בס"ד

ַא טרייסט בריוו פון הגה"ק ר"ר יהונתן אייבשיץ זצוק"ל צו אבלים און זיין משפחה
אויסשפרייטן זיינע פליגל אויף אייך,
ּ
זאל
זאל אייך טרייסטן און ָ
שלום רב צו מיין שוועגערין תחי' און אירע קינדער ,דער אויבערשטער ָ
צעבראכענע הערצער.
ָ
רזארגער און צו היילן אייערע
פא ָ
טאטע און ַא ַ
אייך צו זיין ַא ַ
גרויזאמען )שרעקליכן( צער און טרויער נישט שרייבן ,באמת איז מיר זייער שווער ,דיר מיט די ליעבע קינדער
ַ
איך קען ממש צוליב דעם
דערשלאגן ,און אין הימל וועט מען עדות
ָ
הארץ איז
ובפרט מיין פריינט כבוד מיכל שיחי' צו טרייסטן .מיינע אויגן רינען טערן און מיין ַ
טאג פון מיתת משה
געהאט ַאזויפיל צער און טרויער געפילן ,ווי אויף אים ז"ל .און אין ָ
ַ
האב איך נישט
זאגן ַאז אויף מיין ברודער ז"ל ָ
ָ
געמאכט ַא עקסטערן טרויער אויף אים
ַ
האב איך אים דערמאנט און
געזאגט ָ
פאלק מוסר ָ
דאס ָ
האב ָ
רבינו ביי די דרשה אין שול וואו איך ָ
האב איך נישט געקענט טרייסטן ווי
נאר אייך שוועסטער און קינדער ָ
בכל אופן גלייך ווי עס ּפ ַאסט און עס קומט זיך דעם חשוב'ן נפטרָ ,
געווארן מיט שווייגעניש פון פיל זיפצן )קרעכצן(.
ָ
פארשטימט
דארף צו זיין ,ווייל איך בין ַ
עס ַ
שטארקע
ַ
שטארק מצער .מיין שוועגערין תחי' איז ַאזוי אויך נישט קיין
ַ
פאר השי"ת און זייט זיך נישט צו
נאר איך בעט אייך :טוט כבוד ַ
ָ
מענטש ,און יעצט מוז מען אויף די קינדער מער ַאכטונג געבן ווי פריער ,מען מוז זיך מחזק זיין און ַאלעס ָאננעמען פון השי"ת מיט
האט ָאבער דעם אויבערשטן
פארלוירן ,איר ָ
האט איר ַ
טאטן ַא בשר ודם ָ
פארהיילטַ ,א ַ
געשלאגן און ער ַ
ָ
האט
ליבשאפט ,ער ָ
ַ
שטארקע
ַ
טאטע פון יתומים און שופט פון אלמנות[.
וואס ער ווערט ָאנגערופן דער אבי יתומים ודיין אלמנות ] ַ
באקומעןָ ,
פאטער ַ
פאר ַא ָ
ַ
וואס זענען מצליח אין תורה און חכמה און יראה און ביי געשעפטן זענען יתומים.
קלאר אין די וועלט ַאז די מערסטע קינדער ָ
מען זעט ָ
קלוגשאפט פון
ַ
האלטן איז די
בא ַ
פארבלענדעט און ַ
דערבארעמט דעם יתוםָ ,אבער ווי ַ
ַ
באזונדערע השגחה אויף זיי ווייל ער
הקב"ה גיט ַא ַ
וואס איז גוט ָאדער שלעכט? זענען מיר דען ַאזעלכע
האבן מיר צו וויינען אויף די מעשים פון הקב"ה? ווייסן מיר דען ָ
וואס ָ
די מענטשןָ ,
גענאדע מיט
ַ
ליבהאבער פון
ָ
ליבהאבער פון יתומיםַ ,אזעלכע
ָ
וואס הקב"ה איזַ ,אזעלכע רחמניםַ ,אזעלכע גוט טוערַ ,אזעלכע
חכמים ָ
וואס דער אויבערשטער איז? וועלכער
שפעטער געשען(ַ ,אזעלכע גומלי צדקותָ ,
וואס וועט ּ
רחמנותַ ,אזעלכע "רואים את הנולד" ]זעער ָ
געהאלטן ַאז
ַ
וואלט
נאר ס'איז פשוט ַאז ווען ער מיט זיין ג-טליכע חכמה ָ
ווארהייט ַאלייןָ .
רעמהארציגקייט און ָ
ַ
בא
איז די קלוגהייט און ַ
וואלט ער ָאן קיין ספק געבליבן
נאך ַארויסקומען דער קלענסטער טייל גוטס ָאדער מענטשליכע גוטס פון אים אויף די וועלטָ ,
עס קען ָ
שטראף און
ָ
ווארפט ַאוועק די
נאר איין גוטער טיילַ ,
ראן ָ
פא ַ
ראנן ,און ַאנטקעגן דעם איז ַ
פא ַ
שטראפן זענען ַ
ָ
לעבן .ווייל אפילו ווען ַאלע
טאן גוטס.
וועלט אויס צו ָ
זאגט
וואס טוט גוטס צו שלעכטע און גוטע[ און ווי דוד המלך ָ
דערפאר ווערט ער ָאנגערופן "הטוב ומטיב לרעים ולטובים" ]דער גוטער ָ
ַ
אין ספר תהלים "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" ]דער ַ
באשעפער איז גוט צו יעדן און זיין רחמנות איז אויף ַאלע זיינע
פאלק און
נאנטע ָ
פאר די יודן זיין ָ
ספעציעל ַ
אויסגעשלאסן פון זיין רחמנות און גוטסקייטָ ,אבער ּ
ָ
באשעפענישן[ .קיינער איז נישט
ַ
וואס הקב"ה איז
האט זיך געפירט מיט זיינע מצוות און מעשים טובים מיט תמימות און גלייכקייט ָ
פאר ַא מענטש וועלכער ָ
נאכמערער ַ
ָ
זאל לענגער לעבן .דער אויבערשטער ברוך הוא וברוך שמו צילט ַאלע אויגנבליקן אויפ'ן לעבן
וואס ער ָ
מער מדקדק אויף יעדע מינוט ָ
זאל זיך ָא ּפשיידן פון די וועלט .איז ָ
פונעם צדיק ,פיל מער ווי ווען ער ָ
האט
דאך ַאוודאי געוויס ַאז הקב"ה מיט זיין גענצליכע חכמה ָ
דאס
דאס איז די העכסטע טובה" ,יקר בעיני ה' המותה לחסידיו" ]עס איז שווער אין די אויגן פון השי"ת כביכול ָ
אויסגערעכנט ַאז ָ
האט ער דען
זאלן מיר זיך מצער זיין? ווילן מיר דען נישט ַאנערקענען די גוטס פון השי"ת? ָ
וואס ָ
שטארבן פון זיינע ערליכע[ .איז צו ָ
ַ
שטארבן
ַ
טאטעס
נאך זייער ַ
באזונדער אויף די קליינע קינדער יתומים ,וועלכע זענען ָ
נישט קיין מיטלייד און רחמנות אויף די ווייב און ַ
וואס געפינט זיך אין צער?
פאמיליע ָ
שאף ,נישט ווייניגער ווי די ַ
רבלאנדזשעטע ָ
פא ָ
געגליכן צו יונגע ַ
האט כביכול ווען דער צער איז ביי אלמנות
טראגט דען הקב"ה נישט קיין צער ווען דער מענטש איז זיך מצער? און פיל מערער צער ָ
ָ
ואס דינט עבודה זרה ומגדף ה' וועמען מען
האט אויך צער פון איינעם ו ָ
האבן נישט טועם געווען קיין טעם חטא .הקב"ה ָ
ויתומים וועלכע ָ
סאך מערער איז זיך השי"ת
נאך ַא ַ
זאגט השי"ת "קלני מראשי" )לשון פון צער( .און ָ
געהאנגעןָ ,
ָ
פארשטיינערט און
האט אים ביים בית דין ַ
ָ
טאגט ער כביכול מיט[ און ער איז נישט
סארט צער ,ווי עס שטייט "בכל צרתם לו צר" ]אין ַאלע זייערע צרות וויי ָ
זא ָ
מצער כביכול ביי ַא ַ
וואלט נישט
פארשטיין ַאז ווען ער ָ
וואס קען נישט ענדערן זיין צער ,ער קען ַאלעס ענדערן .דעריבער איז לייכט צו ַ
ווי ַא בשר ודם ָ
זא צער נישט
וואלט ער ַאוודאי ַא ַ
דאס ַאוועקנעמען דעם נפטר פון די וועלט איז ַא זיכערער חסד ָאדער גוטסָ ,
פאראויסגעזען ַאז ָ
ָ
ווייטאגן(.
ָ
נאר לטובה ,אפילו ווען עס קומט ָאן ַא צווייפל מיט גרויסע שמערצן )
האט אויסגערעכנט ַאז די צרה דינט ָ
נאר ער ָ
דורכגעפירטָ ,
לאזן
קטאר ָ
דא ָ
פאדערונג פונעם ָ
קראנקער מוז זיך לויט די ָ
שטראפןָ ,אדער ַא ַ
ָ
בא
פאר זיין רבי אים צו ַ
דאס קינד ווערט געברענגט ַ
ַאזוי ווי ָ
ווייטאג און זיי
ָ
קראנקן שרייען פון
דאס קינד ָאדער דעם ַ
לאזן זיי זיכער ָ
דעמאלט ָ
ָ
שאפט גרויסע שמערצן,
וואס ַ
האנדלונג ָ
בא ַ
מאכן ַא ַ
ַ
פאל ַאן אכזריות.
זא ַ
קראנקן ַא טובה ,און דער רחמנות אין ַא ַ
פאר'ן ַ
פאר'ן קינד ָאדער ַ
דאך איז עס ַ
האבן מיטלייד ,און ָ
מוזן גלייכצייטיג ָ
וויבאלד עס איז לטובה
ַ
זארגן,
טראץ דעם צער און די ָ
פארמיידט נישט דעם אומגליק ָ
ַאזוי איז אויך ביים מלך מלכי המלכים הקב"ה ,ער ָ
דא פיל
וואס גוט איז? ס'איז ָ
וואס ווייסן מיר דען ָ
פארשטייען עס נישט ,ווייל ָ
כאטש מיר ַ
פאר די ריינע נשמה פונעם נפטר און די יתומיםָ ,
ַ
גרויזאמען צער און ליידן פון זייערע קינדער
ַ
נאכדעם ווערן זיי ווידער געזונט ,דערלעבן זיי ָאבער ַא
קראנק און ָ
מאמעס וועלכע זענען ַ
ַ

האט
וואס העלפט עס? הקב"ה ָ
געשטארבן ,און ָ
ָ
וואלטן בעסער שוין געווען
מאל וואונטשן זיך ַאנדערע אויב זיי ָ
סאך ָ
שפעטער ,און ַא ַ
ּ
האלט ָאבער ַאנדערש,
זאלן לעבן און דערלעבן צער לכפרת עוון ,און אויב ער ַ
פאר זיי ַאז זיי ָ
דאס בעסטע ַ
איינמאל גערעכנט ָ
ָ
דעמאלט
ָ
האט אים נישט ריכיג געפירט אין גלייכע
וואס פירט אים ַאז ער ָ
זאל ַא בלינדער שרייען אויף דעם מענטש ָ
וואס ָ
שטארבט דער מענטשָ .
ַ
וועגן ,אין דער צייט ווען ער איז בלינד און זיין פירער זעט? מיר זענען קעגן הקב"ה ַאלע בלינד און הקב"ה זעט" ,צופה ומביט עד סוף כל
האבן מיר צו וויינען און צו שרייען אויפ'ן טויט פון ַא מענטש? ווער
וואס ָ
הדורות" ]השי"ת קוקט און זעט ביזן ענדע פון ַאלע דורות[ָ .
האט זיך
וואס מען ָ
יאר ָ
האט געלעבט ַאכציג ָ
וואס ָ
זאל לעבן? ּפונקט ווי ַא מענטש ָ
ווילאנג ער ָ
ַ
צוזאג( פון הקב"ה
מאך ) ָ
האט דען ַאן ָא ּפ ַ
ָ
שטארבט ביי דרייסיג
ַ
זאך קען מען זיך נישט מצער זיין ווען איינער
געשטארבן ,די זעלבע ַ
ָ
שטארק מצער צו זיין ווען ער איז
ַ
נישט ַאזוי
גארנישט.
יאר איז עס אויך ווי ָ
זאל לעבן טויזנט ָ
פארן מענטש איז ַאלעס איינס ,ווען ַא מענטש ָ
יאר ,ווייל ַ
ָ
גאנץ שיינעם חלוםַ ,אנדערע וועקט מען אויף אינמיטן
לאנג און חלומ'ען ַא ַ
שלאפן ַ
קען מען זיך דען מצער זיין אויף ַא חלום? מענטשן ָ
חלום ,זיכער ָ
האט אים אויפגעוועקט אינמיטן חלוםָ ,אבער צום סוף איז עס נישט קיין ריכטיגער צער ווייל
האט דער מענטש צער ַאז מ' ָ
שלאפן דורך דעם
גארנישט מיט נישטַ .אזוי איז די וועלט אויך ווי ַא חלוםַ ,א טייל וועקן זיך אויף אינמיטן חלוםַ ,אנדערע ָ
דער חלום איז ָ
גאנצן חלום ,און ַא טייל דעם גרעסערן חלק פונעם חלוםָ ,אבער צום סוף איז ַאלעס איינסַ ,א חלום איז ַא חלום.
ַ
ווייטאג,
ָ
פאר זיך מער ווי צער יגון ואנחה ]
דאך נישט ַ
זאלן מיר זיך מצער זיין אין דעם גלות אויף ַא מענטשנס טויט ,וואו מען זעט ָ
וואס ָ
ָ
פארשטויסן פון זיין ליבע מוטער ,די שכינה .מיר זענען
פאלק ישראל וועלכער איז ַ
טרויער און קרעכצן[ פון אונזער הייליג ָ
ַ
נאר
וואס ווערן געטריבן פון איין עק צום ַאנדערן ,אונזער לעבן איז ָ
שאף ָ
רבלאנדזשט ווי די ָ
פא ָ
ַ
וואס מען פירט
געצא ּפלט ַאזוי ווי איינעם ָ
שטארבן מיר ,ווערן
ַ
נאר שרעק צרות און בהלות ,אויב ָאבער
האבן אויף די וועלט ָ
געשטארבן זענען מיר ַאלע ,מיר ָ
ָ
צום טויט ח"וַ ,אזוי ווי
דאס הייסט "תחיית המתים" ַ -אז מיר וועלן אויסגעלייזט ווערן פונעם קבר און וועלן
דערנאך ווידער אויסגעלייזט פונעם קברָ ,
ָ
מיר
דארט איז
דארט איז ַא וועלט פון שמחהָ ,אן קיין שום טרויערָ ,
רעכטפארטיגָ ,
ָ
קומען לעבעדיג צום עולם האמת וואו ַאלעס איז אמת און
ָ
נאר ַא
קיינמאל נישט מידָ ,
ָ
שלאף
ַ
קיינמאל נישט
ָ
מען
לעמאל "באור פני מלך חיים" ]ביי די ליכטיגקייט פונעם לעבעדיגן קעניג דער
באשעפער[.
הייליגער ַ
דאס לעבן ,מיינענדיג ַאז זיי וועלן ַארויסגיין פון די פינסטערע וועלט און ַאריינגיין אין
פארצייטנס פיל גויים זיך ַאליין גענומען ָ
האבן ַ
עס ָ
באפוילן "ונשרמתם מאד לנפשותיכם" .ער ווייסט ווען ס'איז
רבאטן ,און אונז ַ
פא ָ
דאס ַ
האט אונז ָ
די ליכטיגעָ .אבער דער אויבערשטער ָ
שטארבן ,ווען ס'איז דער ווילן פון השי"ת.
ַ
שטארבן ,דעריבער לעבן מיר  -און מיר
ַ
צייט צו לעבן ָאדער צו
טאטן ז"ל,
פאר אייער ַ
זאגט דעם קדיש ַ
נאך גרעסער ווי איר ָ
דאס איז ָ
דערפאר ,שוועסטער און קינדער :גיט ַאכטונג אויף אייער געזונטָ ,
ַ
דאס ווערט ביי
ליבשאפטָ ,
ַ
עס איז ַא גרעסערע מצוה ַאז איר היט אויף אייער געזונט און איר נעמט ַאלעס ָאן פון הקב"ה מיט גרויס
השי"ת זייער חשוב אויפגענומען.
דארטן ,איז
טאן ָ
עטוואס צו ָ
ָ
נאך
האבן ָ
וויבאלד ער זעט ַאז זיי ָ
ַ
פאר זיינע צוועקן,
וואס שיקט זיינע קנעכט צו ַאנדערע מדינות ַ
ַא קעניג ָ
גארנישט וויכטיג ,ווערן זיי גלייך
דארט שוין צו ָ
האלט ער ַאז זיי זענען ָ
דאך דער קעניג ַא שוטה אויב ער רופט זיי צוריק .אויב ָאבער ַ
ָ
פאררעכטן און דינען די הייליגע עבודה פון הקב"ה ,און אויף דעם זענען מיר
דא אויף די וועלט צו ַ
ַאהיים גערופןַ .אזוי זענען מיר ַאלע ָ
וואלט ער זיכער דעם מענטש נישט
אויפטאן אויף די וועלט ָ
ָ
עפעס
נאך ּ
נאר זען ַאז איינער קען ָ
זאל ָ
געווארן .אויב הקב"ה ָ
ָ
געבוירן
פארשטייען מיר דען נישט ַאז
געשטארבןַ ,
ָ
זאלן מיר וויינען ַאז ער איז
רוואס ָ
פא ָ
ַאוועקגענומען פון די וועלט צום עולם הבא .דעריבער ַ
באטרויערן דעם טויט פון ַא מענטש ,דער טויש פון ַא
דארף מען ַאוודאי נישט ַ
דער עולם הבא איז בעסער ווי דער עולם הזה? וממילא ַ
דאך ַא גוטער טויש.
פארבייגייענדע וועלט אויף ַאן אייביגע וועלט איז ָ
ַ
וואס עס זענען איבערגעבליבן יתומים ואלמנות ,צי קען דען ַא מענטש ע ּפעס העלפן? איז דען ַא
זאלן מיר וויינען אויף דעם ָ
און אויב ָ
וואס
מענטש פעאיג זיך ַאליין צו געבן הילף? און פיל ווייניגער קענען זיך העלפן ַא ווייב און ַא קינד ,די הילף פון מענטשן איז נישט גוטָ .
געהאלפן .ער לעבט לעולמי עולמים,
ָ
פאלש איז די הילף פון ַא מענטש ,אויב העלפט הקב"ה ,איז
וואס קענען מיר העלפן? ַ
זענען מיר און ָ
טאקע ,און
דארף נישט קיין מיטהילף פון מענטשן ,ער קען ַאליין העלפן יתומים און אלמנות און ער העלפט זיי ַ
ער איז חי וקיים ,ער ַ
טאטן פון די משפחה.
ס'איז אים נישט נויטיג די מיטהילף פון ַ
און אויב מען וויינט ווייל עס טוט אונז וויי ָ
נאטור פון די פעלקערָ ,אבער נישט
דאס איז דער וועג און ַ
נאכ'ן נפטר ,איז אויך נישט גוטָ ,
צוזאמען צום גן עדן און עולם הבא.
נאכדעם קומען מיר ַאלע ַ
פאלק ישראל עם נושע בה' ,וואס ָ
דער וועג פונעם ָ
לאנג אין דער
וואס שיקט קינדער פון זיינע שרים אין ַאנדערע לענדער זיי צו ערציען ,קינדער פון הויכע שרים בלייבן נישט ַ
ַא קעניג ָ
האט זייער ליב ,רופט ער צוריק צו זיך,
וואס הקב"ה ָ
לאנג אין די פרעמדע לענדער .דעם ָ
האלט מען ַ
דאקעגן שלעכטע קינדער ַ
פרעמדַ ,
זאלט זיך
פאררעכנט צום אויבערשטן אייער ָג-ט ,איר ָ
זאגן מיר "בנים אתם לה' אלקיכם ,לא תתגודדו" ]קינדער זענט איר ַ
דעריבער ָ
צוריקגעגאנגען צו זיין
ַ
נאר ווי ַא קינד איז
דאס איז ָ
שטארבן ָ
ַ
דארפן זיך נישט מצער זיין פון ַא מענטשנ'ס
נישט רייסן ָאדער פליקן[ ,מיר ַ
יאר צוריק ווען ער
ליבשאפט .עלף ָ
ַ
שטארקע
ַ
דא זיך ַאזוי מצער צו זיין? מיר מוזן ַאלעס ָאננעמען פון השי"ת מיט
וואס איז דען ָ
פאטערָ ,
ָ
געשטארבן
ָ
דעמאלט געווען
ָ
וואלט ער שוין פון
גענאדע פון השי"ת ָ
ַ
דאס גרויסע רחמנות און
איז געווען אין ַא גרויסע סכנה ,ווען נישט ָ
דאן געווען? עס שטייט אין
וואס ער איז ַ
דערבארעמדיגער ָ
ַ
פארגעסן ,נו שוועסטער ,איז דען הקב"ה נישט יעצט אויך דער זעלבער
און ַ

געהאלטן ַאז
ַ
האט יעצט
פארענדערט ,ממילא איז לייכט ָאנצונעמען ַאז ער ָ
פסוק" :אני ה' לא שניתי"  -ער ברוך הוא וברוך שמו איז נישט ַ
רהאן.
פא ַ
מער רחמנות פון דעם )ווי צונעמען דעם נפטר פון די וועלט( איז נישט ַ
הארץ וועט ווידער
צעבראכן ַ
ָ
איך בעט דיר שוועסטער :זיי רואיג און השי"ת וועט דיר דערלעבן פרייד ביי דיינע ליבע יתומים ַאז דיין
וואס מיר זענען מחוייב ַאלע טעג צו געדענקען און צו
בראך פון ציון און ירושלים ָ
גאנץ ווערן .הערצליכע שוועסטער ,זיי געטרייסט מיטן ָ
ַ
געשטארבן און מיר זענען ַאלע
ָ
מאן ווי
פאר אונז אידן איז דער ַ
מאןַ ,
דאס איז גלייך ווי עס וויינט ַא פרוי אויף איר יוגענט ַ
באטרויערןָ ,
ַ
זאגט אונז )אין איכה( "יתומים היינו ואין אב ,אמותינו כאלמנות" ]מיר זענען ַאזוי ווי יתומים וועלכע
יתומים און אלמנות .ירמיהו הנביא ָ
רבלאנדזשעטע אין דעם גלותָ ,אן ַא מנהיגָ ,אן
פא ָ
נאך זענען מיר ווי ַ
מאמעס זענען ווי אלמנות[ ,דערצו ָ
טאטן ,אונזערע ַ
האבן נישט קיין ַ
ָ
געווארן,
ָ
בארויבט
וואס מיר זענען דערפון ַ
ַא כהן גדול ,סנהדרין ,נביאים ,אורים ותומים ,מזבח ,און ַאלע ַאנדערע טייערע גלוסטענישן ָ
באמת שוועסטער ,ווער עס איז ָ
הארצן די צושטערונג פון
איבערגעטראכט און ַאריינגענומען אין ַ
ַ
וואלט זיך ערנסט
נאר ַא איד ,ווען ער ָ
זא
געווארן פון ַא ַ
ָ
וואס מיר זענען דערנידערט
דאס לעבן צוליב דעם ָ
ציון און ירושלים ,איז גענוג וואונדער ַאז ער נעמט זיך נישט ַאליין ָ
רבאטן ,און מיר זענען מער
פא ָ
טאן איז ַ
דאס צו ָ
נאר אונז ָ
לאנגָ ,
גרויסע הויכקייט אין שפלות און אין גלות וועלכער געדויערט ַאזוי ַ
געווארן אויפ'ן
ָ
וואס איז אויסגעצייטיגט
געטרייסט ַאז השי"ת וועט אונז זיכער העלפן בנחמת ציון ווען די צייט וועט קומען .ווי ַא פרוכט ָ
וואס איז ָא ּפגעריסן פונעם בוים איידער איר צייט .און ַאזוי ווי די הילף איז צו
האלט זיך לענגער ווי ַא נישט-געצייטיגטע ָ
וואס ַ
בויםָ ,
ָ
סאך מער העלפט הקב"ה ַאלע
נאך ַא ַ
האפן ָאן ַא צווייפלַ ,אזוי ָ
ָ
נאר
צעבראכענע הערצער .ער טרייסט ַאלע יתומים און אלמנות ,געדענק ָ
קיינמאל נישט.
ָ
לעמאל ַאז דעם אויבערשטענס רחמנות ענדיגט זיך
ָ
ַא
יאר איינע גרעסער פון ַאנדערן ,און ָאן ַא צווייפל וועט זיך הקב"ה
דאס ָ
ובעוונותינו הרבים די צרות רבים זענען חצי נחמות ,זיי זענען ָ
פאלן ,זיי זיך נישט מצער אויף די וועלט וועלכע איז
לאזן ַ
דערבארעמען ווייל ער איז דער מרחם יתום .ער וועט דיר נישט ָ
ַ
אויף דיר
גארנישט[.
גארנישט מיט ָ
באמת לויטער הבל הבלים ] ָ
ַ
האט ָאבער
עס איז געווען ַא גרויסער קעניג  -דריוש  -וועלכער איז געווען ַאן איינציגער זוןַ ,אזוי ווי ער ָ
שטארבן זייער
ַ
פאר'ן
געהאלטן ַ
שטארבן ביז איינער וועט קומען
ַ
נפאנגען צו וויינען אויף זיין
טארן נישט ָא ַ
מאמע ַאז זיי ָ
נגעזאגט די פרוי און זיין ַ
ָ
האט ער ָא
יונגָ ,
נאך זיין טויט
באוויינען זיין יונגן לעבןָ .
זאלן זיי ָאן אויפהער ַ
דעמאלט ָ
ָ
דאס וועט געשען,
זאך אויף אים ,און ווען ָ
דערציילן ַא שלעכטע ַ
געהאפן ַאז איינער וועט קומען און דערציילן
ָ
האבן
נזאג פונעם קעניג ,און ָ
האלטן דעם ָא ָ
איינגעהאלטן פון וויינען כדי צו ַ
ַ
האבן זיי זיך
ָ
דאס איז ַאנערקענט
קיינמאל נישט געקענט וויינעןָ .
ָ
האבן זיי
עפעס שלעכטס אויף איםַ .אזוי ווי ָאבער קיינער איז נישט געקומעןָ ,
ּ
נאר אויף די מעשים פון דעם מענטש,
דארף נישט וויינען אויף דעם טויטָ ,
קלוגשאפט ,ווייל מען ַ
ַ
פאר ַא גרויסע
געווארן פון ַאלע חכמים ַ
ָ
האט מען נישט קיין שום סיבה צו וויינען.
זאךָ ,
שטארבט און מען געפינט נישט אויף אים קיין שלעכטע ַ
ַ
וממילא אויב דער מענטש
נאמען
געווארן מיט ַא גוטן ָ
ָ
דעריבער שוועסטער און קינדער :מיט דעם וויל איך שליסן מיינע ווערטער ,זייט בשמחה ַאז ער איז נפטר
דאס
כזאגן ַאלעס גוטסָ .
נא ָ
נאך אים ַאלע חכמים ָ
"ואיזהו בן עולם הבא כל שכנגד זקניו כבוד" .וועלכער איז ַא בן עוה"ב? אויב עס וועלן ָ
וואלט נישט
וואלט לענגער געלעבט צו ער ָ
זאל מען וויינען און שרייען ,ווער ווייסט ,אפשר אויב ער ָ
וואס ָ
געשטארבן .צו ָ
ָ
הייסט גוט
דארף מען טרייסטן
דערפאר ַ
ַ
שטאך .און
ָ
באקומט ַא עסיג
וואס מען מוז אויסטרינקען איידער עס ַ
געווארןַ ,אזוי ווי א גוטער וויין ָ
ָ
ערגער
דארף שטיין ַא לענגערע
נאר ַא שלעכטער וויין ַ
געווארן ,און ָ
ָ
אבלים מיט ַא גוטן ָא ּפגעהיטענעם וויין ,ווייל צו דעם זענען צדיקים געגליכן
צייט ביז מען וועט אים ענדליך קענען נוצןַ .א ָ
האפענונג "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים"
לזא שוועסטער ,מיר לעבן אין ג-טליכער ָ
האפן צו השי"ת וועלן אויפנעמען פרישע כוחות עס וועלן זיי אויסוואקסן פרישע פליגל ווי די ָאדלער[.
וואס ָ
]די ָ
שוואגער:
ָ
פון מיר דיין

הק' יהונתן בהרב המנוח מוהר"ר נתן נטע זלה"ה
חפ"ק מיץ ואגפיה יע"א
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