
ִבים ְתיֲַחִסים ְלַמּצָ ִגים ַהּמִ ָ ֻמׂשּ
ְצָוה, ֵעת ִקיּוּם ַהּמִ ׁשֹוִנים ּבְ
ַעת ְלֻדְגָמה: 'צֶֹרְך ּגָדֹול', 'ׁשְ

ָָּנה'. ו ָחק', 'ּכַ ַהּדְ

ׁשוִּרים ִגים ַהּקְ ָ ֻמׂשּ
לוּת ַהֲהָלָכה, ְלׁשְ ּתַ ְלִהׁשְ

ָמָרא', 'ִמְדָרׁש  .'ְלֻדְגָמה: 'ּגְ

ֲעָמד ִאים ֶאת ַהּמַ ַבּטְ ִגים ַהּמְ ָ ֻמׂשּ
ְצָוה, ְלֻדְגָמה: ִקיּוּם ַהּמִ ּבְ

ִרין', ִדיֲעַבד', 'ְמַהּדְ ה', 'ּבְ ִחּלָ 'ְלַכּתְ
ְבָחר'.  'ִמְצָוה ִמן ַהּמֻ

ִאים ַבּטְ ִגים ַהּמְ ָ ֻמׂשּ
ֲעָמד ַהִהְלָכִתי ֶאת ַהּמַ
ְצָוה, ְלֻדְגָמה: ל ַהּמִ ׁשֶ
ָנן', ַרּבָ אֹוַרְיָתא', 'ּדְ 'ּדְ

ֵזַרת ֲחָכִמים'.  'ּגְ

ְצָוה ִקיּוּם ַהּמִ ְנִסּבֹות ּבְ

ְיסֹודֹות ַהּתֹוָרה

ְצָוה ִקיּוּם ַהּמִ ָרגֹות ּבְ ּדְ

מעמד
המצווה 

מושגים שמצביעים על עקרונות שלפיהם נקבעת ההלכה.מושגי בסיס 
הם מחולקים לקטוגריות הבאות. 
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ִקיּוּם ַהְמָלצֹות ּבְ
ְצָוה, ְלֻדְגָמה: ַהּמִ
רֹב ַעם ַהְדַרת 'ּבְ

ֶמֶלְך'.
ְתיֲַחִסים  ִגים ַהּמִ ָ ֻמׂשּ

ְצָוה, ִלְמַקיֵּם ַהּמִ
ְלֻדְגָמה: 'ָקָטן',
'ּגָדֹול', 'ֲחִסיִדים
ה' . י ַמֲעׂשֶ ְוַאְנׁשֵ

 

ִאים ַבּטְ ִגים ַהּמְ ָ ֻמׂשּ
ין, ְלֻדְגָמה: ֶאת ַהּדִ

ר', ׁשֵ ר', 'ּכָ 'ֻמּתָ
סוּל'  'ּפָ

ִּים ָלִלים ִהְלָכִתי ּכְ
ִּים, ְלֻדְגָמה: ִסיִסי ּבְ

ִדיר – ֵאינֹו ּתָ ִדיר ְוׁשֶ 'ּתָ
ִדיר קֹוֵדם'. ּתָ

ּמוּת,  ִאים ִמּדֹות – ּכַ ַבּטְ ִגים ַהּמְ ָ ֻמׂשּ
ִַּית', ז ּגַֹבּה ְוַכּדֹוֶמה, ְלֻדְגָמה: 'ּכַ

ְמלֹא ֻלְגָמיו'. יָצה', 'ּכִ ּבֵ 'ּכַ

ְִּנים ְזַמן, ַצי ִגים ַהּמְ ָ ֻמׂשּ
ַחר', ַ ְלֻדְגָמה: 'ֲעלֹות ַהׁשּ

ית'  ָעה ְזַמּנִ 'ׁשָ

ַהְנָהגֹות

ְצָוה ַמֲעַמד ְמַקיֵּם ַהּמִ

ין ִמּלֹות ּדִ

ֲהָלָכה ָלִלים ּבַ ּכְ

ֲהָלָכה עוִּרים וִּמּדֹות ּבַ ׁשִ

ֲהָלָכה ים ּבַ ְזַמּנִ

מושגים שמצביעים על עקרונות שלפיהם נקבעת ההלכה.מושגי בסיס 
הם מחולקים לקטוגריות הבאות. 
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יסודות התורה 

ְכָתב, ּבִ אוּר ַלּתֹוָרה ׁשֶ ַהּבֵ
ּ נו ה ַרּבֵ ְמַסר ֵמֵאת ה' ְלמֹׁשֶ ּנִ ׁשֶ
ַהר ִסיַני יַַחד ִעם ַהּתֹוָרה ּבְ
ְכָתב, וגם כל מה שחכמי ּבִ ׁשֶ
התורה במשך הדורות

מוסיפים בביאור התורה.  
 

י ׁשֵ ה ֻחּמְ ָ תוָּבה (ֲחִמׁשּ ַהּתֹוָרה ַהּכְ
ִביִאים ּתֹוָרה ְוִסְפֵרי ַהּנְ

ְכָתב ּבִ תוִּבים). ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְוַהּכְ
ל ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה, ּכֹוֶלֶלת ֶאת ּכָ
אֹוָתם יֵׁש ְנִביִאים וְּכתוִּבים ׁשֶ

ָתב. ה ִמּתֹוְך ַהּכְ ִחּלָ ִלְלמֹד ְלַכּתְ
 

ְכָתב  ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ

ה  ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ

ה  ִמְצוֹות לֹא ַתֲעׂשֶ
ָאסוּר ים ׁשֶ  ַמֲעׂשִ

ַלֲעׂשֹוָתם.

ה ִמְצַות ֲעׂשֵ
ְָּמן. ִהְצַטוֵּינוּ ְלַקי  ִמְצוֹות ׁשֶ
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דרגות בקיום המצווה

ּבֹו יֵׁש ספק ִמְקֶרה ׁשֶ ּבְ
בהלכה או שיש מחלוקת בין
הפוסקים, יש צורך להכריע

אם לפסוק להיתר או
לאיסור. 

 

ֲאָרִמית ה ּבַ ִדיֲעַבד היא ִמּלָ      ּבְ
ָלל ֶדֶרְך ּכְ ה'. ּבְ ְרּגוָּמּה הוּא: 'כשָעׂשָ ּתִ ׁשֶ
ָבר ה ּדָ ר ַנֲעׂשָ ֲאׁשֶ ּטוּי זֶה ּכַ מֹוִפיַע ּבִ

קֹוִריֹּות ִריׁשֹות ַהֲהָלָכה ַהּמְ ִפי ּדְ ּלֹא ּכְ ׁשֶ
ּ – ְוָאז מֹוָרה ָלנוּ ַהֲהָלָכה ָמה ָעֵלינו
ה ּלָ ה זֹו הפוכה ַלּמִ ֵעת. ִמּלָ ַלֲעׂשֹות ּכָ
ה' המצביעה על הדרך בה ִחּלָ 'ְלַכּתְ

ָראוּי ִלְנֹהג.
 

ה  ִחּלָ ִדיֲעַבד, ְלַכּתְ ּבְ

ְלָהֵקל, ְלַהְחִמיר 

יַצד ַסק ֲהָלָכה ַהּמֹוֶרה ּכֵ ל ּפְ ּכָ
ל ְיהוִּדי יֵׁש ִלְנֹהג. חֹוָבה ַעל ּכָ
תוִּבים יִנים ַהּכְ ְלַקיֵּם ֶאת ַהּדִ
ְנָהג ׁשֹוֶנה ִמּמִ ין), ּבְ ֲהָלָכה (ּדִ ּבַ
אֶֹפן ֵאיָנם ָחִלים ּבְ אֹו ִהּדוּר, ׁשֶ

ם. ּלָ וֶה ַעל ּכֻ ׁשָ
 

ין)/ מעיקר  ין (ִמן ַהּדִ ּדִ
הדין
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מעמד המצווה
ַנת ֲחָכִמים  ּקָ  ּתַ

 

ֲחָכֵמינוּ ִזְכרֹוָנם ָבר ׁשֶ ּדָ
ּ ׁשו נוּ אֹו ִחּדְ ּקְ ִלְבָרָכה ּתִ
ין ָהָאָדם ּבֵ ִאים ׁשֶ נֹוׂשְ ּבְ
ין ָהָאָדם קֹום אֹו ּבֵ ַלּמָ

  .ַלֲחֵברֹו
 

המנהג המקובל במקום מסוים.
פעמים רבות במקומות שונים

נוהגים במנהגים שונים. חז"ל קבעו
שבדרך כלל אדם שמגיע למקום
שנוהגים בו מנהג מסוים עליו
לנהוג בהתאם למנהג שנהוג
באותו מקום, גם אם בדרך כלל

הוא נוהג אחרת. 

מנהג המדינה
ּתֹוָרה תוּבֹות ּבַ ְריַ"ג ִמְצוֹות ַהּכְ ּתַ

אֹוַרְיָתא' (מצווה ִנְקָראֹות 'ִמְצוֹות ּדְ
ּ ַמֲהַלְך ַהּדֹורֹות הֹוִסיפו ֵמַהּתֹוָרה). ּבְ
זֵרֹות ֲחַז"ל עֹוד ִמְצוֹות, ְוֵכן ּגְָזרוּ ּגְ

ל ָנן' (ׁשֶ ַרּבָ ֻכּנֹות 'ִמְצוֹות ּדְ נֹות, ַהּמְ ְוַתּקָ
אֹוָתּה ֲחָכִמים). חֹוָבה ָעֵלינוּ ְלַקיֵּם ּבְ
ְצוֹות ִמְדאֹוַרְיָתא ְוֶאת ה ֶאת ַהּמִ ִמּדָ

ָנן. ַרּבָ ְצוֹות ִמּדְ ַהּמִ
 

ָבר שמותר לעשותו מן  ּדָ
התורה אך ֲחָכִמים

ֵדי ִלְמנַֹע ׁשָאְסרוּ אותו ּכְ
ֵמָאָדם ַלֲעבֹר ֲעֵבָרה

ֵמַהּתֹוָרה.
 

ֵזַרת ֲחָכִמים (סייג)  ּגְ

ָנן  ַרּבָ אֹוַרְיָתא, ּדְ ּדְ
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נסיבות בקיום המצווה
   רשות היחיד  

שטח השייך לאדם פרטי.
ְלהגדרת המקום כ'רשות היחיד'

ָמֻעיֹּות ִהְלָכִתיֹּות ַרּבֹות יֵׁש ַמׁשְ
יֵני ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, ִדיֵני ְנִזיִקין, ּדִ ּבְ

יֵני ֲאֵבָדה ְוִדיֵני ִקְניָן. ּדִ
בדיני שבת ישנה הגדרה שונה

ים לרשות הרבים.    ְרׁשוּת ָהַרּבִ
ָרִטי  יְָּך ְלָאָדם ּפְ ֵאינֹו ׁשַ  ֵאזֹור ׁשֶ

ָלל.  א ַלּכְ ֶאּלָ
ְלהגדרת המקום כ'רשות הרבים'

ָמֻעיֹּות ִהְלָכִתיֹּות ַרּבֹות יֵׁש ַמׁשְ
יֵני ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, ִדיֵני ְנִזיִקין, ּדִ ּבְ

יֵני ֲאֵבָדה ְוִדיֵני ִקְניָן. ּדִ
בדיני שבת ישנה הגדרה שונה

לרשות הרבים. 

ָרָמא- ַמן ּגְ ְּ ַהז ִמְצוָה ׁשֶ
ְזַמן לוּי ּבִ יּוָּמּה ּתָ ּקִ ִמְצוָה ׁשֶ

לֹוַמר, ְלָבד. ּכְ ְמֻסיָּם ּבִ
ַמן ּגֹוֵרם ְלִחיּוּב ְּ ַהז ִמְצוָה ׁשֶ

ִקיּוָּמּה.    
 

ְצוֹות ִנְדָרׁש ָהָאָדם  ִקיּוּם ַהּמִ ּבְ
ם ִקיּוּם ְבּתֹו ְלׁשֵ ז ֶאת ַמְחׁשַ ְלַרּכֵ

ְצוָה .ַהּמִ
   ישנם כמה סוגים של כוונה.
[כוונה בתפילה,במצווה,       

 להזיק,לאיסור וכו']     

ִנים) .  ְּ ָָּנה (ְלַכוֵּן, ְמַכו ו ּכַ

ָרָמא ַמן ּגְ ְּ ַהז ִמְצָוה ׁשֶ

[דוגמאות]

R
E

L 
TB



ת ה (ַאּמֹות) - ִמּדַ ַאּמָ
ה הוּא 48 עוּר ַאּמָ אֶֹרְך: ׁשִ
ֶסְנִטיֶמֶטר. למשל, גובה
סוכה הוא עד עשרים

אמה.
 

כזית 
 28 סמ"ק. מידה שמשתמשים

בה לרוב ענייני האוכל
שבהלכה.

 

מידות בהלכה 

ככותבת 
שיעור השוה לתמר גדול

(גדול יותר מכזית) 
 

מידה שמתשמשים בה לרוב
לעניני האוכל והיא שיעור

שני כזיתות 56 סמ"ק

מיל - מידת אורך השוה
ל-2000 אמות. 

 

כור - מידת נפח גדולה
ששוה לשלשים סאים.

 

כביצה 

[דוגמאות]
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מעמד מקיים המצווה
 

ַהּכֲֹהנִים -ֵהם ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, וְֵהם ְּבַדְרּגַת ַהְּקֻדָּׁשה ַהּגְבֹוָהה. ַּתְפִקיָדם
ָהִעָּקִרי ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיָה לֲַעׂשֹות ֶאת ֲעבֹודֹות ַהּקֶֹדׁש.

לוִּיִים - ֵהם ִמֶּזַרע לֵוִי ֶּבן יֲַעקֹב (לְַמֵעט ֶזַרע ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהנִים), וְֵהם ַּבֲעלֵי
ְקֻדָּׁשה ְּפחּוָתה יֹוֵתר. ּגַם לֶָהם ָהיּו ַּכָּמה ַּתְפִקיִדים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ְראּו: 'לֵוִי'.

יְִׂשְרֵאלִים - ֵהם רֹב ַעם יְִׂשָרֵאל, ֶׁשָּבאּו ִמָּכל ְּבנֵי יֲַעקֹב לְַמֵעט לֵוִי. ְראּו:
'יְִׂשָרֵאל'.

גר – גוי שקיבל עליו להיות יהודי ועבר תהליך גיור.
חכם - אדם שעוסק בתורה ומומחה בה.

חרש - לפי ההגדרה ההלכתית מדובר במי שאינו שומע ואינו מדבר ואין בו
דעת והוא נחשב כשוטה וקטן לעניינים שונים, ופטור מקיום מצוות.

 ָקָטן (ְקַטּנִים) -  יֶלֶד ֶׁשֶּטֶרם ָמלְאּו לֹו ְׁשלֹׁש-ֶעְׂשֵרה ָׁשנִים (ַּבר ִמְצוָה), אֹו יַלְָּדה
ֶׁשֶּטֶרם ָמלְאּו לָּה ְׁשֵּתים-ֶעְׂשֵרה ָׁשנִים. קטן פטור מהתורה מקיום מצוות ואינו

נענש על עבירות.  
ַעם יְִׂשָרֵאל ָּכלּול ִמְּׁשלָֹׁש קבוצות עיקריות: ּכֲֹהנִים, לְוִּיִים וְיְִׂשְרֵאלִים.

      כהן גדול - הכהן הבכיר בבית המקדש, ובעל המעמד המקודש ביותר
      מבין הכהנים. הוא היחיד שנכנס לקודש הקודשים ביום כיפור. 

.שוטה - אדם שדעתו אינה צלולה באופן סביר ואינו אחראי למעשיו. לפי
ההלכה הוא פטור מהמצוות ופטור אם הזיק. 
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כללים והנהגות
נִָׁשים ְּפטּורֹות ִמִּמְצוֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ּגְָרָמה - נִָׁשים 

ְּפטּורֹות ִמלְַקּיֵם ִמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ִּבְזַמן.
אל ישנה אדם מפני המחלוקת- דרישה מהאדם לא

לנהוג שונה מאנשים, כדי לא להרבות מחלוקות.
לדוגמה: יש מנהגים שונים לגבי עבודה בערב פסח
ומי שהולך ממקום שנוהגים לעשות מלאכה למקום

שלא נוהגים לעשות מלאכה צריך לנהוג כמו במקום
שהגיע אליו. (פסחים ד,א)

העוסק במצווה, פטור מהמצווה - אדם שעסוק בקיום
מצווה מסוימת, יהיה פטור ממצווה אחרת. לדוגמה: 

 מי שעסוק בקיום מצווה אחרת, פטור ממצוות
הישיבה בסוכה (סוכה ב,ד).
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סוָּלה, ּפְ ) סוּל  ּפָ

ֵסל)             ֹו ּפ

סוָּלה, סוּל (ּפְ ּפָ

ּפֹוֵסל)            

ר ִאי ֶאְפׁשָ א.ֵחֶפץ ׁשֶ

ֵּם ּבֹו ִמְצוָה ְלַקי

ֵאינֹו וּם ׁשֶ ִמׁשּ

ַמְתִאים ִלְדִריׁשֹות

ַהֲהָלָכה.

ב.     אדם שפסול

לעדות

 

ָבה, חֹו ּוּב,  י ִח

פטור) ) יב  חי

הנחייה הלכתית   

לעשייה: חובה לעשות .

(או פטור מעשיית

.(המצווה

ב.חיוב עונש או קרבן

במקרה של עבירה (וכן

.(פטור

ג.חיוב בתשלום בדיני

ממונות בנזק, גניבה

וכדומה (או פטור

(מתשלום

 

, טוּרֹות) ּפְ ) טוּר  ּפָ

ר  ְפטֹ ִל

א. הנחייה הלכתית

לעשייה: פטור

מלעשות.

ב.פטור מעונש

במקרים מסוימים

של עבירה.

ג.פטור מתשלום

בדיני ממונות

במקרים מסוימים.

 

וּר, ּס ִא ) ָאסוּר 

 ( ן י ִּר ו ּס ִא

ם 'ִאּסוּר' הוּא ׁשֵ

ָבר ָלִלי ְלָכל ּדָ ּכְ

ֱאַסר ּנֶ ׁשֶ

ֵמַהּתֹוָרה אֹו ַעל

ְיֵדי ֲחָכִמים.

ר ּתָ ֻמ

ים)  ִר י ּתִ ַמ )

ה שאין ַמֲעׂשֶ

איסור לעשותו

או מאכל שאין

איסור לאוכלו או

חפץ שאין

איסור

להשתמש בו. 

ָרה, ׁשֵ ּכְ ) ר  ׁשֵ ּכָ

ים, ִר ׁשֵ ּכְ

 - רֹות)  ׁשֵ ּכְ

ר ֶאְפׁשָ ֵחֶפץ ׁשֶ

ֶעְזָרתֹו ֵּם ּבְ ְלַקי

ַבר ִמְצוָה, אֹו ּדְ

ר ּתָ ּמֻ ַמֲאָכל ׁשֶ

ְלָאְכלֹו.

 
 

[דוגמאות]מילות דין 
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2

4
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10
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זמנים בהלכה
 

ָמׁשֹות - סמוך ְ ין ַהׁשּ ּבֵ
 תפילת מנחה. לפני שמגיע זמןלמנחה חצי שעה

ת ּלַ
ִח ּתְ

ם - 
ָכִבי
ַהּכֹו

את 
 ֵצ

ר ׁשָ
ֶאְפ

ּבֹו 
ַמן ׁשֶ

ָלה – ְז
ְי ַהּלַ

ה ֹׁשָ
ל ׁשְ

ִקיַע 
ָר ּבָ

ֹות 
ְרא
ִל

את
ם. צ

י ַטּנִ
ִבים ְק

ּכֹוָכ

לת
תחי

הוא 
בים 

כוכ
ה

וות
מצ

יום 
של ק

מן 
הז

כמו
לה 
בלי

ות 
תלוי

ה

דר.
הס

ליל 
ה ב
הגד

את 
קרי

ת ִחּלַ ה - ּתְ  ָהֵנץ ַהַחּמָ

ֶמׁש ֶ ר ּגוּף ַהׁשּ ֲאׁשֶ ַהּבֶֹקר, ּכַ

ַמְתִחיל ְלַהְפִציַע, ַלֲעלֹות

ְזָרח. אֶֹפק ַהּמִ וְּלֵהָראֹות ּבְ

הנץ החמה הוא תחילת

הזמן לקיום מצוות התלויות
ביום. 

ַחר) - ַ ַחר (ַעּמוּד ַהׁשּ ַ ֲעלֹות ַהׁשּ
ּבֹו ַמְתִחיל ְלָהִאיר אֹור ַמן ׁשֶ ְּ ַהז
ֶמׁש ֶ ַהׁשּ עצמה נראית. ַהיֹּום, עוד ִלְפֵני ׁשֶ

ב ֶאת ְזַמן 'ֲעלֹות ֵ ל ְלַחׁשּ ְמֻקּבָ
ּקֹות ִלְפֵני ְזַמן -90 ּדַ ַחר' ּכְ ַ ַהׁשּ
ה'. החל מעלות 'ָהֵנץ ַהַחּמָ

השחר אפשר לקיים בשעת
מצוות התלויות ביום. רך

 ֲחצֹות - ֲחצֹות ַהיֹּום – ֲחִצי

ְיָלה – ֲחִצי ַהיֹּום. ֲחצֹות ַהּלַ

התפלל
ְיָלה. מי שלא  ַהּלַ

התפלל
רית יכול ל

תפילת שח

בדיעבד עד חצות היום.

חילה יש לקרוא קריאת
לכת

שמע עד חצות הלילה. 

רוּׁשֹו ַלג' ּפֵ ְנָחה - 'ּפְ ַלג ַהּמִ  ּפְ
ַמן ְּ וָָּנה ִהיא ְלֵחִצי ִמז ֵחִצי. ַהּכַ
ָעה 'ִמְנָחה ְקַטּנָה' – ׁשָ

ִקיַעת ית וֶָרַבע קֶֹדם ׁשְ ְזַמּנִ
ה. יש הנוהגים ַהַחּמָ

להתחיל להתפלל תפילת
ערבית מפלג המנחה.
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