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 איכה רבה (פתיחתא ב')) 1(

נטל את המקל  א'בנים, כעס על ה ב'... ר' יוחנן אמר למלך שהיו לו ) :טז"כה אמר ה' צבאות התבוננו וקראו למקוננות" (ירמיה ט
 י', כך גלו אמר אנא הוא דתרבותי בישאונטל את המקל וחבטו והגלהו,  ב'וחבטו והגלהו, אמר אוי לזה מאיזו שלוה נגלה, כעס על ה

כיון שגלו יהודה ובנימן כביכול אמר הקב"ה והשבטים והתחיל הקב"ה אומר להם את הפסוק הזה (הושע ז') "אוי להם כי נדדו ממני," 
" רשב"ל אמר למלך שהיה לו שני בנים כעס על הראשון ונטל את המקל וחבטו ופרפר ומת, התחיל מקונן (ירמיה י') "אוי לי על שברי.

יקוננו עליהם, כך אלא קראו למקוננות ו ,אמר מעתה אין בי כח לקונן עליהםעליו, כעס על השני ונטל את המקל וחבטו ופרפר ומת, 
הה"ד (ירמיה  כביכול אמר הקב"ה מעתה אין בי כח לקונן עליהםוכיון שגלו יהודה ובנימין ... גלו עשרת השבטים והתחיל מקונן עליהם 

ה" ותרדנה עיניהם דמע. ""עליהם" אין כתיב כאן אלא "עלינו," דידי ודידהון ,"ט:יז) "קראו למקוננות וגו' ותמהרנה ותשאנה עלינו נהי
  .דידי ודידהון. "ועפעפיהם יזלו מים" אין כתיב כאן, אלא "ועפעפינו," דידי ודידהוןאין כתיב כאן, אלא "עינינו," 

 
(2) Rav Aharon Lichtenstein (Leaves of Faith, v.2 pp. 138, 140) 
Finally, the suffering soul turns to the Ribono Shel Olam not only as Avinu she-ba-Shamayim but also as an ah letzarah, as … a fellow 
sufferer. There is strength, there is comfort in sheer commiseration, in the bare knowledge that somehow He, too, has been affected ... 
Awareness of the divine anguish serves to ameliorate the human … the Midrash perceives hurban ha-bayit and the attendant national 
exile as no less a divine, than a human, calamity … For us, commiseration with His troubles supports us as we see to transcend our own 
anguish. A neighbor of ours, Leib Rochmen, who lived through the Holocaust and wrote about it, once was asked by a pseudo-
philosopher guest where the Ribono shel Olam had been at the time. Looking her straight in the eye, he responded calmly, “Er iz geven 
mit unz” (He was with us). And, as he repeated the story, one sensed how much the awareness of that presence had sustained him.” 
 

   מדרש תהלים (קלז:ב)) 3(
כיון שהגיע ירמיהו לנהר פרת, ענה נבוזראדן ואמר ליה אם טוב בעיניך לבוא אתי בבל (ירמיה מ ד), חשב ירמיהו בלבו ואמר אם הולך 

געו כלם בבכיה אני עמהם לבבל אין מנחם לגלות הנשאר מהם, [יצא לו מהם], נטלו הגליות את עיניהם וראו את ירמיהו שפירש מהם, 
ואמר להם מעיד אני עלי שמים , שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו, ענה ירמיה צווחו רבינו ירמיהו הרי אתה מניחנו, שם בכוו

  .וארץ אלו בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון לא גליתם
 

  ג)"כ- בעניני בית המקדש (עמ' כ"ב –לקט רשימות ) 4(
פס מקום, ואם יש בכיה אחת עם כל השלמות, היו יכולים לחסוך את כל החורבן ... ברוחניות העיקר הוא האיכות. אבל כמות לא תו

ירמיה הנביא טען לישראל, רק עכשיו אתם בוכים על ההעדר! אבל אם הייתם בוכים על ההעדר בשעה שעדיין ראיתם את הבנין, עם 
שעולה על כל בכיות של כל אז היתה בכיה  כל הדרו עם כל השלמות, אם היו מרגישים את ההעדר, כשעדיין עומדים ליד בהמ"ק

. כיון שאם עומדים ליד השלמות ומרגישים את ההעדר, ההרגש הוא גדול מאוד, והבכיה הדורות, והיו חוסכים את את בכיות הגלות
  גדולה מאד, כנ"ל לגבי הזקנים [עזרא ג:יד]

 
 תוספות (בבא בתרא כא. ד"ה כי מציון תצא תורה)) 5(

כדדרשי' בספרי למען תלמד  ,ושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורהלפי שהיה רואה קד
והיה רואה שכולם עוסקים גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד לפי שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו  ,ליראה וגו'

  .ועוסק בתורה במלאכת שמים ובעבודה היה גם הוא מכוון ליראת שמים
 
 )ה"ה ה"יסודי התורה פ(רמב"ם ) 6(

 יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראלתנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם, כו"ם וכן אם אמרו להם ע... 
 
  ליקוטי מוהר"ן (סי' רמ"ז)) 7(

 .ְּדַהְינּו ֶׁשֶּנְחָסר ַהּנּון ֶׁשל ִּתיּקּון ְוַנֲעֶׂשה ֵּתיקּו ," ַהֶּנֱאַמר ַּבַּׁש"ס הּוא ְּבִחיַנת ְמֻחַּסר ִּתּקּוןֶׁש"ֵּתיקּוִאיָתא ַּבּזַהר ַהָּקדֹוׁש (ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ַצו כ"ז:): 
ְוַנֲעֶׂשה ִמֶּזה ְּבִחיַנת ִקינֹות ֶׁשהּוא  ,ֶּפֶפתֲאַזי ִהיא ִנְׁשֶּפֶלת ְוִנכְ  ,ְוַדע ֶׁשּזאת ַהּנּון ְּפׁשּוָטה ְּכֶׁשֶּנְחֶסֶרת ֵמַהִּתיּקּון ְוַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת ֵּתיקּו ַּכַּנ"ל

  .ַהַּנ"ל ִיְגָאֵלנּו ְוִיְתַהְּפכּו ַהִּקינֹות ְלִּתיּקּון, ְוִיְתַּתֵּקן ַהֵּתיקּו ’ה ,אֹוִתּיֹות ִּתיּקּון, ַרק ֶׁשַהּנּון ִנְכֶּפֶפת ַּכַּנ"ל
  
  איכה רבה (א:מה) ) 8(

ספניות מגדולי ירושלים להושיבן בקלון של רומי ... אמרו לנשים מבקשות אתון לכך, אמרו "על אלה אני בוכיה," אספסיאנוס מלא ג' 
? מיד האיר הקב"ה תאמרו אם משליכים אנו עצמנו לים אנו באים לחיי העוה"בלהם לאו, אמרו מה שדרכן לכך אינן רוצות אנו עאכ"ו, 

צולות ים," מבשן אשיב מבין שיני אריות אשיב, ממצולות ים, את עיניהם בפסוק הזה (תהלים ס"ח) "אמר ה' מבשן אשיב, אשיב ממ
 "עמדה כת ראשונה ואמרה  ... והשליכו עצמן לים, ורוח הקדש צווחת ואומרת "על אלה אני בוכיהכמשמעו, 

  
  אש קודש (עמ' כ"ג)) 9(

, והר"ז כמי שמוסר נפשו ה' לבד שהמוסר נפשו בעד ישראל גדול הוא מן המוסר נפשו בעדאפשר כי איתא בספרי כ"ק אא"מ זצוקל"ל 
  בעד בן המלך שרואים מזה שכ"כ גדולה אהבתו למלך, שלא בלבד שבשבילו מוסר נפשו רק גם בשביל בנו מוסר נפשו.

 
 (עשין סי' עד) "גסמ) 10(

הבלי העולם כבר דרשתי לגלות ירושלים אשר בספרד ולשאר גלויות אדום, כי עתה שהאריך הגלות יותר מדאי יש לישראל להבדיל מ
ולאחוז בחותמו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, ושלא לשקר לא לישראל ולא לגוים, ולא להטעותם בשום עניין, ולקדש עצמם אף 

וכשיבא הקדוש ברוך , "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית", שנאמר (צפניה ג, יג) במותר להם
הגוים בדין עשה כי הם אנשי אמת ותורת אמת בפיהם, אבל אם יתנהגו עם הגוים ברמאות יאמרו ראו מה עשה  הוא להושיעם יאמרו

ועוד כתוב (הושע ב, כה) "וזרעתיה לי בארץ" כלום זורע אדם כור אחד אלא למצוא  הקדוש ברוך הוא שבחר לחלקו גנבים ורמאים,



וכל זמן שהם מתנהגים בהן צות כדי שיתוספו עליהם גרים (פסחים פז, ב) כמה כורים, כך זורע הקדוש ברוך הוא [את] ישראל באר
ני מביא , הרשעים שנאמר (בראשית ו, יא) "ותמלא הארץ חמס." עוד אוהרי הקפיד הקדוש ברוך הוא על גזל. ברמאות מי ידבק בהם

ראיה מירושלמי דפרק אלו מציאות (ב"מ דף ח, א) שאומר שם רבנין סבייאי זבנין חד כרי דחטין ואשכחן ביה צררא דזוזי והחזירום 
 , וכיוצא בזה מספר שם מעשים הרבה מאבדת הגוים שהחזירום מפני קידוש השם:לההון דיהודאי-בריך הוא אלהם ואמרו הגוים 

 
 .)נ(נדרים גמ' ) 11(

עקיבא איתקדשת ליה ברתיה (דבר) דכלבא שבוע, שמע (בר) כלבא שבוע אדרה הנאה מכל נכסיה, אזלא ואיתנסיבה ליה. בסיתוא  ר'
. אתא אליהו אידמי להון אמר לה: אי הואי לי, רמינא ליך ירושלים דדהבאהוה גנו בי תיבנא, הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן מזייה, 

חזי הבו לי פורתא דתיבנא, דילדת אתתי ולית לי מידעם לאגונה. אמר לה ר' עקיבא לאנתתיה: כאנשא וקא קרי אבבא, אמר להו: 
 זיל הוי בי רב. אמרה ליה: גברא דאפילו תיבנא לא אית ליה

 
  אורות הקדש (ח"ג עמ' שכ"ד)) 12(

  םנשוב להבנות, והעולם עמנו יבנה, ע"י אהבהת חנואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו, ע"י שנאת חנם, 
 
 א:כד)איכה רבה () 13(

לה בן תשחורת ומת והיתה בוכה עליו בלילה, והיה רבן גמליאל שומע את מעשה באשה אחת שהיתה בשכונתו של רבן גמליאל והיה 
 , וכיון שהרגישו בו תלמידיו עמדו ופנו אותה משכונתו.   קולה, והיה נזכר חורבן בית המקדש, והיה בוכה עמה עד שנשרו ריסי עיניו

 
  שיחות מנחת אשר (מאמר מז')) 14(

, דאילו זכינו להשראת כאשר שומע הוא את שכנתו הבוכה בלילות על בנה הקטן שמת על פניה רואה הוא בבכי זה ביטוי לחורבן הבית
בנה  השכינה היה ילד זה משחק ברחובות ירושלים עם שאר ילדי ישראל ולא היה מת, ומשלא זכינו ואשה אומללה זו בוכה בלילות על

  .אין זה אלא משום שהקב"ה הסתיר פניו וסילק שכינתו מישראלהקטן 
  
 )ה:בראשית ט(דעת זקנים מבעלי התוספות ) 15(

יכול אפילו כמו אלו שמסרו עצמן לקדוש השם שלא יוכל לחבול בעצמו אם ... אזהרה לחונק עצמו ואמרו בב"ר ואך את דמכם וגו'. 
ומכאן מביאין ראיה אותן . .. ן ת"ל אך כי בשעת השמד יכול למסור עצמו למיתה ולהרוג עצמוהוא ירא שלא יוכל בעצמו לעמוד בנסיו

ששחט הרבה תינוקות בשעת השמד כי היה ירא שיעבירום על דת  'ומעשה ברב א...   ויש שאוסרין. ששוחטין התינוק בשעת הגזירה
ושש. ואמר אותו רב אם כדברי יהרג אותו רב במיתה משונה וכן והיה רב אחד עמו והיה כועס עליו ביותר וקראו רוצח והוא לא היה ח

 :נתבטלה הגזרה ואם לא שחט אותן התינוקות היו ניצולין "כהיה שתפסוהו עכו"ם והיו פושטין עורו ונותנין חול בין העור והבשר ואח
  
  מהר"ם בן ברוך מרוטנבורג (ח"ב סי' נט) –תשובות פסקים ומנהגים ) 16(

ת מהר"ם שיח' אם צריך כפרה על ששחט אשתו וד' בניו ביום הרג רב, בקופלניש עיר הדמים, כי כך ביקשוהו יען א ליהודי אחד שא
ל חי הנהרגים על קידוש ה', וגם הא רצה להרוג את עצמו במיתתם אלא - ראו כי יצא הקץף מלפני ה' והתחילו האובים להרוג בני א

מה אידון ביה, כו ידאי ההורג עצמו ע"י יחוד ד' רשאי לחבול בעצמו ...  מעשה בד' שהצילו ד' ע"י גוים. וכתב לו: לא יגענא שפיר 
מאות ילדים וילדות ... אבל  לשחוט אחרים צ"ע ראיה להתיר ...מיהו דבר פשוט זה התירו, כי שמענו ומצאנו שהרבה גדולים שהיו 

... וצור ישראל ינקום את נקמתינו  לת: אמרתי שעו מנישוחטין את בניהם ואת בנותינהם, וגם רבי' קולנימוס עשה כן בקינה המתח
  ונקמת תורתן ונקמת דם עביו השפוך במהרה בימינו ...

  
 .)עה(כתובות גמ' ) 17(
  אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותהב"ל: א"ר מיישא בר בריה דרי ,"ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון"

 
 רק נט')פ(ספר חרדים ) 18(
וידוע שעיקר שכר המצוה על השמחה  ,מצות ישיבת א"י כל עת ורגע שהאדם בא"י הוא מקיים המצוה זוכתב רמב"ן במנין תרי"ג ו

אם כן צריך היושב בארץ ישראל להיות שמח תדיר במצוה התדירה  ,"תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה"גדולה בה כדכתיב 
[אבל] הבאים לא"י ...  כדכתב רשב"י כל פקודא דלאו איהו ברחימו ודחילו לאו פקודא היא וגם צריך להיות ירא וחרד ,באהבתו אותה

ותבאו "עליהם הכתוב אומר  ,ואין שמים על לב כי הם בהיכל המלך ומורדים ופושעים ומרבים במשתאות של סעודת מריעות ומרזחים
ארץ ישראל להיות ירא שמים כפלי כפלים ממה שהוא  לכן כל אדם יחרד בבואו אל...  "ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה
 בחוצה לארץ וידע כי בבית המלך הוא יושב

 
(19) Rav Yehuda Amital, “Confronting the Holocaust as a Religious and Historical Phenomenon”  
Indeed, our mourning for the destruction of God’s House stands at the center of the fast day of Tishah be-Av. Yet there is a 
tragedy worse than the destruction of the Temple. […] A short time ago, someone said to me “I have gone through a great 
deal of Holocaust literature, and I now find it difficult to recite the Kinot of Tishah be-Av or to read Lamentations. 
Everything described there pales in comparison to the Shoah!” I replied to him: “Is this a problem? On the contrary, this is 
exactly how Tishah be’Av should be. If one does not feel that Lamentations and the Kinot pale in comparison to the Shoah, 
the only explanation is that he is suppressing the memory of the Shoah. 
 

  דרשה לחנוכה, תש"ב) –ק"מ -אש קודש (עמ' קל"ט) 20(
... ולמה זה נפגם איש כזה מיסורים אלו כעת יותר  הן אמת שיסורים כמו אלו שאנו סובלים עתה באות רק אחת לכמה מאות שנים

כל היסורים שעברו על ישראל מאז? ולמה כשלמד בפסוק, גמרא, מדרש, ושמע מצרות ישראל מאז ועד עתה לא נפגמה אמונתו מ
כי אלו האנשים שאומרים שיסורים כמו אלו עוד לא היו לישראל טועים הם, בחורבן בימה"ק, בביתר, וכו' היו כמו  –ועתה נפגמה 

  יענו תיכף ומיד מעתה ועד עולםו*), ד' ירחם ויאמר די לצרתינו ויושאל
אבל כהצרות משונות, ומיתות רעות ומשונות, שחדשו הרשעים הרוצחים [הג"ה: רק כהצרות שהיו עד שלהי דשנת תש"ב היו כבר, *) 

ינו , וד' ירחם עלהמשונים עלינו בית ישראל, משלהי תש"ב, לפי ידיעתי בדברי חז"ל ובדברי הימים אשר לישראל בכלל, לא הי' כמותם
  יום ועש"ק י"ח כסליו תש"ג. המחבר.] –ויצילנו מידם כהרף עין. 


