
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חודשסדר הלימוד ל

 גתשפ" כסלו 

  

 כ"ק מרן אדמו"רמאת 
 הגה"ק בעל משנה הלכות

 מאונגוואר זי"ע

   



 דבר המערכת
חדשה  הלהשי"ת שזכינו ויצא לאור מהדור 'ברוב חסדים ובשבח ובהודי
הגה"ק רבינו בעל משנה הלכות מאונגוואר מ ומאירת עינים לספר המצוות

 .עם פירוש משנה הלכות מצות המלךה"ה ספר  ,זצוקללה"ה

זכו אלפי מאחב"י ללמוד וללמד ולסיים )כמה פעמים( את תרי"ג והנה 
והעידו על עצמם לומדים רבים  ,ספר מצות המלךע"פ הסדר בות ומצ

היום אותו שכאשר השקיעו כמה דקות ביום ללמוד את ה'מצוה היומית', 
 .היה נשגב מאד הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית

החדשה לרגל מחזור ל"ז ללימוד  הצא לאור קונטרס חודשי מהמהדוריב"ה 
קן והוסכם כפי שהות ,למען זיכוי הרבים להגדיל תורה ולהאדירה ,ותהמצו

בוני ורועי כלל ישראל אחרי  -הקודם ע"י גדולי הרבנים והאדמורי"ם מדור 
 ספר.ה תבהסכמ מובאחורבן, כה

 בברכת התורה

 ותמכון משנה הלכ

 
 
 
 כסלוחודש  -פרנס החודש 

 שליט"א יםוב ןרהאר'  ח"ההר

 

 

 

 לשמוע שיעור יומי בסדר המצוות

 :קול אונגוואר

718-255-9118, 2, 1 
 

 

 

 
 

 למוסדות אונגוואר כל הזכויות שמורות ©



 קריאת גדולי וצדיקי הדור זצוק"ל

 מהדורת תשכ"ג - 'מצות המלךלקראת הופעת '
 

רצוי עד כמה שאפשר שכל אחד מישראל ישתתף ללמוד את המצוה בציבור כפי 
בלוח "מצוה יומית" וגדולה מצוה דרבים. ובזכות לימוד וקיום המצות נזכה  שהודע

 לגאולה שלימה במהרה, בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל ישראל.
 

 אברהם יפהן
 )ר"מ בית יוסף נאוואהרדק שליט"א(

 ליאברהם יהושע העש
 )כ"ק אדמו"ר מקאפישניץ שליט"א(

 אברהם קלמנוביץ
 )ראש ישיבת מיר שליט"א(

 אהרן קאטלר
 )ראש ישיבת בי"מ גבוה לעקוואד שליט"א(

 אליעזר זוסיא פורטיגאל
 )כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א(

 גדליה שארר
 )ר"מ במתיבתא תורה ודעת שליט"א(

 הענקיןבר' אליעזר  יוסף אליהו

 )מנהל עזרת תורה שליט"א(

 מפפד"מ יוסף ברויער

 עדת ישורון שליט"א( )רב ור"מ דקהל

 יוסף גרינוואלד

)גאב"ד פאפא שליט"א(

 יעקב יוסף טווערסקי
 )כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א(

 יעקב קמינצקי
 )ר"מ מתיבתא תורה ודעת שליט"א(

 יצחק הוטנר
 )ר"מ מתיבתא חיים ברלין שליט"א(

 לוי יצחק גרינוואלד
 )גאב"ד צעהלים שליט"א(

 משה פיינשטיין
 תפארת ירושלים שליט"א()ראש ישיבת 

 מרדכי שלמה פריעדמאן
 )כ"ק אדמו"ר מבויאן שליט"א(

 מרדכי שלום יוסף פריעדמאן
 )כ"ק אדמו"ר מסדיגורא שליט"א(

 שלמה הלברשטאם
 )כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א(

 שליט"אבלאאמוה"ג מוהרש"ב שמואל 
 )גאב"ד מאטרסדארף שליט"א(

אודות יזמתו לסדר ענין דמצוה יומית, זאת אומרת שבכל יום ילמדו מצוה אחת ממצות 
ויהי רצון שיצליח המפעל ויתפשט בחוגים הכי רחבים של עמנו בני ישראל גוי תורתינו וכו' 

 קדוש וכו', בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור

  מנחם מענדל שניאורסאהן

 )כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א(

 

.זצוקל"ה קבע שיעור לימוד יומי בספר 'מצות המלך' 'לב שמחה'נודע כי כ"ק אדמו"ר מגור ה



 מצוה יומית חלו
 
 

 

 
 

 כסלו 'א :ערב שבת
 לא תטע לך אשירה .בצתמצוה 

 כסלו 'ב :שבת קודש
 שלא להקים מצבה   .גצתמצוה 

 כסלו 'ג :ויצא -יום ראשון 
 להקריב בעל מום לא .דצתמצוה 

 כסלו 'ד יום שני:
 לשמוע לב"ד הגדול .הצתמצוה 

 כסלו 'ה י:לישיום ש
 מצות לא תסור .וצתמצוה 

 כסלו' ו :ירביעיום 
 למנות מלך מישראל .זצתמצוה 

 כסלו' ז :יחמישיום 

 שלא להמליך נכרי .חצתמצוה 
 כסלו 'ח :ערב שבת

 לא ירבה לו סוסים .טצתמצוה 
 כסלו ט' :שבת קודש

 שלא לשוב מצרימה .קתמצוה 
 כסלו 'י :שלחוי -יום ראשון 

 לא ירבה לו נשים .אקתמצוה 
 כסלו אי" :יום שני

 לא ירבה לו כסף .בקתמצוה 
 כסלו בי" י:לישיום ש

 שיכתוב המלך ס"ת   .גקמצוה ת
 כסלו י"ג :ירביעיום 

 לא יטול לוי נחלה .דקתמצוה 
 כסלו י"ד :יחמישיום 

 לא יטול בביזה .הקתמצוה 
 כסלוט"ו  :ערב שבת

 מצות זרוע ולחיים  .וקתמצוה 

 כסלוט"ז  שבת קודש:
 להפריש תרומה .זקת מצוה

 כסלוי"ז  :וישב -יום ראשון 
 מצות ראשית הגז .חקתמצוה 

 כסלוי"ח  :יום שני
 משמרות כהונה ולויה  .טקתמצוה 
 כסלוי"ט  שלישי:יום 

 לקסום שלא .קיתמצוה 
 כסלו' כ :יום רביעי

 לא לעונן ולכשף .אקיתמצוה 
 כסלוא "כ י:חמישיום 

 איסור חובר חבר .קיבתמצוה 
 כסלוכ"ב  ערב שבת:

 שלא לשאול באוב .קיגתמצוה 
 כסלוג כ" :שבת קודש

 איסור ידעוני .קידתמצוה 

 כסלוכ"ד  :מקץ -יום ראשון 
 לא לדרוש למת .קטותמצוה 

 כסלוכ"ה  :יום שני
 לשמוע בקול נביא .קטזתמצוה 

 כסלוו כ" שלישי:יום 
 לא להתנבא בשקר .קיזמצוה ת

 כסלוכ"ז  :יום רביעי

 לא להתנבא בע"ז .חקימצוה ת
 כסלו כ"ח י:חמישיום 

 לא תגור ממנו .קיטתמצוה 
 כסלוכ"ט  :ערב שבת

 להבדיל ערי מקלט .קכמצוה ת
 כסלול'  :שבת קודש

 לא לחוס על רוצח א.קכמצוה ת



המלך מצות  היום  מצות תתז סדר

תצב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש  בּ ּמ קדּ  אילן לנטע רפ"ט)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הּמ זבּ ח,הזהיר  אצל אוֹ  בּ ּמ קדּ ׁש  אילנוֹ ת לּט ע ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

כא)ׁש נּ אמר טז, ה'(דברים  מזבּ ח אצל עץ כּ ל אׁש רה ל" תּט ע 'ֹלא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הכּ נסת. בּ ית אצל אילנוֹ ת לּט ע ואסוּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱאֹלקי"',

הּמ צוה. יג)הרמבּ "םמ�רׁש י תעשה  לא  המצוות  עוֹ שׂ ין(ספר ׁש היוּ  מּפ ני כּ תב ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש ם נוֹ טעין ׁש היוּ  ׁש לּ הם זרה עבוֹ דה בּ בּת י זרה עבוֹ דה עוֹ בדי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵכּ ן

וכל מּמ נּ ה להרחיק וּ כדי אחריה, אדם בּ ני להטעוֹ ת כּ די יפוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִאילנוֹ ת

ההוּ א בּ ּמ קוֹ ם הוּ א בּ רוּ � האל לעבוֹ דת הבּ אים אדם בּ ני מּמ חׁש בת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַהדּ וֹ מה

אילן כּ ל ׁש ם מלּ נטע נמנענוּ  חינוך)הנּ בחר והרמבּ "ן(עיין שם). 'כּ ל(דברים כּ תב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ׁש ֹּלא הכּ תוּ ב יזהיר וכוּ ', אׁש רה יקּ רא אֹלקים בּ ית ּפ תחי על הנּ טוּ ע ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִאילן

ואסר ה�ם, למזבּ ח והדר כּ בוֹ ד ׁש הוּ א ויחׁש ב לנוֹ י ה' מזבּ ח אצל אילן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִיּט ע

הלכות  משנה

במקדש.תצב) נטיעה האיסור גדרי

או  המזבח, אצל אילן הנוטע

מאכל, אילן ובין סרק אילן בין העזרה, בכל

הרי  לו, ויופי למקדש לנוי שעשאו פי על אף

לוקה  והתראה ובעדים זה בלאו עובר .א הוא

הפוסקים  אי ב ונחלקו הבית בהר בהנוטע

ב) שופטים (פר' בספרי ועיין בלאו, עובר

ס"ו. מצוה וביראים

במקדש. עץ אכסדראות בנין לעשות ואסור

בחצירות  שעושין כדרך במקדש עץ של

והרחקה  נטוע, עץ ואינו בבנין שהוא אע"פ

כל  ולכן עץ', 'כל שנאמר הוא יתירה

מהכתלים  היוצאות והסככות האכסדראות

עץ  של ולא היו אבן של במקדש והא ג שהיו .

שהיה  הכוונה שם', היתה העץ 'לשכת דאמרו

אלא  עץ של בית אסרו ולא בית, שם

עושין  שהיו עץ של ובימה עץ, של אכסדרה

וכן  היתה, לשעה הקהל בשעת למלך

בית  בשמחת נשים בעזרת שהקיפו גזוזטרא

היתה  לשעתה .ד השואבה

נטיעה. נטעו דיני  בין חילוק אין הנוטע

על  חייב לעולם אילן, או יחור או גרעין

כיון  הארץ מן ולקטו חזר ואפילו הנטיעה,

קליטה  צריך ואין נתחייב כבר ויש ה שנטעו .

קס"ג. סי' ה"ט.א.תצב)ח"י פ"ו עכו"ם הל' הבחירה ב.רמב"ם בית הל' ראב"ד שם. משנה וכסף רמב "ם

מנחתפ"א ה"י.ג.חינוך.ה"ט. שם עכו"ם הל' בית ד.רמב"ם הל' ראב"ד ועיין שם. משנה וכסף ראב"ד

שם. חינוך.ה.הבחירה מנחת



המלך מצות  היום  מצות סדר תתח 

וּ מזּ ה ׁש לּ הם'. עכּ וּ "ם בּ ּת י בּ פתחי אילנוֹ ת לטעת עכּ וּ "ם מנהג ׁש הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאוֹ תוֹ 

א נּמ י להםהּט עם מדּ וֹ מה להרחיק הכּ נסת בּ ית אצל האילן נטיעת סוּ ר ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

חז"ל ודרׁש וּ  ּת פלתם. ז:)בּ בית כּ אלּ וּ (סנהדרין הגוּ ן ׁש אינוֹ  דּ יּ ן הּמ עמיד 'כּ ל ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌

היא אׁש רה נוֹ טע כּ אׁש ר כּ י בּ זה והבּ אוּ ר הּמ זבּ ח', אצל אׁש רה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵנוֹ טע

מתחיל כּ י כּ ן, יהיה הגוּ ן בּ לּת י הדּ יּ ן רעת כּ ן ליוֹ ם, וּ גדלה וצוֹ מחת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת

יּט ה מעט ועוֹ ד ּפ נים מהכּ ר יתחיל כּ י וּ גדלה, הוֹ לכת רעתוֹ  ותהיה ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ מעוּ ט

וחלילה חס וגוֹ רם הזּ כּ אי, את ויחיּ ב החיּ ב את ויצדּ יק ׁש חד ויקּ ח ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּפ ט

לישׂ ראל כא -כב)רעה טז, .(אלשיך  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

י"ג, י"א תעשה לא המצוות ספר פ"ו, עכו"ם הל' רמב"ם ב, שופטים פר' ספרי כח: תמיד מס'

קמ"ה. סי' דעה יורה קס"ג, סי' סמ"ק מ"ד, מ"א לאוין סמ"ג

תצג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מצּ בה להקים ר"צ)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לה',הזהיר  אפלּ וּ  מקוֹ ם בּ ׁש וּ ם מצּ בה להקים ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌

כב)ׁש נּ אמר טז, אֹלהי"'.(דברים ה' שׂ נא אׁש ר מצּ בה ל" תקים 'וֹלא ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

הלכות  משנה

חייב. אי דיבור כדי בתוך הוציאו אי להסתפק

ראוי  שאינו יבש אילן נטע דאם ופשוט

מדרבנן  אסור אבל חייב שאינו .ו לקלוט

פרטים. ושאר דרבנן בית איסורים הבונה

ז"ל  הראשונים נחלקו הבית בהר

דאורייתא  חייב מהר"ם ז אי בשו"ת ופסק .

לנטוע  שאסור ע"ח-ע"ט) סי' (או"ח שי"ק

גם  פסק שכן והביא הכנסת, בית אצל אילנות

שם  ופסק זצ"ל, איגר עקיבא רבינו הגאון

עיין  אותם לעקור חייבים ונטעו עברו שאם

חרדים  כנסיות בבתי זה על להזהיר ויש שם,

ובונים  מתחדשים שהרבה בפרט זו, במדינה

שהוא  הכנסת הבית אצל אילנות ונוטעים

ובזמן  הבית, בזמן ונוהג לעקור. וחייב אסור

והראב"ד  הרמב"ם במחלוקת תלוי אי ח הזה

ולעתיד  לשעתה קידשה ראשונה קדושה

נוהג  כנסיות בתי ולענין בימינו, במהרה לבוא

ונקבות. בזכרים הזה בזמן גם

האיסור.תצג) אפילו גדר מצבה  המקים 

לוקה  עליה, ה' את .א לעבוד

שם.ו. ברמב"ם בית בונה חינוך.ז.כמו מנחת ועיין שם. הבחירה בית הל' וראב"ד הבחירה ח.רמב"ם בית הל'

הי"ד. ה"ו.א.תצג)פ"ו פ"ו עכו"ם הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תתט סדר

הּמ צוה. הרמבּ "םמ�רׁש י כּ תב הּפ ׁש ט ה"ו )לפי פ "ו  עכו"ם מנהג(הל' ׁש היה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

עפר ׁש ל אוֹ  אבנים ׁש ל גּ בוֹ ּה  בּ נין לבנוֹ ת זרה עבוֹ דה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ בדים

הרעה לעבוֹ דתם עליו נבוּ להתקבּ ץ ׁש ֹּלא הּת וֹ רה הרחיקנוּ  ולכן כּ מוֹ הוּ , עשׂ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

עבוֹ דה ענין כּ ל וּ להׁש בּ ית להרחיק כּ די הוּ א בּ רוּ � האל לעבד אפלּ וּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנוּ 

האילן בּ נטיעת בּ סמוּ � ׁש כּ תבנוּ  כּ ּט עם וּ מּמ חׁש בוֹ תינוּ , עינינוּ  מבּ ין (עייןזרה ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ בחינוך) כּ מוֹ  מצּ בה הקים אבינוּ  ׁש יּ עקב ּפ י על ואף יח). כח, (בראשית  ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

אמרוּ  כּ בר ראׁש ּה ', על ׁש מן ויּ צק מצּ בה אתּה  לּמ קוֹ םג'ויּ שׂ ם היתה אהוּ בה ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תּה  ׁש -מוּ  מּפ ני הּמ צּ בה עליהם נאסרה לארץ וּ בבוֹ אם האבוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

אסר ֹלא ולכן כּ � כּ ל בּ הם החזיקוּ  ֹלא והּמ זבּ חוֹ ת לחק, להם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַהכּ נענים

וּ לקרבּ נוֹ ת לנס� ׁש ראוּ י הּמ זבּ ח והׁש איר הכּ ל לאסר רצה ׁש ֹּלא אוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב,

רפא) תעשה לא הבבלי ) (לר "מ המצות  וטעמי שם. דברים  .(רמב"ן
תצ"ב. מצוה עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

מצבה. הוא בפירוש מה הפוסקים ונחלקו

(דברים  שופטים בפר' רש"י דעת מצבה,

ראה  ובפ' אחת, אבן מצבת שהיא כב) טז,

מזבחותם', את 'ונתצתם ג) יב, (דברים בפסוק

אבן  של 'מצבה' הרבה, אבנים של ''מזבח' פי'

אחת  אבן 'מצבה היראים כתב וכן אחת',

אבן', 'מצבת יד) לה, (בראשית כדכתיב

פ"ד  זרה (עבודה בירושלמי מפורש וכדבריהם

יחידית, שהיא כל מצבה יוחנן 'א"ר ה"ד)

והרמב"ם  מרובות', שאבניו כל כתב ד מזבח

שהכל  בנין היא תורה שאסרה 'מצבה

והחינוך  משנה. בלחם ועיין אצלה', מתקבצין

של  גבוה בנין שהיא הרמב"ם בדברי פי'

ליה  דסבירא ומשמע עפר, של או אבנים

ויצא  פר' והרמב"ן הרבה, מאבנים שהיא

מצבה' אותה ''וישם כתב יח) כח, (בראשית

מצבה  שבין ההפרש רבותינו פירשו כבר

אבנים  והמזבח אחת אבן שהמצבה למזבח

והמנחת  כאן, שופטים בפר' עוד פי' וכן הרבה,

לא  דהרמב"ם בקיצור זה כל על עבר חינוך

הוא  רש"י לאו דבאמת הרגיש ולא כרש"י, פי'

לולי  כי ובאמת הם. חז"ל דברי אלא

אפשר  היה ז"ל הרמב "ם בלשון דמסתפינא

שהכל  כבנין ונעשית אחת, אבן דהוא לפרש

תמוה. החינוך לשון אבל אצלה, מתקבצין

פרטים. ושאר מזבח היתר והרמב"ן טעם

המצבה  שנאסרה להטעם הקשה ז"ל

מזבח  כן אם לכנענים, חוק דנעשית משום

הוא  ברוך שהקדוש ותירץ ליתסר, נמי

יב.ב. תעשה לא לרמב"ם המצוות ספר שם.ג.ע"ע דברים רש"י שם.ד.ראה



המלך מצות  היום  מצות סדר תתי 

תצד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

עוֹ בר מוּ ם בּ על בּ המה קרבּ ן נקריב רצ"א)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

מוּ ם,הזהיר  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  מבּ המה קרבּ ן להקריב ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ אמר עוֹ בר, מוּ ם הוּ א א)ואפלּ וּ  יז, אֹלקי"(דברים לה' תזבּ ח 'ֹלא ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌

מוּ ם'. בוֹ  יהיה אׁש ר ושׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָׁש וֹ ר

הּמ צוה. נעשׂ המ�רׁש י חטא אׁש ר והאדם הוּ א, דּ עוֹ ת ּת מים האל כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

מוּ ם, הבּ על על ויכּפ ר ה�לם ויבא בּ נׁש מתוֹ , ׁש ּפ גע מוּ ם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַבּ על

וּ מזּ ה להקריבוֹ . ראוּ י אין ולכן מוּ ם, בּ על על ויכּפ ר מוּ ם הבּ על יבא אי� ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל

ׁש הוּ א בּ המה בּ גוּ ף דּ הוּ א כּ ל מוּ ם על אם בּ עצמוֹ , וחמר קל החוֹ טא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִי-א

הלכות  משנה

אשר  הקרבנות צורך שהוא המזבח השאיר

לפניו  רוח נחת והיו בהם צוה יתברך הוא

בפר' פי' וכן שם, עיין רצונו ונעשה שאמר

זמן  ובכל מקום בכל זה לאו ונוהג ויצא.

מצבה  ומקים והעובר ונקבות, בזכרים

לה' עליה לעבוד ואפילו הזה בזמן אפילו

מלקות. חייב

האיסור.תצד) בהמה גדרי המקריב כהן

לוקה, המזבח על מום בעלת

המקטיר  ואחד הזורק, ואחד השוחט, ואחד

לוקה, המזבח על עובר מום בעל אימורי

עובר  מום בעל הקדיש שאם למד נמצאת

לוקה  אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו

עליהם  אותו התרו אם מלקיות ,א ארבעה

רפז-רפח-רפט-רצ). רפ"ה (מצוות לעיל ועיין

העוברים. העוברים מומין מומין הן ואלו

חזזית  לח, גרב בבהמה, הפוסלים

בהמה  בעין היורדין מים מצרית, שאינה

קבועים  שאינם סנורים קבועין, .ב ואינם

זה  בלאו גם הרמב"ם על השיג ז"ל והרמב"ן

בכלל  דהוא עצמו, בפני בלאו מנאה ולא

קבוע. מום לענין אמור שבפר' הלאוים

עשה והעוב  על עוד עובר זה לאו על ר

יהיה' .ג ד'תמים

פדיון. לענין מום בעלת בין עובר מה

עובר, מום לבעלת קבוע מום בעלת

קודש  והיא ילדה אם קבוע מום שבעלת

תמים  שהוא אע"פ לחולין, ויצא יפדה הולד

ואם  העיקר, מן חמור טפל יהא שלא כדי

הפדיון  אחר וילדה שנפדה קודם נתעברה

נפדית  שתפדה קודם מתה ואם חולין, הולד

גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות אחר

בעלת  שהיתה מפני דמיה על אלא גופה על

או  עובר מום בעלת המקדיש אבל קבוע, מום

ה"ד-ה.א.תצד) פ"א מזבח איסורי הל ' ה"ז.ב.רמב"ם פ"ב חינוך.ג.שם מנחת ה"א. פ"א שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תתיא סדר

וּ פגם ׁש חטא אדם למעלה, להקרבה הּת וֹ רה ּפ סלה ונתרּפ א והוֹ ל� ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵעוֹ בר

וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על ׁש יּ ׁש וּ ב עד לעוֹ לם עוֹ בר ואינוֹ  מוּ ם בּ על ונעשׂ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ 

למצא ויׁש ּת דּ ל עוּ ת, אׁש ר את לתקּ ן לבּ וֹ  אל ויּת ן לה', מלּ התקרב ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ דּ חה

בּ התודּ וֹ תוֹ  כּ נּ וֹ  אל להׁש יבוֹ  החטא מוּ ם בּ וֹ  ׁש נּ פל איבר לאוֹ תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְרפוּ אה

ויתעלּ ה למחצּ תוֹ , ויכניסהוּ  ויחזר וירחמהוּ  ה' ׁש יּ ׁש וּ ב עד ׁש ליׁש  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ דמעוֹ ת

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  לד :)בּ מעלה גּ מוּ ר(ברכות  צדּ יק אין עוֹ מד ּת ׁש וּ בה ׁש בּ על 'בּ מקוֹ ם ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

לעמד' רפג)יכוֹ ל תעשה לא הבבלי ) (לר "מ מצות  טעמי .(עיין ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

והסמ"ג צ"ה, תעשה לא המצוות ספר פ"א, המזבח איסורי הל' רמב"ם ד, שופטים פר' ספרי

שט"ו. בסי' וכן שם, כללו שי"ג לאוין

תצה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הגּ דוֹ ל דּ ין לבית ר"ד)לׁש מע עשׂ ה (מצות ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

�יּ צוּ וּ ,צוּ ה  מה כּ ל ולעשׂ וֹ ת הגּ דוֹ ל דּ ין לבית לׁש מע הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

י-יא)ׁש נּ אמר יז, הּמ ׁש ּפ ט(דברים ועל יוֹ רוּ " אׁש ר הּת וֹ רה ּפ י על 'ועשׂ ית. ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּת עשׂ ה'. ל" יאמרוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֲאׁש ר

הלכות  משנה

אם  קבוע, מום לה ונולד שהקדישה תמימה

קדשים  כשאר תקבר שתפדה קודם מתה

העמדה  צריכה שהיא מפני התמימים

נפדית  שתפדה קודם נשחטה ואם והערכה,

הרמב"ם, (לדעת מפרכסת שהיא זמן כל

יקריב ד והתוס' ילדה ואם ותאכל, חולקין)

בזכרים ה ולדה  ובירושלים הבית בזמן ונוהג .

ולענין  בזרים כשרה שהשחיטה ונקבות

כהונה. בזכרי והקטרה זריקה

הגדול תצה) דין בית על לסמוך

הגדול שבירושלים. דין בית המצוה, קיום

(עיין  הגזית בלשכת היושבין שבירושלים

פה, שבעל תורה עיקר הם תצ"א) מצוה לעיל

יוצא  ומשפט חוק ומהם ההוראה עמודי והם

התורה  הבטיחה ועליהן ישראל, בני לכל

אשר  התורה פי 'על יא) יז, (דברים שנאמר

ובתורתו  רבינו במשה המאמין וכל יורוך',

הקבלה  בפירוש הדת מעשה לסמוך חייב

עליהן  ולישען שלמדו א עליהן דברים ואחד .

פה, שבעל תורה והם השמועה מפי אותן

שחיטה ד. לאחר הא ד"ה לב. בכורות והערכה, העמדה בעינן ד"ה פד. חולין ראויה, שאינה שחיטה ד "ה עו. ב"ק

הי"א.ה.נגאל. פ"א שם ה"א.א.תצה)רמב"ם פ"א ממרים הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתיב 

הּמ צוה. ׁש אמרוּ מ�רׁש י כּ מוֹ  מׁש נּ ים אדם בּ ני ׁש דּ עוֹ ת נח.)לפי ברכות  (עיין  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ואם ׁש ווֹ ת', אינן דּ עוֹ תיהם כּ � ׁש ווֹ ת אינם ׁש ּפ רצוּ פוֹ תיהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ'כּ ׁש ם

היתה לסמ� מי על וּ מיחד קבוּ ע אחד דּ ין בּ ית לישׂ ראל להם יהיה ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹלא

הּמ צוֹ ת מן למצוה קיּ וּ ם היה וֹלא ּת וֹ רוֹ ת כּ ּמ ה וחלילה חס ּת וֹ רתנוּ  ,בנעשׂ ית ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌

היה אׁש ר המׁש נּ וֹ ת הדּ עוֹ ת לפי מׁש נּ ים דּ ברים מתחדּ ׁש ים היוּ  זמן בּ כל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִכּ י

אפלּ וּ  מפרׁש ים אינם אׁש ר בּ דברים שׂ כלוֹ  לפי לפרׁש  אחד לכל ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִנדמה

וּ מזּ ה והגּ זרוֹ ת. הּת קּ נוֹ ת וכן אמּת וּ תם יוֹ דעים היינוּ  וֹלא ּפ ה, ׁש בּ על ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

לכּפ ר ויבאוּ  אחריו נמׁש כין יהיוּ  ׁש ֹּלא מיתה ממרא לזקן ּת וֹ רה חיּ בה ֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהּט עם

הנּ וֹ צרי עשׂ ה וכאׁש ר וּ ביּת וּ ס, צדוֹ ק טמיא ׁש חיקי עשׂ וּ  כּ אׁש ר (ׁש ם בּ ּת וֹ רה, ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ירקב) ׁש אינוֹ רׁש עים וּ מי קדוֹ ׁש , לעם צרוֹ ת כּ ּמ ה גּ וֹ רמין עוֹ נוֹ תיו עדין אׁש ר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

הלכות  משנה

שהתורה  ממידות אותן שלמדו דברים ואחד

לתורה, סייג שהיו דברים ואחד בהן, נדרשת

צורך  כפי והמנהגים והגזירות והתקנות

הדת  לחזק כדי לרבים בהן שיורו השעה

להם  לשמוע  עשה מצות העולם, .ג ולתקן

הגדול. דין בית בזמן מחלוקת בירור דרך

היתה  לא קיים הגדול דין בית כשהיה

ספק  בו שנולד דין וכל בישראל, מחלוקת

ידעו  לא ואם שבעירו, דין לבית אדם שואל

עולים  דין הבית שלוחי או דין הבית אז

אם  הבית, שבהר דין לבית ושואלין לירושלים

העזרה, שבפתח דין לבית באו הכל ידעו לא

לבית  הגזית ללשכת באו הכל ידעו לא ואם

זו  הלכה אצלם מקובל היה אם הגדול, דין

עד  שם בשעתו דנין לאו ואם הדין, חותכין

אחר  וילכו למנין יעמדו או כולם שיסכימו

והמיעוט  היום, מאותו ההלכה וכן הרוב

דין  בית משבטלו כהרוב, לעשות מחוייבים

בישראל  המחלוקת רבתה .ד הגדול

הזה. חכמים בזמן שני או דינין בתי שני

להיכן  יודע ואינך הזה בזמן שנחלקו

המחמיר, אחר הלך תורה בשל נוטה, הדין

המיקל  אחר הלך סופרים ששוין ה ובשל והוא ,

בתר  הולכין לאו ואם לו, בדומה או בחכמה

בתורה  ואחד ו הגדול בדן שנתעצמו שנים .

ודן  אותו כופין הגדול דין לבית נעלה אומר

דין ז בעירו  לבית נלך אמר המלוה אם אבל .

לכך  הלוה את כופין אומרים ח הגדול ויש ,

דין  בית מיקרי ודור דור בכל חשוב דין דבית

גדולים  חכמים בהם שיש ומקומות הגדול,

שם.ב. (חאגיז) המצות ובאלה תצו, מצוה בחינוך ה"ב.ג.ע"ע ה"ד.ד.שם ה"ה.ה.שם לחם ו.שם

משנה. ככסף דלא שם, ס"א.ז.משנה י"ד סי' חו"מ ה"ו. פ"ו סנהדרין הל' ה"ז.ח.רמב"ם שם רמב"ם

שם. חו"מ



המלך מצות  היום  מצות תתיג סדר

אוֹ  גּ דוֹ ל דּ בר הּס וֹ תר אוֹ  החוֹ לק וכל מין, הוּ א הרי ּפ ה ׁש בּ על בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶמוֹ דה

ודינוֹ  הקּ בּ לה על חוֹ לק הוּ א הרי מהּת למוּ ד אחת אוֹ ת על מלגלג אוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָקטן

דּ ין הבּ ית אל לׁש מע הּת וֹ רה חיּ בה ולכן ישׂ ראל, מכּ לל ׁש יּ צאוּ  הּמ ינין ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְכּ דין

הּמ ׁש ּפ ט דּ בר ולהם תצה)הגּ דוֹ ל מצוה (חאגיז) המצות  אלה .(עיין ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עשין סמ"ג שי"ב, תעשה לא קע"ד עשה מצות המצוות ספר ממרים, הל' רמב"ם פו: סנהדרין

י"ד. סי' משפט חושן רי"ז, לאוין קי"א

תצו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הּק בּ לה בּ עלי על לחֹלק רצ"ב)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

וֹלאהזהיר  קבּ לה בּ עלי על לחֹלק ׁש ֹּלא קדׁש וֹ  לעם הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש נּ אמר הּת וֹ רה, עניני בּ כל דּ בריהם את יא)לׁש נּ וֹ ת יז, 'ֹלא(דברים ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וּ שׂ מאל'. ימין ל" יגּ ידוּ  אׁש ר הדּ בר מן ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָתסוּ ר

הלכות  משנה

למקום  נלך המלוה אמר אם לרבים מומחים

עמו  והולך הלוה את כופין ויש ט פלוני, .

לוה  בין חילוק אין נילך דלטענת אומרים

שי  זמן שכל נהגו הזה בזמן מיהו ש למלוה,

לילך  חבירו לכוף יכול אחד אין בעיר דין בית

אחר  דין דין י לבית שבית בזמן זו מצוה ונוהג .

ובכלל  ונקבות, בזכרים בירושלים הגדול

האמת  חכמי אל זמן בכל לשמוע המצוה

טהורה  ה' וביראת התורה בחכמת .יא הגדולים

הלאו.תצו) עושה גדרי שאינו מי כל

הגדול  דין הבית כהוראת

או  התורה, בפירוש דבר שלמדו שבירושלים

ותקנות  גזירות כגון דרבנן במילי אפילו

עובר  אמיתית, הוראתם שאין ואומר ומנהגות,

תצ"ה), (מצוה דלעיל העשה לבד תעשה, בלא

לאזהרת  שניתן מפני זה לאו על לוקין ואין

ממרא  בזקן דין בית לאו א מיתת הוא כי זולת ,

בהשגות  הרמב"ן ודעת מעשה. בו דעל ב שאין

דאורייתא, תעשה לא ליכא דרבנן מצוות

מדרבנן. עובר מיהו עתיקים, והדברים

ממרא. זקן ד'לא דיני זה לאו על העובר

שיהא  עד ממרא זקן דין לו אין תסור'

סמוך  חכם ויהיה הגדול, דין הבית  על חולק

עליהם  ויחלוק להוראה, והגיע בסנהדרין

שהוא  ובין חטאת, ושגגתו כרת שזדונו בדבר

והם  מחמיר שהוא ובין מחמירין והם מיקל

יעשה  או כהוראתו לעשות ויורה מקילין,

גדול  הוא ואפילו הוראתו, כפי מעשה בעצמו

שם.ט. ברמ"א..י חו"מ ה"ב.א.תצו)חינוך.יא.שם פ"א ממרים הל' שורש ב.רמב"ם המצוות לספר

שם. משנה בלחם והובא הראשון,



המלך מצות  היום  מצות סדר תתיד 

הּמ צוה. הקּ בּ להמ�רׁש י וזוּ לת האמּת ית, בּ קּ בּ לה ּת לוּ י הּת וֹ רה קיּ וּ ם כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ קבּ לה ּת לוּ יים אדם בּ ני מעשׂ י ורב למכוּ ן, לבא אפׁש ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִאי

נסמ� ֹלא ׁש אם והּמ צוֹ ת, הּת וֹ רה ּפ רוּ ׁש י ׁש כּ ן וכל ורבּ וֹ תיהם, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמאבוֹ תיהם

'בּ ראׁש ית' לפרׁש  נסכּ ים בּ קדמין, ּפ רוּ ׁש וֹ  ׁש 'בּ ראׁש ית' ׁש קּ בּ לנוּ , הקּ בּ לה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַעל

מהּפ � נמצא והּמ עשׂ ים, ׁש בּ ּת וֹ רה וּ לׁש וֹ נוֹ ת הּת בוֹ ת בּ כל וכן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלבּס וֹ ף,

ּפ ה ׁש בּ על ותוֹ רה מּס יני למׁש ה הלכוֹ ת וכל הכּ ל, ועוֹ קר ּפ יה על ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהקּ ערה

על החוֹ לק כּ י תסוּ ר' 'ֹלא בּ לׁש וֹ ן הכּ תוּ ב והוֹ ציאוֹ  בּ קבּ לה. ּת לוּ י ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַהכּ ל

עליהם הקּ דמוֹ נים לחכמינוּ  המקבּ ל מהאמת ואחרים עצמוֹ  מסיר ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהקּ בּ לה

ּפ רוּ ׁש ּה  עמק להבין כּ יּ מים לילוֹ ת ויגעוּ  ה�למה, אֹלקית בּ חכמת ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה�לוֹ ם

אחר נפּת ה ואם עליהם, ׁש הוֹ פיע הקּ דׁש  ורוּ ח האמּת ית הקּ בּ לה ּפ י ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַעל

על יאמרוּ  אפלּ וּ  הצּ וּ וּ י וּ בא לכּ ל. נצלח ֹלא דּ עּת נוּ  ועניּ וּ ת ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַמחׁש בוֹ תינוּ 

אחד כּ ל יעשׂ ה ׁש ֹּלא מדּ בריהם, נסוּ ר ֹלא להּפ וּ � אוֹ  שׂ מאל ׁש הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָימין

הדּ ת לחרבּ ן ויגרם דּ עּת וֹ  חינוך)כּ פי ׁש יּ ׁש גּ יח(עיין ה�ם לנוּ  הבטיח וּ מיהוּ  . ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

הקּ דוֹ ׁש  בּ ּמ קוֹ ם יטעוּ  ׁש ֹּלא עליהם חוֹ פף ה' ואוֹ ר דּ ין הבּ ית טעמיעל (עיין ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

עשה מצות  הבבלי) (לר"מ .רה)מצות 
תצ"ה. מצוה עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

כך  אמר ואפילו סנהדרין, מראש בחכמה

בעינינו  נראה כך אומרים והם מרבותי קבלתי

ומיתתו  ממרא זקן זה הרי בו, חוזר ואינו

הגיע  שלא תלמיד היה אם אבל בחנק,

פטור  מעשה עשה ואפילו והורה, להוראה

והמרה ג ממיתה  הגזית ללשכת חוץ מצאם .

פטור  דין ד עליהם בבית אותו דנין ממרא זקן .

שבאו  עדים אלא התראה צריך ואין שבעירו,

שהורה  או הוראתו כפי שעשה שראו ואמרו

בירושלים  אותו וממיתין אותו דנין לעשות

אחר  ביום או סוכות או פסח המועד בחול

ויראו  ישמעו ישראל שכל כדי זקן ה עצרת, .

חלק  לו ויש מיתה בשעת מתוודה ממרא

הבא  .ו לעולם

פה. שבעל בתורה שאינו הכופר מי אבל

זקן  אינו פה שבעל בתורה מודה

בכלל  הוא אלא בתורה האמור ממרא

ה"ה.ג. פ"ג שם ה"ז.ד.רמב"ם ה"ח.ה.שם ה"ד.ו.שם שם



המלך מצות  היום  מצות תתטו סדר

תצז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מיּ שׂ ראל מל) ר"ה)למנּ וֹ ת עשׂ ה (מצות ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש נּ אמרצוּ ה  מיּ שׂ ראל, מל� למנּ וֹ ת קדׁש וֹ  לעם הוּ א בּ רוּ � יז,הקּ דוֹ ׁש  (דברים  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אחי"'.טו ) מקּ רב וגוֹ ' מל� עלי" ּת שׂ ים ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ'שׂ וֹ ם

הּמ צוה. �אמרוּ מ�רׁש י מ"ב)מה פ"ג  ׁש ל(אבות  בּ ׁש לוֹ מּה  מתּפ לּ ל 'הוי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בּ לעוּ ' חיּ ים רעהוּ  את איׁש  מוֹ ראּה  ׁש אלמלא (טעמימלכוּ ת ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

רו ) עשה  מצות  הבבלי) (לר "מ איׁש מצות  עליהם בּ היוֹ ת לעם הנּ מצא והּת וֹ עלת .ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

וכל זה, זוּ לת האּמ ה קיּ וּ ם יתקיּ ם ֹלא כּ י הוּ א בּ רוּ ר וקצין לראׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌�◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֶאחד

ׁש מוֹ  יתבּ ר� הבּ וֹ רא בּ רצוֹ ן ׁש נּ תמנּ ה ישׂ ראל מל� חינוך)ׁש כּ ן כּ י(עיין גּ ם . ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

הלכות  משנה

ולא  המורידין מן והוא המינים, האפיקורסין

הבא ז מעלין  לעולם חלק לו ואין ונוהגת ח , .

ולענין  הבית, בזמן ממרא זקן לענין זו מצוה

ישראל  חכמי מדברי להסיר ולא לשמוע חיוב

ושופטינו  וגדולינו הדור וחכמי הקודמים,

מקום  ובכל ודור, דור בכל התורה בחכמת

ונקבות. בזכרים זמן ובכל

המלך.תצז) כשבני מינוי עשה מצות

למנות  אדמתן על ישראל

מלך  מעמידין ואין מישראל, מלך עלינו

שבעים  של דין בית פי על אלא בתחילה

נביא  פי ועל בשמן א זקנים אותו מושחין .

ק"ז). (מצוה לעיל עיין המשחה,

המלכות. ממשלתו ירושת מוריש והמלך

חוזר  בנים לו אין לו, יש אם לבניו

ולמעלה  ומאחים לו, יש אם לאחים המלוכה

ת'), מצוה לעיל (עיין התורה ירושת ככל

ולעולם  המלוכה, לו משמרין קטן בן הניח

הדין  וכן ממנו, הקטן לבן קודם הגדול הבן

שהמתמנה  בישראל שממנין השררות בכל

עולם, עד אחריו בניו זכו מהן באחת וזכה

אבותיו ובתנאי  מקום ממלא בנו שיהיו

בחכמה, גדול שאינו פי על אף חטא, ביראת

אין  גדול חכם היה אפילו חטא ירא היה לא

המינויין  מן מינוי בשום אותו ממנין

לשנאותו  ומצוה ונחלקו ב שבישראל, .

ועיין  ברבנות, אביו  את יורש בן אי הפוסקים

(סי' דעה ביורה שערים בבית זקיני למרן

הבן  אי וגם בזה, ואמיתי גדול בירור של"ד)

לא  אם מלך בן ואי מינויו, על למחול יכול

כמה  ועוד כרחך בעל בו בוחרין העם בו רצו

שנאמר  למלך אשה מעמידין ואין ענינים.

מלכה  ולא נסתפק ג 'מלך' חינוך ובמנחת ,

ה"א-ב.ז. וה"ח.ח.שם ה"ו פ"ג תשובה הל' ה"ג.א.תצז)רמב"ם פ"א מלכים הל' ה"ז.ש ב.רמב"ם ם

ה"ה.ג. שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתטז 

הכּ תוּ ב יט)בּ אר שם אֹלקיו(דברים  ה' את ליראה ילמד 'למען הּת וֹ עלת ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

וצרי� לעשׂ תם', האלּ ה החקּ ים ואת הזּ את הּת וֹ רה דּ ברי כּ ל את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌�◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש מר

על מוֹ ראוֹ  דּ עּת וֹ להיוֹ ת על להעלוֹ ת יכוֹ ל ׁש הּמ ל� וּ לפי ישׂ ראל. כּ ל ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌

יתגּ אה אזי וּ גדלּ ה, בּ מעלה עם מכּ ל וּ מוּ רם לּמ לכוּ ת ׁש זּ כה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּמ אחר

עליו הצּ וּ וּ י בּ א הּמ דינה, בּ חקּ י גּ דר ּפ וֹ רץ מל� כּ דין הּת וֹ רה מדּ רכי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌�◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְויּט ה

כ) שם  ימין(דברים הּמ צוה מן סוּ ר וּ לבלּת י מאחיו לבבוֹ  רוּ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ'לבלּת י

יחדּ ו צדקוּ  ה' מׁש ּפ טי כּ י ידידוּ שׂ מאול', ועל יׁש מעוּ , אליו כּ גּ דוֹ ל כּ קּ טן ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ממלכּת וֹ  על ימים להארי� יזכּ ה לאוהזה ׁש וֹ מע אּת ה הן וּ מכּ לל (עיין, ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

תצד) מצוה המצות  .אורות 
המצוות ספר פ"א, מלכים הל' רמב"ם ה: כריתות כ: יט: סנהדרין מא: סוטה מה: יבמות

רכ"א. לאוין קי"ד עשין סמ"ג שס"ב, תעשה לא קע"ז עשה מצות

הלכות  משנה

דיורשת  אפשר בת רק הניח שלא במלך

ואישתמיטתיה  ירושה, שאר כדין המלוכה

הרמב"ם  דברי תורתו כבוד שכתב ו במחילת

וכו', השררות כל אלא בלבד המלכות 'ולא

והרי  מלכות בכתר זכה דוד שנמשח כיון

עולם', עד הזכרים ולבניו לו המלכות

לענין  כתב וכן הזכרים' 'לבניו כתב ומפורש

פשוט. וזה לבניו כתב ולא לבנו, מינויין שאר

הכשרים  לבניו אלא זוכה .ז ולא

המלך. אין כבוד במלך, נוהגין גדול וכבוד

מכליו  באחד  נושאין ח משתמשין ואין  ,

גרושתו  או ולא ט אלמנותו חולצין ולא ,

לאשתו  וכיוצא י מיבמין ערום אותו רואין אין .

מחול  כבודו אין כבודו על מחל אם .יא בזה,

ינהג  ולא תורה לומדי לכבד צריך ומיהו

בעזרה יב גסות  יושבין דוד בית מלכי ועומד יג . .

גדול  כהן לראות יד לפני בענוה יתנהג ולעולם .

יקבץ  בזרועו ירעה, עדרו כרועה עמו ביעקב

ישאם  ובחיקו בזמן טו טלאים ונוהגת .

במהרה  עינינו ותחזינה אדמתם, על שישראל

מלך  לנו ויתגלה ברחמים לציון בשובך

ועל  עלינו וימלוך המלך דוד מזרע המשיח

עולם. עד העולם כל

י.ד. יט, תהלים שם.ה.ע"פ דברים ה"ז.ו.ע"פ ה"א.ח.שם.ז.שם פ"ב ה"ב.ט.שם רדב"ז י.שם

יח. סנהדרין הש"ס ע"פ ה"ג.יא.שם פ"ב שם ה"ה.יב.רמב"ם ה"ד.יג.שם ה"ה.יד.שם שם

ה"ו.טו. שם



המלך מצות  היום  מצות תתיז סדר

תצח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מיּ שׂ ראל ׁש ֹּלא מל) להקים רצ"ג)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

מזּ רעהזהיר  יהיה ֹלא אׁש ר איׁש  מל� עלינוּ  למנּ וֹ ת ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

ׁש נּ אמר טו )ישׂ ראל, יז , אׁש ר(דברים  נכרי איׁש  עלי" לתת תוּ כל 'ֹלא ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

הוּ א'. אחי" ◌ִ◌ָֹלא

הּמ צוה. צרי�מ�רׁש י האּמ ה ראׁש  מל� להיוֹ ת כּ י ׁש מׁש  רוֹ אי לכל גּ לוּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌�◌ָ◌ָ◌ִ◌

אהבת וׁש יּ היה ׁש בּ הם, וּ מּמ בחרים מהם חלק ּפ נים כּ ל על ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת

וילחם לעוֹ לם, ּת תנּת ק ׁש ֹּלא בּ רזל ׁש ל בּ עבוֹ תוֹ ת אצלוֹ  קבוּ עה ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ָהאּמ ה

ל יצטר� אם בּ ׁש בילם נפׁש וֹ  ויסכּ ן האּמ ה,מלחמוֹ תיהם כּ ל ּת לוּ י בּ וֹ  כּ י זה, ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌ָ◌

הלכות  משנה

האיסור.תצח) מלך גדרי להעמיד אסור

הוא  אפילו ישראל מזרע שאינו

אמו  היתה ואם דורות, כמה לאחר גר

אמרו  בלבד למלכות ולא מותר, מישראל

ולא  צבא שר לא שבישראל, שררות לכל אלא

לא  ואפילו עשרה, שר ולא חמישים שר

מים  ממנה שמחלק המים אמת על ממונה

שלא  נשיא או דיין לומר צריך ואין לשדות,

ישראל  מזרע אלא .א יהא

מישראל. קב.באביו (יבמות התוס' וכתבו

דכל  משנה והכסף חליצה) לענין ד"ה

על  אף דממנים מישראל אביו היה אם שכן

מלך  האיך ניחא ובזה מישראל, אמו שאין פי

והנודע  העמונית, נעמה בן שהיה רחבעם

אבל ב ביהודה  אסור בתחילה דרק בזה תירץ

והא  כתיב, תשים' ד'שום דמי שפיר בירושה

שימה. הוה לא

מינויים. פ"ד שאר (קידושין ובירושלמי

שוטרי  לרבות 'מנין עוד אמרו ה"ה)

מכין  דיינין וסופרי צדקה וגבאי הרבים

ואסור  אחיך'. 'מקרב לומר  תלמוד ברצועות,

ואפילו  הכנסת בבית שררה שום להעמיד

הגרים. מן שמש

מבוזה. פב.)אומנות (קידושין אמרו ועוד

קצב  שהוא למי מלך מעמידין אין

שהן  מפני לא בורסקי, או בלן או ספר או

קלה  שאומנותן מפני אלא למלכות פסולין

שיעשה  ומי לעולם, העם בהן ומזלזלין ובזויה

אלו  לשררות נפסל אחד יום אפילו זו מלאכה

.ג לעולם 

במלכות כללים. הזכרים וזרעו דוד זכה וכבר

לשנותה  בידינו ואין לעולם ישראל

לוי  ושבט בכהונה אהרן שזכה כמו לעולם,

על  יודה משה בתורת המאמין וכל בלוויה,

ה"ד.א.תצח) פ"א מלכים הל' א.ב.רמב"ם סי' ח"מ קמא ה"ו.ג.מהדורא שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתיח 

לזה ׁש צּ רי� עת בּ כל עליהם חינוך)וירחם נפׁש וֹ (עיין  ׁש נּ תגּ יּ ר אפלּ וּ  נכרי ואיׁש  . ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

ׁש אמרוּ  וּ כמוֹ  ישׂ ראל, בּ נפׁש  קׁש וּ רה צד.)איננּ וּ  דּ רא(סנהדרין עשׂ רה עד 'גּ יּ וֹ רא ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ונאמר בּ אּפ ּה ', ארּמ אי ּת בזי ט)לא יח, חז"ל(שמות ודרׁש וּ  יתרוֹ ' (סנהדרין'ויּ חדּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌

הּמ צריםשם) אבדן על חדּ וּ דין' חדּ וּ דין בּ שׂ רוֹ  נצטערד'ׁש נּ עשׂ ה ׁש נּ תגּ יּ ר ואף , ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יהיה כּ אׁש ר ה' לעם וּ למסּת וֹ ר למחסה יעמד ואי� הרׁש עים. אבדן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעל

לבוֹ רח הרוֹ דף יהפ� וׁש ּמ א נחׁש ב, וּ לזר היּ הוּ דים עם לוֹ  יׁש  קּ רבה מה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ְ◌ָנכרי,

רפה) תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות טעמי זרה.(עיין עבוֹ דה לעבד ׁש יּ סית" ועוֹ ד .ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הוּ א אכזרי ׁש נּ כרי נכרי', איׁש  עלי" לתת תוּ כל ׁש 'ֹּלא מב-ר" ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהכּ תוּ ב

עלי"' לתת תוּ כל 'ֹלא שם)וּ מנהגוֹ  מצות טעמי  .(עיין ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

הקודמת. במצוה לעיל עיין מקומות מראה

תצט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

סוּ סים לוֹ  ירבּ ה רצ"ד)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

�צּ רי�הזהיר  מה זוּ לת סוּ סים הּמ ל� לוֹ  ירבּ ה ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמר טז)למרכּ בּת וֹ , יז, סוּ סים'.(דברים לּ וֹ  ירבּ ה 'ֹלא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

הלכות  משנה

בזמן ה זה  הממונה לענין זה איסור ונוהג .

הציבור, על ביישובן אדמתן על שישראל

בכל  נוהג בישראל השררות שאר ולענין

על  למנות התורה מן שאסור זמן ובכל מקום

החינוך  וכתב מישראל, שאינו אדם הציבור

אנשים  לשררה הציבור על למנות 'ואסור

קורבה  מפני אותם והממנה ואכזרים, רשעים

רעה  תסור לא להחניפם להם יראתו מפני או

ומי  ירד, רשע אותו של קדקדו ועל מביתו,

כוחו, בכל לרבים להועיל אדם מכל ירא שלא

בעולם  תמיד השי"ת מאת איתו יהיה שכרו

וזרעו  הבא לעולם תלין בטוב ונפשו הזה,

ומי  אש, כלהבות דברים שם ועיין ארץ', יירש

יירא. ולא ה' ירא

הדינים.תצט) היודע מקורות היוצר יתברך

לא  למלך צוה האדם לבות

ירבה  ''לא כא:) (סנהדרין ותנן סוסים, לו ירבה

מרכבתו'. כדי הוא מרבה אבל סוסים' לו

ובסנהדרין  טו) שופטים (פר' בספרי ותניא

תלמוד  ופרשיו, רכבו כדי אפילו 'יכול (שם)

מרבה  אבל מרבה דאינו הוא לו 'לו', לומר

שם.ד. שמות ברש"י וראה חידודין. ד"ה שם רש"י ה"ז.ה.עיין שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תתיט סדר

הּמ צוה. בּ קּ ראמ�רׁש י מפרׁש  זוֹ  מצוה טעם יׁש יב(שם)הנּ ה ׁש 'ֹּלא כּ די ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מעּמ וֹ  יׁש לח ׁש ֹּלא כּ לוֹ מר סוּ ס', הרבּ וֹ ת למען מצרימה העם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאת

מּמ צרים, בּ אים ׁש הּס וּ סים סוּ סים, ׁש ם לוֹ  לגדּ ל בּ מצרים דּ ירתם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קבּ עוּ 

כט)ׁש נּ אמר י , א  כּ סף',(מלכים מאוֹ ת בּ ׁש ׁש  מּמ צרים מרכּ בה וּת צא 'וּת עלה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

עוֹ ד' הזּ ה בּ דּ ר� לׁש וּ ב תספוּ ן ֹלא אמר חינוך)א'וה' אסוּ ר(עיין וּ מיהוּ  . ַ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

הכּ תוּ ב ׁש הזהיר עוֹ ד ויּת כן אחרים. מּמ קוֹ מוֹ ת אפלּ וּ  סוּ סים לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהרבּ וֹ ת

בּ דר� מּמ צרים אוֹ  ׁש נער, מארץ אוֹ  מארצוֹ  אפלּ וּ  סוּ סים' לּ וֹ  ירבּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש 'ֹּלא

בּ ירוּ ׁש למי כּ מבאר הּמ ּת רת, ה "ח)סחוֹ רה פ "י בּ אלּ וּ (סנהדרין גּ ם כּ י והּט עם , ְ◌ָ◌ַ◌�◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

רק מאד, עצמוּ  כּ י ּפ רׁש יו ועל רב כּ י רכבּ וֹ  על יבטח ׁש ֹּלא כּ די ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָאסוּ ר

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אֹלקינוּ  בּ ׁש ם מבטחוֹ  ח -ט)יהיה כ , ואלּ ה(תהלים ברכב 'אלּ ה ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

קּ מנוּ  ואנחנוּ  ונפלוּ  כּ רעוּ  הּמ ה נזכּ יר. אֹלהינוּ  ה' בּ ׁש ם ואנחנוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַבּס וּ סים

הלכות  משנה

מקיים  אני מה הא ופרשיו, רכבו כדי הוא

סוס  שאפילו מנין הבטלנין, סוסים סוסים,

תלמוד  ירבה, בלא שהוא בטל והוא אחד

דאפילו  מאחר וכי סוס', הרבות 'למען לומר

'סוסים', למכתב ליה למה וכו' אחד סוס

על הרבה לעבור סוסים לקח וסוס'. סוס כל

לקח  ואם אחת, אלא לוקה אינו אחת בפעם

וסוס, סוס כל על לוקה זה אחר בזה אותם

שעושין  כדרך לפניו רץ להיות שלקח והוא

וצריך  למרכבתו, צורך בלי המלכים שאר

סוס  כל כל .ב התראה

וסוס. סוס כל על נזר החיוב אבני ובשו"ת

למה  הקשה שצ"א) (סי' חיים באורח

הם  הרי וסוס, סוס כל על לחייב קרא צריך

אמת  דברי בספר הקשה וכן מחולקין, גופין

הנ"ל, סנהדרין הים מרגליות ועיין ג), (סי'

על  הרדב"ז בדברי הרגישו לא וכולהו

כתב  שלא 'ומה לשונו וזה שכתב הרמב"ם

זה  אותם לקח דאם מינה נפקא וכו', רבינו

סוס  כל על שלוקה פשיטא בו והתרו זה אחר

פשיטא  ביחד סוסים הרבה לקח ואם וסוס,

כל  על דעבר ונהי אחת, אלא לוקה שאינו

עד  ליכא, מלקות אבל תעשה בלא וסוס סוס

נזר  האבני שרצה מה כן גם קשה ומינה כאן.

וסוס, סוס כל על לוקה דאינו לומר עוד שם

שם. עיין

והוא כללים. בישראל, מלך שיש בזמן ונוהג

עבר  ואם בלבד, המלך שעל מצוה

עובר  כתב רמ"ה וביד בלאו, עובר ולקח

תעשה. ולא בעשה

שם.א.תצט) שם.ב.דברים ורדב"ז משנה וכסף ה"ג, פ"ג מלכים הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתכ 

טז)ונּ תעוֹ דד' יז, דברים  רמב "ן כּ י(עיין סוּ סים, לוֹ  בּ הרבּ וֹ ת לבבוֹ  ירוּ ם ׁש ֹּלא גּ ם . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אדוֹ ניהם בּ הם יתגּ אוּ  וקלּ וּ תם יפים לרב .(חינוך)הּס וּ סים ַ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

לאוין סמ"ג שס"ג-שסד-שסה, תעשה לא המצוות ספר פ"ג, מלכים הל' רמב"ם כא: סנהדרין

צ"א-צב-צג. יראים רכב-רכג-רכד,

תק ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

לעוֹ לם מצרים בּ דר) לׁש וּ ב רצ"ה)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לעוֹ לם,הזהיר  ׁש ם דּ ירתנוּ  לקבּ ע למצרים נׁש וּ ב ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

טז)ׁש נּ אמר יז, עוֹ ד'.(דברים הזּ ה בּ דּ ר� לׁש וּ ב תספוּ ן ֹלא לכם אמר 'וה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

הּמ צוה. כּ מוֹ מ�רׁש י מאד, לה' וחּט אים רעים הּמ צרים ׁש היוּ  מּפ ני ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌

ג)ׁש נּ אמר יח, בּ ּה (ויקרא יׁש בּת ם אׁש ר מצרים ארץ 'כּ מעשׂ ה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הרעים מּמ עשׂ יהם נלמד ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ורצה וגוֹ ', תעשׂ וּ ' ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַֹלא

בּ דרכּ ם נל� שם)וֹלא דברים רמב "ן אדם(חינוך . בּ ני ׁש ל דּ רכּ ם כּ י וידוּ ע , ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לרע והן לטוֹ ב הן ה�כנים אחר לארץאלהּמ ׁש � ישׂ ראל מבּ ני יצאוּ  ואם , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הלכות  משנה

האיסור.תק) ישראל גדר לבני עשה מצות

ישראל  בארץ לשכון ב לדור ומותר ,

בארץ  לדור לו אפשר אי אם העולם בכל

וארץ  לעולם, מצרים מארץ חוץ ישראל

ארבע  על פרסה מאות ארבע הוא מצרים

המדבר, וכנגד כוש, ארץ כנגד פרסה, מאות

בכלל  ואלכסנדריה בה, להתיישב אסור ,ג הכל

שהגבול  לפי בכלל דמיא"ט דגם הרדב"ז וכתב

ערי"ש, א"ל וא"ד הנקרא מצרים מנחל הוא

יותר  משוכה היא דיאמ"ט כי ברור והדבר

שם  להשתקע אלא אסור ואין מצרים. לצד

מותר  לסחורה .ד והיורד

הזה. בזמן היתר שכתב צדדי מי  ויש

כל  את ובלבל סנחריב שבא דלאחר

וחלקו  במצרים, גם להתיישב מותר העולם

ולא  בארץ אלא תלוי האיסור שאין עליו

לשוב ה ביושביה  האיסור שאין כתבו עוד ,

משאר  אבל למצרים, ישראל מארץ אלא

מותר  זה.ו ארצות היתר על לסמוך ראוי ואין ,

ה"א.א.תק) פ"ו דעות הל' רמב"ם ועיין ב.עיין ד, מצוה עשין הרב אותן ששכח מצות המצוות ספר רמב"ן

י"א. סי' וח"ח וקצ"ב, קפ"ט סי' ח"ג הלכות משנה ה"ז.ג.שו"ת פ"ה מלכים הל' ה"ח..ד רמב"ם שם רמב"ם

חינוך.ה. מנחת ב. אות מיימוני הגהות עיין אומרים, יש  בשם לח. יומא וריטב"א בסמ"ג ו.סמ"ג הובא יראים,

שם. מיימוני ובהגהות



המלך מצות  היום  מצות תתכא סדר

כּ דכתיב זרה, עבוֹ דה לעבד מהם ילמדוּ  לה)מצרים קו, 'ויּ תערבוּ (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

לׁש וּ ב נוֹ סיף ׁש ֹּלא הּת וֹ רה הזהירה ולכן מעשׂ יהם', ויּ למדוּ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַבגּ וֹ ים

בּ מצרים להתי�ב קבע דּ ירת רק נאסרה ֹלא הּט עם וּ מזּ ה עוֹ ד. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצרימה

בּ ירוּ ׁש למי כּ מבאר מּת ר, לסחוֹ רה ה "ח)אבל פ "י אּת ה(סנהדרין אי 'לי�וּ בּה  ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

לפרקמטיא' חוֹ זר אּת ה אבל מהם.זחוֹ זר ילמד ֹלא ארעי דּ ר� בּ עברוֹ  כּ י ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌

יחלּ לוּ  לׁש ם בּ ׁש וּ בם מ�ם גּ וֹ אלם ׁש ה�ם מאחר הוּ א משׂ כּ ל דּ בר כּ י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ִ◌ַגּ ם

לׁש ם בּ רח נפׁש  בּ סכּ נת הנּ ביא ואוּ ריּ ה הל�חה�ם, כּ רחוֹ  בּ על וירמיה , ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

טו )טלׁש ם יז, דברים עזרא .(אבן ְ◌ָ◌

רכ"ז. לאוין סמ"ג מ"ו, תעשה לא המצוות ספר פ"ה, מלכים הל' רמב"ם קי: כתובות נא: סוכה

הלכות  משנה

תקצ"ב) (מצוה הרדב"ז הכותב י וכתב אני 'וגם

דעתי  היה לא אבל רבות, שנים שם שכנתי

לפי  וללמד, תורה ללמוד אלא שם להשתקע

יוכל  ומי מאוד קשה ישראל ארץ שישיבת

באתי  ושוב לבריות, יצטרך ולא בה לעמוד

הרמב"ם  וכתב שאם יא לירושלים'. לי ויראה

דין  בית פי על ישראל מלך מצרים ארץ כבש

בירושלמי  משמע והכי מותרת, .יב שהיא

הר"ר  בשם הביא (פ"ה) ופרח כפתור ובספר

דהרמב"ם  הרמב"ם, של בניו מבני שמואל

היה  שלוחה באיגרת שמו חותם כשהיה

מיהו  לאוין'. ג' יום בכל העובר 'הכותב מסיים

תאמר  'ואם כתב מלכים בהל' ז"ל הרדב"ז

דאנוס  י"ל במצרים שנשתקע לרבינו תקשה

ושרים  למלך רופא שהיה המלכות, פי על היה

ליכא  עלמא לכולי כי גם עובר'. אינו כן ואם

על  הקשו וכבר לאוין, ג' ולא אחד לאו אלא

בזה. ופרח כפתור הבעל

ישראל. בארץ הדר שמותר מעלות ואע"פ

לדור  עשה מצות העולם בכל לשכון

מחולין  עוונותיו בה השוכן וכל ישראל בארץ

העולם  לחיי זוכה אמות ד' בה הלך ואפילו לו,

כפרה  מזבח היה כאלו בה הנקבר וכן יג הבא,

שלימה  באמונה ה' בתורת שמאמין ,יד והוא

בבגצ"א. במהרה בה להתיישב שנזכה ויה"ר

רפו.ז. תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות טעמי כא.ח.ע"ע כו, ירמיה ה-ז.ט.ראה מג, ירמיה וכן י.ראה

שם. לרמב"ם בביאורו הירושלמי יב.שם.יא.הוא בשם ג' אות מיימוניות בהגהות ומובא ה"ח, פ"י סנהדרין 

ידים. הי"א.יג.מסכת שם רצ"ו.יד.רמב"ם סי' ח"ח הלכות משנה שו"ת עיין



המלך מצות  היום  מצות סדר תתכב 

תקא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

נׁש ים לּ וֹ  ירבּ ה רצ"ו)וֹלא ּת עשׂ ה (ֹלא ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש מוֹ נההזהיר  על יוֹ תר נׁש ים הּמ ל� לוֹ  ירבּ ה ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר יז)עשׂ רה, יז , נׁש ים'.(דברים  לּ וֹ  ירבּ ה 'וֹלא ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

הּמ צוה. בּ קּ ראמ�רׁש י ירבּ ה(שם)מבאר ׁש ֹּלא כּ לוֹ מר לבבוֹ ', יסוּ ר 'וֹלא ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

אחר הרוֹ דף כּ י יתבּ ר�. מה�ם לבבוֹ  יסוּ ר ידם ועל נׁש ים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָלוֹ 

ׁש אמרוּ  כּ מוֹ  החכמה, מן לבבוֹ  את מסירים נׁש ים ביאה ּת אות איסורי הל ' (רמב"ם  ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הכ "א) ׁש לפכ "ב  ׁש דּ רכּ ן וּ לפי החכמה'. מן ּפ נוּ י בּ לב אלּ א עריוֹ ת מחׁש בת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ'אין

ראוּ י, �אינוֹ  למה אוֹ תם וּ מפּת וֹ ת הּת פלוּ ת אחר בּ עליהם לב להסיר ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ׁש ים

הלכות  משנה

הלאו.תקא) בישראל גדרי מלך שהוא מי

ומפי  נשים, להרבות לו אסור

עשרה  שמונה עד לוקח שהוא למדו השמועה

י"ח, הכל הפילגשים ובין הנשים ובין נשים,

לו  ומותר לוקה, ובעלה אחת הוסיף ואם

שגירש  זו תחת אחרת ולישא ודעת א לגרש ,

הפילגשים.ב הראב"ד  לבד י"ח דנושא

הרמב"ם  דעת (בראשית ג ופילגשים והרמב"ן

רש"י  ודעת קידושין, בלא דהם ו) כה,

בלא  רק קידושין דצריכין שם) (בראשית

.ד כתובה 

לוקין. על מתי לוקה ונשא עבר דאם ופשוט

שאר  כמו בו, התרו אם וביאה ביאה כל

דוקא  דבעי הרמב"ם לדעת לאוין חייבי

דאינו ה שיבעול  אפשר הפוסקים שאר ולדעת ,

ש'לא  דהאיסור קידושין, בשעת רק לוקה

וכשם  בזה. עיון וצריך דרבה הוא ואז ירבה'

ביאות  בכל כמו לוקה היא כך לוקה שהוא

ומיהו  לאיש, אשה הכתוב דהשוה אסורות,

הוה  דלא משום לכהונה האשה נפסלה לא

בכל  השוה .ו לאו

שנמלך. מקודם במי בנשא להסתפק ויש

שנעשה  קודם הרבה נשים שנשא

חייב  אי מלך, ונעשה אביו מת כך ואחר מלך

אינו  קודם שנשאן כיון או י"ח, עד לגרש

מלך  שנעשה דבשעה כיון ירבה' ב 'לא עובר

טעם  נתנה דהתורה כיון ונראה רבה, לא הרי

וחייב  מינה נפקא אין א"כ לבבו' יסור 'ולא

לגרשם.

לבו.אחת את קטו:)המסירה (ב"מ ובגמרא

ובלבד  לו הוא מרבה אומר יהודה 'ר'

אומר  שמעון ר' לבו, את מסירות יהו שלא

ה"ב.א.תקא) פ"ג מלכים הל' ה"ד.ג.שם.ב.רמב"ם פ"ד ג.ד.שם סי' ח"א הלכות משנה בשו"ת ועיין

חינוך.ה. חינוך.ו.מנחת מנחת



המלך מצות  היום  מצות תתכג סדר

חלקלקּ וֹ ת וּ לׁש וֹ ן דּ ברים ורבּ וּ י בּ תחרוּ ת עליהם והחכם(חינוך)בּ התמדתן . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

הּת וֹ רה עליו כּ תבה ׁש בּ ּמ לכים וגדוֹ ל אדם ד)מכּ ל יא, א הּט וּ (מלכים ׁש 'נּ ׁש יו ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

לבבוֹ ' בּ ּמ דרׁש זאת ואמרוּ  א), ו, לפני(שמו"ר קטרגה ׁש בּ 'ירבּ ה' ׁש היּ וּ "ד ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

יאבדוּ  לּה  מׁש יב הוּ א בּ רוּ � והקּ דוֹ ׁש  לבּט לּה , ׁש רצה על הוּ א בּ רוּ � ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהקּ דוֹ ׁש 

בּ ספר הזהיר ועליהם בּ ּת וֹ רה, יׁש ּת נּ ה ֹלא יוּ "ד ׁש ל וקוֹ צוֹ  כּ מוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶאלף

עּמ די נתּת ה אׁש ר 'הא�ה טען הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש ל כּ ּפ יו ויציר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִמׁש לי.

ואכל' העץ מן לּ י נתנה יב)היא ג, העוֹ לם(בראשית  לכל מיתה גּ רמה וּ בזה , ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הא�ה בּ עבוּ ר וּ מלכוּ תוֹ  וחיּ יו עיניו אבּ ד וׁש מׁש וֹ ן הבּ אים. ולכןחלדּ וֹ רוֹ ת , ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ירבּ ה'. ◌ֶ◌ְ◌ַ'ֹלא

תצ"ט. במצוה לעיל עיין מקומות מראה

תקב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

כּ סף לוֹ  ירבּ ה רצ"ז)וֹלא ּת עשׂ ה (ֹלא ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  רב, ממוֹ ן לעצמוֹ  הּמ ל� ירבּ ה ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � (דברים הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

יז) מאד'.יז , לּ וֹ  ירבּ ה ֹלא וזהב ֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ'וכסף

הלכות  משנה

ישאנה, לא לבו את מסירה והיא  אחת אפי'

כאביגיל'. אפילו ירבה' 'לא נאמר למה כן אם

נמצא  לן, קיימא שמעון דכר' היראים וכתב

והרמב"ם  אסור, רשעה אחת באשה דאפי'

הרמב"ם  וכתב זה, ביאר לא לא ט ז"ל 'וכן

אלא  לו היתה לא אפילו בנשים, שטוף יהיה

כשאר  תמיד אצלה מצוי יהיה לא אחת

תתן  'אל ג) לא, (משלי שנאמר הטפשים,

הקפידה  לבו הסרת ועל חילך', לנשים

לפיכך  ישראל, קהל כל לב הוא שלבו התורה

העם  משאר יתר בתורה הכתוב דיבקו

ומצוה  חייו'. ימי 'כל יט) יז, (דברים שנאמר

הוא. ישראל מלך על זו

האיסור.תקב) לו גדרי אסור ישראל מלך

בבית  להניח וזהב כסף להרבות

כדי  אלא בו, להתנאות או בו ולהתגאות גנזיו

ואינו  ולמשמשיו. ולעבדיו לחיילותיו שיתן

אבל  גנזיו, בבית לעצמו להרבות אלא אסור

לשמור  ולתועלתם ישראל לצורך הוא מרבה

ומצוה  ומותר מאוייבים, עריהם ואת אותם

מוכן  שם ולהיות השם, בית לאוצר להרבות

שסג.ז. מצוה ח"ד (לאנגנר) המצות ד-כא.ח.אור טז, שופטים ה"ו.ט.עיין שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתכד 

הּמ צוה. ה',מ�רׁש י מאחרי לׁש וּ ב והכנה הגּ וֹ רם הוּ א הכּ סף רבּ וּ י כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

הכּ תוּ ב ׁש אמר יא-יד)כּ מוֹ  ח, וזהב(דברים וכסף וגוֹ '. ל" 'ה�מר ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וׁש כחּת ' לבב" ורם ירבּ ה. ל" אׁש ר וכל לּ � מצוה ירבּ ה ח"ד  (לאנגנר) המצות  (אור ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ ישסה) האחרים, ׁש כּ ן וכל הלּ ב ורוֹ ממוּ ת מגּ אוּ ת הּמ ל� ימנע והכּ תוּ ב ,ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

הגּ דלּ ה לה' כּ י בּ מל�, אפלּ וּ  אֹלקים לפני מאד ונמאסת מגנּ ה מדּ ה ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהגּ אוה

הנּ ביאים ידי על כּ מבאר הּת הלּ ה, לבדּ וֹ  ולוֹ  ה)והרוֹ ממוּ ת טז , 'ּת וֹ עבת(משלי ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌

זרה עבוֹ דה עוֹ בד וּ כאלּ וּ  לב', גּ בּה  כּ ל כ)אה' יז, דברים רמב"ן  בּ רבּ וּ י(עיין כּ י גּ ם . ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הּמ דינוֹ ת כּ ל לכבּ ׁש  וּ גדוּ דים חילוֹ ת ׁש יּ קבּ ץ העוֹ לם, ׁש יּ נצּ ח יחׁש ב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ צרוֹ תיו

וֹלא בכח ו'ֹלא חיל, עוֹ שׂ ה החזקה ה' יד כּ י ויׁש כּ ח עׁש רוֹ , רב על ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְויסמ�

הלכות  משנה

בדברי  מצינו וכן ולמלחמותם , הציבור לצרכי

הבית  לבנין דוד שהכין ג-ד) כט, (א הימים

ככר  אלפים ושבעת זהב ככרי אלפים 'שלשת

תחת  ה' בית לאוצר הכסף את ומביא כסף'.

ישראל  נאמני .ב ידי

מקודם. לו במלך היה להסתפק יש  כאן וגם

מלך  שנעשה קודם רב ממון לו שהיה

במתנה  ליתנו צריך אם גדול עשיר והיה

לו  שהיה כיון או האוצר, לבית או לאחרים

זה. לאו  בכלל אינו שנתמנה מקודם

למלך,ביזה. ממונן המלך הרוגי וכל כל

המלכים  אוצרות הרי שכובש המלכות

ונותנין  בוזזין שבוזזין הביזה ושאר למלך,

ומחצית  בראש, מחצה נוטל והוא לפניו

עם  ביחד הצבא אנשי כל אותה חולקין הביזה

במחנה  הכלים על היושבין ומה ג העם .

לו  כוונתו אין לו' 'מחצה כ:) (סנהדרין שאמרו

לעבדיו  המלך לצרכי אלא ובזה ד לעצמו, ,

נבות  שדה על אחאב שנענש כל ה מתרצים .

לעבדיו  ונותן שלו, הוא הרי שכובש הארץ

ומניח  שירצה, מה כפי המלחמה ולאנשי

שירצה  מה כפי משמע ו לעצמו הכא והנה .

'ירבה' שייך לא בקרקע ואולי ממש, לעצמו

דין, דינו הדברים אלו ובכל כסף. שוה שהוא

ותהיה  שמים, לשם מעשיו יהיו דרכיו ובכל

ולמלאות  האמת, דת להרים ומחשבתו מגמתו

ולהלחם  הרשעים, זרוע ולשבור צדק, העולם

אלא  תחילה מלך ממליכין שאין ה', מלחמות

א  (שמואל שנאמר ומלחמות, משפט לעשות

את  ונלחם לפנינו ויצא מלכנו 'ושפטנו כ) ח,

.ז מלחמותינו'

דינים. פרטי ושאר נתבאר השיעור ולא

ואולי  הוא, כמה ריבוי של השיעור

ונראה  בפרוטה. שהוא ממון כל כדין בפרוטה

ד:א.תקב) שם.ב.סוטה ורדב"ז משנה וכסף ה"ד, פ"ג מלכים הל' ה"ט.ג.רמב"ם פ"ד חינוך ד.שם מנחת

שם). סהדרין הר"ן בשם שם המנחה בקומץ כו-כז.ה.(ועיין ט, ב מלכים ה"י.ו.עיין שם שם.ז.רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תתכה סדר

ה'' אמר בּ רוּ חי אם כּ י כּ דיחבחיל גּ ם ה', בּ עזר ֹלא אם אנׁש ים גּ בוּ רת וּ מה , ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וארנוֹ ניּ וֹ ת מּס ים עליהם יּט יל הכּ סף אחר בּ רדפוֹ  ישׂ ראל את יעניׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא

ירבּ ה' 'ֹלא ולכן הּמ ׁש ל, שם)בּ כח המצוות  אור .(עיין ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

תצ"ט. במצוה לעיל עיין מקומות מראה

תקג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּת וֹ רה ספר הּמ ל) ר"ו)לכּת ב עשׂ ה (מצות ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ויקראצוּ ה  מיחד ּת וֹ רה ספר לוֹ  ׁש יּ כּת ב ישׂ ראל מל� על הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר חיּ יו, ימי כּ ל יח)בּ וֹ  יז, הזּ את'.(דברים הּת וֹ רה מׁש נה את לוֹ  'וכתב ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֹ

הּמ צוה. בּ ּת וֹ רהמ�רׁש י יט)מבאר ימי(שם, כּ ל בוֹ  וקרא עּמ וֹ  'והיתה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

על אדם יעציבהוּ  ֹלא הוּ א, עצמוֹ  בּ רׁש וּ ת ׁש הּמ ל� וּ לפי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַחיּ יו'.

מי ימית שׂ פתיו וּ ברוּ ח ארצוֹ  יכּ ה ּפ יו וּ בׁש בט בּ וֹ , יגער וֹלא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו

ויבּ יט נגדּ וֹ  יעמד טוֹ ב וזכּ רוֹ ן גּ דוֹ לה, ׁש מירה צרי� בּ אמת ולכן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ רצה,

הלכות  משנה

ובתים  וכרמים שדות אבל וזהב כסף דדוקא

למלך  לו ואסור כרצונו, מרבה תשמיש וכלי

למלכים  אל שנאמר שכרות, דרך יין לשתות

יין  על ט שתו שישראל בזמן במלך ונוהג .

פטור  אי להסתפק יש שהגלה מלך אדמתן.

אלו. ממצות

יהיה תקג) ושאחד ספרים בשני מצוה

על עמו. וישב שנתמנה מלך

ספר  לו שיכתוב עשה מצות מלכותו כסא

על  יתר הוא זה תורה וספר לעצמו, תורה

פי  על ומגיהו אבותיו, לו שהניחו תורה הספר

לו  הניחו לא ואחד, שבעים של דין בית

כותב אבות  ונאבד לו הניחו או תורה, ספר יו

גנזיו  בבית מניח אחד תורות, ספרי שני לו

והשני  מישראל, אדם ככל בו מצווה שהוא

הכסא  לבית שיכנס בעת אלא מלפניו יזוז לא

ראוי  שאינו מקום לכל או המרחץ לבית או

רוצה א לקריאה  כנגדו, מניחו שוכב כשהוא .

לו  עושה או אחר, בחדר מניחו מיטתו לשמש

ערוך  בשולחן המבואר כפי המועלת .ב מחיצה

קנה כתיבתו. לשמו, כתיבה שתהא וצריך

הגיה  ואפילו בו יצא לא תורה ספר

ספר  אבותיו לו הניחו אם ומיהו אחת, אות בו

ישראל) ככל אחד שנים, לכתוב (שצריך תורה

ו.ח. ד, זכריה ה"ח.ט.ע"פ פ"ג ה"א.א.תקג)שם פ"ג מלכים והל' ה"ב-ג. פ"ז תורה ספר הל' רמב"ם

ס"ו.ב. ר"מ סי' או"ח



המלך מצות  היום  מצות סדר תתכו 

יוֹ צרוֹ , אל לבּ וֹ  ויּט ה הרע יצרוֹ  את יכבּ ׁש  למען חיּ יו ימי כּ ל ּת מיד ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעליו

אמרוּ  ולכן לעוֹ לם. מּמ נּ וּ  דּ עּת וֹ  יּס יח כא :)וֹלא ספר(סנהדרין לּמ לחמה 'יוֹ צא ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

הדּ ברים כּ לל עּמ וֹ '. והוּ א לאכל מסב עּמ וֹ , והוּ א בּ דּ ין יוֹ ׁש ב עּמ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָּת וֹ רה

הּמ רחץ לבית ׁש נּ כנס אוֹ  לנקביו ׁש נּ צר� בּ עת אלּ א עיניו מנּ גד זז היה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹלא

החיּ וּ ב(חינוך) הּת וֹ רה הוֹ ציאה העם, מ�אר כּ פלים עליו ׁש החיּ וּ ב וּ לפי .ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

וכן יראוּ  וּ מּמ נּ וּ  עליו ישׂ ראל ועיני כּ פל. כּ לוֹ מר ּת וֹ רה', 'מׁש נה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ לׁש וֹ ן

היא הּמ לוּ כה לוֹ  ׁש בּ אה ׁש ּמ ּמ קוֹ ם וישׂ כּ יל יבין הוּ א גּ ם והוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַיעשׂ וּ ,

הזּ את הּת וֹ רה גּ בוּ לי על יעבר אם ׁש ּת יּס רנּ וּ  הבבלי)הרצוּ עה (לר"מ מצות  (טעמי ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֹ

רז) עשה האּמ וֹ ת,מצות  כּ מוֹ ׁש לי רוֹ דן יעשׂ ה ׁש ֹּלא הּמ ל� אל אזהרוֹ ת וּ באוּ  .ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌�◌

יעקב חלק כאלּ ה .גוֹלא ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ

י"ז, עשה מצות המצוות ספר פ"ג, מלכים ובהל' פ"ז תורה ספר הל' רמב"ם כא: סנהדרין

כ"ה. עשין סמ"ג

הלכות  משנה

אות  בה הגיה ואם לשמה להיות צריכה לא זו

יצא  ככל ד אחת הוא זה תורה ספר כתיבת ודיני .

מצוה  להלן (עיין יחיד של תורה ספר כתיבת

זקיני  למרן שערים בית בשו"ת ועיין תרי"ג).

לא  תורה דספר ושס"ז) שס"ו (סי' דעה ביורה

לו  כותבים אחרים אלא ממש, בידו לכתוב בעי

אלא  שליחות בעי ולא תורה, ספר כשאר

למנחת  והקשו לשמו. לו שיכתוב מי שישכיר

תורה  ספר מכתיבת פטורה אשה דאם חינוך

מושיבין  שאין מלכה ולא ד'מלך' קרא לי למה

לכתוב  יכולה דלא ליה תיפוק למלכות, אשה

בגוף  עיכוב זה אין כי תירץ ומרן תורה. ספר

שם. עיין המלך, ממצות מצוה אלא המלכות

דינים. פרטי לקרות שאר להדיוט ואסור

מלך  של תורה ובגמרא ה בספר .

עמו  ונכנסת שיוצאה 'אותה כב.) (סנהדרין

בזרועו, אותה ותולה קמיע כמין אותה עושה

לנגדי  ה' 'שויתי ח) טז, (תהלים שנאמר

מפרשים  ויש זאת. הביא לא והרמב"ם תמיד'',

תורה  ספר שיכתוב הוא רחוק שדבר משום

זה  מטעם כתבו מפרשים ויש בזרועו, לתלות

התורה  משנה רק כתב לא זו תורה דבספר

כל  בזמן ולא במלך ונוהג נראה. ואינו התורה,

לו  היה אם להסתפק ויש בישראל. מלך שיש

צריך  אי מלך שנתמנה מקודם תורות ספרי ב'

אחרת  .ו לכתוב

טז.ג. י, ירמיה חינוך.ד.ע"פ ה"ד.ה.מנחת פ"ד סנהדרין מהתוספתא שם מלכים הל' משנה עיין ו.לחם

הלכות משנה קפ"ד-קפ"ה-קפ"ו.בשו"ת סי' ח"ה



המלך מצות  היום  מצות תתכז סדר

תקד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ ארץ חלק לוי ׁש בט יּט ל רח"צ)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  בּ ארץ, חלק לוי ׁש בט כּ ל יּט ל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � (דברים הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

א) ישׂ ראל'.יח, עם ונחלה חלק לוי ׁש בט כּ ל הלויּ ם לכּ הנים יהיה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ'ֹלא

הּמ צוה. בּ רוּ �מ�רׁש י הקּ דוֹ ׁש  רצה כּ י ׁש וֹ נים בּ מקוֹ מוֹ ת �נּ תבּ אר מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

וֹלא הוּ א בּ רוּ � האל בּ עבוֹ דת הזּ ה ה�בט עסק כּ ל ׁש יּ היה ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א

ה�בטים ׁש אר אבל האדמה, עבוֹ דת ולעבד מזוֹ נוֹ תם אחר לׁש וּ ט ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכוּ 

ה ׁש יּ יגעוּ  מבּ לי להם אׁש ר מכּ ל חלק להם כּ לליּת נוּ  בּ דּ בר וּ לפי(חינוך)ם . ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בּ אּפ ּה  לאסּת כּ וֹ לי בּ הית חברוֹ  מ�לחן ׁש בטאׁש האוֹ כל וחלילה חס ונמצא , ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌�◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ישׂ ראל, כּ ל לב נדבוֹ ת על וּ לצּפ וֹ ת נדבוֹ ת לקבּ ץ ׁש יּ צטרכוּ  מתבּ זּ ים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵלוי

הּת וֹ רה א)אמרה יח, מה(דברים  כּ ל כּ י כּ לוֹ מר יאכלוּ ן', ונחלתוֹ  ה' 'א�י ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌

כּ תרוּ מוֹ ת נחלתם הוּ א ה' כּ י להוּ , דּ קזכי הוּ א וּ מה' ה'' 'א�י הוּ א �ּמ קבּ ליםֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הלכות  משנה

האיסור.תקד) מוזהרין גדרי לוי שבט כל

בתוך  כנען בארץ ינחלו שלא

חלק  שנטל כהן או לוי ובן ישראל, שאר

הימנו  אותה מעבירין ישראל וכתב ב בארץ .

אמורים ג הרמב"ם  הדברים שאין לי 'יראה

לאברהם  ברית עליה שנכרתה בארץ אלא

להם, ונתחלקה בניהם וירשוה ויעקב וליצחק

ממלכי  מלך שכובש הארצות כל שאר אבל

הארצות  באותן והלויים הכהנים הרי ישראל

מצוה  לעיל (ועיין ישראל' ככל ובביזתן

כגון  ישראל, אמו אבי את שירש ולוי שמ"א).

וירשה  בנות אלא זכרים בנים לו היו שלא

הוא  הרי לבנה, והורישה הנחלה את הבת

גאולה, לענין עליו ישראל קרקע דין וכל שלו

הלויים  כערי על ד ולא שישראל בזמן ונוהג .

בלאו  עובר זה על והעובר בלויים, אדמתן

לוקה  שחלקו ה ואינו המחלקים דין והבית .

עוברים  ג"כ .ו ללויים

לבוא. 'תניא לעתיד קכב.) (ב"ב ובגמרא

שתתחלק  ישראל ארץ עתידה

לא  שבתחילה שבטים, עשר לשלשה

ולא  שבטים עשר לשנים אלא נתחלקה

נו) כו, (במדבר שנאמר בכסף, אלא נתחלקה

כל  לב אין הבא לעולם וכו', למעט' רב 'בין

'שער  לא) מח, (יחזקאל שנאמר וכו' אחד

ה"ג.א.תקד) פ"א ערלה ה"י.ב.ירושלמי פי"ג שמיטה הל' הי"א.ג.רמב"ם ה"ט.ד.שם מנחת ה.שם

פרלא.ו.חינוך. הגר"י



המלך מצות  היום  מצות סדר תתכח 

בּ ׁש לזוּ מעשׂ רוֹ ת ואפלּ וּ  בּ הם אסוּ רים ישׂ ראל ׁש בּ ני הוּ א מכּ בוֹ דם ואדּ רבּ ה . ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

מל� ׁש ל ללגיוֹ נוֹ  אלּ א זוֹ  הּת רה וֹלא ׁש לּ הם, את הפריׁש וּ  ׁש ֹּלא עד ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַעצמם,

הּמ ל�. מבּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תּפ רנסים

קס"ט-קע, תעשה לא המצוות ספר פי"ג, שמיטה הל' רמב"ם קכב: ב"ב כ, שופטים פר' ספרי

רע"ו-רעז. לאוין סמ"ג

תקה ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ בּ זּ ה חלק לוי ׁש בט יּט ל רצ"ט)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  בּ בּ זּ ה, חלק לוי ׁש בט כּ ל יּט ל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � (דברים הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

א-ב) לּ וֹ '.יח, יהיה ֹלא ונחלה וגוֹ '. חלק לכּ הנים יהיה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ'ֹלא

הּמ צוה. להרג,מ�רׁש י אוֹ  להרג למוּ ת נפׁש וֹ  מסכּ ן לּמ לחמה היּ וֹ צא כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌

מל� בּ דוד מצינוּ  וכן וּ קנאוֹ , הביאוֹ  בּ דמוֹ  ה�לל והביא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש נּ צּ ח

טו -יז)ישׂ ראל כג, ב לחם(שמואל בּ ית מבּ אר מים יׁש קני מי ויּ אמר דוד 'ויּ תאוּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌

מבּ אר מים ויּ ׁש אבוּ  פלׁש ּת ים בּ מחנה הגּ בּ רים ׁש ֹלׁש ת ויּ בקעוּ  בּ �ער. ֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר

הלכות  משנה

אחד''. לוי שער אחד יהודה שער אחד ראובן

לבוא  דלעתיד רע"ז) (מצוה הסמ"ג ופסק

הקשו  והאחרונים בארץ, חלק נוטלין הלויים

דאיתא  מה פי על תירץ משה והברית עליו,

העולם ש'עת  ככל להיות ישראל ארץ ידה

ישראל,ח כולו' כארץ העולם כל יהיה וממילא

ברית  עליה שנכרתה ישראל מארץ וחוץ

חלק  נוטלים  .ט הלויים

הלאו.תקה) מוזהרין גדרי לוי שבט

בשעה  בביזה חלק יטלו שלא

שנטל  כהן ובין לוי ובין הערים, את שכובשין

לוקה  בביזה .א חלק

ביערו מלקות. או ואכלו בנטל דוקא ונראה

בעין  והוא נטל אבל העולם, מן

שנטל  דמי דומיא ילקה, ולא שנטל מה יחזיר

ואינו  ממנה אותו דמעבירין בארץ נחלה

לתשלומין, ניתן לא זה דלאו ואפשר לוקה,

לעולם  והוה נגזלת אינה דקרקע נחלה ושאני

אינו  ולפיכך במציאות, כלום נטל לא כאילו

ניתן  דאי כן לומר צריך כרחך ועל לוקה,

ידעתיו.ז. כי ד"ה וירא פר' עה"ת נחמיה יוסף רבינו חידושי ברמב"ם ח.ע"ע ועיין א. אות רבתי פסיקתא עיין

הל"ד. פי"א מלכים תל"ה.ט.הל' סי' ח"ב מה"ת הלכות משנה בשו"ת שמיטה א.תקה)עיין הל' רמב"ם

ה"י. פי"ג



המלך מצות  היום  מצות תתכט סדר

אתם ויּ ּס � לׁש ּת וֹ תם אבה וֹלא דּ וד אל ויּ באוּ  ויּ שׂ אוּ  בּ �ער אׁש ר לחם ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵבּ ית

בּ נפׁש וֹ תם ההלכים האנׁש ים הדם זאת מעשׂ תי ה' לּ י חלילה ויּ אמר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ִֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַלה'.

דּ וד בּ מצוּ דת וּ פרׁש  לׁש ּת וֹ תם'. אבה יז)וֹלא האנׁש ים(שם , דּ ם אׁש ּת ה 'וכי ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

נפׁש וֹ תם' בּ סכּ נת הלכוּ  ראוּ יבאׁש ר אין בּ ּמ לחמה הלכוּ  ׁש ֹּלא כּ יון לוי וׁש בט . ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

להשׂ ים צריכים לוי ׁש בט כּ י גּ ם בּ נפׁש וֹ תם. הם �קּ נוּ  בּ מה חלק לקּ ח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָלהם

מלחמה ידי על ׁש בּ א דּ בר להם ואין חינוך)ׁש לוֹ ם .(עיין ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הקודמת. במצוה עיין מקומות מראה

תקו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

וקבה וּ לחיים זרוֹ ע ר"ז)לתת עשׂ ה (מצות ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

בּ המהצוּ ה  מכּ ל והקּ בה והלּ חיים הזּ רוֹ ע לכּ הן לּת ן הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ אמר ׁש נּ ׁש חטה, ג)טהוֹ רה יח , וגוֹ '(דברים הכּ הנים מׁש ּפ ט יהיה 'וזה ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌

והקּ בה'. והלּ חיים הזּ רע לכּ הן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְונתן

הלכות  משנה

שלא  פי על אף עליו לוקין אין לתשלומין

ניתן  לא זה דלאו הנכון אלא שילם,

החינוך  אבל ז"ל, הרדב"ז כתב כך לתשלומין

עיון  וצריך לתשלומין דניתן ועיין ג כתב .

מה  צ"ז) (סי' משפט בחושן ובש"ך בסמ"ע

ב'אבד  שכתב הרמב"ם בדעת שפירשו

שהחזיר  קודם נשרף או אלמנה של המשכון

ומדברי  תקצ"א. במצוה להלן ועיין לוקה',

החושן  בקצות שכתב למה ראייה יש הרדב"ז

מאוד. קיצרתי כי ודו"ק שם עיין שם), (חו"מ

פרטים. חלק שאר בנטל להסתפק ויש

בלאו. עובר אי לישראל מיד ונתנו

במלחמת  אבל ישראל בארץ נאמרים אלו וכל

חלק  הרי ישראל מלך שכובש ארצות שאר

ב  והלויים ככל הכהנים הארצות אותן ביזת

אלו ד ישראל  גם לבוא לעתיד הסמ"ג ולדעת .

שלימות  אלא הארץ, במלחמת חלק יקחו

וצדק  ושלום מלחמות עוד יהיו לא המשיח

הבית  בזמן זו מצוה ונוהגת בשערים. יהיה

להרמב"ם  חלק ונוטל והעובר הלוי, ה בשבט

לתשלומין  שניתן לאו הוא ולהחינוך לוקה,

לוקה. ואינו

המצוה.תקו) איש גדרי בין מישראל אדם

ולויים, מכהנים חוץ אשה, ובין

מג' אחד בשבילם ישחטו אחרים או שישחטו

ליתן  חייב יחד, שלשתן או טהורה בהמה מיני

סא.ב. ב"ק חינוך.ג.ועיין ובמנחת שם, למלך משנה הי"א.ד.ועיין שם ה"י.ה.רמב"ם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתל 

הּמ צוה. חז"למ�רׁש י אמרוּ  הּפ ׁש ט קלד :)לפי חולין ּפ ינחס(עיין בּ זכוּ ת כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נשׂ יא להרג נפׁש וֹ  וּ מסר כּ זבּ י דּ בר על לאֹלקים ׁש קּ נּ א אביהם ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲאבי

בּ מּת נה לעוֹ לם אחריו וּ בניו ואחיו הוּ א זכה ה�ם, קד�ת על מיּ שׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵׁש בט

בּ ידוֹ ' רמח 'ויּ קּ ח כּ נגד בּ זרוֹ ע יתבּ ר�, מאּת וֹ  ז)זוֹ  כה, בּ זכוּ ת(במדבר הלּ חיים , ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

כּ דכתיב ישׂ ראל, ׁש ל צערן על ל)ׁש התּפ לּ ל קו , ויפלּ ל',(תהלים ּפ ינחס 'ויּ עמד ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

קבתּה ' אל 'הא�ה כּ נגד ח)והקּ בה שם הּמ וֹ סר(במדבר ׁש כּ ל למדים וּ מכּ אן . ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

קיּ מת והקּ רן אחריו, וּ לדוֹ רוֹ תיו לוֹ  זוֹ כה בּ פרהסיא ׁש מים ׁש ם וּ מקדּ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 

הבּ א לעוֹ לם רעא)לוֹ  מצוה (רדב "ז) דוד  והרמבּ "ם(מצודת  פל"ט). ח"ג נבוכים  כּ תב(מורה  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הם הלּ חיים לכבוֹ ד, ה' למׁש רתי נּת נוּ  ולכן הם ראׁש ית האלּ וּ  האיברים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִכּ י

ראׁש ית הקּ בה הגּ וּ ף, מן הּמ שׂ ּת רגים האיברים ראׁש ית הזּ רוֹ ע הגּ וּ ף, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵראׁש ית

הלכות  משנה

והקיבה  והלחיים הזרוע לכהן ואין א מהם ,

לאחרים  או לעצמו שוחט בין ואפילו ב חילוק ,

חייב  לכלבים או לרפואה נמצאת ג שוחט .

פטור  טריפה .ד הבהמה

המתנות. מפרק גדרי ימין של הוא והזרוע

אברים  ב' שהן יד, של כף עד הארכובה

בזה  מעורה לחי ה זה של הפרק מן והלחיים .

עם  גדולה, טבעת גרגרת, של הפרק עד

ובצמרן  בעורן לכהן ונותנן שביניהם, .ו הלשון

ונהגו  שבתוכה, ובחלב שעליה בחלב והקיבה

לבעלים  החלב להניח אלו ז הכהנים והרי .

כהונה  מתנות .ח נקראים

והזוכ  המתנות בהן.חיובי נוהג ים אינו

ועוף  מבהמה ט בחיה אדם אוכל .

כאוכל  הוי ולא מתנותיה שהורמו קודם

ולא י טבלים  חולין של בבהמה נוהגת .

חייב יא במוקדשים  בשר מוכר קצב כהן .

לישראל יב במתנות  שנשאת פי על אף כהנת .

אוכל  ישראל ובעלה המתנות אוכלת

המתנות יג בשבילה  מעלה כהן שם אין .

כשימצא  לכהן הדמים ונותן ואוכלן, .יד בדמים

חלל  כהן וכן אוכלת, אינה ספק טו חללה .

בכור  שאם נפשך, ממה במתנות חייב בכור

מתנות  לו יש לאו ואם לכהן, כולו .טז הוא

ערוך  בשולחן מתיש יז ועיין כלאים לענין

חינוך.א.תקו) מנחת א. סעיף ס"א סי' יו"ד ה"א. פ"ט בכורים הל' ה"ה.ב.רמב"ם שם ה"ו.ג.רמב"ם שם

ס"ו.ד. שם ס"ב.ה.יו"ד שם יו"ד הי"ח. שם ס"ג.ו.רמב"ם שם יו"ד הי"ח-יט. שם שם ז.רמב"ם רמב"ם

ס"ד. שם יו"ד ה"א.ח.הי"ט. שם סי"ז.ט.רמב"ם שם יו"ד ה"ה. שם שם י.רמב"ם יו"ד הי"ד. שם רמב"ם

סי"ט.יא.ס"ה. שם יו"ד ה"א. שם סכ"ד.יב.רמב"ם שם יו"ד ה"ט. שם יו"ד יג.רמב"ם ה"כ. שם רמב"ם

ס"ח. ס"י.יד.שם שם ה"כ.טו.יו"ד שם ה"ג.טז.רמב"ם שם רמב"ם יז.רמב"ם ועיין סי"ח. שם יו"ד

ה"ה. שם



המלך מצות  היום  מצות תתלא סדר

ג)הּמ עים יח, דברים  בחיי  ורבינו וברמב "ן שם . דוד במצודת  ׁש האדם(מובא הרמז דּ ר� ועל . ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

'הזּ רע' בּ אכילה, בּ יוֹ תר לקדּ ׁש  צרי� איברים ה�ֹלׁש ה ׁש אלּ וּ  לבּ וֹ  אל ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִיּת ן

נעכּ ל ׁש בּ וֹ  'והקּ בה' הּמ אכל, לוֹ עסים ׁש הם 'הלּ חיים' לּפ ה, הּמ אכל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ביא

הּמ חׁש בוֹ ת כּ נגד והקּ בה והּמ חׁש בה, והדּ בּ וּ ר הּמ עשׂ ה וּ לתקּ ן .יחהּמ אכל. ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

יורה קמ"ב, עשין סמ"ג קמ"ג, עשה מצות המצוות ספר פ"ט, ביכורים הל' רמב"ם קל.: חולין

ס"א. סי' דעה

תקז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ּת רוּ מה ר"ח)להפריׁש  עשׂ ה (מצות ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

גּ דוֹ להצוּ ה  ּת רוּ מה ויצהר ותירוֹ ׁש  הדּ גן מן להפריׁש  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר לכּ הן, ד)ולּת נּה  יח, וגוֹ '(דברים  ויצהר" ּת ירׁש " דּ גנ" 'ראׁש ית ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

לוֹ '. ◌ֶ◌ִּת ּת ן

הלכות  משנה

חייב  כוי וכבש. ועז תיש וכן ולהיפוך וצביה,

חייבת יט במתנות  שותפים בהמת .כ .

ואכילתן. שירצה,נתינתן כהן לכל ונותן

נשואה  ואפילו לכהנת, ואפילו

ואם כא לישראל  לכלבו, אפילו נותנה כהן .

גדולה  דרך צלי לאכלן צריך ונוהג כב אכלן .

הפוסקים  גדולי הרבה ודעת הבית, בזמן

הזה  בזמן גם ז"ל כג שנוהג סופר והחתם נהג כד ,

מתנות  ולהפריש בהמה לשחוט טוב יום בכל

ועוד  לקיימם, שיכול מי ואשרי ממנה, כהונה

ס"א). (סי' דעה ביורה עיין דינים פרטי

מהתורה.תקז) תרומה המצוה,חיוב קיום

אדם  אוכל דכל הרמב"ם דעת

מן  בתרומה חייב הארץ מן וגידולו שנשמר

מדרבנן  שהם הירקות מן חוץ ,א התורה,

חולקים ג והתוס'ב והראב"ד  ראשונים ועוד

ותירוש  דגן מיני ה' רק מהתורה חייב דאינו

וכל  מאלו חוץ המינים שאר וכל בלבד, ויצהר

וחייבים  התורה מן פטורין אילנות פירות

סופרים  .ד מדברי

הפטורים. והפקר פירות עניים מתנות

פטורין  שמיטה ה והקדש פירות ,

א-ח.יח. יח, דברים אברבנאל סי"ז.יט.ע"ע שם יו"ד שם. ה"ז.כ.רמב"ם שם הי"ז כא.רמב"ם שם רמב"ם

ס"ז-ח. שם יו"ד סי"ב-יג.כב.וה"כ. שם יו"ד והכ"ב. ה"כ שם סכ"א.כג.רמב"ם סופר כד.שם חתם שו"ת

ש"א. סימן ה"א.א.תקז)יו"ד פ"ב תרומות הל' ה"ט.ב.רמב"ם פ"א מעשר הל' ד"ה ג.שם נד. בכורות

דרבנן. בעלמא מינין חינוך.ד.ושני מנחת פ"ב. ריש תרומות הל' למלך ומשנה משנה כסף רמב"ם ה.עיין

ה"י-יא. פ"ב תרומות הל'



המלך מצות  היום  מצות סדר תתלב 

הּמ צוה. ׁש למ�רׁש י מחיתם עקּ ר הם ויצהר ותירוֹ ׁש  ׁש הדּ גן לפי ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

לאדם ראוּ י כּ ן על הוּ א, בּ רוּ � לקּ דוֹ ׁש  ׁש יּ � כּ לּ וֹ  והעוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌�◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ריּ וֹ ת,

בּ רוּ � לׁש מוֹ  מּמ נּ וּ  קצת ויפריׁש  בּ רכוֹ , אׁש ר הבּ רכה על בּ וֹ ראוֹ  את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִלזכּ ר

יגּ ע טרם ׁש מים בּ מלאכת ּת מיד העוֹ סקים הכּ הנים למׁש רתיו ויּת ננּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א,

איתא הזּ ה היסוֹ ד וּ מן כּ לל. מּמ נּ וּ  ויהנה האדם יד קלז:)בּ וֹ  'חּט ה(חולין  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ ין הפרׁש  אין האדנוּ ת לזכירוֹ ת כּ י מהּת וֹ רה, הכּ רי' כּ ל את ּפ וֹ טרת ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַאחת

ז"ל רבּ וֹ תינוּ  אבל למעט, בּ וֹ (שם)רב ׁש יּ תעוֹ רר ׁש עוּ ר בּ וֹ  לתת הוֹ סיפוּ  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כּ י המרבּ ה, על כּ מוֹ  הּמ עוּ ט על לבּ וֹ  יׁש ית ֹלא כּ י יוֹ תר, בּ ענין האדם ◌ִ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵלב

הלכות  משנה

פטורה ו פטורין  ממורחת תבואה לקח ,

חייב  ומירח מירוח קודם לקח אבל .ז מתרומה,

לענין  לטמא טהור טבל בין חילוק ואין

.ח תרומה 

שיעור,הפרשתו. לה אין תרומה התורה מן

נותן  יפה עין שיעור חכמים ונתנו

עין  מחמישים, אחד בינוני מארבעים, אחד

משישים  אחד מאומד ט רעה תורמין ומצוה י . ,

היפה  מן .יא להפריש

לתרומה. הקובעים דברים דברים וששה

חצר, א) ומעשר, לתרומה קובעים

לביתו  או לחצירו התבואה שיביא כלומר

כלומר  המקח, ב) מלאכתה, שנגמרה אחר

על  שבישלן כלומר האש, ג) תבואה, המוכר

ה) במלח, כבשן כלומר המלח, ד) האש,

השבת, ו) תרומה, מהן שהפריש התרומה,

עליהן  שבת למעשר יב שנכנס שנקבעו קודם .

ארעי  מהן .יג אוכל

מינו. שאינו על החדש מין מן תורמין אין

ולא  החדש, על הישן מן ולא הישן על

ממין  ולא להיפוך, וכן המחובר, על התלוש מן

על  לארץ חוץ מפירות ולא מינו, שאינו על

ישראל  ארץ מפירות ולא ישראל ארץ פירות

על  הפטור מן לא לארץ, חוץ פירות על

תרם  ואם הפטור, על החיוב מן ולא החיוב,

היפה, על הרע מן לא תרומה, תרומתו אין

שלא  דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר ולא

היבש  מן ולא היבש, על הלח מן ולא נגמרה,

תרומה  תרומתו תרם ואם הלח .יד על

דינים. פרטי שליח שאר ידי על ,טו מפרישין

חבירו טז ובמחשבה  על ומשלו ואיתא יז , ,

כהקדש  חייב יח בשאלה עכו"ם שותפות ,יט .

ה"ה.ו. פ"ו עניים מתנות הל' חולקים.ז.שם שיש חינוך מנחת ועיין ה"ב, פ"ב מעשר הל' רמב"ם ח.שם

הי"ד. ה"א-ב.ט.שם פ"ג ה"ד.י.שם ס"נ.יא.שם שם יו"ד ה"א. פ"ה מעשר יב.שם הל' שם רמב"ם

ספ"א. של"א סי' יו"ד ה"ג. ס"פ.יג.פ"ג שם יו"ד ה"א. שם פ"ה יד.רמב"ם תרומות הל' שם רמב"ם

סנ"א-נב-נג-נד-נה-נו. שם יו"ד סכ"ז.טו.ה"ט-י-יא-יב. שם יו"ד ה"א. פ"ד שם שם טז.רמב"ם הט"ז.רמב"ם

סמ"ד. שם ספ"ג.יז.יו"ד שם יו"ד ה"ב. שם חינוך.יח.רמב"ם סי"א.יט.מנחת שם יו"ד ה"כ. פ"א שם



המלך מצות  היום  מצות תתלג סדר

רב בּ מאכל ׁש יּ שׂ מח והרגּ לוֹ  האדם מּט בע כּ י(חינוך)זה להוֹ רוֹ ת בּ א גּ ם . ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ּפ וֹ טרת אחת 'חּט ה ולכן הנּ תינה, וֹלא ּפ וֹ טר ׁש מוֹ  יתבּ ר� מצות ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ת

והבן הכּ רי', רט)את עשה  מצות הבבלי) (לר"מ מצות .(טעמי  ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יורה קל"ג, עשין סמ"ג קכ"ו, עשה מצות המצוות ספר תרומות, הל' רמב"ם תרומות, מס'

של"ד. סי' דעה

תקח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הגּ ז ראׁש ית ר"ט)מצות עשׂ ה (מצות ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש נּ אמרצוּ ה  לכּ הן, הצּ אן גּ זּ ת ראׁש ית לּת ן הוּ א בּ רוּ � ד)הקּ דוֹ ׁש  יח, (דברים ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

לוֹ '. ּת ּת ן צאנ" גּ ז ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ'וראׁש ית

הּמ צוה. קרחמ�רׁש י בּ פרׁש ת מעשׂ ר בּ מצות לעיל �נּ תבּ אר (מצוה מה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌

וֹלאשצה) בּ קּ רקעוֹ ת ישׂ ראל בּ תוֹ � נחלה להם נתן ׁש ֹּלא ׁש לּ פי ,ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

להם ונתן מאחיהם, מחיתם צר� כּ ל הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  להם זכּ ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַבּ בּ זּ ה,

בּ שׂ ר, אכילת וקבה וּ לחיים וּ זרוֹ ע ויינם, לחמם ׁש הם וּ מעשׂ רוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְּת רוּ מוֹ ת

הלכות  משנה

לארץ  לחוץ שיצאו ישראל ארץ פירות

מרחן  אבל לארץ, בחוץ שמרחן והוא פטורין,

מפני  נפטרו לא כבר ונתחייבו ישראל בארץ

לארץ  לחוץ הלוקחין כ שיצאו על להזהיר ויש .

שנפרש  בבירור שידעו ישראל ארץ פירות

שישראל  בזמן ונוהג ומעשרות. תרומות מהן

ובזמן  ונקבות, בזכרים דאורייתא אדמתן על

דרבנן, או דאורייתא אי הפוסקים נחלקו הזה

אותו. ומאבדין שהוא, כל לכתחילה ומפרישין

החיוב.תקח) לו גדרי שיש מי המצוה, קיום

בעדרו  יותר או כבשים חמש

הגז  בראשית של א חייב הצמר כשגוזז כלומר ,

התורה  ומן לכהן. ממנה חלק נותן הרחלים

שלא  סופרים ומדברי כתרומה, שיעור לה אין

משישים  מאחד .ב יפחות

חייב. צמר מכבשים איזה אלא חייב ואינו

ונקבות  זכרים בכלאים ג בלבד, ונוהג ,

ובטריפה  בגיזה ד ובכוי שיהא עד חייב אינו .

ממשק  פחות לא ושיהיה שלהן סלע, שישים ל

ממשקל  פחות לא מחמישתן אחת כל גיזת

מי"ב  פחות גוזזת מהן אחת היתה סלעים, י"ב

או  סלע שישים גוזזות שחמישתן אע"פ סלע,

סי"ב.כ. שם יו"ד שם. למלך משנה ועיין הכ"ב, שם סי'א.תקח)רמב"ם יו"ד הי"ג. פ"י בכורים הל' רמב"ם

ס"ט. שם.ב.של"ג יו"ד ה"א. שם ס"ב.ג.רמב"ם שם יו"ד ה"ד. שם ה"ז.ד.רמב"ם שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתלד 

מלבּ וּ ׁש יהם, לצר� הגּ ז וראׁש ית קלּ ים, וּ בקדׁש ים קדׁש ים בּ קדׁש י ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחלקם

וּ צרכים הוֹ צאוֹ ת לׁש אר בּ כוֹ רוֹ ת וּ פדיוֹ ן וחרמים הגּ ר וגזל אחזּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌�◌ֲ◌ֵ◌ְוּ שׂ דה

האדם ערב)ׁש צּ רי� מצוה (רדב"ז) דוד  מצודת  כּ תיב(חינוך . דּ הנּ ה טעם עוֹ ד ח ,. (דברים ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

ואמרוּ ד) בלתה', ֹלא מלבּ וּ ׁש יהם,ה'שׂ מלת" את מגהץ היה הענן דּ עּמ וּ ד ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

אהרן בּ זכוּ ת לישׂ ראל בּ א הענן לוֹ 'וועּמ וּ ד ּת ּת ן צאנ" גּ ז 'ראׁש ית ולכן , ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌

הכּ הנים גז)וּ לבניו וראשית  ד "ה שופטים פר' (אייבשיץ ) יהונתן כּ י(תפארת  הרמז דּ ר� ועל . ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌

ישׂ ראל פזוּ רה ּפ זוּ רה,זשׂ ה שׂ ה על וּ לכּפ ר הגּ ז ראׁש ית ויקבּ ל הכּ הן ויבא , ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וּ להצליח להוֹ עיל נׁש מעת תקח)וּ תפלּ תוֹ  מצוה (לידא) מקלט .(עיר ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

יורה קמ"ג, עשין סמ"ג קמ"ד, עשה מצות המצוות ספר פ"ז, בכורים הל' רמב"ם קלה.: חולין

של"א. סי' דעה

הלכות  משנה

פטורין  ראוי ח יותר ואינו קשה צמרן היה .

פטורין  שחור ט ללבישה או אדום הצמר היה .

קודם  וצבעו הצמר גזז חייב, צבע כל או

חייב, שנתנו קודם הלבינו פטור, שנתן

חייב  בידו רחלים צמר המתה י התולש הגוזז .

.יא פטור 

החייבים. חייב בעלים ואבד הפריש

העושה  לכהן, שיתן עד באחריותו

קיימין  דבריו ראשית גיזותיו שותפין יב כל .

חייבין  כשיעור אחד כל בחלק אינו יג שיש .

פטור  מעכו"ם צמר לקח בעכו"ם, ואינו יד נוהג .

שנפדו  קדשים הן ואם במוקדשין, נוהג

.טו חייבין 

פרטים. ושאר להפריש הפרשתה ומצותה

ובין  באמצע בין הפריש בתחילה,

גזז  כך ואחר גיזתה ומכר אחת גזז יצא, בסוף

לראשית  מצטרף הכל כולהו וכן ומכר, שניה

מפרישין  שנים, כמה לאחר אפילו וחייב הגז

וגזזה  אחת רחל לו היה הישן, על החדש מן

מצטרפות  אינן לשיעור עד עוד קנה ואח"כ

הרבה טז לשעבר  לכהנים גיזתו אדם נותן .

ממשקל  פחות לא אחד לכל שיתן ובלבד

הכהן  שילבנו אחר סלעים ונותנין יז חמש .

לישראל, שנשואה פי על ואף לכהנת, אותו

בהמה  הזה יח כמתנות ובזמן הבית, בזמן ונוהג .

דפטור. אילעי כר' עלמא נהוג

כא.ה. יא, כהנא דרב פסיקתא ועיין שם. דברים רש"י ט.ו.ראה יז.ז.תענית נ, יו"ד ח.ירמיה הי"ג. שם

ס"ט. ס"ב.ט.שם שם יו"ד ה"ד. שם בהגה.י.רמב"ם ס"ד שם יו"ד ה"ו. שם שם יא.רמב"ם יו"ד ה"ז. שם

ס"ה-ו.יב.ס"ד. שם יו"ד ה"ח. שם ס"י.יג.רמב"ם שם יו"ד הי"ד. שם יו"ד יד.רמב"ם ה"ט. שם רמב"ם

ס"ז. ה"א-ב-ג.טו.שם שם סי"א-יב.טז.רמב"ם שם יו"ד הט"ו. סי"ג.יז.שם שם יו"ד הט"ז. שם רמב"ם

סי"ד.יח. שם יו"ד הי"ז. שם רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תתלה סדר

תקט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ מׁש מרוֹ ת עוֹ בדין וּ לויּ ם כּ הנים ר"י)להיוֹ ת עשׂ ה (מצות ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

למׁש מרוֹ ת,צוּ ה  בּ ּמ קדּ ׁש  עוֹ בדים והלּ ויּ ם הכּ הנים ׁש יּ היוּ  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ז-ח)ׁש נּ אמר יח , העמדים(דברים הלויּ ם אחיו כּ כל אֹלקיו ה' בּ ׁש ם 'וׁש רת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌

וגוֹ '. יאכלוּ ' כּ חלק חלק וגוֹ '. ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָׁש ם

הּמ צוה. הממנּ יםמ�רׁש י הּמ ל� חילוֹ ת להיוֹ ת מלכוּ ת מּת כסיסי כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌�◌ִ◌

וּ מקוֹ מוֹ  וּ זמנּ וֹ  יוֹ מוֹ  אחד כּ ל יוֹ דעים ּת עשׂ הלׁש רתוֹ  וּ בכ� הקּ בוּ ע, ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

כּ לּ ם יבאוּ  לפעמים ידוּ עים מׁש מרוֹ ת יהיוּ  ֹלא ואם מכוֹ נוֹ , על הּמ לאכה ◌ָ◌�ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

וּ בלי בּ טלה הּמ ל� עבוֹ דת ונמצאת מלּ בא יתעצּ לוּ  ולפעמים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִויׁש רתוּ הוּ ,

הלכות  משנה

המשמרות.תקט) ע"ה מספר רבינו משה

לח' הכהנים את חילק

שמואל  מאיתמר, וד' מאלעזר ד' משמרות,

לעשרים  עוד חילקו ע"ה המלך ודוד הנביא

כל  במקדש עובדים שיהיו משמרות, וארבע

מתחלפין  שבת ובכל אחד, משמר שבוע

כ"ד  שעברו עד נכנס ומשמר יוצא משמר

חלילה  חוזרין ואח"כ .א שבועות

אבל ברגלים. השנה, כל היו אלו ומשמרות

עובד  ברגל שבא כהן כל ברגלים

יחדיו  המשמר אנשי עם ודוקא ב וחולק .

שתי  ובעבודת הרגל מחמת הבאים בקרבנות

עצרת  של הלחם שתי ובחילוק הלחם

ונדבות  נדרים אבל הפנים, לחם ובחילוק

למשמר  שייך הפנים לחם ועבודת ותמידין

כחלק  'חלק שנאמר רגל באותו קבוע שזמנו

האבות' על ממכריו לבד .ג יאכלו

עצמו. בקרבן קרבן כהן לו שיש כהן כל

בכל  למקדש בא זה הרי להקריב שלו

(דברים  שנאמר לעצמו ומקריב שירצה יום

בשם  ושרת וגו'. נפשו אות בכל 'ובא ו-ז) יח,

מקריב  הוא ואשמות חטאות ואפילו ה'',

שלו  קרבנו של והעור עצמו, ידי על ומכפר

אחר  לכהן ליתן רצה ואם לעצמו, ואוכלו הוא,

כרצונו  בו יעשה ובשרו ועורו נותן .ד להקריבו

לאנשי  נותן קרבן, שהביא מום בעל כהן היה

ראוי  שאינו כיון כישראל להקריב משמר

להקריב  יכול אם חולה או זקן היה להקריב,

והעור  שירצה, כהן לכל נותן הדחק ידי על

הדחק  ידי על דאכילה המשמר לאנשי והבשר

אכילה  שמה ורצה ה לא אונן גדול כהן היה .

דבר  כיון שליח עושה ההקרבה על להקריב,

כיון  משמר לאנשי והבשר הוא, הקרבה

אוכל  .ו שאינו

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

שם. משנה וכסף ה"י,



המלך מצות  היום  מצות סדר תתלו 

חינוך)סדר וּ באם(עיין  לזמן, מזּ מן להנּ פׁש  הּמ ל� ה' למׁש רתי הראוּ י מן כּ י גּ ם . ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וינּ פׁש  בּ מׁש מרּת וֹ  אחד כּ ל בּ זריזוּ ת יוֹ תר יעבדוּ  קבוּ עים מׁש מרוֹ ת להם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

גּ דר הוּ א כּ י זוּ לת הבּ לבּ וּ ל. מחמת להנּ פׁש  יוּ כלוּ  ֹלא אם כן ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו,

את זה דּ וֹ חפין היוּ  אי� ידעּת  וּ כבר בּ יניהם, הכּ הנים יתקוֹ טטוּ  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל

סכּ ין טמאת על מצטערין והיוּ  מהם, אחד הכּ ה עד הּמ קדּ ׁש  בּ עבוֹ דת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌�◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶזה

מפרכּ ס ׁש עדין ׁש יּ דעוּ  כג.)עד יומא כּ חלק(עיין 'חלק אלּ וּ  כּ ל לצאת וּ כדי , ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

בּ מׁש מרוֹ ת ריא)יאכלוּ ' עשה מצות הבבלי) (לר"מ מצות  .ז(טעמי ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עשין סמ"ג ל"ו, עשה מצות המצוות ספר פ"ד, המקדש כלי הל' רמב"ם כז. תענית נה: סוכה

קע"ב.

תקי ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

לקסם ש')ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  לקסם, ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � י)הקּ דוֹ ׁש  יח, ב"(דברים יּמ צא 'ֹלא ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

קסמים'. קסם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְוגוֹ '

הּמ צוה. מנעהמ�רׁש י ולכן בּ הם, נמצא דּ בר ׁש רׁש  כּ לּ ם דּ ברים בּ אלּ וּ  כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌�◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ ׁש ביל ויחׁש בוּ  ההמוֹ ן בּ הם יטעוּ  ׁש ּמ א לחוּ ׁש  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

הּפ עלּ וֹ ת ׁש כּ ל ויאמרוּ  הקּ סם בּ עלי להם ׁש יּ גּ ידוּ  מהדּ ברים קצת ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש יּ באוּ 

הלכות  משנה

מעמד. תקנו אנשי הראשונים נביאים

משמרות, כ"ד מעמד אנשי שיתמנו

קרבנות  על לעמוד דישראל שלוחי והם

אחד  ממונה היה משמר כל ועל ציבור,

המעמד  ראש וד'ח הנקרא וג' ב' יום ומתענים .

ישראל  על לה' בתפילות ומרבים ונוהג ט וה' .

הכהונה. בזכרי הבית בזמן

הלאו.תקי) מעשה גדרי העושה זה קוסם

מכל  מחשבתו ומפנה שמסיר

ויש  להיות, העתידים דברים שיאמר הדברים

שגוחן  ויש באבנים, או בחול שמשתמשים

של  במראה מסתכל ויש בקול, וצועק לארץ

מי  ויש ואומר, ומדמה עששית של או ברזל

ומדבר  עליו ונשען מקל בידו ומקבל .א שאוחז

תצח.ז. מצוה המצוות אורות ה"א.ח.וע"ע פ"ו שם ה"ג-ד-ה.ט.רמב"ם עכו"ם א.תקי)שם הל' רמב"ם

ה"ו. פי"א



המלך מצות  היום  מצות תתלז סדר

חס הארץ את ה' עזב ויאמרוּ  והּמ זּ לוֹ ת, הכּ חוֹ ת הם סבּ תם ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

בּ זכוּ תוֹ  הּמ זּ ל לׁש נּ וֹ ת הצּ דּ יק בּ יד כּ ח ׁש יּ ׁש  לדעת חיּ וּ ב יׁש  אבל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוחלילה,

רצב) תעשה  לא  הבבלי) (לר"מ  מצות  טעמי ועיין והרמבּ "ם(חינוך . לא). תעשה  לא  המצוות  (ספר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

מּמ יני בּ מין לחׁש ב וּ מחׁש בּת וֹ  כּ חוֹ  הּמ ניע הוּ א הקּ סמים 'ענין ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ תב

קדם �יּ תחדּ ׁש  מה ׁש יּ גּ ידוּ  כּ די כּ לּ ם הכּ חוֹ ת בּ עלי יעשׂ וּ  כּ אׁש ר ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌�ֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּת נוּ עה,

חזק מהם וה�עוּ ר הּמ חׁש בה כּ ח בּ היוֹ תוֹ  זה להם יתאּמ ת ואמנם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֱהיוֹ תוֹ ,

הוּ אבמאד' אׁש ר בּ דּ ברים החזקה והּמ חׁש בה התבּ וֹ דדוּ ת מדּ ר� זה וכל . ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

בּ הם יׁש  ידיעה מּמ ׁש וּ ת מקוֹ ם וּ מכּ ל �יּ דעוּ , מה בּ הם ידעוּ  להגּ ידוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶרוֹ צה

אלּ א העתידוֹ ת לדעת כּ ח אין בּ �דים ואפלּ וּ  הידיעה. בּ רוּ רה ֹלא כּ י ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַאף

הלכות  משנה

אלא  אסורים, השואלו ואחד הקוסם ואחד

מכות  אותו מכין והשואל לוקה שהקוסם

.ג מרדות 

הקוסם. ז"ל דרכי הרמב"ם שהוא ד והעיד

ומהם  אחת. פעם במערב זה ראה

וזה  צורות, בו ויעשה החול שמיישר מי

מי  ומהם במערב, אדם בני הרבה יעשו

ויאריך  עור בחתיכות דקים אבנים שישליך

וכו', דברים יספר כך ואחר בהם להביט

תמיד  אותם ועשו בינינו מפורסם וזה

ע"כ  והישמעאליות, הישמעאלים לעינינו

אותו  ששואלין כתב קמג) (סי' והסמ"ק

ידי  על או השם ידי על שיהיה כל ואומר

והסמ"ג  השבעות. ידי על או כתב ה שדים

בודקין  לדרך כשיוצאין קסמים 'קוסם

מעץ  קסמים ולוקחין צאתם קודם בקסמים

מניח  שני ומצד אחד, מצד אותם מקלפין

נמצאת  כשנפל אם מיד, וזורקו הקליפה

עוד, זורק ואח"כ איש, זהו למעלה הקליפה

זה  אומר למעלה עולה הלבן מחשוף אם

סימן  זהו אשה כך ואחר איש הרי אשה,

ואחר  תחילה נראה הלבן מחשוף ואם טוב,

רע, וזה איש כך ואחר אשה הקליפה, כך

בינונית, זה בשניהם למעלה הקליפה ואם

כתבתי  והרי באשקלונא', כן עושים ועדיין

כזה  אופן כל והכלל אופנים כמה לך

אסור. בו וכיוצא

דינים. פרטים לשאול שאר לחולה ואסור

נפשות  סכנת דליכא היכא .ו בקסמים

טעם  טוב ובשו"ת פ"ד) (כלל בחכ"א ועיין

באנשים  מ"ח) סי' (ח"ב תליתאי ודעת

וחלילה  שולחן על ידיהם שמניחים הקוסמים

זמן  ובכל מקום בכל ונוהג כן. לעשות

ונקבות. בזכרים

סג.ב. מצוה (רדב"ז) דוד במצודת  ה"ז.ג.הביאו שם רמב"ם ועיין קע"ח. סי' יו"ד המצוות,ד.טור בספר עיין

המדויק. א.ה.לשונו ס"ק קע"ט סימן יו"ד ש"ך נ"ב, שם.ו.לאוין יו"ד ש"ך



המלך מצות  היום  מצות סדר תתלח 

ׁש מץ בּ וֹ  יׁש  זה וכל הקּ דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה אסרה ולכן ה-מאלית, דּ ר� ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

זרה חינוך)עבוֹ דה גם ועיין סג. מצוה (רדב"ז) דוד .(מצודת  ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יורה נ"ב, לאוין סמ"ג ל"א, תעשה לא המצוות ספר פ"א, עכו"ם הל' רמב"ם סה: סנהדרין

קמ"ג. סי' סמ"ק קע"ט, סי' דעה

תקיא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

וּ מכ�ף מעוֹ נן ב+ יּמ צא ש"א)ֹלא ּת עשׂ ה (ֹלא ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  כּ �וּ ף, מעשׂ ה לעשׂ וֹ ת ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � י)הקּ דוֹ ׁש  יח , (דברים ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וּ מכ�ף'. וּ מנחׁש  מעוֹ נן וגוֹ ' ב" יּמ צא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ'ֹלא

הּמ צוה. רז"למ�רׁש י �אמרוּ  סז:)מה כּ ׁש פים,(סנהדרין  ׁש מן נקרא 'לּמ ה ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הוּ א הכּ �וּ ף ענין כּ י ּפ רוּ ׁש  מעלה'. ׁש ל ּפ מליא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ כחיׁש ים

ואבנים עשׂ בים בּ מיני ּת חבּ וּ לוֹ ת המכ�פים דּ בריםאׁש יּ עשׂ וּ  הרבּ ה וכן ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לרׁש עים, לחבּ ל ׁש נּ בראוּ  חבּ לה מּמ לאכי רׁש ם לקבּ ל עצמוֹ  האדם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהכין

הלכות  משנה

הלאו.תקיא) שום גדרי לעשות אסור

והעושה  כשוף, מעשה

סקילה, חייב ובהתראה במזיד כשפים מעשה

ובשוגג  כרת, חייב במזיד התראה ובלא

מעשה  כעושה שנראה עינים אחיזת חטאת,

מרדות  מכת אותו לוקין עושה .ב ואינו

המותרים. כשפים דברים לעשות מותר

בו  יש ואם סכנה, בו שיש לחולה

הש"ך  אחד אבר והב"ח ג סכנת הרש"ל בשם

חולי  משום בו שיש דכל מתירין, ויש אוסר

להציל  כישוף לעשות ואפילו ענין. בכל מותר

מותר  לו שעשו הכישוף לעיין ד מן מותר .

מעשה  ולעשות יצירה ומיהו ה בספר .

ח"ו  ינקה לא הקדושים בשמות המשתמש

מי  הללו בדורות נמצא שלא רע, מכל

ובטהרה  בקדושה .ו שישתמש

דינים. פרטי כישוף,שאר ידי על דבר נעשה

ידי  על ונעשה מאכל דבר הוא אם

המכשף  ואם לאכלו, אסור ישראל מכשף

לאכלו  מותר ממכשף ז עכו"ם ללמוד ומותר .

ודוקא  ולהורות, להבין כישוף עניני מין שאינו

מין  מכשף סתם אבל מין, שאינו בו שיודעין

להבין  אפילו ממנו ללמוד ואסור הוא

בקיאין ח ולהורות  להיות חייבים והסנהדרין .

החינוך.א.תקיא) לשון משמע ב.עיין שגגות בהל' אך חינוך. המצוות, ספר הט"ו. פי"א עכו"ם הל' רמב"ם

חינוך. במנחת ועיין וחטאת, כרת בו סק"א.ג.שאין קע"ט סי' סט"ו.ה.שם.ד.יו"ד שם מהרח"ו.ו.יו"ד

סקי"ח.ז. שם כ"ג.ח.ש"ך ס"ק ש"ך ועיין סי"ט. שם יו"ד



המלך מצות  היום  מצות תתלט סדר

יפה הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  עשׂ ה הכּ ל כּ י בּ ראׁש ית, סדר מכחיׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים

סז)טבּ עּת וֹ  מצוה  (רדב "ז) דוד  מצודת  ׁש עה(עיין  ואוֹ מר העּת ים יכוּ ן בּ כׁש פיו וזה , ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אמר והוּ א טוֹ בה היא למעלה וגם לעוֹ לם טוֹ בה ׁש היא אפׁש ר רעה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָזוֹ 

רעה בּ עת רצוֹ ן עת מחליף טעוּ תוֹ  לפי נמצא להּפ וּ �, וכן רעה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש היא

בּ זמנּ ם ּפ נים כּ ל על מלּ היוֹ ת הּפ עלּ וֹ ת ׁש ּמ עכּ ב ועוֹ ד לעוֹ לם, רעה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌�◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵוּ מביא

סא) מצוה שם דוד  מצודת  הראוּ יוֹ ת(עיין ידוּ עוֹ ת בּ ׁש עוֹ ת לעשׂ וֹ תם ׁש יּ כוּ נוּ  וּ מהם .ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

יתבּ ר� כּ ל מיּ וֹ צר בּ טחוֹ נם מסירים זה ידי ועל מעשׂ יהם, בּ הם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

הרבּ ים, חסדיו על בּ בטחם לטוֹ ב עּמ וֹ  חפץ כּ ל הּמ ׁש לים ׁש הוּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְׁש מוֹ 

יג)כּ דכתיב יח , אֹלקי"'(דברים ה' עם ּת היה לא 'ּת מים הבבלי) (לר"מ  מצות  (טעמי  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌

חינוך) ועיין רצג . .תעשה
סמ"ק צ"ב, לאוין סמ"ג ל"ד, תעשה לא המצוות ספר פי"א, עכו"ם הל' רמב"ם סז: סנהדרין

קע"ט. סי' דעה יורה קל"ח, סי'

הלכות  משנה

ולהבחין  לידע כדי הכישופים, בחכמת

או  האסור דרך על עשה אם בהמכשף

איסור  נתבאר לא במכשפים ולשאול המותר.

תהיה' 'תמים משום אסור אבל ויש י בתורה, .

ויש  מדאורייתא דאסור להו דסבירא פוסקים

מדרבנן  אלא דאינו מקום יא סוברים ומכל .

למאן  אפילו לו לכשף לעכו"ם לומר אסור

דרבנן  אלא שאינו .יב דאמר

זרה. עבודה בכלל הוי דוד אי ובמצודת

אלו  דכל כתב סב-סג) (מצוה להרדב"ז

כתב  וכן זרה, עבודה שמץ בהם יש הלאוין

הוא. יעבור ואל יהרג בכלל כן ואם החינוך,

או  סחורה ולעשות המכשף לתמוך ואסור

חסדים, גמילות עמו ולעשות צדקה לו ליתן

דבכלל  כיון שמחייהו, תמיכה דבר כל הכלל

הוא  מן יג יהרג במיתה שהם אלו דכל ונראה .

ובכל  מקום בכל ונוהג לתומכם. אסור התורה

ונקבות. בזכרים זמן

יא.ט. ג, קבלת חינוך.י.ע"פ ג.יא.מנחת אות שיק ומהר"ם חכמים, ר"נ יב.משנת מצוה חינוך מנחת

א. ס"ק שם יו"ד תשובה דרכי ועיין חכמים, משנת שי"ק.יג.בשם מהר"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתמ 

תקיב ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

חבר ש"ב)חוֹ בר ּת עשׂ ה (ֹלא ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

לעשׂ וֹ תהזהיר  ׁש ֹּלא כּ לוֹ מר חבר, לחבר ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

ׁש נּ אמר יזּ יקוּ , ׁש ֹּלא בּ חיּ וֹ ת י-יא)הׁש בּ עוֹ ת יח ב"(דברים יּמ צא 'ֹלא ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

חבר'. וחבר ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְוגוֹ '.

הּמ צוה. בּ לׁש וֹ ןמ�רׁש י ׁש אינם דּ ברים ׁש ּמ דבּ ר מי הוּ א חבר חוֹ בר כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌

על וכ� כּ � ׁש האוֹ מר ׁש אוֹ מר עד מוֹ עיל ׁש זּ ה בּ דעּת וֹ  וּ מעלה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַעם,

וּ בכלל נזּ ק. אינוֹ  האדם על וכ� כּ � והאוֹ מר מזּ יק, אינוֹ  העקרב על אוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

נחׁש ים אוֹ  החיּ וֹ ת וחוֹ בר הקּ דוֹ ׁש ים, בּ �מוֹ ת הׁש בּ עוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה מי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶזה

וׁש מוֹ ת הׁש בּ עוֹ ת ידי על ה�דים את המחבּ ר וכן אחד, מקוֹ ם אל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועקרבּ ים

הלכות  משנה

חבר.תקיב) חובר יש פירוש חבר החובר

מדבר א מפרשים  שהוא

שלא  העקרב או הנחש אל דברים בלחש

מפרשים  ויש נחשים ב יזיקו, ומצרף שמחבר

ידי  על אחד למקום חיות שאר או ועקרבים

זה  ידי ועל דבר שום בידו שאוחז או לחש,

בכלל  הכל דינא ולענין .ג מלחש,

לחשים. ללחוש דיני מותר עקרב שנשכו מי

שאין  פי על ואף בשבת, אפילו עליו

התירו  הוא ומסוכן הואיל כלום, מועיל הדבר

עליו  דעתו תטרוד שלא שרודפים ד כדי מי .

כדי  לחבור מותר ועקרבים נחשים אחריו

יזיקוהו  לילך ה שלא לכתחילה אסור ומיהו ,

בזה, ולהשתמש ועקרבים נחשים במקום

מעצמו  הלך ואם הקדושים, בשמות ואפילו

אין  שימש ואם בהם להשתמש אסור ונסתכן

הבא  לעולם חלק או ו לו המכה על הלוחש .

מן  פסוק אומר כך ואחר ורוקק החולה על

אינו  ואם הבא, לעולם חלק לו אין התורה

סכנה  ובמקום איכא, מיהו איסורא רוקק

פסוק ז מותר  עליו קורין אין שנפגע תינוק .ח .

עליו  להגן פסוק לקרוא מותר הבריא

ליכא ט מהמזיקין  לע"ז דבלשון אומרים ויש .

בלשון  אפילו ליזהר טוב וברוקק איסור,

מותר י לע"ז  עליו וללחוש האיזור למדוד .

בשבת  .יא אפילו

קמיעות. בקמיעות דיני להתרפאות מותר

לישא  ומותר שמות, בהם יש אפילו

ה"י.א.תקיב) פי"א עכו"ם הל' קע"ט ב.רמב "ם סי' יו"ד שם, וברש "י סה. סנהדרין גמרא  בשם חינוך עיין

חינוך.ג.ס"ה. מנחת שם, יו"ד ס"ו.ד.טור שם יו"ד הי"א. שם ס"ז.ה.רמב"ם שם ג'ו.יו"ד סי' סמ"ק

החסיד  ס"ח.ז.ר"י שם ס"ט.ח.יו"ד שם יו"ד הי"ב. שם ס"י.ט.רמב"ם שם יו"ד שם. רמ"א י.רמב"ם

ס"ח. שם ס"ז.יא.יו"ד ש"ו סי' או"ח סי"א. שם יו"ד



המלך מצות  היום  מצות תתמא סדר

כּ ח וּ מכּ ירים ויוֹ דעים מבינים אינם והעקרב ׁש הנּ חׁש  ואף הּמ זּ יקים. ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר

והּמ בין היּ וֹ דע הוּ א בּ �מים עליהם הממנּ ה ה-ר אבל הּמ ׁש בּ יעוֹ , ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌�◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַה�ם

למעלה ושׂ ר מזּ ל לוֹ  ׁש אין למּט ה עשׂ ב ל" אין כּ י ידעּת  וּ כבר ,יבההׁש בּ עה, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יצירת הּפ וּ � לעשׂ וֹ ת ה�ם בּ ׁש ם לׁש נּ וֹ תוהּמ ׁש בּ יע בּ הׁש בּ עתוֹ  גּ וֹ רם נמצא ם ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

חבר ונעשׂ ה רצוֹ נוֹ , להּפ � כּ ל יוֹ צר מל� ׁש ל בּ ׁש רביטוֹ  וּ מׁש ּת ּמ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת פקידם,

האֹלקית הכּ וּ נה הּפ וּ � הּמ זּ יקים את ׁש ּמ חבּ ר חבּ לה וּ למלאכי מׁש חית ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלאיׁש 

לוֹ קה סב)ולכן מצוה (רדב"ז ) דוד  .(מצודת  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

סמ"ק נ"ד, לאוין סמ"ג ל"ה, תעשה לא המצוות ספר פי"א, עכו"ם הל' רמב"ם סה. סנהדרין

קע"ט. סי' דעה יורה קמ"א, סי'

תקיג ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ אוֹ ב לׁש אל ש"ג)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  אוֹ ב, בּ בעל לׁש אל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � י-יא)הקּ דוֹ ׁש  יח, 'ֹלא(דברים ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

אוֹ ב'. ׁש אל וגוֹ '. ב" ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּמ צא

הלכות  משנה

אבל  יחלה, שלא פסוקים בהם שיש קמיעות

להתרפאות  בשבת יג לא בהן לצאת אין ומיהו ,

ומנוסה  בבדוק לא .יד אם

שיש כללים. כל לחשים שאר בכל הכלל וזה

דרכי  משום בו אין רפואה משום בו

באותם  אלא ללחוש אסור ולא האמורי,

מועיל  ואינה כל טו שבדקו כתבו ומיהו .

הזה  בזמן להשתמש שאין המקובלים

ופסוקין  מלאכים של בהשבעות או בקמיעין

בו  דהעוסק טז וכיוצא חסידים בספר וכתב ,

אדם  בזרעו. או ח"ו טוב סופו יהיה לא בהם

ותפילות  ומזמורים פסוקים לומר מותר בריא

מצרות  וינצל קריאתם, זכות עליו שתגן

בדברי  מתרפא משום בזה ואין ומזיקין,

בזכרים יז תורה  זמן ובכל מקום בכל ונוהג .

לוקין  והנשאל לוקה מעשה והעושה ונקבות,

מרדות. מכת אותו

באוב.תקיג) לעיל השואל עיין המצוה דיני

והתם  רנ"ה-רנ"ו, במצוה

לשאול  שלא הזהיר וכאן לעשות, שלא מיירי

פי  על אף אוב, בבעל השואל והנה בהם.

הוא  השואל בסקילה, עצמו אוב שבעל

ו.יב. י, סי"ב.יג.בר"ר שם סכ"ה.יד.יו"ד ש"א סי' או"ח הי"ד. פי"ט שבת הל' יו"ד טו.רמב"ם משה דרכי

ג. אות סט"ז.טז.שם שם יו"ד ס"י.יז.רמ"א שם יו"ד הי"ב. שם עכו"ם הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתמב 

הּמ צוה. רז"למ�רׁש י סה.)אמרוּ  הנּ קרא(סנהדרין כּ �וּ ף מין הוּ א ׁש האוֹ ב ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אׁש ר ה�חי מבּ ית הּמ ת את מעלה והוּ א מ�חיוֹ , המדבּ ר ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ'ּפ יתוֹ ם'

האבּ רבּ נאלאלוֹ  וכתב ט -יג). יח , אמרה(דברים  אוֹ ב ׁש הבּ עלת ראינוּ  'וּ מאׁש ר ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

יא)לׁש אוּ ל כח, א מבּ ני(שמואל הּמ תים הם ׁש האוֹ בוֹ ת ידענוּ  לּ �', אעלה מי 'את ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מּת חת מדבּ ר הוּ א כּ אלּ וּ  ונראה בּ חכמתוֹ  אוֹ תם מעלה בּ זה ׁש היּ וֹ דע ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאדם,

ׁש כּ תב כּ מוֹ  ד)לארץ, כט, אמרת�(ישעיה וּ מעפר קוֹ ל� מארץ כּ אוֹ ב 'והיה ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ראׁש ית סדרי לׁש נּ וֹ ת רוֹ צה זה מעשׂ ה העוֹ שׂ ה כּ י ספק אין והנּ ה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת צפצף''.

מנוּ חה להם ונתן הּמ תים וּ בין החיּ ים בּ ין הבדּ יל אׁש ר ה' רצוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְולהפ�

הזּ ה לעוֹ לם לחזר וּ מרגּ יזם בּ א וזה הבּ א, לשעה)לעוֹ לם רק  לוֹ (אפילו וּ להגּ יד ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌

מאּת נוּ  הנּ סּת רוֹ ת סד)עתידוֹ ת מצוה  (רדב "ז) דוד  מצודת ׁש אוּ ל(עיין ׁש העלה וּ כמוֹ  , ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌

הלכות  משנה

כיון  ואם מרדות, מכת אותו ומכין באזהרה

לוקה  מאמרן כפי ועשה ורש"י ב מעשיו .

דהשואל  כתב באזהרה) ד"ה (סד. סנהדרין

ד"ה  (שם והתוס' תפנו', ד'לא בלאו עובר

הסמ"ג  כתב וכן עליו, השיגו בהן) והנשאל

שנאמר  כרת יש בפונה שהרי ל"ו) (לאוין

האובות  אל תפנה אשר 'והנפש ו) כ, (ויקרא

בלבד, באזהרה בהן והנשאל והכרתי', וגו'

מזו, וגדולה כרש"י כתב פ) (סי' היראים אבל

שם. עיין

שדים. מי מעשה ויש אסור, שדים מעשה

הגניבה, על בהם לישאל שמתיר

אף  בשדים השבעה ידי ועל בהם, וכיוצא

דהעוסקין  כתבו כבר מקום מכל מתירין, שיש

נפשו  ושומר בשלום, מהם נפטרים לא בה

מהם  .ג ירחיק

פרטים. בכח שאר היה האיך תמהו ורבים

הנביא  שמואל נשמת להכניס אוב בעל

הקדוש  שראה דלפי ז"ל הרדב"ז וכתב לגופו,

ליכנס  הטומאה רוח היה שמזומן הוא ברוך

כי  וקדושה, טהורה כלי שהוא הצדיק בגוף

להם  יש האלו הקטרות ידי על פנים כל על

רעות  מהרוחות אחת להכניס לפעול כח קצת

כדי  בקרוב, שמת המת גוף בתוך שבטומאה

ברקיע, הכריזו כבר אשר העתידות להודיע

הקדוש  הגוף על הוא ברוך הקדוש חס לכך

כי  בגופו, שתכנס לנשמתו ורמז שמואל של

מעט  להצטער צדיק לאותו לו היה מוטב

הרוחות  מאחת הטהור גופו שיטמא מבלי

כתב  ר"ה סימן חסידים ובספר החיצוניות.

יקח  אשה איזה שידע חלום משאלות שימנע

תהיה  תמים שנאמר וזה יצליח, דבר ובאיזה

לבי  סליק דרב ב' ק"ז ב"מ ועי' אלקיך. ה' עם

פיתום.א.תקיג) ד"ה שם הי"ד.ב.רש"י פי"א עכו"ם הל' סט"ז.ג.רמב"ם קע"ט סי' יו"ד



המלך מצות  היום  מצות תתמג סדר

הכחׁש ת ל" ואין למחר, להיוֹ ת �עתיד מה כּ ל לוֹ  ׁש יּ גּ יד הנּ ביא ׁש מוּ אל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

נׁש מת להׁש יב הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ׁש הצר� מזּ וֹ  יוֹ תר מעלה ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌�◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ מליא

מיתה הּת וֹ רה חיּ בּת וּ  ולכן גּ וּ פוֹ , אל סו )ׁש מוּ אל מצוה שם  .(עיין  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ל"ו-לז, לאוין סמ"ג ל"ו-לז, תעשה לא המצוות ספר פי"א, עכו"ם הל' רמב"ם סה. סנהדרין

קע"ט. סי' דעה יורה פ', סי' יראים

תקיד ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

בּ ידּ עוֹ ני לׁש אל ש"ד)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  בּ ידּ עוֹ ני, לׁש אל ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � י-יא)הקּ דוֹ ׁש  יח 'ֹלא(דברים  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וידּ עני'. וגוֹ '. ב" ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּמ צא

הּמ צוה. לנמ�רׁש י רז"לּפ רׁש וּ  סה :)וּ  ׁש ּמ שׂ ים(סנהדרין ענין הוּ א היּ דּ עוֹ ני כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

על העצם את וּ מדבּ ר ּפ יו לתוֹ � ידּ וּ ע ׁש �מּה  היה עצם ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַהמכ�ף

כּ �וּ ף הבּ וֹ רא,אידי בּ רצוֹ ן ׁש ֹּלא הבּ ריאה סדר ׁש ּמ כחיׁש  הּט עם בּ זה וגם . ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ כחוֹ ת התק�רוּ תוֹ  ידי על מדבּ ר העצם יעשׂ ה וּ פעלּ וֹ תיו בּ מעשׂ יו ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

וּ בהׁש בּ עוֹ ת חבּ לה וּ מלאכי סז)הּט מאה מצוה (רדב "ז) דוד  מצודת  ידי(עיין  ועל , ַ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הלכות  משנה

היה  יודע ופרש"י דעבד, מאי עבד קברי,

על  וקבר ללחוש קבר כל על ולהבין הקברות

דעבד  מאי עבד פי' ובערוך מת, מיתה באיזה

זמן  ובכל מקום בכל ונוהג חלום . שאלת ע"י

ונקבות. בזכרים

מלקות.תקיד) בו יש קיום אם דיני קצת

הקודמת  במצוה עיין המצוה,

ז"ל  האחרונים ונחלקו הוא. אחד אי ב והכל

ז"ל  הרמב"ם וכתב זה. לאו על ג לוקין

ועשה  מעשיו כיון ואם לוקה, אין דהשואל

בלא  אפילו אמרינן ולא לוקה, מאמרן כפי

חסמה  כמו ליה דהוי חייב יהא  מעשה עשה

דיבורו  ידי דעל כיון מעשה ליה דהוי בקול

בהמה  גבי רק שייך דלא מעשה, איתעביד

לומר  אדם גבי לא אבל דעת, בעלת הוי דלא

נעשה, גרמתו ידי דעל מעשה עושה דהשואל

כתבו  כן דעת, בר הוא אוב דהעושה כיון

עניות  ולפי חינוך. ומנחת חכמים המשנת

שוטה  לחרש שאל כן דאם נראה, לא דעתי

ידעוני.א.תקיד) ד"ה סה. שם רש"י סנהדרין ב.ראה הל' משנה ולחם חכמים משנת בשם חינוך מנחת עיין

ה"ד. הי"ד.ג.פי"ט פי"א עכו"ם הל'



המלך מצות  היום  מצות סדר תתמד 

ונוֹ תן וקיטוֹ ר בּ לחׁש  הבאי בּ דברי וּ בוֹ טח עתידוֹ ת, קצת ידבּ ר אלּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌�◌ְּפ עלּ וֹ ת

מאּת וֹ  נגזר הכּ ל כּ י ׁש מוֹ . יתבּ ר� כּ ל מיּ וֹ צר בּ טחוֹ נוֹ  וּ מסיר ּפ נים, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלהם

יפנה ולּמ ה להפכּ וֹ , אוֹ  לטוֹ ב גּ זרוֹ תיו יתחדּ ׁש וּ  מעשׂ יו הכׁש ר וּ לפי ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיתבּ ר�,

חלילה חלילה בּ מקרה ׁש הכּ ל לחׁש ב הּת הוּ  הבבלי)אחרי (לר"מ מצות  טעמי (עיין ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רצז) תעשה המכ�ףלא כּ מוֹ  מיתה נתחיּ ב העוֹ ן חמר וּ מחמת שם , דוד  (מצודת  ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

סו ) בּ ׁש נימצוה רגילים זמן בּ אוֹ תוֹ  העּמ ים ׁש היוּ  לפי הּפ ׁש ט דּ ר� ועל .ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ילמדוּ  ׁש ֹּלא כּ די בּ הם הכּ תוּ ב החמיר הּת וֹ עבוֹ ת, מ�אר יוֹ תר אלּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִענינים

ישׂ ראל שם)אוֹ תם דוד .(מצודת  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הקודמת. במצוה לעיל עיין מקומות מראה

הלכות  משנה

אבל  דחייב, נמי הכי דעת בעלי שאינם וקטן

עושה  דאינו דכיון פשוט דעתי עניות לפי

מתחייב  מצינו לא ולעולם חייב, אינו מעשה

כפי  עשה אם אבל חבירו, מעשה ידי על

לוקה. מאמרו

ידעוני. דאית מיני א) הם: ידעוני מיני ותרי

ביה  דליכא ב) העצם. מעשה ביה

בניחוש  בעתידות המדבר דהיינו מעשה,

ומפני  'ידעוני', ונקרא בפיו עצם שימת מבלי

משימים  העתידות צופים המדברים שרוב

ידעוני  נקראים עתידות הצופים כל ולכן עצם

הכולל  שם .ד שהוא

פרטים. גוי שאר מידעוני לשאול .ה ואסור

בכוכבים  שואלין חולה ו ואין ולצורך ,

אמרו ז מותר  אבל לשאול, אלא אסור ואינו .

ומפורסם  שידוע דבר או שאלה, בלי לו

על  יסמוך ולא עצמו ימנע המזל כנגד שהוא

בשני  להתחיל שלא נוהגין ולכן הנס,

במילוי  אלא נשים נושאין ואין וברביעי

חודש  בראש ללמוד להתחיל ונהגו .ח הלבנה,

על  עוד ועובר זה, לאו על עובר והשואל

תהיה' ז"ל ט 'תמים דהרמב"ם ודע כתב י .

בהם  ואין הם והבל שקר כולן אלו דדברים

אינו  אלו בדברים המאמין וכל ותועלת, ממש

הראשונים  גדולי אבל הכסילים, מן אלא

שיש יא והאחרונים  והסכימו עליו חלקו כולם

המציאות  להכחיש אפשר ושאי ממש, בהם

הוא, כן שהדבר שהעידו חז"ל ודברי

עתיקים. והדברים

פ"י.ד. ריש עכו"ם הל' לח"מ א.ה.עיין ס"ק שם י"ד תשובה ודרכי ר"נ, מצוה לעיל חינוך מנחת יו"ד ו.עיין

ס"א. קע"ט ב.ז.סי' ס"ק שם תשובה ופתחי סק"א, שם ס"ב.ח.ש"ך שם שם.ט.יו"ד שהל'י.ש"ך

הט"ז. פי"א י"ג.יא.עכו"ם ס"ק שם יו"ד הגר"א ביאור ת"ה. סימן ח"ג הרדב"ז שו"ת



המלך מצות  היום  מצות תתמה סדר

תקטו ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הּמ תים אל לדרׁש  ש"ה)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  הּמ תים, אל לדרׁש  ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � י-יא)הקּ דוֹ ׁש  יח 'ֹלא(דברים ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

הּמ תים'. אל ודרׁש  וגוֹ '. ב" ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּמ צא

הּמ צוה. רז"למ�רׁש י אמרוּ  הּמ תים אל דּ ריׁש ה ענין סה :)כּ י ׁש זּ ה(סנהדרין  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מה לוֹ  להגּ יד הּמ ת ׁש יּ בא כּ די הקּ ברוֹ ת בּ בית ולן עצמוֹ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ רעיב

לּמ ת הׁש בּ עוֹ ת ועוֹ שׂ ים קטרת וּ מקטירים דּ ברים ׁש אוֹ מרים ויׁש  �יּ ׁש אל,ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש זּ ה אלּ א האוֹ ב, כּ בעל הוּ א וענינוֹ  ׁש אלתוֹ . על לוֹ  ויגּ יד בּ חלוֹ ם הּמ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ֶׁש יּ בא

ה�ד את וזה הּמ ת את מׁש בּ יע וזה בּ הקיץ, וזה מצוה בּ חלוֹ ם (רדב"ז ) דוד (מצודת  ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

ואםסד) טוֹ ב אם הּמ ת נפׁש  את מטריח הוּ א כּ י הּפ ׁש ט דּ ר� על והּט עם .ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

כּ בר וקנאתם שׂ נאתם גּ ם החיּ ים מבּ ין נסּת לּ ק כּ בר והוּ א לוֹ , להגּ יד לבא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַרע

הלכות  משנה

האיסור.תקטו) אסור גדרי המצוה, קיום

ללון  ולילך עצמו להרעיב

רוח  עליו שתשרה כדי הקברות לבית

להמת  והשבעות תחבולות ולעשות הטומאה,

שישאל  מה לו הרדב"ז א להגיד וכתב .

לאחד  ראיתי 'וכן סד) מצוה דוד (במצודת

החולה  את משביע שהיה החכמים מן

מה  בחלום לו להגיד לבוא גוסס כשהוא

אלא  בכלל זה שגם  אומר ואני צריך, שהוא

החי  את משביע שהוא כיון עליו לוקין שאין

המת'. את ולא

פרטים. ושאר המותרים ולא מעשים

יח:) (ברכות שאיתא ממה תקשה

בבית  השנה בראש ולן שהלך חסיד מהאי

זו  עם זו מספרות רוחות שתי ושמע הקברות

החסיד  דהתם הפרגוד, מאחורי ששמעה מה

סיפרו  לא הם וגם פעולה שום עשה לא

שסיפרו  מה שמע החסיד אלא כלום לחסיד

ופש  לזה, ממה זה עיון צריך דקצת אלא וט .

מפקיד  הוה דאבוה משמואל (שם) שאמרו

גביה  הוה לא ושמואל נפשיה, ונח דיתמי זוזי

אזל  דיתמי, זוזי אכיל בר ליה קרי הוה

בר  אבא בעינא להו ואמר מות לחצר אבתרה

היכא  דיתמי זוזי ושאלו דשמואל, אבוה אבא

תחבולות, עשה לא נמי דהתם ואולי לו, והגיד

אבוה  ולטובת היתומים לטובת היה וגם

עיון. וצריך דיתמי, זוזי שהפקיד דשמואל

ערוך  לשוב ב ובשולחן החולה להשביע פסק

מותר, ישאל אשר לו להגיד מיתה לאחר אליו

סי"ג.א.תקטו) קע"ט סי' יו"ד הי"ג. פי"א עכו"ם הל' סי"ד.ב.רמב"ם שם יו"ד



המלך מצות  היום  מצות סדר תתמו 

גּ וֹ רם ׁש זּ ה הבּ א העוֹ לם עניני לוֹ  להגּ יד מטריחוֹ  הוּ א אם ׁש כּ ן וכל ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאבדה,

ּת דרׁש  אל מּמ " וּ בּמ פלא סוֹ ד וּ מגלּ ה רכיל הוֹ ל� שם)להיוֹ ת דוד ועל(מצודת  . ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌

אוֹ תם רוֹ עה והוּ א דּ וּ מה, ׁש �מוֹ  לשׂ ר מסוּ רים הּמ תים כּ ל כּ י הּס וֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶדּ ר�

כּ וֹ פה הׁש בּ עוֹ תיו ידי על וזה חכמתוֹ . גּ זרה אׁש ר הזּ מן כּ פי עליהם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָוּ פקיד

ׁש ל ּת פקידוֹ  את מׁש נּ ה נמצא לוֹ , להגּ יד לבא הּמ ת לנפׁש  רׁש וּ ת לתת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַל-ר

מעשׂ יו רע על מּמ נּ וּ  נפרע בּ מוֹ תוֹ  הוּ א וגם שם)ה-ר, דוד  הוּ א(מצודת  והכּ לל . ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ כתיב יג)מה יח, אֹלקי"'(דברים  ה' עם ּת היה סא)'ּת מים מצוה שם דוד  .(מצודת  ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌

סי' סמ"ק מ', לאוין סמ"ג ל"ח, תעשה לא המצוות ספר פי"א, עכו"ם הל' רמב"ם סה: סנהדרין

קע"ט. סי' דעה יורה קמ"ב,

תקטז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הנּ ביא בּ קוֹ ל רי"א)לׁש מע עשׂ ה (מצות ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אוֹ תנוּ צוּ ה  �יּ צוּ ה מה כּ כל ה' נביא כּ ל בּ קוֹ ל לׁש מע הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר זרה, מעבוֹ דה חוּ ץ טו )לעשׂ וֹ ת יח , מאחי"(דברים מקּ רבּ " 'נביא ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

ּת ׁש מעוּ ן'. אליו אֹלקי" ה' ל" יקים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָכּ מני

הלכות  משנה

אינו  אם מותו לאחר אפילו מתירין ויש

ליזהר  ויש רוחו. אלא מת של גופו משביע

שלא  וצדיקים אבות קברי על כשהולכים

אל  'ודורש בכלל דהוה דבר שום מהם יבקשו

המתים  אצל להתפלל מותר אבל המתים',

פרק  בריש כדאמרינן רחמים עלינו שיבקשו

תקפ"א) (סי' חיים באורח ועיין דתענית, ב'

(ס"ק  שם אברהם ובמגן שם, משה בדרכי

בזכרים ג ט"ז) זמן ובכל מקום בכל ונוהג .

לוקה. מעשה ועשה עליה ועובר ונקבות,

וליתן  צדיקים וקברי אבות קברי לבקר ומצוה

נשמתם. בעד צדקה

המצוה.תקטז) אצלינו גדרי שנתאמת נביא

אדם  כגון אמת, נביא שהוא

ראוי  שהוא מתחילתו בו יודעים שהיינו

על  בהם שנתעלה ובמעשיו בחכמתו לנבואה

בקדושתה  הנבואה בדרכי ומהלך גילו, בני כל

ומופת  אות ועשה בא כך ואחר ופרישותה,

והמופת, האות ובא שלחו ב"ה שהאל ואמר

ס"ח.ג. אלעזר מנחת ובשו"ת רצ"ג. סי' או"ח שי"ק מהר"ם ובשו"ת



המלך מצות  היום  מצות תתמז סדר

הּמ צוה. לחזּ קמ�רׁש י מגּמ תוֹ  ותמיד ה' לנביא ׁש נּ תחזּ ק מאחר כּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מׁש חוֹ  כּ י יתבּ ר� ה�ם צוּ וּ י ּפ י על מעשׂ יו וכל והּמ צוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

מבּ ני וּ מעּט ים לכ�, ׁש זּ כה הדּ וֹ ר ואׁש רי לטוֹ בתנוּ , בּ חזּ יוֹ ן ידבּ ר ואליו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלנביא,

וראׁש וֹ  בּ ארץ רגלוֹ  מאד, גּ דוֹ ל הּס לּ ם כּ י אליה, ועוֹ לים בּ ּה  זוֹ כים ֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌�◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעליּ ה

הוּ א דּ וֹ רוֹ ת בּ כּמ ה אנׁש ים ורבבוֹ ת אלפים מאלפי ואחד ה�מימה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע

בּ הגּ יע כּ י הּת וֹ רה צוּ יתנוּ  ולכן לכ�, ׁש ראוּ י בּ דוֹ ר ורק זוֹ , למעלה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ -יג

אמת, נביא הוּ א כּ י אצלנוּ  ויתבּ רר הזּ את, הּמ עלה אל בּ דּ וֹ ר יחידי ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִאיׁש 

דּ בריו לכל לׁש מע בּ הר(חינוך)מצוה כּ אליּ הוּ  ׁש עה לפי מצוה בּ בּט וּ ל ואפלּ וּ  , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌

וחיּ ב ה�כינה על כּ חוֹ לק עליו והחוֹ לק הדּ ת, לחזּ ק כּ ן צוּ ה ה' כּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהכּ רמל,

כּ יון מיתה חיּ ב נבוּ אתוֹ  כּ בׁש  אוֹ  עצמוֹ  ּפ י על העוֹ בר הנּ ביא וגם ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמיתה,

ה' דּ בר על חינוך)ׁש עבר ועיין תקי "ו. מצוה (חאגיז) המצות  אלה .(עיין ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

קע"ב, עשה מצות המצוות ספר ופ"ט, פ"ז התורה יסודי הל' רמב"ם צ: יבמות פט. סנהדרין

כ"ה. סי' סמ"ק י', עשין סמ"ג

הלכות  משנה

ממנו  לשמוע על א מצוה לעבור צוה אפילו .

נשמע  הכרמל בהר כאליהו שעה לפי המצוה

זרה  מעבודה חוץ שעה, לפי שהיה והוא לו,

נביא  דברי על והעובר כלל, לו שומעין דאין

מיתה  הרמב"ם ב חייב ודעת בעובר ג . דדוקא

ברוך  הקדוש מפי נצטוה שכך שאמר בדבר

ד"ה  פט: (סנהדרין התוספות דעת אבל הוא,

אפילו  לו לשמוע דמצוה הכרמל) בהר אליהו

ממצוות  מצוה על לעבור עצמו דעת כשאומר

מצוה  על שאמר נביא לשעה, התורה

זה  הרי קלה, מצוה אפילו לעולם, שנעקרת

לו  שומעין  ואין בחנק ומיתתו מיתה .ד חייב

זו. מצוה על לעבור דרכים אם שאר  וכן

מפי  שלמדנו דבר לעקור רצה

לו  צוה שה' התורה בדיני שאמר או השמועה,

זה  הרי פלוני, כדברי והלכה הוא כך שהדין

שהרי  אות, שעשה פי על אף שקר, נביא

'לא  יב) ל, (דברים שאמרה התורה מכחיש

היא' על ה בשמים שעבר נביא הלאו ובכלל .

לאכול  שלא שנצטווה עדו כגון עצמו, דברי

נבואתו  והכובש ואכל, השקר לנביא וציית

זה  מפסוק כן גם  חייב אמרה ולא לו שנאמרה

חבריו  בו ומתרין ישמיע, לא דקרינן

.ו הנביאים 

פרטים. ושאר הנביא שכבש יונה ויונה

לטובת  נפשו למסור שרצה לפי נבואתו 

הקדמה) בא (פר' במכילתא כמפורש ישראל

יד) צו ושם ח. ויקרא (תנחומא ובחז"ל

ה"ז.א.תקטז) פ"ז התורה יסודי הל' ה"ג.ב.רמב"ם פ"ט ה"ד.ה.שם.ד.שם.ג.שם ה"ג.ו.שם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתמח 

תקיז ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ל�קר להתנבּ א ש"ו)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נּ אמרהזהיר  ל�קר, ה' בּ ׁש ם להתנבּ אות ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � (דברים הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כ) צוּ יתיויח, ֹלא אׁש ר את בּ ׁש מי דּ בר לדבּ ר יזיד אׁש ר הנּ ביא ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ'א�

◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר'.

הּמ צוה. ׁש הוּ אמ�רׁש י רבּ ה, ורעה גּ דוֹ ל חרבּ ן בּ זה ׁש היה לפי הוּ א, גּ לוּ י ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌�◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

כּ וֹ פר הוּ א והרי ה�לוֹ ם, עליו רבּ נוּ  מׁש ה עד ה' בּ נביא דּ פי ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ַמּט יל

הנּ ביאים וכל רבּ נוּ  מׁש ה בּ נבוּ את להאמין ּת וֹ רה אמרה ׁש בּ פרוּ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָומין,

אחריו והבּ אים ה' נביא ּפ י על ׁש נּ אמרה הדּ ת בּ עקּ ר וגם אחריו, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהבּ אים

ׁש ּמ א(חינוך) וחלילה חס ה�ם צוּ ם ֹלא אׁש ר דּ ברים לאמר בּ ליּ על וּ בקוּ ם ,ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נגררים ויהיוּ  לגרע אוֹ  להוֹ סיף ויבא בּ דבריו, ההמוֹ ן ויטעה לדבריו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַיאמינוּ 

חינוך)אחריו ועיין רחצ. תעשה לא  הבבלי) (לר"מ  מצות  האּמ ה(טעמי גּ רמה רעה וכּמ ה . ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌�◌ָ◌

כּ י בּ דמיוֹ נם ׁש עלה עד האל, נביא ׁש הוּ א מי לכל ׁש האמינוּ  מּפ ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהידוּ עה

הלכות  משנה

הכי  דאפילו אלא לתשובה, קרובים שהעכו"ם

כל ז נענש  ונקבות בזכרים זו מצוה ונוהגת .

הזה. בזמן ואפילו אמת נביא שימצא זמן

על  שניתנה פי על אף תורה דברי על והעובר

בכל  עובר אינו מקום מכל הנביאים, אדון ידי

תשמעון', ד'אליו לאו משום כשיעבור מצוה

ומצוה  מצוה לכל עונש יעדה .ח דהתורה

הלאו.תקיז) להתנבא גדרי הראוי נביא

ה', ציוהו לא אשר בדבר וניבא

טמא,אפילו  טמא ועל טהור טהור על אמר

והוא  אחר לנביא זו נבואה נאמרה ואפילו

השקר  נביא בכלל זה הרי עצמו, בשם אמרה

בחנק  ובהתראה בעדים מיתת א ומיתתו ואין .

ואחד  שבעים של דין בבית אלא שקר .ב נביא

בשקרו. מכירים נדע איך האיך תאמר ואם

לעבוד  שמתנבא כגון ניבא, ששקר

עתידות  שאמר או שעה, לפי אף זרה עבודה

או  ישראל על טוב שדיבר או הרשות, בדבר

שקר, נביא זה הרי הדבר בא ולא יחיד, על

ברוך  הקדוש מפי טוב דבר יצא לא דמעולם

מחצה  באה ואפילו אחת, אלא בו וחזר הוא

ארצה, ה' מדבר יפול לא כי בא, לא ומחצה

פט: סנהדרין הש"ס ע"פ חינוך מנחת חינוך.ז.ועיין חינוך.ח.מנחת מנחת ב, שורש המצוות ספר רמב"ן

ה"ז-ח.א.תקיז) פ"ה עכו"ם הל' ה"ט.ב.רמב"ם שם



המלך מצות  היום  מצות תתמט סדר

יׁש "וּ  ישׂ ראל הּפ וֹ ׁש ע האחרוֹ ן וזכרוֹ )זה ׁש מוֹ  דּ ברי(י ּמ ח בּ ּט ל ׁש מוֹ  יּמ ח הנּ וֹ צרי ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אליו וה�וֹ מעין עצמוֹ  את והוֹ ציא חדׁש ה, בּ אחרת והחליפּה  הקּ דוֹ ׁש ה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּת וֹ רה

לעוֹ לם ּת ׁש ּת נּ ה וֹלא הׁש ּת נּ ה ֹלא הקּ דוֹ ׁש ה ּת וֹ רתנוּ  בּ אמת אמנם הכּ לל, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמן

מה) מצוה (רדב "ז) דוד  ואחר(מצודת  מצוֹ ת ׁש בע נח לבני צוּ ה ׁש בּ ּת חלּ ה ּפ י על ואף .ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

גּ רע ֹלא ׁש הרי יתבּ ר� בּ וֹ  רצוֹ ן ׁש נּ וּ י זה אין לישׂ ראל, מצוֹ ת ּת רי"ג צוּ ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָכּ �

ה�למה בּ ידיעתוֹ  הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  וידע עליהן, הוֹ סיף אלּ א בּ ּט ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוֹלא

וּ בני עליהם, העמיס וֹלא אלּ וּ , אפלּ וּ  לקבּ ל יכוֹ לים היוּ  ֹלא נח בּ ני ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר

בּ הם ׁש יּ זכּ וּ  כּ די להם הרבּ ה וּ לפיכ� הּמ צוֹ ת על ולסבּ ל לקבּ ל יכוֹ לין ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הבּ א העוֹ לם שם)לחיּ י דוד  .(מצודת ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

סמ"ק ל"ד, לאוין סמ"ג כ"ז, תעשה לא המצוות ספר פ"ה, עכו"ם הל' רמב"ם פט. סנהדרין

קט"ו. סי'

הלכות  משנה

שיבוא  הנביא שיאמר הפורעניות דברי אבל

זו  שנה או ימות, פלוני שיאמר כגון לעולם,

אינו  בא, ולא בזה וכיוצא ומלחמה רעב יהיה

ורב  אפים ארך הוא ברוך שהקדוש שקר נביא

תשובה  שעשו ואפשר הרעה, על וניחם חסד

להם  שתלה או נינוה, כאנשי להם ונסלח

יבחן  לבד טובה שבדברי למדת הא כחזקיה,

הנביאים ג הנביא  חבריו עליו שהעידו נביא .

לברר  אפשר שאי נבואה בדבר העיד ששקר

שקר  נביא זה הרי ראוי ד זולתם שאינו אדם .

בנבואה  לי נאמרה וכך כך ואמר נביא להיות

בשם  אמר ואם כן, לומר דאסור גב על אף

לא  מקום מכל בלאו, עובר הוא ברוך הקדוש

לכך  ראוי שאינו לפי שקר נביא .ה נקרא

שחוק. כששאלו דרך לחבירו לומר ואסור

זה  כי בנבואה אני יודע ומשיב לך מנין

ההגהות  לשון וזה דאורייתא , איסור

שלא ו מיימוניות  אדם יזהר הלכך רא"מ 'כתב

ברוך  הקדוש ושחוק חוכא דרך אפילו יאמר

אדם  בני שראיתי ולפי כך, לי אמר הוא

כתבתי' הדבר שעוון מרגישין ואין כך אומרין

בזכרים  זמן ובכל מקום בכל ונוהג עכ"ל.

נביאים. להיות הראויים ונקבות

ה"ד.ג. פ"י התורה יסודי הל' חינוך.ד.רמב"ם מנחת ה"ז.ה.עיין פ"ז שם רמב"ם פ"ה ו.עיין עכו"ם הל'

א. אות ה"ח



המלך מצות  היום  מצות סדר תתנ 

תקיח ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

זרה עבוֹ דה בּ ׁש ם להתנבּ א ש"ז)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

זרההזהיר  עבוֹ דה בּ ׁש ם להתנבּ אות ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � ׁש נּ אמרהקּ דוֹ ׁש  , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כ) יח, אחרים'.(דברים אֹלהים בּ ׁש ם ידבּ ר ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ'ואׁש ר

הּמ צוה. אלּ אמ�רׁש י אּס וּ ר, אּס וּ ר ועל הּת ר הּת ר על ונבּ א בּ א ׁש אפלּ וּ  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מיּ ד ּפ לוֹ נית זרה העבוֹ דה צוּ תה ׁש כּ � זרה עבוֹ דה בּ ׁש ם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש אמרוֹ 

וּ ביחוּ ד בּ עקּ ר כּ וֹ פר הוּ א מיּ ד זרה עבוֹ דה בּ ׁש ם ׁש בּ א דּ מאחר מיתה, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַחיּ ב

ּת וֹ רה וירדה נׁש בּ רים, בּ וֹ רוֹ ת לוֹ  לחצב חיּ ים מים בּ אר והנּ יח יתבּ ר�, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש מוֹ 

האּס וּ ר להם יּת יר כּ � ואחר וּ מּת ר, אסוּ ר להם יגּ יד וּ בּת חלּ ה דּ עּת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלסוֹ ף

הלכות  משנה

הלאו.תקיח) בשם גדרי המתנבא נביא

האומר  כיצד, זרה עבודה

כוכב  או פלונית, כוכבים עבודת לי אמרה

שלא  או וכך, כך לעשות שמצוה פלוני

את  לטמא ההלכה את כיון אפילו לעשות,

בו  התרו אם הטהור, את ולטהר הטמא

מכלל  שלו ואזהרה בחנק, זה הרי בעדים

אחרים  אלהים 'ושם יג) כג, (שמות שנאמר

תזכירו' עם א לא ותשובה דין לערוך ואסור .

ממנו  שואלין ואין זרה, עבודה בשם המתנבא

משגיחין  אין מעצמו עשה ואם ומופת, אות

באותות  המחשב וכל בו, מהרהרין ואין עליו

תעשה  בלא עובר אמת הן שמא .ב שלו

ד'פרטים. זרה בעבודה שיש למד נמצאת

עבודה  עובדי היו כיצד, הא מיתות,

עובדיה  היו ואם בסקילה, מיתתן יחידים זרה

עצמה  והעיר בסייף, מיתתן העיר רוב

זה  ובכלל בחנק. בשמה והמתנבא בשריפה,

זרה  עבודה לעבוד צוה ב"ה שהאל האומר

מיתתו ג פלונית  שקר שנביא כתבנו ולעיל .

מתנבא  ואם ואחד, שבעים של דין בבית

ומסית  שקר נביא ליה דהוה זרה בעבודה

ואחד  שבעים של דין בית בעי אי עיון .ד צריך

אדם  יאמר שלא הלאו ובכלל הסמ"ג וכתב

פלונית, זרה עבודה בצד לי שמור לחבירו

שם  להזכיר אסור ענין שבכל הדין והוא

זרה  עבודה היא כן אם אלא זרה עבודה

ומה  שמה, להזכיר שמותר בתורה שנכתבה

ההווה  דבר לי' 'שמור יאמר שלא שכתב

להזכירה. שלא הדין הוא אבל תפש,

עבודה  בשם נשבע או ובכלל זרה.נודר

והנשבע  זרה עבודה בשם הנודר הלא

סג:) (סנהדרין דאמרינן והוא לוקה. בשמה

העכו"ם  עם שותפות שיעשה לאדם 'אסור

ה"ו.א.תקיח) פ"ה עכו"ם הל' ה"ז.ב.רמב"ם ה"ה.ג.שם פ"ט יסה"ת הל' חינוך.ד.רמב"ם מנחת



המלך מצות  היום  מצות תתנא סדר

כּ לוֹ מר ׁש ּת וּ ף, ידי על זרה לעבוֹ דה יפּת ם כּ � ואחר החמוּ ר, כּ � ואחר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהקּ ל

כּ ח יׁש  בּ ּה  ׁש גּ ם ׁש יּ אמין אלּ א לה', ׁש יּ עבד בּ רצוֹ נּה  זרה העבוֹ דה ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶׁש גּ ם

לגמרי בּ ה' לכּפ ר ׁש יּ בא עד וחלילה, חס לא לפעל הבבלי ) (לר"מ מצות  (טעמי ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

רצט) וּ מחרתעשה כּ � עשׂ ה לוֹ  אוֹ מר היּ וֹ ם הרע היּ צר דּ ר� הוּ א 'כּ � כּ י .ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ועוֹ בד' והוֹ ל� זרה עבוֹ דה ועבד ל� ׁש אוֹ מר עד כּ � ידבּ רהאוֹ מר ואי� . ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וּ כמוֹ הם מתים גּ וּ ׁש ים ׁש הם ידבּ רוּ  וֹלא להם וּ פה אחרים אֹלהים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

עוֹ שׂ יהם שם)יהיוּ  מצות  .(טעמי ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

סמ"ק ל"ה, לאוין סמ"ג כ"ו, תעשה לא המצוות ספר פ"ה, עכו"ם הל' רמב"ם פט. סנהדרין

קי"ד. סי'

תקיט ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

ׁש קר נביא מלּ הרג נפחד ש"ח)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש ֹּלאהזהיר  הוּ א בּ רוּ � ׁש נּ אמרהקּ דוֹ ׁש  ׁש קר, נביא מלּ הרג וּ להתּפ חד לירא ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כב) יח , מּמ נּ וּ '.(דברים תגוּ ר ֹלא הנּ ביא דּ בּ רוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ'בּ זדוֹ ן

הלכות  משנה

זרה  בעבודה ונשבע שבועה לו יתחייב שמא

זהו  פיך'', על ישמע 'לא אמרה והתורה שלו

ישמע  ד'לא שאומר שני ובלשון אחד, בלשון

איסור  לן נפקא למדיח, אזהרה פיך' על

עבודה  בשם ולידור לישבע לאחרים לגרום

ועיין  תזכירו'. לא אחרים אלהים מ'שם  זרה

עם  שותפות ולענין קמ"ז), (סי' דעה ביורה

קנ"ו) (סי' חיים באורח עיין הזה בזמן עכו"ם

ביורה  אפרים וביד קע"ו), (סי' משפט ובחושן

זמן  ובכל מקום בכל ונוהג קמ"ז). (סי' דעה

ונקבות. בזכרים

הלאו.תקיט) פי גדרי על אף השקר נביא

גרע  ולא הוסיף ולא השם בשם שמתנבא

בחנק  מיתתו הקדושה מתורתינו וכל א כלום ,

מפני  השקר נביא מהריגת עצמו המונע

עובר  זה הרי הנבואה בדרכי שהולך מעלתו

חובה, עליו מלמד עצמו והמונע תעשה, בלא

הרי  מעלתו, מחמת מדבריו וירא הפוחד או

הלאו  בכלל .ב הוא

היזק. מפני מפני הירא ממנו הירא אבל

שיכול  באופן שהוא כגון נפשות , סכנת

זה. בלאו עובר אינו בנפשו ולהזיקו להרגו

ומונע  ממון היזק  חשש רק ליכא אם ומיהו

לפזר  צריך שהרי זה, בלאו עובר זה בשביל

יג:ה. נדה קה: ה"ח.א.תקיט)שבת פ"ה עכו"ם הל' ה"ט.ב.רמב"ם שם



המלך מצות  היום  מצות סדר תתנב 

הּמ צוה. ׁש ֹּלאמ�רׁש י זה על הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  הזהיר הּפ ׁש ט דּ ר� על ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

נביא, קראוֹ  והּת וֹ רה ה�כינה, עם ׁש דּ בּ ר נביא נהרג אי� ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַלוֹ מר

ננּ יח בּ פיו, היה ה' וּ דבר דּ בּ ר אמת ימיו כּ ל ׁש הרי חוֹ בה עליו נלּמ ד ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהאי�

כּ ן ּת אמר אל אצלוֹ , הוּ א ׁש גגה כּ י וּ גדלּ תוֹ  חׁש יבוּ תוֹ  לרב הּפ עם אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַלוֹ 

בּ קיּ וּ ם התנבּ א בּ ראׁש וֹ נה בּ מרמה, הרבּ ים את להכׁש יל בּ דעּת וֹ  ׁש בּ א ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְדּ כיון

בּ ּט וּ לם על כּ � ואחר ש )הּמ צוֹ ת תעשה  לא הבבלי) (לר"מ מצות  טעמי ואפלּ וּ (עיין , ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש �קר אחר חברוֹ  אלּ א כּ ן נצטוּ ה ׁש ֹּלא בּ פיו ׁש �קר אלּ א קיּ וּ מם על ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתנבּ א

להוֹ ציא בּ נפׁש וֹ  ׁש הרהיב דּ מאחר בּ ּט וּ לּה . הוּ א זה קיּ וּ מוֹ  נמצא הוּ א, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ פיו

בּ חזקת דּ רכיו וכל הוּ א רׁש ע ׁש לחוֹ  ֹלא אׁש ר ה�ם בּ ׁש ם ׁש קר ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְדּ בר

בּ נפׁש וֹ  ׁש הרהיב דּ מאחר האמּת ית. ה' בּ אמוּ נת חּס רוֹ ן בּ וֹ  יׁש  כּ י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌�◌ְמקלקלים,

וּ ׁש טר הקּ דוֹ ׁש ה, מּת וֹ רתנוּ  אחד דּ בר מכחיׁש  נמצא ה' בּ ׁש ם בּ ׁש קר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר

ואיננּ וּ  הכּ ל, ּפ סוּ ל וחלילה חס נמצא כּ לּ וֹ , נפסל ּפ סוּ ל אחד דּ בר בּ וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌�◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא

אֹלקים כּ איׁש  נראה התנהגוּ תוֹ  ואם ויאמר. יעשׂ ה אׁש ר בּ כל בּ וֹ  לסמ� ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָראוּ י

להרגוֹ . וּ מצוה הוּ א טמא בּ נטיעוֹ ת וּ מקצּ ץ הוּ א צבוּ ע ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָקדוֹ ׁש ,

סמ"ק ל"ה, לאוין סמ"ג כ"ט, תעשה לא המצוות ספר פ"ה, עכו"ם הל' רמב"ם טז. סנהדרין

י"ג. סי'

הלכות  משנה

תעשה  בלא לעבור שלא ממונו ואפשר ג כל .

לאו  דעל קל"ט) (סי' יאיר החוות דעת לפי

ממונו, כל לפזר צריך אין מעשה בו שאין

י"ז), (סי' דעה ביורה שערים בבית למרן ועיין

ממונו  כל לבזבז צריך אין נמי הכי זה ולפי

מעשה. בו שאין לאו דהוה

'ואיכא אזהרה. מ"ה) (מצוה ז"ל הרדב"ז וכתב

מפורשת, אזהרה בזה שאין למידק

אזהרה  לאו הנביא' ד'אך כ) יח, (דברים דקרא

אם  אלא עונש דאינו לן קיימא ואנן משמע,

לא  שאם דבר של בטעמו ושמעתי הזהיר, כן

רשות  שיהיה משמע הוה העונש אלא כתב

לפיכך  העונש, לקבל מנת על לעבור לאדם

חפץ  לא כי מזה, אותו למנוע הלאו בא

פן ד להמיתנו  השמר הוי דלא דאע"ג נמי אי .

דכתב  כיון נמי אי הוא. מיעוטא אך ואל,

אמר  כאלו הוי צויתיו' לא 'אשר שם) (דברים

עכ"ל. צויתיך' שלא מה תדבר שלא מצוה אני

בידינו  אז כי בישובן וישראל הבית בזמן ונוהג

בהגה.ג. ס"א קנ"ז סי' תקט"ז.ד.יו"ד מצוה מנ"ח עיין



המלך מצות  היום  מצות תתנג סדר

תקכמצ וה ִ◌ְ◌ָ◌

מקלט ערי רי"ב)להבדּ יל עשׂ ה (מצות ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ישׂ ראלצוּ ה  בּ ארץ הלויּ ם מערי מקלט ערי ׁש ׁש  להבדּ יל הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר בּ ׁש גגה, נפׁש  מכּ ה ׁש ּמ ה ב -ג)וּ להכניס יט ערים(דברים 'ׁש לוֹ ׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הדּ ר�'. ל" ּת כין וגוֹ '. ארצ" בּ תוֹ � ל� ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת בדּ יל

הּמ צוה. הכּ תוּ במ�רׁש י �בּ אר ד)מה הוֹ רג(שם, וגוֹ ' רוֹ צח' ׁש ּמ ה 'לנוּ ס ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לׁש ם' מּת מל לוֹ  שׂ נא ֹלא 'והוּ א בּ ׁש גגה אנּ האנפׁש  ׁש ה' אלּ א ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

הדּ םבלידוֹ  גּ וֹ אל יהרגהוּ  ׁש ֹּלא בּ הצּ לתוֹ  להׁש ּת דּ ל ראוּ י איג, לפטרוֹ  וּ מיהוּ  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

על זכוּ ת וּ מגלגּ לין למאד הוּ א גּ דוֹ ל עוֹ ן סוֹ ף דּ סוֹ ף לוֹ , אנּ ה ׁש ה' אף ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר

חיּ ב ידי על וחוֹ ב זכּ אי טוֹ בדידי ֹלא נפׁש  דּ עת בּ לי וגם ׁש הוּ אה. ֹלא ואם , ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

הלכות  משנה

בית  פי על נידון שקר ונביא נפשות, דיני לדון

הזה  בזמן נוהג ומיהו ואחד, שבעים של דין

ישראל  המייראים עכו"ם לעבוד בהמסיתים

(סמ"ק). אלקינו אמונת על

ומשיח.תקכ) ויהושע משה הפרשת

הבדיל  מקלט ערי שלש

הבדיל  ושלש הירדן בעבר ע"ה רבינו משה

בה, והחזיקו לארץ ישראל כנשנכנסו יהושע

מקלט  ערי שש הכל קולטת ו סך אחת ואין .

(במדבר  שנאמר שנאמר כולן שיובדלו עד

תהיינה' מקלט ערי 'שש יג) המלך ז לה, ובימי .

השש  אלו על שלשה עוד יוסיפו המשיח

וקניזי  בקיני מוסיפין והיכן 'ויספת', שנאמר

.ח וקדמוני 

הדרכים. להכין תיקון דין בית חייבים

ולתקנם  מקלט לערי הדרכים

וכל  מכשול כל ומסירין אמות, ל"ב ולהרחיבן

ולא  גבוה תל לא בדרך מניחין ואין תקלה,

לעכב  שלא כדי גשר ועושין נהר, ולא גיא

דרכים,ט הבורח  להכין שולחין באדר ובט"ו .

דמים  שופכים כאילו נתרשלו בפרשת י ואם .

שיכיר  כדי מקלט, מקלט כותבים היו דרכים

לשם  ויפנה  .יא הרוצח

רוצחים. דשכיחי בעבר מקומות והנה

ג' היו ומחצה שבטים לב' בירדן

שבטים  ט' שהיו ישראל ארץ ולכל מקלט, ערי

רוצחים  גלעד בארץ שהיו לפי שלש, ומחצה

רוצחים  מגדלת אינה הקודש ואדמת .יב הרבה,

מב.א.תקכ) ד, יג.ב.ודברים כא, שמות גם ריג.ג.עיין עשה מצות הבבלי) (לר"מ מצות טעמי שבת ד.ע"ע

י: מכות ועיין ב.ה.לב. יט, משלי ה"ב.ו.ע"פ פ"ח רוצח הל' ה"ג.ז.רמב"ם ה"ד.ח.שם שם ט.שם

ה"ו.י.ה"ה. ה"ה.יא.שם י.יב.שם ט: מכות



המלך מצות  היום  מצות סדר תתנד 

עוֹ ן מכּפ רת וגלוּ ת ידוֹ , על חוֹ בוֹ  מגלגּ לין היוּ  ֹלא מצוה חיּ ב (רדב "ז) דוד (מצודת  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

גּ דוֹ לתפא) הכּ הן בּ מיתת הכּ תוּ ב וּ תלאוֹ  להגןיג. ּת פלּ תוֹ  הוֹ עילה ׁש ֹּלא לפי ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

זה ׁש ל מיתתוֹ  על ימּת ין בּ ימיו, ּת קלה וארע כּ זה מכׁש וֹ ל ולכןידעל , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ֹּלא הגּ וֹ לים לכל וּ מזוֹ ן מים מסּפ קוֹ ת היוּ  גּ דוֹ לים כּ הנים ׁש ל ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִאּמ וֹ תיהם

בּ ניהם מיתת על שם)טויתּפ לּ לוּ  דוד  וכל(מצודת  מכּפ רת צדּ יקים ׁש ּמ יתת וּ לפי , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בּ מוֹ ת ולכן הדּ וֹ ר, כּ ל על מכּפ רת וה�לוֹ ם חסד אוֹ הב מאחיו גּ דוֹ ל כּ הן ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

הזּ ה ל�וֹ גג גּ ם יכּפ ר הגּ דוֹ ל .טזהכּ הן ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

ע"ו. עשין סמ"ג קפ"ב, עשה מצות המצוות ספר פ"ח, רוצח הל' רמב"ם ט: מכות

תקכא ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הרוֹ צח על לחוּ ס ש"ט)ׁש ֹּלא ּת עשׂ ה (ֹלא ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

אוֹ הזהיר  חברוֹ  את ׁש יּ הרג מי על וּ לרחם לחוּ ס ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ � הקּ דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר מאיבריו, אחד יג)יחּס ר יט, עליו'.(דברים  עינ" תחוֹ ס 'ֹלא ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הלכות  משנה

הלויים. ערי על מ"ב עיר מ"ב הוסיפו ועוד

כן  גם ומגרשיהן ואותן ללויים והם אלו,

מקלט יז קולטות  ערי לאלו, אלו בין ומה .

ורוצח  לדעת שלא ובין לדעת בין קולטות

קולטות  אינן עיר מ"ב דירה, שכר מעלה אינו

דירה  שכר מעלה ורוצח לדעת (ועיין יח אלא

ת"ח). מצוה לעיל

פרטים. לא שאר עיירות אותן עושין אין

אין  בינונית, אלא קטנות ולא גדולות

מים  לתוכן מכניסין מים העיר יט שם ותחום .

ונופו  תחום בתוך העומד אילן כמוה. קולט

נקלט  הנוף תחת משיגיע לתחום, חוץ .כ נוטה

אדמתן, על שישראל בזמן זו מצוה ונוהגת

והבית  והציבור המלך על מוטלת מצוה והוא

במלך  בימינו אי"ה וכן לתקן, בידם שהם דין

אמן. במהרה לנו שיתגלה המשיח

הלאו.תקכא) על גדרי לחוס דין לבית אסור

יאמרו  ולא במזיד, נפש הורג

וכבר  כי הואיל תועלת ומה הראשון נהרג

בהריגתו, מתרשלין ונמצאו זה, את נהרוג

קנס  שנתחייב מי על לחוס שלא הלאו ובכלל

עשה, בכוונה שלא זה הוא עני יאמרו שלא

חנינה  בלא לו שיש כל ממנו מגבין .א אלא

כדי  המחוייב מלענוש עין שהעלימו דין ובית

כה.יג. לה, יא:יד.במדבר מכות וראה שם. יא.טו.רש"י עשה טז.מכות מצות הבבלי) (לר"מ מצות טעמי עיין

ה"ט.יז.קעג. שם ה"י.יח.רמב"ם ה"ח.יט.שם הי"א.כ.שם ה"ד.א.תקכא)שם פ"כ סנהדרין הל' רמב"ם



המלך מצות  היום  מצות תתנה סדר

הּמ צוה. ה�נימ�רׁש י גּ ם נהרג לּמ ה כּ בר זה ונהרג הוֹ איל ּת אמר ׁש ֹּלא ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

וּ נבער הּמ זּ יקים את נסיר ֹלא ׁש אם נאבדוּ , נפׁש וֹ ת ׁש ני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא

בּ לעוּ  חיּ ים רעהוּ  את איׁש  מקּ רבּ נוּ , הנּ קי וּ מלאהבהדּ ם היּ �וּ ב יתקיּ ם וֹלא , ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

דּ מים רעט)הארץ מצוה  ח"ד  (לאנגנר) המצות  אור בּ הצּ להג(עיין הּת וֹ רה ׁש קּ דמה וּ לפי . ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הדּ ם גּ וֹ אל מיּ ד בּ הצּ לתוֹ  וּ להׁש ּת דּ ל בּ ׁש גגה נפׁש  ההוֹ רג על וּ לרחם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָלחוּ ס

והגם להרגוֹ , ׁש ֹּלא ּפ נים כּ ל על זה על גּ ם לרחם נטעה וֹלא יהרגנּ וּ , ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא

ׁש נּ אמר בּ דּ ין להצּ ילוֹ  כה)ׁש נּ צטוּ ינוּ  לה, ּת וֹ רה(במדבר הזהירה העדה', 'והצּ ילוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

רׁש עים רחמי כּ י וּ לענׁש וֹ  להרגוֹ  וּ מצוה עליו, נחוּ ס ֹלא בּ דּ ין נתחיּ ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם

ׁש יּ תּפ �טדאכזרי קדם לחתכוֹ  מצוה אחד בּ איבר ׁש נּ דבּ ק הּמ תּפ �ט וּ כחלי , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

אחרים הוּ א יהרג ּת הרגנּ וּ  ֹלא ׁש אם זה, כּ ן הגּ וּ ף, הרעהבּ כל 'וּ בערּת  ולכן , ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

שם)ומקּ רבּ "' המצות  אור  ועיין תקכא . מצוה (חאגיז) המצות  .(אלה  ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

לאוין סמ"ג רע"ט, תעשה לא המצוות ספר פ"כ, סנהדרין הל' רמב"ם מד, שופטים פר' ספרי

רל"ה. סי' סמ"ק ר"ב,

הלכות  משנה

לפי  עליו לוקין ואין זה, בלאו עוברים רשעתו

מעשה  בו .ז שאין

דין. גמר מן לפני אחד דאם ונראה

עליו  לימד הדין בשעת הסנהדרין

יהרגוהו, שלא עליו דחס משום ונתכוון זכות

חובה  עליו שלימד או מיתה, שחייב שידע אף

והוא  מחייבין כולם שהיו וכגון זכאי שיצא

דקיימא  יהרג, הזכות יאמר ואם זכות לו ידע

ולימד ח לן  והתחכם נפטר, לחוב כולם לימדו

על  שעובר ממה לבד ופטרוהו, חובה הוא גם

עוד  עובר יט), טז, (דברים משפט' תטה 'לא

יש  וקצת יג). יט, (שם תחוס' ד'לא לאו משום

לאחר  אלא זה לאו נאמר לא אולי להסתפק

שנגמר  קודם אבל דין, מבית חייב יצא שכבר

ולהפך  עליו לרחם מצוה אדרבה לחיוב דינו

לו:) (סנהדרין בגמרא אמרו ולכן בזכותו,

ראה  שלא ומי זקן בסנהדרין מעמידין שאין

ואין  אכזרים דהם משום וכדומה בנים

דין  גמר קודם דגם נימא ואי בדין, מרחמין

אסור  אדרבה כן אם תחוס', ד'לא לאו איכא

ז.) (מכות שאמרו מה יובן ובזה עליו. לרחם

לא  בסנהדרין היינו 'אילו עקיבא ור' טרפון ר'

ואמרו  החולקים וגם מעולם', אדם נהרג היה

מיהו  דמים', שופכי מרבים הייתם אתם  'אף

נקראת  בשבוע אחת שהרגו דסנהדרין מודי

מ"ב.ב. פ"ג אבות שא.ג.ע"פ תעשה לא הבבלי) (לר"מ מצות טעמי י.ד.ועיין יב, משלי עיין ה.ע"פ

יד-כ. יט, דברים יט.ו.אלשיך יט, דברים ה"א.ח.חינוך.ז.ע"פ פ"ט שם רמב"ם
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