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 חה( גי מים )פתי פל (  1)

אצל האדם בינו לבינו להזכיר לעצמו היגונות    אפילו  ה אינו מן המדהזכי    ,והנה עיקר המגילה הזאת לא לבד הסיפור מצרות שאירע לנו
ו  אמנם אם יספר ל  . ומכל שכן שיבא אדם לחבירו ויזכיר לו הצרות שאירע לו מימים ימימה  ,םי ש בסיפורי תועלת  כי מה    ,שאירע לו

 סיבת הצרות שאירע לו למען ישמור עצמו מהסיבות המביאות לידי הצרות הוא ראוי ונכון 
 
 קי"ט( מאמר    –טז  : כו בראשית  ון ) הדרש והעי (  2)

ד ]קיט[   ְמָת־ִמֶמֶּ֖נּו ְמא ֵֽ י־ָעַצֵֽ ִעָמָּ֔נּו ִכֵֽ ְֵ֚ך מ ֵֽ ֹּ֥אֶמר ֲאִביֶמֶֶ֖לְך ֶאל־ִיְצָחָ֑ק ל  ץ, לחחק ויחי' חיים של דב  רוהאשר עפ"י    פעמים רבות שמע עם ישראל  .ַוי 
כן  נרפים אתם נרפים, לכל עבודה לא תצליחו, ולז:  בוג וו בלעקורא אלי ץ אשר הוא גר בה,  ארהדוני  אכניו  ל ש , קועוני ומחסור  של  םחיי 
עשה  וי אשר יגבר ישראל  ראוי, שכהחפציכם להטיל עצמכם עלינו ולהיות לנו למעמסה. והי' אפוא מך זה  רים, וא לחן אחצפים אתם לש מ

ם  ארת לכל מדינה. אמנבכירים אשר המה לגאון ולתפהח מעשיו  צותו וכלל חרי גכבד יכבדוהו בניו הון ועושר,  פבח  סוףלאח  לי צחיל ... וי 
צצות  ד, עלוקות אתם המוכל הכבו  שר לנו עשיתם אתץ ... מאבאראתם    זרים...  ע  שמנאה ... והקול נעשן אש הקתאז  הוא, כי    כן לא  

והמכאיבות את  ף  הגוה המשברות את  ם יהי' לנו, ועוד מהקריאות האלללכת ואז שלוכם  רוח אתהאשר תשא  לכו לכם אל כל  את דמינו,  
ְלָתָ֨ה ְיה"נכבדו הדברים  ומה  .  נובארצות פזורכאן ומחר כאן  הנשמעות היום  ב,  הל ִיָּ֔ם לֹּ֥א ָמְצָאֶ֖ה  ָגֵֽ ָדָּ֔ה ִהֵ֚יא ָיְשָבֹ֣ה ַבגו  ֹ֣ב ֲעב  ר  ִֹ֙ניֹ֙ ּומ  ע  ּוָדָ֤ה מ 

חַ  ְלָתָ֨ה ְיה" .  :ג(אאיכה  " )ָמנָ֑ו  ִֹ֙ניֹ֙"  צד אחדה מרהודה יסבול ויאנח מי ",  ּוָדָ֤הָגֵֽ ע  ָדָּ֔ה"גם    ב'צד  מ ו, מחמת עניו ...  "מ  ֹ֣ב ֲעב  ר  , אם תרבה עבודתו  "מ 
ִיָּ֔םמרר חייו ... "תאה  נהקיעשה חיל ... ליח וויצ חַ "  כ"בך ו. בין כ.."ִהֵ֚יא ָיְשָבֹ֣ה ַבגו  באלפי שנות פזוריו  ... מה שקרה לעמנו    " לֹּ֥א ָמְצָאֶ֖ה ָמנָ֑ו 

לחם רוק פתיתי ה לזהבי אדם אלכי נוח לא  ם ...מיהית הנסיון ברבובנים ... וכן הורה אמנם גם ה הי' סימן לבזומעשיו ינו, אב ליצחק קרה גם 
 ... עשה חיל והי''ח ויליבר ויצ, יגפרער מ עתנכי העם הזה מ תםראוב ה לבם , אכן ידוביוןאעני וביד עם בה יח נדרומוח ב לתו
 
 א( : א )   יומא ירושלמי  (  3)

 כאילו הוא החריבו. כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו 
 
 ר נג'( שיחות מנחת אשר )מועדים ח"ב מאמ (  4)
מנו  ציא את עצהוול םקל מאוד להצביע על אחרי...  כאילו הוא החריבו מעלין עליו  הבריות( אלא  בפי  )כשגור  ו  דהוי חרב בימי בד  בל  זו  אל

דרך  ך לא כן א נו. ת עצמות תמיד על מעלדור, ולראי הפגעבהם את כל תמיד, לראות את חסרונם של אחרים ולתלות ך ריגילים אנו לל. כמן הכ
  "קמהינה ב ב לא נלמה בביטחון גמור  הם שיודעים שים רבנו מרגירבים מק, בדורנו... גם  "ר הזה!סע בשלי ה מר " אביא והנ... עמד יונה  ורההת

 ה! בשלנו הסער הז ך כל כולה בטעות יסודה.  . אני יםהיא מץ מדה ורחבה מה ארוכה מאר בים, החילונים ... הרשיטיסרב מים, הקונ... הרפור
 
 ( ט " פרק י ) מסילת ישרים  (  5)

צטער תמיד צער ממש על הגלות ועל  הנה ודאי צריך שי ה הזאת,  והנה החסיד כזה מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצותיו על הכונ
ויתפלל תמיד על  ...    ול לכבודו ית', ויתאוה לגאולה לפי שבה יהיה עילוי לכבוד השם יתברךהחורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכ

פני  יאמר אדם מי אני ומה אני ספון שאתפלל על הגלות ועל ירושלים וכו', המ. ואם  ת כבוד שמים לעילוי גאולת בני ישראל והשב 
ברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר  תפלתי יכנסו הגליות ותצמח הישועה? תשובתו בצדו, כאותה ששנינו )סנהדרין ל"ח(: לפיכך נ 

על זאת, ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא  יו בניו מבקשים ומתפללים  וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך שיהבשבילי נברא העולם,  
 .הנה הם עשו את שלהם והקב"ה שמח בזה  הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה,

 
 ( ה " נ רמז תש תהלים  ) ילקוט שמעוני  (  6)
עלה  ...    דם עובר עבירה ודואג, ולבו שח עליו אאמר רבי יצחק שהיתה משמחת כל הארץ,    ם מח:ג(תהילי )   "ש כל הארץף משויפה נו"

 . לו ויצא משם שמחלירושלים והקריב קרבן ונסלח  
 
 צ"ו( )פרק  קב הישר  (  7)

לבו כי בהיותינו על  אל    ולשים  ,ולהתאנח על אריכות הגלות המר  ,שכינהכי תדיר צריך האדם להתעורר בלב מר על גלות ה  : הכלל
והיינו קרובים אל    ",עם קדוש לה' "ים  נקרא  והיו ישראל  בכל יוםם הארה  היינו מקבלי   ,והשכינה היתה שורה בין הכרוביםאדמתינו  

ישראל הן נדחפים ונסחפים ומפוזרים בבל  מה שאין כן עכשיו    ,ות היו נחבאים ודחופים בעימקי תהוםוהקליפ  ,השכינה ואל הקדושה
מרמס תחת  ל  נוחוממש אנ...  הכבוד    להם כל  וחולקין   ,בהכנעה גדולה נגד בל אומה ולשון ות  ות הארץ ומכניעים עצמם בגלצופינות וק

כל מי שיראת  והיאך לא ישים אדם אל לבו    ,חטים ונשרפים על קדושת השםבית ישראל מוכים ונהרגים ונש   נוואנח...  כפות רגליהם  
 ?! ודו כינת כבלמען ש   מות העולםוגאלנו הקב"ה מידי אראל שי ישמות השייכים לגאולת  וין בתפלתו במקוכאלהים נוגע בלבו ל

 
 ( :יג, טז יא ) יחזקאל  (  8)

ָ֨ל ַעל־ָפַנַ֜י   ָ֑ת ָוֶאפ  ְיִהיֹ֙ ְכִהָּנְֹ֣בִאָּ֔י ּוְפַלְטָיֹּ֥הּו ֶבן־ְבָנָיֶ֖ה מ  לַוֵֽ ִרֹּ֥ית ִיְשָרא ֵֽ ֶ֖ת ְשא  ֶשָּ֔ה א  ִוָּ֔ק ָכָלהֹ֙ ַאָתֹ֣ה ע  ָנֹ֣י ְיק  ַמרֹ֙ ֲאָההֹ֙ ֲאד  ל ָוא  ל־ָגד֗ו   ...  ָוֶאְזַעֹ֣ק קו 
ִוק֒ ִכָ֤ ָנֹ֣י ְיק  ה־ָאַמר֘ ֲאד  ֗ר כ ֵֽ ֹ֣ן ֱאמ  ת  ָלכ  ִתֶ֖ים ָבֲאָרצָ֑ו  יצו  ִיָּ֔ם ְוִכֹּ֥י ֲהִפֵֽ ם   ָוֱאִהָ֤י ָלֶהםֹ֙ ְלִמְקָדֹ֣ש ְמַעָּ֔טי ִהְרַחְקִתיםֹ֙ ַבגו  ת ֲאֶשר־ָבֹּ֥אּו ָשֵֽ  ָבֲאָרצֶ֖ו 

 
 .( כט ) מגילה  '  גמ (  9)
 .אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבלאמר רבי יצחק:    "ואהי להם למקדש מעט,"
 
   ( תט '  סי ) ספר יראים  (  10)

דכתיב בפרשת בהר    ,וכיבוד  צוה בהכנס אדם למקדש או בבית הכנסת או לבית המדרש שינהג בהם מוראמורא מקדש. ויראת מאלהיך  
ומצינו בית    . לא ממקדשי אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדש פי' מן הב"הב( ,)ויקרא כו:   "את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו "סיני  



ואמר שמואל בר רב יצחק אלו בתי   ..." אהי לכם למקדש מעט  ו"פרק אחרון    במגילהואמרי'  ...    הכנסת ובית המדרש שנקראו מקדש
 ...   שבתי כנסיות ובתי מדרשות בכלל  "את מקדשי תיראו "למדנו כשאמרה תורה  כנסיות ובתי מדרשות ]שבבבל[  

 
 ( . צט ) בבא בתרא  גמ'  (  11)

ה"י  )ד  'תכיצד הן עומדין? רבי יוחנן ור' אלעזר, חד אמר: פניהם איש אל אחיו, וחד אמר: פניהם לבית. ולמ"ד פניהם איש אל אחיו, הא כ
 . שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקוםכאן בזמן    ,"קל   "?ופניהם לביתיג( "ב ג: 

 
 ( : נד ) יומא  גמ'  (  12)

, הוציאון לשוק ואמרו: ישראל הללו, שברכתן ברכה וקללתן  בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזהאמר ריש לקיש:  
 (" )איכה א:חכל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה"שנאמר  מיד הזילום,    !קללה, יעסקו בדברים הללו?

 
 ( ' ס ק   ק ס"   רה אור פרק תו   -תענית  ש ) הקדו של"ה  (  13)

 (: ח א( מיתת צדיקים מכפרת. ובפרק חלק )סנהדרין קיגובזה מתורצים שני מאמרים דסתרי אהדדי. רבותינו ז"ל אמרו )מועד קטן כ  קס.
ן מתעוררים  לא קשיא, כשאי   אלא  ? "מפני הרעה נאסף הצדיק"יה נז, א(  אמרו, צדיק אבד מהעולם רעה באה לעולם, שנאמר )ישע

 . וכשמתעוררים לתשובה אזי מיתתו מכפרת  לתשובה רעה באה לעולם,
 
 ( . נח דע )גיטיו  בן יהוי ( 14)

למה? אדרבה צריכין לשמוח זה ניצול מביאת שפחה וזו נצולה    ,געיית הבכיה הזאת שהיתה קשה וגדולה כל כך עד שיצאה נשמתם  הקש
דהא אין יודעים שאין   ,עיני האדונים נראין כאיש ואשתוכי עתה ידורו אח ואחותו צדיקים ואין יצר הרע ביניהם ול  ,מביאת עבד

דהם היו חסידים גדולים וגעו בבכיה גדולה כי ונראה לי בס"ד  ?!  כדרך כל הארץ ורק אחד מהם עקרמזדווגים זה בזה אלא חושבין שהם  
פי שהיה בשגגה חשו פן   זה נצטער על אשר קרא על אחותו בלילה שם שפחה וזו נצטערה על אשר קראה על אחיה שם עבד ואף על

עד שיצאה נשמתם וכל זה הוא ורו געו בבכיה גדולה וחזקה  פגעו בכבוד אבותם ובכבוד הכהונה והיה קשה עליהם דבר זה מאד ובעב
 .מתוקף החסידות שלהם

 
 מר ז'( מא   –דרש מרדכי )תשעה באב  (  15)

שהרי בית המקדש    ,באהבת חינם  קלכאו' בת"ב היו צריכים לעסו  ...  "וכו'  באב'  טב)סי' תקנד( "אין שאלת שלום    שו"עהיא בה  הל' פסוק
ת בין ים ביותר שגורמים לקירוב  דע ר פנים יפות, לשאול בשלומו, הם מהדברים הגדולחרב בשביל שנאת חינם, לקבל חבירו בסב

ָנֶ֖ "(  )ירמיהו ט:זיא  הנבתוכחת  ...    ר בשאילת שלוםוקא בת"ב נאסהבריות. מדוע א"כ ד ֹּ֥ץ ָשחּ֛וט ְלשו  ֹ֙הּוֹ֙  ח  ע  ם ֶאת־ר  ָ֑ר, ְבִפ֗יו ָשלָ֤ו  ם, ִמְרָמֹ֣ה ִדב 
ו   ֗ר, ּוְבִקְרבֶ֖ו  ָיִשֹּ֥ים ָאְרבֵֽ תשעה  שאילת שלום במות ואבד שמו. לכן נאסרת  בסתר ליבו הוא חושב מתי י ...  הוא שואל לשלום חבירו    "...  ְיַדב 

ביום הזה כדי ששאלת שלום תהיה  פת, כולה מרמה, עשה נא חשבון הנפש  ם, שאילת השלום שלך מזויי באב, יום אחד אל תאמר שלו
 מתוך אהבה אמיתית 

 
 עה פ"א( אולה וישו ג ר  ספ   –יים )ח"ה  ח ספר ה (  16)

מבני עמינו הם אשר כמעט מתייאשים מן הגאולה וחושבים עצמם כתושבים    שרביםלפי    ,הסבה השלישית הגלות המר הזה בעו"ה
בונה ביתו וסד אותו    אדם"  (: ב"ב ס)אמרו    "לז ור  .הקדושה אשר נשבע ה' לנו  ץרלא בא  ,נאים וחשוביםבתים  ובונים להם  בארץ האויב  

  כי שם וודאי   "כנגד הפתח  יוסף  ר"א"והיכן    ,רק שישייר אמה על אמה  ,פירוש שוודאי ראוי לאדם להרחיב קצת דעתו בדירה נאה  ,"בסיד
...   המקום שראוי לתת זכרון זה כדי שישים האדם אל לבו בכל עת זמן הגאולה שאז נצא מפתח בתינו ונעלה לירושלים עיר שמחתינו

קביעות דירתו  העושה    לא אמרו זה רק על  (: כתובות קי )  "נעשה כמי שאין לו אלקים וכאלו עובד ע"ז  ל"שכל מי שדר בחו"שאמרו  ז"ל  ור
לפי שכל מחשבתו הוא ששם יהיה ביתו עד עולם ושם תהא קבורתו כי אוה  "  הדר בחוץ לארץ"וזהו לשון    ,לארץ ומתערב עמהםבחוצה  

חלילה    ,אבל המצפה תמיד לישועת הגאולה ועינו ולבו שם כל הימים  .למושב לו שזהו וודאי כמו כפירה באלקי הארץ  "לישיבת חו
בשעת התפלה ומכוונים לבנו    י "מחזירים פנינו למזרח א  כענין שאנו  ,הכתוב כאלו דר ועמד בתוכהאדרבה מעלה עליו    ,שיהא כעובד ע"ז

ותם לא נפרדו  גם במ  ,אבל המחבבים את הארץ בחייהם ומצפים על הגאולה...  שנחשב כאלו אנו עומדים בה    .(ברכות ל)נגד ירושלים  
הניח לנו למשכון את אדונינו משה אדון הנביאים שגם הוא  ב"ה  והק  ,מאותה הקדושה שהיתה מצויירת וחקוקה על לוח לבם בחייהם

 עמו עצמות כל קווי ה' המצפים לישועתו   "כומי שיעלה את עצמותיו יעלה ג  ,אלא שחיבב את הארץ מאד  ל"קבור בחו
 
 ( 120-119ח"ב עמ'    –אדמו"ר מליובאוויטש )התוועדויות שנת שנש"א  (  17)

עונות כי אם מפני שכך גזר הקב״ה ללא טעם והסברה כלל בשכל וחכמת   רצויים שאינם באים בתור עונש על -ם בלתי ני ישנם עני 
 שמדת ששההובנד״ד:  ...    ״גזירה היא לפני״ואשר  ...״שתוק כך עלה במחשבה לפני״,  קיבא(  להריגתו של ר' עבנוגע  )  חז״ל ה. ובלשון התור

לא יכולה להיות בתור    -דוגמתה במשך כל הדורות  (  ולא תהי׳ ר״ל)שואה איומה שלא היתה    -מליון יהודים באכזריות הכי גדולה ונוראה  
אין לנו  !  כזה ונות בדור ההוא שיהי׳ בו כדי להצדיק ח״ו עונש חמורלא יוכל למצוא חשבון ע עונש על עונות, שכן אפילו השטן עצמו

ידיעת העובדה ש״כך עלה במחשבה לפני״... ובודאי ובודאי לא   שום הסבר וביאור )ע״פ חכמת התורה( כלל וכלל על השואה, כי אם
ישראל( כיון שנהרגו על קידוש ה' )בגלל    כלבפי  ם  ראי נק)כפי ש קדושים ם  הרגו בשואה  נהאדרבה כל אלה שו  .עונות הסבר דעונש על 

 מם. ד קום  , והשם ינ)יהודים היותם  
 
 ( י : א   ח " או ) ערוך השולחן  (  18)

וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך "בעשין מצוה י"ז מצות עשה לצדק את הדין על כל המאורע שנאמר    הסמ"ג כתב  
ואנחנו בני ישראל עיפי הזמן בלא מנוחה זה קרוב לשני אלפים שנה חייבים אנו לדעת שזהו הכל לטובתינו לזכך    .עכ"ל  "מיסרך וכו' 

הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו אמרתי   ,וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב"ט[  : יגכמו שאמר הנביא זכריה ]  ,אותנו
וביאור הכתוב להאמין באמונה שלמה שכל צרותינו וכל טלטולינו אינו על דרך הנקימה ח"ו אלא כדי    ,"עמי הוא והוא יאמר ה' אלהי

ואין לך אות ומופת גדול מזה מקיומינו זמן ארוך כזה    ,הרבות  דאל"כ כבר לא היתה ממנו שארית בכל משך ממאות השנים  ,לצרפינו
וראיה לזה שהרי בכל  ,  כאב המשגיח על בנו יחידו ומייסרו לטובתו   , דאין זה אלא מפני שהשגחתו יתברך עלינו לא סר ולא יסור אף רגע 

אמרתי עמי הוא "  ,ל עת צרה וצוקהכלומר כשאנו מתפללים אליו יתברך עונה אותנו בכ  ,"הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו"זמן הגלות  
כלומר שהרי אנו רואים שבכל זמן הארוך הזה עם בני ישראל הולכים בדרך התורה והמצוה והוא יתברך קורא אותנו    ,"והוא יאמר וגו'

 : עמי ואנחנו קוראים אותו אלהי ישראל


