–  – Sefer Avodahספר עבודה – Book 8
The Book of the Temple and its
Service
 – Hilchot Bet Habechirah – The Lawsהלכות בית הבחירה
of G-d’s Chosen House
הקדמה
שאלו  . .אוהבייך :ביאור הפסוק – לקו"ש חי"ח ע'  ,415סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  .445שמיני :מעלת
המספר שמונה ושייכותו למקדש – סה"ש תנש"א ח"א ע'  106והע'  .62בית הבחירה :מדוע "בית
הבחירה"? הלא המצוה נלמדת מהפסוק "ועשו לי מקדש"! – לקו"ש חי"ז ע'  91הע'  ,93חי"ט ע' ,143
חכ"ד ע'  ,83חכ"ח ע'  178והע'  ,50חכ"ט ע'  ,159הגש"פ ע' צה ,יין מלכות סצ"ד ,צ"ה .הלכות בית
הבחירה :בלימוד הלכות אלו "בונים" וממשיכים את בנין המקדש בעולם – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'
 444הע'  ,94תש"נ ח"ב ע' " .410פרקיו שמונה (ראה "ברייתא מעשה תורה" אות ח  -והבוחר
יבחר) ,והלכותיו קלז (וע"ד ל' הרמב"ם הל' חנוכה פ"ג סוף הי"ב) סימן להם שנותיו של
לוי ,שנבחר לשרת בביהב"ח ,וראה מכילתא בתחלתה :עד שלא נבחר אהרן כו' - .ואם
שגיתי ה' יכפר - ".ציטוט מלקו"ש חכ"א ע'  832הע' * לבנות מקדש :המקדש העתיד ייבנה בידי
אדם ,משום שבניינו הוא מצוה – לקו"ש חל"ט ע' .11
פרק א'
לעשות :לא "לבנות" .הקשר עם סיום הל' ביהב"ח – לקו"ש חי"ח ע'  ,464חכ"א ע'  .242בית לה':
גדר המצוה הוא לא קידוש המקום אלא הכנת מקום לעבודת ה' – לקו"ש חל"ו ע'  .127מוכן . .
הקרבנות :לשיטת רבינו עיקר החפץ במקדש הוא עבודת הקרבנות ,משא"כ לשיטת הרמב"ן; ביאור
מחלוקתם; עפ"ז ביאור בגדר ואופן השראת השכינה במקדש ,גדר כלי המקדש ,סוגי הקשר שבין בנ"י
לקב"ה – לקו"ש חי"א ע'  ,186 ,120חי"ג ע'  62הע'  ,47חי"ד ע'  132הע'  ,40חל"ב ע'  ,222חל"ו ע' 192
סה"ש תנש"א ח"א ע'  .325במשכן התחדשה מציאות בית מיוחד לעבודת הקרבנות – לקו"ש חל"ב ע'
 .32תוכנה הפנימי של עבודת הקרבנות – לקו"ש חל"ב ע'  .238שלוש פעמים בשנה :עבודה תמידית
בתוך השינויים הנובעים מהגבלות העולם – לקו"ש חכ"ט ע'  175הע'  .22ועשו לי מקדש :בבניית בית
גשמי בעולם נשלמת כוונת הבריאה ,עשיית "דירה בתחתונים" – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  .444למרות
שפסוק זה נאמר כציווי על בניית המשכן ,הוא ציווי לדורות – לקו"ש חי"א ע'  ,116חט"ז ע'  .298מדוע
דווקא מפסוק זה נלמדת המצוה? – לקו"ש חט"ז ע'  .298והיה לפי שעה :זוהי הגדרת ההבדל בין
המשכן ,קדושה ארעית ,למקדש ,קדושה קבועה ונצחית – לקו"ש חל"ו ע'  ,141סה"ש תנש"א ח"ב ע'

 895והע' ד"ה דירת ארעי .כי  . .עתה :למרות זאת ,גם בבניית המשכן קיימו את הציווי "ועשו" –
לקו"ש חכ"א ע'  149והע'  .39הלכה ב :בהתאם לשיטתו בעיקר המקדש ,מביא רבינו את סדר
השתלשלות בניית המשכן – לקו"ש חכ"ח ע'  .134הסבר נוסף :משום שאיסור עשיית תבנית המקדש
הוא גם כתבנית המקדש בשילה ונוב – לקו"ש חט"ז ע'  .299בית" :בית" ביחס למשכן ו"אוהל" ביחס
למקדש – לקו"ש חט"ז ע'  471הע'  .49שנבנה :מדוע לא "משנבחר"? – לקו"ש חכ"ד ע'  .84נאסרו . .
לה' :דיון במהות האיסור – לקו"ש חט"ז ע'  466הע'  ,12חכ"ט ע'  136הע'  .47אם בניית בתי כנסת
נכללת במצות "ועשו לי מקדש" – לקו"ש חל"ו ע'  127הע'  .46בירושלים בלבד :ב' דינים בקדושת
ירושלים – לקו"ש חל"ו ע'  .200זאת מנוחתי :נצחיות המקדש ודיוק הלשון "מנוחתי" – לקו"ש חט"ז
ע'  .466עדי עד :מצד בחירת הקב"ה .טעם הוספת פסוק זה – לקו"ש חט"ז ע'  467הע'  ,12חי"ט ע'
 142הע'  ,25ע'  145הע'  .47ומעין  . .ביחזקאל :שייכות המקדש השני למקדש העתיד – סה"ש תש"נ
ח"ב ע'  625והע'  92ושוה"ג .הלכה ה :דיוק סדר ההלכות הבאות – לקו"ש חי"א ע'  121הע'  .40שהן
 . .הבית :קדושת המקדש מורכבת מפרטים רבים – לקו"ש חכ"ט ע'  .20וקדושת האחד תלוי' בקדוש
ממנו – לקו"ש חל"א ע'  .151אולם :מנין שהוא עיקר בבנין? – לקו"ש חט"ז ע'  306הע'  .58ומדוע לא
מצינו "אולם" במשכן? – לקו"ש חל"ו ע'  141הע'  .48הוא הנקרא עזרה :בדין החלת קדושת חצר
אוהל מועד – לקו"ש חל"א ע'  .219שבעה כלים :מדוע לא הוזכר הארון? – לקו"ש חכ"א ע' .158
באבנים :רמז לספירת המלכות ,שתתגלה בשלמות לעתיד – סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  .234מפצלין . .
מבחוץ :ביאור פנימי בזה – סה"ש תשמ"ט ח"א ע'  248הע'  .44הלכה ט :יישוב השגת הראב"ד –
לקו"ש חכ"ח ע'  .219כיצד בנו סוכה בעזרה בחג הסוכות? – לקו"ש חכ"ט ע'  .497אין  . .בלילה :אם
גם הכלים בכלל זה – לקו"ש חכ"א ע'  254והע'  .43והכול :אף שלכאורה ,בפעולה נשגבה כזו היו
צריכים לעסוק רק אנשים מיוחדים! – סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  .383ובממונם :אין זו חובת גברא אלא
חובת חפצא :בכדי שתשרה השכינה במקדש" ,ושכנתי בתוכם" ,נדרשת עבודה" ,ועשו לי מקדש" –
לקו"ש ח"ל ע'  .118אם גם בבית השלישי כך – לקו"ש חל"ח ע'  .200ונשים :חידוש גדול! – לקו"ש
חי"א ע'  109הע'  .7במקדש המדבר :בפנימיות הענינים – לקו"ש חט"ז ע'  ,473חכ"א ע'  .154ואין . .
טוב :מדוע? – לקו"ש חכ"א ע'  .241הלכה יד :ביאור ההלכה באריכות רבה – לקו"ש חכ"ט ע'  ,153יין
מלכות סצ"ו .שלמות היו :מדוע לא הזכיר רבינו את סיתות האבנים בשמיר? – לקו"ש חכ"ז ע' 170
והע'  .15לוקה :מדוע לא הובא איסור פסיעה גסה על המזבח? – לקו"ש חכ"א ע'  .121לשם הקודש:
"לשמה" במזבח ובכל הכלים – לקו"ש חכ"ד ע'  255הע' .38

פרק ב'
פרק ב :בפרקים אלו קאי בכלי השרת ולא מנה ביניהם את ארון הקודש משום שאזיל לשיטתי'
במטרת המקדש – יין מלכות סצ"ח .הלכה א :בחירה מיוחדת במזבח – לקו"ש חכ"ט ע'  .160ביאור
לשון רבינו בהלכות הבאות בהרחבה – לקו"ש ח"ל ע'  .68מקומו מכוון ביותר :ושאר הענינים
במקדש אינם מכוונים?! – יין מלכות סצ"ז .דיוק הלשון "ביותר" – לקו"ש חכ"ד ע'  .652הלכה ב:
החילוק בין מ"ש קודם למ"ש כאן וביאור דיוקי הלשונות – לקו"ש חי"ט ע'  140ובהע' .אדם . .
נברא :נותן כח לאדם לכפר על עוונותיו גם בגלות – סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  546הע'  .49והרי מקום
המזבח רחוק מגן עדן ,מקום יצירת האדם?! – סה"ש תשמ"ט ח"א ע'  357הע'  25ושוה"ג .מדוע רק
ביחס לאדם הובא שממקום כפרתו נברא? – לקו"ש חי"ט ע'  .143על המזבח הזה :דיוק הלשון –
לקו"ש חי"א ע'  122הע'  ,47חכ"א ע'  254הע' .36

פרק ג'
והכול משוקדים :הביאור – לקו"ש חכ"ו ע' { .183שעל קנה} (של קני) :אם הנרות פנו לנר האמצעי
במעשה המנורה ,ולא רק בפתילות או להיפך; דיוק הגירסאות – לקו"ש חכ"ח ע'  62והע'  21ושוה"ג.
שפיהן  . .קצר :פיהן כלפי מטה ושוליהן למעלה .הטעם – לקו"ש חכ"א ע'  .164ונמשכין ועולין:
באלכסון! לא כטעות הנפוצה – לקו"ש חכ"א ע'  .168הלכה יב :החילוקים בין השולחן ,עבודה
בעולם ,למנורה ,ענין התורה – רשימת המנורה ספ"ד .בין הצפון והדרום :דיון בנושא – לקו"ש חל"ח
ע'  ,192רשימות ח' מ"ז ע'  ,9רשימת המנורה סל"ז.
פרק ד'
הלכה א :גניזת הארון היא חלק מבנין הבית וקה"ק מלכתחילה .עפ"ז ביאור דיוקים נפלאים –
לקו"ש חכ"א ע'  ,156חל"ו ע'  196הע'  .35במערבו :מנין? – יין מלכות סצ"ט .ועליה  . .מונח :ובכך
נפעלת קדושת הבית – לקו"ש חכ"ח ע'  54הע'  .40וגנזו :אז התגלה הקשר העמוק והגבוה יותר ,דרגה
סתומה וגנוזה ,בין בנ"י והקב"ה – לקו"ש חל"ו ע'  .196ומכאן שבכל מצב ,קיים הקשר העמוק בין
יהודי לתורה גם אם הוא מוסתר וגנוז – ,סה"ש תש"נ ח"א ע'  228והע'  .42כיצד ניטל הארון ממקומו
עוד קודם החורבן? – לקו"ש ח"ד ע'  .1347אם גלה הארון לבבל – לקו"ש חכ"א ע'  157הע'  .12ונגנז
עימו :יש לומר שיחד עמם נגנזו המנורה ושאר הכלים – סה"ש תש"נ ח"א ע'  210הע'  .103מצד טבע
העולם מוכנים הכלים הקיימים להתגלות בפועל – סה"ש תש"נ ח"א ע'  210הע'  .103מטה אהרון
והצנצנת :גם לאחר שנגנזה צנצנת המן ,מקור השפעת הפרנסה ,נמשכת ההשפעה ,יחד עם השפעת
הארון .ביאור שייכות הארון וצנצנת המן – סה"ש תנש"א ח"א ע'  381והע'  24ושוה"ג .אורים  . .שני:
השיטות באופן האו"ת בבית שני – לקו"ש חי"א ע'  136הע'  16ושוה"ג .הלכה ב :ביאור ההלכה
בהרחבה – לקו"ש חל"ו ע'  .136המעקה :במה שונה ההיכל מבית כנסת הפטור ממעקה? – לקו"ש
חכ"ד ע'  .137וטס של ברזל :רק משום ש"גגין לא נתקדשו" התאפשרה בנייה בברזל על גג ההיכל,
אך בכל המקדש לא בנו בברזל בצורה גלוי' .הטעם הפנימי – סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  235והע' .93

פרק ה'
ושבעה  . .לה :ביאור השיטות השונות – לקו"ש חי"ח ע' .212
פרק ו'
הלכה א :ביאור ההלכה באריכות ונפק"מ – לקו"ש חכ"ט ע'  ,71יין מלכות ס"ק .במעלה ההר:
בהתאמה למקדש הרוחני העליון ,כל חלק מקודש מחברו עמד בשטח פיזי גבוה יותר – לקו"ש חכ"ט
ע'  21והע'  .37ועולה :עבודת ה' צריכה להיות בעליה מתמדת – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  .452ומשה . .
היה :גדר המלוכה בזמן משה – לקו"ש חכ"ג ע' .140
הלכה טו :ביאור ההלכה – לקו"ש ח"כ ע'  .532 ,97 ,94בעבודה הרוחנית – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'
 .445למעשה נפסק דין זה רק ביחס לקרבן פסח .ביאור – לקו"ש חל"ב ע'  42הע'  .53אם עלו לרגל
אחרי החורבן – לקו"ש חל"ב ע'  .60מפני השכינה :אך קביעות הקדושה נעשית על ידי פעולת

הקידוש ,כמבואר בהלכות קודמות – לקו"ש חל"ט ע'  11הע'  .41בקדושתן הן עומדים :הכוונה –
לקו"ש חי"א ע'  ,177חט"ז ע'  ,467חכ"ד ע'  85הע'  .54בטל הכיבוש :אולם בעלות היחיד על קרקעו
נשארה – לקו"ש ח"ל ע'  .85וכיון  . .וקידשה :ייחודיות כיבוש עזרא וב' פרטים בה :א.בעלות.
ב.החלת קדושה – לקו"ש חט"ו ע'  ,101חכ"ח ע'  134והע'  .26מדוע לא קידש עזרא את כל הארץ? – יין
מלכות סק"א.

פרק ז'
הלכה א :ביאור נרחב בהלכות הבאות ודיוק הלשונות – לקו"ש חל"ז ע'  .55הלכה ח :שייכות
הצופים לקדושת ירושלים – לקו"ש חכ"ה ע'  42הע'  .48תבנית היכל :גם לא כהיכל שילה ונוב –
לקו"ש חט"ז ע' .305
מקודשת מכל הארצות :קדושת ארץ ישראל נעוצה ונלקחת "מכל הארצות" ,מעבודת בירור עניני
הארציות – סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  .524עשר :מספר השלם – סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  .497מדוע לא
מנה רבינו "אחד עשר קדושות" בהכללת קדושת ארץ ישראל? – סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  .497בגדר עשר
הקדושות בארוכה – לקו"ש חל"א ע' .149
פרק ח'
שמירת  . .עשה :השמירה היא פרט במקדש .בהרחבה – לקו"ש חי"ג ע'  .57למה אינה בזמן הזה? –
סה"ש תש"נ ח"ב ע'  .404מדוע דיני שמירת המקדש מופיעים בהל' ביהב"ח? – לקו"ש חי"ג ע' ,58
חכ"א ע'  .242שמירת המקדש בעבודת כל יהודי – סה"ש תש"נ ח"ב ע'  .408מצותה כל הלילה :אם
מפני הכבוד ,מדוע ביום אין צורך בשמירה? – לקו"ש חי"ג ע'  .60והרי נאמר :חיוב הכהנים הוא רק
פרט בשמירה; ביאור ההוכחה מהפסוקים – לקו"ש חי"ג ע'  59והע' .38
ועל  . .העזרה :מדוע דווקא שערים אלו? – לקו"ש חי"ח ע'  .214הלכה י :פעולתו של איש הר הבית
על השומרים – לקו"ש חי"ג ע'  .64סמוך לו :עד מתי חיוב השמירה? – לקו"ש חי"ג ע'  62הע' .51
שאין בידם אור :והרי נטילת נרות היא שבות ו"אין שבות במקדש"?! – לקו"ש חכ"א ע' .238

 – Hilchot Klei HaMikdashהלכות כלי המקדש והעובדים בו
Vehaovdim Bo – The Laws Governing the Temple Utensils
and Those who Serve Within
הקדמה
כלי  ..בו :זהו השם המלא של הלכות אלו – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  456והע' .84

פרק א'
המור :ע"פ המובא כאן ,מקור השם "מושקא" וביאורו – סה"ש תש"נ ח"א ע'  297הע'  .97ומעולם . .
משה :פעולת שמן המשחה לדורות – לקו"ש חכ"ה ע' .111
ומלכי  . .בלבד :דין זה החל לאחר משיחת דוד – לקו"ש חכ"ג ע'  .190הלכה יא :גדר מלכות בית
דוד ,וטעם הבאת הלכה זו בהל' כלי המקדש – לקו"ש חכ"ה ע'  .106על גבי מעיין :מדוע? – לקו"ש
חכ"ה ע'  112הע'  .71וזה  . .ליהוא :לכאורה ,מקומו בהלכה ז'! – לקו"ש חכ"ה ע'  111הע'  66ושוה"ג.
חייב מיתה :משא"כ אם חיסר "מעלה עשן" – לקו"ש חי"ד ע'  128והע' .דבר אחר :ביאור הלשון –
לקו"ש ח"ו ובהע'  .184הלכה יב :דין מיוחד בנשיאת הארון – לקו"ש חכ"ח ע'  ,49אג"ק חכ"ג ע'
קצח.
פרק ג'
פרק ג :דרגות בעבודת ה' הטמונים בפרקים הבאים – יין מלכות סק"ב .זרע :מדוע לא כ' "שבט לוי"?
– יין מלכות סק"ב .לוי כולו :הכהנים לא הובדלו בקדושה מיוחדת מקדושת הלויים – לקו"ש חכ"ח ע'
.118
שלא  . .חברו :ואילו בזמננו שווים כל ישראל בתפילתם – לקו"ש חכ"ח ע'  246הע' .49

פרק ד'
הובדלו :פעולת ההבדלה – לקו"ש חי"ד ע'  131 ,127הע' .99
כמו המשנה למלך :כוונת השוואת סגן הכוהן הגדול למשנה למלך – לקו"ש חל"ה ע'  207והע' .13
שהמלכות ירושה :ההתאמה עם הל' ת"ת רפ"ג – לקו"ש חכ"ח ע' .104

פרק ה'
ואינו זז משם :הוא עומד בדביקות תמידית באלקות – לקו"ש חל"ג ע'  .8ומובדל מעניני העולם –
לקו"ש חל"ג ע'  .225בכל יהודי זוהי נקודת היהדות שבנפשו – לקו"ש ח"ל ע'  .298ומצווה על
הבתולה :גדר המצוה – לקו"ש חי"ז ע'  172הע' .5
פרק ו'
ובאחד בשבת :מעלת תענית כשחלה ביום א' – לקו"ש חכ"ה ע' .461
הלכה ט :שיטת רבינו בקרבן העצים – לקו"ש חי"ז ע'  ,25חכ"ב ע' .7

פרק ז'
שעומדים על הדוכן :כוונת רבינו – לקו"ש חי"ח ע'  44הע'  5ושוה"ג.
לדביר :מקום מיוחד ובעל שם בפ"ע במקדש – לקו"ש חל"ו ע' .140
פרק ח'
ובגדי לבן :בגדר בגדי לבן – לקו"ש חכ"ב ע'  .94אינו  . .לעולם :הטעם הפנימי – לקו"ש חכ"ח ע'
.225
חוץ מן האבנט :ביאור מח' רבינו והראב"ד לשיטתייהו ובסוגיית ייחודיותו של האבנט – לקו"ש
חל"ו ע'  .153מדוע לא הותרו שאר איסורי כלאים לצורך מצוה? – לקו"ש חכ"ט ע' { .122יב} :אינה
תחילת הלכה חדשה ,אלא המשך הלכה י"א – לקו"ש חל"ו ע'  153הע'  .2מקיפו  . .כרך :מכאן
ששימוש האבנט אינו לשם הידוק הכותונת בלבד אלא הכנה לקראת העמידה לפני ה' .הביאור
בהרחבה ע"פ פנימיות – לקו"ש חל"ו ע'  ,155סה"ש תש"נ ח"א ע' .374
פרק ט'
פרק ט :מדוע לא הוזכרה עשיית האו"ת בין בגדי הכהונה המפורטים בפרקים הבאים? – לקו"ש
חי"א ע'  .136דרך השחתה :ביאור השיטות השונות – לקו"ש חט"ז ע' .333
הלכה ז :מדוע לא מפורש סדר החקיקה בכל טור? – לקו"ש חל"ו ע'  .149הלכה ט :בגדר האפוד –
לקו"ש חכ"ו ע'  .191וכך היו כותבין :ביאור שיטת רבינו – לקו"ש חל"ו ע'  .148על כתפו
השמאלית :הענין בהתכללות ואיחוד ימין ושמאל ברוחניות – לקו"ש חל"ו ע'  .152דרך קלקול:
באופן איסור קריעת בגדי כהונה – לקו"ש חט"ז ע'  333הע' .39
פרק י'
ועבודתו פסולה :מדוע? – סה"ש תנש"א ח"ב ע' .511
הלכה י :ביאור שיטת רבינו – לקו"ש חי"א ע'  136והע'  .16הלכה יג :ביאור ההלכה באריכות רבה
וביאור דיוקי לשונות – לקו"ש חל"א ע'  ,156סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  .456ומי  . .הקודש :המקור
והביאור בפנימיות – לקו"ש ח"א ע' .228

 – Hilchot Biat HaMikdash – Theהלכות ביאת המקדש
Laws Governing Entrance to the Temple
פרק ב'
חייב מיתה :דיון בדברי הכסף משנה – יין מלכות סק"ג.

פרק ג'
שנגע  . .במת :השינוי בין מ"ש כאן להל' טומאת מת פ"ה ה"ג – לקו"ש חכ"ח ע'  .208הלכה כב:
ביאור נרחב בהלכה זו ודיוקי לשונות – לקו"ש חכ"ז ע'  ,56יין מלכות סק"ד .וזה  . .השתחוויה:
הביאור בזה – לקו"ש חכ"ז ע' .56

פרק ד'
שעדיין  . .טהרתה :ביאור מחל' רבינו והראב"ד בגדר מחוסר כפרה – לקו"ש חכ"ז ע'  .80פטורין:
ביאור בזה וברוחניות – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  452הע'  ,39ע'  457הע' .94

פרק ה'
ידיו ורגליו :מדוע לא נתחייבו לרחוץ פניהם? – יין מלכות סק"ו .הלכה ג :הוראה בעבודת ה' – יין
מלכות סק"ה.

פרק ו'
ברך  . .תרצה :הלימוד מהפסוק – לקו"ש חכ"ח ע'  112הע' .73

פרק ז'
סחוס אוזנו :דיון בכוונת ופירוש הדברים – לקו"ש חי"ז ע'  159הע'  13בשוה"ג.

פרק ט'
שהעצים קרבן הן :בסוגיה זו – לקו"ש חי"ז ע'  ,27חכ"ב ע'  .9כשרה בזרים :מדוע ,אם כן ,נחנכת
המנורה בהדלקה? – לקו"ש ח"ל ע'  .304טעם דין זה ע"פ רוחניות הענינים – סה"ש תש"נ ח"ב ע' ,508
 .582מי שעבר :בגדר האיסור – לקו"ש חט"ז ע'  466הע'  12בשוה"ג ,חל"ו ע'  127הע' .46

 – Hilchot Issurei Mizbeach – Theהלכות אסורי מזבח
Laws Governing Animals Forbidden to be Sacrificed on the

Altar
פרק א'
הלכה א :השינוי בין מ"ש כאן לסיום הלכות איסורי מזבח – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  655הע'  .24דיוק
הלשונות – לקו"ש חי"ב ע'  ,130חל"ה ע'  .25תמים :שני פרטים ב"תמים" – לקו"ש ח"ל ע'  .45לוקה:
בטעם הדבר – לקו"ש חל"ה ע' .28

פרק ב'
שאין  . .כלל :בגדר פסול "מום" ו"מחוסר אבר" – לקו"ש חל"ה ע' .24

פרק ג'
הלכה יא :יישוב השגת הראב"ד – יין מלכות סק"ז.

פרק ד'
בארצו :דווקא בארצו שלו .יישוב הסתירה בין שתי ההלכות – לקו"ש ח"ד ע'  .1119כך  ..פסול:
מקור הדין – לקו"ש חי"ז ע'  136הע'  .47הכול פסול :גדר פסול האברים – לקו"ש חי"ז ע' .136

פרק ז'
לא  . .וכעור :אך אין חיוב להביא מן המובחר ,אפילו לכתחילה – לקו"ש חל"ג ע'  .122הלכה יא:
בגדר דין הידור מצוה וביאור דיוקים בהלכה זו – יין מלכות סק"ח .השינוי בין מ"ש כאן למ"ש
בתחילת הלכות איסורי מזבח – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  655הע'  .24לזכות עצמו :דיוק הלשון –
לקו"ש חי"ט ע'  .23שבאותו  . .ממנו :מדוע לא מן המובחר ביותר ,אף ממין אחר? – לקו"ש חט"ו ע'
 ,23הגש"פ ע' תרנז .והוא  . .לשם האל :ביאור ההלכה – לקו"ש חכ"ו ע'  .1גדר החלת החיוב בזה –
לקו"ש חי"א ע' .131

 – Hilchot Maaseh Hakorbanot – Theהלכות מעשה הקרבנות
Laws of the Sacrificial Procedures

פרק א'
מעשה הקרבנות :ביאור שם זה בעבודת האדם – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' .475
הלכה א :פרטי הקרבנות מסמלים דרגות באחדות ישראל – יין מלכות סק"ט .מינין :דיוק הלשון –
לקו"ש חי"ז ע'  42הע'  .1ארבעה מינין :לא סותר למדרש שמחלק הקרבנות לשלושה – לקו"ש ח"ל ע'
.39

פרק ב'
הלכה טו :החילוק בין חינוך משה לחנוכת הנשיאים – לקו"ש חל"א ע'  223והע'  .54הן דברי תורה:
דיוק הלשון – לקו"ש חכ"ג ע'  47הע' .39
פרק ד'
אלא ביום :הביאור בזה בעבודה הרוחנית – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' .476
הלכה ב :ביאור הדעות בזה – לקו"ש ח"ג ע'  .948משתדלין  . .ביום :דין הקרבה בלילה – לקו"ש
חי"ג ע'  62הע' .48

פרק ה'
שמונה :במספר שמונה מרומזת כללות עבודת יוהכ"פ – לקו"ש חכ"ט ע' .315
פרק ו'
וכיצד  . .שוחט :השחיטה היא פרט בגוף ההקרבה – לקו"ש חט"ז ע'  106הע' .32

פרק ח'
חוץ  . .חרס :ביאור מח' רבינו והראב"ד – לקו"ש חכ"ז ע' .36

פרק י'
אכילת  . .עשה :אם המצוה היא רק באכילת הכהנים או גם שנאכלת לבעלים – לקו"ש חט"ז ע' 106
הע'  ,24הגש"פ ע' שמה.

פרק י''א
כיון  . .כטריפה :בגלות נמצאים בנ"י "חוץ למחיצתן" ,ועבודתם אינה בשלמות – לקו"ש חל"ב ע' .42

פרק י''ד
שהן כקרבן :בנושא – לקו"ש חי"ז ע'  .27להקריב בו קרבנות :בנושא בניית בית להקרבה בו –
לקו"ש חל"ו ע'  127הע'  .46קרבן עני :והרי בהל' מחוסרי כפרה כ' שהעשיר מחויב בהבאת "קרבנות
עשיר"?! – לקו"ש חכ"ז ע'  .101חייב :קדושת הבהמה חלה ע"י המחשבה לבדה! – לקו"ש חי"ט ע'
 ,532תשובות וביאורים ס"ד הע' .8

פרק ט''ז
הלכה א :ביאור ההלכה בהבנת גדר "ועשית כאשר נדרת" – יין מלכות סק"י.

פרק י''ח
בבית הבחירה :דיוק הלשון – לקו"ש חי"ט ע'  143הע' .33

פרק י''ט
הלכה טז :מדוע לא הביא רבינו בהלכה זו את כל הפרטים שבגמ'? – יין מלכות סקי"א .חייב :משום
שאיסור זה תלוי במקום המזבח ,השייך גם לבני נח – לקו"ש ח"ל ע'  72הע' .30

 – Hilchot Temidin Umusafim – Theהלכות תמידין ומוספים
Laws of Daily and Special Offerings
פרק א'
והקריבו  . .ביום :איחור התמיד לא גרם היסח הדעת – לקו"ש חי"ג ע'  63הע'  .53מפני  . .ציבור :עד
כמה יש להתחשב בזולת! – יין מלכות סקי"ב.
פרק ב'

אש  . .המזבח :מדוע מפסוק זה? – לקו"ש חי"ז ע'  53והע' .24
אש המזבח :לא כרש"י (צו ו ,ו) שכ' "המכבה אש על המזבח" .ביאור המח' – לקו"ש חי"ז ע'  55הע'
 36ושוה"ג ,ע'  56הע'  .45שיהיו  . .הראשונות :דיון בנושא – לקו"ש חל"ז ע'  .3גורפין הדשן :מטרת
דישון המזבח – לקו"ש חכ"ה ע'  132הע'  .18ומוציא חוץ לעיר :מכאן שיש להתעסק בקירוב אלו
הנמצאים "מחוץ למחנה" – לקו"ש חל"ז ע'  6והע' .33
פרק ג'
מקטירין קטורת במקומו :ומה בשאר עבודות פנים? – לקו"ש חי"א ע'  118והע'  .27לא  . .אדם :אז
עומד הכהן ביחידות ,דרגת התקשרות גבוהה ביותר ,עם הקב"ה – סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  .414הלכה י:
ביאור השיטות במצות הטבה והדלקה – לקו"ש חי"ח ע'  ,98חכ"ב ע'  21והע'  ,11סה"ש תשמ"ט ח"א
ע'  268והע'  ,4תש"נ ח"א ע'  315הע'  ,38תנש"א ח"א ע'  194הע'  ,29תשנ"ב ח"ב ע'  411הע'  .11ובין
הערביים :גם בין הערביים היתה הטבת ה' נרות בפעם א' ובפעם הב' ב' נרות – רשימת המנורה
סכ"ח .בהדלקת :הלשון "הדלקה" הוא הוספה על לשון המשנה – לקו"ש ח"ל ע'  .304והדלקת . .
הטבתן :לשיטה זו ,מדוע אין מדליקים נר חנוכה ,זכר לנרות המקדש ,גם ביום? – סה"ש תשמ"ח ח"ב
ע'  485הע'  76ושוה"ג .אלא ממזבח החיצון :דין זה מופיע כחלק מדיני הדלקת הנרות ולא בין דיני
המזבח – לקו"ש חי"ז ע'  55הע'  .33ביאור מח' רבינו והראב"ד אם זהו דין חיובי בנר מערבי או דין
שלילי – לקו"ש חי"ז ע'  54הע'  .31מדליקו מנר חברו :אם ניתן להדליק ממזבח החיצון – לקו"ש
חי"ז ע'  50הע'  .3שתהא  ..מאליה :בעבודת ה' – יין מלכות סקי"ג .להקריבן :אם החיוב על הציבור
– לקו"ש חכ"ב ע'  21והע'  .11הלכה כ :הדין אם יצא כהן גדול מירושלים בזמן הקרבת קרבן חביתין
– רשימות ח' קלט ס"ד.
עבור כפרתו :ביסוס הדין שההבאה היא "עבור כפרתו" ואם "יורשין" כולל גם נקבות – לקו"ש
חכ"ב ע' .23
פרק ד'
בפיס :ההסבר הפנימי בזה – לקו"ש חכ"ט ע'  .260עומדין  . .אלף :ביאור ענין "היקף" ו"מאה או
אלף" ע"פ פנימיות – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  490הע'  .111חולקין ביניהן בצפון :מדוע רק בלחם
הפנים? – לקו"ש חי"ט ע'  59והע'  30ושוה"ג.

פרק ה'
הלכה א :שלמות ענין הלחם תתגלה לעתיד – לקו"ש חכ"ט ע' .260

פרק ו'
הלכה א :ביאור ההלכה בפנימיות – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  .487ואחר  . .הנרות :ביאור פנימי
בשייכות הקטורת והנרות – סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  .411עם מדשן המנורה :ביאור ההוספה על

הכתוב בגמ' – סה"ש תשנ"ב ח"ב ע'  .416הלכה ט :מדוע לא הובא שיר של יום הכיפורים? – יין
מלכות סקי"ד .במוספי  . .לראש :גדר השירה וחלוקתה – לקו"ש חכ"ד ע' .229

פרק ז'
שלושה פעמים :הדגשת המספר שלוש – לקו"ש חל"ח ע'  .17והרי  . .השבוע :לא הובאו הראיות
הכתובות בגמ' – לקו"ש חל"ח ע'  ,7סה"ש תנש"א ח"א ע'  447הע' .12
מצות עשה :מדוע הוסיף אדה"ז "מן התורה"? – סה"ש תנש"א ח"א ע'  459הע'  79ושוה"ג.
ואינן חייבין :דיוק הלשון – לקו"ש חכ"ח ע' .188
פרק ט'
יקדים  . .שירצה :ההלכה היא שינהג לפי רצונו .בעבודה הרוחנית – יין מלכות סקט"ו .מפני . .
מכפר :ביאור הדבר – יין מלכות סקט"ז .וכל  ..עולות :כיצד ניתן להקדים עולה לחטאת? – יין
מלכות סקט"ז.

פרק י'
הלכה ו :מכאן שעכ"פ בזמן בית ראשון לא ישנו כלל בסוכה! – לקו"ש חכ"ט ע'  215הע'  44ושוה"ג.
ולרשע אמר אלוהים :מדוע לפתוח שירה בפסוק כזה? – יין מלכות סק"ז.

–  – Hilchot Pesulei Hamukdashinהלכות פסולי המקדשין
The Laws of Offerings that have become Unacceptable for
Sacrifice
פרק א'
הלכה טו :דיון בדברי רבינו והראב"ד – לקו"ש חי"ב ע' .190
כהן גדול :ביאור סתימת הלשון "כהן גדול" – לקו"ש ח"ז ע'  .205אג"ק חי"ז ע' שנו.

פרק ג'
הלכה כב :בעבודה הרוחנית – יין מלכות סקי"ח .וזבחת  . .שלמיך :הלימוד מפסוק זה – לקו"ש
חכ"ט ע' .155

פרק ד'
גמר בליבו להקדישו :ביאור – לקו"ש ח"ג ע' .943

פרק ו'
שאין  . .נדחין :בעבודת האדם – סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  .534הלכה טז :וכי בא להשמיענו מציאות? –
יין מלכות סקי"ט .הביאור בפנימיות – לקו"ש חל"ב ע' .13

פרק י'
והן עולה :משמע שאין צורך בתנאי – לקו"ש חי"ז ע'  133הע'  .16הלכה ה :השיטות בזה – לקו"ש
חי"ז ע'  134הע' .30

פרק י''ג
והן הנקראין פיגול :במחשבה בלבד יפסל הקרבן ,ובמעשה – השארה לאחר זמנו – לא? – יין מלכות
סק"כ.
הלכה ט :ביאור מח' רבינו והראב"ד בגדר הולכה – לקו"ש חי"ז ע'  240הע' .68

פרק י''ז
הלכה א :מזבח החיצון והפנימי בעבודת ה' – יין מלכות סקכ"א.

פרק י''ח
עד  . .עליו :אם דין מחוסר כפרה הוא מצד חוסר טהרה או מקצת טומאה – לקו"ש חכ"ז ע' .80
אין  . .וטמא :ביאור מחלוקת רבינו והראב"ד – הגש"פ ע' שעו .ההבדל בין פרטים אלו להקרבת קרבן
גוי בחוץ – לקו"ש ח"ל ע'  72והע' .30

 – Hilchot Avodat Yomהלכות עבודת יום הכפורים

Hakippurim – The Laws of the Yom Kippur Service
פרק א'
הלכה א :ביאור הפרקים הבאים בפנימיות הענינים – לקו"ש חכ"ט ע'  .338הצום :ובכותרת ההלכות
כ' "יום הכיפורים"! – יין מלכות סקכ"ב .הכול  . .נשוי :נוגע לכללות עבודת היום – לקו"ש חל"ב ע'
 .110אך אינו דין בעבודת היום כי אם בכהן העובד – לקו"ש חי"ז ע'  .173ומתקינין  . .אחר :ביאור –
לקו"ש חי"ב ע'  .188פסול :חיזוק לגירסא זו – לקו"ש חי"ב ע'  188והע'  .1קרבנו זה :לאיזה קרבן
הכוונה ואם כולל עבודות נוספות בקרבן ודיוק הגירסא – לקו"ש חי"ב ע'  .188מאפר הפרה :מדוע
לא הוזכר שזהו מהאפר הנתון בחיל? – לקו"ש חכ"ח ע'  133הע' .22
והם פורשין ובוכין :העובדה שהוכרחו לחשוד ביהודי ,אפילו ע"פ התורה ,גרמה להם צער עמוק – יין
מלכות סקכ"ב.
פרק ב'
בבגדי לבן :כפרט בעבודת היום – לקו"ש חכ"ב ע' .94
הלכה ז :תוכן ההלכה :גילוי שם "הוי'" פועל ביטול – סה"ש תשמ"ח ח"א ע'  216והע' .97
פרק ג'
מזה  . .השבע :בדברי הלחם משנה – לקו"ש ח"ל ע'  .305משניהם :דיוק הלשון "משניהם" לעומת
פ"ד ה"ב – לקו"ש חכ"ט ע' .315

פרק ד'
כדרך  . .יום :במה נשתנו עבודות אלו משאר עבודות יוהכ"פ? – לקו"ש חי"ז ע'  173הע'  ,10יין מלכות
סקכ"ג.
על :דיוק הלשון – לקו"ש חל"ב ע'  .106שיצא  . .הקודש :מה ענין זה להלכות יום הכיפורים? – יין
מלכות סקכ"ד.
פרק ה'
בפנים בהיכל :הכוונה – לקו"ש חכ"ב ע'  92הע'  .26אינן כלום :ביאור – לקו"ש חכ"ב ע'  94הע' .40
הלכה טז :מה הדין באשם? – לקו"ש חל"ז ע' .147

 – Hilchot Meilah – The Laws of Misuse ofהלכות מעילה

Sacred Property
פרק ז'
המשלח הוא שמעל :במעילה אמרינן שליח לדבר עבירה .ההוראה מזה – יין מלכות סקכ"ה.
הלכה ח :בהלכות אלו מודגשת העבודה "לכתחילה אריבער" ,עבודת ה' ללא התחשבות בשום הפרעה
– יין מלכות סקכ"ו .במשפטי התורה :ביאור – הערת הרבי באג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ד ע' קצה.
שאין טעמן ידוע :יש בהן טעם אלא שהוא עמוק ונסתר – לקו"ש חל"ב ע'  ,174 ,4חל"ה ע' .174
ובשר בחלב :בגדר איסור בשר בחלב – לקו"ש חכ"ט ע'  .124ועגלה ערופה :החילוק בין מ"ש כאן
למורה נבוכים – לקו"ש חכ"ד ע'  .126וכל  . .בהם :החילוק בין מ"ש כאן לסיום ספר קרבנות –
לקו"ש חל"ב ע'  15והע'  .29שמונה פרקים :רומז לכינור בן שמונה נימים בגאולה – סה"ש תשמ"ח
ח"ב ע'  564הע'  .122והלכותיהן קכ"ז .הרמז בזה – לקו"ש חכ"א ע' .238

