואפילו ,

לממזר  לבכור מוחזק בנו בשו"ת יז זה ועיין ,

מקום  בכל ונוהג כ"א). סי' (ח"ב הלכות משנה

זה  על והעובר ונקבות, בזכרים זמן ובכל

עשה  מצות ביטל בניו ירשוהו שלא וציוה

מותר  מתנה בתורת ומיהו לו, שומעין ואין

שירצה  מה כל בחייו אין יח ליתן כן פי על ואף

לברא  בישא מברא אפילו נחלה להעביר ראוי

.יט טבא 

מיימוניות.ח. והגהות רשב"א בשם משנה מגיד ועיין ה"ח. שם צ'ט.ראב"ד סי' העזר אבן ועיין שם. רמב"ם

שם.י.ס"א. ס"ג.יא.רמב"ם שם חו"מ ה"ה. שם ס"ו.יב.רמב"ם שם חו"מ ה"ז. שם רמב"ם יג.רמב"ם

ס"ה. שם חו"מ הי"ג. רע"ו.יד.שם סי' חו"מ החושן בקצות ועיין שם. ה"א.טו.רמב"ם פ"ב שם רמב"ם

ס"א. רע"ז סי' סי"ב.טז.חו"מ שם חו"מ הי"ד. שם רע"ט יז.רמב"ם סי' חו"מ ועיין כ"ד. ס"ק שם סמ"ע

ס"ז.יח.ס"א. רפ"א סי' רפ"ב.יט.חו"מ סי' חו"מ



המלך מצות  היום  מצות תרמט סדר

תא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

יוֹ ם בּ כל ּת מידין קס"ד)להקריב עשה (מצות ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יוֹ םצוּ ה  בּ כל ּת מידין ׁש ני בּ ּמ קדּ ׁש  הכּ הנים ׁש יּ קריבוּ  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר הערבּ ים, בּ ין וה�ני בּ בּ קר אחד ישׂ ראל, כּ ל כח ,לׁש ם (במדבר ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כּ בשׂ יםב -ג) וגוֹ '. לא�י לחמי קרבּ ני את אלהם ואמרּת  ישׂ ראל בּ ני את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ'צו

וגוֹ '. תמיד' עלה ליּ וֹ ם ׁש נים תמימם ׁש נה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

הּמ צוה. רז"למ�רׁש י �אמרוּ  כא)מה כא , אדם(במ"ר לן ֹלא 'מעוֹ לם ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

עברוֹ ת על מכּפ ר ׁש חר ׁש ל ּת מיד כּ יצד עוֹ ן, וּ בידוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לים

ׁש הארץ כּ מוֹ  כּ י היּ וֹ ם', עברוֹ ת על הערבּ ים בּ ין ׁש ל ותמיד בּ לּ ילה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ וּ 

את כּ ל יוֹ צר להם יסד כּ ן וּ פרנסתם, הגּ וּ פוֹ ת צרכי לסּפ וּ ק אדם בּ ידי ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה

הלכות  משנה

התמיד.תא) בזמן קרבנות עשה מצות

קיים  היה המקדש שבית

לעולה  אחד כבש בבוקר יום בכל בו להקריב

לעולה  אחד כבש הערבים והם א ובבין ,

הלשכה  מתרומת ובאים ציבור והם ב קרבנות .

בין  של ותמיד שחרית של תמיד הנקראים

ימים  ד' ביקור צריכין הכבשים הערבים.

הקרבתן  (כט:)ג קודם במגילה אבן ובטורי ,

קודם  אף הביקור מועיל אם מפלפל

שנתקדשו.

שחיטתן. משהאיר זמן בשחר שחיטתן זמן

ד' שעה סוף עד חברון עד ושל ד המזרח ,

עד  ולמעלה ומחצה שעות מו' הערבים בין

היו  לא כשר הזמן זה שכל ואף היום, סוף

ומחצה  בשמונה אלא לעולם אותו שוחטין

של  ישראל קרבנות להקריב זמן שיהיה כדי

הקרבנות  כל השלם ש''עליה' כיון היום

שחיטת ה כולם' מקדימים היו פסח בערב .

הפסח  שחיטת משום את ו התמיד ודוחה .

הטומאה  ואת תמיד ז השבת של איברים ,

אלא  השבת את דוחין ואין הטומאה את דוחין

של  תמיד איברי מקטירין בלבד שבת בערב

אינו  וסופו דוחה תחילתו שהתמיד שבת ערב

שבת  דקיימא ח דוחה באופן שנפסלו איברים .

אותן  מקטירין אם ירדו' לא עלו 'אם לן

עיין ט בשבת  העולה, כמעשה התמיד ומעשה .

קט"ו. מצוה לעיל

ה"א.א.תא) פ"א תמידין הל' ה"ה.ב.רמב"ם פ"א הקרבנות מעשה והל' ה"א. פ"ד שקלים הל' שם ג.שם

משנה. בלחם ועיין ה"ט, שם תמידין משנה.ד.הל' ולחם ה"ב, שם ה"ג.ה.רמב"ם ה"ה.ו.שם שם ז.שם

ה"י. פ"ד מקדש ביאת ה"ז.ח.הל' שם תמידין הלכות ט.הל' משנה ובשו"ת ה"ז. פ"א שם למלך משנה עיין

מ"א.ח"ב  סי'



המלך מצות  היום  מצות סדר תרנ 

הנּ פׁש וֹ ת יתּפ רנסוּ  בּ וֹ  אׁש ר בּ תוֹ כּה  הּמ קדּ ׁש  וּ בית הקּ דׁש  עיר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

קרבּ ן ׁש יּ ערכוּ  ידי על החטא מן נקיּ ים ּת מיד ויהיוּ  ישׂ ראל, מבּ ני ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּט הוֹ רוֹ ת

ׁש ל הנּ צחיּ י הנּ פלא הּת ענוּ ג אל ויזכּ וּ  ובקר, ערב האֹלקי ה�לחן על ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ַ◌ִ◌ָּת מיד

מזּ יו ונהנין בּ ראׁש יהם הכּ בוֹ ד וכתרי יוֹ ׁש בים צדּ יקים בּ וֹ  אׁש ר הבּ א ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָעוֹ לם

יבוֹ ׁש וּ  הם והּמ עשׂ ה האמוּ נה וחסרי הפסק, להם ׁש אין וזיו ּת ענוּ ג ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה�כינה

בּ וּ ׁש ה לאוֹ תּה  להם ואוֹ י פה)ויכּ למוּ  שער (עראמה) יצחק  ליּ וֹ ם'(עקידת  'ׁש נים ואמר . ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

בּ ּמ דרׁש  אמרוּ  יוֹ ם, בּ כל אוֹ  בּ יּ וֹ ם ׁש נים אמר טז)וֹלא כּ די(פס "ר היּ וֹ ם' 'בּ גלל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

יוֹ ם ׁש ל שׂ רוֹ  עליהם יקטרג ג)ׁש ֹּלא כח , במדבר  (צפת ) כהן .(שפתי ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ק"צ. עשין סמ"ג ל"ט, עשה מצות המצוות ספר פ"א, תמידין הל' רמב"ם תמיד, מס'

תב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ ׁש בּ ת מוּ סף קס"ה)קרבּ ן עשה (מצות ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ּת מידצוּ ה  על נוֹ סף כּ בשׂ ים ׁש ני ׁש בּ ת בּ כל להקריב הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש נּ אמר ט)היּ וֹ ם, כח , ׁש נה'.(במדבר בּ ני כבשׂ ים ׁש ני ה�בּ ת 'וּ ביוֹ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הלכות  משנה

שחיטתן. הטלה מקום את כופתין היו לא

שהיו  המינים את יחקו שלא לשחיטה

בידיהן  ורגליו ידיו אוחזין אלא כן, .י שוחטין

למערב, ופניו לדרום ראשו שחיטתו סדר

צפונית  קרן על נשחט היה שחר של תמיד

בית  של שניה טבעת על מערבית

צפונית  קרן על הערבים בין ושל המטבחיים,

נשחט  התמיד שיהא הן קבלה ודברי מזרחית,

השמש  .יא נגד

פרטים. בין שאר שחר של תמיד הקריבו לא

הערבים, בין יקריבו במזיד ובין בשוגג

מעולם  עליו הקריבו שלא חדש מזבח היה

שאין  הערבים, בין תחילה עליו יקריבו לא

שחר  של בתמיד אלא העולה מזבח .יב מחנכין

בקרבנות  חלק להם היו ישראל אישי וכל

הציבור  על ומוטלת הבית בזמן ונוהג אלו.

להקרבה. ראויים שהם הכהנים על ויותר

ז"ל  מצוות יג והרמב"ן לשני תמידין שני חשב

מצוה  ובערבית מצוה אינו יד בשחרית והעובר ,

מעשה. בו שאין לפי לוקה

המצוה.תב) שבת גדרי בכל המצוה, קיום

קיים  המקדש שבית בזמן ושבת

ה"י.י. ה"י-יא.יא.שם הי"ב.יב.שם בחינוך.יג.שם והובא המצות, ספר חינוך.יד.סוף ומנחת חינוך, עיין



המלך מצות  היום  מצות תרנא סדר

הּמ צוה. וצרי�מ�רׁש י חדׁש וֹ ת, ּפ נים ׁש הוּ א ׁש בּ ת לכבוֹ ד כּ י הּפ ׁש ט לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש צּ רי� גּ בוֹ ּה  ׁש לחן ׁש כּ ן כּ ל כּ כּ רוֹ ת, ׁש ּת י על לבצע מׁש נה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶלחם

רוּ ח בּ תוֹ ספת יתרה נפׁש  בּ ׁש בּ ת דּ איכּ א היכי וכי בּ קּ רבּ נוֹ ת, מׁש נה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶלחם

יתרה נפׁש  כּ נגד קרבּ ן ּת וֹ ספת צרי� כּ � שעט)קד�ה, מצוה (רדב "ז) דוד  .(מצודת  ְ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

'אמר בּ ּמ דרׁש  ואמרוּ  ׁש מוֹ ר, כּ נגד ואחד זכוֹ ר כּ נגד אחד ׁש נים בּ אוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַגּ ם

לעצמכם, עוֹ שׂ ים �אּת ם מּמ ה יוֹ תר מכּ ם רוֹ צה אני אין הוּ א בּ רוּ � ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 

כּ בשׂ ים' ׁש ני אני אף סעוּ דוֹ ת ׁש ני עוֹ שׂ ים אּת ם שצח.מה מצוה (לידא) מקלט (עיר  ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שם) במדבר בחיי חתןרבינו וּ לשׂ ּמ ח האוֹ רח בּ ׁש ביל יתרה סעוּ דה לעשׂ וֹ ת וּ מצוה .ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לכבּ דם הראוּ ים וה�וֹ ׁש בינין מלכּ תא ׁש בּ ת מצותוכלּ ה מצות(טעמי הבבלי ) (לר"מ ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קסב) כּ בשׂ יםעשה ׁש בעה ּת מצא כּ ּפ וּ רים ויוֹ ם ה�נה וראׁש  החגּ ים וּ בׁש ֹלׁש ה .ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הלכות  משנה

לאחר  לעולה כבשים שני מקריבין היו

התמיד  קרבן ציבור א שהקריבו קרבנות והם ,ב ,

באים  הם הלשכה כל ג ומתרומת הקרבתן זמן ,

ואם  באין, היו התמידין שני בין ומיהו היום,

היום. כל זמנן אז תמידין אין

הכבשים. ימים דיני ד' ביקור צריכין ,ד ואין

כבשים  שיהיו במציאות אפשר ובזה

שהיה  כגון תמידין, מקריבין ואין למוספין

קודם  ימים ד' נתבקרו שלא כבשים להם

וכשרים  בדיעבד אפי' לתמידין שפסולין

הקרבת  זמן לאחר להם שהביאו או למוספין,

הרי  קודם להם היו דאם שחר, של תמיד

ותדיר  הוא תדיר דתמיד לתמיד, נקרבין

שניהם  וצריכין קודם. תדיר תדיר ושאינו

(כלומר  ובדמים ובקומה במראה שוים להיות

יום  כשעירי כאחד ולקיחתן מקח) דמי

לעכב  ולא למצוה אלו וכל ואין ה כיפורים. .

אחת  אלא לו אין שאם זה את זה מעכבין

האחד  את מפייסין ו מקריב בשחרית שבת .

שזכה  וכל היוצא משמר של אב בית אנשי

בה  זוכה שחר של התמיד מעבודת בעבודה

המוסף  כבשי .ז בשני

הכבשים,השירה. על שירה אומרים והלויים

וחולקין  האזינו, בשירת ואומרים

כדרך  ל"ך, הזי"ו והסימן פרקים, לששה אותה

פרק  ואומרין הכנסת, בבית אותה שקורין

בששה  פרקים הששה גמרו שבת, בכל

לראש  חוזרין טעם ח שבתות, הפוסקים וכתבו .

כמו  שבת של פרשה בשבת קורין אין למה

קריאות  שכל לפי טוב, ויום חודש בראש

ה"ט.א.תב) פ"ד תמידין הל' ה"ה.ב.רמב"ם פ"א הקרבנות מעשה הל' ה"א.ג.שם פ"ד שקלים הל' שם

ליה.ד. דאית לעולם ד"ה שם ורש"י מט : מנחות חינוך, ועיין ה.מנחת שבת, של ומוספין ד"ה סב: יומא רש"י

דבריו. בסוף ה"ט פ"ד תמידין הל' למלך ה"כ.ו.משנה פ"ח שם ה"ט.ז.רמב"ם פ"ד ה"ט.ח.שם פ"ו שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תרנב 

כּ פוּ ל כּ בוֹ דוֹ  הם, כּ פוּ לים ׁש בּ ת עניני ׁש כּ ל מּפ ני ׁש נים רק וכאן היּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְלמוּ סף

למחלּ לוֹ , כּ פוּ ל וענׁש וֹ  לׁש וֹ מרוֹ  כּ פוּ ל שׂ כרוֹ  וגם כּ פוּ ל, עמרוֹ  וׁש מוֹ ר, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָזכוֹ ר

כּ פוּ ל וקרבּ נוֹ  כּ פוּ ל שם)טוׁש ירוֹ  בחיי .(רבינו ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

עשין סמ"ג מ"ה, מ"ב מ"א עשה מצות המצוות ספר ופ"ז, פ"ד תמידין הל' רמב"ם מה. מנחות

ר"א. קצ"ז קצ"ה

תג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

חדׁש  ראׁש  ׁש ל מוּ סף קס"ו)קרבּ ן עשה (מצות ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹֹ◌

ּת מידיצוּ ה  על נוֹ סף חדׁש  ראׁש  בּ כל קרבּ ן להקריב הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר יד -טו )היּ וֹ ם, יא  כח , לה'(במדבר עלה ּת קריבוּ  חדׁש יכם 'וּ בראׁש י ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌

וגוֹ '. ּת מימם' ׁש בעה ׁש נה בּ ני כּ בשׂ ים אחד ואיל ׁש נים בקר בּ ני ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָּפ רים

לה''. לחּט את אחד עזּ ים וּ שׂ עיר וגוֹ '. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונסכּ יהם

הלכות  משנה

לכן  באות הן לכפרה במוסף קורין שאנו

אבל  שפתינו', פרים 'ונשלמה משום קורין

בקריאתן  לחוש אין עולות שהן שבת מוספי

לפי  אומרים ויש באין, הם לכפרה לא כי

ולכן  פסוקים שני אם כי שבת בפרשת שאין

לקרותה  תיקנו על י לא הבית בזמן ונוהג .

קרבנות  ככל כהונה זכרי על וביותר הציבור

ציבור.

הקרבתו.תג) בכל סדר להקריב עשה מצות

על  נוסף מוסף קרבן חודש ראש

ואיל  שנים, בקר בני פרים והם היום, קרבנות

ושעיר  עולות, הכל כבשים ושבעה אחד,

לחטאת  אחד מקריבין א עיזים החטאת ושעיר .

לעולות  אחד ב קודם העולות הקרבת סדר .

ומעשה  העולות, ושאר התמיד כמעשה הוא,

מועדות  ושל חדשים ראשי של החטאת

מפורש  והכל הנאכלת, חטאת קרבן כמעשה

מקומו  על אחד .ג כל

מוסף. מוסף,זמן קרבן ככל היום מוסף זמן

אחת  שפעם אלא ת"ב, במצוה לעיל עיין

בין  עד מלבוא החודש קידוש עידי נשתהו

מה  ידעו ולא במקדש, ונתקלקלו הערבים

של  תמיד) (כלומר עולה יעשו אם לעשות,

אפשר  ואי העדים יבואו שמא הערבים בין

בין  של תמיד אחר היום מוסף עוד שיקריבו

מקבלין  היו שלא דין בית התקינו הערבים,

שיהא  כדי המנחה עד אלא החודש עדות

בין  של ותמיד מוספין להקריב ביום שהות

א.ט. צב, תהלים מדרש רפ"ג.י.ע"ע סי' או"ח ה"א.א.תג)ועיין פ"ז תמידין הל' רמב"ם ב.רמב"ם עיין

ה"ז. פ"ט ה"ב.ג.שם פ"ז שם
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