
מאה פרקי הספר "שמע ישראל: לחיזוק התודעה היהודית", מאת דב רוזן (1913-1989), ז"ל
(מהדורה שביעית, ירושלים תשל"ד)

ההקלדה והעריכה להלן, ע"י עופר גור (כסלו ה'תש"ע)

שער שני: בלימוד ובמעשה (עמ' 35 עד 40)

שער שלישי: בשבת וחג (עמ' 43 עד 100)

פרק א': על סף הבית

פרק ב': על סף הלידה

פרק ג': בצלם אלהים

שער ראשון: בבית ובמשפחה (עמ' 13 עד 32)

פרק ד': מלאך ובהמה

פרק ה': המצפון

פרק ו': על סף החינוך

פרק ז': כיבוד אב ואם

פרק ח': מאכל כשר

פרק ט': ואכלת ושבעת וברכת

פרק יא': דעה והשכל

פרק יב': תלמוד ומעשה

פרק יג': יום מנוחה

פרק יד': נרות שבת

פרק טו': מטעמי שבת

פרק טז': פרשת השבוע

פרק יז': פיקוח נפש

פרק י': תלמידים וחכמים

אורות קודש / בין השמשות / מוסיפים מחול על הקודש / לוח תמידי לזמן הדלקת נרות

הכשרון ענין אוניברסאלי / חכמת שלמה / נהירים לו שבילי הרקיע / אין בטבע שינוי צבע / מעפיל לשמי מרום ומפיל חברו 

לתהום

ימי חלדו של אדם / טוב תורה עם דרך-ארץ / אב שמחל על כבודו - כבודו מחול / בן-טובים / המגדל יתום כאילו ילדו

יצרים באדם / יצר הרע מסית ומדיח / המליך יצר טוב על יצא הרע / כחוט השערה או כהר גבוה / סוד האמנות / בצלם 

אלהים

שלטון הנפש על הגוף / כבוד יונקים משדי האם / אדם נברא מן העליונים ומן התחתונים / אדם חציו מלאך וחציו בהמה / 

בשר ונפש / אדם ובהמתו / צער בעלי חיים

מכל מלמדי השכלתי / אם לא עכשיו - אימתי? / גירסא דינקותא / אם אין אתה - אתה - מי אתה? / גדול השימוש יותר 

מהלימוד / תלמיד חרוץ / לא הביישן למד / מודה על האמת / היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה / מתלמידי למדתי 

יותר מכולם / בין מורה לתלמיד / יש דרך ארוכה והיא קצרה

שתה ואל תשתכרה / ונשמרתם לנפשותיכם / סל מלא ברכות / ברכת המזון

כיבוד הורים, כיצד? / כיבוד אב שקול כנגד כל הון / כיבוד אם, מאימתי?

כשרות סגולה נגד שפיכות דמים / בשר ו"דם" / גדולה לגימה המקרבת את הרחוקים / בשר וחלב / הדיברה הראשונה 

של המדינה / ה"צבר" צמח כשר ככל הצמחים / ערלה / שמיטה / שומרי שביעית / צמחונות

ללמוד ולעשות / כל שמעשיו מרובים - חכמתו מתקיימת / כנוס וחסוך / אוכל משלו דעתו מיושבת עליו

השבת בימים כמו הלב באברים / יום שביעי או יום ראשון? / שמירת שבת כהלכתה / מוקצה מחמת מיאוס / תחום שבת

שמע ישראל / מזוזה / בפתח הבית / דירת עראי פטורה ממזוזה / קריאת שמע / יצתה נשמתו ב"אחד" / אשרי חלקנו

מרחם הקדשתיך / לא תשתחוה לאל נכר / ויתרוצצו

בחירה חפשית / אורות מנצנצים / במקום שבעלי תשובה עומדים / אדם, איכה?

מלאכי השרת / קידוש / לחם משנה / תבשילין של שבת / למה אוכלים חמין בשבת?

קריאת התורה / פרשיות צמודות / סדר הפרשיות / שנים מקרא ואחד תרגום / פרשת השבוע כתאריך / יום שהוכפל בו כי 

טוב / שמות לפי פרשת השבוע / שבתות מיוחדות / ברכת החודש

פיקוח נפש דוחה שבת / וחי בהם / המתעצל הרי זה שופך דמים



שער רביעי: בחברה ובציבור (עמ' 103 עד 128)

פרק יח': נשמה יתירה

פרק יט': ימים נוראים

פרק כ': ראש השנה

אל תפרוש מן הציבור / שבעה דברים בגולם / בכוסו, בכיסו ובכעסו / נבל ברשות התורה / מפני שיבה תקום / נימוסים 

יפים

פרק לט': הכנסת אורחים

פרק לח': דרך-ארץ

חמס וגזל / לא החזיר שלום נקרא גזלן / הוי מקדים שלום לכל אדם / אונאה בדברים / אונאה שבלב / אונאה עצמית

כגבהו כן גאותו / גאוה מורידה שאולה / ארבע מידות בכעס

פרק לו': אונאה וגזל

פרק לז': גאוה וכעס

אות קין / מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך / ואהבת לרעך כמוך / אהוב למעלה ונחמד למטה / אדוני, המלך

פרק כא': יום-כיפור

פרק כב': שלש רגלים

פרק לא': י"ט כסלו

פרק לב': חנוכה

פרק לג': ט"ו בשבט

פרק לד': פורים

זמירות שבת / תחינה של "א אידישע מאמע" / הבדלה / קידוש לבנה / אליהו הנביא

פרק לה': אהבה ושנאה

ימי חשבון הנפש / עשרת ימי תשובה / חציו זכאי וחציו חייב

שנה טובה ומתוקה / תקיעת שופר / עקידת יצחק / אדם יסודו מעפר / ימינו כצל עובר / תשליך

כפרות / סלחתי / תפילה זכה / כל נדרי / קרע שטן / גמר חתימה טובה / אשמנו, בגדנו / על חטא / עד שירצה את חברו / 

פיקוח נפש דוחה צום כיפור / קידוש ביום הקדוש / אבינו מלכנו / מחיל אל חיל

מועדי ישראל / חול המועד / עליה לרגל / בשעריך ירושלים / יום-טוב שני של גלויות / יזכור / אסרו-חג / חגיגת מימונה / 

א"ת ב"ש

פרק כג': פסח

קמחא דפסחא / חמץ אסור במשהו / מכירת חמץ / בל יראה ובל ימצא / כשר לפסח / מצה שמורה / ארבע כוסות / בנפול 

אויביך אל תשמח

זכרון לשואה ולגבורה / התקוממות בגיטו וארשה / ליל ה"סדר" האחרון בבירת פולין

פרק כד': זכרון לשואה ולגבורה

זכרון לחללי מלחמת הקוממיות / דמים בדמים נגעו / וגילו ברעדה / מגילת העצמאות / הדגל והמנורה

ספירת העומר / בחץ וקשת / הילולא דרשב"י

פרק כה': יום העצמאות

פרק כו': ל"ג בעומר

פרק כז': שבועות

חג מתן תורה / למה נקרא "הר סיני"? / עשרת הדברות / תורה לא ניתנה למלאכי השרת / לולא מתן תורה / חג הביכורים

ארבעת הצומות / צום גדליה / עשרה בטבת / תענית אסתר / שבעה עשר בתמוז

פרק כח': תענית ציבור

פרק כט': תשעה באב

בכיה לדורות / אבל לאומי / יום המוכן לפורענות / מאגדות החורבן / קמצא ובר-קמצא / איכה וקינות / סניגורם של ישראל

פרק ל': סוכות

חג האסיף / ארבעת המינים / אתרוג מהודר / שמחת בית השואבה / הושענא רבה / שמיני עצרת / תפילת הגשם / 

שמחת תורה / חתן תורה וחתן בראשית

חס"דהו וחב"דהו / המאסר והשיחרור / ממשנת חב"ד / חצרות אדמו"רים / הבעש"ט מחולל תנועת החסידות / מיסודות 

החסידות / הנשמה חלק אלוה ממעל

פך השמן הטהור / על הניסים / המכבים בני החשמונאי / הדיברה הרביעית של המדינה

מה הוא - אף הוא / יום הולדת לכנסת / השיבה שופטינו כבראשונה / פתיחת הכנסת / מועצת המדינה הזמנית

קריאת המגילה / טעותם של רשעי הגויים / שושן פורים / משלוח מנות / בימי מרדכי ואסתר / "פורים שני"



שער חמישי: בששון וביגון (עמ' 131 עד 154)

אשה רעה צרעת לבעלה / ספר כריתות / עולה עמו ואינה יורדת עמו / כופין אותו עד שיאמר רוצה אני / הניח מעותיו על 

קרן הצבי / הפה שאסר הפה שהתיר / למען תקנת העגונות / התרת עגונות מגוש עציון / חליצה

מצוה לבקר חולים / עני קודם לעשיר / מחייה נפשות / משנה שם משנה מזל

פרק נח': ביקור חולים

פרק נט': הנעלם הגדול

בבריתו של אברהם אבינו / גבורת אם יהודיה בגיטו / מילה בזמנה דוחה שבת / לתורה, לחופה, ולמעשים טובים / פדיון 

הבן

בת מצוה ובר מצוה / ברוך שפטרני / תפילין / תקנות לחגיגת בר-מצוה

פרק נו': בר מצוה

פרק נז': גט וחליצה

נשגב מבינת אנוש / מקוה במצדה / ושאלה אשה משכנתה

מצוה ראשונה בתורה / סוד פרי הצמח / נאה דורש ואין נאה מקיים / קשה כשאול קנאה / חרם דרבינו גרשום / מיהו 

יהודי?

פרק נד': פרו ורבו

פרק נה': ברית מילה

זווג מן השמים / כיצד מרקדים לפני הכלה? / נדוניה / קודם מתן תורה / הדיברה השלישית של המדינה / הכתובה / 

מנהגי חופה / כדת משה וישראל / שבע ברכות

בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאיש / שפתיים ישק / אהבה שאינה תלויה בדבר / דרכו של איש לחזר אחר אשה / 

תכשיטי נשים / ירושלים של זהב / אשה טובה נחמה לבעלה

פרק נג': טהרת המשפחה

פרק נב': בינו לבינה

פלג גוף / קשה זווגו של אדם כקריעת ים-סוף / משה אמת ותורתו אמת / עולם כמנהגו נוהג / עריות

פרק מח': משמעת ומרות

גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה / סומכים על המוסמך / חזור בך! / יחיד ורבים - הלכה כרבים

אמת לאמיתה / אין המטרה מקדשת את האמצעים / על-פי שנים עדים יקום דבר / יתום ואלמנה תעודד / אוי לדור 

ששופט את שופטיו / אדם מועד לעולם / עין תחת עין / הבא להרגך השכם להרגו / עד שיבוא אליהו / המוציא מחברו עליו 

הראיה / שני יוסף בן-שמעון / בשביל שאני זכר הפסדתי? / לפנים משורת הדין / בר-מצרא / כשירות להיות דיין / בלי 

משוא פנים / בכובד ראש / בית-דין אביהם של יתומים / שוחד

פרק מט': שופטים ומשפטים

רחמנים בני רחמנים / לב טוב שקול כנגד הכול / יסורי איוב / האלקים יבקש את נרדף / עוזרת כנגדה / אדם קרוב אצל 

עצמו

דור-דור ופרנסיו / כיון שעלה שוב אינו רוצה לירד / מחלוקת קורח / יפתח בדורו כשמואל בדורו / על דאטפת אטפוך / לא 

לחכמים לחם / אילני סרק משמיעים קול

מה בין רכילות ולשון הרע? / לחש נחש / יד לפה / נצור לשוני מרע

גולל אבן אליו תשוב / מה טובו אהליך, יעקב

פרק מד': רחמנות ואכזריות

פרק מה': רכילות ולשון הרע

שמונה מעלות לצדקה / צדקה כדי לחיות ולהחיות / לחם לרעב קודם לבנין בית המקדש / בלי משוא פנים / יתומה קודמת 

ליתום / מצוה שבאה לידך אל תחמיצנה / גדולה גמילות-חסדים יותר מן הצדקה / עניי עירך קודמים

שביל הזהב / טוב כזית נחת ממלוא חפנים כבוד / אין אדם מת וחצי תאותו בידו / מאה מיתות ולא קנאה אחת

פרק מב': צדקה וגמ"ח

פרק מג': קנאה וכבוד

החושד בכשרים / כבדהו וחשדהו / אפילו בעל-חיים רגיש לאפליה

וחי אחיך עמך / שלח לחמך על פני המים / מסתכנים ומצילים / מפני תיקון העולם / מנע טורח מזולתך

פרק מ': חשדנות

פרק מא': עזרה הדדית

מנהגי סדום / דלתות ביתו של אברהם אבינו / בסבר פנים יפות / אורח טוב ואורח רע / אילן-אילן במה אברכך?

פרק מו': רשות הרבים

פרק מז': פרנסי ציבור

פרק נ': אדם לא לבדד ישכון

פרק נא': חתן וכלה



שער שביעי: בין ישראל לארצו (עמ' 197 עד 285)

שער שישי: בין ישראל לעמים (עמ' 157 עד 194)

פרק עו': קיבוץ גלויות

חביבה לחביב/ הארץ שמרה אמונים לישראל / הגלות חריג מחוקי הבריאה / קנין מששת ימי בראשית / תשובה ניצחת / 

שויון זכויות בארץ ולא על הארץ / לעולם ידור יהודי בארץ-ישראל / כל יהודי הוא אזרח ארץ-ישראל מלידה / הדיברה 

השניה של המדינה

הגאולה, שלבים-שלבים / הזורעים בדעה, ברנה יקצורו / נחמה ותקוה / הצהרת כורש / הצהרת בלפור / ההיסטוריה 

חוזרת על עצמה / הישוב הישן / אנשי ביניים / ראשונים לציון / המחלה Galutitus, התרופה Ormzion / ישובים ראשונים

פרק עד': ארץ-ישראל לעם ישראל

פרק עה': שיבת ציון

יהא חלקי בארץ הזאת / ארץ האבות / בנים יורשים אבות / התנ"ך הוא המנדאט שלנו / ואת ארצי חילקו / גבולותיה 

המשתנים של ארץ-ישראל / אם ירחיב ה' את גבולך / מרכז רוחני לעם ישראל ולעמים

עם נבחר / שלימות ישראל / אתה בחרתנו / למעלה מן הטבע / להטיב עם זולתנו

פרק עב': ארץ הבחירה

פרק עג': עם סגולה

שבעה ושלושים / המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעוה"ב / קדיש / מצבה / מקדים רפואה למכה

פרק סב': מאחורי הפרגוד

יש דין ויש דיין / בלוז אין שלטון למלאך המות / לוז של שדרה / תחיית המתים

יוסיף דעת יוסיף מכאוב / קשה מיתה לאדם / זה לעומת זה / אין מלכות נוגעת בחברתה

הנפטר ידיו פשוטות / הגוסס כחי הוא לכל דבר / יציאת נשמה / תינוק חי שקול כנגד ענק מת / חסד-של-אמת

פרק ס': גסיסה ומיתה

פרק סא': קדיש ומצבה

פרק סג': יציאת מצרים

פרק סד': שונאי ישראל

פרק סה': גלות ישמעאל ואדום

פרק סו': השואה

פרק סח': נצח ישראל

הבה נתחכמה / אם אין גדיים אין תישים / כבד-פה וכבד לשון / נוגשי מצרים / מדוע לא התקוממו העברים במצרים? / 

בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן / קפיצה נחשונית / עלילות דם

כבשנים / גירושים / להשמיד, להרוג ולאבד / שנאת ישראל דבק מלכד / לעקור עם השורש / טובה קללת אוהב מברכת 

שונא / גלות בבל / שנאה לשמה / היתוש של טיטוס / גלות תימן / השועל הפיקח

מלכות שמים עלי ארץ / כת האיסיים / מי הירדן ה"קדושים" / "אותו האיש" / תורתו המיסיונרית / צליבת ישו / צמיחת 

הנצרות / הישמעאלים בני דודנו / אנוסי האיסלאם והנצרות / מוחמד / הקוראן / פלגי האיסלאם והנצרות / גאולת ישראל 

כפירה בנצרות / פירוד חולף

ששה מיליון וששת אלפים / צרות כאלו לא היו כמותן / הפתרון הסופי / אושביץ / לא כצאן לטבח / הכחדת יהדות אירופה / 

עונש מיתה / אייכמן צורר היהודים / משפט אייכמן / הנהרגים הורגים את הורגיהם / הרצחת וגם ירשת? / לא תקחו כופר 

לנפש רוצח / יד ושם / "נזכרכם לעד" / אזכרה לקדושים

פרק סז': להיות או לחדול

גזרתך קשה משל פרעה / קחו נשים והולידו בנים / ובנה ביתך / ושמתי את זרעך כחול הים / לברכה ולא לקללה

הסנה בוער / הס קטיגור / וארשתיך לי לעולם / לא ככל הגוים בית ישראל / ישראל לעולם קיים / ברית עולם לא תמוט

פרק עא': גרים

עמך עמי, אלהיך אלהי / אמה של מלכות / הכול מותרים לבוא בקהל ישראל / שויון טבעי ושויון תורני / גיור לשם שמים / 

קשים גרים לישראל כספחת / לגרים מלמדים עיקרי הדת / מילה וטבילה / הצהרת הגר / ויקרא שמו בישראל / גר 

שנתגייר כקטן שנולד / ואהבתם את הגר

פרק סט': עם לבדד ישכון

מהמיסתורין של הבריאה / עם ישראל ביחודו / המן והיטלר על יחודו של ישראל / ישראל באומות כשמן במשקאות / עם 

אחד ומיוחד במינו / ובגויים לא יתחשב / עם קשה עורף / למה תתראו? / נשתנינו מכל עם ולשון

דין המלך דין / חמסנותא דמלכותא חמסנותא / מלך בשר ודם / שלטון החוק / מי שברך / תפילה לשלום המדינה

פרק ע': דינא דמלכותא דינא



להשלים מעשה בראשית / מצוות עשה ומצוות לא-תעשה / מצוות עשה שהזמן גרמן / מצוה גוררת מצוה / מצוה הבאה 

בעברה

פרק צ': תורה שבעל-פה

שתים שהן אחת / דור לדור יביע אומר / סמוך עלי / המשנה / הגמרא / התלמוד / ש"ס / חלוקת הש"ס / ע' פנים לתורה / 

הצמאון לתורה / פרושים, צדוקים ואיסיים / תן לי יבנה וחכמיה / ישיבות וכוללים

פרק פד': ערי הקודש

פרק פה': בן-נח וכנען

צדיק בדורו / שבע מצוות בני נח / ארור כנען / צוואת כנען / צוואות בני אברהם אבינו

פרק פו': אברהם אבינו

בירת דוד המלך / בתפילה מכוונים כנגד ירושלים / והנצח זו ירושלים / אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני / בזכות ירושלים 

/ שיבנה בית המקדש / ביום שחרב המקדש נולד המשיח / העיר העתיקה / הכותל המערבי / תקע בשופר גדול לחרותנו / 

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו / מעל פיסגת הר הצופים / בין חגוי האבנים / שערי החומה / הר הבית / הר הזיתים / 

קבר רחל / גוש עציון / ברוך מציב גבול אלמנה / חברון / מערת המכפלה

שער שמיני: מורשת ישראל (עמ' 289 עד 373)

פרק פב': מלחמות המדינה

לפני גאון שבר / שבועת צה"ל / שלש מלחמות בדור אחד / מלחמת העצמאות / מלחמת סיני / מלחמת ששת הימים / מה 

בין שלש המלחמות? / להט הגבורה מאש הכבשנים / מתנדבים / נחמת הורים שכולים / צבא השמים / הנשק הסודי של 

צה"ל / אחרי! / דוד וגלית / ערך האדם במלחמה / הרוג את הורגיך וחמול על שבוייך / בידיים מלוכלכות וברוח טהורה / 

דאגת מפקד ביום קרב / מסירות הגוף והנפש / מעשה ניסים / ניסים במצרים / ניסים במלחמת ששת הימים / הנצחון 

ההיסטורי

פרק פג': מלחמה תנכי"ת

רמזי גאולה / ה' עמכם! / שמע ישראל / תפילה לצנחן ולפני היציאה לקרב / התערבות כוחות עליונים / אקלים של גילוי 

אלקים / תיפול עליהם אימתה ופחד / ובבזה לא שלחו את ידם / היינו כחולמים / באור פסוקי התנ"ך

מאבקים / עליה בי"ת / שליחי מצוה / מעפילים / למצולות-ים / פליטים / כיבוש השממה / "חומה ומגדל"

ארגוני מחתרת / קריעה שגררה קרעים / בני-חורין באזיקים / בני ערובה / הנשפטים שופטים את שופטיהם / במעלות 

גיבורים וקדושים / ביטול עונש מלקות / וידוי / מבית האסורים יצאו למלוך / אבי האסירים

פרק פ': עולי הגרדום

פרק פא': מלחמה ושלום

הגנה עצמית בגולה / נקם ושילם / ניל"י / פורשים / השומר / הגדודים העבריים / שלש שבועות / שני חוטרים מגזע אחד / 

שני גויים בנשקך / חוד החנית / צמח השדה / פירוק הפלמ"ח / בדמייך חיי! / מאורעות / "השבת השחורה" / תנועת המרי 

/ מרד

הרוצה להשלים ישלים / גיבורי ישראל / בר-כוכבא / בחורים כארזים / מלחמה דוחה שבת / רחוק מפחד קרוב לניצחון / 

תחילת נפילה, ניסה / הפטורים מגיוס / מלחמת מצוה / תפילה לשלום

פרק עח': מגיני ישראל

פרק עט': מעפילים ומתנחלים

אתחלתא דגאולה / קיבוץ גלויות / חיסול גלויות / עלה ונעלה / מספרים מספרים / ישובים קדומים / ישובים בתקופת 

"המדינה שבדרך" / לא מצאו מנוח בגויים / מצות עליה / שלח את עמי / איסור ירידה מן הארץ / והעליתם את עצמותי / 

מי שהודה בארצו נקבר בארצו / עצמות הרצל / צוואת ז'בוטינסקי / בשני דברים לא הודו לו

לשון הקודש לא נשתכחה מעולם / למה נקראת עברית "לשון הקודש"? / יפיותו של יפת באהלי שם / ארמית צלה של 

לשון הקודש / ניבים ארמיים אל"ף-אל"ף / תחיית הדיבור העברי

פרק עז': לשון הקודש

עובדי אלילים / אברהם מנפץ אלילים / מורשת אבות / אחד היה אברהם / הבן ראי של אביו / יהודים אנחנו / התלמיד 

מעיד על המורה / אבות האומה

פרק פז': משה רבינו

אין פרה נוגחת שאין חברתה מבעטת / כשאני נותן רותחין תן צוננין / אוחז את החבל בשני ראשים / מסירות הנפש 

סגולה למנהיגות / קנאות אינה סגולה למנהיגות / חזק ואמץ / בנין נערים סתירה / דור-דור ומנהיגיו / לא איש דברים אנוכי 

/ מנהיג אמיתי מקרין סביבו / ולא ידע איש את קבורתו

פרק פח': תורה שבכתב

נעשה ונשמע / קיימו את התורה עד שלא ניתנה / אין מקרה במקרא / תורה מפי הגבורה / למה ניתנה התורה במדבר? / 

כנגד הזייפנים / סימנים לתורה / כ"ד כתבי הקודש / ספרים חיצוניים / בקשו לגנוז ספר קוהלת / חלוקת התנ"ך לפרקים / 

נצחיות התורה

פרק פט': תרי"ג מצוות



נספחים:

ביבליוגרפיה, מפתח הענינים, מפתח 

השמות, לוח ר"ת, למען הדיוק, (צרור 

מכתבים)

פרק צט': קידוש השם

יהרג ואל יעבור / דם כל אדם אדום / קידוש השם בחיים / חילול השם / בדורו של שמד / במרומי מצדה / כבוד בקלון 

המירו / קלון בכבוד המירו / התשעים ושלש / סדנא דארעא חד הוא

פרק ק': ימות המשיח

מחשבי קיצין / משיחים בישראל / דוחקי-קץ / משיחי שקר / חבלי משיח / אתחלתא דגאולה / משיח בן-דוד / מלכות בית 

דוד / לא ישא גוי אל גוי חרב / ימות המשיח / תם ונשלם

תורה חוזרת לאכסניה שלה / מספר היהודים בעולם / ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא / הבית השני נחרב מפני שנאת 

חנם / ואהבת לרעך כמוך / על ישראל ערבים זה לזה / ישראל חטיבה אחת / כל ישראל חברים

פרק צח': לוח השנה

אין שני מלכים משמשים בכתר אחד / מנין השנים בזמנים קדומים / אם ירצה השם / מנין השנים לבריאת העולם / הלוח 

העברי / סוד העיבור / חדשי השנה / ראש חודש / אדר שני / אור וחושך משמשים ב"ערבוביה" / התאריך הבין-לאומי / 

מוסיפים יום וגורעים יום / קו התאריך העברי / צום כיפור ביפאן יומיים / הלוח הנוצרי והלוח המוסלמי / הלוח הגריגוריאני / 

היום המוסף / היום הנעלם / מנין השנים לספירה

סוף דבר, עמ' 374

משכן לשכינה / מקום וזמן תפילה / בית-כנסת "מקדש מעט" / שויון ונקיון בתפילה / עזרת נשים / תפילות יום-יום / תפילה 

בציבור / ברכת הגומל / כהן, לוי, ישראל / שבט לוי חיל השם / זכויות הכהן / הגבלותיו של כהן / ברכת כהנים בצוללת

פרק צו': קהילות ישראל

קהילה בכל ישוב יהודי / צבור: צדיקים, בינונים, ורשעים / חורבן קהילות ישראל באירופה / ניתוק יהדות רוסיה מכלל 

ישראל / הגחלת הלוחשת / תפילה בשנת תשכ"ח / סמיכה / התואר "רב" / יורה-יורה, ידין-ידין / רבנים ודיינים / שוחטים 

ומוהלים / זובחי אדם עגלים ישקון

פרק צז': אחדות ישראל

שאלת חכם ותשובת נביא / נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה / נביאי האמת והצדק / נביאי שקר / השראה עליונה ורוח 

הקודש / שנתן מחכמתו לבשר-ודם / שמע האמת ממי שאמרה / חכמת יון ומלכות יון

פרק צד': עם הספר

זה ספר תולדות אדם / מצות כתיבת ספר-תורה / לימוד בספר לעילוי נשמת נפטר / לזכר עולם / ספר חצוב מספירת 

הנצח / עיר של סופרים / דף לדף מצטרף למסכת שלמה / דף יומי / פרק יומי / משנה יומית / הדרן / שריפת ספרים 

ואנשים / גוילין נשרפים ואותיות פורחות / "אנוסים" / גימטריאות ונוטריקון / אותיות מחכימות / פרקי גבורה חדשים 

מקופלים בר"ת / ארבעה נכנסו לפרדס / פרשנות על-פי פרד"ס / בדרך הרמז / בדרך הדרש / בדרך הסוד / תורת הח"ן / 

חידושי תורה מרבים ספרים / פסוק לי שמך / כשמו כן ספרו / כספרו כן כינויו / כבוד לספר

פרק צה': בית הכנסת

לא אלמן ישראל / תקופת הגאונים / ה"שולחן ערוך" / הנושאים ב"שולחן ערוך" / פוסקים / מנהג ספרד ומנהג אשכנז / 

ראשונים ואחרונים / הלכה למשה מסיני / הלכות והליכות עולם / ספרי שו"ת / דוגמאות של שאלות ותשובות

פרק צב': תקנות

חיים מתוקנים / הסמכות להתקין תקנות / חינוך חובה / פרוזבול / היתר עיסקא / מתקנותיו של רבנו גרשום / תקנה בדבר 

ירושת נדוניה / תקנה בדבר חכירת מיסים / "בני ישראל" דינם כבני ישראל / כל המוסיף גורע / מסורת סייג לתורה

פרק צג': נבואה וחכמה

פרק צא': הלכה


