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ל"ג בעומר... מירון... רבי שמעון... נכספה וגם כלתה נפשי 

  לחצרות ה'...

קינדער ווארטן און בענקען, אידישע קינדער קוקן  אידישע

ארויס מיט אזויפיל האפענונגען אויפן גרויסן טאג ל"ג בעומר, דער 

גרויסער טאג, דער יום המסוגל, דער טאג אין וועלכן מיר טוען זיך 

מקשר זיין און צובינדן לעילא לעילא, דער טאג אין וועלכן מיר 

ות, דער טאג אין וועלכן מיר זענען הייבן זיך אויף מיט הויכע מדריג

  זיך מקבל קבלות טובות, דער טאג אין וועלכן מיר פועל'ן ישועות.

די אידן וואס פארן יאר נאך 

יאר קיין מירון ווילן נישט לאזן 

אז עס זאל ווערן א חזקה פון א 

'חולשה' אדער אן 'הזנחה' אין 

די גרויסע שמחה, נאכדעם 

יאר וואס אין די לעצטע צוויי 

איז די שמחה פון רבי שמעון 

ליידער  זייער שטארק נישט 

  געווען בשלימות.

תש"פ איז געווען 'קאראנא', תשפ"א איז געווען ליידער דער 

שוידערליכער אומגליק רח"ל. און יעדער וויל שוין קוים צוריק זען 

א ל"ג בעומר תשפ"ב, אן ארגינעלער ל"ג בעומר, א פרייליכער 

בעומר, א ל"ג בעומר אזוי ווי די לעצטע געהויבענער ל"ג 

הונדערטער יארן, מיט התרוממות, מיט געהויבנקייט, מיט 

לעכטיגקייט, מיט "יום כיפור אינעווייניג און שמחת תורה 

אינדערויסן" ווי דער הייליגער ריזשינער זי"ע פלעגט איבערזאגן 

  וואס ער האט געהערט פון א ירושלימ'ער שד"ר.

  ב, בידי בעלי בחירהל"ג בעומר תשפ"

וואס עס ערווארט אונז היי יאר "ל"ג בעומר תשפ"ב" אין מירון 

  ווייסט איין איינציגער באשעפער.

  איין זאך, "אידישע הערצער ציטערן פון די בעלי בחירה".

פון חוץ לארץ זענען געפארן טויזנטער אידן וואס קענען נישט 

דן שעפן א גאנץ יאר איינהאלטן זייערע בענקענדיגע געפילן, די אי

חיות פון ל"ג בעומר אין מירון און זיי זעען נישט קיין מציאות צו 

  לאזן אריבערגיין דריי יאר אן זיך קענען רעכט משמח זיין ביי די 

  

  

שמחה "למעלה מדרך הטבע" ווי דער הייליגער בני יששכר איז 

  מעיד בשם "אנשי אמת".

  טן.פון ארץ ישראל גופא קומט געמישטע באריכ

מצד אחד, די רשעי ישראל די ציונים ימ"ש ווילן אויסנוצן די 

געלעגנהייט פון דעם שרעקליכן אומגליק פון תשפ"א כדי צו 

  פארכאפן בעלות אויפן ציון הקדוש.

יעריגע היסטאריע פון ציוני'זם האט באוויזן אז זייער -די לאנג

איינציגסטע סוקסעס איז 

געווען 'כי רק בדם תהיה לנו 

ארץ', זיי האבן נאר באוויזן 

זייער הצלחה אויפן חשבון פון 

דם ישראל, זיי האבן זיך 

גענויטיגט אין 'ששה מיליון' 

קרבנות ביי די צווייטע וועלט 

ה אז זיי זאלן קענען מלחמ

אויפשטעלן זייער מדינה של גהנם, יעדע 'הישג' זייערע איז אלץ 

געקומען אויפן חשבון פון פארגאסן אידיש בלוט, און ליידער זעט 

אזוי אויס דאס שרעקליך בילד דערווייל, זיי גרייטן זיך לויט אלע 

ווארשיינליכקייטן אויסצונוצן די ביטערע טראגעדיע מיט די מ"ה 

קדושי מירון, צו קענען 'בארעכטיגטערהייט' פארכאפן דעם 

בעלות אויפן מקום הקודש והמקדש, דער ציון הקדוש פונעם תנא 

  האלקי רבי שמעון בר יוחאי.

מצד גדולי ישראל הערן זיך דערווייל פארשידענע הוראות, זה 

בכה וזה בכה. עס איז פאראן א גרויסער זארג איבער די 

ן יעדער פארשטייט אז מ'רעדט דא פון גאר אנטוויקלונגען, או

האקעלע נושאים וועלכע זענען נוגע בציפור נפשם פון כלל 

  ישראל, סיי בגשמיות און סיי ברוחניות.

דאס איז זיכער אז מיר קענען נישט נעמען קיין שטעלונג אין 

אזא הייקעלע שאלה, וואס נאר א דעת תורה קען מחליט זיין אין 

מלחמה וואס איז באמת ריכטיג צו טון, און ווי אזא שווערע שעת 

  אזוי מ'ברויך זיך אומגיין אין אזא צייט.

אבער פארט איז כדאי צו אויסשמועסן רעיונות, בפרט ווען 
  עס אין אין ליכט פון די פרשת השבוע.

  מאמר השקפה
   בהרפרשת 

  לפ"ק ב"פשנת תש 

מיט אמונה או� בטחו� אינע� הייליג� צו רבי שמעו� איד� פאר� 

  רשע על גורל הצדיקי�!באשעפער שלא ינוח שבט ה

איד� פאר� סמו� ובטוח בכוחו ובזכותו של התנא האלקי רב� 

  שמעו� בר יוחאי!

אנדערע איד� וויל� נישט פאר� שפירנדיג אז דא גייט א� דער חיוב 

זאל יעדער באשליס� כפי רגשי לבו  !פו� 'ונשמרת� מאד לנפשותיכ�'

.�  או� לויט� דעת תורה פו� זיי� רבי ומורה דר



  מיר דארפ� טוה� אונזערס

שרייבנדיג די שורות, היינטיגן דינסטאג פרשת בהר, געפאלט 

'טע יארצייט פון מוח"ז הגאון החסיד רבי איטשע 17אויס די 

  גוטמאן זלה"ה.

"רבי איטשע" איז במשך צענדליגער יארן געווען א באגריף פון 

א געוויסע געהויבענע פערזענליכקייט. ער איז געבליבן באקאנט 

אלס דער מלמד אין סאטמארע תלמוד תורה אין מאנטרעאל, 

ד תורה אין שפעטער אלס מלמד אין די סאטמארע תלמו

  וויליאמסבורג, און שפעטער אין די סאטמארע ישיבה אין מאנסי.

רבי איטשע איז געווען א מלמד, אבער א מלמד, א מלמד וואס 

האט איבערגעלאזט א רושם אויף זיינע תלמידים וואס בענקען 

  צו אים ביז היינט.

רבי איטשע איז געווען באקאנט אלס 'דער מלמד מיט די 

ער האט נישט געקענט גיין אויף די פיס ל"ע נאר  –שטעקענעס' 

און  –מיט די הילף פון זיינע שטעקענעס, כי במקלי עברתי 

ר ווען ער האט בכלל נישט געקענט גיין אויף די פיס ל"ע, שפעטע

טשעיר', און אזוי איז ער -און מ'האט אים געפירט מיט'ן 'וויל

שטול -געקומען אין חדר און אין די ישיבה, און אזוי אינעם ראד

  האט ער געפירט די בחורים ביד רמה.

אבער דער גרעסטער מוסר השכל איז געווען וואס עס איז 

טשעיר'... פארוואס האט ער נישט געקענט -ן 'אונטערן ווילגעלעג

  יאר פון זיין לעבן?! 50גיין אויף די פיס במשך די לעצטע 

דאס איז געווען נאכדעם וואס אלס אינגערמאן אין זיינע 

האט ער  -אלס טאטע פון פיצלעך קינדער  -דרייסיגער יארן 

און נאכדעם געמוזט מיטמאכן אן אפעראציע אויף די שדרה ל"ע, 

האט מען אים געשיקט צו מאכן טעראפי כדי צו קענען ווייטער 

אנגיין אלס געזונטער מענטש. אבער ווען ער האט געזען אז די 

טעראפיסט איז א פרוי, און נאך אלע בקשות האט מען דאס נישט 

געקענט טוישן צו א מאנספערזאן, האט ער ערקלערט "איך בין 

עניני קדושה!". ער וועט נישט מאכן  מוותר אויף מיינע פיס פאר

קיין טעראפי ביי א פרוי אפילו דאס מיינט אז ער בלייבט אן 

  אינוואליד אויף זיין גאנצן לעבן.

יא, א איד וואס זיין השגה אין לעבן איז פארן אייבערשטן, און 

יאר, אז בלית  35צו טוהן דעם רצון ה', האט פארשטאנען ביי די 

ה' אז ער זאל אויפגעבן אויף זיינע פיס. ברירה איז דער רצון 

[פארשטייט זיך אז וועמען עס איז נוגע להלכה זאל פרעגן א 

   שאלה, אבער ביי אים איז עס געווען א דבר פשוט ומובן.]

יאר גייענדיג מיט צוויי  50ער האט געלעבט ווייטער 

שטול, אזוי האט ער -שטעקענעס, און שפעטער אין ראד

שטוב, אזוי איז ער געווען א מלמד, ער האט  אויפגעשטעלט זיין

  אוועק געגעבן זיינע ביידע פיס פאר קדושה!

אה, דאס איז געווען אונזער הייליגער זיידע וואס האט 

  געלעבט בתוכינו ביז ט"ז אייר תשס"ה!

זכרנו ימים מקדם, אין יענע יארן ווען מיר האבן זוכה געווען 

זיינע פנינים ומרגליות וואס צו זיין סמוך על שולחנו און הערן 

האבן זיך געגאסן פון זיין מויל כנהר שאינו פוסק, פלעגט ער מדי 

שנה בשנה אין פרשת בהר איבער דערציילן א 'מאנטרעאלער 

  מעשה'.

דער סאטמארער רבי זי"ע איז געקומען קיין מאנטרעאל דאס 

ערשטע מאל אין פרשת בהר בחוקותי תשי"ב, אויף א באזוך וואס 

געווען א חיזוק עצום פארן גאנצן יהדות החרדית. אלע  איז

היימישע אידן אין מאנטרעאל זענען דעמאלטס געקומען מקבל 

  פנים זיין דעם רבי'ן, און שואל עצה געווען אין אלע זייערע ענינים.

רבי'ן הגה"צ רבי מרדכי איז געקומען צום בתוך הבאים 

ר פון הגה"צ פאטע –דער סאבאסלויער רב זצ"ל מאשקאוויטש 

רבי יצחק מאשקאוויטש ז"ל אב"ד שדה חמד נייטרא 

וויליאמסבורג. ער איז געווען א תלמיד מובהק פונעם לבושי 

מרדכי, און אן איידעם ביים סאבאסלויער רב הגה"צ רבי יעקב 

צבי כ"ץ ז"ל, זיין ברודער איז געווען הגאון רבי דוד מאשקאוויטש 

  ז"ל אב"ד באניהאד בארה"ק.

יז ער , אאין מאנטריאל האט געוואוינטאבאסלויער רב דער ס

האט געפרעגט דעם רבי'ן א אריינגעקומען צום רבי'ן און ער 

שאלה, אז היות זיין מצב הפרנסה איז זייער שווער, אזוי ווייט אז 

ער האט אפטמאל נישט קיין ברויט אין שטוב, און וויבאלד ער 

ישט געטראפן א איז א ניי געקומענער אין שטאט, האט ער נ

פאסטן וואס זאל אים ברענגען פרנסה, האט ער געוואלט הערן 

דעם רבי'נס מיינונג אויב ער זאל זיך אנשליסן אינעם "ועד 

הרבנים" וואס זיי טיילן א געהאלט פאר אלע רבנים וואס זענען 

   געווען אנגעשלאסן אין אירע ראמען.

טשן וואס דער ועד הרבנים איז געווען אנגעפירט דורך מענ

האבן געהאט ציוני'סטישע מיינונגען, און די היימישע רבנים האבן 

נישט געוואלט צושטיין דערצו, דער סאבאסלויער רב האט 

שווערן מצב הפרנסה ווי ער געפונט  זאגעוואלט וויסן אויב אין א

  ער קען מקיל זיין דערין. יזיך, צ

 �אבער ווע� ער האט געזע� אז די טעראפיסט איז א פרוי, או� נא

אלע בקשות האט מע� דאס נישט געקענט טויש� צו א מאנספערזא�, 

האט ער ערקלערט "אי� בי� מוותר אוי  מיינע פיס פאר עניני 

קדושה!". ער וועט נישט מאכ� קיי� טעראפי ביי א פרוי אפילו דאס 

  מיינט אז ער בלייבט א� אינוואליד אוי  זיי� גאנצ� לעב�.

עב� איז פאר� אייבערשט�, או� צו יא, א איד וואס זיי� השגה אי� ל

   יאר, אז בלית ברירה 35טוה� דע� רצו� ה', האט פארשטאנע� ביי די 



רב, די דער רבי ענטפערט אים מיט א שמייכל "סאבאסלויער 

תשובה אויף אייער שאלה שטייט דאך מפורש די וואך אין די 

ט אויף רסדרה"... דער סאבאסלויער רב האט זיך זייער געוואונדע

די ווערטער נישט פארשטייענדיג וואס דער רבי מיינט מיט זיינע 

  ווערטער.

האט אים דער רבי געזאגט "אין די סדרה שטייט 'וכי תאמרו 

ית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו' מה נאכל בשנה השביע

פרעגט דער אוהחה"ק לכאורה דארף מען פארשטיין דעם פסוק, 

ן אויספירן די טענה 'הן 'פארוואס דארף די תורה מאריך זיין מיט

לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו' אז עס שטייט די ווערטער 'וכי 

ז אויב תאמרו מה נאכל' פארשטייט שוין יעדער אז די רעדע אי

  מ'וועט נישט אנזייען וועט נישט זיין וואס צו עסן?"

"ענטפערט דער אוהחה"ק אז די ווערטער 'הן לא נזרע ולא 

נאסוף את תבואתינו' גייען באזונדער, און אזוי גייט דער פשט אין 

פסוק: 'וכי תאמרו מה נאכל', אויב וועלן אידן פרעגן וואס זאלן 

דאס איז וואר און זיכער, אז  מיר עסן אינעם שמיטה יאר? 'הן'

אז מיר וועלן קיינמאל נישט  ''לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו

ס באפעל, אפילו מיר זאלן דארפן ן'יבערשטועובר זיין אויפן א

, אויף דעם זאגט די 'מה נאכל'אויסגיין פאר הונגער, אבער דאך 

יב און עס וועט זיין ברייט צו עסן, או 'תי את ברכתייוצו'תורה 

השם וועגן  יאבער די אידן וועלן קלערן נישט צו פאלגן דעם ציוו

  עס איז נישטא וואס צו עסן, דאן איז נישטא קיין ברכה.

האט דער רבי  -"דאס איז די תשובה צו אייער שאלה 

יבערשטן פרנסה, און וווילאנג מען בעט פונעם א -אויסגעפירט 

ת תבואתינו' מיר מען זאגט אים קלאר אז 'לא נזרע ולא נאסוף א

וועלן נישט טון קיין שום שריט וואס איז נישט דער רצון ה', 

דעמאלטס קען מען ערווארטן אויף וצותי את ברכתי, אבער אויב 

מען טוט זאכן וואס איז נישט דער רצון ה' וועגן פרנסה קען נישט 

  זיין קיין ברכה".

 דער סאבאסלויער רב האט געפאלגט דעם רבי'ן, און ער האט

זיך טאקע נישט איינגעשלאסן אינעם "ועד הרבנים" עס האט 

נישט געדויערט מער ווי געציילטע טעג און ער איז אויפגענומען 

אל וואו ער האט שוין עגעווארן אלס רב אין א קהלה אין מאנטר

  געהאט א געהעריגע פרנסה.

די מעשה איז א טיפע און יסודות'דיגע מעשה, און א הוראה 

ע ענינים פון אמונה אין השגחה פרטית, אבער גדולה אין אל

  לאמיר אריין קלערן וואס די מעשה קען אונז זאגן לענינינו.

עס איז קלאר אז דער מהלך המחשבה פון אן ערליכן איד דארף 

צו זיין אז מיר טוען דעם רצון ה', און מיר זענען מקיים די מצות 

  השם בכל אופן אזוי ווי מ'דארף.

ל שוועריגקייטן, עס קען זיין אמאל קשיות, עס קען זיין אמא

און אמאל שווערע קשיות 'וכי תאמרו מה נאכל', אבער א איד 

דארף טראכטן אנדערש. וואס וויל דער רבש"ע פון מיר? וואס 

וועט אים ברענגען א נחת רוח? וואס קען איך טון צו פארמערן 

  כבוד שמים? און דאס איז וואס מ'דארף טון.

איי, נישט אלעמאל שטימט עס, איי, עס זענען דא קשיות, 

נישט אלעמאל זעהט מען דעם וועג ווי אזוי מען מאכט עס 

ארבעטן, אבער, אויב ווייסט מען וואס דער אויבערשטער וויל, 

די קשיות און די פירכות אין א זייט און מ'איז ממשיך  לייגט מען

צו טון דעם רצון ה', און מ'פארלאזט זיך אויפן הייליגן באשעפער 

  אז ער וועט שוין העלפן אז עס וועט זיין 'וציוויתי את ברכתי'.

דאס איז איין זאך זיכער, די הילולא דרשב"י איז א כבוד שמים, 

יטן, עס איז א שמחה עליונה, עס איז העכער פון אלע העכערקי

און אוודאי די סטרא אחרא וויל דאס שטערן. אידישע קינדער 

דארפן זען באיזה אופן שהוא, יעדער דארט וואו ער געפינט זיך, 

  צו אנגיין ווייטער מיט די גרויסע שמחה אויפן גרעסטן פארנעם.

עס זענען היינט דא גרויסע הילולא דרשב"י אין ארץ ישראל 

יך אין חוץ לארץ. מערערע גדולי  ישראל האבן מחליט און או

געווען צו פייערן דעם טאג ארויס פון די גבולות פון מירון, און 

אנדערע דוקא ביים ציון הקדוש. אבער דער רצון ה' און דער כבוד 

פונעם תנא האלקי איז זיכער אז מ'זאל טון וואס מ'קען און וואס 

ט פארמינערט ווערן באיזה עס איז שייך אז די שמחה זאל ניש

  אופן שהוא.

אז מיר וועלן גיין מיט ערליכקייט און מיט תמימות אויף 

אונזער וועג וועט דער אייבערשטער העלפן מיטן 'וציוויתי את 

  ברכתי'. 

  די מדינה הציונית איז א קלארער עונש

אבער... עס איז אויך קלאר אז עס איז דא א צווייטע זייט פון 

מען דארף דאס נעמען אין באטראכט, מ'טאר נישט  די מטבע, און

  מקיל זיין אין דיני נפשות.

לויט ווי עס זעט אויס שטארק דער מציאות זענען די ציונים 

דא מיט רציחה, מיט רציחה ממש, הם באים על עסקי נפשות 

רח"ל, עס זעט אויס ווי די גאנצע בארבארישע, נאצישע, בלוט 

בן צו ערליכע אידן ווילן זיי יעצט דורשיטיגע שנאה וואס זיי הא

היינט דא גרויסע הילולא דרשב"י אי� אר# ישראל או� עס זענע� 

  אוי� אי� חו# לאר#. 

מערערע גדולי  ישראל האב� מחליט געווע� צו פייער� דע� טאג 

ביי� ציו� הקדוש. יא ארויס פו� די גבולות פו� מירו�, או� אנדערע דוקא 

אבער דער רצו� ה' או� דער כבוד פונע� תנא האלקי איז זיכער אז 

טו� וואס מ'קע� או� וואס עס איז שיי� אז די שמחה זאל נישט מ'זאל 

  פארמינערט ווער� באיזה אופ� שהוא.



  אויסגעבן ביים ציון הרשב"י, אונטער'ן מאנטל פון 'זיכערהייט'.

עס דערמאנט זיך א ווערטל 'בלוט וועט זיך גיסן, אבער שלום 

  וועט זיין!'.

די רוצחים אכזרים זענען גרייט צו 'מזיק'ן אלפים היל"ת, דער 

  .עיקר אז עס וועט זיין 'סעיפטי' אין מירון

  עס דערמאנט זיך א מעשה.

דער סאטמארער רבי ז"ל 

האט אלע יארן געהאט אן 

השתוקקות צוריק צו פארן אויף 

קברי אבות אין אייראפע. אין די 

ערשטע יארן נאכן חורבן איז 

בכלל נישט שייך געווען צו רעדן 

איבער פארן אהין, וויבאלד דער 

קאמוניזם האט דארט שולט 

אימתם מוטלת על הבריות, און עס איז געווען, עס איז געווען 

  כמעט נישט מעגליך געווען דארט אריינצופארן.

איינמאל האט דער רבי באקומען א בריוו פון הרה"ח ר' שמואל 

ישעי' רעטעק ע"ה פון וויען, אין וועלכן ער שרייבט פארן רבי'ן אז 

עס איז אים געלונגען אנצוקניפן א קשר מיט פארשידענע 

סטאנצן, און ער האלט אז ער קען דעם רבי'ן רעגירונגס אינ

שטארק בייהילפיג זיין אויב דער רבי וויל קומען אויף קברי אבות 

  אז אלעס זאל קענען אריבערגיין בשלום.

דער רבי האט געוואוסט אז הרה"ח ר' אברהם יעקב הכהן 

גלאנצער ע"ה האט זיך אלץ ארומגעדרייט מיט חשבונות צו פארן 

ענדיג באזארגט צו וויסן וואס עס טוט זיך מיט א קיין קראקא, זיי

ירושה ספר תורה פונעם רמ"א וואס איז דארט געבליבן ליגן, האט 

ער אים גערופן און געצייגט דעם בריוו פון ר' ישעי' רעטעק און 

אים געפרעגט וואס ער זאגט דערצו צי מ'קען טאקע קלערן פון 

  פארן קיין אייראפע.

ווען א חכם ונבון האט ער זיך אנגערופן ר' אברהם יעקב איז גע

  "כ'וויל דערציילן דעם רבי'ן א מעשה".

"עס איז געווען אמאל ווען דער מונקאטשער רב דער מנחת 

אלעזר זצ"ל איז געווען אין א שטאט, און ער איז דארט געגאנגען 

לדפוק על פתחי נדיבים נאך געלט. אנקומענדיג נעבן הויז פון ראש 

דארט ארויסגעלאפן א הונט און האט געבילט. דער הקהל איז פון 

מונקאטשער רב האט זיך אויסגעדרייט און נישט געוואלט גיין 

  ווייטער.

"דער משב"ק וואס איז מיטגעגאנגען האט ווארשיינליך 

זעהט אויס  - געקלערט אז ער קען אויך פארדינען פונעם געשעפט

האט ער  - באי'ןאז דער נגיד פלעגט געבן א מתנת יד אויך פארן ג

געזאגט פארן מונקאטשער רב אז מ'דארף נישט מורא האבן, דער 

  הונט וועט גארנישט טון, און מ'קען גיין ווייטער.

"האט זיך דער מונקאטשער רב אנגערופן "אויב כ'וועל זיך 

פארלאזן אויף דיינע הבטחות און אויף די חסדים פון א הונט וועל 

  איך שיין אויסזען".

האט רבי אברהם יעקב אויסגעפירט די מעשה "אויב דער רבי 

וויל פארן קיין אייראפע, דארף מען זיך פארלאזן אויף די הבטחות 

פון ר' ישעי' רעטעק, און אויף 

די חסדים פון די קאמוניסטן, 

וואספארא פנים האט 

  דאס?!".

ונז די מעשה זאגט א

  עפעס.

עס פארן אין די טעג ארום 

מערערע בריוו, 

אויפקלערונגען און הסברים איבער דאס יא אדער נישט גיין קיין 

מירון. צווישן די זענען דא וואס טוען נאכאנאנד מסביר זיין אז די 

פאליציי זענען דא צו פארזיכערן דעם סדר, און איינשטעלן 

נישט איבער'חזר'ן נאכאמאל זיכערהייט, און אז עס זאל זיך נאר 

  דער אומגליק פון פאראיאר.

אויף דאס איינע ערלויבן מיר זיך צו זאגן: "ווער עס פארט מיט 

די האפענונג אז ער וועט זיך פארלאזן אויף די חסדים פונעם הונט, 

  דער זאל נישט פארן!".

אידן פארן מיט אמונה און בטחון אינעם הייליגן באשעפער 

רשע על גורל הצדיקים! אידן פארן סמוך ובטוח שלא ינוח שבט ה

בכוחו ובזכותו של התנא האלקי רבן שמעון בר יוחאי! אנדערע 

אידן ווילן נישט פארן שפירנדיג אז דא גייט אן דער חיוב פון 

'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', זאל יעדער באשליסן כפי רגשי לבו 

  און לויטן דעת תורה פון זיין רבי ומורה דרך.

ר צו פארן קיין מירון סמוך אויף די חסדים פונעם כלב, אבע

מיט די מחשבה אז 'די פאליציי וועט פארזיכערן אז...', אויף דעם 

תנאי זאל מען זיכער נישט פארן, און אויף דעם תנאי טאר מען 

זיכער נישט פארן. דאס איז נאר גורם נאכאמאל צום ווייטאגליכן 

ס חצרי' פון רבי שמעון בר בקשה פון 'מי ביקש זאת מידכם רמו

  יוחאי אין די לעצטע יארן. 

זאל השי"ת העלפן אז דער געהויבענער טאג זאל דורכגיין אן 

קיין שום פגע ומכשול, און אידן איבעראל זאלן קענען פייערן און 

פראווען דעם געהויבענעם יו"ט מיט א ברען און דערהויבנקייט 

האלקי, און מ'זאל שוין  כראוי וכיאות לכבוד דעם הייליגן תנא

  אויסבעטן די גאולה שלימה בב"א.

ו פאר� קיי� מירו� סמו� אוי  די חסדי� פונע� כלב, אבער צ

מיט די מחשבה אז 'די פאליציי וועט פארזיכער� אז...', אוי  דע� 

תנאי זאל מע� זיכער נישט פאר�, או� אוי  דע� תנאי טאר מע� 

זיכער נישט פאר�. דאס איז נאר גור� נאכאמאל צו� ווייטאגליכ� 

צרי' פו� רבי שמעו� בר בקשה פו� 'מי ביקש זאת מידכ� רמוס ח

  יוחאי אי� די לעצטע יאר�. 


