
 רשימת מצוות ספר החינו� לפי חילוק הרמב"�

זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ תמיד כח א בראשית אישות מצות פריה ורביה א
+ תמיד י יז ל� ל� מילה מצות מילה ב
� תמיד לג לב וישלח מאכלות אסורות שלא לאכול גיד הנשה ג
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ זמ� מקדש ב יב בא קידוש החדש מצות קידוש החודש ד
+ זמ� מקדש ו יב בא קרב� פסח מצות שחיטת הפסח ה
+ זמ� מקדש ח יב בא קרב� פסח מצות אכילת בשר הפסח ו
� זמ� מקדש ט יב בא קרב� פסח שלא לאכול הפסח נא ומבושל ז
� זמ� מקדש י יב בא קרב� פסח שלא להותיר מבשר הפסח ח
+ תמיד טו יב בא חמ� ומצה �מצות השבתת החמ ט
+ תמיד יח יב בא חמ� ומצה מצות אכילת מצה י
� תמיד יט יב בא חמ� ומצה שלא ימצא חמ� ברשותינו בפסח יא
� תמיד כ יב בא חמ� ומצה �שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמ יב
� זמ� מקדש מג יב בא קרב� פסח שלא נאכיל מ� הפסח לישראל מומר יג
� זמ� מקדש מה יב בא קרב� פסח שלא נאכיל מ� הפסח לגר ולתושב יד
� זמ� מקדש מו יב בא קרב� פסח שלא להוציא מבשר הפסח חוצה טו
� זמ� מקדש מו יב בא קרב� פסח שלא לשבור עצ� מ� הפסח טז
� זמ� מקדש מח יב בא קרב� פסח שלא יאכל ערל מ� הפסח יז
+ תמיד ב יג בא ביכורי� מצות קידוש בכורות באר� ישראל יח
� תמיד ג יג בא חמ� ומצה שלא לאכול חמ� בפסח יט
� תמיד ז יג בא חמ� ומצה שלא יראה לנו חמ� בפסח כ
+ תמיד ח יג בא חמ� ומצה מצות ספור יציאת מצרי� כא
+ תמיד יג יג בא ביכורי� מצות פדיו� פטר חמור כב
+ תמיד יג יג בא ביכורי� מצות עריפת פטר חמור כג
� תמיד כט טז בשלח שבת שלא נצא בשבת חו� לתחו� כד
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ תמיד ב כ יתרו מצות האמנה במציאות ה' יסודי התורה כה
� תמיד ג כ יתרו שלא נאמי� באלוה בלתי ה' לבדו יסודי התורה כו
� תמיד ד כ יתרו עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לעשות פסל כז
� תמיד ה כ יתרו עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להשתחוות לעבודה זרה כח
� תמיד ה כ יתרו עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לעבוד עבודה זרה במה שדרכה להיעבד כט
� תמיד ז כ יתרו שבועות שלא לישבע לשוא ל
+ תמיד ח כ יתרו שבת מצות קידוש שבת בדברי� לא
� תמיד י כ יתרו שבת שלא לעשות מלאכה בשבת לב
+ תמיד יב כ יתרו ממרי� מצות כיבוד אב וא� לג
� תמיד יג כ יתרו שלא להרוג נקי [משבעת מצוות בני נח] רוצח ושמירת נפש לד
� תמיד יג כ יתרו שלא לגלות ערות אשת איש [משבעת מצוות בני נח] איסורי ביאה לה
� תמיד יג כ יתרו שלא לגנוב נפש מישראל גניבה לו
� תמיד יג כ יתרו שלא להעיד בשקר עדות לז
� תמיד יד כ יתרו שלא לחמוד גזילה ואבידה לח
� תמיד כ כ יתרו שלא לעשות צורת אד� אפילו לנוי עבודה זרה וחוקות הגויי� לט
� זמ� מקדש כב כ יתרו בית הבחירה שלא לבנות אבני מזבח גזית מ
� זמ� מקדש כג כ יתרו בית הבחירה שלא לפסוע על המזבח מא
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ זמ� מקדש ב כא משפטי� מצות די� עבד עברי עבדי� מב
+ זמ� מקדש ח כא משפטי� מצות יעוד של אמה העבריה עבדי� מג
+ זמ� מקדש ח כא משפטי� מצות פדיו� אמה עבריה עבדי� מד
� זמ� מקדש ח כא משפטי� שלא ימכור אמה עבריה הקונה אותה מיד האב עבדי� מה
� תמיד י כא משפטי� שלא לגרוע שאר כסות ועונה אישות מו
+ זמ� מקדש יב כא משפטי� מצות בית די� להרוג בחנק המחוייב סנהדרי� מז
� תמיד טו כא משפטי� ממרי� שלא להכות אב וא� מח
+ זמ� מקדש יח כא משפטי� לדו� דיני קנסות חובל ומזיק מט
+ זמ� מקדש כ כא משפטי� סנהדרי� מצות בית די� להרוג בסיי� המחויב נ
+ זמ� מקדש ח כא משפטי� מצות בית די� לדו� בנזקי בהמה נזקי ממו� נא
� זמ� מקדש ח כא משפטי� שלא לאכול שור הנסקל מאכלות אסורות נב
+ זמ� מקדש לג כא משפטי� מצות בית די� לדו� בנזקי הבור נזקי ממו� נג
+ זמ� מקדש לז כא משפטי� מצות בית די� לדו� גנב בתשלומי� או במיתה גניבה נד
+ זמ� מקדש ד כב משפטי� מצות בית די� לדו� בנזקי הבער נזקי ממו� נה
+ זמ� מקדש ה כב משפטי� מצות בית די� לדו� בנזקי האש נזקי ממו� נו
+ זמ� מקדש ו כב משפטי� מצות בית די� לדו� בדי� שומר חינ� שאלה ופיקדו� נז
+ זמ� מקדש ח כב משפטי� מצות בית די� לדו� בדי� טוע� וכופר טוע� ונטע� נח
+ זמ� מקדש ט כב משפטי� מצות בית די� לדו� בדי� נושא שכר ושוכר שכירות נט
+ זמ� מקדש יג כב משפטי� מצות בית די� לדו� בדי� השואל שאלה ופיקדו� ס
+ זמ� מקדש טו כב משפטי� מצות בית די� לדו� בדי� מפתה נערה ובתולה סא
� זמ� מקדש יז כב משפטי� סנהדרי� �שלא להחיות מכש סב
� תמיד כ כב משפטי� שלא להונות הגר בדברי� מכירה סג
� תמיד כ כב משפטי� שלא להונות הגר בממו� מכירה סד
� תמיד כא כב משפטי� שלא לענות יתו� ואלמנה דעות סה
+ תמיד כד כב משפטי� מלווה ולווה מצות הלואה לעני סו
� תמיד כד כב משפטי� מלווה ולווה שלא נתבע חוב מעני שאי� לו מה לפרעו סז
� תמיד כד כב משפטי� מלווה ולווה שלא נשית יד בי� לווה למלוה בריבית סח
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
� תמיד כז כב משפטי� �סנהדרי �שלא לקלל הדיי סט
� תמיד כז כב משפטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� לאו דברכת הש� [משבעת מצוות בני נח] ע
� זמ� מקדש כז כב משפטי� סנהדרי� שלא לקלל הנשיא עא
� תמיד כח כב משפטי� תרומות שלא להקדי� חוקי התבואות עב
� תמיד ל כב משפטי� מאכלות אסורות שלא לאכול טריפה עג
� תמיד א כג משפטי� �סנהדרי שלא לשמוע טענת בעל די� שלא בפני בעל דינו עד
� תמיד א כג משפטי� עדות שלא יעיד בעל עבירה עה
� זמ� מקדש ב כג משפטי� סנהדרי� שלא לנטות אחרי רבי� בדיני נפשות בשביל אחד עו
� זמ� מקדש ב כג משפטי� סנהדרי� שלא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות עז
+ תמיד ב כג משפטי� �סנהדרי מצוות הטייה אחרי רבי� עח
� תמיד ג כג משפטי� �סנהדרי �שלא לרח� על עני בדי עט
+ תמיד ה כג משפטי� רוצח ושמירת הנפש מצות פירוק משא פ
� תמיד ו כג משפטי� �סנהדרי שלא להטות משפט רשע פא
� זמ� מקדש ז כג משפטי� סנהדרי� שלא לחתו� הדי� באומד הדעת פב
� תמיד ח כג משפטי� �סנהדרי שלא ליקח שוחד פג
+ תמיד יא כג משפטי� שמיטה ויובל מצות שמיטת קרקעות פד
+ תמיד יב כג משפטי� שבת מצות שביתה בשבת פה
� תמיד יג כג משפטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לישבע בעבודה זרה פו
� תמיד יג כג משפטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להדיח בני ישראל אחר העבודה זרה פז
+ זמ� מקדש יד כג משפטי� חגיגה מצות חגיגה ברגלי� פח
� זמ� מקדש יח כג משפטי� קרב� פסח שלא נשחט שה הפסח בארבעה עשר בניס� בעוד שהחמ� ברשותינו פט
� זמ� מקדש יח כג משפטי� קרב� פסח שלא נניח אימורי הפסח לפסול בלינה צ
+ זמ� מקדש יט כג משפטי� ביכורי� מצות הבאת ביכורי� צא
� תמיד יט כג משפטי� מאכלות אסורות שלא לבשל בשר בחלב צב
� תמיד לב כג משפטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לכרות ברית לשבעה עממי� וכ� לכל עובד עבודה זרה צג
� תמיד לג כג משפטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לשכו� עובד עבודה זרה בארצנו צד
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ תמיד ח כה תרומה בית הבחירה מצות בני� בית הבחירה צה
� זמ� מקדש טו כה תרומה כלי המקדש והעובדי� בו שלא להוציא בדי הארו� ממנו צו
+ זמ� מקדש ל כה תרומה תמידי� ומוספי� מצות סידור לח� הפני� ולבונה צז
+ זמ� מקדש כ כז תצווה תמידי� ומוספי� מצות עריכת נרות במקדש צח
+ זמ� מקדש ד כח תצווה כלי המקדש והעובדי� בו מצות לבישת בגדי כהני� צט
� זמ� מקדש כח כח תצווה כלי המקדש והעובדי� בו שלא יזח החש� מעל האפוד ק
� זמ� מקדש לב כח תצוה כלי המקדש והעובדי� בו שלא לקרוע המעיל של כהני� קא
+ זמ� מקדש לג כט תצווה מעשה הקרבנות מצות אכילת בשר חטאת ואש� קב

זמ� מקדש לג כט תצווה מעשה הקרבנות שלא יאכל זר מקדשי קדשי� רמב"�
+ זמ� מקדש ז ל תצווה תמידי� ומוספי� מצות הקטרת קטורת קג
� זמ� מקדש ט ל תצווה כלי המקדש והעובדי� בו שלא להקטיר ולהקריב על מזבח הזהב קד
+ זמ� מקדש יג ל כי תשא שקלי� מצות נתינת מחצית השקל בשנה קה
+ זמ� מקדש יט�כ ל כי תשא ביאת המקדש מצות קידוש ידיי� ורגליי� בשעת עבודה קו
+ זמ� מקדש כה ל כי תשא כלי המקדש והעובדי� בו מצות שמ� המשחה קז
� זמ� מקדש לב ל כי תשא כלי המקדש והעובדי� בו שלא יסו� זר בשמ� המשחה קח
� תמיד לב ל כי תשא כלי המקדש והעובדי� בו שלא לעשות במתכונת שמ� המשחה קט
� תמיד לז ל כי תשא כלי המקדש והעובדי� בו שלא לעשות במתכונת הקטורת קי
� תמיד יב לד כי תשא מאכלות אסורות שלא לאכול ולשתות תקרובת עבודה זרה קיא
+ תמיד כא לד כי תשא שמיטה ויובל מצות שביתת האר� בשנת השמיטה קיב
� תמיד כו לד כי תשא מאכלות אסורות שלא לאכול בשר בחלב קיג
� זמ� מקדש ג לה ויקהל שבת שלא יעשו בית די� משפט מות בשבת קיד
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ זמ� מקדש ג א ויקרא מעשה הקרבנות מצות מעשה העולה קטו
+ זמ� מקדש א ב ויקרא מעשה הקרבנות מצות קרב� מנחה קטז
� זמ� מקדש יא ב ויקרא איסורי מזבח שלא להקריב שאור או דבש קיז
� זמ� מקדש יג ב ויקרא איסורי מזבח שלא להקריב קרב� בלא מלח קיח
+ זמ� מקדש יג ב ויקרא איסורי מזבח מצות מליחת הקרב� קיט
+ זמ� מקדש יג ד ויקרא שגגות מצות קרב� בית די� א� טעו בהוראה קכ
+ זמ� מקדש כז ד ויקרא שגגות מצות קרב� חטאת ליחיד ששגג במצות לא תעשה שחייבי� עליה כרת קכא
+ תמיד א ה ויקרא עדות מצות עדות קכב
+ זמ� מקדש ו�ז ה ויקרא שגגות מצות קרב� עולה ויורד קכג
� זמ� מקדש ח ה ויקרא מעשה הקרבנות �שלא להבדיל בחטאת העו קכד
� זמ� מקדש יא ה ויקרא מעשה הקרבנות שלא לית� שמ� זית במנחת חוטא קכה
� זמ� מקדש יא ה ויקרא מעשה הקרבנות שלא לתת לבונה במנחה זו שאמרנו קכו
+ זמ� מקדש טו�טז ה ויקרא מעילה מצות תוספת חומש לאוכל מ� ההקדש או מועל בו קכז
+ זמ� מקדש יז ה ויקרא שגגות מצות קרב� אש� תלוי קכח
+ זמ� מקדש כה ה ויקרא שגגות מצות אש� ודאי קכט
+ תמיד כג ה ויקרא גזילה ואבידה מצות השבת הגזל קל
+ זמ� מקדש ג ו צו תמידי� ומוספי� מצות הרמת הדש� קלא
+ זמ� מקדש ו ו צו תמידי� ומוספי� מצות הדלקת אש על המזבח בכל יו� קלב
� זמ� מקדש ו ו צו תמידי� ומוספי� שלא לכבות אש מעל המזבח קלג
+ זמ� מקדש ט ו צו מעשה הקרבנות מצות אכילת שירי מנחות קלד
� זמ� מקדש י ו צו מעשה הקרבנות שלא לעשות שירי מנחות חמ� קלה
+ זמ� מקדש יג ו צו תמידי� ומוספי� מצות קרב� מנחה של כה� בכל יו� קלו
� זמ� מקדש טז ו צו מעשה הקרבנות שלא תאכל מנחת כה� קלז
+ זמ� מקדש יח ו צו מעשה הקרבנות מצות מעשה החטאת קלח
� זמ� מקדש כג ו צו מעשה הקרבנות שלא לאכול מבשר חטאות הנעשי� בפני� קלט
+ זמ� מקדש א ז צו מעשה הקרבנות מצות מעשה האש� קמ
+ זמ� מקדש יא ז צו מעשה הקרבנות מצות מעשה זבח השלמי� קמא
� זמ� מקדש טו ז צו פסולי המוקדשי� שלא להותיר מבשר קרב� התודה קמב
+ זמ� מקדש יז ז צו פסולי המוקדשי� מצות שריפת נותר הקדשי� קמג
� זמ� מקדש יח ז צו פסולי המוקדשי� שלא לאכול פיגול קמד
� זמ� מקדש יט ז צו פסולי המוקדשי� שלא לאכול בשר קדשי� שנטמא קמה
+ זמ� מקדש יט ז צו פסולי המוקדשי� מצות שריפת בשר קודש שנטמא קמו
� תמיד כג ז צו מאכלות אסורות שלא נאכל חלב קמז
� תמיד כו ז צו מאכלות אסורות שלא נאכל ד� בהמה חיה ועו" קמח

bentzispitz@gmail.com

http://ben-tzion.com/mitzvot 7 ספר החינוך לפי הרמב"ם



זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
� זמ� מקדש ו י שמיני ביאת המקדש שלא יכנסו הכהני� למקדש מגודלי שיער קמט
� זמ� מקדש ו י שמיני ביאת המקדש שלא יכנסו הכהני� למקדש קרועי בגדי� קנ
� זמ� מקדש ז י שמיני ביאת המקדש שלא יצאו הכהני� מ� המקדש בשעת עבודה קנא
� זמ� מקדש ט י שמיני ביאת המקדש שלא להכנס שתויי יי� במקדש וכ� שלא יורה שתוי קנב
+ תמיד ב יא שמיני מאכלות אסורות מצות בדיקת סימני בהמה וחיה קנג
� תמיד ד יא שמיני מאכלות אסורות שלא לאכול בהמה וחיה טמאה קנד
+ תמיד ט יא שמיני מאכלות אסורות מצות בדיקת סימני דגי� קנה
� תמיד יא יא שמיני מאכלות אסורות שלא לאכול דג טמא קנו
� תמיד יג יא שמיני מאכלות אסורות שלא לאכול עו" טמא קנז
+ תמיד כא יא שמיני מאכלות אסורות מצות בדיקת סימני חגבי� קנח
+ זמ� מקדש כט יא שמיני שאר אבות הטמאות מצות טומאת שמונה שרצי� קנט
+ זמ� מקדש לד יא שמיני טומאת אוכלי� מצות עני� טומאת אוכלי� קס
+ זמ� מקדש לט יא שמיני שאר אבות הטמאות מצות עני� טומאת נבלה קסא
� תמיד מא יא שמיני מאכלות אסורות �שלא לאכול שר� האר קסב
� תמיד מב יא שמיני מאכלות אסורות שלא לאכול מיני שרצי� דקי� הנולדי� בזרעי� ובפירות קסג
� תמיד מג יא שמיני מאכלות אסורות שלא לאכול משר� המי� קסד
� תמיד מג יא שמיני מאכלות אסורות שלא לאכול מ� השרצי� המתהוי� מ� העיפוש קסה
+ זמ� מקדש ב,ה יב תזריע מטמאי משכב ומושב מצות עני� טומאת יולדת קסו
� זמ� מקדש ד יב תזריע פסולי המוקדשי� שלא יאכל טמא מ� הקדשי� קסז
+ זמ� מקדש ו יב תזריע מחוסרי כפרה מצות קרב� יולדת קסח
+ זמ� מקדש ב יג תזריע טומאת צרעת מצות עני� טומאת מצורע קסט
� זמ� מקדש לג יג תזריע טומאת צרעת שלא לגלח שיער הנתק קע
+ זמ� מקדש מה יג תזריע טומאת צרעת הנהגת המצורע וכל מטמאי אד� בקריעה ופרימה קעא
+ זמ� מקדש מז יג תזריע טומאת צרעת מצות עני� נגעי בגדי� קעב
+ זמ� מקדש ב יד מצורע טומאת צרעת מצות הטהרה מ� הצרעת שתהיה במיני� ידועי� קעג
+ זמ� מקדש ט יד מצורע טומאת צרעת מצות תגלחת מצורע ביו� השביעי קעד
+ זמ� מקדש ט יד מצורע מקוואות מצות טבילה לטמאי� קעה
+ זמ� מקדש י יד מצורע מחוסרי כפרה מצות קרב� מצורע כשיתרפא מצרעתו קעו
+ זמ� מקדש מד יד מצורע טומאת צרעת מצות עני� טומאת בית שיהיה בו נגע קעז
+ זמ� מקדש ב טו מצורע מטמאי משכב ומושב מצות עני� טומאת זב להיות טמא ומטמא קעח
+ זמ� מקדש יג�יד טו מצורע מחוסרי כפרה מצות קרב� זב כשיתרפא מזובו קעט
+ זמ� מקדש טז טו מצורע שאר אבות הטמאות מצות עני� טומאת שכבת זרע שהוא טמא ומטמא קפ
+ תמיד יט טו מצורע מטמאי משכב ומושב מצות עני� טומאת נדה שטמאה ומטמאה קפא
+ תמיד כה טו מצורע מטמאי משכב ומושב מצות עני� טומאת זבה שטמאה ומטמאה קפב
+ זמ� מקדש כח�כט טו מצורע מחוסרי כפרה מצות קרב� זבה כשתתרפא מזובה קפג
� זמ� מקדש ב טז אחרי מות ביאת המקדש שלא יכנסו הכהני� בכל עת במקדש וכל שכ� זרי� קפד
+ זמ� מקדש ג טז אחרי מות עבודת יו� הכיפורי� מצות עבודת יו� הכפורי� קפה
� תמיד ג יז אחרי מות מעשה הקרבנות שלא לשחוט קדשי� חו� לעזרה קפו
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+ תמיד יג יז אחרי מות שחיטה מצות כיסוי הד� קפז
� תמיד ו יח אחרי מות איסורי ביאה שלא להתחת� באחת מכל העריות קפח
� תמיד ז יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אב קפט
� תמיד ז יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות א� קצ
� תמיד ח יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אשת אב וא" על פי שאינה אמו קצא
� תמיד ט יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אחותו בכל צד שהיא אחותו קצב
� תמיד י יח אחרי מות איסורי ביאה �שלא לגלות ערות בת הב קצג
� תמיד י יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות בת הבת קצד
� תמיד י יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות הבת קצה
� תמיד יא יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אחותו מ� האב והיא בת אשת אביו קצו
� תמיד יב יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אחות אב קצז
� תמיד יג יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אחות הא� קצח
� תמיד יד יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לבוא על אחי האב קצט
� תמיד יד יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לבוא על אשת אחי האב ר
� תמיד טו יח אחרי מות איסורי ביאה �שלא לבוא על אשת הב רא
� תמיד טז יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לבוא על אשת אח רב
� תמיד יז יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לבוא על אשה ובתה רג
� תמיד יז יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אשה ובת בנה רד
� תמיד יז יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לגלות ערות אשה ובת בתה רה
� תמיד יח יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לבוא על שתי אחיות מחיי� רו
� תמיד יט יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לבוא על אשה נידה רז
� זמ� מקדש כא יח אחרי מות עבודה זרה וחוקות הגויי� �שלא לית� מזרעו למול רח
� תמיד כב יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לבוא על הזכרי� רט
� תמיד כג יח אחרי מות איסורי ביאה שלא לשכב ע� בהמה רי
� תמיד כג יח אחרי מות איסורי ביאה שלא תשכבנה הנשי� ע� הבהמות ריא
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+ תמיד ג יט קדושי� ממרי� מצות יראת אב וא� ריב
� תמיד ד יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לפנות אחר עבודה זרה לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה ריג
� תמיד ד יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לעשות עבודה זרה לא לעצמו ולא לזולתו ריד
� זמ� מקדש ו,ח יט קדושי� פסולי המוקדשי� שלא לאכול נותר רטו
� תמיד ט יט קדושי� מתנות עניי� להניח פאה בשדה רטז
+ תמיד י יט קדושי� מתנות עניי� שלא לכלות הפאה בשדה ריז
� תמיד ט יט קדושי� מתנות עניי� לעזוב הלקט בשדה ריח
+ תמיד י יט קדושי� מתנות עניי� שלא לקחת שבלי� הנופלי� בשעת הקציר ריט
� תמיד י יט קדושי� מתנות עניי� מצות הנחת פאת הכר� רכ
+ תמיד י יט קדושי� מתנות עניי� שלא לכלות פאת הכר� רכא
� תמיד י יט קדושי� מתנות עניי� מצות הנחת פרט הכר� רכב
+ תמיד י יט קדושי� מתנות עניי� שלא ללקוט פרט הכר� רכג
� תמיד יא יט קדושי� גניבה שלא לגנוב שו� ממו� [משבעת מצוות בני נח] רכד
� תמיד יא יט קדושי� שבועות שלא נכחש על ממו� שיש מאחר בידינו רכה
� תמיד יא יט קדושי� שבועות �שלא לישבע על כפירת ממו רכו
� תמיד יב יט קדושי� שבועות שלא לישבע לשקר רכז
� תמיד יג יט קדושי� גזילה ואבידה שלא לעשוק [משבעת מצוות בני נח] רכח
� תמיד יג יט קדושי� גזילה ואבידה שלא לגזול רכט
� תמיד יג יט קדושי� שכירות שלא לאחר שכר שכיר רל
� תמיד יד יט קדושי� �סנהדרי שלא לקלל אחד מישראל בי� איש בי� אשה רלא
� תמיד יד יט קדושי� רוצח ושמירת הנפש שלא להכשיל ת� בדר� רלב
� תמיד טו יט קדושי� �סנהדרי שלא לעוול המשפט רלג
� תמיד טו יט קדושי� �סנהדרי �שלא לכבד גדול בדי רלד
+ תמיד טו יט קדושי� �סנהדרי מצות שופט שישפוט בצדק רלה
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� תמיד טז יט קדושי� דעות שלא לרגל רלו
� תמיד טז יט קדושי� רוצח ושמירת הנפש שלא לעמוד על ד� רעי� רלז
� תמיד יז יט קדושי� דעות שלא לשנא אחי� רלח
+ תמיד יז יט קדושי� דעות מצות תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה רלט
� תמיד יז יט קדושי� דעות שלא להלבי� פני אד� מישראל רמ
� תמיד יח יט קדושי� דעות שלא לנקו� רמא
� תמיד יח יט קדושי� דעות שלא לנטור רמב
+ תמיד יח יט קדושי� דעות מצות אהבת ישראל רמג
� תמיד יט יט קדושי� כלאיי� שלא להרביע בהמה מי� ע� שאינו מינו רמד
� תמיד יט יט קדושי� כלאיי� �שלא לזרוע כלאי זרעי� ולא נרכיב איל� בשו� מקו� באר רמה
� תמיד כג יט קדושי� מאכלות אסורות שלא לאכול ערלה רמו
+ תמיד כד יט קדושי� מעשר שני ונטע רבעי מצות נטע רבעי רמז
� תמיד כו יט קדושי� ממרי� שלא לאכול ולשתות כדר� זולל וסובא רמח
� תמיד כו יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לנחש רמט
� תמיד כו יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� �שלא לעונ רנ
� תמיד כז יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להקי" פאת הראש רנא
� תמיד כז יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� �שלא להשחית פאת זק רנב
� תמיד כח יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לכתוב בבשרינו כתובת קעקע רנג
+ תמיד ל יט קדושי� בית הבחירה מצות היראה מ� המקדש רנד
� תמיד לא יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לעשות מעשה אוב רנה
� תמיד לא יט קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לעשות מעשה ידעוני רנו
+ תמיד לב יט קדושי� תלמוד תורה מצות כיבוד חכמי� רנז
� תמיד לה יט קדושי� גניבה שלא להונות במדות וכל המדות בכלל רנח
+ תמיד לו יט קדושי� גניבה מצות צידוק המאזני� והמשקלי� והמדות רנט
� תמיד ט כ קדושי� ממרי� שלא לקלל אב וא� רס
+ זמ� מקדש יד כ קדושי� סנהדרי� מצוה שישרפו מי שיתחייב שריפה רסא
� תמיד כג כ קדושי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא ללכת בחקות הגויי� רסב
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� תמיד א כא אמור אבל שלא יטמא כה� הדיוט במת זולת בקרובי� המבוארי� בכתוב רסג
+ תמיד ג כא אמור אבל רסדעני� טומאת הכהני� לקרוביה� ושיתאבלו כל אחד מישראל על ששה מקרוביה�
� זמ� מקדש ו כא אמור ביאת המקדש שלא ישמש כה� טבול יו� עד שיעריב שמשו רסה
� תמיד ז כא אמור איסורי ביאה שלא ישא כה� אשה זונה רסו
� תמיד ז כא אמור איסורי ביאה שלא ישא כה� אשה חללה רסז
� תמיד ז כא אמור איסורי ביאה שלא ישא כה� גרושה רסח
+ תמיד ח כא אמור כלי המקדש והעובדי� בו �מצות קידוש זרע אהרו רסט
� זמ� מקדש יא כא אמור אבל שלא יכנס כה� גדול באהל המת רע
� זמ� מקדש יא כא אמור אבל שלא יטמא כה� גדול בשו� טומאה במת רעא
+ זמ� מקדש יג כא אמור איסורי ביאה מצות כה� גדול לישא נערה בתולה רעב
� זמ� מקדש יד כא אמור איסורי ביאה שלא ישא כה� גדול אלמנה רעג
� זמ� מקדש טו כא אמור איסורי ביאה שלא יבעול כה� גדול אלמנה ואפילו בלא קידושי� רעד
� זמ� מקדש יז כא אמור ביאת המקדש שלא יעבוד כה� בעל מו� במקדש רעה
� זמ� מקדש כא כא אמור ביאת המקדש שלא יעבוד כה� בעל מו� עובר רעו
� זמ� מקדש כג כא אמור ביאת המקדש שלא יכנס בעל מו� בהיכל כולו רעז
� זמ� מקדש ב כב אמור ביאת המקדש שלא יעבוד כה� טמא רעח
� תמיד ד כב אמור תרומות שלא יאכל כה� טמא תרומה רעט
� תמיד י כב אמור תרומות שלא יאכל שו� זר תרומה רפ
� תמיד י כב אמור תרומות שלא יאכל תושב כה� ושכיר תרומה רפא
� תמיד אמור תרומות שלא יאכל ערל תרומה רפב
� תמיד יב כב אמור תרומות שלא תאכל חללה מ� הקודש רפג
� תמיד טו כב אמור מאכלות אסורות שלא לאכול טבל רפד
� זמ� מקדש כ כב אמור איסורי מזבח שלא נקדיש בעלי מומי� למזבח רפה
+ זמ� מקדש כא כב אמור איסורי מזבח מצות הקרב� להיות תמי� רפו
� זמ� מקדש כא כב אמור איסורי מזבח שלא נית� מו� בקדשי� רפז
� זמ� מקדש כב כב אמור איסורי מזבח שלא נזרוק ד� בעל מו� על המזבח רפח
� זמ� מקדש כב כב אמור איסורי מזבח שלא נשחט בעל מו� לש� קרב� רפט
� זמ� מקדש כב כב אמור איסורי מזבח שלא נקטיר מאימורי בעלי מומי� רצ
� תמיד כד כב אמור איסורי ביאה שלא לסרס אחד מכל המיני� רצא
� זמ� מקדש כה כב אמור איסורי מזבח שלא להקריב בעל מו� מיד הנכרי רצב
+ זמ� מקדש כה כב אמור איסורי מזבח מצות הקרב� שיהיה משמונה ימי� ומעלה רצג
� תמיד כח כב אמור שחיטה שלא לשחוט בהמה ובנה ביו� אחד רצד

לא מפסוק
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� תמיד לב כב אמור יסודי התורה שלא לעשות דבר שיתחלל בו ש� שמי� בי� בני אד� רצה
+ תמיד לב כב אמור יסודי התורה מצות קידוש ה' רצו
+ תמיד ז כג אמור שביתת יו� טוב מצות שביתה ביו� ראשו� של פסח רצז
� תמיד ז כג אמור שביתת יו� טוב שלא לעשות מלאכה ביו� ראשו� של פסח רצח
+ זמ� מקדש ח כג אמור תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� כל שבעת ימי הפסח רצט
+ תמיד ח כג אמור שביתת יו� טוב מצות שביתה בשביעי של פסח ש
� תמיד ח כג אמור שביתת יו� טוב שלא לעשות מלאכה ביו� שביעי של פסח שא
+ זמ� מקדש י�יא כג אמור תמידי� ומוספי� מצות קרב� עומר של שעורי� שב
� תמיד יד כג אמור מאכלות אסורות �שלא לאכול מתבואה חדשה קוד� כלות ששה עשר בניס שג
� תמיד יד כג אמור מאכלות אסורות שלא לאכול קלי מתבואה חדשה עד היו� ההוא שד
� תמיד יד כג אמור מאכלות אסורות שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה עד היו� ההוא שה
+ תמיד טו כג אמור �תמידי� ומוספי מצות ספירת העומר שו
+ זמ� מקדש יז כג אמור תמידי� ומוספי� מצות קרב� מנחה חדשה מ� החטי� ביו� עצרת שז
+ תמיד כא כג אמור שביתת יו� טוב מצות שביתה ממלאכה ביו� עצרת שח
� תמיד כא כג אמור שביתת יו� טוב שלא לעשות מלאכה ביו� חג שבועות שט
+ תמיד כד כג אמור שביתת יו� טוב מצות שביתה ביו� ראש השנה שי
� תמיד כה כג אמור שביתת יו� טוב שלא לעשות מלאכה ביו� ראשו� בתשרי שיא
+ זמ� מקדש כז כג אמור תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� ביו� ראש השנה שיב
+ תמיד כז כג אמור שביתת עשור מצות תענית ביו� עשירי בתשרי שיג
+ זמ� מקדש כז כג אמור תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� של יו� הכיפורי� שיד
� תמיד כח כג אמור שביתת עשור שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי שטו
� תמיד כט כג אמור שביתת עשור שלא לאכול ולשתות ביו� הכיפורי� שטז
+ תמיד לב כג אמור שביתת עשור מצות שביתה ממלאכה ביו� הכיפורי� שיז
+ תמיד לה כג אמור שביתת יו� טוב מצות שביתה ממלאכה ביו� ראשו� של חג הסוכות שיח
� תמיד לה כג אמור שביתת יו� טוב שלא לעשות מלאכה ביו� ראשו� של חג הסוכות שיט
+ זמ� מקדש לו כג אמור תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� בכל יו� משבעת ימי הסוכות שכ
+ תמיד לו כג אמור שביתת יו� טוב מצות שביתה ממלאכה ביו� שמיני של סוכות שכא
+ זמ� מקדש לו כג אמור תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� ביו� שמיני של סוכות שהוא נקרא שמיני עצרת שכב
� תמיד לו כג אמור שביתת יו� טוב שלא לעשות מלאכה ביו� שמיני עצרת שכג
+ תמיד מ כג אמור שופר סוכה ולולב מצות נטילת לולב שכד
+ תמיד מב כג אמור שופר סוכה ולולב מצות ישיבת סוכה שכה
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� תמיד ד כה בהר שמיטה ויובל שלא נעבוד האדמה בשנה השביעית שכו
� תמיד ד כה בהר שמיטה ויובל שלא נעשה עבודה ג� באילנות שכז
� תמיד ה כה בהר שמיטה ויובל שלא נקצור ספיחי� בשנה השביעית שכח
� תמיד ה כה בהר שמיטה ויובל שלא נאסו" פירות האיל� בשביעית כדר� שאוספי� אות� בכל שנה שכט
+ זמ� מקדש ח כה בהר שמיטה ויובל מצות ספירת שבע שבתות שני� של
+ זמ� מקדש ט כה בהר שמיטה ויובל מצות תקיעת שופר ביו� הכיפורי� שלא
+ זמ� מקדש י כה בהר שמיטה ויובל מצות קידוש שנת היובל שלב
� זמ� מקדש יא כה בהר שמיטה ויובל שלא נעבוד האר� בשנת היובל שלג
� זמ� מקדש יא כה בהר שמיטה ויובל שלא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל שלד
� זמ� מקדש יא כה בהר שמיטה ויובל שלא לאסו� פירות האילנות בשנת היובל כדר� שאוספי� אות� בשאר השני� שלה
+ תמיד יד כה בהר מכירה מצות עשיית די� לוקח ומוכר שלו
� תמיד יד כה בהר מכירה שלא להונות במקח וממכר שלז
� תמיד יז כה בהר מכירה שלא להונות אחד מישראל בדברי� שלח
� זמ� מקדש כג כה בהר שמיטה ויובל שלא למכור שדה באר� ישראל לצמיתות שלט
+ זמ� מקדש כד כה בהר שמיטה ויובל מצות השבת קרקע לבעליה� ביובל שמ
+ זמ� מקדש כט כה בהר שמיטה ויובל מצות פדיו� בתי ערי חומה עד השלמת שנה שמא
� זמ� מקדש לד כה בהר שמיטה ויובל שלא לשנות מגרשי ערי הלוי� ושדותיה� שמב
� תמיד לז כה בהר מלווה ולווה שלא להלוות בריבית לישראל שמג
� זמ� מקדש לט כה בהר עבדי� שלא נעבוד בעבד עברי עבודת בזיו� כמו עבודת כנעני שמד
� זמ� מקדש מב כה בהר עבדי� שלא נמכור עבד עברי על אב� המקח שמה
� זמ� מקדש מג כה בהר עבדי� �שלא לעבוד בעבד עברי בעבודת פר שמו
+ זמ� מקדש מו כה בהר עבדי� מצות עבודה בעבד כנעני לעול� שמז
� זמ� מקדש נג כה בהר עבדי� שלא להניח לגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו שמח
� תמיד א כו בהר עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא נשתחוה על אב� משכית אפילו לש� שמט
+ זמ� מקדש ב כז בחקתי ערכי� וחרמי� מצות מערי� אד� שית� דמי� הקצובי� בתורה שנ
� זמ� מקדש י כז בחקתי שלא נמיר הקדשי� תמורה שנא
+ זמ� מקדש י כז בחקתי מצות הממיר בהמת קדשי� בבהמה אחרת שתהיינה שתיה� קודש תמורה שנב
+ זמ� מקדש יא�יב כז בחקתי ערכי� וחרמי� מצות מערי� בהמה שית� כפי שיעריכנה הכה� שנג
+ זמ� מקדש יד כז בחקתי ערכי� וחרמי� מצות מערי� בתי� שית� כער� שיעריכנה הכה� ותוספת חומש שנד
+ זמ� מקדש טז כז בחקתי ערכי� וחרמי� מצות מערי� שדה שית� כער� הקצוב בפרשה שנה
� זמ� מקדש כו כז בחקתי שלא לשנות הקדשי� מקרב� לקרב� תמורה שנו
+ זמ� מקדש כח כז בחקתי ערכי� וחרמי� מצות די� מחרי� מנכסיו שהוא לכהני� שנז
� זמ� מקדש כח כז בחקתי ערכי� וחרמי� שלא תמכר קרקע שהחרימו אותה בעלי� אלא תנת� לכהני� שנח
� זמ� מקדש כח כז בחקתי ערכי� וחרמי� שלא תגאל שדה החר� שנט
+ זמ� מקדש לב כז בחקתי בכורות מצות מעשר בהמה טהורה בכל שנה שס
� זמ� מקדש לג כז בחקתי בכורות שלא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלי� שסא
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+ זמ� מקדש ב ה נשא ביאת המקדש מצות שילוח טמאי� חו� למחנה שכינה שסב
� זמ� מקדש ג ה נשא ביאת המקדש שלא יכנס טמא בבית המקדש שסג
+ תמיד ז ה נשא תשובה מצות וידוי על החטאת שסד
+ זמ� מקדש יב,טו ה נשא סוטה מצות סוטה שיביאנה הבעל אל הכה� ויעשה לה כמשפט הכתוב שסה
� זמ� מקדש טו ה נשא סוטה שלא לית� שמ� בקרב� סוטה שסו
� זמ� מקדש טו ה נשא סוטה שלא להשי� לבונה בקרב� סוטה שסז
� זמ� מקדש ג ו נשא נזירות שלא ישתה הנזיר יי� או כל מיני שכר שסח
� זמ� מקדש ג ו נשא נזירות שלא יאכל הנזיר ענבי� לחי� שסט
� זמ� מקדש ג ו נשא נזירות שלא יאכל הנזיר צימוקי� שע
� זמ� מקדש ד ו נשא נזירות שלא יאכל הנזיר גרעיני הענבי� שעא
� זמ� מקדש ד ו נשא נזירות שלא יאכל הנזיר קליפת הענבי� שעב
� זמ� מקדש ה ו נשא נזירות שלא יגלח הנזיר שערו שעג
+ זמ� מקדש ה ו נשא נזירות מצות גידול שיער נזיר שעד
� זמ� מקדש ו ו נשא נזירות שלא יכנס הנזיר לאהל המת שעה
� זמ� מקדש ז ו נשא נזירות שלא יטמא הנזיר במת ובשאר טומאות שעו
+ זמ� מקדש ט,יג ו נשא נזירות מצות גילוח הנזיר והבאת קרבנותיו שעז
+ תמיד כג ו נשא תפילה וברכת כהני� מצות ברכת כהני� בכל יו� שעח
+ זמ� מקדש ט ז נשא כלי המקדש והעובדי� בו �מצות משא הארו� בכת שעט
+ זמ� מקדש יא ט �בהעלות קרב� פסח מצות פסח שני בארבעה עשר באייר שפ
+ זמ� מקדש יא ט �בהעלות קרב� פסח מצות פסח שני שיאכל על מצות ומרורי� שפא
� זמ� מקדש יב ט �בהעלות קרב� פסח שלא להותיר כלו� מבשר הפסח שני למחרתו שפב
� זמ� מקדש יב ט �בהעלות קרב� פסח שלא לשבור עצ� מעצמות פסח שני שפג
+ זמ� מקדש ט�י י �בהעלות תעניות מצות תקיעת חצוצרות במקדש ובמלחמה שפד
+ תמיד כ טו שלח ביכורי� מצות חלה שפה
+ תמיד לח טו שלח ציצית מצות ציצית שפו
� תמיד לט טו שלח עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניי� שפז
+ זמ� מקדש ד יח קרח בית הבחירה מצות שמירת המקדש שפח
� זמ� מקדש ג יח קרח כלי המקדש והעובדי� בו שלא יתעסקו הכהני� בעבודת הלויי� ולא הלויי� בעבודת כהני� שפט
� זמ� מקדש ד יח קרח ביאת המקדש שלא יעבוד זר במקדש שצ
� זמ� מקדש ה יח קרח בית הבחירה שלא לבטל שמירת המקדש שצא
+ תמיד טו יח קרח ביכורי� מצות פדיו� בכור אד� שצב
� תמיד יז יח קרח בכורות שלא לפדות בכור בהמה טהורה שצג
+ זמ� מקדש כג יח קרח כלי המקדש והעובדי� בו מצות עבודת הלויי� במקדש שצד
+ תמיד כד יח קרח מעשרות �מצות מעשר ראשו שצה
+ תמיד כו יח קרח תרומות מצות הלויי� לתת מעשר מ� המעשר שצו
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+ זמ� מקדש ב יט חקת פרה אדומה מצות פרה אדומה שצז
+ זמ� מקדש יד יט חקת טומאת מת מצות טומאה של מת שצח
+ זמ� מקדש יט יט חקת פרה אדומה מצות מי נידה שמטמאי� אד� טהור ומטהרי� אד� טמא מטומאת מת בלבד שצט
+ תמיד ח כז פינחס נחלות מצות דיני נחלות ת
+ זמ� מקדש ב�ג כח פינחס תמידי� ומוספי� מצות תמידי� בכל יו� תא
+ זמ� מקדש ט כח פינחס תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� של שבת תב
+ זמ� מקדש יא,טו כח פינחס תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� בכל חודש וחודש תג
+ זמ� מקדש כו כח פינחס תמידי� ומוספי� מצות קרב� מוס� ביו� חג השבועות תד
+ תמיד א כט פינחס שופר סוכה ולולב מצות שופר בראש השנה תה
+ תמיד ג ל מטות נדרי� מצות די� הפרת נדרי� תו
� תמיד ג ל מטות נדרי� שלא נחל דברינו בדברי� תז
+ זמ� מקדש ב,ז לה מסעי שמיטה ויובל מצות ישראל לתת ערי� ללויי� לשבת בה� וה� קולטות תח
� תמיד יב לה מסעי רוצח ושמירת הנפש �שלא להרוג מחוייב קוד� שיעמוד בדי תט
+ זמ� מקדש כה לה מסעי רוצח ושמירת הנפש תימצות בית די� לשלוח מכה נפש בשגגה מעירו לערי מקלט ועל הרוצח בעצמו ללכת ש�
� זמ� מקדש ל לה מסעי עדות שלא יורה העד בדי� שהעיד בו בדיני נפשות תיא
� זמ� מקדש לא לה מסעי רוצח ושמירת הנפש שלא ליקח כופר להציל ממות הרוצח תיב
� זמ� מקדש לב לה מסעי רוצח ושמירת הנפש שלא נקח כופר ממחוייב גלות לפטרו מ� הגלות תיג
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
� תמיד יז א דברי� �סנהדרי שלא למנות דיי� שאינו יודע בדיני תורה תיד
� תמיד יז א דברי� �סנהדרי �שלא יירא הדיי� בדי תטו
� תמיד יח ה �ואתחנ גזילה ואבידה שלא להתאוות ממו� חברו תטז
+ תמיד ד ו �ואתחנ יסודי התורה מצות אחדות הש� תיז
+ תמיד ה ו �ואתחנ יסודי התורה מצות אהבת הש� תיח
+ תמיד ז ו �ואתחנ תלמוד תורה ללמוד תורה וללמדה תיט
+ תמיד ז ו �ואתחנ קריית שמע לקרות שמע שתי פעמי� בכל יו� תכ
+ תמיד ח ו �ואתחנ תפילי� ומזוזה וספר תורה להניח תפילי� על היד תכא
+ תמיד ח ו �ואתחנ תפילי� ומזוזה וספר תורה להניח תפילי� על הראש תכב
+ תמיד ט ו �ואתחנ תפילי� ומזוזה וספר תורה לקבוע מזוזה בפתחי� תכג
� זמ� מקדש טז ו ואתחנ� יסודי התורה שלא לנסות נביא אמת יותר מדאי תכד
+ זמ� מקדש ב ז ואתחנ� מלכי� ומלחמות להחרי� שבעה עממי� תכה
� תמיד ב ז �ואתחנ עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לחו� ולרח� על עובדי עבודה זרה תכו
� תמיד ג ז �ואתחנ איסורי ביאה שלא להתחת� בעובדי עבודה זרה תכז
� תמיד כה ז עקב עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה תכח
� תמיד כו ז עקב עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא ליהנות מתקרובת עבודה זרה תכט
+ תמיד י ח עקב ברכות �לבר� ה' אחר אכילת מזו תל
+ תמיד יט י עקב דעות לאהוב את הגרי� תלא
+ תמיד כ י עקב יסודי התורה לירא מהקב"ה תלב
+ תמיד כ י עקב תפילה וברכת כהני� לעבוד ה' יתבר� בתפילה בכל יו� תלג
+ תמיד כ י עקב דעות להידבק ביודעי התורה תלד
+ זמ� מקדש כ י עקב שבועות להשבע בשמו יתבר� באמת תלה
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
� תמיד ב יב ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� לעבד עבודה זרה ומשמשיה תלו
� תמיד ד יב ראה יסודי התורה שלא לאבד דברי� שנקרא שמו יתבר� עליה� תלז
+ זמ� מקדש ו יב ראה מעשה הקרבנות שיביא כל נדריו ברגל ראשו� תלח
� תמיד יג יב ראה מעשה הקרבנות שלא להקריב קרב� חו� לעזרה תלט
+ זמ� מקדש יד יב ראה מעשה הקרבנות להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה תמ
+ זמ� מקדש טו יב ראה איסורי מזבח לפדות קדשי� שנפל בה� מו� תמא
� זמ� מקדש יז יב ראה מעשר שני ונטע רבעי שלא לאכול מעשר שני של דג� חו� לירושלי� תמב
� זמ� מקדש יז יב ראה מעשר שני ונטע רבעי שלא לאכול מעשר שני של תירוש חו� לירושלי� תמג
� זמ� מקדש יז יב ראה מעשר שני ונטע רבעי שלא לאכול מעשר שני של יצהר חו� לירושלי� תמד
� תמיד יז יב ראה בכורות שלא לאכול בכור תמי� חו� לירושלי� תמה
� זמ� מקדש יז יב ראה מעשה הקרבנות שלא לאכול קדשי הקדשי� חו� לעזרה תמו
� זמ� מקדש יז יב ראה מעשה הקרבנות שלא לאכול בשר העולה תמז
� זמ� מקדש יז יב ראה מעשה הקרבנות שלא לאכול קדשי� קלי� קוד� זריקת דמי� תמח
� זמ� מקדש יז יב ראה ביכורי� שלא יאכל כה� ביכורי� קוד� הנחת� בעזרה תמט
� זמ� מקדש יט יב ראה חגיגה שלא לעזוב הלוי מלית� לו מתנותיו תנ
+ תמיד כא יב ראה שחיטה לשחוט בהמה חיה ועו" כראוי תנא
� תמיד כג יב ראה מאכלות אסורות שלא לאכול אבר מ� החי [משבעת מצוות בני נח] תנב
+ זמ� מקדש כו יב ראה מעשה הקרבנות להביא קדשי� בבית הבחירה תנג
� תמיד א יג ראה ממרי� �שלא להוסי" על המצוות ופירוש תנד
� תמיד א יג ראה ממרי� �שלא לגרוע מכל המצוות ופירוש תנה
� תמיד ד יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לשמוע למתנבא בש� עבודה זרה תנו
� תמיד ט יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לאהוב המסית תנז
� תמיד ט יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לעזוב שנאתו על המסית תנח
� תמיד ט יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להציל המסית תנט
� תמיד ט יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא ללמד זכות למסית תס
� תמיד ט יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא למנוע מללמד עליו חובה תסא
� תמיד יב יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להסית לעבוד עבודה זרה תסב
+ זמ� מקדש טו יג ראה עדות לדרוש ולחקור העדי� תסג
+ זמ� מקדש יז יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� לשרו� עיר הנידחת ולהרוג אנשיה תסד
� זמ� מקדש יז יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לבנות עיר הנידחת תסה
� זמ� מקדש יח יג ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא ליהנות מכל ממונה תסו
� תמיד א יד ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להתגודד תסז
� תמיד א יד ראה עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לקרוח שער ראשו על מת תסח
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
� תמיד ג יד ראה �פסולי המוקדשי שלא לאכול קדשי� שהופסלו תסט
+ תמיד יא יד ראה מאכלות אסורות לבדוק בסימני העו" תע
� תמיד יט יד ראה מאכלות אסורות שלא לאכול שר� העו" תעא
� תמיד כא יד ראה מאכלות אסורות שלא לאכול נבלה תעב
+ תמיד כב יד ראה מעשר שני ונטע רבעי להפריש מעשר שני תעג
+ תמיד כח יד ראה מתנות עניי� להפריש מעשר עני תעד
� תמיד ב טו ראה שמיטה ויובל שישמיט כל הלוואותיו בשביעית תעה
+ תמיד ג טו ראה מלווה ולווה לנגוש את הנכרי תעו
+ תמיד ג טו ראה שמיטה ויובל שלא לתבוע חוב שעברה עליו שביעית תעז
� תמיד ז טו ראה מתנות עניי� שלא יאמ� את לבבו על העני תעח
+ תמיד ח טו ראה מתנות עניי� לית� צדקה כמסת ידו תעט
� תמיד ט טו ראה שמיטה ויובל שלא ימנע מלהלוות קוד� שמיטה תפ
� זמ� מקדש יג טו ראה עבדי� שלא לשלוח עבד עברי ריק� תפא
+ זמ� מקדש יד טו ראה עבדי� להעניק לו בצאתו לחפשי תפב
� תמיד יט טו ראה מעילה שלא לעבוד בקדשי� תפג
� תמיד ג טז ראה מעילה שלא לגזוז הצמר בקדשי� תפד
� תמיד ג טז ראה חמ� ומצה שלא לאכול חמ� בערב פסח אחר חצות תפה
� זמ� מקדש ד טז ראה קרב� פסח שלא להותיר מקרב� חגיגה עד יו� שלישי תפו

זמ� מקדש ה טז ראה רמב"� לא מחשיב כמצווה שלא להקריב קרב� פסח בבמת יחיד (רמב"� לא מחשיב כמצווה) תפז
+ תמיד יד טז ראה חגיגה לשמוח ברגלי� תפח
+ זמ� מקדש טז טז ראה חגיגה להיראות בבית הבחירה ברגלי� תפט
� זמ� מקדש טז טז ראה חגיגה שלא להיראות ש� בלא קרב� תצ
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זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ תמיד יח טז שופטי� �סנהדרי למנות שופטי� ושוטרי� [משבעת מצוות בני נח] תצא
� תמיד כא טז שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא ליטע אשרה תצב
� תמיד כב טז שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להקי� מצבה תצג
� זמ� מקדש א יז שופטי� איסורי מזבח שלא להקריב בעל מו� עובר תצד
+ תמיד י יז שופטי� ממרי� �לשמוע בקול בית די� בכל זמ תצה
� תמיד יא יז שופטי� ממרי� שלא לסור מדבריה� תצו
+ זמ� מקדש טו יז שופטי� מלכי� ומלחמות למנות מל� מישראל תצז
� זמ� מקדש טו יז שופטי� מלכי� ומלחמות שלא להקי� עלינו מל� נכרי תצח
� זמ� מקדש טז יז שופטי� מלכי� ומלחמות שלא ירבה המל� סוסי� תצט
� תמיד טז יז שופטי� מלכי� ומלחמות שלא לשכו� באר� מצרי� תק
� זמ� מקדש יז יז שופטי� מלכי� ומלחמות שלא ירבה המל� נשי� תקא
� זמ� מקדש יז יז שופטי� מלכי� ומלחמות שלא ירבה המל� כס� וזהב תקב
+ זמ� מקדש יח יז שופטי� תפילי� ומזוזה וספר תורה שיכתוב המל� ספר תורה שני לעצמו תקג
� זמ� מקדש א יח שופטי� שמיטה ויובל שלא ינחל שבט לוי באר� ישראל תקד
� זמ� מקדש א יח שופטי� שמיטה ויובל שלא יקח שבט לוי חלק בביזה תקה
+ תמיד ג יח שופטי� ביכורי� �לתת זרוע ולחיי� וקיבה לכה תקו
+ תמיד ד יח שופטי� תרומות �להפריש תרומה גדולה לכה תקז
+ תמיד ד יח שופטי� ביכורי� לתת לכה� ראשית הגז תקח
+ זמ� מקדש ז יח שופטי� כלי המקדש והעובדי� בו שתהיינה המשמרות שוות ברגלי� תקט
� תמיד י יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לקסו� תקי
� תמיד יא יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לכש" תקיא
� תמיד יא יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לחבר חבר תקיב
� תמיד יא יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לשאול בבעל אוב תקיג
� תמיד יא יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לשאול בידעוני תקיד
� תמיד יא יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לדרוש אל המתי� תקטו
+ זמ� מקדש טו יח שופטי� יסודי התורה לשמוע אל הנביא אמת תקטז
� תמיד כ יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להתנבא בשקר תקיז
� תמיד כ יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא להתנבא בש� עבודה זרה תקיח
� זמ� מקדש כב יח שופטי� עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא לגור מהריגת נביא השקר תקיט

bentzispitz@gmail.com

http://ben-tzion.com/mitzvot 20 ספר החינוך לפי הרמב"ם



זמנה פסוק פרק פרשה החלק ברמב"� המצוה מספר
+ זמ� מקדש ב יט שופטי� רוצח ושמירת הנפש להפריש ערי מקלט תקכ
� זמ� מקדש יג יט שופטי� סנהדרי� שלא לחוס על הרוצח וחובל תקכא
� תמיד יד יט שופטי� גניבה שלא להשיג גבול תקכב
� תמיד טו יט שופטי� עדות שלא יקו� דבר העדות בעד אחד תקכג
+ זמ� מקדש יט יט שופטי� עדות לעשות לעד זומ� כאשר זמ� תקכד
� זמ� מקדש ג כ שופטי� מלכי� ומלחמות שלא לערו� ולפחד במלחמה תקכה
+ זמ� מקדש ב כ שופטי� מלכי� ומלחמות למשוח כה� למלחמה תקכו
+ זמ� מקדש יא כ שופטי� מלכי� ומלחמות לשלוח שלו� לערי� שצרי� עליה� תקכז
� זמ� מקדש טז כ שופטי� מלכי� ומלחמות שלא להחיות נשמה משבעה עממי� תקכח
� תמיד יט כ שופטי� מלכי� ומלחמות שלא להשחית אילני מאכל תקכט
+ זמ� מקדש א�ד כא שופטי� רוצח ושמירת הנפש לערו� את העגלה בנחל תקל
� זמ� מקדש ד כא שופטי� רוצח ושמירת הנפש שלא לעבוד ולזרוע באותו קרקע תקלא
+ זמ� מקדש יא כא כי תצא מלכי� ומלחמות לדו� יפת תואר ככתוב בתורה תקלב
� זמ� מקדש יד כא כי תצא מלכי� ומלחמות שלא למכור יפת תואר תקלג
� זמ� מקדש יד כא כי תצא מלכי� ומלחמות שלא להעבידה אחר שבעלה תקלד
+ זמ� מקדש כב כא כי תצא סנהדרי� לתלות המחוייב ליתלות תקלה
� זמ� מקדש כג כא כי תצא סנהדרי� שלא להלי� התלוי תקלו
+ זמ� מקדש כג כא כי תצא סנהדרי� לקברו בו ביו� וכ� כל המתי� תקלז
+ תמיד א כב כי תצא גזילה ואבידה להשיב אבידה לישראל תקלח
� תמיד ג כב כי תצא גזילה ואבידה שלא להעלי� עיניו ממנה תקלט
� תמיד ד כב כי תצא רוצח ושמירת הנפש שלא להניח בהמת חבירו נופלת תחת משאה תקמ
+ תמיד ד כב כי תצא רוצח ושמירת הנפש לטעו� המשא שנפל ע� חברו תקמא
� תמיד ה כב כי תצא עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא תלבש אשה עדי איש תקמב
� תמיד ה כב כי תצא עבודה זרה וחוקות הגויי� שלא ילבש איש מלבושי אשה תקמג
� תמיד ו כב כי תצא שחיטה שלא ליקח א� על בני� תקמד
+ תמיד ז כב כי תצא שחיטה לשלוח הא� א� לקחה על הבני� תקמה
+ תמיד ח כב כי תצא רוצח ושמירת הנפש לעשות מעקה לגגו תקמו
� תמיד ח כב כי תצא רוצח ושמירת הנפש שלא להניח מכשול תקמז
� תמיד ט כב כי תצא כלאיי� שלא לזרוע כלאיי� בכר� תקמח
� תמיד ט כב כי תצא מאכלות אסורות שלא לאכול כלאי הכר� תקמט
� תמיד י כב כי תצא כלאיי� שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות תקנ
� תמיד יא כב כי תצא כלאיי� שלא ללבוש שעטנז תקנא
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+ תמיד יג כב כי תצא אישות �לישא אשה בכתובה וקידושי תקנב
+ תמיד יט כב כי תצא נערה בתולה שתשב אשת מוציא ש� רע תחתיו תקנג
� תמיד יט כב כי תצא נערה בתולה שלא יגרשנה כל ימיו תקנד
+ זמ� מקדש כד כב כי תצא סנהדרי� לסקול המחוייב בבית די� תקנה
� תמיד כו כב כי תצא �סנהדרי שלא לענוש האנוס בחטא תקנו
+ זמ� מקדש כט כב כי תצא נערה בתולה שישא האונס אנוסתו תקנז
� זמ� מקדש כט כב כי תצא נערה בתולה שלא יגרשנה כל ימיו תקנח
� תמיד ב כג כי תצא איסורי ביאה שלא ישא סריס בת ישראל תקנט
� תמיד ג כג כי תצא איסורי ביאה שלא ישא ממזר בת ישראל תקס
� זמ� מקדש ד כג כי תצא איסורי ביאה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' תקסא
� זמ� מקדש ז כג כי תצא מלכי� ומלחמות שלא לדרוש שלומ� במלחמה תקסב
� זמ� מקדש ח כג כי תצא איסורי ביאה שלא להרחיק אדומי דור שלישי מלבא בקהל תקסג
� זמ� מקדש ח כג כי תצא איסורי ביאה שלא להרחיק מצרי דור שלישי תקסד
� תמיד יא כג כי תצא ביאת המקדש שלא יכנס טמא להר הבית תקסה
+ זמ� מקדש יא כג כי תצא מלכי� ומלחמות להתקי� מקו� להפנות בו תקסו
+ זמ� מקדש יג כג כי תצא מלכי� ומלחמות להתקי� יתד לחפור בו כנזכר לעיל תקסז
� זמ� מקדש יד כג כי תצא עבדי� שלא להסגיר עבד שברח אל אדוניו תקסח
� זמ� מקדש טז כג כי תצא עבדי� שלא להונות עבד הניצל אלינו תקסט
� תמיד יח כג כי תצא אישות �שלא לבעול אשה בלא כתובה וקידושי תקע
� זמ� מקדש יט כג כי תצא איסורי מזבח שלא להקריב אתנ� זונה ומחיר כלב תקעא
� תמיד כ כג כי תצא מלווה ולווה שלא ית� הלוה ריבית לישראל תקעב
+ תמיד כא כג כי תצא מלווה ולווה להלוות לנכרי בריבית תקעג
� תמיד כב כג כי תצא מעשה הקרבנות שלא לאחר נדריו יותר משלושה רגלי� תקעד
+ תמיד כד כג כי תצא נדרי� לקיי� מוצא שפתיו כמו שנדר תקעה
+ תמיד כה כג כי תצא שכירות להניח השכיר לאכול מהמחובר שעושי� בו תקעו
� תמיד כה כג כי תצא שכירות שלא ליקח הפועל בידו יותר על אכילתו תקעז
� תמיד כו כג כי תצא שכירות שלא יאכל הפועל בשעת מלאכה תקעח
+ תמיד ג כד כי תצא �גירושי לגרש בגט תקעט
� תמיד ד כד כי תצא �גירושי שלא יחזיר גרושתו משנשאת תקפ
� זמ� מקדש ה כד כי תצא מלכי� ומלחמות שלא יצא החת� מביתו כל השנה אפילו לצרכי ציבור תקפא
+ תמיד ה כד כי תצא מלכי� ומלחמות שישמח החת� ע� אשתו שנה אחת תקפב
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� תמיד ו כד כי תצא מלווה ולווה שלא ימשכ� בחובו כלי� שעושי� בה� אוכל נפש תקפג
� זמ� מקדש ח כד כי תצא טומאת צרעת שלא לתלוש סימני צרעת תקפד
� תמיד י כד כי תצא מלווה ולווה שלא למשכ� בעל חוב בזרוע תקפה
� תמיד יב כד כי תצא מלווה ולווה שלא למנוע המשכו� מבעליו העני תקפו
+ תמיד יג כד כי תצא מלווה ולווה להחזיר המשכו� לבעלי� בעת שצרי� לו תקפז
+ תמיד טו כד כי תצא שכירות לתת שכר שכיר ביומו תקפח
� תמיד טז כד כי תצא עדות שלא יעיד קרוב זה אל זה תקפט
� תמיד יז כד כי תצא �סנהדרי שלא להטות משפט גר ויתו� תקצ
� תמיד יז כד כי תצא מלווה ולווה שלא למשכ� בגד אלמנה תקצא
+ תמיד יט כד כי תצא מתנות עניי� להניח לעניי� השכחה תקצב
� תמיד יט כד כי תצא מתנות עניי� שלא ישוב לקחת השכחה תקצג
+ זמ� מקדש ב כה כי תצא סנהדרי� להלקות לרשע תקצד
� תמיד ג כה כי תצא �סנהדרי שלא להוסי" להכותו תקצה
� תמיד ד כה כי תצא שכירות שלא לחסו� בהמה בשעת מלאכתה תקצו
� תמיד ה כה כי תצא ייבו� וחליצה �שלא תינשא היבמה לאחר עד שתיחל תקצז
+ תמיד ה כה כי תצא ייבו� וחליצה מצות יבו� תקצח
+ תמיד ט כה כי תצא ייבו� וחליצה מצות חליצה תקצט
+ תמיד יב כה כי תצא רוצח ושמירת הנפש להציל הנרד" בנפשו של רוד" תר
� תמיד יב כה כי תצא רוצח ושמירת הנפש שלא לחוס על הרוד" תרא
� תמיד יד כה כי תצא גניבה שלא להשהות משקלות ומידות חסרות תרב
+ תמיד יז כה כי תצא מלכי� ומלחמות לזכור מה שעשה לנו עמלק תרג
+ תמיד יט כה כי תצא מלכי� ומלחמות למחות זרעו מ� העול� תרד
� תמיד יט כה כי תצא מלכי� ומלחמות שלא לשכוח מה שעשה לנו תרה
+ זמ� מקדש ה כו כי תבוא ביכורי� לקרות על הביכורי� ככתוב תרו
+ תמיד יג כו כי תבוא מעשר שני ונטע רבעי להתודות וידוי מעשר תרז
� זמ� מקדש יד כו כי תבוא מעשר שני ונטע רבעי שלא לאכול מעשר שני באנינות תרח
� זמ� מקדש יד כו כי תבוא מעשר שני ונטע רבעי שלא לאכלו בטומאה תרט
� זמ� מקדש יד כו כי תבוא מעשר שני ונטע רבעי שלא להוציא דמיו אלא באכילה ושתיה תרי
+ תמיד ט כח כי תבוא דעות ללכת ולהידמות בדרכי הש� יתבר� תריא
+ זמ� מקדש יב לא �ויל חגיגה להקהיל כל ישראל בחג הסוכות תריב
+ תמיד יט לא ויל� תפילי� ומזוזה וספר תורה לכתוב כל אחד ספר תורה לעצמו תריג
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