
מקור מס' 1 / ספר המאמרים תרפ"ח

המאסר והגלות בא לי על ידי הלשנת אחינו שונאינו . . 
האנשים הללו לא יכלו שאת את הפרחת שושנת יעקב 
בהרבצת תורה בכל מרחבי מדינתנו, אשר על כן בדאו 
עלי עלילות שוא לדכאני, ועם זה חס ושלום לעשות 

כלה בבית יעקב, היו לא תהיה.

מקור מס' 2 / המשך המכתב

לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא בי"ב תמוז, כי 
אם גם כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם 
את אשר בשם ישראל יכונה, כי כל איש ישראל )מבלי 
התחשב עם מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצוות( לבו 

תמים עם ה' ותורתו.

סוף  גירושין,  הלכות  לרמב"ם,  תורה  משנה   /  3 מס'  מקור 
פרק ב

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה 
שיאמר  עד  אותו  מכין  ישראל  של  דין  בית   - לגרש 

'רוצה אני' ויכתוב הגט והוא גט כשר.

ולמה לא בטל גט זה, שהרי הוא אנוס?

להיות  רוצה  שהוא  מאחר   - לגרש  רוצה  שאינו  זה 
מן  ולהתרחק  המצוות  כל  לעשות  ורוצה  מישראל 
העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש 

יצרו ואמר 'רוצה אני' - כבר גירש לרצונו.

מקור מס' 4 / ספר התניא, פרק ב

ונפש השנית בישראל, היא חלק אלוקה ממעל ממש.

מקור מס' 5 / ספר במדבר, פרק כ, יד, כא

וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום . . וישלח 
ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי:

מקור מס' 6 / ספר דברים, פרק ב, כו

ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון:

מקור מס' 7 / ספר שופטים, פרק יא, יז

וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום:

ספר במדבר, פרק כא, כא, פירוש רש"י על   /  8 מקור מס' 
הפסוק

משה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא 
הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל.

מקור מס' 9 / ספר מלאכי, פרק ג, ו

אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם:

מקור מס' 10 / שיחת ש”פ חוקת תשמ”ח

המציאות  את  וגילתה  גאלה  תמוז(  י"ב  )של  הגאולה 
האמיתית של כל יהודי - עצם נשמתו, אשר מצד זה 
"לבו תמים לה' ולתורתו"; ובאופן כזה שיהיה לו הכח 
ולבבו  נפשו  פנימיות  גילוי  לפועל  ולהביא  להשתמש 
לה' ולתורתו, בכל הכוחות והלבושים שלו ועד למעשה 
בפועל והרבצת התורה והיהדות - מכיון שגילוי העצם 
באמיתית הוא דווקא כאשר זה חודר בכל פרט ופרט 

מהאדם.
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