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 תורת אמת )בראשית כז:כז( (  1)

ה  עקב אע"י   יורה כי בעת שהלך.  "בני   ריח"ולבסוף    "ריח בגדיו"   'נרה  מה שבתחיללהבין   . ה ריח בני וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר רא 
  וש שלא יכירוהו.קדביו הפני אבגדיו בנות את  ש כזה לר  שותו דבעל ע  נשבר בקרבוהיה לבו    .בגדיו. שלא יכיר אותו  את  ושינהלאביו.  

ח , רי גדיובח  רי   במדרש ו  צינגדיו. וכדמח ברי   הוו. וזבירת לב. עלה ריח שבלב נשבר הזהכאשר בא אל אביו  ו  .גידהבכ  והיה הדבר אצלו
ץ ריחו את הע  שכששובריםבשמים.    וכמו עצי .  לבו  שבירתריח    יצחק אע"הצמו. וזה שריח  עבעיני  גד  בוה כע"קב איינו שהי' יעהבוגדיו.  

 . ראה ריח בני . ואמר  עקבקדושת י עצם    יצחק  הריחדעתו.  ה לפי  מהבגידה שעש  יעקב אע"ה  לב  שבירתך ע"י  כ.  ף יותרנוד
 
   ( :ב ז צו,  רשת  )פ ויקרא רבה  (  2)

והכשיר באדם  פסל בבהמה עורת או שבור או חרוץ או יבלת    ,ר באדםכל מה שפסל הקדוש ברוך הוא בבהמה הכשי   אבא בר יודן א"ר  
שנאמר    כלי תשמישו שבוריםב"ה  אבל הקד  ,, א"ר אלכסנדרי ההדיוט הזה אם משמש הוא בכלים שבורים גנאי הוא לולב נשבר ונדכה

ר  "  ,(:גקמז  תהלים)  "לשבורי לב  הרופא"  ,(יט: לד  תהלים)  "קרוב ה' לנשברי לב" ה ֵלב ִנְשבָּ רָּ  ...   (:יט)תהלים נא  ..."ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשבָּ
 
 ( ' אות ט א" ) דצניעות רא  ל"ספ   גר"א טי ה קו לי (  3)
  רימה מסובבתבר והח"ל הוא הק. ויציאה לבלא נפש  להארנו רק אנחנו הוא גוף שש וננו  י רת ראשינו עטחרו  הבית יצאהשחרב  י מעת  כ

חר  רזו פיזור אהעצמות נפ בשר ורקב הנ לות עד ש חבורות וישיבות גדו יו, ומ"מ הבשרינויל מן עכו"ם האוכלים  צהעלניו ואין בידינו ל
  תנואמקב  רתרווד  אר אלא  נשבו העצמות ולא  רקנעד ש גוף  ל מעמידי השבישרא ח  ת"העצמות קיימות שהן הפיזור. ומ"מ עדיין היו  

 ערה רוח ממרום עלינו."ב( וי ני'  התנערי מאפר קומי כו' )ישע, "... ואנחנו מקוין עתה לתחיית המתים  רה אפנעשו
 
 ( נ " תר   , דברים ) שפת אמת  (  4)

רק הפי' שאין אנו מבינים ויודעין מה אבדנו  דנו לנו.  . ואין הכוונה על מה שאירע לנו הפורעניות. כי זה עו"זכור ה' מה הי' לנו"וכתיב  
 . כמה מעלות היו לנו ואיך נפלנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא  שר הוא זוכרבגלות. אבל השי"ת א

 
 ( ח : יא בראשית רבה ) (  5)

, וכיון שעמדו ישראל  כנסת ישראל היא בן זוגך  ב"הלכולן יש בן זוג, ולי אין בן זוג, א"ל הק  רבש"ע  : ב"ההק אמרה שבת לפני    י "שב תני ר
 זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנסת ישראל היא בן זוגך היינו דבור )שמות כ( זכור את יום השבת לקדשו.  ב"ההקלפני הר סיני אמר להם  

  
 "א ר ג סידור ה (  6)

ן , רק שבת לבד אי ץאר  ג' ו'ויום ב' וה' מים, ויום    ם אור,ברא בכי יום א' וד' נ  ",גנתת בן זו, הענין של כלה ידוע כמ"ש "לכל  כלהבואי  
 כן הולכין לקראת כלה ...ישראל, לג אלא  זולה בן  

 
 ( שמות לא:טז )   אור החיים (  7)

והכונה בזה לצוות שלא יהיה ,  ממתין ומצפה מתי יבאפירוש    ,"ואביו שמר את הדבר"עוד ירצה על דרך אומרו )בראשית ל"ז י"א(  ...  
וחפץ בדבר ותמיד יהיה ממתין    השבת כדבר טורח לצד מניעת מלאכת הרצון ומצוא החפץ אלא צריכין לשמוח בו בשלימות הרצון 

מצות השבת למרגוע הגוף ולעונג אשר יתענג אלא לצד עשית מצות    לשלול הכוונה כחפץ  ,"לעשות את השבת", ואומרו  ומצפה מתי יבא
 השבת ולא לתכלית המורגשות: 

 
 ( ת )בראשית ט:כ קובץ פרשיו (  8)

עצמו,    נחם אתכ כדי ל אבל על כל העולם. וא"  היהל, ונח  בוכולו אבד במלם  רם? הלא כל העוטע כח נ נך שכבגם היה  איזה פול:  יש לשא
לות  חם את עצמו מהאבנל  ור היה לנחס". וכי אלמרי נפש  ר לאובד ויין כ "תנו ש "א(  לי ל' )מש, וכפי שנשתות מיינוי לכדהוא נטע כרם  
  חרב, אין זה הזמן המתאיםאשר רואים שהעולם  כה וחרב.  ם שהי , שנח ראה עול מרראה לו? ונ ל העולםן כאובדוהצער שלו על  

ך  בכ  טאו של נח היהב. חאשר חרמחדש את    הרסוס, ולהקיםהנ  את  שקםולות  בנל  לבהתשומת  א  מלו להתנחם, אלא יש לתת את  
   .רםדגן נטע כ וע  במקום לזר, וחםלהתנם  רכי ש דרוד גם בחיפולם, היה טע כולו בבנין העוקוש  יותשהיה עליו להבשעה  ש
 
 יד( -:יג יד ) יחזקאל  (  9)
ם ְוִהשְ )י  ָ֑חֶּ ָּ֖ה ַמֵטה־לָּ ַבְַ֥רִתי לָּ ַ֔יהָּ ְושָּ לֶּ ִד֙י עָּ ִטִּ֤יִתי יָּ ל־ַמַַ֔על ְונָּ א־ִל֙י ִלְמעָּ ֱחטָּ ץ ִכִּ֤י תֶּ ֶ֚רֶּ ָ֗ם אֶּ ן־ָאדָּ ה: ג( בֶּ ַ֥ם ּוְבֵהמָָּֽ ָ֖נָּה ָאדָּ ַ֔ב ְוִהְכַרִתַ֥י ִממֶּ עָּ ָּ֣ה רָּ יּו )יד(    ַלְחִתי־בָּ ְוְ֠הָּ

ַּ֔ה ֹנָ֖  ה֙ ְבתֹוכָּ ֵא֙לֶּ ִשִּ֤ים הָּ ֲאנָּ ת הָּ ַ֔םַח  ְשֹלֹ֨שֶּ ם֙ ְיַנְצלָּ֣ו ַנְפשָּ תָּ ה ְבִצְדקָּ ִנֵיָ֣אל ְוִאיָֹ֑וב ֵהִּ֤מָּ ק:  דָּ ַ֥י ְיֹקִוָֽ ָ֖ם ֲאֹדנָּ  ְנא 
 
 ( יד )שם: רש"י  (  10)

ודניאל את בית המקדש או את עצמו תחלה    ,ראה העולם בנוי וחרב ובנוי נח    ,לפי שאלו שלשה ראו שלשה עולמות  -נח דניאל ואיוב  
 ... וכן איוב ראה את עצמו מיושב וחרב ומיושב    ,ל השרים סוף הושלך לגוב אריות וחזר לגדולתושר על כ 

 
   ( ' א כג פתיחת איכה רבה ) (  11)
 ...  לא היה אחד מהם יכול לזכור את תלמודואת מוצא כשגלו ישראל לבין אומות העולם    "וחשכו הרואות, "
 
   )שם(   קרבן  העדה   , ה"ה(   ד " פ ) תענית    ירושלמי   (21)

 קילקול חשבונות יש כאן אמר ר' תנחום בר חנילאי    ... יר  בתשעה לחדש הובקעה הע  'והובקעה העיר כת
 .אנכי עמו בצרה  ,לומר, כביכול, ולא רצה המקרא לשנות ממה שסמכו הם  ותמרוב הצרות טעו בחשבונ  -  קרבן  העדה 

 



 נתיב אהבת ריע )פרק א(   –נתיבות עולם  (  31)
את אחד אוהב כל מעשה ידיו אשר    דבר זה שאוהב הבריות הוא אהבת השם יתב' גם כן, כי מי שאוהבוכבר בארנו בפרק משה קבל כי  

את ברואיו ואם הוא שונא הבריות אי אפשר שיאהב השם ית' אשר    שר שלא יאהבעשה ופעל, ולפיכך כאשר אוהב את השם ית' אי אפ
 .... וכמו שבארנו  . וכן כבוד חבירו אשר נברא בצלם אלקים נחשב כבוד המקום,  בראם

 
 דליות יחזקאל )ח"ג עמ' רסט( (  41)

אין זו מדה גרועה של אכזריות שבעליהם  , אבות על בנים ובנים על אבות,  םיהה העוברת עלאהאכזריות שמתאכזרים האנשים בימי שו
, שאל"כ אין  כך, אלא הוא עונש חמור מאד על עבירה חמורה מאד, והראי' על כך היא הקינה "אם תאכלנה נשים פרים וכו'"  נתבעים על

ם לו, ועונש כזה בא רק על חטא שהוא יוצא מדרך  ואם היא "קינה" הרי שהיא עונש על החטא שקד   "כאן מקום ל"קינה" אלא ל"תוכחה,
אבל זה טעות, כי אין הדברים אמורים  ...   ]ואם תאמר א"כ הרי יש צד זכות לזכות גם את ה"קאפות" האכזרים בימי השואה...    הטבע

  [...  אלא דוקא באבות ובנים שאינם אכזרים בטבעם כלל אלא הן נשים רחמניות ואעפ"כ בשלו את ילדיהן 
 
 תאי( רא תלי ו ט, מהד : ח משה )דברים כ רת  תו   –חתם סופר  (  51)

אדם    בין   דומדקדקים מאה  ם כל האומאבפרט  ורו  גד חבי נל חמים  ור  חסדאיננו בעל    לבאת  במצודק מאד  ש מדקי רואים א  םאי"ל  
גרועים  מרם המה עם קדוש, כמה  ללים השם באחאז מבזים מאוד אותם ומים,  טובאינם    רוי ביהם בין אדם לחבירם אבל לחלמקו

יתר שאת,  סד המה בחמים ובחרבמדת האנושי באדרבה  אנושי מחייבם, אבל אם  ההשכל  ת  וכי המדות הטוב  ,הםי מדותב  המהושפלים  
ָ֖ר  ה ", וזםת מהללים ומשבחין אוו"  ארך אתפ באשר  ישראל  "נאמר    םהעלי   ,בח ולתפארתאזי היא לש דַֹ֔וש ַכֲאשֶּ ַ֥ק לֹו֙ ְלַעָ֣ם קָּ יְמך֙ ְיֹקוָּ ְיִקָֽ

ָ֑ך  ע־לָּ ְשַבָֽ ַ֔יך"  ", היינוִנָֽ ָ֣ק ֱאֹלהֶּ ת־ִמְצֹות֙ ְיֹקוָּ יו" ,  הה מעולשמיר" בין אדם למקום "שמור" בִכָ֣י ִתְשֹמָ֗ר אֶּ כָָּֽ ָ֖ ִבְדרָּ ַלְכתָּ ה הוא מ  ,רש חז"לדוכמו ש  "ְוהָּ
ָ֑יךום, אז "חרתה  א  ףום און מה הוא רחף אתה חנן אחנו לֶּ ָ֣א עָּ ָ֖ק ִנְקרָּ ץ ִכִּ֛י ֵשַ֥ם ְיֹקוָּ ַ֔רֶּ אָּ ל־ַעֵמָ֣י הָּ אּו֙ כָּ  " ְורָּ
 
 ( ד )עמ' קי" הלוי  בט  ש   –ב  רחמי הר ספר  (  61)

מקבל  כל מי שאינו  ש   ,נעשה מנהג רע בכמה קצוות מאמתנו הקדושה  ,נים בין אחיםדלשלח מ   ,ים כהיוםדנו הרבים אנו עובעונותי 
צון ה' שיהיו דעות שונות והשקפות  רה  זושוכחים ש   ,ים ולשון הרעדנדף על צוארו ושופכים דמו בכמה מיני מרנ  ,גו חוחיד אי השקפת  

שסבת שנאת חנם    ,זה אחד מעכובי גאלתנו ופדות נפשנושואין לי שום ספק    א,הונתו  חי רך בביתבבד ה'  עי ל אחד  וכ  ,ת בעולםשונו 
 של שם שמים ומלבישים הכל במעטה כאלו    ,ן אומר השבואי  ,נוני עדין מרקד ביני בן בית שרלח  ה הגורםי שה
 
 )עמ' ל"ו( ת  אבו   –ן  ציו חם  נ מ (  71)
ג( "המתפלל צריך  א נם )יומכין שלום. חז"ל אומרי להשופשרות כדי    ו לעשות ויתוריםני לע א  למדעבמילי  ם.  לו והב שלום ורודף ש א 
 פסיעות חרינו כמה  מענו לאמוכנים לפסוע לן אנו  לום אם אי לתת שכלו' א"א    ".וםלן שואח"כ ית  ,ופסיעות לאחורי ע ג'  פסי שי 

ן  נכונים למעלרמז שאנו  אלה,  גם מתנועעים ימינה ושמ. נוסף לזה אנו  ..  והתביעות שלנוות  שי גת מעט מן הדרר ולס התפשהיינו ל
 .קשניתהע  מדנתומבלי לזוז מאומה מע  םפי זקווים  מאלה ולא לעמוד איתננה ושמי לנטות י   השלום

 
 ד'(   ב, מאמר צ המ רגל  מוסר )ל שיחות  (  81)
ה  ה, כדי שתהא עזרלבית לחם לא הוליכ  אפי'רת וע"פ הדבור קבר את אמו בדרך אפשיעקב אמר ליוסף בנו, ש  רש"י "פ ויחי כתוב  ברו  ...
נשמה  ל  שגם אצ הרי  ליהם רחמים ...  בקשת עקברה ובוכה ומעל    יצאת רחלרך שם,  בוזראדן, והיו עוברים על דנהם  כשיגלה לבניה  ל

א"א  מכמה מקומות דברר  נתרך ממש ...  הדעל אם  רה  כך שלא תהא קבו  וראה כלעקתה נצ  יהה, לא תהפטירתכרחל לאחר  קדושה  
 בור צ  בנחמת  רואהוה  בור זוכצעצמו עם הר  המצע בנחמתן, וכל    רואהבצערן אינו  ף  צבור ואינו משתת ... "כל הפורש מה  להתבונן מרחוק

 
 ( מסעי ) ה  תפארת שלמ (  19)

מכלל דבעי  " )ירמיה ל:יז(ציון דורש אין לה" (לים קכב:ותה" )שאלו שלום ירושלים"צריך כל איש להשתוקק בכל לבבו על א"י וקדושתה כמ"ש 
ה  לא תסוב נחלה ממט"על לבו דברי הכתוב של והיינו כשישים האדם  , וענין התשוקה היא מועלת בעצמה על הגאולה העתידה ב"ב  . דרישה
מכ"ש שצריך  ...  מכ"ש בזמן הזה אשר בעוה"ר כל ארץ הקדושה היא תחת יד הישמעאלי' ויבלעוה זרים ויירשוה.. .  ו:ט(בר לד" )במ למטה

והנה ההתעוררת הלזה של תשוקת  . לעורר רחמי' על הארץ ועל קיבוץ גליות לתוכה בשמחה במהרהב"ה לקרוע לבב איש לצעוק ע"ז אל הק
 , מי' והרצון על הגאולה במהרהר למעלה הרחה בזה מעורהארץ כשתהיה באמת מעומק הלב שיאדיב באמת בנפשו על כבוד ארץ הקדושה הנ

הלא חיש מהר יעתר להם כי מה"ק אם תגבר התשוקה בלב איש מבנ"י אל הארץ ובנין ב ...  כמ"ש שאלו שלום ירושלים עי"כ ישליו אוהביך ב"ב 
שצריך לבקש מהש"י עליו להבנות במהרה וכל המתאבל על חורבן  ... הלא הוא בנוי ועומד הוא למעלה רק שצריך לבקש עליו להורידו 

אולה על קירוב הגשוב הנה פועל באמת זה למעלה  ירושלים זוכה ורואה בנחמתה כי כל האומר כן באמת בתפלה ולירושלים עירך ברחמים ת
שיש להבין למה  "על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת. ... ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם ( ",כג)דברים כט:כאוהוא שכת' ...  כנ"ל

ל ע"ז והם נו עיניהם ולבבם לשאואך הנה כמו שבארנו כי הדור ההוא אשר ית ?תלה הכתוב דוקא בדור האחרון ולא ישאלו זה קודם לכן
 ...  דאבו על חורבן הארץ וירושלים כנ"ל וע"י תשוקתם ודאבון נפשם על הארץ הנה יתעוררו הגאולה והם יהיו הדור האחרון קודם הגאולהי

 
 סה( ק -)עמ' קסד   קים לפר (  02)

עות  רשנכתבו על המאו  ים הדביםרק להגיד כי הספרוצה אני  ר  .שאי רהוו  יטומה שנעשה בתוך חומות הג  ראין זה עניני כאן לתא
  ,אותהרעה בכל עזוז נורמנית הרהג  כאן נתגלתה החיה  .ע שם במציאותר אף במקצת מן המקצת מכל מה שאי   האיומים בגיטו לא מיצו

  ארץ מיום הבראםוה  או השמיםרשאי לא  ר הוו  צחים בגיטורפה כאותם של כנופיית המרח  יות ותעלולי ראכז   מעשי   .ושיפלותה  ,נוולותה
  הגז וכבשוני   ואפילו תאי   ,ההשמדה  ופה אל מחנותרפסי אי ים נשים וטף מכל ארת שהובילו גבהמוו  ונות רני כי טובים היו קורסב....  

 ...  המצור  שא בשנותר וו  ים שנעשו ליהודי רהעינויים והייסו  רמאש  -פו חיים מליוני נפשות יהודים  רהאש שבהם נש
 
 :ז( תקנט ) י יוסף  ברכ (  12)

ד, יד( דכשישראל ראו דבט' באב   איכ"ר)  פט ע"ג( שהביא המנהג ונתן טעם למנהג כמשז"ל  )דף  זצ"לאר"י  ות לה הכונ   בספר ראיתי    בשו
, דאי לאו הכי לא היה ח"ו תקומה, ואז קבלו חו שמחה גדולהמושים ואבנים  הציתו אש בהיכל אמרו מזמור, ששפך חמתו על עצ  בערב

ולד המשיח  ששמע טעם אחר מהרב זצ"ל, כי במנחת ט' באב נ  דנראה לושם,    הרח"ומ כתב  ריך עוד. ואה. ונחמה, המנהג הוא טוב ונכון 
בנות דאחר חצות מתעסקות    כמים על רבותומצאתי כתוב דמזה הטעם לא מיחו חנא(, עש"ב.    הנקרא מנחם כמשז"ל )ראה איכ"ר א,

 י א לנשיטאלי קדום בערי א  בכל כחן לכבד הבית ולתקן המטות, וכיוצא מתקוני הבית, וזה מנהג


