1254

מפתח תרי"ג המצוות
הרמב"ם מנה את תרי"ג מצוות התורה ארבע פעמים במשנה תורה) :א( בהקדמה )עמודים  (6-22הוא מניין המצוות הקצר ,הזהה
למניין שבספר המצוות לרמב"ם; )ב( בהקדמה )עמודים  (23-32בתיאור מבנה הספר תוך חלוקת המצוות לפי חטיבות ההלכות;
)ג( בראש כל ספר; )ד( בראש כל חטיבת הלכות .המופעים ב-ג-ד זהים זה לזה.
הרמב"ם ראה חשיבות גדולה למיון המצוות ולתוקפן :אלו מצוות מן התורה ,אלו מדרבנן ואלו ממנהג .מתוך כך ,ראינו למפות את
תרי"ג המצוות שבמניין המצוות הקצר )א( ,למספר המצוה בשאר המניינים )בגד( וכן לביאור ההלכה .לדוגמה :הציון
"א יסודי התורה )א( א,ו" ,משמעו כי מצוה א' שבמניין המצוות הקצר ,ממוספרת בראש הלכות יסודי התורה כמצוה א' ,ועיקרה
מבואר שם בפרק א ,הלכה ו.
המפתח הנגדי  -משאר המניינים )בגד( למניין המצוות הקצר )א(  -מופיע כמראה מקום בתוך תיאור מבנה הספר )עמ' .(23-32
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יסודי התורה )א( א,ו
יסודי התורה )ג( א,ז
יסודי התורה )ד( ב,א
יסודי התורה )ה( ב,א
תפילה )א( א,א
דעות )ב( ו,ב
שבועות )ה( יא,א
דעות )א( א,ה-ו
יסודי התורה )ו( ה,א
קרית שמע )א( א,א
תלמוד תורה )א( א,ב; א,ח
תפילין ומזוזה )א( ד,ד
תפילין ומזוזה )ב( ד,ד
ציצית )א( א,ג
תפילין ומזוזה )ג( ה,ז
חגיגה )ו( ג,א
תפילין ומזוזה )ד( ז,א
תפילין ומזוזה )ה( ז,ב
ברכות )א( א,א
בית הבחירה )א( א,א
בית הבחירה )ד( ז,א
בית הבחירה )ה( ח,א-ב
כלי המקדש )ח( ג,א
ביאת המקדש )יא( ה,א
תמידין ומוספין )ו( ג,י
תפילה )ב( יד,א
תמידין ומוספין )ט( ה,א-ב
תמידין ומוספין )ה( ג,א
תמידין ומוספין )ב( ב,א
תמידין ומוספין )ד( ב,י
ביאת המקדש )ו( ג,א
כלי המקדש )י( ד,א
כלי המקדש )יב( י,ד
כלי המקדש )ו( ב,יב
כלי המקדש )א( א,א
כלי המקדש )יא( ד,ד-ו
אבל )א( ב,ו
איסורי ביאה )לג( יז,יג
תמידין ומוספין )א( א,א
תמידין ומוספין )ז( ג,יח
תמידין ומוספין )ח( ד,ט
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תמידין ומוספין)י( ז,א
תמידין ומוספין )יא( ז,ג
תמידין ומוספין )יב( ז,ד
תמידין ומוספין )יד( ח,א
תמידין ומוספין )טו( ח,א
תמידין ומוספין )טז( ט,א
תמידין ומוספין )יז( י,א
עבודת יוהכ"פ )א( א,א
תמידין ומוספין )יח( י,ג
תמידין ומוספין )יט( י,ה
חגיגה )ב( א,א
חגיגה )א( א,א
חגיגה )ג( א,א
קרבן פסח )א( א,א
קרבן פסח )ה( ח,א
קרבן פסח )ד( ה,א
קרבן פסח )ו( ח,ג
תעניות )א( א,א
איסורי מזבח )י( ג,ח
איסורי מזבח )א( א,א
איסורי מזבח )יג( ה,יא
מעשה הקרבנות )א( ו,א
מעשה הקרבנות )ג( ז,א
מעשה הקרבנות )ו( ט,א
מעשה הקרבנות )י( ט,ג
מעשה הקרבנות )יב( יג,א
שגגות )ה( יב,א
שגגות )א( א,א
שגגות )ב( ח,א
שגגות )ג( ט,א
שגגות )ד( י,א
תשובה )א( א,א
מחוסרי כפרה )ג( א,א
מחוסרי כפרה )א( א,א
מחוסרי כפרה )ב( א,ה
מחוסרי כפרה )ד( א,א
בכורות )ד( ו,א
בכורות )א( א,א
ביכורים )ז( יא,א
ביכורים )ח( יב,א
ביכורים )ט( יב,א
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מעשה הקרבנות )יח( יד,יג
מעשה הקרבנות )כ( יח,א
מעשה הקרבנות )כא( יח,א
איסורי מזבח )ט( א,י
תמורה )ב( א,א
מעשה הקרבנות )יז( י,ב
מעשה הקרבנות )ז( י,א
פסולי המוקדשין )ח( יט,א
פסולי המוקדשין )ז( יט,א
נזירות )א( א,א
נזירות )י( ח,א
נדרים )א( א,ד
נדרים )ג( יא,ו
שאר אבוה"ט )א( א,א
שאר אבוה"ט )ב( ד,א
טומאת אוכלין )א( א,א;
שאר אבוה"ט ז,א
מט' משכב ומושב )א( א,א
מט' משכב ומושב )ב( א,א
טומאת צרעת )א( א,א
טומאת צרעת )ז( יב,א
טומאת צרעת )ח( יד,א
מט' משכב ומושב )ד( א,א
שאר אבוה"ט )ג( ה,א
מט' משכב ומושב )ג( א,א
טומאת מת )א( א,א
פרה אדומה )ב( ו,א
מקוות )א( א,א
טומאת צרעת )ה( יא,א
טומאת צרעת )ו( יא,ה
טומאת צרעת )ד( י,ו
פרה אדומה )א( א,א
ערכים וחרמים )א( א,ב
ערכים וחרמים )ב( א,ב
ערכים וחרמים )ג( א,ב
ערכים וחרמים )ד( ד,א
מעילה )א( א,ג
מעשר שני )ח( ט,א
מתנות עניים )א( א,א
מתנות עניים )ג( א,ד
מתנות עניים )ט( א,ה
מתנות עניים )ה( א,ה
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מתנות עניים )ז( א,ה
ביכורים )א( ב,א
תרומות )א( ב,א
מעשר )א( א,א
מעשר שני )א( א,א
תרומות )ב( ג,יב
מתנות עניים )יא( ו,ד
מעשר שני )ט( יא,א
ביכורים )ג( ג,י
ביכורים )ד( ה,א
שמיטה ויובל )ו( ד,כד
שמיטה ויובל )א( א,א
שמיטה ויובל )יא( י,א
שמיטה ויובל )יב( י,י
שמיטה ויובל )יו( י,טז
שמיטה ויובל )יח( יב,א
שמיטה ויובל )י( י,א
שמיטה ויובל )ז( ט,א
מלוה ולווה )ג( א,ב
ביכורים )ה( ט,א
ביכורים )ו( י,א
ערכים וחרמים )ה( ו,א
שחיטה )א( א,א
שחיטה )ג( יד,א
שחיטה )ה( יג,א
מאכלות אסורות )א( א,א
מאכלות אסורות )ב( א,א
מאכלות אסורות )ג( א,א
מאכלות אסורות )ד( א,א
קידוש החדש )א( א,ז
שבת )א( א,א
שבת )ה( כט,א
חמץ ומצה )ב( ב,א
חמץ ומצה )ח( ז,א
חמץ ומצה )ז( ו,א
שביתת יום טוב )א( א,א-ב
שביתת יום טוב )ג( א ,א-ב
תמידין ומוספין )יג( ז,כב
שביתת יום טוב )ה( א,א-ב
שביתת יום טוב )ז( א,א-ב
שביתת עשור )ג( א,ד

