Book 3 – Sefer Zemanim – THE
BOOK OF SEASONS
הלכות שבת – Hilchot Shabbat – The Laws of the Shabbat
נחלתי  . .המה :שייכות הפסוק לספר זמנים – לקו"ש חל"ב ע'  ,129יין מלכות סכ"ט .ספר זמנים:
מדוע לא נקרא ספר "מועדים"? – לקו"ש חל"ב ע'  .132הקשר בין תחילת הספר לסיומו – לקו"ש
חט"ו ע'  372הע'  .37 ,3שביתה בשביעי ממלאכה :עיקר השביתה בשבת היא הענין החיובי שבה,
לשבות – לקו"ש חט"ו ע'  ,377חל"א ע' .193
פרק ב'
הלכה א :ביאור שיטת רבינו בזה – לקו"ש חי"א ע'  ,347חכ"ז ע' .133
ולא שימות בהם :גדר דחיית שבת מפני פיקוח נפש והחידוש לגבי הל' יסוה"ת רפ"ה – לקו"ש חכ"ז
ע' .133
הלכה כה :החילוק בין מ"ש כאן להל' מלכים פ"ו הי"א – יין מלכות ס"ל.
פרק ג'
הלכה א :משמעות הענין בעבודה הרוחנית – יין מלכות סל"א.

פרק ה'
שזה  . .שבת :מדוע לא הוזכר הטעם דשלום בית ,ומדוע ההלכה שנרות שבת דוחים נרות חנוכה לא
הובאה כאן אלא בהלכות חנוכה? – לקו"ש חט"ו ע'  .528 ,374לישב :דיוק הלשון – לקו"ש חט"ו ע'
 374בשוה"ג.
פרק ט'
ואין  . .בכך :גדר טוויה על גבי בהמה – לקו"ש חט"ז ע'  451הע'  28ושוה"ג.

פרק י'
הרי  . .וחייב :אם דין זה הוא גם במלאכת סותר – לקו"ש חכ"ט ע'  12הע' .45
פרק י''א

רר תת גג רר שש סס חח :תמיהה בדברי הרוגצ'ובי דפטור בכתיבת ב' זיינין; מה צורך יש
בהוספת כל הדוגמאות ,גם כאלו שלא הובאו בגמרא? – יין מלכות סל"ב .והוא  . .לאפר :צע"ק
מהלכה ט' דהמוחק אות א' על מנת לכתוב חייב ,דמשמע שאופן מציאות הכתב לא נוגע לחיוב –
לקו"ש ח"ב ע' .675
פרק י''ב
והוא  . .לאפר :מדוע פותחת ההלכה בתנאי זה דווקא? – לקו"ש חל"ו ע'  .187הלימוד מהלכה זו
בעבודת ה' – סה"ש תשמ"ט ח"א ע' .226
פרק י''ד
איזו  . .הרבים :יישוב קושיית המפרשים בארוכה – רשימות ח' כט .ארבע רשיות לשבת :ביאור
בסדר ארבע הרשויות – סה"ש תשמ"ט ח"א ע'  227הע'  21ושוה"ג.
פרק ט''ו
הלכה א :הביאור הפנימי בהלכה זו – סה"ש תשמ"ח ח"א ע' .285

פרק י''ח
כל שהוא :בגדר איסור הוצאה בשבת בכל שהוא – לקו"ש חכ"ט ע' .156
אבל  . .משאוי :ההוראה בעבודת ה' – יין מלכות סל"ג.
פטור :ביאור הטעם לזה – לקו"ש חי"ז ע'  48הע'  ,46חי"ט ע' .193
פרק כ'
כישראל בחול :שיטת רבינו בדין שביתת עבדו וביאור החידוש וההוספה בתיבות "כישראל בחול" –
לקו"ש חל"א ע'  ,119יין מלכות סל"ד.

פרק כ''א
הלכה א :דיון בפירוש דברי רבינו – לקו"ש חל"א ע' .260 ,107

פרק כ''ד
אף  . .מלאכה :ב' טעמים לאיסור מלאכה מד"ס :א .מפני שמביא למלאכה גמורה .ב .שדומה
למלאכה – לקו"ש חי"ד ע'  14והע' .24
מותר  . .מצוה :במצב של פיקוח נפש רוחני יש להפסיק מלימוד תורה – בדוגמת ודרגת שבת – בכדי
להציל יהודי ממצבו הירוד – יין מלכות סל"ה.

פרק כ''ז

אל  . .השביעי :הקשר עם ענין אחדות ישראל – יין מלכות סל"ו .לא  . .למחנה :בכל זמן ומצב
אסור ליהודי לצאת מ"מחנה" הקדושה – יין מלכות סל"ז .ומדברי סופרים :כאן חזר בו רבינו ממ"ש
בסהמ"צ שכל איסור תחומין הוא מדרבנן; בנוגע לתחומין ביו"ט – יין מלכות סל"ז .הרי זה יכנס:
והרי שיעור תחומין הלכה למשה מסיני ,שיעורים מדוקדקים ביותר ,ומדוע שיציאה "קטנה" לא
תקרא יציאה מהתחום?! – יין מלכות סל"ח.

פרק כ''ט
הלכה א :ביאור ההלכה ודיוקי לשונות בהקדם הסברת ג' פרטים במצות "זכור את יום השבת" –
לקו"ש חל"א ע'  ,99יין מלכות סל"ט .זכרהו  . .וקידוש :דיוק הלשון – לקו"ש חכ"א ע'  .72וביציאתו
בהבדלה :מה שייכות הבדלה לזכירת השבת? – לקו"ש חל"א ע'  ,198יין מלכות סל"ט .אבל . .
בלבד :לא הזכיר כאן בשמים .ענינה של ברכת הבשמים – לקו"ש חל"א ע'  198והע'  64ושוה"ג.
ואחר כך מבדיל :מדוע אין מברכים על הבשמים בליל יו"ט שחל במוצ"ש? – לקו"ש חל"א ע' .199
הלכה כג :שקו"ט בגדר ברכת הזמן על המועדים – לקו"ש חל"ז ע'  .14מפני  . .השבת :וליציאת
יום טוב אינה דואבת? – יין מלכות ס"מ.
פרק ל'
הלכה ה :סעודת שבת אינה מכבוד שבת אלא מעונג שבת – לקו"ש חל"ו ע'  .71ויהיה נר דלוק :מדוע
לא הוזכר הטעם דשלום בית? – לקו"ש חט"ו ע' .528 ,374
ולבצוע  . .ככרות :ב' אופנים בחיוב לחם משנה – לקו"ש חט"ז ע'  ,521חל"ו ע'  .78לעולם :נצחיות
השבת אינה ענין צדדי בה .הביאור – לקו"ש חל"ב ע'  .131הלכה טז :ביאור פרטי הלשונות והשינויים
לגבי לשון הש"ס – לקו"ש ח"ל ע' .125

הלכות עירובין – Hilchot Eruvin – The Laws of Eruvin
פרק ג'
הלכה א :ביאור הענין בעבודת האדם – סה"ש תשמ"ט ח"א ע' .249

– Hilchot Shvitat Asor – The Laws of Yom Kippur
הלכות שביתת עשור

הלכות שביתת עשור :מקומן של הלכות אלו הוא דווקא כאן ולא כחלק מהלכות מועדי תשרי – יין
מלכות סמ"ז.
פרק א'
אחת :ההדגשה המיוחדת ביום הכיפורים על הימנעות מאכילה ושתייה – לקו"ש חכ"ט ע'  .525כדי

פרק ב'
לחנכו במצוות :דיון בגדר חינוך דרבנן – לקו"ש חל"ה ע' .61

–  - Hilchot Shvitat Yom Tovהלכות שביתת יום טוב
Resting on Holidays
פרק א'
שאסרן  . .מלאכה :בשונה משבת ,עיקר איסור מלאכה ביו"ט הוא לא המנוחה והשביתה ,אלא
הענין השלילי בזה ,לא לעשות מלאכה – לקו"ש חל"א ע'  .193חוץ  . .אכילה :בשיטת רבינו בהיתר
מלאכת אוכל נפש – לקו"ש חי"א ע'  34והע' .3

פרק ו'
כל  . .עירובי :הדגשת מצות אהבת ישראל – יין מלכות סמ"א.
הלכה יח :החילוק בין שיטת רבינו לדברי אדמוה"ז בגדר חיוב שמחת יו"ט בזמן הבית ובזמננו –
לקו"ש חל"ג ע'  .63הלכה כ :טעם פנימי לדין זה – לקו"ש חי"א ע'  336והע' .3

פרק ז'
הלכה א :השיטות בענין קדושת חול המועד – לקו"ש חל"ב ע'  64והע'  .45אסור בעשיית מלאכה:
בכל המועדים ,חוץ משמיני עצרת ,איסור המלאכה שייך לקדושת היום – לקו"ש חל"ג ע'  179והע' 22
ושוה"ג.
פרק ח'
מקום  . .עושין :עד כדי כך חשובה האחדות ושלילת ההתבדלות האישית ,אפילו החיובית! – יין
מלכות סמ"ג.

 – Hilchot chametz Umatzah – The Lawsהלכות חמץ ומצה
of Chametz and Matzah
חמץ ומצה :טעם שם ההלכות – לקו"ש חי"ב ע'  160הע' ד"ה חג המצות .הקשר בין הל' שביתת יו"ט
להלכות אלו וטעם הקדמת הל' שביתת יו"ט – יין מלכות סמ"ב ,מ"ג .לספר :דיוק הלשון – לקו"ש
חכ"א ע' .68
פרק א'
עובר בשני לאוין :עד כמה פסולה הגאווה ,ה"חמץ" שבנפש! – יין מלכות סמ"ג .הלכה ג :דיון בדברי
טעם המלך אם באכילת חמץ בזמן איסורו מקיימים מצות תשביתו – לקו"ש חל"ב ע' .196
פרק ב'
הלכה ב :שיטת רבינו בענין ביטול החמץ – לקו"ש חט"ז ע'  133ובהע'.

פרק ה'
הלכה ט :העולה מלשון רבינו כאן בענין קיום מצוה באכילת מצה בכל יום מימי הפסח – לקו"ש
חל"א ע' .232

פרק ו'
מצה  . .עוני :השיטות בזה – לקו"ש חט"ז ע' .123
מחנכין אותו במצוות :שיטת רבינו בחיוב חינוך הקטן באכילת מצה – לקו"ש חי"ז ע'  235והע' .32
פרק ז'
שנאמר  . .הזה :ואילו בסהמ"צ נלמד החיוב מהפסוק "והגדת לבנך" – יין מלכות סמ"ד .כמו . .
השבת :מחיוב הזכרת השבת למדנו שחובת ההזכרה היא בדברים ,נוסף על קיום המצוות הקשורות
בכך; הביאור הפנימי בזה – לקו"ש חי"ז ע'  78והע'  ,5חכ"א ע'  ,68יין מלכות סמ"ד .מדוע לא הובא
סיום הפסוק "לקדשו"? – לקו"ש חי"ז ע'  508הע' ד"ה פסח .הלכה ד :שלבים ואופנים בקירוב בנ"י
לקב"ה הטמונים בהלכה זו – לקו"ש חי"ז ע'  83הע'  ,43 ,41חכ"א ע'  74הע'  ,35חכ"ה ע'  48הע' .26
כופרין :דיוק הלשון – לקו"ש חי"ז ע'  82הע'  .38בדת האמת :עיון במקור הביטוי "דת האמת" –

לקו"ש חל"ד ע'  211הע'  .2הלכה ו :ביאור ארוך בדין זה – לקו"ש חי"ב ע'  .39לפיכך :הנאמר בהלכה
הקודמת (בכל דור ודור) אינו טעם לסעודה ,אלא חלק מההלכה – לקו"ש חי"א ע'  18והע' .29

פרק ח'
כולו צלי :ביאור שיטת רבינו דחגיגה נאכלת צלי ועיון בדברי הצל"ח בנושא – לקו"ש חל"א ע' .53
שבכל  . .מסובין :מכאן שקושייה זו היו שואלים גם בזמן בית המקדש; מדוע לא מופיעה בגמרא
קושייה זו? – הגש"פ ע' יג.
ומטבל  . .ואוכל :ביאור השיטות השונות בזה באריכות וההסבר הפנימי בענין הטבלת המצה
בחרוסת – לקו"ש חל"ב ע'  ,44יין מלכות סמ"ו .ויש  . .חמישי :רק "למזוג" ולא לשתות! בגדר כוס
חמישי והחילוק בינו לבין כוסו של אליהו בפנימיות הענינים – לקו"ש חכ"ז ע'  ,48יין מלכות סמ"ה.

 – Hilchot Shofar Vesukahהלכות שופר וסוכה ולולב
Velulav – The Laws of Shofar Sukah and Lulav
הלכות  . .ולולב :מכאן נראה שמצוות אלו הן כחטיבה נפרדת ממצות השביתה ביום טוב (שלא
כבמנין המצוות) – לקו"ש חכ"ב ע'  123הע'  .9ומדוע לא נכללו בהלכות אלו גם הלכות יום הכיפורים?
– יין מלכות סמ"ז .הקשר בין תחילת הלכות אלו לנוסח ההגדה – סה"ש תשמ"ח ח"א ע'  .315לישב .
 .החג :שייכות מצות הישיבה בסוכה לימי החג – לקו"ש חכ"ב ע'  123הע' .12
פרק א'
שכל  . .בשופר :הביאור הפנימי בזה – לקו"ש חל"ד ע' .96
פרק ב'
עד  . .ומשמיע :בכדי לצאת ידי חובה אין צורך בהתעוררות תשובה בזמן התקיעה – לקו"ש חל"ט ע'
 46והע'  .25הלכה ו :ביאור אריכות הלשון בהלכה זו – לקו"ש ח"ט ע'  ,374חי"ט ע' .541

פרק ג'
מלכות הוא עניינו :הדגשת הענין ד"מלכיות" בתכלית השלמות – סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' .602
פרק ה'

הסכך  . .דבר :לשם מה יש צורך בהקדמה זו? ניתן לפתוח מיד ב"אין מסככין אלא – !?"...יין מלכות
סמ"ח .שאין בהן ארבעה :הערה מלשון רש"י בזה – לקו"ש חי"ז ע'  135הע'  .34כאילו  . .הבית:
מדוע לא לכתוב בפשטות "פסול"? – יין מלכות סמ"ח.

פרק ו'
כדי לחנכן במצוות :דיון בגדר חינוך דרבנן – לקו"ש חי"ז ע'  ,234חל"ה ע'  .61וישנין בסוכה :גדר
חיוב השינה בסוכה וכמה אופנים בפטור המצטער בסוכה – לקו"ש חכ"ט ע' .211
הלכה ג :ביאור בשיטת רבינו בדין הערבות – לקו"ש חכ"ב ע' .132
פרק ז'
הלכה ו :עיון בדברי העין משפט – לקו"ש חכ"ז ע'  11הע' .27
הלכה כ :מלשון רבינו עולה שזוהי מציאות "חפצא" שונה של ערבה – לקו"ש חכ"ט ע'  .222הלכה
כב :רבינו הביא נטילת ערבה בזמן הזה בהמשך ההלכה אודות נטילת ערבה בשבת .המשמעות –
לקו"ש חכ"ט ע'  220הע' .6

פרק ח'
הלכה יב :השינויים בהלכות הבאות בין לשון רבינו ללשון השו"ע – לקו"ש חכ"ו ע'  .209שמחה
יתרה :בפשטות נראה ששמחה זו היא מה"ת – לקו"ש חכ"ט ע'  216הע'  44ושוה"ג .הביאור הפנימי
בייחודיותה של השמחה בחג הסוכות וביאור מספר קושיות בהלכות אלו – לקו"ש חי"ד ע'  ,166חי"ז
ע'  ,267חכ"ט ע'  .232עבודה גדולה היא :בגדר השמחה – לקו"ש חל"ב ע'  .132ואין  ..ה' :רבינו הביא
ענין זה כהלכה הנוגעת לכל יהודי – לקו"ש חכ"ט ע'  .352עלינו לשמוח תמיד ,משום שאנו "לפני ה'"!
– יין מלכות סמ"ט.

 – Hilchot Shekalim – The Laws of the Halfהלכות שקליםShekel
פרק א'
אלא  . .אחת :הביאור בזה ע"ד המוסר והחסידות – לקו"ש חט"ז ע'  ,384חל"א ע'  ,132סה"ש תש"נ
ח"א ע'  ,302יין מלכות סנ"ד .מחצית מטבע :הביאור הפנימי בזה – לקו"ש חל"א ע' .132

פרק ג'

הלכה א :ביאור טעם ההלכה – לקו"ש חט"ז ע'  386הע'  .52מקריבין  . .הלשכה :יישוב הסתירה
עם הל' תמידין ומוספין – לקו"ש חכ"ב ע'  23הע' .20

 – Hilchot Kiddush Hachodesh – Theהלכות קידוש החודש
Laws of the Sanctification of the New Month
הלכות קידוש החודש :מדוע נקבע מקומן של הלכות אלו כאן ולא בתחילת ספר זמנים? – לקו"ש
חל"ב ע' .133 ,128
פרק א'
במראה הנבואה :מנין שהיה במראה הנבואה? – יין מלכות ס"נ .והשנים  . .החמה :והרי למדנו כי
בני ישראל מחשבים שנותיהם לפי הלבנה?! – לקו"ש חי"ט ע'  589הע' ד"ה ישראל מונין ללבנה ,חכ"ו
ע'  .63שיטת רבינו בחשבון השנים וביאור מספר הלכות – לקו"ש חט"ז ע'  ,94חכ"ב ע' .299
בחשבונות :המשמעות הפנימית בקידוש החודש ע"פ החשבון והראיה – סה"ש תש"נ ח"א ע' .252

פרק ב'
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