Book 13
 – The Book ofספר משפטים
Judgements
 – Hilchot Sechirut – The Laws of Employerהלכות שכירות
- Employee Relations

פרק א'
ארבעה שומרים :ענינם בעבודה הרוחנית – לקו"ש חל"א ע'  ,112יין מלכות סקס"ט.

פרק ב'
הלכה ב :ביאור – יין מלכות סק"ע.

פרק ט'
שכרו מושלם :המשמעות – לקו"ש חי"ז ע'  388הע' .15
פרק י''א
ליתן  . .בזמנו :מדוע ,אפוא ,לא מעניק לנו הקב"ה את שכר המצוות מיד בקיומן? – יין מלכות
סקע"א.
ואליו  . .נפשו :בטעם הבאת פסוק זה דווקא – לקו"ש חל"ב ע'  116והע' .40
פרק י''ב
שיניח  . .בו :משמעות דין זה ברוחניות – סה"ש תנש"א ח"ב ע'  798והע' .18

הלכה ד :ג' שיטות בזה ,ג' גדרים באכילת הפועל; ענין אכילת פועל ע"ד החסידות – לקו"ש חל"ד ע'
.129
פרק י''ג
אפילו  . .לוקה :בדברי המגיד משנה – לקו"ש חי"א ע' .85
אינו  . .תחסום :דברי אדמוה"ז בזה – לקו"ש ח"ד ע'  . 1124הלכה ו :טעם קביעת הלכה זו בהמשך
לדיני "לא תחסום שור בדישו" – לקו"ש חכ"ה ע'  144הע'  .15הלכה ז :חיוב שכיר ופועל לבעליו –
לקו"ש חכ"ה ע'  .139הצדיק :דיוק הלשון – לקו"ש חכ"ה ע' .139

 – Hilchot Sheelah Upikadon – The Lawsהלכות שאלה ופקדון
of Borrowed and Entrusted Objects
פרק א'
הרי זה פטור" :מתה מחמת מלאכה" בעבודת האדם – רשימות ח' ל"א ע' .6

פרק ב'
הלכה א" :שאילה בבעלים" בעבודה הרוחנית – רשימות ח' ל"א ע' .6

פרק ד'
וייתן  . .עפר :בעבודת האדם – יין מלכות סקע"ב.

 – Hilchot Malveh Veloveh – The Lawsהלכות מלוה ולוה
of Lenders and Borrowers
פרק א'
לעניי :ביאור שיטת רבינו בנושא – יין מלכות סקע"ג ,קע"ד .ומצות  . .הנוכרי :איך מתאים הדבר עם

החיוב להתנהג בחסד ורחמים עם הבריות?! – יין מלכות סקע"ה.
הלכה ז :בדברי הכסף משנה – רשימות ח' קמ"ו ע' .10
פרק ד'
הלכה א :ביאור סדר הלכה זו – לקו"ש ח"ו ע'  184הע'  .32אין מקבלין מהן :הביאור הפנימי בזה –
לקו"ש חי"ב ע' .118

פרק ה'
הלכה א :ביאור טעם ב' הדינים – לקו"ש חי"ב ע' .115

פרק י''א
וחזקה  . .זמנו :ההוראה – יין מלכות סקע"ו.

פרק כ''ב
הלכה א :בפנימיות הענינים – יין מלכות סקע"ז.

פרק כ''ה
הלכה ב :החילוק בין ערב בשעת מתן מעות לערב ב"ד – לקו"ש חכ"ו ע'  148הע' .23
וקנו מידו :רבינו פסק בשונה משאר הפוסקים – לקו"ש חכ"ו ע'  150הע' .41

 – Hilchot Toen Venitan – The Lawsהלכות טוען ונטען
Governing Disputes between Plaintiffs and Defendants
פרק ח'
ודבר זה" :עיקר גדול"" ,דבר של טעם"" ,ברור למוצאי דעת" ו"לא ילוז" הם ד' שלבים בהשגת השכל
– יין מלכות סקע"ח.

פרק ט'
הלכה ז :בעבודת ה' – רשימת שנים אוחזין ,יין מלכות סקע"ט.
פרק י''ג
הלכה ט :בעבודת האדם לקונו – יין מלכות סק"פ.

פרק ט''ז
הלכה א :ביאור ההלכות הבאות ברוחניות הענינים – יין מלכות סקפ"א.

 – Hilchot Nachalot – The Laws Governingהלכות נחלות
Inheritances
פרק ט'
הלכה א :ביאור ההלכה בעבודת ה' – יין מלכות סקפ"ב.
פרק י''א
אבל  . .צדקה :הביאור בזה בארוכה – לקו"ש חל"ח ע'  ,111יין מלכות סקפ"ג .הלכה יב :ביאור
ההלכה באריכות – יין מלכות סקפ"ד.

