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חיים  ושנות ימים אורך

ועשאו  הפרוכת את נטל וכו'. מעלה כלפי וגידף שחירף הרשע טיטוס "זה

בספינה  והושיבן בהן, והניחן שבמקדש כלים כל והביא גרגותני, כמין

כמדומה  אמר לטובעו. שבים נחשול עליו עמד וכו'. בעירו להשתבח לילך

בא  במים, טבעו פרעה בא במים. אלא גבורתו אין אלו של שאלהיהם אני

הוא  גיבור אם במים. לטובעני עלי עומד הוא אף במים, טבעו סיסרא

רשע  בן רשע לו ואמרה קול בת יצתה מלחמה. עמי ויעשה ליבשה יעלה

עלה  וכו', שמה ויתוש בעולמי לי יש קלה בריה הרשע, עשו של בנו בן

מלחמה". עמה ותעשה ב)ליבשה נו, (גיטין

כאיולתו; כסיל רשע, אותו של הבל שאלהיהם ולטענת אני כמדומה

במים. אלא גבורתו אין אלו אשר של והוא במים, אלא גבורתו אין אם וכי
ונישא  רם מלך לא אטו חיילותיו, וכל לסיסרא המונו, ולכל לפרעה איבד

הוא?

לשון רשיעא?'כמדומה'ומהו האי שנקט

אשר  וכל הרוב, אחר נפשות בדיני הולכין אין הלא פניו, העיז היאך
נפשו? בעד יתן לאיש

?

לוח  עליה נצור היא דלת אם כסף טירת עליה נבנה היא חומה "אם
ט).ארז" ח, (שה"ש

דברים  הוא מעמיד אם הקב"ה אמר אברהם. זה היא, חומה "אם
היא  דלת ואם בעולם. אותו ונבנה נצילנו כסף , טירת עליה נבנה כחומה,
עליה  נצור כדלת, מעשיו ומטלטל ממצוות הוא דל אם ארז, לוח עליה נצור

ארז" א).לוח פ"ח, (שהש"ר

זה. לעומת זה אכן,

ענינה; כל רומי על כמדומה.תרבות הסובבת כדלת מעשיהן מטלטלין
בלבבות. ספק שערי ק"נ להטיל מגמתם וכל תדיר, צירה



שלא  היא יתד כסף, וטירת כחומה דברים מעמידים קדושים, וישראל
תימוט.

ה' נקודת על ענינו כל רשיעא טיטוס שקבע דרך כמדומה ומשעה משם ,'
ליבו. בדרכי שובב לילך בעיניו ישר איש

?

תמותון  כאדם אכן ממלכות, מטו גוים המו רעשו, וחוג דוק זו, בשעה

ליעקב  היא צרה ועת שם אין רופא בגלעד אין צרי תתבלע, חכמתם וכל
בריה  מאימת בחדריך, בא עמי ולך יהלוך, באופל מדבר אימה, ומחדרים

בעולמו. להקב"ה לו שיש קלה

ישיבה  פסקה לא מעולם הזאת. התורה אלא שיור לנו אין ואנו,
חיים. תוצאות וממנה ומצלא אגוני והיא שעשועי, ותורתך מאבותינו,

שלפנינו; ימים',במאסף אורך - מאד של 'נאמנו עדויות מאות כונסו
והוראותיהם  מאורעותם ופסקיהם, תהלוכותיהם על ז"ל, ישראל גדולי

צרה]. פעמיים תקפוץ תקום/ [=לא לתפ"ץ וחולי מגפה בימי

עולם  הליכות הטוב. ומוסרם הלכה חקרי אחד; לפונדק ובאו נצטרפו
רפואות  ופלאות, סגולות דינים חידושי ונוחם, צרי דברי רב. ומעשה

טבין. ועובדין

ידיהם, על שנכתבו כפי עצמם, ישראל חכמי דברי אלא בזה באו לא
לפנינו  הם והרי ידם. וכתבי תורתם חידושי שיטי ובין ספריהם, בהקדמות

עדותיהם ראשון. מאד,בכלי לעולם.נאמנו עמד - נמר לא וריחם

?

ירושלים, די מכון ישראל חכמי לתורת אכסניה דור, שנות זה המשמש
חמרא  להשקות זוכה ואשר ומים, מצפון וממערב ממזרח ואתר, אתר בכל
רבנן  לפום היום בזה מגיש חכמים, תלמידי של לגרונם המשומר, יין טבא,

ישן, מלא חדש קנקן ימים',ותלמידיהון סדרת 'אורך מתוך נוסף כרך
מאד', שמיטת 'נאמנו מצוה, ובר תפילין הבן, פדיון על לספרים המצטרף



כרכים], [שבעה המועדים על מאד' 'נאמנו לסדרת בנוסף ופרוזבול, כספים
התורה. בהיכלי מוניטין בס"ד לה יצאו כבר אשר

מערכת וראש הרעיון להוגה נאמנה מאד',ברכה הדגול 'נאמנו ידידנו
רבי הרה"ג רבה, ספרא אברהם והנעלה, ישיבתדוד ראש 'בנין שליט"א,

הרבאב' הברכה על יעמוד ועימו יהושע בירושלים, בוקסבוים יעקב
עמל  כאן וגם זו, חשובה סדרה בעריכת מאוד' 'נאמנו ידיו אשר שליט"א,
הפועל. אל הכוח מן זה ספר ובהוצאת ובליטושם, הדברים בסידור וטרח

אמן. כוננהו, ידינו ומעשי עלינו ה' נועם ויהי
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אבלים  .ניחום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קטו .

חסדים  .גמילות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קטו .

.תפילה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קכב .
הכנסת בציבורÛבית ציבורÛתפילה גדוליÛשליח תפילות

התפילהÛסידורÛישראל קרבנותÛנוסח פיטוםÛאמירת
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מסעותÛהקטורת לשמירהÛמ"ב הלבנהÛפסוקים שמותÛברכת
ויחודים

.צדקה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קלח .

.רפואות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קמ .

.רופאים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קמד .

.פלאות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קמז .

.חלומות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קנ .

.קמיע  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קנב .

.סגולות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קנד .

.תורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קס .
לתורה עתים ספריםÛקביעת שאבדוÛכתיבת ספרים

שנדפסו  .ספרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קעה .
נוחלין  רימוניםÛיש פסח Ûפרדס צדק Ûזבח זבחי

חיים  .אורח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קעו .
כהניםÛתפילהÛתפילין אפיםÛברכת התורהÛנפילת Ûקריאת

יתום המוציאÛקדיש הריחÛברכת שבעÛברכת מעין Ûברכה

בשבת התורה בשבתÛקריאת מגיפה על הוצאהÛלהתריע
בשבתÛבשבת בשבתÛקבורה אוהל בשבתÛעשיית Ûכתיבה

הלבנהÛערובין לפסחמאכליםÛברכת לילÛמצהÛהכשרים
שניÛהסדר טוב המועדÛיום המועדÛחול בחול תפילין Ûהנחת

תעניות בתמוזÛארבע ת"בÛי"ז בו שחל בשבוע בשר Ûאכילת

באב הדברÛתשעה על מתענים השנהÛאם גדליהÛראש Ûצום

תשובה ימי הכפוריםÛעשרת אח"כÛיום התענית ז'Ûלפרוע
פוריםÛאדר

דעה  .יורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריט .
השחיטה על אסורותÛברכה נכריÛמאכלות ÛמקואותÛחלב

הקהלÛנדרים רבוÛשבועותÛהסכמות ÛמילהÛצדקהÛכבוד

הבןÛמזוזה כאחדÛאונןÛפדיון מתים ב' ÛקבורהÛהוצאת

אבותיו בקבר עצמותÛקבורה המתיםÛפינוי ÛאבלותÛמותר

עצמות פינוי ביום אבלות



הענינים וכן ת 10

העזר  .אבן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמו .
ÛגירושיןÛירושהÛכתובהÛקדושיןÛעגונהÛקטלניתÛאנוסה

יבוםÛמיאוןÛגט

משפט  .חושן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסה .
בקוביאÛמסיםÛדין מיתומיםÛמשחק חוב ÛחזקהÛגבית

וממכרÛשותפיןÛמצרנות מרעÛמקח שכיב ÛירושהÛמתנת

פועליםÛשכירותÛשומריםÛפקדוןÛאפוטרופוס שכירות

המגיפה  אחרי .ויהי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רפז .

.הודאה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רפח .
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