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Introduction 

Our heritage is an indivisible part of our identity as Jews. The lives of our sacred forebears 

and the values they cherished are embedded within our hearts and minds, and as their 

descendants, we honor their memory by emulating their righteous ways.  

Yet in our reverence for the past, the Jewish conscience of the twenty first century remains 

burdened by the echoes of the Holocaust of European Jewry just over seventy years ago. 

The bloodcurdling cries of six million Jews being gassed and burned, tortured and 

starved, gunned down and brutally murdered by the subhuman beasts of the Nazi 

regime, still reverberate with intensity in our collective conscience.  

These events are deeply disturbing for all Jews on a myriad of levels, and they have 

stimulated a revisiting of the fundamentals of our faith, in the effort to find a modicum 

of reason for this strikingly immense tragedy. Many have struggled to explain the reasons 
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for the Holocaust, with little satisfaction.1 This has led some to discard the traditional 

notion of a fair and just G-d, because the crimes visited against the Jews could not have 

possibly been executed by a G-d who is righteous and upright.2 Still others adopted the 

approach that the decline in Torah observance amongst European Jews was to blame for 

their fate.3 

The Rebbe rejected both of these attitudes and devoted considerable time4 to addressing 

.'" )ע"ז נ, ב(דניפרקינהו נגר ובר נגר לית' וואס קשיא מין אזא איז דאס לכאורה: "(30ע' שיחת י"א ניסן, )ב,  מוגה בלתי –שיחות קודש תשל"ג  1

 געקאנט האט כ"אעפ און דיין ויש דין יש אז זאגן זאל מען אז זיין דאס קאן אזוי ווי אז הידועה קשיא די "און:  )שם(שיחות קודש תשל"גראה גם  (2

 ט"השקו האריכות וכידוע 'וכו' וכו גאליציע אין און פולין אין' השני העולם מלחמת אין האחרון דור אין פארגעקומען זיינען וואס זאכן די אט פארקומען

 ".ל"רח דיין ולית דין לית אז מסקנא די דערפון זיין דארף עס אז זיי זאגן דאך מען מוז במילא, בזה

 וואס', השני עולם במלחמת שהיו ושמדות גזירות די צו בנוגע הידוע קשיא די וועגן ניסן א"די בהתוועדות פריער גערעדט האט'מ(: "101' ע) שם ועוד

 ".ובמילא וויל מען אויך שולל זיין דעם ערשטן האלבן פסוק", משפט יעשה לא" איז'ס אז קשיא די מיט מען קומט דעם אויף

 ראיתי. חמורה קושיא לי יש: "לו ואמר, באושוויץ מהמחנות שניצל יהודי ל"זצ א"להחזו שנכנס, נאמן איש לי סיפר(: "קכח' ע)ראה 'מעשה איש'  (3

-בית את להחריב הכח נבוכדנצאר לקח האיך, שואל אינך אמאי: "א"החזו לו ענה?" כזה דבר יתכן איך, מישראל ורבבות אלפים שנשרפו איך עיני במו

 ?" מארצנו ישראל כלל את ולהגלות המקדש

 אלפים עם מה אבל: "ושאל היהודי חזר. כאלו מעשים לעשות כח להם היה ולכן, מעלה של ד"בבי לכן קודם יצאה כבר שהגזירה, א"החזו לו והשיב

 כמה בעצמי שמעתי, בפולין" תרבות" ספר בתי כשהתחילו: א"החזו ענהו?" לשרפם להם היה כח איזה, פשעו שלא חלב וגמולי חטאו שלא שדים יונקי

 ז"הע שאצל משום", מולך" אותם קורא אני מדוע: "ח"הח והסביר". מולך" בשם אותם שכינה, באסיפות זאת שהזכיר בשעה חיים מהחפץ פעמים וכמה

 ". ישראל נשמות שורפים" תרבות" ספר ובבתי, ישראל גופי לשרוף רגילין היו המולך של

 וכשם. מדה כנגד במדה ישראל ילדי גופי את לשרוף א"לסט כח ניתן ז"עי ממילא, ישראל נשמות שרפו ששם כיון: "תשובתו את א"החזו המשיך ובזה

 באותה עונשם קיבלו, ישראל ילדי הטביעו שהמצרים וכיון, מדה כנגד מדה הנהגת דהיינו", עליהם זדו אשר בדבר כי" שכתוב המצרים אצל שמצינו

 בבחינת שהם ספר בבתי ללמוד נמסרו המקומות ובשאר בוילנא חרדיים מבתים ישראל מילדי שאלפים כיון, כאן גם כך - סוף בים טבעו והם המדה

 הגוף שריפת של מדה כנגד מדה באושוויץ נתקיים, איש החזון אמר, לכן, קיים וגוף נשמה לשריפת הדבר ונחשב, באונס וחלקם ברצון חלקם", מולך"

!"קיים והנשמה

(, השניה העולם מלחמת) האחרונה במלחמה הגדול החורבן למרות כי ואמר ל"ז מרן שהוסיף ל"זצ גריינימן שמריהו רבי הגאון וסיפרועוד שם )ע' קעו(: "

 היו בודדים איטליזים? כשר אכלו כמה? בוילנא המשפחה טהרת שמרו עדיין נשים כמה כי, איומה היתה ההתדרדרות כי, גדולים ברחמים עדיין זה היה

 (".א"שליט ברוך ר"הג מבנו... )וילנא בכל הראוי אחד רק היה ר"לתשב" חדר" ואפילו! כשרים

 שהביא העון את במטמונים ולבקש לחפש צריכין אין זה בדורנו(: "5הדבר בתנועת הציונות )שם ע'  וכ"ק האדמו"ר מסאטמאר בעל 'ויואל משה' תלה

 ושלא בחומה לעלות שלא השבועות על העברה ידי שעל מקראי שלמדו' בפי זאת לנו שהגידו, ל"חז בדברי ומפורש גלוי הוא כי, הזאת הצרה את עלינו

 השבועות על לעבור השתדלות מיני כל עשו והאפיקורסים המינים', הי כן ר"ובעוה. השדה וכאילות כצבאות בשרכם את מתיר אני ו"ח הקץ את ידחקו

 ".הזה הטמא לרעיון ישראל בני רוב לבות והמשיכו, הקץ דחיקת שזהו, הזמן קודם וחירות ממשלה מעצמם וליקח בחומה לעלות הללו

, המשמחים דברים וועגן ווי מערניט רעדן זאל מען אז זיין דאך דארף אזוי און, משתדל זיך איז מען אז סדר א דאך איז שיחות קודש )שם(: "בכלל (4

 דאך איז ספק ובמקום, ההכרח לפי ווי מערניט זיין מקצר מען דארף דעמאלט אויך און, בזה וכיוצא מאיסורא לאפרושי הכרח א דא איז עס אז סיידן

 דערפון, ישראל אהבת צו בנוגע הפסיד לא והן אפילו אז שבתניא לב פרק אין שרייבט רבי אלטער דער ווי בדוגמת, זיין מאריך ווי זיין מקצר אויף גלייכער

 מערער זאגן פון קצה דעם אין ווי קצה דעם אין בעסער איז המתעב דבר אין פעלן וועט זיין מקצר וועט ער אויב אז ההפכי צד דעם אין מובן אויך איז

 . זאגן דארף מען וויפיל

 די אויף זכרון ימי די פראווען אן הויבט מען וואס דערויף מיט בקשר הידועות טענות די פון ענינים די נתחדש אמאל ווייטער ווערט עס אז כ"אעפ

 אויף וואס, דבזוזי בזוזי פון האמור ל"רז מאמר דעם מיט קשר דער אויך איז דאס וואס' השני העולם מלחמת די לאחרי געווען איז וואס ל"רח מאורעות
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