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  לקט מושגי� מספר החינו�

øçáð íéâùåî æëøì äãòåð åæ äîéùø,úøáåçá íéòéôåîä íé  êøåöì.úéîöò äðéçá åà äøæç  
 .úéãòìá äîéùø äá úåàøì ïéà ïë ìòå ,íéâùåî äîëå äîë ãåò äì óéñåäì øùôà íúñä ïî  

.ãáìá úéñéñá úøåëæú úúì ãòåðå é÷ìç ïàë íåëéñä .øúåé äàìî äøåöá úøáåçä êåúá øàáúä øáë íéâùåîäî ìåãâ ÷ìç  

  הכוונה, כמוב�, למצוות קידוש החודש 'רמב"�'כשכתבנו 
 

  הסבר  מופיע במצווה  המושג

 תל"ג  והודאה אבות
בברכות אלו, שנאמרות בתפילת העמידה, יש לכרוע פעמיי (בכל 

  .בפתיחה ובחתימה (בסיו) � אחת)

  רצ"ו  בודה זרהאביזרהא דע
 לעבודה זרה ומיוחדי לה (חו�  הקשורי�כינוי לאיסורי

"ולא ידבק  :איסור הנאה ממנה, מאיסור ע"ז בעצמו). למשל
."  ביד! מאומה מ  החר

  תי"ט  אגדה

 התחו בתורה העוסק בענייני מוסר, אמונה, פרשנות הפסוקי
א$ וכד'. מוזכר כאחד מחלקי התורה שטוב שהאב ילמד את בנו 

א$ הכוונה לאגדות במוב  של סיפורי,  אי שאינו חייב (על פי 
 מעשי חכמי וכד' התורמי לתחומי  גשבאגדה ישנ

  ).äãâàä úà åøéãâäù ùé- ìë äëìä åðéàù ãåîìúá ùéù äî ( .שהזכרנו)

 , של"חתל"א  אונאה
הטעיית אד או גרימת צער (אסור להונות את ישראל, ובמיוחד 

  עצמה).את הגרי, שעל כ! הוזהרנו במצווה בפני 

  של"ח  אונאת דברי ואונאת ממו 
   דיבור).ב( גרימת צער או בושה לאד –אונאת דברי
  .רמאות בענייני כספי, הטעיה במחיר וכד' –אונאת ממו  

  איסור.  לאו, מצוות לא תעשה,  רכ"ח  אזהרה

  בבית הדי  על פי הכרעת רוב הדעות. קִלְפסֹ מצווה   תצ"ו  אחרי רבי להטות

  ת"כ, תל"ג  ההשגחהאמונת 
אמונת ישראל שהקב"ה יודע כל מה שנעשה ודואג לקיומ של 

  .בריותיו

  אל"  אמונת חידוש העול
אמונת ישראל שהקב"ה הוא אשר ברא את העול ברצונו, בזמ  

  .היה תמידשרצה בכ!, והעול לא היה קיי מאליו ולא 

  .ע� שמשמש לעבודה זרה (עובדי אותו) רצ"ו  אשרה

  ת"כ  באמצע;  הפרקיבי  
   בי  הברכות או הפרשיות של קריאת שמע. –בי  הפרקי

הגדרות אלו  באמצע ברכה או פרשה מפרשות ק"ש. –באמצע 
  והשבת שלו בשלב זה של התפילה. שלו נוגעות לכללי שאילת

 , רמב"תצ"ו  בית הדי  הגדול

חברי, גדולי התורה  )71שבעי ואחד (בית די  מיוחד ב  
בישראל, היושב (בזמני כתקנ) בירושלי, בלשכת הגזית 

 חובה לשמוע '. סנהדרי  גדולה'שבבית המקדש. מכונה ג
  להוראותיו.

  רמב"  בית די  הסמו!
בית די  המורכב מחכמי שקיבלו הסמכה ואישור לדו  מחכמי 

הדי  מבית או  (איש מפי איש עד משה רבנו) הדורות הקודמי
  באר� ישראל. הגדול
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  כינוי לגויי. "לר  ב  נח

  תי"ט  ברייתא/ברייתות
שה סדרי ימקורות תנאיי (כמו משניות) שלא נערכו בתו! ש

  חו� (בארמית). ברייתא = משנה חיצונית. = משנה שער! רבי. בר

 ת"כ  ברכות קריאת שמע
הברכות הנאמרות לפני קריאת שמע ולאחריה בשחרית ובערבית. 

  ישנ  שבע ברכות כאלה בכל יממה.

 תל"ג  ברכת המיני

ר החורב  כנגד לתפילת העמידה בדור שלאח תווספההשברכה 
את חו�) שהלשינו והציקו לע ישראל. במאויבי מבפני (ו

בהסכמת  בגלל ענוותנותו) כ! ה1ָ /. ( שמואל הקט  ניסחהברכה 
  בזמ  שהסנהדרי  שכנה ביבנה. הנחיית) רב  גמליאל ובית דינוב(ו

  רט"ז, תל"א  גר צדק
אד שהיה גוי והצטר$ לע ישראל בתהלי! של קבלת עול תורה 

  ומצוות, מילה וטבילה כהלכה. כעת הוא יהודי לכל דבר.

(ועוד גוי שגר באר� ישראל ומקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה   ר"ל  גר תושב
   ).מספר מצוות

  .מדרבנ ) 3ָ5ְֶק2ָ (כינוי להלכות שנקבעו על ידי חז"ל   תצ"ו  דברי סופרי

  ברכה שנאמרת בצאת השבת ומציינת את קדושת השבת.  ל"א  הבדלה

  קידוש.הכוס לפני מזיגת היי  לשטיפת   ל"א  הדחת הכוס

 תצ"ו  הלכה למשה מסיני
בעל פה ואינ   מדור לדור(ממשה) כינוי להלכות שנמסרו 

  מדאורייתא. תוקפ מפורשות בכתוב. 

  ר"ל  הלנת שכר
מעבר לזמ  המיועד לתשלו (באותו  ישל העובד עיכוב שכר
  .יו/לילה) – של סיו המלאכהפרק זמ  

 ס"ו  העבטה, עבוט
העבוט הוא משכו , נית  כביטחו  להחזר ההלוואה. על שמו 

  שבעת ההלוואה נית  העבוט. כיוו  'העבטה'נקראת ההלוואה 

"  רצ"ו  "וחי בה

 מפסוק זה, שנאמר על המצוות, למדו חז"ל כי במקרה שקיו
 יפטוראנו  –ה) כרו! בסכנת נפשות עֵברמצווה (או הימנעות מ

נמות ש כדי ולא בה  שנחיהכדי מ  המצווה שכ  המצוות נתנו 
9ֹתַ  5ְ8ַמְר3ֶ " .בגלל   "�ָוַחי ָ�הֶ ֲא5ֶר ַיֲעֶ;ה ֹאָת ָה:ָד י... ֶאת ח.

  בה. תֶ#ָ"מ! ולא �  ה][ויקרא יח, 

  , (תצ"ו)רנ"ז  זק 
כינוי לחכ מחכמי התורה. נקרא כ! (בתורה וג במאמרי חז"ל) 

שמתו! לימודו הגיע למה שלומד הזק  ברוב שנותיו (וא$  כיוו 
  ).של חכ בתורה �במוב  זה  (ג "זק  ממרא" נקרא "זק " .יותר מזה)

  רנ"ז  זק  אשמאי
שאינו תלמיד חכ. ג אותו יש לכבד  כפשוטו) �(זק   אד מבוגר

  ות.עֵברכל עוד לא מדובר בעובר 
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 תצ"ו  המראה / זק  ממרא

אד שעבר על הוראת בית הדי  הגדול בירושלי נחשב לזק  
התנאי: אד ועונשו מוות (בחנק).  בתנאי מסוימי ממרא

 למעשהאו נהג  למעשה, הורה וראוי להוראה ופסיקהגדול בתורה 
או שיכול  כרת, בדבר שיש בו בית הדי  היושב בלשכת הגזיתנגד 

  להגיע לידי כרת בדר! כלשהי.

 רצ"ו  חילול הש

. באופ  כללי: התנהגות הגורמת לש ה' להיחשב כחול, להפחית בחשיבותו
  מעשי הגורמי לזלזול בש ה' ובתורה.

ה ואינו מוסר עֵברכשאד עובר  זו:בחוברת מצווה הבהקשר של 
שמראה שדבר ה' אינו קדוש  כיוו חילול ה'  זהו נפשו על דבר ה'.

  בעיניו יותר מחייו הוא.

(   ה לשקיעה).(של שעות האור, בי  הזריחרגע האמצע של היו   תל"ג  חצות (היו

 רמב"  חשבו  (בקידוש החודש)
קביעת מועדי ראש החודש והלוח העברי באמצעות חישוב זמני 

  שוני. המולדות ושימוש בכללי

  ת"כ  חוד השיי
חיזוק ההכרה שה' הוא אחד ויחיד ואי  עוד מלבדו (יש בזה עומק 

  .רב להרחיב ולהעמיק, ואי  כא  המקו לכ!)

 רצ"ו  ייהרג ואל יעבור

ות מסוימות אפילו במחיר של מסירת עֵברהחובה להימנע מ
בשעת השמד (ראו את המושג),  � החיוב חל על כל העברות הנפש. 

כל על ו בכל זמ , � ות החמורות (ע"ז, ג"ע וש"ד) עֵברה שלושעל 
להעביר את האד על כדי  אשנעשית בפהרסי העֵבר לעבור כפייה

  .מצוות דתו

  ל"א  מזוג; יי   יי  חי
  יי  טבעי ללא תוספת מי. –יי  חי 

  .מהיי ) היי  שנמהל במי (בכמות של פי שלוש –יי  מזוג 

 רכ"ח, ר"ל  כובש שכר
אד המעכב אצלו שכרו של פועל המגיע לו ללא הצדקה וללא 

   איסור עושק. על איסור הלנת שכר וג עובר עלהסכמת העובד. 

 ט"ז  כזית
 לעניי  מצוות ואיסורי – 'אכילה'להגדרת  הקטנה ביותרהכמות 

  .הדעות)לפי רוב סמ"ק  �28(במידות זמננו: כ

  תצ"ו  כרת
  . (בתנאי שנעשו במזיד) חמורותות עֵברעל  בידי שמי�עונש 

  

מוות  ,מוות בטר עת: 'כרת'ישנ הסברי שוני למשמעותו של ה(
  .)סוגי של כרתכמה בעונש בעול הבא. ייתכ  שמדובר  ,ללא ילדי

 של"ח  לאו שאי  בו מעשה
(מעשה), אלא במחשבה או בדיבור ה שנעשית ללא פעולה עֵבר

  .ללא מעשה) ,בדיבוראונאת דברי נגרמת , למשל( בלבד

 תצ"ו  לאו שנית  לאזהרת מיתת בי"ד
שנענשי עליה בעונש מוות. על  שיש מצבימצוות לא תעשה 

  מצווה כזו אי  עונש מלקות (ג במצבי שבה אי  עונש מוות).

  לאו שנית  להישבו 
   ר"ל
   –(רכ"ח 

  לא במפורש)

 הנוגע לענייני ממו  (גזל, עושק וכד'). איסור "לא תעשה" (לאו)
עליו להשיב  � יק ברשותו באיסור את ממו  חברו כשהאד מחז

 וקי כי התיקו  נעשה בהשבת הממו אותו. על לאו כזה לא ל
  .בשורשו למושג "לאו שניתק לעשה")(מושג זה קשור 

  לאו שניתק לעשה
   רכ"ח
   –(ר"ל 

  לא במפורש)

שלאחריו התורה מוסיפה מצוות איסור "לא תעשה" (לאו) 
ומטרתה "לתק " את  ,"עשה" שמיועדת למי שעבר על הלאו

 י אעל איסור כזה  �  איסורי "לא תעשה"ה. בשונה מרוב עֵברה
    שקיו ה"עשה" משמש כתיקו  ומחלי$ את המלקות. כיוו לוקי
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 רצ"ו  ר לא תת  מכשולִע8ֵ לפני 
יש או כאיסור לגרו לא ג� ר,ַהAֶתֶ , בי  איסור בתורה שמתפרש

  ה.עֵברלעבור  אישה

  תקכ"ט  מידה כנגד מידה
  בה נוהג ה' ע בני האד, מיסודות השכר והעונש. שדר! 

ו ומעניש או נות  שכר בדומה לאופ  נכפי מעשי נוגומל להקב"ה 
  האד).בני של  מחשבתלו בהתא לאמונת(או המעשה נעשה שבו 

 תצ"ו  בה  מידות שהתורה נדרשת
כללי (שנמסרו למשה מסיני) שבאמצעות נית  לדרוש את 

  .)חדשות(התורה וללמוד ממנה הלכות 

 ו, של"חרצ"  מידת חסידות
כללי התנהגות שאינ מחייבי את הציבור כולו, א! יחידי 

  סגולה נוהגי בה (לפני משורת הדי ).

  תצ"ו  ת די מיתת בי
חמורות. ישנ  ותעֵברעונש מוות שנית  על ידי בית הדי  על 

  פה, הרג וחנק.מיתות בי"ד: סקילה, שֵר   שלסוגי הארבע

  עונש מלקות שנית  לעתי על איסורי מדרבנ . קכ"טתצ"ו, ת  מכת מרדות

  אות  מוסיפי בתפילת מוס$ של ראש השנה.שהברכות  תל"ג  ושופרות תזיכרונומלכויות, 

  ט"ז, תקכ"ט  מלקות
על מצוות לא תעשה (ישנ  יעונש שנית , בדר! כלל, לעובר

איסורי שאי  עליה עונש מלקות). העונש מספר של  סוגי
  מלקות בבית הדי . )39שלושי ותשע (כולל 

  רצ"ו  ממזר ונתי 

  מי שנולד מזיווג שיש בו גילוי עריות.  – ממזר
  אד מזרע הגבעוני, שהצטרפו לע ישראל כשואבי מי.  – נתי�

  

א נעשו ת, א! שיש איסור להתחת  ִא שני אלו ה פגמי ייחוס 
וה תקפי (אלא שחובה  אי  עליה עונש מוות � עמ קידושי  

  להתגרש).

  ת"כ  הכבוד; מפני  מפני היראה

אנשי שיראי מפניה: מלכי גויי וכד', ויש  – היראה מפני
  , שיש מצווה לירא מה.כלולי אומרי שג אביו או רבו

  בכבוד. יחייב אנואנשי ש – הכבודמפני 
הגדרות אלו עוסקות במצב שבו מתעורר צור! לשאול/להשיב 

 שלו באמצע קריאת שמע או ברכותיה. ההיתר מותנה במיקו
  המדויק בתפילה וג בהגדרת האנשי על פי המושגי הללו. 

  תל"ג  מצווה כוללת
 .ציווי של התורה שכולל בתוכו משמעויות רבות או מעשי רבי

 "כוללת בתוכה  � עבודת ה' –הדוגמה שלנו: "לעבדו בכל לבבכ
  .מצוות רבות (במקרה זה את כל המצוות)

  ל"א, ת"כ  מצוות עשה שהזמ  גרמא
 ,מצוות עשה שחיובה תלוי בזמני מסוימי (שעות, תאריכי

פסח ), קריאת שמע (בבוקר ובערב, למשל ,חלקי היממה וכד')
  .(יש יוצאי דופ ) אלהנשי פטורות ממצוות  בדר� כללוכד'. 

  התורה שבכתב. פסוקי התורה.  תי"ט  מקרא

  .אחרישל   המנסה להפיק רווח או כבוד מביזיו  רמ"ג  מתכבד בקלו  חברו
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  תקכ"ט  תַהDְַ;ֶ/לֶ נפש 
ו על נהמנהיג אות, שבנוהרוחני �האלוקי�הנשמה, החלק השכלי

  פי הטוב והראוי.

 תקכ"ט  הַהDְִתַא8ָ  שפנ
הבהמי המוש! לתאוות ולהתנהגות לא � כוח החיי הארצי

  מושכלת.

  .גזרות של חכמי שנועדו להרחקה מאיסורי תורה תצ"ו  סייג לתורה

  כינוי לבית הדי .  תצ"ו  סנהדרי 

  כינוי לתפילה על פי לשו  הפסוק "ולעבדו בכל לבבכ".   תל"ג  עבודה שבלב

  רכ"ח  ושקע
ושלא בצדק (אפילו  בלי הסכמת יעיכוב/החזקת ממו  של אחר

  בהיתר). זהו איסור מ  התורה. יא הגיע ליד המחזיק

  תל"גת"כ,   עזרא ובית דינו
מנהיגי הדור בתקופת עולי בבל. קבעו נוסחי תפילות וברכות 

  .מכוני ג "אנשי כנסת הגדולה"ועוד. 

  רמב"  עיבור החודש
ימי (קביעת  30שיהיה ב  כדי הוספת יו בסופו של החודש 

  .)מקודמו �31ראש החודש הבא ביו ה

  רמב"תצ"ו,   עיבור השנה
הוספת חודש (אדר) לשנה על מנת להתאי את אור! שנת החמה 

 בחודשי ע שנת הלבנה ולשמר את קיו החגי (התלויי
  הלבנה) בהתא לעונות השנה (התלויות במחזור השמש).

  ת"כ, תל"ג  עמוד השחר;  עלות השחר
משעה  יותרתחילת היו, הזמ  שבו אור השמש מתחיל להופיע (

  .לפני הזריחה)

�  תי"ט  ע האר
אד שלא למד תורה (בד"כ כרו! ג בחוסר הקפדה על חלק 

  .טומאה וטהרה)מהמצוות כמו תרומות ומעשרות ודיני 

  .קרב  פסח שמוקרב כדינו ובזמנו (י"ד בניס ) כאשר הציבור טהור  ט"ז  פסח טהור

 רצ"ו  (או צנעה) צנעא;  פרהסיא
  .מעשה שנעשה בנוכחות עשרה מישראל (ציבור) –פרהסיא 

  .נוכחות עשרה) מעשה הנעשה שלא בפרהסיא (ללא –צנעה 

 ת"כ  פרשיות קריאת שמע
במסגרת מצוות קריאת שמע: "שמע הפרשיות הנקראות 

  "והיה א שמוע" ו"ויאמר" (פרשת ציצית). ,ישראל"

  נראי הכוכבי. וכברבו הרקיע מחשי! שתחילת הלילה, השלב   ת"כ  צאת הכוכבי

  תקכ"ט  קב

סמ"ק. רבע הקב (מוזכר ג הוא  �1400מידת נפח. הקב הוא כ
  סמ"ק  �345 שהיא כ', לוג'במצווה) הוא למעשה מידת ה

(כתבנו את המידות על פי המנהג המקובל. ישנ  דעות המשערות 
  את המידות בכמות כמעט כפולה).
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  הסבר  מופיע במצווה  המושג

  רצ"ו, תצ"ו  קבלה, בעלי הקבלה

מסורת התורה שבעל פה. בעלי הקבלה ה חכמי  –הקבלה 
  הדורות, שקיבלו והעבירו את התורה שבעל פה מדור לדור.

  

היו במוב  של תורת הסוד  ָהרֹוֵוחַ  'קבלה'מדובר כא  במונח  אי�(
  .ופנימיות התורה)

  ר"ל  קבלנות
על התוצאה המוגמרת ולא על שעות  שאת שכרה מקבליעבודה 

  העבודה.

  .את הקידוש יש לעשות באותו מקו שבו סועדי (ובאותו בזמ )  ל"א  קידוש במקו סעודה

  רמב"  קידוש החודש

מועד ראש החודש בידי בית הדי  (פעולה זאת  ה שלוהכרז הקביע
על פי  יעשותלהנעשית ביו ראש החודש עצמו). קביעה זו יכולה 
חישוב הידוע  �  עדי שראו את הירח המתחדש או על פי חשבו 

  .לחכמי
  

 �30 קידוש החודש הוא קביעת ראש החודש ביו ה �  וליתר דיוק
שמשמעותו  ,עיבור החודשלעומת , )ימי 29(לאחר חודש של 

  לעיל) עיבור החודש(ראו במושג קביעת ראש חודש יו אחד אחר כ!. 

 רצ"ו  קידוש הש
עד לכדי מסירות נפש על  –לבטא את קדושת ה' ועליונותו  החובה

  קיו מצוותיו.

  רמב"  קראי
שעברה במסורת לתורה המתכחשת לתורה שבעל פה (קבוצה 

(לפי המסורת היהודית  שבכתב.בתורה רק מאמינה הדורות) ו
  גישה זו נחשבת ככפירה).

  רמב"  ה (קידוש החודש)יראי
את מועד ראש החודש היו נוהגי לקבוע (בזמ  שבית הדי  הגדול 

היה במקומו) על פי עדי שראו את הירח המתחדש. דר! זו 
  יה.ינקראת קידוש החודש על פי רא

  ל"א  רביעית הלוג
 �86 סמ"ק, ורביעית הלוג היא כ �345מידת נפח. הלוג הוא כ

סמ"ק (כתבנו את המידות על פי המנהג המקובל. ישנ  דעות 
  המשערות את המידות בכמות כמעט כפולה).

  רנ"ז  רב מובהק
הרב שממנו למד האד את רוב חכמתו. כלפי רב מובהק יש 

  הלכות מחמירות יותר של כבוד ומורא.

 רצ"ו  שב ואל תעשה

 ָAש)פסיביות( ההימנעות ֵמעִש ה המצווה או ב. ישנ מקרי
  האיסור מתבטאי בהימנעות ממעשה. 

אנו כשנפש הוא דווקא החיוב מסירות  המופיעה אצלנובמצווה 
ממעשה  להימנע אותנו א! א מחייבי, מעשה לעשות נדרשי

אי   �"שב ואל תעשה"  � )בלא מעשהה עֵברשל מצווה (או לעבור 
  .למסור את הנפש

  רמב"  בראשיתת שב

' בראשיתשבת 'יו השבת. יו זה נקרא  –היו השביעי בשבוע 
  ששורשו הוא בששת ימי בראשית שבסופ התקדשה השבת כיוו 

(בד"כ משתמשי במושג זה כדי להבדיל ממשמעויות אחרות של 
  .כמו יו טוב או שנת שמיטה) –' שבת'המילה 

 ר"ל  שכיר (שכיר יו/חודש וכו')
אצל חברו כששכרו משול לו לפי פרקי זמ . לעתי אד העובד 

  .מדובר בשכר יומי (שכיר יו), לעתי חודשי (שכיר חודש) וכו'

 תל"ג  שמואל הקט 
 הסכמת רב  בחכ מתקופת יבנה שקבע וניסח את ברכת המיני

  גמליאל ובית דינו.
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  הסבר  מופיע במצווה  המושג

 תל"ג  שמעו  הפקולי
עשרה. חכ מתקופת יבנה שסידר מחדש את תפילת שמונה 

הנוסח והסדר המקורי נקבעו מאות שני לפני כ  על ידי עזרא 
  חזר אות כפי שנתקנו.ובית דינו ונשכחו, ושמעו  הפקולי ִש 

  רמב"  שנה שמשית

 �365 סיבוב כדור האר� סביב השמש. נמש! כ בו מושלשהזמ  
(השנה האזרחית היא שנה  ימי, ובו תלויות ארבע עונות השנה

חודשי ובי  שמשית. הלוח העברי יוצר חיבור בי  השנה השמשית 
  .הלבנה)

  ת"כ, תל"ג  שעות זמניות
של היו. אורכה של שעה זמנית משתנה על  1/12שעה זמנית היא 

(�  ועל כ  היא נקראת זמנית. ,פי אור! היו (בחור$ ובקי

 רצ"ו  שעת השמד
גזירות כנגד היהודי כדי להעביר על מצב או תקופה שבה יש 

  דת. בתקופה זו יש למסור את הנפש אפילו על מנהג קל.

  תי"ט  תינוקות של בית רב 
 הלומדי תורהלאו דווקא תינוקות,  ,כינוי לתלמידי צעירי

   .רב ) –בבית הספר (בית הרב שלה

 תצ"ו  תנורו של עכנאי
אליעזר עמד על דעתו  רביאליעזר וחכמי.  רביבו נחלקו שנושא 

Iובת קול, א! לבסו$ נודה. כנגד הרוב והוכיח   במופתי

  תל"ג  (במקו סכנה)תפילה קצרה 
 במקו "שמונה  ,להתפללמותר במקו סכנה כאשר מצויי

  תפילה קצרה ובה ברכה אחת. ,עשרה"

  חותמת את יו כיפור. � התפילה החמישית תל"ג  תפילת נעילה

 תצ"ו  תקנות
 (מספר החינו! משמע שהוא כולל בכ! הלכות ומצוות שקבעו חכמי
  .ג דברי שנקבעו כסייג לתורה)
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  עקרונות חוזרי� ונושאי� חוצי�

úéðåùàø äîéùø ïàë úàáåî, .äúåà áéçøäì íéðîæåî íúà  
  

  

  רמב"�: %מחלוקות רמב"�

  כמה מצוות יש בה �קריאת שמע  �מצווה ת"כ  �

  מהי חובת התפילה מ  התורה � תפילה  � תל"ג  מצווה �

  .לא מפורש בחלק שבתכנית הלימודי) – מה כלול במצווה זו �"לא תסור"  � תצ"ו  מצווה( �
  

  אחרי המעשי� נמשכי� הלבבות:

  איסור שבירת עצ בפסח �ט"ז  מצווה �

  .קידוש בשבת �ל"א  מצווה �
  

  :הלכות הנלמדות מ� הסברא

  בת מסירת נפש על שפיכות דמיחו � קידוש הש  �רצ"ו מצווה �

  .שורש המצווה: השכל מחייב – שלא לעשוק – רכ"ח מצווה �
  

  :דה כנגד מידהילטוב ה', מ י�וכזהטוב מתפשט בטובי�, על פי המעשי� 

 הלוואה לעני �ס"ו  מצווה �

  אהבת הגרי  �תל"א  מצווה �

 .תפילה –תל"ג  מצווה �

  בל תשחית (לשלילה, וג לחיוב). �מצווה תקכ"ט  �
  

  :ות שאינ� נוהגות בזמ� הזה (מ� התורה)ומצ

  איסור שבירת עצ בפסח �ט"ז  מצווה �

  .די  "זק  ממרא" �לא תסור  � תצ"ו  מצווה �
  

  :ג� לא תעשה �בהמצוות עשה שיש 

   קידוש הש � רצ"ו  מצווה �

 לא תסור � תצ"ו  מצווה �

  .שלא נאחר שכר שכיר –ר"ל  מצווה �
  

  :מצוות לא תעשה שאי� בה� מלקות

 (לאו שנית  לאזהרת מיתת בית די )לא תסור  � תצ"ו  מצווה �

 שלא נאחר שכר שכיר (לאו שנית  להישבו ) –ר"ל  מצווה �

 אונאת דברי (לאו שאי  בו מעשה) –של"ח  מצווה �

  .איסור עושק (לאו הניתק לעשה) –מצווה רכ"ח  �
  

  :דיו� במניי� המצוות
  הא נמנה בנפרד מגזל או שכלול בו –סמ"ג וספר החינו!  לוקתמח �איסור עושק  –רכ"ח 
  שכיר יו ושכיר לילה נמני כאחת (הסכמת הרמב" והרמב" ) �הלנת שכר  –ר"ל 
  או כשתיי. אחת הרמב" והרמב"  א נמנה כמצווה לוקתמח –קריאת שמע  –ת"כ 
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