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 – Hilchot Ishut - The Laws of Marriageהלכות אישות
פרק א'
בכתובה :אחר מ"ת הכתובה שייכת לעצם הנישואין – לקו"ש ח"ל ע' .247הלכה א :ביאור ההלכה
באריכות רבה; נפק"מ להלכה; והקשר עם סיום ספר זמנים – לקו"ש ח"ל ע'  ,244חל"ט ע'
.30מכניסה  . .עצמו :מדוע ,אפוא" ,רב מנגיד על דמקדש בלא שידוכי"? – לקו"ש ח"ל ע'  246הע'
.43יקנה אותה תחילה :גם אלו שקיימו את כל התורה קודם מתן תורה היו צריכים לקדש נשותיהם
מחדש – לקו"ש חי"ח ע'  289הע' .48

פרק ג'
כיצד האישה מתקדשת :מדוע לא הובא המנהג לקדש בטבעת? – יין מלכות סנ"ו.
מיום שתיוולד :מיום הולדתה יש בכוחה של בת ישראל להיות "מקודשת" לעבודת ה' – יין מלכות
סנ"ז.להוציא את הגוי :שקו"ט בדין זה ע"פ הבנת גדר שליחות – לקו"ש חל"ג ע' .113פסול :כיצד,
אם כן ,מונה אליעזר עבד אברהם לשליח עבור קידושי יצחק? – סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  99הע' .18
שנאמר  . .אישה :בספר המצוות הובא הלימוד מהפסוק "ויצאה חינם" – לקו"ש חי"ט ע'  215הע'
.11

פרק ה'
אלא לאכילה בלבד :דיון בנושא – לקו"ש חל"ג ע'  66והע' .39

פרק ו'
וכל  . .מעכשיו :שיטת רבינו אם נחלקו תנאים בהחלת כלל זה – לקו"ש חי"ז ע'  31הע' .72

פרק ח'

התקדשי  . .דבש :רמז לגילוי פנימיות התורה שתתגלה בעת שלימות הנישואין בין הקב"ה וכנס"י,
בגאולה – סה"ש תשמ"ח ח"א ע'  363והע' .58

פרק י'
שנאמר  . .זאת :והרי אין למדין מקודם מתן תורה? – לקו"ש חכ"ה ע' .142

פרק ט''ו
שכבר  . .ורבייה :והלא עדיין מוטל עליו חיוב מדברי סופרים שלא לבטל פו"ר?! – לקו"ש ח"ל ע' 27
הע' .32פרו ורבו :פסוק זה מופיע בתורה מספר פעמים .לאיזה מהם כוונת רבינו שממנו נלמדת
המצוה? – סה"ש תנש"א ח"א ע' .75
שכל  . .עולם :מדוע לא הובאו הדברים כפי שהם מופיעים במקורם ,בגמרא? – לקו"ש ח"ל ע'  ,24יין
מלכות סנ"ח.לקנות לאשתו :בגדר קינוי – לקו"ש חי"ח ע'  56והע' .16שיהיה  . .מגופו :ההוראה
הפנימית בעבודת ה' – לקו"ש חכ"ו ע' .375

פרק י''ז
שאין  . .במיטלטלין :כשיהודי משים עצמו ועניני הגשמיות כ"מטלטלין" ,אין מקום ל"אקדמיה
טעניתיה" של היצר הרע – לקו"ש חל"ב ע'  ,214סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  695הע' ד"ה להבדיל החול,
הגש"פ (תנש"א) ע' תתד.

פרק י''ח
{במזונות} (במטלטלין) :ביאור דברי המגיד משנה והוראה בעבודת ה' – יין מלכות סנ"ט.

פרק כ''ד
אין  . .להוציא :ההשלכה מזה לדין קינוי – לקו"ש חי"ח ע'  56והע' .12

פרק כ''ה
וחזקתו ששמע ונתפייס :גם הקב"ה ידע ב"מומים" שייגרמו לבני ישראל בארץ מצרים ובכ"ז בחר
בהם! – סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' .378
וראה  . .ישראל :ע"פ פסוק זה מתווסף חידוש בהלכה ,שיש לשדלה לקבל ממנו ,ע"י הסברת הענין

ש"וראה בנים לבניך" מביא ל"שלום על ישראל" – יין מלכות ס"ס.

 – Hilchot Gerushin – The Laws of Divorceהלכות גירושין
פרק ב'
ולהתרחק מן העבירות :רצונו הפנימי של כל יהודי ,בכל מצב ,הוא להתנהג לפי רצון ה'! – יין
מלכות סס"א [עפ"ז ביאור פנימי במשנה ריש ב"מ "שנים אוחזין בטלית" – רשימת שנים אוחזין ע'
 .]20ביאור פנימי בזה – לקו"ש ח"ד ע'  113והע'  ,52ח"ז ע'  ,36ח"כ ע'  .77 ,50נקודת היהדות ,עצם
הנשמה ,תמיד בשלמות – לקו"ש חכ"ט ע'  ,209סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  .389 ,385ובכוחה ניתן להתמודד
עם קשיי הגלות – סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  .437עד שכל עבירה היא כ"שוגג" – סה"ש תנש"א ח"ב ע'
 .575ואף לחוטא יש שייכות לכל התורה – סה"ש תנש"א ח"א ע'  .227בתשובה מתגלה עצם הנשמה –
לקו"ש חל"ח ע'  24הע'  ,50ע'  .166מכיוון שכך ,ההבטחה ש"לא ידח ממנו נדח" לא סותרת לבחירה
החפשית ,משום שבסופו של דבר אין יהודי שלא יבחר בטוב – סה"ש תש"נ ח"ב ע'  .510אך זה שגם
בשעת החטא יהודי הוא טוב ,אינו בנוגע ל"חפצא" של העבירות – לקו"ש חכ"ז ע'  113הע' .56
שתקפו :דיוק הלשון "תקפו" – יין מלכות סס"א.ואמר :צריכה להיות אמירה בדיבור – לקו"ש ח"ג
ע'  981הע' .13

פרק ז'
הלכה ב :ביאור ההלכה במובן הרוחני ,ביחס שבין כנס"י לקב"ה – יין מלכות סס"ב .מאה :נקט
"מאה" משום שזוהי שלמות המספר – סה"ש תנש"א ח"א ע'  153הע' .109אף  . .הראשון :ביאור
טעם הדין – לקו"ש חל"ג ע'  .115בגדר שליח עושה שליח והוראה בעבודת ה' – יין מלכות סס"ב.

פרק ח'
שהרי  . .התנאי :פעולת ביטול התנאי – לקו"ש חי"ט ע'  192הע' .47

פרק ט'
מהיום לאחר מיתתי :שיטת רבינו אם נחלקו תנאים בהחלת הכלל ד"אומר על מנת כאומר מעכשיו"
– לקו"ש חי"ז ע'  31הע' .72

פרק י'
הלכה כא :החילוק בין הלכה זו להל' איסורי ביאה פכ"א הכ"ח .מקור דברי רבינו והביאור הפנימי
בהלכה זו – לקו"ש חל"ד ע'  ,138יין מלכות סס"ג .ערוות דבר :פירוש – לקו"ש ח"ט ע'  144והע' ,17
חי"ח ע'  56הע'  .17ואין  . .ראשונה :ביאור – לקו"ש ח"ד ע'  1123הע' .21

פרק י''א
צריכה  . .הוולד :השלכה הלכתית – לקו"ש חל"ב ע' .230

 – Hilchot Naarah Betulah – Pertainingהלכות נערה בתולה
to a Virgin Maiden
פרק א'
הלכות נערה בתולה :תוכן ההלכות הבאות בעבודה הרוחנית :שלילת הלהיטות אחרי תאוות
ומותרות – יין מלכות סס"ד .וכל  . .מפותה :לפ"ז ,כיצד מתפרש הפסוק "כי בשדה מצאה"? –
לקו"ש ח"ו ע' .134

 – Hilchot Sotah – Pertaining to a Sotahהלכות סוטה
פרק א'
הלכה א :בגדר קינוי – לקו"ש חי"ח ע'  .56הלכה י :ביאור ההלכות הבאות – לקו"ש חי"ח ע' .56

פרק ב'
היה  . .זכרים :כנראה כך היתה הגירסא בגמ' לעיני רבינו – לקו"ש חכ"ח ע'  34והע' .15

פרק ג'
סדר השקאת סוטה :הרמז בזה – סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  .451הלכה יח :ביאור ההלכות הבאות –
לקו"ש חי"ח ע'  .56ואם..במהרה :שונה מפ"ב ה"י – לקו"ש חכ"ח ע'  33הע' .14
פרק ד'
הלכה יט :הביאור הפנימי בדין זה – סה"ש תש"נ ח"א ע'  .294החילוק בין מ"ש כאן להל' איסורי
ביאה – סה"ש תש"נ ח"א ע'  310הע'  32שוה"ג.

בריך רחמנא דסייען :יש לעיין אם סיומת זו (וכן סיומי ההלכות גדולות) היא מרבינו או
מהמעתיקים או המדפיסים; חילוקי נוסחאות – לקו"ש חכ"ט ע'  67הע'  55ושוה"ג ,הע' .56
"בנוסחאות כתבי היד מובא כאן פירוט מלא ומרוכז של כל המצוות המבוארות בכל ספר המדע ,כפי
שהן גם מופיעות בנפרד במקומן ,בהמשך הספר ,בהקדמות של כל ה"הלכות הגדולות"

