
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חודשסדר הלימוד ל

 גתשפ" טשב 

  

 כ"ק מרן אדמו"רמאת 
 הגה"ק בעל משנה הלכות

 מאונגוואר זי"ע

   



 דבר המערכת
חדשה  הלהשי"ת שזכינו ויצא לאור מהדור 'ברוב חסדים ובשבח ובהודי

הגה"ק רבינו בעל משנה הלכות מאונגוואר מ עינים לספר המצוותומאירת 
 .עם פירוש משנה הלכות מצות המלךה"ה ספר  ,זצוקללה"ה

זכו אלפי מאחב"י ללמוד וללמד ולסיים )כמה פעמים( את תרי"ג והנה 
והעידו על עצמם לומדים רבים  ,ספר מצות המלךע"פ הסדר בות ומצ

היום אותו שכאשר השקיעו כמה דקות ביום ללמוד את ה'מצוה היומית', 
 .היה נשגב מאד הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית

החדשה לרגל מחזור ל"ז ללימוד  הצא לאור קונטרס חודשי מהמהדוריב"ה 
כפי שהותקן והוסכם  ,למען זיכוי הרבים להגדיל תורה ולהאדירה ,ותהמצו

בוני ורועי כלל ישראל אחרי  -הקודם ע"י גדולי הרבנים והאדמורי"ם מדור 
 ספר.ה תבהסכמ מובאחורבן, כה

 בברכת התורה

 ותמכון משנה הלכ

 
 

 

 

 

 

 

 לשמוע שיעור יומי בסדר המצוות

 :קול אונגוואר

718-255-9118, 2, 1 
 

 

 

 
 

 למוסדות אונגוואר כל הזכויות שמורות ©



 קריאת גדולי וצדיקי הדור זצוק"ל

 מהדורת תשכ"ג - 'מצות המלךלקראת הופעת '
 

רצוי עד כמה שאפשר שכל אחד מישראל ישתתף ללמוד את המצוה בציבור כפי 
בלוח "מצוה יומית" וגדולה מצוה דרבים. ובזכות לימוד וקיום המצות נזכה  שהודע

 לגאולה שלימה במהרה, בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל ישראל.
 

 אברהם יפהן
 )ר"מ בית יוסף נאוואהרדק שליט"א(

 ליאברהם יהושע העש
 )כ"ק אדמו"ר מקאפישניץ שליט"א(

 אברהם קלמנוביץ
 )ראש ישיבת מיר שליט"א(

 אהרן קאטלר
 )ראש ישיבת בי"מ גבוה לעקוואד שליט"א(

 אליעזר זוסיא פורטיגאל
 )כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א(

 גדליה שארר
 )ר"מ במתיבתא תורה ודעת שליט"א(

 הענקיןבר' אליעזר  יוסף אליהו

 )מנהל עזרת תורה שליט"א(

 מפפד"מ יוסף ברויער

 עדת ישורון שליט"א( )רב ור"מ דקהל

 יוסף גרינוואלד

)גאב"ד פאפא שליט"א(

 יעקב יוסף טווערסקי
 )כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א(

 יעקב קמינצקי
 )ר"מ מתיבתא תורה ודעת שליט"א(

 יצחק הוטנר
 )ר"מ מתיבתא חיים ברלין שליט"א(

 לוי יצחק גרינוואלד
 )גאב"ד צעהלים שליט"א(

 משה פיינשטיין
 ארת ירושלים שליט"א()ראש ישיבת תפ

 מרדכי שלמה פריעדמאן
 )כ"ק אדמו"ר מבויאן שליט"א(

 מרדכי שלום יוסף פריעדמאן
 )כ"ק אדמו"ר מסדיגורא שליט"א(

 שלמה הלברשטאם
 )כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א(

 שליט"אבלאאמוה"ג מוהרש"ב שמואל 
 )גאב"ד מאטרסדארף שליט"א(

אודות יזמתו לסדר ענין דמצוה יומית, זאת אומרת שבכל יום ילמדו מצוה אחת ממצות 
ויהי רצון שיצליח המפעל ויתפשט בחוגים הכי רחבים של עמנו בני ישראל גוי תורתינו וכו' 

 קדוש וכו', בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור

  מנחם מענדל שניאורסאהן

 )כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א(

 

.זצוקל"ה קבע שיעור לימוד יומי בספר 'מצות המלך' 'לב שמחה'נודע כי כ"ק אדמו"ר מגור ה



 מצוה יומית חלו
 
 

 

 
 

 שבט' א י:ניום ש

 לא תלבש שעטנז .נאמצוה תק
 שבט' ב :שלישייום 

 דושיןידיני ק .קנבמצוה ת
 שבט' ג :רביעייום 

 ולו תהיה לאשה .קנגמצוה ת
 שבט' ד :יום חמישי

 לא יוכל לשלחה .קנדמצוה ת
 שבט' ה :ערב שבת

 ארוסה ובועל בסקילה מצוה תקנה.
 שבט' ו :שבת קודש

 שלא לדון האונס .נומצוה תק
 שבט' ז :בשלח -יום ראשון 

 חמשים כסף דאונס .נזמצוה תק
 שבט' ח י:ניום ש

 לא יוכל לשלחה .נחמצוה תק
 שבט ט' י:שלישיום 

 דין פצוע דכא .נטמצוה תק
 שבט 'י י:רביע יום

 לא יבא ממזר בקהל .סמצוה תק
 שבט אי" :יום חמישי

 עמון ומואב בקהל .סאמצוה תק
 שבט בי" :ערב שבת

 לא תדרוש שלומם .סבמצוה תק
 שבט י"ג :שבת קודש

 לא תתעב אדומי .סגמצוה תק
 שבט י"ד :יתרו -יום ראשון 

 מצרילא תתעב  .סדמצוה תק
 שבט ט"ו י:ניום ש

 איסור טמא במחנה .סהמצוה תק

 שבט ט"ז י:שלישיום 
 יד מחוץ למחנה .סומצוה תק

 שבט זי" :רביעייום 
 יתד על אזנך .סזמצוה תק

 שבט י"ח :יום חמישי
 לא תסגיר עבד .סחמצוה תק

 שבט י"ט :ערב שבת
 לא תונו .סטמצוה תק

 שבט 'כ :שבת קודש
 איסור קדישה .עמצוה תק

 שבט אכ" :משפטים -יום ראשון 
 לא תביא אתנן .עאמצוה תק

 שבט בכ" י:ניום ש
 לא תשיך לאחיך .עבמצוה תק

 שבט גכ" י:שלישיום 
 לנכרי תשיך .עגמצוה תק

 שבט דכ" י:רביעיום 
 בל תאחר מצוה תקעד.

 שבט הכ" :יום חמישי
 מוצא שפתיך תשמור מצוה תקעה.

 שבט וכ" :ערב שבת
 כי תבוא בכרם רעך .עומצוה תק

 שבט זכ" :שבת קודש

 ואל כליך לא תתן .עזמצוה תק
 שבט כ"ח :תרומה -יום ראשון 

 וחרמש לא תניף .עחמצוה תק
 שבט כ"ט י:שניום 

 וכתב ספר כריתות .עטמצוה תק
 שבט ל' י:שלישיום 

 מחזיר גרושתו .פמצוה תק
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