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מפתח כותרות הפרקים
במהדורה זו נוספו כותרות המציינות בקצרה את תוכנו של כל פרק מפרקי החיבור ,כדי לסייע לקורא להתמצא בו
ולתת כעין סיכום קצר לפרק .במפתח שלפנינו באות כל כותרות הפרקים כסדרן בחיבור כדי לאפשר לקורא לעמוד
בסקירה אחת על כל העניינים הנידונים ב"משנה תורה".
הקדמה
פתיחה
מצוות עשה
מצוות לא תעשה
מבנה הספר

ספר המדע
הלכות יסודי התורה
א .מציאות ה' וייחודו
ב .אהבת ה' ,יראתו והכרתו
ג .הגלגלים וארבעת היסודות
ד .חיבורי יסודות וצורה; סיכום הפרדס
ה .קידוש השם וחילול השם
ו .איבוד דברי קודש
ז .הנבואה
ח .האמונה בנבואת משה
ט .נצחיות התורה והציות לנביא
י .נאמנות הנביא
הלכות דעות
א .הדרך הבינונית  -דרך ה'
ב .ההכוונה לדרך הטובה
ג .בכל דרכיך דעהו
ד .בריאות הגוף
ה .הנהגת תלמיד חכמים
ו .בין אדם לחברו
ז .איסורי הלשון
הלכות תלמוד תורה
א .החובה ללמד וללמוד
ב .תינוקות של בית רבן
ג .קניין תורה
ד .לימוד לתלמידים
ה .כבוד רבו
ו .כבוד כל חכם
ז .נידוי וחרם
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים
א .התפתחות ע"ז ודרך האמת
ב .מחשבות כפירה והמגדף
ג .אופני ע"ז ועשיית צורות
ד .עיר הנידחת
ה .המסית ונביא השקר
ו .אוב וידעוני ,מולך ,מצבה ואבן משכית
ז .איבוד ע"ז ואיסור הנאתה
ח .החלת ע"ז וביטולה
ט .משא ומתן עם עובדי ע"ז
י .היחס לגויים ולמינים
יא .חוקות הגויים ומיני ניחוש וכישוף
יב .חוקות הגויים בגופם
הלכות תשובה
א .הווידוי והכפרה
ב .התשובה ופיוס החבר
ג .מאזן הזכויות והחלק לעוה"ב
ד .מעכבי התשובה
ה .הבחירה והאחריות

ו.
ז.
ח.
ט.
י.

ביאור הבחירה במקרא
נחיצות התשובה ומעלתה
העולם הבא
ביאור השכר במקרא
עבודה מאהבה

ספר אהבה
הלכות קרית שמע
א .הקריאה ,ברכותיה וזמנה
ב .אופן הקריאה
ג .מונעי הקריאה
ד .הפטורים מק"ש
הלכות תפילה וברכת כהנים
א .מצוַת התורה ותקנת חכמים
ב .שינויים ותוספות בתפילה
ג .זמני התפילות
ד .מעכבי התפילה
ה .צורת התפילה לכתחילה
ו .מבטלי התפילה ומגביליה
ז .סדר ברכות ותפילות ליחיד
ח .תפילת הציבור
ט .סדר תפילות הציבור
י .טעויות בתפילה
יא .בית הכנסת
יב .קריאת התורה וההפטרה
יג .הקריאות במהלך השנה
יד .ברכת כהנים
טו .מונעי הברכה ותנאיה
הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה
א .כללי הכתיבה
ב .כתיבת פרשיות התפילין
ג .עשיית התפילין
ד .הנחת התפילין
ה .המזוזה
ו .תנאי החיוב במזוזה
ז .כתיבת ספר תורה
ח .פרשיות התורה
ט .עשיית ספר תורה
י .קדושת ספר תורה
הלכות ציצית
א .עשיית הציצית
ב .התכלת
ג .החיוב בציצית
הלכות ברכות
א .כללי הברכות ועניית אמן
ב .ברכת המזון
ג .מאכלי דגן
ד .מתי יש לחזור ולברך
ה .ברכת הזימון
ו .נטילת ידיים
ז .מנהגי הסעודה
ח .ברכות הפירות ושאר אוכלים
ט .ברכות הריח

י .ברכות ההודאה והשבח
יא .ברכות המצוות
הלכות מילה
א .חובת המילה וזמנה
ב .מעשה המילה
ג .ברכות המילה וחשיבותה
סדר התפילות
פתיחת שחרית
ברכות קריאת שמע
התפילה
קדיש ותחנונים
הברכות האמצעיות
ברכות ראש השנה
ברכות יום הכיפורים
ברכת המזון
ההפטרות

ספר זמנים
הלכות שבת
א .השביתה וכלליה
ב .סכנת נפשות
ג .התחלת מלאכה ובישול מע"ש
ד .הטמנת התבשיל
ה .הדלקת הנר
ו .אמירה לגוי והנאה ממלאכת שבת
ז .הגדרת אבות ותולדות
ח .מלאכות :חרישה  -לישה
ט .מלאכות :אפייה  -בציעה
י .מלאכות :קשירה  -צידה
יא .מלאכות :שחיטה  -שרטוט
יב .מלאכות :הבערה  -הוצאה
יג .עקירה והנחה
יד .רשויות השבת
טו .פרטי רשויות סמוכות
טז .מקום המוקף מחיצות
יז .מבוי ופסים
יח .שיעורי ההוצאה
יט .במה יוצאים
כ .שביתת בהמה ועבד
כא .שבות :חרישה  -לישה
כב .שבות :אפייה  -סתירה
כג .שבות :הכאה בפטיש  -כיבוי
כד .שבות :דרך חול
כה .איסור טלטול; מוקצה
כו .המשך :טלטול דברים שונים
כז .תחום שבת
כח .מדידת התחום
כט .קידוש והבדלה
ל .כבוד שבת ועונג שבת
הלכות עירובין
א .עירובי חצרות ושיתופי מבואות
ב .אוסרי העירוב
ג .עירוב אחד לכמה חצרות
ד .איחוד דיירים ומקומות שונים

