כב מ"ע קז.

יח מל"ת רמז.

טו מ"ע עא.
טז מ"ע עב.

כג מ"ע קז.

יט מל"ת רסה.

יז מ"ע סח .עה.
עו.

כד מ"ע קז.

כ מל"ת רסו.

יח מ"ע עד .עז.
יט מל"ת קו.
מ"ע פז.
כ מל"ת קז.
מ"ע קז.

כה מ"ע קז.

כא מ"ע קצד.

כו מ"ע קז.

כב מל"ת רסט.
מ"ע רד.

כח מ"ע קז .קיג.

כג מ"ע רלו.

כז מ"ע קז.
כט מ"ע קיג.

כא מ"ע קז.

שבט ה'תשפ"ב
א מ"ע קיג.

טז מ"ע צז.

כד מ"ע רלו.
כה מ"ע רלו.
מל"ת רפט.
רצו.5

מל"ת רצה.6
רצב.

ח מל"ת רלה.

כז מ"ע רמז.
רצז.
רצג.
מל"ת
ט מל"ת רלו.
מ"ע קפב.
י מל"ת רלז.
כח מ"ע קפא.
יא מ"ע קצח.
מל"ת שט.
רחצ .מ"ע קפד .יב מ"ע רמו.
כט מל"ת רצט.
יג מ"ע רמו.
מ"ע רב .רג.
יד מ"ע רמו.
מל"ת ער.
טו מ"ע רמו.
ל מ"ע רמה.

כו מ"ע רכה.

אדר ב' ה'תשפ"ב

ב מ"ע קח.

יז מ"ע צז.

ג מ"ע קח.

יח מ"ע קה.

א מ"ע רמה.

יח מ"ע רמה.

ד מ"ע קח .קא.

יט מ"ע קה.

ב מל"ת רנ.

יט מ"ע רמה.

ה מל"ת שח .שז .כ מ"ע צח.

ג מל"ת רנ.

כ מ"ע רמה.

ו מ"ע קיב.

כא מ"ע צח.

ד מל"ת רנא.

כא מ"ע רמה.

ז מ"ע קי.

כב מ"ע צח.

ה מל"ת רנא.

ח מ"ע קיא.

כג מ"ע צח.

ו מל"ת רנג.

ט מ"ע קב .קג.

כד מ"ע צח.

ז מל"ת רנג.

כב מ"ע רלב.
מל"ת רנח.
רנט .רנז .רס.

י מ"ע צט.

כה מ"ע צח.

ח מל"ת רנב.

יא מ"ע ק.

כו מ"ע צח.

ט מל"ת רנב.

יב מ"ע קו.

כז מ"ע קז.

י מ"ע רמה.

יג מ"ע קד.

כח מ"ע קח.

יא מ"ע רמה.

כג מ"ע קצו.
מל"ת רלג.
מ"ע רלד .רלג.
מל"ת רסא.

יד מ"ע קד .צו.

כט מ"ע קא.

יב מ"ע רמה.

טו מ"ע צו.

ל מ"ע צט.

יג מ"ע רמה.
טו מ"ע רלו.

כז מ"ע רא.

טז מ"ע רלו.

כח מל"ת רסז .רסח.

יז מ"ע רלו.

כט מל"ת ריט.
מ"ע רמד.

אדר א' ה'תשפ"ב
א מ"ע ק.

יא מ"ע רלח.

ב מ"ע קו.

יב מ"ע רמא.

ג מ"ע קד.

יג מ"ע רמא.

ד מ"ע צו.
ה מ"ע קט.
ו מ"ע קט.
ז מ"ע קט.
ח מ"ע קט.
ט מ"ע קט .רלז.
י מ"ע רמ.

יד מל"ת רמד.
מ"ע רלט.
טו מ"ע רח.
מל"ת רעא.
ערב.
טז מל"ת רמו.
רמג.
יז מל"ת רמה.

טז
יז
יח
יט
כ מ"ע רמח.
כא מ"ע קעו.

ניסן ה'תשפ"ב
א מ"ע רמד.

ד מ"ע קמב.

ב מ"ע רמב.

ה מל"ת רלט.

ג מ"ע קצז.
מל"ת רלד.

ו מ"ע קצט.
מל"ת רמ.

 5בהוצאת העליר וקפאח :מצוה רצה.
 6בהוצאת העליר וקפאח :מצוה רצו.

כג מ"ע רכו .רכז.
רל .רלא.
מל"ת סו.
כד מל"ת שי.
מ"ע רכד.
מל"ת ש.
כה מל"ת רצד .רצ.
כו מל"ת רעט.
רעז .ערה .רעח.
רעג.

מ"ע רמו.
כז מל"ת רפ.
מ"ע קעז.
מ"ע רמו .רמח.
מל"ת רעו .עדר.
מ"ע רמח.
כח מל"ת שטו.
מ"ע רמח.
רפא .שטז.

מל"ת רפד.
מ"ע קעה.

כט מל"ת שיז.
מ"ע קעח.

מורה שיעור
בלימוד

ספר המצות
לרבינו משה ב"ר מיימון ז"ל
 3רמב"ם #

ל מ"ע קעט.

כב מל"ת רפב.

אייר ה'תשפ"ב
א מל"ת רצא.

יג מל"ת קסו.

ב מל"ת רפח.

יד מ"ע קעג.
מל"ת שסב.
שסד .שסג.
שסה.

ג מל"ת רפו.
כד מ"ע רלה.
מל"ת רנד .רנה .ד מל"ת רפז.
ה מל"ת רפה.
כה מ"ע רמג.

כו מ"ע ר.
מל"ת רלח.

יד מ"ע רלו.

ז מל"ת רמא.
רמב.

רפג .מ"ע רכט.
רכח.

ו מ"ע קפ.
ז מ"ע קעד.
מל"ת שיב.
שיג .שיד.
ח מל"ת שיח.
שיט .מ"ע רי.
ריא.
ט מל"ת קצה.
מ"ע לז.
י מל"ת קסח.
יא מל"ת קסז.
יב מל"ת קסו.

טו מ"ע קפז.
מל"ת מט.
מ"ע קפח.
קפט .מל"ת נט.

מחזור ארבעים ואחת
מתחיל מיום

ד' תמוז ה'תשפ"א
עד י"ז אייר ה'תשפ"ב

טז מל"ת מו .מ"ע
קצ .מל"ת נו.
נז .מ"ע קצב.
קצג.
יז מ"ע קצא .ריד.
מל"ת שיא .נח.
מ"ע רכא.
מל"ת רסג.
רסד.

יוצא לאור על ידי

הוצאת ספרים „קה"ת"

 770איסטערן ּפ ַארקוויי
שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ואחת לבריאה

ברוקלין ,נ.י.

פתח דבר
פתח דבר

למורה-שיעור דמחזור הראשון
בקשר להצעת כ"ק אדמו"ר שליט"א בזמן האחרון –
לקבוע שיעור יומי בספר משנה תורה – יד החזקה –
להרמב"ם,
ומהטעמים בזה ,ויש לקשר זה עם הפס"ד ע"ד
חיוב הלימוד דכל ההלכות שבתורה – גם שאינן נוהגות
בזמה"ז )הל' ת"ת לאדה"ז רפ"ב ואילך ,סי"א שם( –
ועפמש"כ הרמב"ם בהקדמתו לספרו זה :חיבור זה
מקבץ לתורה שבעל פה כולה כו' אדם כו' קורא בזה
ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה,
ומה טוב לסיימו בסמיכות ליום הולדת הרמב"ם,
י"ד ניסן הבעל"ט,
והלימוד – בא' מג' אופנים) :א( להשתדל ללמוד
בכל יום שלשה פרקים כדי לסיים ספר משנה תורה
במשך השנה הבע"ל) .ב( אלה שאי אפשר להם –
מפני איזו סיבות ללמוד שלשה פרקים בכל יום –
ללמוד פרק אחד ליום כדי לסיימו במשך שלש שנים
הבע"ל*) .ג( אלה שאינם שייכים ללימוד ספר משנה
תורה )מפני איזו סיבות – כולל מפני שהם קטנים או
קטנות )כפשוטו או בידיעות כו'(( – ילמדו ספר המצות
להרמב"ם ,ובאופן אשר השיעור יומי בסהמ"צ יהי'
במצות המקבילות לשיעור היומי של ס' משנה תורה
)כפי שנחלק לשנה אחת( –

מו"ל בזה חוברת "מורה שיעור" ,הכוללת
השיעורים בסהמ"צ להרמב"ם** לשנה זו )כ"ז ניסן
תשד"מ – י"א ניסן תשמ"ה( כפי שנחלקו ע"י כ"ק
אדמו"ר שליט"א – ללימוד בכל יום שיעור בסהמ"צ
באופן ,אשר:
א( השיעור יומי בסהמ"צ יתאים להשיעור יומי
בס' משנה תורה – כלומר :הלימוד בכל יום יהי' באותן
המצות אשר הלכותיהן )בס' משנה תורה( נלמדות
באותו היום ע"י הלומדים שיעור היומי בס' משנה
תורה )כפי שנחלק לשנה אחת( .ולומדים המצות כפי
סדרן בה"כותרות"*** שבריש כל הלכה והלכה בס'
משנה תורה.
ב( בימים שלומדים "הלכה" בס' משנה תורה
שמספר מצוותי' מועט ממספר הימים שלומדים
אותה ההלכה – חוזרים על השיעור עוה"פ ועוה"פ עד
היום שמסיימים ההלכה בס' היד.
ג( בימים שלומדים "הלכה" בס' משנה תורה
שאין לה מצוה ממנין תרי"ג מצות – לומדים מצות
המתאימות לתוכן ההלכה ,ובמקרים מסויימים לומדים
__________
* להעיר מרמב"ם הל' תפלה רפי"ג ע"ד ב' המנהגים
בהשלמת תורה שבכתב.
** ”מורה שיעור" ע"פ אופן הב' )פרק א' ליום בס'
משנה תורה( ,וכן ע"פ אופן הג' )שיעור יומי בסהמ"צ
להרמב“ם( – יצאו לאור בחוברות בפני עצמן.

השיעור יומי בס' משנה תורה ,וכמפורט בה"מורה
שיעור".
וכמובן ,שיעור יומי זה הוא בהוספה על השיעורי
תורה דכל חד וחד לפום שעורא דילי'.
***
על פי הצעת כ"ק אדמו"ר שליט"א – כדאי
לעשות גם סיום ברבים )בזמן המתאים לפי המקום(
– "סיום לגמרה של תורה" – וברוב עם הדרת מלך****.

הוצאת ספרים ”קה"ת"
אסחה"פ ה'תשד"מ
ברוקלין ,נ.י.

Ss
פתח דבר
בזה הננו מו"ל מורה שיעור למחזור הארבעים
ואחת של לימוד ספר המצות להרמב"ם )ד' תמוז
ה'תשפ"א – י"ז אייר ה'תשפ"ב(.

הוצאת ספרים ”קה"ת"
כ"ח סיון ,ה'תשפ"א
ברוקלין ,נ.י.

אלול ה'תשפ"א
א מ"ע קסח.

__________

יט מ"ע קמח.

כז מ"ע צה.

ב מ"ע קסט.

טז מל"ת שנה.

כ מל"ת סא.

ג מ"ע קעא.

יז מל"ת שנה.

כא מל"ת סב.

כח מ"ע צה .צב.
מל"ת רט.

ד מ"ע קעא .קנג .יח מל"ת רסב.
ה מ"ע קנג.
ו מ"ע קנג.

כ מ"ע ריב.

כג מ"ע ז.

ז מ"ע קנג.

כא מ"ע ריב.

כד מ"ע צד.

ח מ"ע קנג.

כב מ"ע רכב.

ט מ"ע קנג.

כג מ"ע רכב.

י מ"ע קנג .נט.

כד מל"ת שנו.

א מ"ע צג .קיד.

יא מ"ע נט.

כה מל"ת שנו.

ב מ"ע קטו.
קטז .קיז.

כו מל"ת שנו.
יב מ"ע נט.
מ"ע רטז.
ספר משנה תורה:
הלכות מגילה
כז מ"ע ריז.
פרק א-ב.

יג שם :פרק ג-ד.

מ"ע ריג.

תמוז ה'תשפ"א
ד הספר הזה
שאבאר בו …
שזכרנו.1
ואני עתה מתחיל יד מ"ע יא.
בזכרון השרשים טו מ"ע רט.
… במצות עשה …

יג מל"ת רנו .שא.
דש .שה.

ה השרשים.2
ו השרשים.2
ז השרשים.2
ח מ"ע א.
מל"ת א.
מ"ע ב.
ט מ"ע ג .ד .ט.
י מל"ת סג .סה.
מ"ע קעב.
יא מל"ת סד.
מ"ע ח .ו .רו.
יב מ"ע רז.
מל"ת שב.
מ"ע רה.
מל"ת שג.

כ מ"ע עג.

כה מ"ע ה.

ברכת המזון.

כא מ"ע עג.

כו מ"ע ה.

ברוך אתה …

כב מ"ע עג.

כז מ"ע ה.

מ"ע קנד.

כג מ"ע עג .י.

כח מ"ע ה.

יב מ"ע קנד.

כד מ"ע י .ה.

כט מ"ע כו .יב.

יג מל"ת שכ.

טז מל"ת י .מז .ס.
ו .ה .ב .ג .ד .טו.
מ"ע קפו.
כד.
כג.
מל"ת
א
יז.
טז.
מל"ת
יז
ב
יח .יט .כ .כא.
כו .כח .כז .כט .ג
יד .ח .ט .ז.
ד

יח מל"ת יא .יב.
יג .מ"ע קפה.
מל"ת כה .כב.
מח .נ .נא .ל.
לג .לא .לב.
יט מל"ת לה .לח.
לו .לז .לד .מג.
מד .מ .לט .מא.
מה .קעא.

 1סיום הקדמת הרמב"ם לספר זה ,בו מדבר אודות הספר.
 2בימי לימוד הקדמת היד – ילמוד כאו"א מ"השרשים"
כפום שיעורא דילי' ,ולחלק השאר ללמדו בימים הסמוכים
שלאחרי זה )נוסף על לימוד המצות דהיום(.

מנחם אב ה'תשפ"א
מ"ע יג.

ט**מ"ע רטו.

מ"ע יז.

סדר תפלות כל
השנה.
נהגו העם …
ימלוך עלינו וכו'.

מ"ע יד.

ה מ"ע יט.
ז מ"ע יט.
ח * מ"ע יט .רטו.

יד מל"ת שכ.
טו מל"ת שכב.
טז מל"ת שכב.

ספר משנה תורה יז מל"ת שכא.
סוף ספר אהבה :יח מל"ת שכא.

מ"ע טו .יח.

ו מ"ע יט.

אשיש ביי'.

י

יט מ"ע קנה.
כא מ"ע קנה.

ל מ"ע קנז.

שם :נוסח ברכות
התפלה וסידורן.
)א( ברוך אתה … כג מל"ת שכא.
נוסח הוידוי …
עושה שלום וכו' .כד מ"ע קסה.

יא שם :נוסח

* בנוגע לימוד השיעור ביום זה )ערב ת"ב שחל בשבת( _
לשאול רב מורה הוראה.
** השיעור של תשעה באב ללמוד במוצאי תשעה באב.

כח מ"ע קנו.
מל"ת קצז.
קצח.
כט מל"ת ר .רא.
מ"ע קנח.

כ מ"ע קנה.
כב מל"ת שכ.

מל"ת שכט.
מ"ע קסד.
מל"ת קצו.

כה מ"ע קנט.
מל"ת שכג.
מ"ע קס.

כח מל"ת שנז.
כט מ"ע רכ .ריח.
מל"ת שנח.
מ"ע ריט.
מל"ת שנט.

מל"ת שכד

כז מ"ע קסו.
מל"ת שכז.
מ"ע קסז.
מל"ת שכח.
קצט.

ספר משנה תורה
סוף הלכות
חמץ ומצה:
נוסח ההגדה.

מ"ע קע.

כב מל"ת רמח.
רמט.

יט מל"ת רסב.

יד מ"ע ריג.
כו מ"ע קסב.
מל"ת שכה.
מ"ע קסג.
מל"ת שכו.

יח מל"ת שו.

כו מל"ת קנז.

ה מ"ע כא.

טו מל"ת שנה.

וחנוכה …
בפרקים אלו.

*** להעיר שכו"כ ממפרשי ספר הרמב"ם הכניסו בשם
פירושם תיבת ”מלך".

יז מ"ע קמז.

כה מ"ע צד.

ד מל"ת עט .פ.

תשרי ה'תשפ"ב
א מ"ע רכג.
מל"ת קד.

קנח .קנט.

ט מל"ת שנג.
ב מל"ת קה .של.
מ"ע קמט.
שלא .שלב.
י מ"ע קנ .קנא.
שלג .שלד.
קנב.
ג מל"ת שלו.
מל"ת קעב.
שלה .שלז.
קעד.
שלח .שלט.
יא מל"ת קעג.
ד מל"ת שמ.
שמא .שמב.
שמג .שדמ.
שמה.

קעה .קעו.
קעז .קעח.

יב מל"ת קעט.
קפ .קפח.

ה מל"ת שמח.
יג מל"ת קפא.
שנא.
שמט .שנ.
קפב .קפד.
ו מל"ת שנב.
קפה .קפג.
שמז .שמו.
יד מל"ת קפז.
ז מל"ת נב .נג.
נה .נד .שנד.
שס .שסא.

ח מל"ת קסא.
קסב.
מ"ע לח.
מל"ת קס.

ל מל"ת רה .רו.
רח .רז.

חשון ה'תשפ"ב

ג מ"ע קמה.
מל"ת קי.
ד מל"ת קיא.
רטו.
ה מל"ת רטז.
ו מל"ת ריז .ריח.
ז מל"ת מב.
מ"ע קכ.
מל"ת רי.
ח מ"ע קכא.
מל"ת ריא.
מ"ע קכג.
מל"ת ריב.
ט מ"ע קכד.
מל"ת ריג.
מ"ע קכב.
מל"ת ריד.
י מ"ע קל .קצה.
מל"ת רלב.

יד מל"ת קלה.
קלו.
טו מל"ת קלז.

טז
יז
יח
יט
כ

ז מל"ת פה .פב.
מ"ע לד .מל"ת
פו.

יח מ"ע סו .מל"ת
קמז .מ"ע סז.
מל"ת קב .קג.
קלח.

עג .קסג .קסד.

י מל"ת סח.
קסה .מ"ע לא.
מל"ת עז .עח.
יא מל"ת עה .עו.
מ"ע כד .מל"ת
סט .ע .עא.

כא מל"ת פט.
מ"ע לט .כט.
מל"ת פא.
מ"ע ל.
כב מ"ע כח .כה.
מ .מא .כז .מב.

מ"ע קכז.
כג מ"ע מג .מד.
מ"ע קכז.
מה .מו .מז.
יב מל"ת עד .מ"ע
מ"ע קכז.
מח .נ .נא.
סא .מל"ת צא.
מ"ע קכז.
כד מ"ע קסא.
צב .צג.
מל"ת קמ.
קכח.
מ"ע קכז.
יג מל"ת צד .צה.
מל"ת קנב.
צו .צז .מ"ע פו .כה מל"ת קלב.

כא מל"ת קנ .קנא .יד מ"ע ס.
מל"ת ק .צח.
כב מל"ת קמא.
מ"ע סב.
קמב .קמג.
מל"ת צט.
כג מ"ע קיט.
טו מ"ע סג .מל"ת
כד מ"ע קלא .קכה.
קמו .מ"ע סד.
כה מל"ת קמט.3
מ"ע קלב.

טז מל"ת קלט.

כו מ"ע קלג .קמג.
קמד.
כז מ"ע פ .פא.

מ"ע קמ .קלו.
קלז .מל"ת
ג מל"ת קסט.
רכד .רכה .רכו.
קע .מ"ע קפג.
מ"ע קלח.
מל"ת רכח.
מל"ת רכז .מ"ע
מ"ע כ.
קלט.

כו מל"ת קכ.
כז מל"ת קלא.
כח מל"ת קל .קכט.
כט מ"ע צא.
ל מ"ע צ.

טבת ה'תשפ"ב
א מ"ע מט.
ב מ"ע מט .קיח.

כסלו ה'תשפ"ב

 3בהוצאת קפאח :קמח.

יז מ"ע פט .מל"ת
קמה .קמח.4

יט מל"ת קכד.
מ"ע פח .פג.
ח מ"ע כג .מל"ת
מל"ת קנה.
עב .מ"ע לב .לו.
כ מ"ע פד .פה.
ט מ"ע לג.
מל"ת צ.
מל"ת פח .פז.

כח מ"ע פב .קלה.
מל"ת רכ .רכא.
יא מ"ע קכו .קכט.
ג
רכב.
יב מל"ת קנד.
ד
כט מל"ת רכג.
קלג.
יג מל"ת
מ"ע קלד .קמא .ה
קלד.
מל"ת רל .רלא.

קפו .קפט .קצ.
קצא .קצב.
א
טו מל"ת קצג.
קנג .קצד.
מ"ע קמו.
ב
טז מל"ת קא.

כט מל"ת רב.
רג .רד.

ו מ"ע כב .מל"ת
סז .מ"ע לה.
מל"ת פג .פד.

קיב .מ"ע סה.

מל"ת קיג.
מל"ת קיד.
מל"ת קיד.
מ"ע נה.
מל"ת קטו.
קטז.

ו מ"ע נז .נו .נח.
ז מל"ת קכה.
קכג .קכח.
קכו .קכז.
קכא .קכב.
 4בהוצאת קפאח :קמט.

ח מל"ת קיז.
קיט .קיח.
מ"ע נג .נב.
ט מ"ע נד.
מל"ת קנו .רכט.
מ"ע טז .עט.
י מל"ת קמד.
קח.
יא מ"ע עח.
יב מל"ת קט.
מ"ע סט.
יג מ"ע ע.
יד מ"ע ע.

