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כל התורה כולה
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Mr. George Rohr in loving memory of Mrs. Sara (Charlotte) Rohr

MAZAL TOV!
You have almost achieved the Ultimate Chidon Dream. After learning and qualifying for the Chidon for the past four
years, you are this close to mastering all 613 Mitzvos!
If you qualify for the Chidon this year, you will truly be a  כל התורה כולהmaster!
Please read the below so you know exactly how Kol Hatorah Kula works.

כל התורה כולה

WHAT TO LEARN
Review the Mitzvah Boxes of all 5 books using the charts in this Study Guide so you can prepare for the 4 KHK tests
on books 1-4 and the final on all 5 books.
Please Note: For your regular Book 5 tests & final you are responsible to learn and get tested on the regular Chidon
information as outlined in your Book 5 Study Guide.
TEST NUMBER

DATE

TEST ON

1

Thursday, 4 Tishrei/September 29

Book 1 Mitzvah Boxes

2

Thursday, 23 Cheshvan/November 17

Book 2 Mitzvah Boxes

3

Wednesday, 4 Teves/December 28

Book 3 Mitzvah Boxes

4

Monday, 15 Shevat/February 6

Book 4 Mitzvah Boxes

Final (Takes place online)

Sunday, 12 Adar/March 5

Books 1-5 Mitzvah Boxes

THE FOUR KOL HATORAH KULA TESTS & FINAL
The way that the 4 KHK tests & the final will work is that we will be taking the filled out charts below and deleting
information from the boxes for you to fill out. On each of the 4 tests there will be 100 blank boxes to fill out (Each
worth 1 point) and on the final there will be 200 blank boxes to fill out (Each worth .5 of a point). Take the time to
review these charts very well & you will do very well.
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KOL HATORAH KULA INCENTIVES
KHK International Game Show: KHK finalists that have passed the 3 book 5 tests by getting at least a 70% average &
have the top Averages on the 4 KHK tests, will have the great honor of being called up on stage to be part of the KHK
International Game Show.
The questions will be on all 613 Mitzvos. You can watch previous year’s KHK Game Show round to see what it was like.
In order to be a KHK Representative, you will need to be there live in person in NY.
KHK Plaque: Get at least a 70% average on the 3 regular book 5 tests, the 4 KHK tests & on the KHK Final to earn the
special updated KHK Plaque congratulating you on learning and passing the tests on all 613 Mitzvos!

כל התורה כולה

KHK Trophy: The 3 boys and 3 girls with the highest mark on their KHK Final, will get the KHK Bronze, Silver & Gold
trophies! You can win a regular trophy for your grade and a Kol Hatorah Kula trophy.
Hatzlacha Rabba!
Looking forward to seeing you at Chidon 5783!
Chidon HQ
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Instructions

All the information you are responsible to know for the 4 KHK tests and the KHK final appears in this booklet.
The “Unit” column on the left side of the chart is there just for your reference. You are not responsible for that column.
There are units that do not have any Mitzvos. They are listed here just for reference, with the note “no mitzvos” (They are: Book 3 unit 142; Book 4
unit 191; and Book 5 units 212-215).

COLOR CODE:
Green = מצות עשה
Red = מצות לא תעשה
Purple = מצות מדרבנן
Blue = Corrected information that is different from the book.

UNIT

WHO?

WHERE?

WHEN?

Knowing that there is a G-d

All People

All Places

All Times

שלא יעלה
במחשבה שיש
שם אלוקה זולתי
’ה

Not thinking that there is a
god other than Hashem

All People

All Places

All Times

ליחדו

Knowing the oneness of
Hashem

All People

All Places

All Times

2
’אהבת ה

’מצות אהבת ה

The Mitzvah of loving Hashem

All People

All Places

All Times

3
’יראת ה

’מצות יראת ה

Fearing Hashem

All People

All Places

All Times

1
’אמונת ה

4

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

לידע שיש שם
אלוקה

Book 1

PUNISHMENT

No Punishment

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

לקדש שמו

Making the name of Hashem
holy

All People

All Places

All Times

שלא לחלל שמו

Not disgracing the name of
Hashem

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא לאבד
דברים שנקרא
שמו עליהם

Not destroying something that
represents Hashem

All People

All Places

All Times

Malkus

לשמע מן הנביא
המדבר בשמו

Listening to a navi who speaks
in the name of Hashem

All People

All Places

All Times

שלא לנסות נביא
אמת יותר מדאי

Not testing a navi

All People

All Places

All Times

7
הליכה
בדרכיו

להדמות בדרכי
השם יתברך
הטובים והישרים

To copy the good and fair ways
of Hashem

All People

All Places

All Times

8
הדביקה
עם חכמי
התורה

החברה והדביקה
עם חכמי התורה

Connecting to Talmidei
Chachamim

All People

All Places

All Times

9
אהבת
ישראל

מצות אהבת
ישראל

Loving every Jew

All People

All Places

All Times

10
אהבת הגר

אהבת הגר

Showing love to a ger

All People

All Places

All Times

שלא לשנוא אחים

Not hating another Jew

All People

All Places

All Times

תוכחה לישראל
שאינו נוהג
כשורה

Rebuking a Jew who is not
behaving properly

All People

All Places

All Times

שלא להלבין פני
אדם מישראל

Not embarrassing another Jew

All People

All Places

All Times

4
’קידוש ה
5
שלא לאבד
דברים
שנקרא
שמו
עליהם
6
אמונת
נביאים

11
תוכחה

PUNISHMENT

Misah Biydei
Shamayim

No Punishment

No Punishment
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UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

12
שלא
לענות
יתום
ואלמנה

שלא לענות יתום
ואלמנה

Not causing any suffering to a
widow or an orphan

All People

All Places

All Times

No Punishment

13
לשון הרע

שלא לרגל

Not spreading lashon harah

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא לנקום

Not taking revenge

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא לנטור

Not holding a grudge

All People

All Places

All Times

No Punishment

15
תלמוד
תורה

מצות תלמוד
תורה

Learning and teaching Torah

Men

All Places

All Times

16
כבוד
חכמים

מצות כבוד
חכמים

Respecting Talmidei
Chachamim

All People

All Places

All Times

שלא לפנות
אחר עבודה זרה
לא במחשבה
ולא בדבור ולא
בהבטה

Not thinking about, looking at,
or talking about avodah zarah

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לתור אחר
מחשבת הלב
וראית העינים

Not following what your eyes
and heart want

All People

All Places

All Times

No Punishment

לאו דברכת השם

Not “blessing” Hashem

All People

All Places

All Times

Skilah

14
נקמה
ונטירה

17
שלא לפנות
אחר דברים
אסורים

18
ברכת השם
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UNIT

19
שלא
לעבוד
עבודה זרה

20
צורות
אסורות

21
עיר הנדחת

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא לעבוד אותה
כדרך עבודתה

Not serving an avodah zarah
in the way that it is usually
served

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא להשתחוות
לעבודה זרה

Not bowing down to idols

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא ניתן מזרענו
למולך

Not giving our children to the
molech

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא לעשות פסל

Not having anyone make an
idol for you

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לעשות
עבודה זרה לא
לעצמו ולא לזלתו

Not making an idol for yourself
or for someone else

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לעשות
צורות אפילו לנוי

Not making any forms, even if
only as a decoration

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא להדיח
בני ישראל אחר
עבודה זרה

Not influencing Jews to follow
avodah zarah

All People

All Places

All Times

Skilah

מצות שריפת עיר
הנדחת וכל אשר
בה

Burning an Ir Hanidachas and
everything inside of it

Men

Eretz Yisrael

When the
Sanhedrin
presides from the
Lishkas Hagazis

שלא לבנות עיר
הנדחת לכמות
שהיתה

Not rebuilding a city where
there was an Ir Hanidachas

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

שלא ליהנות
בממון עיר
הנדחת

Do not gain anything from the
money of an Ir Hanidachas

All People

All Places

All Times

Malkus

7

UNIT

22
מסית

23
נביא שקר

8

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא להסית אחד
מישראל אחר
עבודה זרה

Not to persuade any Jew to
worship idols

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא לאהוב
המסית

The musas may not love the
meisis

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא לעזוב
השנאה מן
המסית

The musas may not stop
hating the meisis

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא להציל
המסית

The musas may not rescue the
meisis from death

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא ילמד
המוסת זכות על
המסית

The musas may not defend the
meisis

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא ישתוק
המסות מללמד
חובה על המסית

The musas may not hold back
any evidence against the
meisis

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא להתנבאות
בשם עבודה זרה

Not saying a nevuah in the
name of avodah zarah

All People

All Places

All Times

Chenek

שלא לשמוע
ממתנבא בשם
עבודה זרה

Not listening to someone who
says nevuos in the name of an
avodah zarah

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא להתנבאות
בשקר

Not saying a false nevuah

All People

All Places

All Times

Chenek

שלא נמנע
מהריגת נביא
שקר ולא נגור
ממנו

Not being scared to kill a false
navi, and not fearing him

All Places

When the
Sanhedrin
presides from the
Lishkas Hagazis

No Punishment

All People

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

24
שלא
לישבע
בעבודה
זרה

שלא לישבע
בעבודה זרה

Not swearing in the name of
avodah zarah

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא להקים
מצבה

Not setting up a stone pillar to
serve Hashem

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא נשתחוה
על אבן משכית
אפילו לשם

Not bowing to Hashem on a
stone floor

All People

All Times

Malkus

שלא לטעת אילן
במקדש

Not planting a tree in the בית
המקדש

All People

Azarah

All Times

Malkus

לאבד עבודה זרה
ומשמשיה

Destroying avodah zarah and
anything used to serve it

All People

All Places

All Times

שלא ליהנות
בעבודת כוכבים
ומשמשיה

Not benefitting from avodah
zarah or something used to
serve it

All People

All Places

All Times

Double Malkus

שלא ליהנות
מציפוי עבודה
זרה

Not benefitting from the
ornaments of avodah zarah

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לכרות ברית
לעובדי עבודה
זרה

Not making a treaty with nonJews who serve avodah zarah

All People

All Places

When Jews rule
Eretz Yisrael

No Punishment

שלא לחון על
עובדי עבודה זרה

Not being gracious to people
who serve avodah zarah

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא להושיב
עובד עבודה זרה
בארצנו

Not letting someone who
serves avodah zarah to live in
Eretz Yisrael

All People

Eretz Yisrael

When Jews rule
Eretz Yisrael

No Punishment

25
שלא
לעבוד
ה’ בדרך
הגוים
26
איבוד
עבודה זרה
27
שלא
ליהנות
מעבודה
זרה

28
הרחקה
מעובדי
עבודה זרה

Outside the
בית המקדש
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UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

29
הליכה
בחוקות
הגוים

שלא ללכת
בחוקות הגוים

Not following what non-Jews
do

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לנחש

Do not do anything because of
a sign

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לעונן

Do not use astrology to make
decisions

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לעשות
מעשה אוב

Do not do  אובmagic

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא לעשות
מעשה ידעוני

Do not do  ידעוניmagic

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא לקסום

Do not do anything to see
what will happen in the
present or future

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לכשף

Do not change anything
through witchcraft

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא לחבור חבר

Do not say incantations while
doing an action

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לשאול באוב

Do not ask an Ov for advice

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לשאול
בידעוני

Do not ask a Yidoni for advice

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לדרוש אל
המתים

Do not do actions in order to
talk with a dead person

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא להקיף
פאתי הראש

Do not shave the hair on the
side of the head

Men

All Places

All Times

Malkus

שלא להשחית
פאת זקן

Do not destroy any of the five
parts of the beard

Men

All Places

All Times

Malkus

30
הגדת
עתידות

31
גילוח
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UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא תעדה אשה
עדי איש

A woman must not wear what
a man wears

Women

All Places

All Times

Malkus

שלא יעדה האיש
עדי אשה

A man must not wear what a
woman wears

Men

All Places

All Times

Malkus

שלא נכתוב
בבשרנו כתבת
קעקע

Not tattooing your skin

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא להתגודד
כמו עובדי עבודה
זרה

Not cutting yourself like those
who serve avodah zarah

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לעשות
קרחה על מת

Not making a bald spot on your
head to mourn

All People

All Places

All Times

Malkus

34
תשובה

שישוב החוטא
’מחטאו לפני ה
ויתודה

Confessing and regretting your
aveiros before Hashem and
deciding not to do them again

All People

All Places

All Times

35
קריאת
שמע

מצות קריאת
שמע שחרית
וערבית

Saying  שמעin the morning and
evening

Men

All Places

All Times

36
תפלה

מצות תפלה

Davening to Hashem

All People

All Places

All Times

37
ברכת
כהנים

מצות ברכת
כהנים בכל יום

The  כהניםblessing בני ישראל
every day

כהנים

All Places

All Times

תפילין של ראש

Tefillin of the head

Men

All Places

All Times

תפילין של יד

Tefillin of the hand

Men

All Places

All Times

מצות מזוזה

The Mitzvah of mezuzah

All People

All Places

All Times

32
לא ילבש

33
קדושת
הגוף

38
תפילין
39
מזוזה
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UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצוה לכתוב כל
אחד מישראל
ספר תורה לעצמו

Each Jewish man must write a
Sefer Torah

Men

All Places

All Times

מצוה על המלך
לכתוב ספר תורה
אחד יתר על שאר
בני ישראל

The king must write a second
Sefer Torah for himself

The King

Eretz Yisrael

When There is a
king

41
ציצית

מצות ציצית

The Mitzvah of tzitzis

Men

All Places

All Times

42
ברכת
המזון

מצות ברכת
המזון

Saying Birkas Hamazon (Bless
Hashem after eating bread)

All People

All Places

All Times

43
ברכות

מצות ברכות

The Mitzvah to bless Hashem

All People

All Places

All Times

44
נטילת ידים

נטילת ידים

Washing your hands

All People

All Places

All Times

45
מילה

מצות מילה

The Mitzvah of bris milah

Men

All Places

All Times

40
ספר תורה
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PUNISHMENT

Kares

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

שביתה בשבת
46
מלאכות
שבת

Book 2
WHO?

WHERE?

WHEN?

 שבתStopping [work] on

All people

All places

All times

שלא לעשות
מלאכה בשבת

 שבתNot to do work on

All people

All places

All times

Skilah

שלא לענוש
בשבת

 שבתNot to punish on

Beis Din

All places

All times

Skilah

47
תחום שבת

שלא נצא בשבת
חוץ לתחום

Not to leave the boundary on
שבת

All people

All places

All times

Malkus

48
קידוש
והבדלה

קידוש שבת
בדברים

To sanctify the  שבתwith
words

All people

All places

All times

49
נרות שבת
ויום טוב

נרות שבת ויום
טוב

 יום טובand  שבתcandles

All people

All places

All times

50
ערוב
חצירות

הלכות ערובין

Laws of Eruvin

All people

All places

All times

מצות שביתה
ממלאכה ביום
הכיפורים

Refraining from working on
יום כיפור

All people

All places

All times

שלא לעשות
מלאכה ביום
הכיפורים

Not to work on
יום כיפור

All people

All places

All times

מצות תענית ביום
הכיפורים

Fasting on
יום כיפור

All people

All places

All times

שלא לאכל
ולשתות ביום
הכיפורים

Not to eat or drink on
יום כיפור

All people

All places

All times

מצות שביתה
ביום ראשון של
פסח

Rest from doing  מלאכהon the
first day of פסח

All people

All places

All times

מצות שביתה
בשביעי של פסח

Rest from doing  מלאכהon the
seventh day of פסח

All people

All places

All times

51
יום כיפור

52
שבית
יום טוב

PUNISHMENT

Kares

Kares
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UNIT

52
שבית
יום טוב

14

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות שביתה
ממלאכה ביום
עצרת

Rest from doing  מלאכהon
שבועות

All people

All places

All times

מצות שביתה
ביום ראש השנה

Rest from doing  מלאכהon
ראש השנה

All people

All places

All times

מצות שביתה
ממלאכה ביום
ראשון של חג
הסוכות

Rest from doing  מלאכהon the
first day of סוכות

All people

All places

All times

מצות שביתה
ממלאכה ביום
שמיני של חג
הסוכות

Rest from doing  מלאכהon the
eighth day of סוכות

All people

All places

All times

שלא לעשות
מלאכה ביום
ראשון של פסח

Do not do  מלאכהon the first
day of פסח

All people

All places

All times

Malkus

שלא לעשות
מלאכה ביום
שביעי של פסח

Do not do  מלאכהon the
seventh day of פסח

All people

All places

All times

Malkus

שלא לעשות
מלאכה ביום
עצרת

Do not do  מלאכהon שבועות

All people

All places

All times

Malkus

שלא לעשות
מלאכה ביום
ראשון של תשרי

Do not do  מלאכהon ראש השנה

All people

All places

All times

Malkus

שלא לעשות
מלאכה ביום
ראשון של חג
הסוכות

Do not do  מלאכהon the first
day of סוכות

All people

All places

All times

Malkus

שלא לעשות
מלאכה ביום
שמיני של חג
הסוכות

Do not do  מלאכהon the eighth
day of סוכות

All people

All places

All times

Malkus

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא לאכול חמץ
אחר חצות

Do not eat  חמץafter חצות

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכל חמץ
בפסח

Do not eat  חמץon פסח

All people

All places

All times

Kares

שלא לאכול מכל
דבר שיש בו חמץ

Do not eat from anything that
has  חמץin it

All people

All places

All times

Malkus

מצות השבתת
חמץ

The Mitzvah of destroying חמץ

All people

All places

All times

שלא יראה לנו
חמץ בפסח

 חמץshould not be seen on פסח

All people

All places

All times

Malkus

שלא ימצא חמץ
ברשותינו

Not to find  חמץin your
possession

All people

All places

All times

Malkus

55
אכילת
מצה

מצות אכילת מצה

The Mitzvah of eating מצה

All people

All places

All times

56
סיפור
יציאת
מצרים

מצות סיפור
יציאת מצרים

Telling the story of יציאת מצרים

All people

All places

All times

57
שופר

מצות שופר
בראש השנה

The Mitzvah of  שופרon ראש
השנה

Men

All places

All times

58
סוכה

מצות ישיבת
סוכה

The Mitzvah of living in the
סוכה

Men

All places

All times

59
לולב

מצות נטילת
לולב

The Mitzvah of taking the לולב

Men

All places

All times

60
מחצית
השקל

מצות נתינת
מחצית השקל
בשנה

The Mitzvah of giving a half
shekel every year

Men

All places

Times of the
בית המקדש

61
קידוש
החודש

מצות קידוש
החודש

Mitzvah of Kiddush hachodesh
(sanctifying the months and
calculate the years)

Beis Din

All Places

During the time
when Semichah
existed

53
חמץ

54
השבתת
חמץ

15

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

62
לזעוק
ולהריע
’לפני ה

מצות תקיעת
חצוצרות במקדש
ובמלחמה

To blow the chatzotzros in
the  בית המקדשand in times of
trouble

כהנים

בית המקדש

Times of the בית
המקדש

63
פורים

מצוות של פורים

The Mitzvos of פורים

All People

All Places

All Times

64
חנוכה

מצות נר חנוכה

Lighting the  חנוכהlights

All People

All Places

All Times

65
הלל

אמירת הלל

Saying הלל

All People

All Places

All Times

מצות קדושין
באשה

The Mitzvah of marrying a
woman

Men

All places

All times

שלא תבעל אשה
בלא כתובה
וקדושין

A man may not live with a
woman without kiddushin and
a kesubah

All people

All places

All times

Malkus

שלא לגרוע שאר
כסות ועונה

Not to withhold food, clothing
and quality time for your wife

Men

All places

All times

No punishment

מצות פריה ורביה

The Mitzvah of having children

Men

All places

All times

מצוה על הרוצה
לגרש את אשתו
שיגרשנה בשטר

If someone wants to divorce
his wife, he shall write a bill of
divorce

Men

All places

All times

שלא יחזיר
המגרש גרושתו
אחר שנשאת

A divorced man is forbidden to
remarry his original wife if she
has been married to someone
else after him

Men

All places

All times

מצות יבום

The Mitzvah of yibum

Men

All places

All times

מצות חליצה

The Mitzvah of chalitzah

Men

All places

All times

שלא תנשא
היבמה לאחר חוץ
מן היבם

The yevamah may not marry
anyone other than the yavam

All People

All places

All times

66
נישואין

67
פרו ורבו

68
גירושין

69
יבום
וחליצה

16

PUNISHMENT

Malkus

Malkus

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות בית דין
לדון בדין המפתה

The obligation of the Beis Din
to judge a mefatteh (a man
who convinces a girl to live
with him)

Beis Din

All places

During the time
when Semichah
existed

מצוה על האונס
שישא אנוסתו
לאשה

The Mitzvah for a man, who
forces a woman to live with
him, to marry the woman he
forced

Men

All Places

All Times

שלא יגרש האונס
את אנוסתו

The onnes cannot choose to
divorce the girl that he took by
force

Men

All Places

All Times

דין מוציא שם רע

The laws of the Motzi Shem
Ra

Men

All Places

All Times

שלא יגרש מוציא
שם רע את אשתו

Not to divorce your wife after
spreading lies about her

Men

All Places

All Times

לעשות לסוטה
כתורת הקנאות
הסדורה בתורה

To do to the sotah as explained
in the Torah

Men

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא ליתן שמן
בקרבן סוטה

Not to put oil on the korban of
a sotah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להשים
לבונה בקרבן
סוטה

Not to put levonah in the
korban of a sotah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

73
איסורי
ביאה

23מצוות לא
תעשה

23 forbidden relationships we
are forbidden to live as married
with

All People

All Places

All Times

vary between: skilah,
sreifah, chenek and
kares

74
שלא
להתחתן
בעובדי
עבודה זרה

שלא להתחתן
בעובדי עבודה
זרה

Not to marry a non-Jew

All people

All places

All times

Malkus

70
אונס
ומפתה

71
מוציא שם
רע

72
סוטה

PUNISHMENT

Malkus

Malkus

17

UNIT

75
איסורי
קהל

76
איסורי
– ביאה
כהנים

18

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא יקח ממזר
בת ישראל

A mamzer cannot marry a
regular Jewish woman

All people

All places

All times

Malkus

שלא ישא עמוני
ומואבי בת ישראל

An ammonite and Moabite
should not marry a Jewish
woman

All people

All places

All times

Malkus

שלא יקח סריס
בת ישראל

A man, whose body is damaged
in a way that he cannot have
children, should not marry a
Jewish girl

All people

All places

All times

Malkus

שלא להרחיק זרע
עשו מהתחתן עם
זרע ישראל אחר
שיתגיירו אלא עד
שלשה דורות

Not to stop the grandchild
of an Edomite convert from
marrying a Jewish person after
three generations

All people

All places

All times

No Punishment

שלא להרחיק
מצרי כמו כן אלא
עד דור שלישי
ולא שלילי בכלל

Not to stop the grandchild
of an Egyptian convert from
marrying a Jewish person

All people

All places

All times

No Punishment

שלא לסרס אחד
מכל המינים

Not to damage the body of any
man, animal or bird

All people

All places

All times

Malkus

שלא ישא כהן
אשה זונה

Do not marry a zonah

כהנים

All places

All times

Malkus

שלא ישא כהן
אשה חללה

Do not marry a chalalah

כהנים

All places

All times

Malkus

שלא ישא כהן
אשה גרושה

Do not marry a divorced
woman

כהנים

All places

All times

Malkus

מצות כהן גדול
לישא נערה
בתולה

The  כהן גדולcan only marry
a girl who has never been
married before

כהן גדול

Eretz Yisrael

Times of the
בית המקדש

שלא ישא כהן
גדול אלמנה

Do not marry a widow

כהן גדול

Eretz Yisrael

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא יבעול כהן
גדול אלמנה

Do not live with a widow as
married

כהן גדול

Eretz Yisrael

Times of the
בית המקדש

Malkus

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

77
לא תקרב

שלא להתעדן
באחת מכל
העריות

Do not be too close with a
person we are forbidden to
marry

All people

All places

All times

Malkus

לבדוק סימני
בהמה וחיה
להבדיל בין
טמאה לטהורה

To check an animal for signs
of kashrus that non-kosher
animals do not have

All people

All places

All times

שלא לאכול
בהמה וחיה
טמאה

Not eating the meat of a nonkosher animal

All people

All places

All times

מצות בדיקת
סימני העוף

To check birds for the signs of
kashrus

All people

All places

All times

שלא לאכול עוף
טמא

Not to eat the flesh of a nonkosher bird

All people

All places

All times

מצות בדיקת
סימני דגים

The Mitzvah to check fish for
the signs of kashrus

All people

All places

All times

שלא לאכול דג
טמא

Not to eat the flesh of a nonkosher fish

All people

All places

All times

מצות בדיקת
סימני חגבים

The Mitzvah of checking
locusts for signs of kashrus

All people

All places

All times

שלא לאכול חגב
טמא וכן כל שרץ
העוף

Not to eat impure locusts or
other flying insects

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכול שרץ
הארץ

Not to eat insects that crawl
on the ground

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכול מיני
שרצים דקים
הנולדים בזרעים
ובפירות

Do not eat creatures that
hatch within seeds and fruits,
and then grow inside them

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכול
משרץ המים

Not to eat insects that live in
water

All people

All places

All times

Malkus

78
בהמות
דגים
ועופות
טהורות

79
שרצים

Malkus

Malkus

Malkus

19

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

79
שרצים

שלא לאכול
מן השרצים
המתהוים מן
העיפוש

Not to eat insects that hatch
from rotten things

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכול
טרפה

Not to eat treifah

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכל נבילה

Not to eat neveilah (meat
from a kosher animal that dies
without proper shechitah)

All people

All places

All times

Malkus

81
אבר מן
החי

שלא לאכל אבר
מן החי

Not to eat the limb of a living
animal

All people

All places

All times

Malkus

82
שלא
לאכול דם

שלא לאכול דם
בהמה חיה ועוף

Not to eat the blood of animals
and birds

All people

All places

All times

Kares

83
חלב

שלא נאכל חלב

Not to eat cheilev (hard fat
from a kosher farm animal)

All people

All places

All times

Kares

84
גיד הנשה

שלא לאכול גיד
הנשה

Do not eat the sciatic nerve of
an animal

All people

All places

All times

Malkus

שלא לבשל בשר
בחלב

Do not cook meat with milk

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכול בשר
בחלב

Do not eat meat with milk

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכול לחם
מתבואה חדשה
קודם כלות יום
ט”ז בניסן

Do not eat bread made from
the grain just harvested that
year until after the korban
Omer has been brought

All people

All places

All times

Malkus

שלא לאכל קלי
מתבואה חדשה
עד היום ההוא

Do not eat roasted grain from
the grain just harvested that
year until after the korban
Omer has been brought

All people

All places

All times

Malkus

80
טרפות
ונבלות

85
בשר וחלב

86
חדש

20

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

86
חדש

שלא לאכל כרמל
מתבואה חדשה
עד היום ההוא

Do not eat fresh grain from the
grain just harvested that year
until after the korban Omer
has been brought

All people

All places

All times

Malkus

87
ערלה

שלא לאכול
ערלה

Do not eat orlah (fruit from
a tree for three years after it
was planted)

All people

All places

All times

Malkus

88
טבל

שלא לאכול טבל

Not to eat tevel (food grown
from the ground if terumah
and Maasros have not been
separated from it yet)

All people

All places

All times

Misah Biydei
Shamayim

89
יין נסך

שלא לשתות יין
נסך

Do not drink wine that was
poured for an idol

All people

All places

All times

Malkus

90
מאכלי
עכו”ם

מאכלי עכו״ם
This is NOT
a Mitzvah
from the
Chachomim,
it is a Gezeira
(decree).

Halochos of bread, dairy
products and cooked foods
that were made by a non-Jew

All people

All places

All times

מצות שחיטה

The Mitzvah of shechitah

All people

All places

All times

שלא לשחוט
בהמה ובנה ביום
אחד

Not slaughtering an animal
and its child in one day (on the
same day)

All people

All places

All times

מצות כיסוי הדם

The obligation to cover the
blood of a shechted wild
animal or a bird

All people

All places

All times

שלא ליקח האם
מעל הבנים

Not to take a mother bird with
her young (baby birds) from
her nest

All people

All places

All times

מצות שלוח הקן

The Mitzvah of sending away
the mother bird from the nest
before taking the children

All people

All places

All times

91
שחיטה
92
כיסוי דם
חיה ועוף

93
שלוח הקן

Malkus

Malkus
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UNIT

94
שבועות

95
שבועת
ממון

96
נדרים

97
נזיר

22

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא נשבע לשקר

Not to swear falsely

All people

All places

All times

Malkus

שלא לישבע
לשוא

Not swearing in vain

All people

All places

All times

Malkus

כל הצריך לישבע
שישבע בשם
השם

Swearing in Hashem’s name

All people

All places

All times

שלא נכחש על
ממון שיש לאחר
בידינו

Not to deny a debt

All People

All places

All times

No punishment

שלא לישבע על
כפירת ממון

Not to swear falsely to deny a
debt

All People

All places

All times

Korban

מצות קיום מוצא
שפתים

The Mitzvah of keeping our
vows

All people

All places

All times

שלא נחל דברינו
בנדרים

Not to break our vows

All people

All places

All times

מצות דין הפרת
נדרים

The Mitzvah of cancelling
vows

Men

All places

All times

מצות גידול שער
נזיר

A nazir must let his or her hair
grow

All people

All places

All times

שלא יגלח הנזיר
שערו כל ימי נזרו

Do not cut your hair while you
are a nazir

All people

All places

All times

Malkus

שלא ישתה הנזיר
יין או כל מיני
שכר

Do not drink any grape
beverages while you are a
nazir

All people

All places

All times

Malkus

שלא יאכל הנזיר
ענבים לחים

Do not eat grapes while you
are a nazir

All people

All places

All times

Malkus

שלא יאכל הנזיר
צימוקים

Do not eat raisins while you
are a nazir

All people

All places

All times

Malkus

שלא יאכל הנזיר
זרע הענבים

Do not eat the seeds of grapes
while you are a nazir

All people

All places

All times

Malkus

שלא יאכל הנזיר
קליפת הענבים

Do not eat the skin of grapes
while you are a nazir

All people

All places

All times

Malkus

Malkus

UNIT

97
נזיר

98
ערכין

99
חרם

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא יכנס הנזיר
לאהל המת

Do not be under the same roof
as a dead body while you are a
nazir

All people

All places

All times

Malkus

שלא יטמא הנזיר
במת

Do not become tamei by
tumas meis while you are a
nazir

All people

All places

All times

Malkus

מצות גילוח הנזיר
והבאת קרבנותיו

The Mitzvos of the nazir to
shave his head and bring
korbanos

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות מעריך
אדם שיתן דמיו
הקצובין בתורה

The Mitzvah to donate the
amount that the Torah says a
person is worth

All people

All places

All times

מצות מעריך
בהמה שיתן כפי
שיעריכנה הכהן

Go according to the calculated
redemption amount if a nonkosher animal is donated to
hekdesh.

All people

All places

All Times

מצות מעריך
בתים שיתן בערך
שיעריכם הכהן
ותוספת חומש

Go according to the calculated
redemption amount if a house
is donated to hekdesh.

All people

All places

All Times

מצות מעריך
שדה שיתן בערך
הקצוב בפרשה

Go according to the Torah’s
redemption amount if a field is
donated to hekdesh.

All people

All Places

All Times

דין מחרים
מנכסיו שהוא
לכהנים

The law that an object put
aside for Hashem belongs to
the כהנים

All people

All Places

All Times

שלא תמכר קרקע
שהחרים אותה
בעליו אלא תנתן
לכהנים

Land that was set aside should
not be sold

All people

All Places

All Times

No Punishment

שלא יגאל שדה
החרם

A person should not redeem
a field that was set aside for
Hashem

All people

All Places

All Times

No Punishment

23

UNIT

100
כלאי
זרעים

101
כלאי
בהמות

102
שעטנז

24

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

שלא לזרוע כלאי
זרעים בארץ
ושלא נרכיב אילן
בשום מקום
Has 2
subcategories,
NOT two
Mitzvos

Book 3
WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

a) Do not grow seeds of two
different species together in
Eretz Yisrael

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

b) Do not graph two types of
trees together anywhere

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לזרוע
כלאים בכרם
בארץ ישראל
דאוריתא

Do not plant grapevines
together with other species in
Eretz Yisrael

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

שלא לאכול כלאי
הכרם בארץ
ישראל

Do not eat or benefit from a
plant that grew in Eretz Yisrael
from planting grapevines
together with other species

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא להרביע
בהמה עם מין
בשאינו מינו

Do not cause two different
kinds of animals to have a
baby together

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לעשות
מלאכה בשני מיני
בהמה

Do not use two different kinds
of animals to work together

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא ללבוש
שעטנז

Do not wear shaatnez (a piece
of clothing that has wool and
linen in it)

All People

All Places

All Times

Malkus

UNIT

103
לקט שכחה
פאה

104
מעשר עני

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא לכלות
הפאה בשדה

Do not completely harvest the
edge of your field

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

שלא לקחת
שבלים הנופלים
בשעת הקציר

Do not take stalks that fall
when you are harvesting

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

שלא לבצור
עוללות הכרם

Do not harvest the
underdeveloped grape clusters
in your vineyard

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

שלא ללקוט פרט
הכרם

Do not collect the grapes that
fell from your harvest

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

שלא לקח עומר
השכחה מתבואה
או מאילנות

Not to take the remaining
sheaf that you have forgotten
in the field or from the trees

All People

Eretz Yisrael

All Times

Malkus

מצות פאה

The Mitzvah to leave the edge
of the field for the poor and
the stranger

All People

Eretz Yisrael

All Times

מצות לקט

The Mitzvah to leave the
stalks that have fallen for the
poor and the stranger

All People

Eretz Yisrael

All Times

מצות הנחת
עוללות הכרם

The Mitzvah to leave the
underdeveloped clusters of
grapes of the vineyard for the
poor and the stranger

All People

Eretz Yisrael

All Times

מצות הנחת פרט
הכרם

The Mitzvah to leave the fallen
grapes of the vineyard for the
poor and the stranger

All People

Eretz Yisrael

All Times

מצות הנחת
עומרי השכחה

The Mitzvah to leave the
forgotten bundles for the
stranger, the orphan and the
widow

All People

Eretz Yisrael

All Times

מצות מעשר עני
בשנה שלישית

Give one-tenth of your crops to
the poor in the third and sixth
year of shmittah

All People

Eretz Yisrael

All Times

25

UNIT

105
צדקה

106
תרומה

107
האסורים
לאכל
תרומה

108
מעשר

26

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצוה צדקה

The Mitzvah of giving
Tzedakah

All People

All Places

All Times

שלא למנוע
מלהחיות העני
ומליתן לו מה
שהוא צריך

Do not hold back from giving a
poor person what he needs

All People

All Places

All Times

מצות הפרשת
תרומה גדולה

Give terumah from your crops
to the כהן

ישראלים

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrae

מצות הלוים לתת
מעשר מן המעשר

A Levi must give one-tenth of
the ma’aser that he receives
to the כהן

לויים

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrae

שלא להקדים
חוקי התבואות

Do not separate the gifts of
your crop out of order

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrae

No punishment

שלא יאכל שום
זר תרומה

Do not eat terumah if you are
not a כהן

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Misah Biydei
Shamayim

שלא יאכל תושב
כהן ושכיר תרומה

Do not eat terumah if you are
not a כהן, even if you live in his
house or work for him

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Misah Biydei
Shamayim

שלא יאכל ערל
תרומה

Do not eat terumah if you
have not had a bris milah

כהנים

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

שלא יאכל כהן
טמא תרומה

A  כהןwho is tamei is not
allowed to eat terumah

כהנים

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Misah Biydei
Shamayim

שלא תאכל חללה
מן הקודש

The daughter of a  כהןwho
marries a non-Kohen is not
allowed to eat terumah

Women

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

מצות מעשר
ראשון

Give one-tenth of your crop to
a Levi

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

No punishment

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות מעשר שני

Separate one-tenth of your
produce as ma’aser sheini

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisroel

שלא לאכול
מעשר שני
באנינות

Do not eat ma’aser sheini
while you are an onen

All People

Yerushalayim

When most Jews
live in Eretz
Yisroel

Malkus

שלא לאכול
מעשר שני
בטומאה

Do not eat ma’aser sheini that
has become impure, and do not
eat ma’aser sheini while you
are impure

All People

Yerushalayim

When most Jews
live in Eretz
Yisroel

Malkus

שלא להוציא דמי
מעשר שני בשאר
דברים שאינם
מאכילה ושתיה

Do not spend the value of the
money from ma’aser sheini on
anything else other than food
or drink

All People

Yerushalayim

When most Jews
live in Eretz
Yisroel

Malkus

שלא לאכול
מעשר שני
של דגן חוץ
לירושלים

Do not eat ma’aser sheini of
grain outside Yerushalayim

All People

All Places

When most Jews
live in Eretz
Yisroel

Malkus

שלא לאכול
מעשר שני של
תירוש חוץ
לירושלים

Do not eat ma’aser sheini of
wine outside Yerushalayim

All People

All Places

When most Jews
live in Eretz
Yisroel

Malkus

שלא לאכול
מעשר שני
של יצהר חוץ
לירושלים

Do not eat ma’aser sheini of
oil outside Yerushalayim

All People

All Places

When most Jews
live in Eretz
Yisroel

Malkus

110
נטע רבעי

מצות נטע רבעי

The Mitzvah of Neta reva’i
(The fruit that grows on a
tree in its fourth year after
being planted must be eaten in
Yerushalayim

All People

Eretz Yisrael

All Times

111
וידוי מעשר

מצות וידוי מעשר

The proclamations said with
ma’aser

Men

All Places

All Times

109
מעשר שני

PUNISHMENT

27

UNIT

112
ביכורים

113
חלה

114
מתנות
כהנה

115
בכורות

28

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות הבאת
ביכורים

Bring the first of your shivas
haminim to the בית המקדש

All People

Eretz Yisrael

Times of the
בית המקדש

שלא יאכל הכהן
ביכורים חוץ
לירושלים

A  כהןis not allowed to eat
bikurim outside Yerushalayim

כהנים

All Places

Times of the
בית המקדש

מצות קריאה על
ביכורים

Thanking Hashem for the
bikurim

Men

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות חלה

Separating Challah

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות מתנות
זרוע לחיים וקיבה
לכהן

Giving the front leg, the jaw,
and the fourth stomach of a
kosher animal to a כהן

ישראלים

Eretz Yisrael

All Times

מצות ראשית הגז
שינתן לכהן

Giving the  כהןthe first
shearing of wool that you
shear from your sheep

 לוייםand
ישראלים

Eretz Yisrael

All Times

מצות פדיון בכור
אדם

Redeeming the firstborn son

Male ישראלים

All Places

All Times

מצות פדיון פטר
חמור

Redeem the firstborn male of
a donkey

ישראלים

All Places

All Times

מצות עריפת פטר
חמור

Behead an un-redeemed
firstborn male donkey

ישראלים

All Places

All Times

PUNISHMENT

Malkus

UNIT

116
שמיטת
קרקעות

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות שמיטת
קרקעות

Give up ownership of your
land’s produce every seventh
year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות שביתת
הארץ בשנת
השמיטה

Stop working the land during
the seventh year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

שלא נעבוד
האדמה בשנה
השביעית

Do not plant anything in your
land during the shmittah year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

שלא נעבוד
עבודה גם
באילנות

Do not prune your trees during
the shmittah year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

שלא נקצור
ספיחים בשנה
השביעית

Do not harvest the crops that
grow during the shmittah year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

שלא נאסוף
פירות האילן
בשביעית כדרך
שאוספין אותן
בכל שנה

Do not harvest fruits that grow
during the shmittah year in
the usual manner

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

שלא נעבוד הארץ
בשנת היובל

Do not work the land during
the yovel year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

שלא נקצור
ספיחי תבואות
של שנת היובל

Do not harvest the crops that
grow during the yovel year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

שלא לאסוף
פירות האילנות
בשנת היובל
כדרך שאוספין
אותן בשאר שנים

Do not harvest fruits that grow
during the yovel year in the
usual manner

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

All People

PUNISHMENT

29

UNIT

117
שמיטת
כספים

118
יובל

119
גאולת
הארץ

120
מכירת
בתים בערי
חומה

30

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא לתבוע
הלואה שעברה
עליה שביעית

Do not claim a loan after a
shmittah year has passed

All People

All Places

All Times

No punishment

מצות השמטת
כספים בשנה
השביעית

Cancel all of your loans in the
shmittah year

All People

All Places

All Times

שלא נמנע
מלהלוות לעני
מפני השמיטה

Do not hold back from giving a
loan to a poor person before a
shmittah year

All People

All Places

All Times

מצות ספירת
שבע שבתות
שנים

The Mitzvah of counting seven
shmittah years

Sanhedrin

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות קידוש שנת
היובל

The Mitzvah of sanctifying the
yovel year

Sanhedrin

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות תקיעת
שופר ביום
הכיפורים של
יובל

The Mitzvah of blowing shofar
on Yom Kippur of yovel

Men

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

שלא נמכור שדה
בארץ ישראל
לצמיתות

Not permanently selling a field
in Eretz Yisrael

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות השבת
קרקע לבעליהן
ביובל

The Mitzvah of returning land
to its owner in the yovel year

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות פדיון
נחלאות שהן תוך
עיר חומה עד
השלמת שנה

Buying and selling houses in
walled cities

All People

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

No punishment

Malkus

UNIT

121
ערי
הלויים

122
בנין בית
המקדש
123
יראת
ושמירת
המקדש

124
מזבח
החיצון
125
מזבח
הזהב

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא יהיה לשבט
לוי נחלה בארץ

 לוייםnot receiving a portion of
land in Eretz Yisrael

לויים

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

No punishment

שלא יטול שבט
לוי חלק בביזה
בשעת כיבוש
הארץ

A  לויmust not take a portion of
war spoils

לויים

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

Malkus

מצות ישראל
לתת ערים ללויים
לשבת בהן והן
קולטות

The Mitzvah to give  לוייםcities

Tzibur

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

שלא לשנות
מגרשי הלויים
ושדותיהם

Not changing the landscaping
of the open areas and fields
that surround a city of לויים

All People

Eretz Yisrael

All Times

מצות בנין בית
הבחירה

Building a special house for
Hashem

All People

Har Habayis

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות היראה מן
המקדש

The Mitzvah to revere the
בית המקדש

All People

All Places

All Times

מצות שמירת
המקדש

The Mitzvah of guarding the
Mikdash

 כהניםand לויים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא לבטל
שמירת המקדש

Do not cancel the guarding of
the Mikdash

 כהניםand לויים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

No punishment

שלא לבנות אבני
מזבח גזית

Not building the mizbeiach
with stones cut with metal

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא לפסוע על
המזבח

Not taking large steps on the
mizbeiach

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להקטיר
ולהקריב על
מזבח הזהב

Not burning any incense or
korban on the mizbeiach
hazahav other than the
ketores

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

No punishment

31

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות משא הארון
בכסף

Carrying the Aron Kodesh on
the shoulders

כהנים

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

שלא להוציא בדי
הארון ממנו

Not removing the poles from
the Aron Kodesh

All People

All Places

All Times

Malkus

127
כיור

מצוה קידוש ידים
ורגלים לעבודה

Sanctifying the hands and feet
for the avodah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Misah Biydei
Shamayim

128
מנורה

מצות עריכת נרות
במקדש

Organizing the lights in the בית
המקדש

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

129
שולחן

מצות סידור לחם
הפנים ולבונה

Arranging the lechem hapanim
and levonah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

לעשות שמן
המשחה ולמשוח
בו כהנים גדולים
ומלכים

Preparing the shemen
hamishchah and using it to
anoint the Kohanim Gedolim
and kings

All People

All Places

Times of the
בית המקדש

שלא יסוך זר
בשמן המשחה

Do not place the shemen
hamishchah onto any
unapproved person

All People

All Places

All Times

Kares

שלא לעשות
במתכונת שמן
המשחה

Do not copy the formula of the
shemen hamishchah

All People

All Places

All Times

Kares

131
קטורת

מצות הקטרת
קטורת

The Mitzvah of offering
ketores

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

131
קטורת

שלא לעשות
במתכונת
הקטורת

Do not copy the measurements
and the formula of the ketores

All People

All Places

All Times

132
עבודת
הלויים

מצות עבודת הלוי
במקדש

The Mitzvah of service of the
 לוייםin the בית המקדש

לויים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

126
ארון
הקודש

130
שמן
המשחה

32

PUNISHMENT

Kares

UNIT

133
שלא
יעשה אחד
מלאכת
חברו
במקדש

134
קדושת
כהנים

135
משמרות
במקדש

136
בגדי כהונה

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

שלא יתעסקו
הלויים בעבודת
הכהנים ולא
הכהנים בעבודת
הלויים

The  כהניםand  לוייםshould not
do each other’s jobs

שלא יעבוד זר
במקדש
מצות קידוש זרע
אהרן
Has 2
subcategories,
NOT two
Mitzvos

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

 כהניםand לויים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

A non-Kohen should not do any
service in the בית המקדש

Non- כהנים

בית המקדש

All Times

a) Set aside the  כהניםand
sanctify them; prepare them
for the service of sacrificing
korbanos

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

b) Honor כהנים

All People

All Places

All Times

מצות להיות
הכהנים עובדים
במקדש משמרות
משמרות
ובמועדים עובדים
כאחד

The  כהניםshould have work
shifts, and on Yamim Tovim,
everyone should work together

 כהניםand לויים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות לבישת
בגדי כהנים

The Mitzvah of wearing the
Priestly garments

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא יקרע המעיל

Not to tear the Me’il

All People

All Places

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא יזח החשן
מעל האפוד

The Choshen should not be
detached from the Eifod

All People

All Places

Times of the
בית המקדש

Malkus

Kohanim: Malkus
Levi’im: Misah
Biydei Shamayim

Misah Biydei
Shamayim

33

UNIT

137
ביאת
המקדש

138
עזיבה
באמצע
עבודה

139
איסור
טמאים
במקדש

34

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא יכנסו
הכהנים למקדש
מגודלי שער

Do not enter the area past the
mizbeiach with hair that is too
long

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Misah Biydei
Shamayim

שלא יכנסו
הכהנים למקדש
קרועי בגדים

Do not enter the area past the
mizbeiach with torn clothes

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Misah Biydei
Shamayim

שלא להכנס שתוי
יין במקדש וכן
שלא יורה שתוי
Has 2
subcategories,
NOT two
Mitzvos

a) Do not enter the area past
the mizbeiach while drunk

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Misah Biydei
Shamayim

b) Do not make halachic
rulings while drunk

All People

All Places

All Times

No punishment

שלא יכנסו
הכהנים בכל עת
במקדש וכל שכן
זרים

 כהניםshould not enter the
Mikdash at any time
without the intent of doing
avodah, and certainly not
strangers

כהנים

בית המקדש

All Times

Misah Biydei
Shamayim

שלא יצאו
הכהנים מן
המקדש בשעת
עבודה

 כהניםshall not leave the בית
 המקדשduring the avodah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Misah Biydei
Shamayim

מצות שלוח
טמאים חוץ
למחנה שכינה

The Mitzvah of sending tamei
people outside the shechinah
camp

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא יכנס טמא
בכל המקדש

A tamei person shall not enter
the entire בית המקדש

All People

בית המקדש

All Times

Malkus

שלא יכנס טמא
למחנה לויה

A tamei person shall not enter
the  לויcamp

All People

Har Habayis

All Times

Malkus

UNIT

140
עבודה
בטהרה

141
בעל מום
בעבודה

142
הקדמה
לקרבנות

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא יעבוד כהן
טמא

A  כהןwho is tamei may not do
avodah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Misah Biydei
Shamayim

שלא ישמש כהן
טבול יום עד
שיעריב שמשו

A  כהןwho has immersed in the
mikvah may not do the avodah
until evening

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Misah Biydei
Shamayim

שלא יכנס בעל
מום בהיכל

A ba’al mum should not enter
the Heichal

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא יעבוד כהן
בעל מום

Do not do any avodah in the
 בית המקדשif you have a mum

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא יעבוד כהן
בעל מום עובר

Do not do any avodah in
the  בית המקדשif you have a
temporary mum

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

There are no
Mitzvos in this
unit

35

UNIT

143
מומי
קרבנות

144
שלא
לפסול
קדשים

36

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות הקרבן
להיות תמים

The Mitzvah of the korban
being umblemished

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא נקדיש בעלי
מומין להקריבם
למזבח

Do not set aside a blemished
animal to be brought as a
korban

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא נשחט בעלי
מומין לשם קרבן

Do not shecht a blemished
animal as a korban

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא נזרוק דם
בעל מום על
המזבח

Do not sprinkle the blood of
a blemished animal on the
mizbeiach

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא נקטיר
אימורי בעלי
מומין

Do not burn the eimurim of
a blemished animal on the
mizbeiach

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להקריב
קרבן בעל מום
עובר

Not to sacrifice an animal with
a temporary blemish

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להקריב
קרבן בעל מום
מיד הגוים

Not to offer a blemished
animal sent by a non-Jew

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

מצות פדית
קדשים שנפל
בהם מום

The Mitzvah to redeem
kodshim that have become
blemished

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות הקרבן
שיהיה משמונה
ימים ולמעלה

A korban should be at least
eight days old

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא ניתן מום
בקדשים

Not to make a mum in
karbonos

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא להותיר
מבשר קרבן
התודה

Not to leave over the meat of
the korban Todah

All People

ירושלים

Times of the
בית המקדש

No punishment

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

145
אתנן זונה
ומחיר כלב

שלא להקריב
אתנן זונה ומחיר
כלב

Not to offer an animal that
was either payment for living
as married with someone
forbidden, or was received in
exchange for a dog

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

146
שלא
להקריב
שאור או
דבש

שלא להקריב
שאור או דבש

Not to bring leaven or honey as
an offering

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להקריב
קרבן בלא מלח

Do not offer a korban without
salt

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

מצות מליחת
הקרבן

The Mitzvah of salting every
korban

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות מעשה
העולה

The Mitzvah of the korban
Olah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא לאכול בשר
העולה

Not eating the meat of a
korban Olah

All People

All Places

All Times

מצות מעשה
החטאת

The Mitzvah of bringing the
korban Chatas

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא לאכול
מבשר חטאות
הנעשות בפנים

Not to eat from the meat of
a korban Chatas from which
blood is brought into the
Heichal

All People

All Places

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להבדיל
הראש בחטאת
העוף

Not to separate the head
from the body of a bird being
offered as a korban Chatas

All People

All Places

Times of the
בית המקדש

Malkus

מצות מעשה
האשם

The Mitzvah of bringing the
korban Asham

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

147
מליחת
קרבנות

148
קרבן עולה

149
החטאת
והאשם

Malkus
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UNIT

150
אכילת
קדשים

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות אכילת בשר
חטאת ואשם

 כהניםshall eat the meat of the
korbanos

כהנים

Azarah

Times of the
בית המקדש

שלא לאכול בשר
קדשי הקדשים
חוץ לעזרה

Not to eat the korbanos in the
category of kadshei kadashim
outside of the azarah

All People

שלא יאכל זר
בשר קדשי
קדשים

A non-Kohen shall not eat the
meat of Kadshei Kadashim

Non- כהנים

מצות מעשה זבח
השלמים

The Mitzvah of offering the
korban Shlamim

שלא יאכל בשר
קדשי קלים קודם
זריקת דמים

קדשי קדשים:
outside the עזרה

PUNISHMENT

All Times

Malkus

Azarah

All Times

Malkus

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Not to eat meat of Kadashim
Kalim before zrikas damim

All People

All Places

All Times

מצות קרבן מנחה

The Mitzvah of (offering) a
korban Minchah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא לאכול
מנחת כהן

Not to eat the korban Minchah
of a כהן

All People

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא לעשות
שיירי מנחות חמץ

Not to make chametz from
the leftovers of the korban
Minchah

All People

All Places

Times of the
בית המקדש

Malkus

מצות אכילת
שיירי מנחות

The Mitzvah of eating the
remainder of the korban
Minchah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

153
חביתי כהן
גדול

מצות קרבן מנחה
של כהן גדול בכל
יום

The Mitzvah of the Kohen
Gadol’s daily Minchah

כהן גדול

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

154
שלא ליפות
מנחת
חוטא

שלא יתן שמן זית
במנחת חוטא

Do not put oil on a sinner’s
korban Minchah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא יתן לבונה
במנחת חוטא

Do not put levonah on a
sinner’s korban Minchah

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

151
שלמים

152
מנחות
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קדשי קלים:
outside ירושלים

Malkus

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

WHO?

WHERE?

WHEN?

155 נדרים
ונדבות

מצות להקריב כל
הקרבנות שיש
על האדם בחובה
או בנדבה ברגל
ראשון שפוגע בו

The Mitzvah to offer all
sacrifices, whether obligatory
or freewill, on the festival of
immediate proximity

All People

Eretz Yisrael

Times of the
בית המקדש

שלא לאחר
הנדרים והנדבות

Not delaying the fulfillment of
vows and pledges

All People

Eretz Yisrael

Times of the
בית המקדש

מצות להקריב כל
הקרבנות בבית
הבחירה ולא
בחוץ

Offering all korbanos only in
the בית המקדש

All People

בית המקדש

All Times

מצוה להטפל
בהבאת הקרבן
מחוץ לארץ לבית
הבחירה

Bringing pledged korbanos
from outside Eretz Yisrael to
the בית המקדש

All People

All Places

All Times

שלא לשחוט
קדשים חוץ
לעזרה

Not to shecht any korban
outside the Azarah of the בית
המקדש

All People

All Places

All Times

Kares

שלא להעלות
קדשים בחוץ

Not to offer korbanos outside
the בית המקדש

All People

All Places

All Times

Kares

156
שחוטי חוץ

PUNISHMENT

No punishment
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PUNISHMENT

Malkus

Book 4

?WHEN

?WHERE

?WHO

SOURCE

MITZVA TRANSLATION

MITZVA

UNIT

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

שנים ליום עלה
תמיד

The Mitzvah of offering
the Korban Tamid Daily

מצות תמידין
בכל יום

157
קרבן תמיד

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

אש תמיד תוקד על
המזבח

The Mitzvah of lighting
a fire on the mizbeiach
every day

מצות
הדלקת אש
על המזבח
בכל יום

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

All people

לא תכבה

Not to extinguish the fire
of the mizbeiach

שלא לכבות
אש מעל
המזבח

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

והרים את הדשן

The Mitzvah of removing
ashes

מצות הרמת
הדשן

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

וביום השבת שני
כבשים בני שנה
תמימם

Offer a Korban Musaf
every Shabbos

קרבן מוסף
של שבת

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

ובראשי חדשיכם
תקריבו עלה לה’
פרים בני בקר שנים
ואיל אחד כבשים בני
שנה שבעה

Offer a Korban Musaf
every Rosh Chodesh

מצות קרבן
מוסף בכל
ראש חדש

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

והקרבתם אשה לה’
שבעת ימים

Offer a Korban Musaf
every day of Pesach

מצות קרבן
מוסף כל
שבעת ימי
הפסח

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

וביום הבכורים...
והקרבתם עולה...
פרים בני בקר שנים
איל אחד שבעה
כבשים בני שנה

Offer a Korban Musaf on
the day of Shavuos

158
מערכה

159
תרומת
הדשן

160
מוסף

מצות קרבן
מוסף ביום
חג השבועות
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PUNISHMENT

41

?WHEN

?WHERE

?WHO

SOURCE

MITZVA TRANSLATION

MITZVA

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

ממושבתיכם תביאו
לחם תנופה שתים
שני עשרנים סלת
תהיינה חמץ תאפינה
’בכורים לה

Offer two loaves of
leavened bread from the
new crop, as a Minchah
on Shavuos

מצות קרבן
מנחה חדשה
מן החטים
ביום עצרת

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

ובחדש השביעי
באחד לחדש...
ועשיתם עלה לריח
ניחח לה’ פר בן
בקר אחד איל אחד
כבשים בני שנה
שבעה תמימם

Offer a Korban Musaf on
Rosh Hashanah

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

ובעשור לחדש
השביעי הזה...
והקרבתם עלה לה’
ריח ניחח פר בן
בקר אחד איל אחד
כבשים בני שנה
שבעה

Offer a Korban Musaf on
Yom Kippur

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

ובחמשה עשר יום
לחדש השביעי...
וחגתם חג לה’ שבעת
ימים :והקרבתם עלה
אשה ריח ניחח לה’
פרים בני בקר שלשה
עשר אילם שנים
כבשים בני שנה
ארבעה עשר

Offer a Korban Musaf
every day of Sukkos

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהנים

ביום השמיני...
והקרבתם עלה
אשה ריח ניחח לה’
פר אחד איל אחד
כבשים בני שנה
שבעה תמימם

Offer a Korban Musaf on
Shemini Atzeres

UNIT

מצות קרבן
מוסף ביום
ראש השנה

מצות קרבן
מוסף ביום
עשירי
בתשרי שהוא
נקרא יום
הכיפורים

מצות קרבן
מוסף בכל
יום משבעת
ימי חג
הסוכות

מצות קרבן
מוסף ביום
שמיני של
סוכות

160
מוסף

?WHEN

?WHERE

?WHO

SOURCE

MITZVA TRANSLATION

MITZVA

UNIT

PUNISHMENT

Times of the
בית המקדש

Eretz Yisrael

Entire
community

והבאתם את עמר
ראשית קצירכם

Offer the Korban Omer on
the second day of Pesach

מצות קרבן
העומר של
שעורים ביום
שני של פסח

161
קרבן
העומר

All times

All places

Men

וספרתם לכם
ממחרת השבת...
שבע שבתות תמימת
תהיינה

The Mizvah of counting
the Omer

מצות ספירת
העומר

162
ספירת
העומר

Malkus

All times

All places

All people

ולא תאכל כל תועבה

Not to eat unfit kodshim

שלא לאכול
פסולי
המוקדשין

Kares

Times of the
בית המקדש

All places

All people

והנפש האכלת ממנו
עונה תשא

Do not eat pigul

שלא לאכול
פיגול

Kares

Times of the
בית המקדש

All places

All people

ואכליו עונו ישא

Do not eat nosar

שלא לאכול
נותר

Malkus

Times of the
בית המקדש

All places

All people

והבשר אשר יגע בכל
טמא לא יאכל

Do not eat kodshim that
became tomei

שלא לאכול
בשר קדשים
שנטמא

Times of the
בית המקדש

All places

All people

והבשר אשר יגע בכל
טמא ...באש ישרף

Burn kodshim that are
tamei

מצות שריפת
בשר קדש
שנטמא

Times of the
בית המקדש

All places

All people

והנותר מבשר הזבח
ביום השלישי באש
ישרף

Burn nosar

מצות
שריפת נותר
הקדשים

Times of the
בית המקדש

All places

All people

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

כהן גדול

Kares

163
אכילת
קדשים
שנפסלו

והנפש אשר תאכל
בשר מזבח השלמים
אשר לה’ וטמאתו
עליו ונכרתה הנפש
ההוא מעמיה

A tamei person should
not eat of kodshim

שלא יאכל
טמא מן
הקדשים

164
שלא יאכל
טמא מן
הקדשים

בזאת יבא אהרן אל
הקדש בפר בן בקר
לחטאת ואיל לעלה

The Mitzvah of the
avodah of Yom Kippur

מצות עבודת
יום הכיפורים

165
עבודת יום
כיפור

42

UNIT

166
מעילה

167
שחיטת
קרבן פסח

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא לעבוד
בקדשים
Has two
Mitzvos
under one
Hebrew
title

Do not use something
that was set aside as
hekdesh

לא תעבד בבכר
שורך

All people

All places

All times

Malkus

שלא לגזוז
את הקדשים

Do not shear any wool
from an animal that was
set aside as hekdesh

ולא תגז בכור צאנך

All people

All places

All times

Malkus

מצות תוספת
חומש לאוכל
מן ההקדש
או מועל בו

The Mitzvah of adding
a chomesh to what was
eaten or enjoyed from
hekdesh

ואת אשר חטא מן
הקדש ישלם ואת
חמישתו יוסף עליו

All people

All places

Times of the
בית המקדש

מצות שחיטת
הפסח

The Mitzvah of shechting
the Korban Pesach

ושחטו אתו כל קהל
עדת ישראל בין
הערבים

All people

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Kares

שלא נשחוט
שה הפסח
בארבעה
עשר בניסן
בעוד שהחמץ
ברשותנו

Not to shecht the lamb
for the Korban Pesach
while there is still
chometz in our property

לא תזבח על חמץ
דם זבחי

All people

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא נניח
אימורי הפסח
ליפסל בלינה

Not to allow the eimurim
of the Korban Pesach to
become passul by being
left overnight

ולא ילין חלב חגי עד
בקר

כהנים

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

No punishment

מצות פסח
שני בארבעה
עשר באייר

The Mitzvah of offering
the Pesach Sheini on the
fourteenth of Iyar

בחדש השני בארבעה
עשר יום בין הערבים
יעשו אתו

Men

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

43

UNIT

168
אכילת
קרבן פסח

44
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SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות אכילת
בשר הפסח

The Mitzvah of eating
the meat of the Korban
Pesach

ואכלו את הבשר הזה

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

מצות פסח
שני שיאכל
על מצות
ומרורים

The Mitzvah of eating
the [Korban] Pesach
Sheini with matzah and
maror

על מצות ומררים
יאכלהו

Men

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

שלא לאכול
הפסח נא
ומבושל

Do not eat the Korban
Pesach if it is only partly
roasted, or if it is cooked
in water

אל תאכלו ממנו נא
ובשל מבשל במים

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להוציא
מבשר הפסח
חוצה

Do not take the meat of
the Korban Pesach out of
your group

לא תוציא מן הבית
מן הבשר חוצה

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא לשבור
עצם מן
הפסח

Do not break a bone from
the Korban Pesach

ועצם לא תשברו בו

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא
לשבור עצם
מעצמות
פסח שני

Do not break a bone from
the Korban Pesach Sheini

ועצם לא ישברו בו

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא נאכיל
מן הפסח
לישראל
משומד

Do not allow a Jew who
serves idols to eat from
the Korban Pesach

כל בן נכר לא יאכל
בו

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

No Punishment

שלא נאכיל
מן הפסח לגר
ותושב

Do not allow a non-Jew
who is a temporary
resident or a hired hand
to eat from the Korban
Pesach

תושב ושכיר לא
יאכל בו

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

No Punishment

UNIT

168
אכילת
קרבן פסח

169
עליה לרגל

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא יאכל
ערל מן
הפסח

Do not eat the Korban
Pesach if you did not
have a Bris

וכל ערל לא יאכל בו

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

Malkus

שלא להותיר
מבשר הפסח

Do not leave over the
meat of the Korban
Pesach until the morning

ולא תותירו ממנו עד
בקר

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

No Punishment

שלא להותיר
כלום מבשר
פסח שני
למחרתו

Do not leave over any of
the meat of the Korban
Pesach Sheini until the
morning

לא ישאירו ממנו עד
בקר

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

No Punishment

שלא להותיר
מבשר קרבן
החגיגה
שנקריב ביום
י”ד בניסן עד
יום השלישי

Do not leave over the
meat of the Korban
Chagigah of the
fourteenth of Nissan until
the third morning after it
was offered

ולא ילין מן הבשר
אשר תזבח בערב
ביום הראשון לבקר

All people

Yerushalayim

Times of the
בית המקדש

No Punishment

מצוה
להראות
בבית
המקדש
בשלש רגלים

The Mitzvah of being
seen at the בית המקדש
on the Shalosh Regalim

שלש פעמים בשנה
יראה כל זכורך את
פני האדן ה’ אלקי
ישראל

Men

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

שלא לעלות
לרגל בלא
קרבן
שיהיה עמנו
שנקריבו שם

Not to go up to the בית
 המקדשfor the Shalosh
Regalim without a korban

ולא יראו פני ריקם

Men

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

No punishment

45

UNIT

170
שמחת החג

171
הקהל

172
בכורות

46

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות חגיגה
ברגלים

The Mitzvah of
celebrating on
the Shalosh Regalim

שלש רגלים תחג לי
בשנה

Men

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצוה לשמוח
ברגלים

The Mitzvah of rejoicing
during the Shalosh
Regalim

ושמחת בחגך אתה
ובנך ובתך ועבדך
ואמתך והלוי והגר
והיתום והאלמנה
אשר בשעריך

All people

All places

All times

שלא לעזוב
את הלוים
מלתת להם
מתנותיהם
ומלשמחם
ברגלים

Not to abandon the לויים
by withholding their
gifts during the Shalosh
Regalim

השמר לך פן תעזב
את הלוי כל ימיך על
אדמתך

Men

Eretz Yisrael

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות הקהל
במוצאי
שביעית

The Mitzvah of Hakhel
after the seventh year

הקהל את העם
האנשים והנשים
והטף וגרך אשר
בשעריך

All people

בית המקדש

When most Jews
live in Eretz
Yisrael

מצות קידוש
בכורות

The Mitzvah of
sanctifying a firstborn

כל הבכור אשר יולד
בבקרך ובצאנך הזכר
תקדיש לה’ אלקיך

All people

All places

All times

שלא לפדות
בכור בהמה
טהורה

Not to redeem a kosher
firstborn animal

אך בכור שור או בכור
כשב או בכור עז לא
תפדה

All people

All places

All times

No punishment

שלא לאכול
בכור
תמים חוץ
לירושלים

Not to eat an
unblemished firstborn
animal outside of
Yerushalayim

לא תוכל לאכל
 ובכרת...בשעריך
בקרך וצאנך

All people

All places

All times

Malkus

No punishment

UNIT

173
מעשר
בהמה

174
קרבן
חטאת

175
אשם תלוי

176
אשם ודאי

177
קרבן עולה
ויורד

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות מעשר
בהמה טהורה
בכל שנה

The Mitzvah of
separating ma’aser from
all kosher animals each
year

וכל מעשר בקר וצאן
כל אשר יעבר תחת
השבט העשירי יהיה
’קדש לה

All people

All places

All times

שלא למכור
מעשר בהמה
אלא לאכול
בירושלים

Not to sell the ma’aser
beheimah – rather
it should be eaten in
Yerushalayim

לא יגאל

All people

All places

All times

דין חטאת
קבוע

The laws of a set Chatas

נפש כי תחטא
בשגגה

All people

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות קרבן
אשם תלוי

The Mitzvah of Korban
Asham Taluy (Offer a
korban if there is a doubt
whether or not you have
done an aveirah)

ואם נפש כי תחטא
ועשתה אחת מכל
מצות ה’ אשר לא
תעשינה ולא ידע
 והביא איל...ואשם
תמים מן הצאן
בערכך לאשם

All people

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות קרבן
אשם ודאי

The Mitzvah of Korban
Asham Vaday (Offer a
Korban Asham Vaday if
you transgress any one of
five specific aveiros)

והביא את אשמו
 איל תמים מן. . ’לה
...הצאן

All people

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

מצות קרבן
עולה ויורד

The Mitzvah of Korban
Oleh V’yored (Offer a
korban for doing certain
aveiros, according to how
much we can afford)

ואם לא תגיע ידו די
שה והביא את אשמו
אשר חטא שתי תרים
’או שני בני יונה לה
אחד לחטאת ואחד
לעלה

All people

בית המקדש

Times of the
בית המקדש

PUNISHMENT

No punishment

47

PUNISHMENT

?WHEN

?WHERE

?WHO

SOURCE

MITZVA TRANSLATION

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

Sanhedrin

ואם כל עדת ישראל
ישגו ונעלם דבר
מעיני הקהל ועשו
אחת מכל מצות ה’
אשר לא תעשינה
ואשמו :ונודעה
החטאת אשר חטאו
עליה והקריבו הקהל
פר בן בקר לחטאת
והביאו אתו לפני
אהל מועד

The Mitzvah of offering
the korban on behalf of
the Sanhedrin if they
made a mistake in their
judgment

MITZVA

מצות קרבן
בית דין אם
טעו בהוראה

UNIT

178
העלם דבר
של ציבור

48

PUNISHMENT

49

?WHEN

?WHERE

?WHO

SOURCE

MITZVA TRANSLATION

MITZVA

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

Women

ובמלאת ימי טהרה
לבן או לבת תביא
כבש בן שנתו לעלה
ובן יונה או תר
לחטאת

The Mitzvah for a woman
who has given birth to
offer a korban

מצות קרבן
יולדת

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

All people

וביום השמיני יקח
שני כבשים תמימים
וכבשה אחת בת
שנתה תמימה
ושלשה עשרנים
סלת מנחה בלולה
בשמן ולג אחד שמן

The Mitzvah for a
metzora ro offer a korban
when he or she is healed

מצות קרבן
מצורע
כשיתרפא
מצרעתו

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

Men

וביום השמיני יקח
לו שתי תרים או שני
בני יונה ובא לפני ה’
אל פתח אהל מועד
ונתנם אל הכהן

The Mitzvah for a zav to
offer a korban after he is
purified

מצות קרבן
זב כשיתרפא
מזובו

Times of the
בית המקדש

בית המקדש

Women

וביום השמיני תקח
לה שתי תרים או
שני בני יונה והביאה
אותם אל הכהן אל
פתח אהל מועד

The Mitzvah for a zavah
to offer a korban after
she is purified

מצות
קרבן זבה
כשתתרפא
מזובה

UNIT

179
מחוסרי
כפרה

UNIT

180
תמורה

181
טומאת מת

182
פרה אדומה

50

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא נמיר
הקדשים

Not to exchange animals
that were designated as
korbanos

לא יחליפנו ולא ימיר
אתו

All people

All places

All times

Malkus

מצות הממיר
בהמת קרבן
בבהמה
אחרת
שתהיינה
שתיהן קדש

The Mitzvah that both
animals are holy if one
does exchange an animal
from hekdesh for another
animal

ואם המר ימיר בהמה
בבהמה והיה הוא
ותמורתו יהיה קדש

All people

All places

All times

שלא לשנות
הקדשים
מקרבן
לקרבן

Not to change the type
of korban that was
originally intended

אך בכור אשר יבכר
 לא יקדיש איש...’לה
אתו

All people

All places

All times

מצות טומאה
של מת

The Mitzvah of the
impurity of the dead

זאת התורה אדם כי
ימות באהל כל הבא
אל האהל וכל אשר
באהל יטמא שבעת
ימים

All people

All places

All times

מצות פרה
אדומה

The Mitzvah of the red
cow

והיתה לעדת בני
ישראל למשמרת
למי נדה חטאת הוא

Tzibur

Eretz Yisrael

Times of the
בית המקדש

מצות מי נדה

The Mitzvah of the
sprinkling waters

והזה הטהר על
הטמא

All people

All places

Times of the
בית המקדש

No punishment

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

מצות ענין
טומאת
צרעת

The Mitzvah of the
impurity of צרעת

אדם כי יהיה בעור
בשרו שאת או ספחת
או בהרת והיה בעור
בשרו לנגע צרעת
והובא אל אהרן הכהן
או אל אחד מבניו
הכהנים

שלא לגלח
שער הנתק

Not to shave the hair
around the nesek

ואת הנתק לא יגלח

שלא לתלוש
סימני צרעת

Not to remove signs of
צרעת

השמר בנגע הצרעת

184
הנהגת
המצרע

הנהגת
המצורע וכל
מטמאי אדם
בקריעה
ופרימה

The metzora’s (and all
impure people’s) conduct
of ripping clothing and
growing hair

והצרוע אשר בו הנגע
בגדיו יהיו פרמים
וראשו יהיה פרוע
ועל שפם יעטה
וטמא טמא יקרא

185
צרעת
בגדים

מצות ענין
נגעי בגדים

The Mitzvah of  צרעתon
clothing

והבגד כי יהיה בו נגע
צרעת

186
צרעת בתים

מצות ענין
טומאת בית
שיהיה בו נגע

The Mitzvah of the
impurity of homes that
have צרעת

ובא אשר לו הבית
והגיד לכהן לאמר
כנגע נראה לי בבית

183
צרעת

WHO?

WHERE?

WHEN?

All places

Whenever there
are  כהניםtrained
to check for
צרעת

All people

All places

Whenever there
are  כהניםtrained
to check for
צרעת

Malkus

All people

All places

All times

Malkus

All places

Whenever there
are  כהניםtrained
to check for
צרעת

Eretz Yisrael

Whenever there
are  כהניםtrained
to check for
צרעת

Eretz Yisrael

Whenever there
are  כהניםtrained
to check for
צרעת

All people

All people

All people

All people

PUNISHMENT

51

UNIT

187
טהרת
המצרע

188
טומאת
משכב
ומושב

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

מצות הטהרה
מן הצרעת
שתהיה
במינים
ידועים

The Mitzvah of
purification from צרעת
appearing on skin,
clothing, or houses

זאת תהיה תורת
המצרע ביום טהרתו
והובא אל הכהן

מצות תגלחת
מצורע ביום
השביעי

The Mitzvah of shaving
the metzora on the
seventh day

והיה ביום השביעי
יגלח את כל שערו
את ראשו ואת זקנו
ואת גבת עיניו ואת
כל שערו יגלח

מצות ענין
טומאת זב
להיות טמא
ומטמא

The Mitzvah of a zav
being tamei and making
others tamei

מצות ענין
טומאת
יולדת
מצות ענין
טומאת נדה
שטמאה
ומטמאה
מצות ענין
טומאת זבה
שטמאה
ומטמאה

52

WHO?

WHERE?

WHEN?

All places

Whenever there
are  כהניםtrained
to check for
צרעת

All people

All places

Whenever there
are  כהניםtrained
to check for
צרעת

איש איש כי יהיה זב
מבשרו זובו טמא
הוא

Men

All places

All times

Follow the tumah laws of
a yoledes, who is tamei
and makes others tamei

אשה כי תזריע וילדה
זכר וטמאה שבעת
ימים כימי נדת דותה
תטמא

Women

All places

All times

Follow the tumah laws of
a nidah, who is tamei and
makes others tamei

ואשה כי תהיה זבה
דם יהיה זבה בבשרה
שבעת ימים תהיה
בנדתה וכל הנגע בה
יטמא עד הערב

Women

All places

All times

Follow the tumah laws
of a zavah, who is tamei
and makes others tamei

ואשה כי יזוב זוב
דמה ימים רבים בלא
עת נדתה או כי תזוב
על נדתה כל ימי זוב
טמאתה כימי נדתה
תהיה טמאה הוא

Women

All places

All times

All people

PUNISHMENT

UNIT

189
שאר אבות
הטומאות

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות ענין
טומאת נבלה

The Mitzvah of tumas
neveilah

וכי ימות מן
הבהמה אשר היא
לכם לאכלה הנגע
בנבלתה יטמא עד
הערב

All people

All places

All times

מצות טומאת
שמונה
שרצים

The Mitzvah of tumas
shmonah sheratzim

וזה לכם הטמא
בשרץ על הארץ
החלד והעכבר והצב
למינהו

All people

All places

All times

מצות טומאת
שכבת זרע
שהוא טמא
ומטמא

The Mitzvah of tumas
shichvas zerah, which is
tamei and brings tumah

ואיש כי תצא ממנו
שכבת זרע ורחץ
במים את כל בשרו
וטמא עד הערב

Men

All places

All times

The Mitzvah of tumah of
food

מכל האכל אשר
יאכל אשר יבוא
עליו מים יטמא וכל
משקה אשר ישתה
בכל כלי יטמא

All people

All places

All times

The Mitzvah of
immersing in a mikvah to
be purified

ורחץ במים את כל
בשרו

All people

All places

All times

190
טומאת
אוכלין

מצות טומאת
אוכלים

191
כלים

There are
no Mitzvos
in this unit

192
מקואות

מצות טבילה
לטמאים

PUNISHMENT

53

UNIT

193
בהמה
שהזיקה

194
נזקי בור
והבער

54
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SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות בית דין
לדון בנזקי
בהמה

The Mitzvah of Beis Din
judging cases of damages
caused by an animal

 סקול...וכי יגח שור
 ובעל...יסקל השור
 וכי יגף:השור נקי
 ומכרו את...שור
השור החי וחצו את
כספו וגם את המת
יחצון

Beis Din

All places

During the time
when Semichah
existed

מצות בית דין
לדון בנזקי
הבערה

The Mitzvah of Beis Din
judging cases of damages
cause by hev’er – the
grazing of animals

כי יבער איש שדה
או כרם ושלח את
בעירה ובער בשדה
אחר מיטב שדהו
ומיטב כרמו ישלם

Beis Din

All places

All times

שלא לאכול
שור הנסקל

Not eating a shor
haniskal (an ox or any
other animal that was
sentenced to be stoned
because of damages it
caused)

ולא יאכל את בשרו

All people

All places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

מצות בית דין
לדון בנזקי
בור

The Mitzvah of Beis Din
judging cases concerning
damages caused by a pit

וכי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בר ולא
יכסנו ונפל שמה שור
או חמור

Beis Din

All places

All times

מצות בית דין
לדון בנזקי
האש

The Mitzvah of Beis Din
judging cases concerning
damages caused by a fire

כי תצא אש ומצאה
קצים ונאכל גדיש
או הקמה או השדה
שלם ישלם המבער
את הבערה

Beis Din

All places

All times

PUNISHMENT

Malkus

UNIT

195
גנבה

196
משקולות

197
גונב נפשות

MITZVA
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SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא לגנוב
שום ממון

Not to steal anything (of
monetary value)

לא תגנבו

All people

All places

All times

Knas (fine)

כי יגנב איש שה
וטבחו או מכרו
חמשה בקר ישלם
תחת השור ואברע
צאן תחת השה

Beis Din

All places

All times

מצות בית
דין לדון גנב
בתשלומין או
במיתה

The Mitzvah of Beis
Din judging a thief with
payment or death
Has two pessukim for the
same Mitzvah

שלא להשיג
גבול

Not to move someone’s
boundary marker

לא תסיג גבול רעך

All people

Eretz Yisrael

All times

מצות צדוק
המאזנים
והמשקלים
והמדות

The Mitzvah of ensuring
the accuracy of scales,
weights, and measuring
implements

מאזני צדק אבני צדק
איפת צדק והין צדק
יהיה לכם

All people

All places

All times

שלא להונות
במדות וכל
המדות בכלל

Not to deceive with
measures in any form

לא תעשו עול
במשפט במדה
במשקל ובמשרה

All people

All places

All times

No punishment

שלא נשהה
מאזנים
ומשקלים
חסרים עמנו
ואף על פי
שלא נשא
ונתן בהן

Not to own scales
or weights that are
inaccurate, even if you
will not buy or sell with
them

לא יהיה לך בכיסך
אבן ואבן גדולה
 לא יהיה:וקטנה
בביתך איפה ואיפה
גדולה וקטנה

All people

All places

All times

No punishment

שלא לגנב
נפש מישראל

Not to kidnap a Jewish
person

לא תגנב

All people

All places

All times

Chenek

אם במחתרת ימצא
הגנב והכה ומת אין
לו דמים
No punishment

55

UNIT

198
גזילה

199
לא תחמוד

200
השבת
אבידה

201
חובל ומזיק

56

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא לעשק

Not to withhold money
that is owed to someone

...לא תעשק את רעך
לא תלין פעלת שכיר
אתך עד בקר

All people

All places

All times

No punishment

שלא לגזול

Not to rob

ולא תגזל

All people

All places

All times

No punishment

מצות השבת
גזל

The Mitzvah of returning
money or an object
obtained by robbery

והשיב את הגזלה
אשר גזל

All people

All places

All times

שלא
להתאוות מה
שביד אחד
מאחינו בני
ישראל

Not to desire anything
that belongs to your
fellow Jew

ולא תתאוה בית רעך
שדהו ועבדו ואמתו
שורו וחמרו וכל אשר
לרעך

All people

All places

All times

No punishment

שלא לחמוד

Not to covet

לא תחמד בית רעך
לא תחמד אשת רעך
ועבדו ואמתו ושורו
וחמרו וכל אשר
לרעך

All people

All places

All times

No punishment

מצות השבת
אבידה

The Mitzvah of returning
a lost object

השב תשיבם לאחיך

All people

All places

All times

שלא
להתעלם מן
האבדה

Not to hide your eyes
from [pretend not to see]
a lost object

לא תראה את שור
אחיך או את שיו
נדחים והתעלמת
מהם

All people

All places

All times

Beis Din

All places

All times

דין חובל
בחבירו

The Mitzvah of fines for
injuring someone
Has two pessukim for the
same Mitzvah

וכי יריבן אנשים
והכה איש את
 רק שבתו יתן...רעהו
ורפא ירפא
כאשר עשה כן יעשה
לו

No punishment

UNIT

202
רציחה

203
ערי מקלט

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא להרוג
נפש

Not to kill a person

לא תרצח

All people

All places

All times

Hereg

שלא ליקח
כופר להציל
ממות הרוצח

Not to accept ransom to
save the murderer from
being killed

ולא תקחו כפר לנפש
רצח אשר הוא רשע
למות

All people

All places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

No punishment

שלא להרוג
מחוייב קודם
שיעמוד בדין

Not to kill a murderer
before he is judged

ולא ימות הרצח עד
עמדו לפני העדה
למשפט

All people

All places

All times

Hereg

מצוה להכין
שש ערי
מקלט

The Mitzvah of setting up
six cities of refuge

תכין לך הדרך
ושלשת את גבול
ארצך אשר ינחילך
ה’ אלקיך והיה לנוס
שמה כל רצח

The king
and the
nation

מצוה על בית
דין להשליך
מכה נפש
בשגגה מעירו
לערי מקלט
ועל הרוצח
בעצמו ללכת
שם

The Mitzvah of Beis Din
sending someone who
killed by accident to a
city of refuge, and the
accidental killer going
there

והשיבו אתו העדה
...אל עיר מקלטו
וישב בה

שלא ליקח
כופר
ממחוייב
גלות לפוטרו
מן הגלות

Not to accept money
from a person who killed
by accident in order to
save him from exile

ולא תקחו כפר לנוס
אל עיר מקלטו לשוב
לשבת בארץ

Beis Din

All people

Eretz Yisrael

When most Jews
are in Eretz
Yisrael

Eretz Yisrael

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

Eretz Yisrael

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

No punishment
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UNIT

204
הצלת
נפשות

205
עגלה
ערופה

206
מעקה

207
לפני עור

58

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצוה להציל
הנרדף

The Mitzvah of saving a
victim from his attacker

וקצתה את כפה

All people

All places

All times

שלא לחוס
על הרודף

Not to have pity on the
life of the attacker

לא תחוס עינך

All people

All places

All times

No punishment

שלא לעמוד
על דם רעים

Not to stand by and allow
your fellow Jew to die,
when you are able to
save him/her

לא תעמד על דם
’רעך אני ה

All people

All places

All times

No punishment

מצות עריפת
העגלה בנחל

The Mitzvah of eglah
arufah (kill a young calf
if a person is found killed
outside the city, and his
killer is not known)

כי ימצא חלל
 ויצאו...באדמה
זקניך ושפטיך וממדו
 ולקחו...אל הערים
זקני העיר ההוא
 וערפו...עגלת בקר
שם את העגלה בנחל

The elders
of Beis
Din of the
nearest
city

Eretz Yisrael and
Eiver Hayarden

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

שלא לעבוד
ולזרוע בנחל
איתן

Not to work the land
where the calf was
slaughtered

אשר לא יעבד בו ולא
יזרע

All people

Eretz Yisrael and
Eiver Hayarden

All times

מצות מעקה

The Mitzvah of making a
fence

ועשית מעקה לגגך

All people

All places

All times

שלא להניח
מכשול

Do not leave an obstacle
in the way

ולא תשים דמים
בביתך

All people

All places

All times

No punishment

שלא להכשיל
תם בדרך

Not to cause a simple
person (one who is blind
in a certain way) to
stumble (lose out) by
giving bad advice

ולפני עור לא תתן
מכשל

All people

All places

All times

No punishment

Malkus

UNIT

208

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות פירוק
משא

The Mitzvah of unloading
burdens

עזב תעזב עמו

All people

All places

All times

מצות
הקמת משא
לישראל

The Mitzvah of helping a
Jew reload his animal

הקם תקים עמו

All people

All places

All times

שלא להניח
בהמת חברו
רובצת תחת
משאה

Not to abandon one’s
fellow’s animal that is
crouched under its load

לא תראה את חמור
אחיך או שורו נפלים
בדרך והתעלמת
מהם

All people

All places

All times

PUNISHMENT

No punishment

59

UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

209
מקח
וממכר

מצות עשית
דין בית לוקח
ומוכר

The Mitzvah to adjudicate
between a seller and a
buyer

וכי תמכרו ממכר
לעמיתך או קנה מיד
עמיתך

Beis Din

All Places

All Times

שלא להונות
במקח וממכר

Not to cheat in regards to
buying and selling

וכי תמכרו ממכר
לעמיתך או קנה מיד
עמיתך אל תונו איש
את אחיו

All People

All Places

All Times

No punishment

שלא להונות
הגר בממון

Not to cheat a convert in
money matters

ולא תלחצנו

All People

All Places

All Times

No punishment

שלא להונות
אחד מישראל
בדברים

Not to hurt any Jew
through words

ולא תונו איש
את עמיתו ויראת
מאלקיך

All People

All Places

All Times

No punishment

שלא להונות
הגר בדברים

Not to hurt a Ger through
words

וגר לא תונה

All People

All Places

All Times

No punishment

210
אונאת ממון

211
אונאת
דברים

60

Book 5

212
זכיה ומתנה

This unit
does not
contain any
Mitzvos

213
שכנים

This unit
does not
contain any
Mitzvos

214
שלוחין

This unit
does not
contain any
Mitzvos

215
שותפין

This unit
does not
contain any
Mitzvos

PUNISHMENT

UNIT

216
עבד עברי

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות דין
עבד עברי

The laws of an Eved Ivri

כי תקנה עבד עברי
שש שנים יעבד
ובשבעת יצא לחפשי
חנם

Men

All Places

When Yovel is
observed

שלא נמכור
עבד עברי על
אבן המקח

Do not sell an Eved Ivri in
the manner that servants
are usually sold

לא ימכרו ממכרת
עבד

All People

All Places

When Yovel is
observed

No Punishment

שלא לעבוד
בעבד עברי
בעבודת פרך

Do not make an Eved
Ivri do unnecessary or
limitless work

לא תרדה בו בפרך

All People

All Places

When Yovel is
observed

No Punishment

שלא לעבוד
בעבד עברי
עבודת עבד

Do not make an Eved Ivri
perform (demeaning)
tasks usually done by a
servant

לא תעבד בו עבדת
עבד

All People

All Places

When Yovel is
observed

No Punishment

יח
ַ ִֶׁשֹלא ְל ָהנ
ַהגֹוי ַל ֲעבֹוד
ְּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי
ַהנִ ְמ ָּכר לֹו
ְּב ָפ ֶרְך

Do not allow a ger toshav
to make an eved Ivri do
unnecessary or limitless
work.

לא ירדנו בפרך
לעיניך

All People

All Places

When Yovel is
observed

No Punishment

מצות הענק
עבד עברי

Give gifts to an Eved
Ivri when he goes out to
freedom

העניק תעניק לו
מצאנך ומגרנך
ומיקבך אשר ברכך
ה’ אלקיך תתן לו

All People

All Places

When Yovel is
observed

שלא לשלח
עבד עברי
ריקם כשיצא
חפשי

Do not let an Eved Ivri
leave you empty-handed

לא תשלחנו ריקם

All People

All Places

When Yovel is
observed

No Punishment
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UNIT

217
אמה
העבריה

218
עבד כנעני

219
שלא
להחזיר
עבד שברח

62

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

ִמ ְצוַ ת יִ עּוד
ֶׁשל ָא ָמה
ִע ְב ִריָ ה

Marry the Jewish
maidservant

אשר לו יעדה

All People

All Places

When Yovel is
observed

ִמ ְצוַ ת ִּפ ְדיֹון
ָא ָמה ָה ִע ְב ִריָ ה

Redeem a Jewish
maidservant in one of the
ways enumerated in the
Torah

והפדה

All People

All Places

When Yovel is
observed

שלא ימכור
אמה העבריה

Not to sell a Jewish
maidservant

לא ימשל למכרה
בבגדו בה

All People

All Places

When Yovel is
observed

מצות עבודה
בעבד כנעני
לעולם

The Mitzvah to have your
Cana’anite servant work
forever

לעלם בהם תעבדו

All People

All Places

All Times

שלא להחזיר
עבד שברח
מאדוניו
מחוצה לארץ
לארץ ישראל

Not to return a servant
who escaped from his
master outside of Eretz
Yisroel to Eretz Yisroel

לא תסגיר עבד אל
אדניו

All People

Eretz Yisroel

All Times

No Punishment

שלא להונות
עבד זה
הבורח
מאדוניו
מחוצה לארץ
לארץ ישראל

Not to oppress a slave
who escaped from his
master outside of Eretz
Yisroel to Eretz Yisroel

- עמך ישב בקרבך
בטוב לו לא תוננו

All People

Eretz Yisroel

All Times

No Punishment

No Punishment

UNIT

220
שומרים

221
שכר שכיר

222
אכילת
שכיר

223
לא תחסום

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות בית
דין לדון בדין
שומר חנם

The Mitzvah for Beis Din
to judge the case of an
unpaid guardian

כי יתן איש אל רעהו
כסף או כלים לשמר

Beis Din

All Places

All Times

מצות בית
דין לדון בדין
נושא שכר
ושוכר

The Mitzvah for Beis Din
to judge the case of the
paid guardian and the
renter

כי יתן איש אל רעהו
חמור או שור או שה
וכל בהמה לשמר

Beis Din

All Places

All Times

מצות בית
דין לדון בדין
השואל

The Mitzvah for Beis Din
to judge the case of the
borrower

וכי ישאל איש מעם
רעהו

Beis Din

All Places

All Times

מצות נתינת
שכר שכיר
ביומו

The Mitzvah to pay a
hired worker’s wages on
time

ביומו תתן שכרו

All People

All Places

All Times

שלא נאחר
שכר שכיר

Not delaying wages of a
worker

לא תלין פעלת שכיר
אתך עד בקר

All People

All Places

All Times

להניח השכיר
לאכול בזמן
שכירותו
מדברים
ידועים

Allow a worker to eat
from his labor

,כי תבא בכרם רעך
ואכלת ענבים כנפשך
 כי תבא- ,שבעך
 וקטפת,בקמת רעך
מלילת בידך

All People

All Places

All Times

שלא יקח
השכיר יתר
על אכילתו

Do not put away produce
in order to eat it later

 לא תתן,ואל כליך

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא יאכל
השכיר בשעת
מלאכה

Do not pause to eat while
actually working

 על,וחרמש לא תניף
קמת רעך

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא לחסום
בהמה בשעת
מלאכה

Not to muzzle an animal
at the time of work

לא תחסם שור בדישו

All People

All Places

All Times

Malkus

No Punishment

63

UNIT

224
הלואת כסף

225
דיני משכון

64
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SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות הלואה
לעני

Lending money to a
person in need

אם כסף תלוה את
עמי את העני עמך

All People

All Places

All Times

שלא נתבע
חוב מעני
שאין לו במה
לפרוע

Not to demand
repayment of a debt from
one who is unable to pay

לא תהיה לו כנשה

All People

All Places

All Times

לנגוש את
הנכרי

Demanding repayment
from a non-Jew

את הנכרי תגש

All People

All Places

All Times

שלא למשכן
בעל חוב
בזרוע

Not to take collateral by
force

לא תבא אל ביתו
לעבט עבטו

All People

All Places

All Times

מצות השבת
משכון
לבעליו בעת
שהוא צריך
לו

The Mitzvah of returning
the collateral to its owner
when he needs it

השב תשיב לו את
העבוט כבא השמש

All People

All Places

All Times

שלא למנוע
עבוט מבעליו
בעת שצריך
לו

Not to withhold the
collateral from its owner
when he needs it

לא תשכב בעבטו

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא למשכן
אלמנה

Not to take collateral
from a widow

ולא תחבל בגד
אלמנה

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לחבול
כלים שעושין
בהן אוכל
נפש

Not to take as collateral
things that are used for
preparing food

לא יחבל רחים ורכב

All People

All Places

All Times

Malkus

No Punishment

Malkus

UNIT

226
רבית

227
טוען ונטען

228
נחלות

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא להלוות
ברבית
לישראל

Not to lend money with
interest to another Jew

את כספך לא תתן לו
בנשך ובמרבית לא
תתן אכלך

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא ללוות
ברבית
מישראל

Not to borrow money
with interest from
another Jew

לא תשיך לאחיך

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא נשית
יד בין לוה
למלווה
בריבית

Not to participate in a
transaction if interest is
being charged

לא תשימון עליו נשך

All People

All Places

All Times

No Punishment

להלוות לנכרי
ברבית

Lend to a non-Jew with
interest

לנכרי תשיך

All People

All Places

All Times

מצות בית
דין לדון בדין
טוען וכופר

Beis Din must adjudicate
between a claimant and
a person who denies the
claim

על כל דבר פשע על
שור על חמור על
שה על שלמה על כל
אבדה אשר יאמר כי
הוא זה

Beis Din

All Places

All Times

The Mitzvah of laws of
inheritance

איש כי ימות ובן אין
לו והעברתם את
 ואם.נחלתו לבתו
אין לו בת ונתתם
.את נחלתו לאחיו
ואם אין לו אחים
.ונתתם לאחי אחיו
ואם אין אחים לאביו
ונתתם את נחלתו
לשארו הקרב אליו
ממשפחתו וירש אתה
והיתה לבני ישראל
לחקת משפט כאשר
צוה ה’ את משה

All People

All Places

All Times

מצות דיני
נחלות

65

UNIT

229
מינוי
שופטים

230
רוב
במשפט

66

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

מצות מינוי
שופטים
ושוטרים בכל
קהל וקהל
מישראל

The Mitzvah to appoint
judges and policemen for
every Jewish community

שופטים ושוטרים
תתן לך בכל שעריך

Tzibur

Eretz Yisroel

During the time
when Semichah
existed

שלא למנות
דיין אדם
שאינו חכם
בדיני תורה
אף על פי
שהוא חכם
בחכמות
אחרות

Not to appoint someone
who isn’t knowledgeable
in Torah as a judge

לא תכירו פנים
במשפט

Sanhedrin

All Places

All Times

No Punishment

שלא יורה
העד בדין
שהעיד בו
בדיני נפשות

A witness in a case
involving capital
punishment may not
judge that case

ועד אחד לא יענה
בנפש למות

Men

All Places

During the time
when Semichah
existed

No Punishment

מצוה הטיה
אחרי רבים

The Mitzvah of following
the majority

אחרי רבים להטת

All People

All Places

All Times

שלא לנטות
אחרי רבים
בדיני נפשות
בשביל אחד

Not to follow the majority
in capital cases if the
majority is only one

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

לא תהיה אחרי רבים
לרעת

Beis Din

PUNISHMENT

No Punishment

UNIT

231
לשפוט
בצדק וחסד

232
מיתות בית
דין

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא ילמד
חובה מי
שלימד זכות
תחילה בדיני
נפשות

A judge who rules that
a defendant is innocent
may not change his
opinion to guilty in a
capital case 1. Do not rule
in a capital case by relying
on the opinion of another
judge 2. Do not begin a
capital case by hearing
from the greatest of
judges; rather begin with
the lesser judge 3. Do
not begin a capital case
with a tone that suggests
guilt 4. Do not suggest
a reason for convicting
once you’ve suggested a
reason for acquitting

ולא תענה על רב
לנטת

Beis Din

All Places

During the time
when Semichah
existed

No Punishment

מצות בית דין
להרוג בחנק
המחויב

Beis Din should execute
by strangulation one who
was sentenced to Chenek

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

מצות בית דין
להרוג בסייף
המחויב

Beis Din should execute
by sword one who was
sentenced to Hereg

מצות
שישרפו מי
שיתחייב
שריפה

To execute by burning one
who was sentenced to
Sreifah

מות יומת הנאף
והנאפת

נקם ינקם

באש ישרפו אתו
ואתהן

Beis Din

Beis Din

Beis Din
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UNIT

232
מיתות בית
דין

233
מלקות

234
אונס

68

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

מצוה על בית
דין לסקול
באבנים מי
שיתחייב
סקילה

Beis Din should execute
by stoning one who was
sentenced to Skilah

WHERE?

WHEN?

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

מצות דין
תליה למי
שיתחייב
לתלות

The Mitzvah to hang a
person sentenced to be
hanged

Beis Din

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

ותלית אתו על העץ

שלא ילין
הצלוב על
העץ וכן המת
בביתו אלא
לכבודו

Do not leave overnight
one who was hanged by
Beis Din, nor any dead
body - unless it is for his
honor

לא תלין נבלתו על
העץ

All People

All Places

All Times

מצות קבורה
לנהרג על פי
בית דין וכן
לכל מת

To bury those executed
by Beis Din, as well as any
dead person

כי קבור תקברנו ביום
ההוא

All People

All Places

All Times

וסקלתם אתם
באנבים ומתו

WHO?

Beis Din

PUNISHMENT

No Punishment

שלא להחיות
מכשף

Not to allow a sorcerer to
live

מכשפה לא תחיה

Beis Din

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

מלקות
לרשעים

Malkus for sinners

והפילו השפט והכהו

Beis Din

All Places

During the time
when Semichah
existed

שלא להוסיף
במלקות
המחויב
מלקות

Not to give additional
Malkus to one who is
liable for it

לא יסיף פן יסיף

Beis Din

All Places

During the time
when Semichah
existed

No Punishment

שלא לענוש
האנוס

Not to punish one who
was forced to do an
Aveirah

ולנערה לא תעשה
דבר

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

No Punishment

UNIT

235
צדק
במשפט

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות השופט
שישפוט
בצדק

Judging fairly and justly

בצדק תשפט עמיתך

Beis Din

All Places

All Times

שלא לחתוך
הדין באומד
הדעת

Do not convict and put
to death unless there are
two eyewitnesses to the
crime

ונקי וצדיק אל תהרג

Beis Din

All Places

During the time
when Semichah
existed

No Punishment

שלא לחוס
על הורג
חבירו או
החובל בו

Do not have pity on
someone who murdered
or injured his fellow Jew
(causing you to acquit the
guilty)

ולא תחוס עינך

Beis Din

All Places

During the time
when Semichah
existed

No Punishment

שלא לרחם
על עני בדין

Do not have pity on a
poor person in court
(causing you to rule in his
favor)

ודל לא תהדר בריבו

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא להטות
משפט חוטא
מפני רשעו

Do not pervert judgement
to convict a person
because he is known to be
a sinner

לא תטה משפט
אבינך בריבו

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא לעול
המשפט

Do not pervert justive by
convicting the innocent or
acquitting the guilty (by
not following the laws of
the Torah pertaining to
the matter)

לא תעשו עול
במשפט

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא לכבד
גדול בדין

Do not favor a man of
stature in court

ולא תהדר פני גדול

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא להטות
משפט גר או
יתום

Do not pervert the justice
on behalf of a convert or
an orphan

לא תטה משפט גר
יתום

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment
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UNIT

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

שלא יירא
הדיין בדין
מאדם רע

Do not be afraid of an evil
or intimidating person in
court

לא תגורו מפני איש

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא ליקח
שוחד

Do not accept bribery

ושחד לא יקח

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא לשמוע
טענת בעל
דין שלא בפני
בעל דינו

Do not hear the claims
of one litigant when the
other is not present

לא תשא שמע שוע

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא לקלל
הדין

Not to curse a Dayan

אלקים לא תקלל

All People

All Places

All Times

Malkus

שלא לקלל
הנשיא

Not to curse the Nassi

ונשיא בעמך לא תאר

All People

All Places

Whenever there
is a king or a
Sanhedrin

Malkus

שלא לקלל
אחד מישראל
בין איש בין
אשה

Not to curse any Jew, man
or woman

לא תקלל חרש

All People

All Places

All Times

Malkus

237
הגדת עדות

מצות עדות

The Mitzvah of testifying
in Beis Din

והוא עד או ראה או
ידע אם לוא יגיד
ונשא עונו

Men

All Places

All Times

238
חקירת
העדים

מצות חקירת
העדים היטב

The Mitzvah to
investigate the witnesses
very well

ודרשת וחקרת
ושאלת היטב

Beis Din

All Places

All Times

239
שני עדים

שלא לחתוך
הדין על פי
עד אחד

Not to rule based on the
testimony of only one
witness

לא יקום עד אחד
באיש

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא יעיד
בעל עבירה

A wicked person should
not testify

אל תשת ידך עם
רשע להית עד חמס

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

שלא יעיד
קרוב

A relative should not
testify

לא יומתו אבות על
בנים ובנים לא יומתו
על אבות

Beis Din

All Places

All Times

No Punishment

235
צדק
במשפט

236
לא תקלל

240
פסילי
עדות
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MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

241
עדות שקר

שלא להעיד
בשקר

Do not testify falsely

לא תענה ברעך עד
שקר

Men

All Places

All Times

Malkus

242
עדים
זוממים

לעשות
לעדים
זוממים
כמו שדימו
לעשות

To do to the Eidim
Zomemim what they
planned to do

ועשיתם לו כאשר
זמם לעשות לאחיו

Beis Din

All Places

During the time
when Semichah
existed

מצוה לשמוע
מכל בית
דין הגדול
שיעמדו להן
לישראל בכל
זמן

The Mitzvah to listen to
every Sanhedrin

על פי התורה אשר
יורוך ועל המשפט
אשר יאמרו לך
תעשה

All People

All Places

All Times

שלא להמרות
על פי בית
דין הגדול
שיעמדו
לישראל

Not to rebel against the
Sanhedrin

לא תסור מן הדבר
אשר יגידו לך ימין
ושמאל

All People

All Places

All Times

Chenek for a
Zaken Mamrei

שלא להוסיף
על מצות
התורה

Not to add to the Mitzvos
of the Torah

לא תסף עליו

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא לגרוע
ממצות
התורה

Not to subtract from the
Mitzvos of the Torah

ולא תגרע ממנו

All People

All Places

All Times

No Punishment

מצות כיבוד
אב ואם

The Mitzvah to honor a
father and mother

כבד את אביך ואת
אמך

All People

All Places

All Times

מצות יראת
אב ואם

The Mitzvah to fear a
father and mother

איש אמו ואביו תיראו

All People

All Places

All Times

שלא לקלל
אב ואם

Not to curse a father or
mother

ומקלל אביו ואמו
מות יומת

All People

All Places

All Times

Skilah

שלא להכות
אב ואם

Not to hit a father or
mother

ומכה אביו ואמו מות
יומת

All People

All Places

All Times

Chenek

243
לשמוע אל
הבית דין

244
שלא
להוסיף
או לגרוע
ממצות
התורה

245
כיבוד אב
ואם
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MITZVA

MITZVA TRANSLATION

246
בן סורר
ומורה

שלא לאכול
ולשתות
כדרך זולל
וסובא

Not to eat and drink in
the manner of a glutton
and a guzzler

לא תאכלו על הדם

247
אבילות

מצות ענין
טומאת
הכהנים
,לקרוביהם
ובכללה
שיתאבלו כל
אחד מישראל
על ששה
מקרוביו
הידועים

Kohanim should become
Tamei for their immediate
relatives and every
Jew should mourn the
death of his six [blood]
relatives 1. A Kohen must
become tamei l’meis for
his immediate family
members 2. A person
must mourn the death
of his immediate family
members

שלא יטמא
כהן הדיוט
במת זולת
בקרובים
המבוארים
בכתוב

248
הרחקת
כהנים
מטומאת
מת
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SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

Men

All Places

When the
Sanhedrin
presides from
the Lishkas
Hagazis

Skilah

לה יטמא

All People

All Places

All Times

A Kohen shouldn’t
become Tamei through
contact with a dead body
except for the relatives
mentioned in the Torah

לנפש לא יטמא
בעמיו

Kohanim

All Places

All Times

Malkus

ֶׁשֹלא יִ ָּכנֵ ס
ּכ ֵֹהן גָ דֹול
ְּבא ֶֹהל ַה ֵמת

Do not enter an Ohel that
has a dead body in it

ועל כל נפשת מת
לא יבא

Kohen
Gadol

All Places

Times of the
Beis Hamikdosh

Malkus

ֶׁשֹלא יִ ַט ֵמא
ּכ ֵֹהן גָ דֹול
טּומ ָאה
ְ ְּבׁשּום
ַּב ֵמת

Do not become Tamei
through contact with a
dead body, even for close
relatives

לאביו ולאמו לא
יטמא

Kohen
Gadol

All Places

Times of the
Beis Hamikdosh

Malkus

UNIT

249
מינוי מלך

250
הנהגת
המלך

251
שבעה
עממין
וחזרה
למצרים

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצות מינוי
מלך עלינו

The Mitzvah to appoint a
king over us

שום תשים עליך מלך

Tzibur

Eretz Yisroel

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

שלא למנות
מלך על
ישראל כי אם
מבני ישראל

Not to appoint a nonJewish king

לא תוכל לתת עליך
איש נכרי אשר לא
אחיך הוא

Tzibur

All Places

All Times

No Punishment

שלא ירבה לו
המלך נשים

The king should not have
too many wives

ולא ירבה לו נשים

The King

All Places

When there is a
king

Malkus

שלא ירבה לו
המלך סוסים

The king should not have
too many horses

לא ירבה לו סוסים

The King

All Places

When there is a
king

Malkus

שלא ירבה לו
המלך כסף
וזהב לבד מה
שצריך לו

The king should not
accumulate more gold
and silver than he needs

וכסף וזהב לא ירבה
לו מאד

The King

All Places

When there is a
king

Malkus

מצות הריגת
שבעה עממין

The Mitzvah of killing the
seven nations

כי החרם תחרימם

All People

All Places

All Times

שלא להחיות
אחד מכל
שבעה עממין

Not to allow a member of
the seven nations to live

לא תחיה כל נשמה

All People

All Places

All Times

No Punishment

שלא לשכון
בארץ מצרים
לעולם

Not to live in Mitzrayim
forever

לא תספון לשוב
בדרך הזה עוד

All People

All Places

All Times

No Punishment
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252 עמלק

253
מלחמה

254
בל תשחית
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SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

להכרית זרעו
של עמלק

To eliminate the
descendants of Amalek

תמחה את זכר עמלק

Tzibur

All Places

All Times

לזכור מה
שעשה עמלק
לישראל
בצאתם
ממצרים

To remember what
Amalek did to Bnei Yisroel
when they left Mitzrayim

זכור את אשר עשה
לך עמלק

All People

All Places

All Times

שלא נשכח
מעשה עמלק
שעשה עם
אבותינו
בצאתם
ממצרים

Not to forget what
Amalek did to our
ancestors when they left
Mitzrayim

לא תשכח

All People

All Places

All Times

לעשות
במלחמות
כמשפט
הכתוב
בתורה

To follow the laws of the
Torah when waging a war

כי תקרב אל עיר
להלחם עליה וקראת
אליה לשלום

All People

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

שלא לקרוא
שלום לעמון
ומואב

Not to offer peace to the
nations of Ammon and
Moav

לא תדרש שלמם
וטבתם

All People

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

למשוח כהן
למלחמה

Annoint a Kohen [who is
appointed] to address the
nation before war

והיה כקרבכם אל
המלחמה ונגש הכהן
ודבר אל העם

Tzibur

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

שלא לערוץ
מפ?ני האויב
במלחמה

Not to break down (be
afraid) before the enemy
during battle

לא תערץ מפניהם

All People

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

No Punishment

שלא
להשחית

Not to needlessly destroy

לא תשחית את עצה
 כי ממנו תאכל ואתולא תכרת

All People

All Places

All Times

Malkus

No Punishment

No Punishment

UNIT

255
נקיון
המחנה

256
שנה
ראשונה

257
יפת תואר

MITZVA

MITZVA TRANSLATION

SOURCE

WHO?

WHERE?

WHEN?

PUNISHMENT

מצוה להתקין
יד במחנה

Designating a place
(outside) the camp as a
lavatory

ויד תהיה לך מחוץ
למחנה

All People

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

מצוה להתקין
יתד במחנה

Carry a shovel with
which to cover the waste
(outside) the camp

ויתד תהיה לך על
אזנך

All People

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

מצוה שישמח
חתן עם
אשתו שנה
ראשונה

The Mitzvah for a man
to rejoice with his wife
during their first year of
marriage

נקי יהיה לביתו
שנה אחת ושמח את
אשתו אשר לקח

Men

All Places

All Times

שלא להוציא
חתן מביתו
כל שנה
ראשונה

Not to take a Chassan
away from his home for
the entire first year of
marriage

לא יצא בצבא ולא
יעבר עליו לכל דבר

Men

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

מצות דין יפת
תואר

The Mitzvah of the laws
of a captive woman

וראית בשביה אשת
יפת תואר

Men

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

שלא למכור
אשת יפת
תואר

Not to sell a captive
woman

ומכר לא תמכרנה
בכסף

Men

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

No Punishment

שלא להעביד
באשת יפת
תואר אחר
שבא עליה
כמו בשפחה

Not to make the captive
woman work like a slave
after he married her

לא תתעמר בה

Men

All Places

When most Jews
are in Eretz
Yisroel

No Punishment

No Punishment
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