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LOVE
 – Hilchot Kriat Shema – The Laws Of Recitationהלכות קרית שמע
of the Shema
פרק א'
וזה הוא סידורן :לפי סדר תדירות המצוות – לקו"ש חל"ט ע'  .26הלכה א :הקשר בין תחילת ספר אהבה
לסיום ספר המדע – סה"ש תשמ"ט ח"א ע'  .192יש  . .המצוות :לשיטת רבינו זכירת המצוות אינה מגוף
מצות ציצית – לקו"ש חל"ג ע'  100הע'  .*46בלילה וביום :הן כאשר האדם נמצא במצב של אור ו"יום" והן
במצב של חושך ו"לילה" – לקו"ש חכ"ט ע'  .234למען  . .חייך :החילוק בין זכירת יציאת מצרים בכל יום
לזכירת יצי"מ בליל פסח – לקו"ש חכ"א ע' .69
פרק ב'
לא יפסיק :אפילו אם רק בשעה זו עוסק בזה – לקו"ש חט"ז ע'  380הע' .45

 – Hilchot Tefilah – The laws Of Prayerהלכות תפלה
פרק א'
לעבוד :דיוק הלשון – לקו"ש חל"ה ע'  195והע'  .26את ה' בתפילה :ובמנין המצוות הגדיר את המצוה
"להתפלל" ,רק ענין הדיבור ולא הכוונה – לקו"ש חל"ח ע'  20והע'  .27מצות עשה :אם זו מצוה מן התורה או
מדרבנן – יין מלכות סכ"א .להתפלל :גדר המצוה ותוכנה – לקו"ש חל"ה ע'  ,194 ,125 ,10חל"ח ע'  ,20חל"ט
ע'  .168ב' ענינים בתפילה :א .שאילת צרכים .ב .שבח והודיה – לקו"ש ח"ה ע'  425ובהע'  ,22חכ"ב ע' 116
ובהע' .אלא  . .כוחו :ההתאמה עם פירושו של הרב המגיד ממעזריטש – לקו"ש חל"ד ע'  .73מתפלל
ומתחנן :זהו ענין מהותי כחלק ממצות תפילה! – לקו"ש חל"ד ע'  .214אברי  . .הערביים :הדיוק שהובאו
איברי התמיד דלא כבש"ס – לקו"ש חכ"ה ע'  156הע' .67 ,66

פרק ד'
וכוונת הלב :ב' גדרים בכוונת הלב – יין מלכות סכ"ב .הלכה ג :דיון בדברי רבינו ושיטת אדמוה"ז בזה –
לקו"ש חל"א ע'  .184וכבר  . .תפילה :אעפ"כ ,מעולם לא ביטל רבינו טבילת עזרא – לקו"ש ח"כ ע' .345
כל  . .תפילה :זהו עיקר התפילה ,אבל לא זה נמנה כמצוה (אלא הדיבור) – לקו"ש חל"ח ע'  .20ויראה . .
השכינה :הרגש זה קשור עם הכנעת ושפלות האדם לפני האלקות – לקו"ש חל"ד ע'  .71ופועל המשכת רצון
חדש אצל הקב"ה! – לקו"ש חכ"ט ע'  .187משמעות פעולתה של הכוונה בנפש האדם – סה"ש תשמ"ט ח"א ע'
.157
פרק ה'
ירושלים :דיוק – לקו"ש חי"ד ע'  128הע'  .11תמיד :דיוק הלשון – לקו"ש חל"ו ע'  129הע' .62
פרק ו'
כעוסק בדברי תורה :צ"ע שפוסק דצ"צ הוא רק כדברי תורה ולא יותר – לקו"ש ח"כ ע'  248הע' .40
פרק ז'
מודה  . .אלוהי :ב' אופני הודאה לקב"ה – לקו"ש חל"ד ע' .151
ואלו הן :בנוגע לחיוב ברכת התורה – לקו"ש חי"ד ע'  .148הלכה יד :בארוכה בדין מאה ברכות בכל יום –
סה"ש תנש"א ח"א ע' .132
פרק ח'
וכיצד  . .הציבור :צריך עיון בלשונו בהבנת גדר תפילת ציבור – לקו"ש חכ"ד ע'  95הע'  .8והיו עשרה :כיצד
ייתכן שהמקור למעלתה המיוחדת של "עדה" נלמד מחטא המרגלים? – לקו"ש חל"ג ע' .85
פרק ט'
בתחנונים :דיוק הלשון – לקו"ש חי"ט ע'  201הע'  .37וכן  . .רבנו :ביאור בענינה של הלכה זו – לקו"ש חל"ו
ע'  55והע' .31
פרק י''א
עשרה מישראל :החובה היא רק בעשרה מישראל ,אך גם בקביעת מקום מיוחד לעבודת ה' על ידי היחיד
מתקיים ענין "ועשו לי מקדש" – לקו"ש חל"ו ע' .128
פרק י''ג
הלכה א :בנוגע לחילוקי הסדרות לב' המנהגים – לקו"ש חט"ו ע'  .425שיהו  . .עצרת :דיוקים והדגשות

בשייכות פרשת במדבר לחג השבועות – לקו"ש חי"ח ע'  .18אשה כי תזריע :בענין שמה של פרשה זו לשיטת
רבינו – לקו"ש חכ"ב ע'  57הע'  .9בפרשת האזינו :ביאור שיטת רבינו בסדר חלוקת השירה – לקו"ש חכ"ד ע'
 .231שהיא תוכחה :כיצד אם כן נקראת "שירה"? – לקו"ש חל"ד ע'  .194מפי הגבורה הן :כיצד ניתן לומר,
אם כן ,ש"קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמו אמרן"? – לקו"ש חל"ו ע'  .415ובשמיני :טעם קריאת השם
"שמיני" – לקו"ש ח"ט ע'  .227ומפטירין במרכבה :השייכות בין מתן תורה למרכבת יחזקאל – לקו"ש חל"ג
ע' .18
ולמחר  . .הברכה :לשיטת רבינו יש לקשר בין פרשת וזאת הברכה לשמיני עצרת – לקו"ש ח"ט ע'  ,225חי"ד
ע'  .225תצוה :דיוק הלשון "תצוה" בשם הפרשה – לקו"ש חט"ז ע'  .342וכן  . .בשבת :ההוראה והלימוד
בעבודת ה' מהוצאת שלושה ספרים בקביעות ר"ח ניסן בשבת – סה"ש תנש"א ח"א ע' .379
פרק י''ד
הלכה י :בנושא שמותיו וכינוייו של הקב"ה – רשימות ח' מ"א ע'  ,7לקו"ש חל"ד ע'  39והע' .52

 – Hilchot Tefillin Umezuzahהלכות תפלין ומזוזה וספר תורה
Vesefer Torah – The Laws of Tefillin, Mezuzot, and Torah
scrolls
פרק א'
(א)  . .הראש :מדוע מקדים הנחת תפילין של ראש לשל יד בכל מקום בו נזכרו מצוות אלו (בפירוט נפרד)?
הביאור בזה בהבנת גדרן של מצוות אלו – לקו"ש חל"ט ע'  .22לקבוע :דיוק הלשון "לקבוע" ולא "לעשות" –
לקו"ש חי"ז ע'  188הע'  57ושוה"ג .ונקראין תפילין :בהגדרת "חפצא" דתפילין – לקו"ש חכ"ט ע'  65והע' .43
הלכה טז :דיון בדברי רבינו – לקו"ש חכ"ט ע' .380
פרק ג'
בין  . .ראש :כאן הקדים של יד לשל ראש – לקו"ש חל"ט ע'  22הע' .3
פרק ד'
כדי לחנכו במצוות :בגדר חיוב הקטן – לקו"ש חי"ז ע'  234והע' .להסיח דעתו מהן :בגדר דהיסח הדעת –
לקו"ש חי"ד ע'  .153שקדושתן  . .הציץ :דיוק הלשון ובענין קדושת התפילין – לקו"ש חי"ג ע'  61הע' ,42
חי"ד ע'  152הע' .26

הלכה כה :פעולת התפילין על האדם היא לא עצם מציאות המצוה אלא קדושת המצוה – לקו"ש חכ"ט ע' .65
פרק ה'
הלכה ד :גדר וסיבת האיסור והטיפשות ואופן שמירת המזוזה – לקו"ש חי"ט ע' .123
פרק ו'
ויהיו לו דלתות :גדר דלת לשיטת רבינו והראב"ד – לקו"ש חט"ז ע'  .446לפי שהן קודש :פירוש – לקו"ש
חכ"ד ע'  137הע' .13
בטפח הסמוך לחוץ :ההדגשה בזה – לקו"ש חכ"ט ע'  ,69סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  .89הלכה יג :הטעם שהובא
מאמר זה דווקא בהלכות מזוזה והשינויים מול לשון הש"ס – לקו"ש חכ"ט ע'  .61כל  . .ובזרועו :מה ענין
מצות תפילין להלכות מזוזה? – יין מלכות סכ"ג .מדוע כאן הוקדמה מצות תפילין של ראש לשל יד? – לקו"ש
חל"ט ע'  23הע'  .14ומזוזה :לא כ' "מצות מזוזה" משום שכאן אין המדובר ביחס לקיום המצוה כי אם לפעולת
חפץ המצוה ושמירתה על האדם; עפ"ז ביאור ההלכה באריכות ודיוקי לשונות – יין מלכות סכ"ג( .בריך
רחמנא דסייען) :לא בא כסיום ההלכות אלא ברכה ושבח לקב"ה שהעניק לנו מצות מזוזה המסייעת לנו
ללכת בדרך הישר – יין מלכות סכ"ג.
פרק ז'
ל  . .מישראל :אפילו נשים – לקו"ש חי"ט ע'  301הע'  .43ביאור מדוע מצוה זו היא מצות היחיד ודיוק הלשון
– לקו"ש חל"ד ע'  191והע'  33ושוה"ג .בגדר מצות כתיבת ס"ת ומדוע בזמננו לא כותב כל אחד ס"ת לעצמו –
לקו"ש חכ"ג ע'  .17כיצד קיימו גדולי ישראל מצוה זו – לקו"ש ח"כ ע'  420הע'  ,20 ,19חכ"ג ע'  ,17חכ"ד ע'
 .209כאילו קיבלו מסיני :ביאור הענין – לקו"ש חל"ד ע'  .190וכיצד  . .תורה :עיון בדברי העין משפט –
לקו"ש חכ"ז ע'  11הע' .27
פרק י'
שעשרים דברים הן :והלא בתחילת הלכות ס"ת מצינו פסול נוסף" :כתב מקצת השם בשיטה ומקצתו
תלוי"! – יין מלכות סכ"ד .או  . .בדמיו :משום שמצות פו"ר הוא חיוב תמידי – לקו"ש ח"ל ע'  .27ולא . .
ערום :לא כשיטת רש"י – לקו"ש חכ"ג ע'  .142הלכה י :ביאור ההלכה ודיוק הלשון – לקו"ש חכ"ח ע' .56
הלכה יא :ג' גדרים בקדושת ס"ת; כאן לא קאי בחיובי הנהגת כבוד לתורה אלא ב"כובד ראש" שמעורר ספר
התורה באדם; עפ"ז ביאור ההלכה בהרחבה ודיוק הלשונות – לקו"ש חל"ג ע'  ,34יין מלכות סכ"ו.
כל באי עולם :דיוק וביאור הלשון – לקו"ש חכ"ז ע'  246והע'  .74וכל  . .הבריות :וכי תכלית כיבוד התורה
היא לשם כבוד האדם?! – יין מלכות סכ"ה.

 - Hilchot Tzitzit - The Laws of Tzitzitהלכות ציצית
פרק א'
על כנפי הכסות :לא הוזכר תנאי החיוב ,בגד עם ד' כנפות – לקו"ש חל"ט ע'  27הע'  .55הלכה א :אזיל

לשיטתיה בקשר בין זכירת כל המצוות למצות ציצית – לקו"ש חל"ג ע'  100והע' .47
פרק ג'
שאינו  . .ציצית :רבינו משנה מלשון הגמ' – סה"ש תש"נ ח"א ע'  369הע'  53ושוה"ג.
כדי לחנכו במצות :שקו"ט בענין חינוך דרבנן – לקו"ש חל"ה ע'  .61חסיד :דיוק הלשון "חסיד" ומקורו –
לקו"ש חי"ז ע'  376שוה"ג .הלכה יב :לפי האמור בהלכה הבאה ,לא מובן מדוע "אין אדם מחוייב לקנות
טלית ולהתעטף בה" (הלכה י"א)! – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' .541

 - Hilchot Brachot- The Laws Of Blessingהלכות ברכות
פרק א'
הלכה ב :מדוע חובה לברך רק על הנאות הגוף? – לקו"ש חל"ד ע'  .107הלכה ד :דברי אדמוה"ז בזה – סה"ש
תנש"א ח"א ע'  132הע' .50
והוא  . .ברכה :תוספת ביאור עפ"ז בסיום מסכת נזיר – לקו"ש חי"ח ע'  71הע'  .*68בכלל העונים :פירוש –
לקו"ש חכ"א ע' .497
פרק ב'
והתורה כולה :טעם השינוי מהל' מילה פ"ג ה"ט – לקו"ש חכ"ה ע'  .58שאין  . .דוד :הענין בזה – לקו"ש
חל"ו ע'  200והע' .6
פרק ה'
כדי לחנכן במצות :שקו"ט בענין חינוך דרבנן – לקו"ש חל"ה ע' .61
ובן מברך לאביו :גדר חיוב הקטן – לקו"ש חי"ז ע'  234והע' ,חל"ה ע'  66והע'  34ושוה"ג.
פרק ז'
הלכה ד :החילוק בין מ"ש כאן להל' שבת פ"ל ה"ט – לקו"ש חל"ו ע'  .78לטעום :דיוק הלשון – לקו"ש חל"ה
ע'  220והע'  .41אין משיחין בסעודה :בדין זה – לקו"ש חל"ה ע' .223
פרק י'
הבונה  . .הזה :כאן לא הוזכרה ברכת "שהחיינו" על המועדים – לקו"ש חל"ז ע'  15והע'  .13מברך  . .הזה:
זו אינה ברכה המתירה את ההנאה אלא ביטוי תודה לקב"ה – לקו"ש חל"ד ע'  108והע'  .26מברך
"שהחיינו" :צ"ע מדוע לא נהוג כן – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  .738שאפילו  . .בשמחה :כוונת רבינו – לקו"ש
חי"ט ע'  70הע'  .32ארבעה צריכין להודות :דיוק בסדר הבאת החיובים – לקו"ש חי"ב ע'  21הע'  .7כל :דיוק

הגירסאות – לקו"ש חל"ג ע'  138הע'  .2שעשה  . .הזה :החילוק בין ברכת הנס לברכת "הגומל" – לקו"ש
חל"ג ע' .138
אילנות  . .עולים :העולה מלשון רבינו – לקו"ש חכ"ג ע'  116הע'  .33ליהנות :במטבע הברכה "ליהנות" –
לקו"ש חכ"ג ע'  116הע' .33
פרק י''א
הלכה א :כמה אופנים בלשון רבינו בהעתקת נוסח הברכות – לקו"ש חל"ד ע'  78והע'  .23כגון :לא הוזכרה בין
מצוות אלו מצות ציצית – לקו"ש חל"ט ע'  27הע'  ;55השוואה לדברי אדה"ז בזה – לקו"ש חכ"ד ע'  .67וכן . .
סופרים :בגדר דברי סופרים – לקו"ש חכ"ט ע'  .106העושה  . .לולב :משמעות הכללת עשיית סוכה יחד עם
עשיית לולב לענין מכשירי מצוה – לקו"ש חכ"ט ע'  .496בשעת עשיה :דיון בדברי רבינו – לקו"ש חי"ב ע'
 .214מברך :משום שמצות מעקה אינה מטעם "לא תשים דמים בביתך" – לקו"ש ח"ב ע'  ,385ח"ט ע'  138הע'
 ,28חי"ט ע' .212
בכל יום אברכך :ביאור ההוכחה וההוספה שבפסוק – סה"ש תשמ"ט ח"א ע'  220הע'  103ושוה"ג.

 - Hilchot Milah – The Laws of Circumcisionהלכות מילה
פרק א'
שחייבין עליה כרת :מדוע פותח רבינו הל' מילה בפסוק ממנו נלמד חיוב הכרת ולא במקור המצוה? – לקו"ש
חכ"ה ע'  60הע'  ,53ח"ל ע'  57והע'  .35ומצוה  . .בנו :ביאור גדר החיוב דאב – לקו"ש חכ"ב ע'  57והע' .11
כגר תושב :דיוק הלשון "כגר תושב" והחילוק ביחס להל' איסו"ב – לקו"ש חכ"ו ע'  .132יהרג מיד :מנא ליה
הא חידושא? – לקו"ש חל"ה ע'  .237ואין  . .נוהג :בדין גר תושב – לקו"ש חל"א ע'  127והע' .שסכנת  . .זמן:
כוונת רבינו ליתן שני טעמים :א .פיקוח נפש .ב .דאפשר למול מאוחר יותר; ביאור הטעם הב' – לקו"ש ח"ג ע'
 .979ההכרח לחזור על ההלכה דפקו"נ דוחה הכל – לקו"ש ח"ה ע'  146הע' .32
פרק ג'
הלכה א :הביאור בהלכה זו – לקו"ש ח"ל ע'  .59מברך למול :משמעות הדברים בקשר למצות וחיוב האב
למול את בנו – לקו"ש חי"א ע' .45
הלכה ח :ב' ענינים במילה :א .ברית כענין כללי .ב .ברית כמצוה פרטית .הביאור בהרחבה ועפ"ז החילוק בין
ב' ההלכות הבאות – לקו"ש ח"ל ע'  ,53יין מלכות סכ"ז{ .הרשעים} (הגויים) :הגירסא "הגויים" עדיפה על
הגירסא "הרשעים" – לקו"ש חכ"ה ע'  56והע'  .29וגדולה היא המילה :בהמשך אחד ובוא"ו החיבור כלל
רבינו את מילתו של אברהם עם "מאוסה היא הערלה" .משמעות הדבר – לקו"ש ח"ל ע'  .45והניח  . .משכה:
ב' פרטים בברית :א .להיות מהול ב .לא להיות ערל – לקו"ש ח"ג ע'  .759אין  . .הבא :ההתאמה עם הל'
תרומות פ"ז ה"י – לקו"ש חל"ה ע'  .47הלכה ט :ב' גדרים במצות מילה וסיבת שינוי הלשון בדברי רבינו מכפי
שהם מופיעים במקורם ומנין י"ג בריתות לשיטת רבינו – לקו"ש חכ"ה ע'  .54כמה חמורה מילה :מעלתה

הגדולה של המילה – לקו"ש חל"ה ע'  ,55סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  .86למשה רבנו :ובמשנה כ' "הצדיק" –
לקו"ש חכ"ה ע'  58הע'  ,40ע'  142הע'  .25עם אברהם אבינו :במדרש הובא לענין זה הפסוק שנאמר בברית
בין הבתרים וכאן לא הובא – לקו"ש חל"ה ע'  45והע'  11ושוה"ג .בריך רחמנא דסייען :מקומה של סיומת זו
הוא כאן ולא אחרי סדר התפילה – לקו"ש חכ"ה ע'  54הע' .1

סדר תפלות כל השנה
פרשיות והפטרות התורה

בראשית :בענין קריאת שמות הסדרות – לקו"ש חכ"א ע'  ,146חכ"ז ע'  158הע'  .4עד  . .לעולם :מדוע לא
מסיימים במשיחת שלמה? – לקו"ש חכ"ה ע' .106
קורח :ביאור שם הסדרה – לקו"ש חי"ח ע'  191הע'  .49האזינו :מדוע הושמטה הפטרת פרשת וילך? – לקו"ש
חי"ט ע'  298הע'  ,2יין מלכות סכ"ח .בנחמות  . .אמוץ :לא הובאו הפטרות "תרתי דתיובתא" המופיעות
בפסיקתא – יין מלכות סכ"ח{ .בריך רחמנא דסייען} :בצילום כת"י מספר הרמב"ם מקומה של סיומת זו
אינו כאן אלא לאחרי ספר אהבה (לפני סדר התפילה) – לקו"ש חכ"ה ע'  54הע' .1

