בס"ד

מאמר השקפה
פרשת וישלח
שנת תש"פ לפ"ק

דיסטאג פרשת וישלח תש"פ.

די שורות ווער געשריב בשעה שמתו מוטל לפניו ...וויי געוואלד,

א טאג וואס וועט בלייב פארצייכנט אלס א טרויעריגער טאג

עס איז נאכנישט געווע קיי לוי' ,דער צער שרייט ארויס פו יעדעס
ווינקל פו האר  ,דאס יהדות החרדית האט געכאפט א קויל ,א שווערע

ביי יהדות החרדית.
דער טאג האט זי אנגעהויב ווי נארמאל ,די זו האט

קויל ,או מ'ווייסט נישט ווי אזוי זי צו ערהויל דערפו.

אויפגעשיינט ,רבבות אידישע קינדער זענע געגאנגע אי די בתי חינו,

יא ,מיר וויינע אלע...

רבבות איד זענע געגאנגע אי ביהמ"ד או צו דער ארבעט ,א טאג ווי

מיר וויינע מיט די משפחה ,מיט די קליינע קינדערלע וואס זיי

אלע טעג.

האב אזוי טראגיש פארלויר זייער געטרייע איבערגעגעבענע מאמע...

אינצוויש האט 'עפעס' פאסירט ביי איינע פו די גאר 'קליינע',
'נייע' ,ישובי אי ניו זשוירזי ,וואס האט ארויפגעלייגט א 'טונקעל

מיר וויינע מיט די משפחה ,מיט די קליינע קינדערלע וואס זיי
האב אזוי טראגיש פארלויר זייער געטרייע איבערגעגעבענע זו...

פלעק' אוי דע טאג ,או דאס איז שוי אי די היסטאריע פארצייכנט

מיר וויינע פאר די תינוקות של בית רב ,די חדר אינגלע ,וואס

אלס 'דער טרויעריגער טאג פאר יהדות החרדית ,איבער די טראגעדיע

אלע פו זיי האב גוט געקענט די געטרייע גראסערי אייגנטומערי ,או

פו זשוירזי סיטי'.
כל לבב דוי וכל ראש לחלי.

הייסע קויל אי אונזער האר!
אנגעהויב פו די פריע
נאכמיטאג שעות האב רוצחי
ארורי

ימ"ש

געשאס

הונדערטער קויל ,וואס געציילטע
פו זיי האב געצילט אי האר

אידישע קינדער בכל מקו שה ,ווי נאר די ידיעה האט זי
פארשפרייט ,ביי איינע  1אזייגער מיטאג ,או ביי אנדערע  7אזייגער
ביינאכט ,אבער איבעראל איז געווע כל לבב דוי ,נמס כל לב ,רפו כל ידי,
כאטש מ'האט נישט געוואוסט קיי נעמע ,קיינער האט נישט געוואוסט
במה דברי אמורי ,אבער דאס צובראכענקייט ,דאס מיטגעפיל ,די
הרגשה פו ערבות ,דאס האט מע געשפירט אוי טריט או שריט.
דינסטאג אווענט ביי מנחה מעריב אי די היימישע געגענטער איז
נישט געווע קיי צווייטע טעמע אויפ טיש ,נאר 'דזשערסי סיטי'.

פו צוויי אידישע קינדער ,א
אידישער בחור ,מיט א אידישע מאמע.
או דאס האט געצילט אי האר פו כלל ישראל.
'דזשערזי סיטי' איז דערווייל פו די קלענסטע חרדי'שע ישובי
אוי די וועלט ,מעגלי אוי דער נייעסטער חסיד'ישער ישוב ,אבער דער
רוצח'ישער קויל האט אריינגעשאס אי יעדעס אידיש האר איבעראל,
או עס האט אלעמע דורכגעלעכערט.
טרער זענע פארגאס געוואר דינסטאג ביינאכט נא נאנט צו 10
שווערע שעות פו אנגסט ,פחד ,שרעק ,פארלוירנקייט ,ווע יעדעס
אידיש האר וואס האט געהערט וואס עס גייט פאר אי דע נייע
ישוב אי דזשערזי סיטי ,ווע ווילדע רוצחי זענע אריינגעלאפ מיט
הייס געווער אי א אידישע גראסערי ,האט געשפירט אז באלד ,באלד
וועט אנקומע שווערע שרעקליכע נייעס ...אמת ,מ'האט געהאפט אויפ
בעסט ,אבער מ'איז געווע גערישט אויפ ארגסט.
או די שווערע ביטערע נייעס איז ליידער סו כל סו אנגעקומע.

זיי זענע געווע לאנגע שעות
אונטער 'לאק#דאו' ,ווע זייערע
יונגע

מח'לע

קענע

קוי

פארנעמע דע משמעות פו אזא
סארט טראגעדיע.
מיר וויינע אוי פאר
ווייטאג או צער פו כלל ישראל,
אידישע קינדער בכל מקו שה,
ווי נאר די ידיעה האט זי

פארשפרייט ,ביי איינע  1אזייגער מיטאג ,או ביי אנדערע הערשט 7
אזייגער ביינאכט ,אבער איבעראל איז געווע כל לבב דוי ,נמס כל לב,
רפו כל ידי ,כאטש קיינער האט נישט געוואוסט קיי נעמע ,קיינער
האט נישט געוואוסט במה דברי אמורי ,אבער דאס צובראכנקייט,
דאס מיטגעפיל ,די הרגשה פו ערבות ,דאס האט מע געשפירט אוי
טריט או שריט.
דינסטאג אוונט ביי מנחה מעריב אי די היימישע געגנטער איז
נישט געווע קיי צווייטע טעמע אויפ טיש ,נאר 'דזשערזי סיטי'.
אוי אוי ...די לאנגע שווערע פיינפולע שעות ארוכות ,די
אנגעצויגענע מינוט ,ווע יעדער האט שוי געוואוסט אז עפעס גייט
פאר ,ווע יעדער האט געוואוסט אז דער מצב איז ביטער ה"י ,אבער קיי
אינפארמאציע איז נישט ארויסגעגעב געוואר ביז  10אזייגער ביינאכט,
האט אונז צוריק געטראג צו יענע שווערע זכרונות פו 'מומבאי
תשס"ט' ,ווע טויזנטער איד זענע נישט געגאנגע שלאפ ביינאכט

צוליב צער או ווייטאג ,או טיפע זארג פאר' גורל פו דריי פו אונזערע

צו טו מיט איד ,אי וויל אז איר איד זאלט פו מיר מורא האב ,איר

נאנטע ברודער.

זאלט זי אראפ לערנע פו דע א מוסר".

נאנט ,נאנט אי האר  ,עצ מעצמינו ובשר מבשרינו ,כאטש וואס
 95%פו כלל ישראל אדער מער ווייסט ניטאמאל במי דברי אמורי,
איז עס פארט א ברודער.
אוי ,טאטע ,אוי טאטע...
אוי אוי ...די לאנגע שווערע פיינפולע שעות ארוכות ,די אנגעצויגענע
תקופה ,ווע יעדער האט שוי געוואוסט אז עפעס גייט פאר ,ווע יעדער
האט געוואוסט אז דער מצב איז ביטער ה"י ,אבער קיי אינפארמאציע איז
נישט ארויסגעגעב געוואר ביז  10אזייגער ביינאכט ,האט אונז צוריק
געטראג צו יענע שווערע זכרונות פו 'מומביי תשס"ט' ,ווע טויזענטער
איד זענע נישט געגאנגע שלאפ ביינאכט צוליב צער או ווייטאג ,או
טיפע זארג פאר גורל פו דריי פו אונזערע נאנטע ברודער.

כביכול רעדט אוי אידיש!
ווע א איד איז אריינגעקומע אמאל צו חפ חיי ז"ל או ער
האט זי געוואונדערט "פארוואס זאגט דער רבי אז אלעס וואס פאסירט
אוי די וועלט מיינט אונז?! וואס האב מיר ווע עס פאסירט ל"ע א
ערד#ציטערניש אי אינדיע?! ווי קע אפילו זיי אז דא זאל ליג א רמז
וואס זאל דוקא מיינע אידישע קינדער?!".
זאגט אי דער חפ חיי "שטעל זי פאר ,גייט א איד אוי די
גאס אי א גרויסע הויפט שטאט ,ער זעהט א גרויסע פארזאמלונג מיט
מענטש וואס שטייע ארו א פערזא ,דער פערזא איז זייער
אויפפאלנד ,ער זעהט אויס זייער אינטערעסאנט ,הוי ,זיי לבוש איז
אוי זייער אינטערעסאנט ,או יענער שטייט אי צענטער פו מארק או

פו די צווייטע זייט האט עפעס געדרוקט אויפ הארצ ...מיר
זענע היינט נישט אי דייטשלאנד תרח"  ,או מיר זענע נישט אי

ער האלט א רעדע.
דער איד פרעגט די ארומיגע "וואס גייט דא פאר?" ,זאג זיי

מומבאי תשס"ט ...נישט אי פיטסבורג ,או נישט אי פראנקריי,

"איינער זאגט א רעדע".

ניטאמאל אי הר נו ...מיר זענע דא אינע מלכות של חסד ,מיר זענע

"וואס זאגט ער?".

דא אי די פרייע אמעריקע ...מיר זיצ דא דא ביי גוי'איש שכ תחת

קיינער קע אי נישט ענטפער ,ער רעדט אוי א מאדנע

גפנו ותאנתו ,מ'גיבט זי נא אלע תענוגי עול הזה ,ווי קומט דאס אז

אומפארשטענדליכע שפרא ,זיי ווייס בכלל נישט וואס ער זאגט.

צוויי פינסטערע פארברעכער זאל דא מאכ א חורב פו אונזערע

"וואס דע שטייט מע דא? וואס קוקט יעדער?".

פלענער ,צושטער אונזער מנוחה.

אה ,אוי דע איז שוי געקומע פארשידנארטיגע תשובות,

גאר באזונדער ווע מיט די צייט זענע אנגעקומע באריכט ,עס

איינער באטראכט יענעמס הוט ,איינער זיי בארד ,א דריטער זיי נאז ,א

האט זי אנגעהויב ארויסצושטעל אז די רוצחי זענע דא געקומע

פערטער באטראכט מיט וואונדער זיי הויכע שטימע ,או א אנדערער

מיט גאר קלארע מאטיוו ,להשמיד להרוג ולאבד ...אוי ,הייליגער

גאר זיי מאדנע לבוש ...יעדער באטראכט או דעבאטירט א צווייטע

באשעפער ,ניטאמאל וויל מיר טראכט וואס די בייזוויליגע רשעי

פונקט ,אבער קיינער ווייסט נישט וואס ער זאגט.

האב געוואלט ,או מיר זענע בחסדי ה' באהיט געוואר דערפו.

א מעסעדזש :הצילנו מיד אחי מיד עשו
טייערע ברודער.
מיר האב א חומש'ל די ווא ,עס גייט 'וישלח'...
באנו אל אחי אל עשו ...הצילני נא מיד אחי מיד עשו ...וישקהו...
יעבר נא אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאתי לרגל המלאכה אשר לפני
ולרגל הילדי.
עס איז כדאי צו לערנע די פרשה בעיו ,מיט רש"י מיט רמב",
אסא תמיהות וועל פארענטפערט ווער אי די סדרה.
אבער לאמיר גיי א שטאפל ווייטער.
דער נביא אי ישעי' זאגט "הכרתי גוי נשמו פינות אמרתי א
תראו אותי תקחו מוסר".
יעדע זא וואס פאסירט אוי די וועלט קע מע לייכט זאג אז עס
איז א מקרה ,עס איז א טבע ,עס איז א צופאל .אדער 'עס האט גארנישט
מיט מיר' ,אבער דער רבונו של עול זאגט "אלעס וואס אי טו אוי די
וועלט ,אפילו ווע דאס פאסירט ביי צווייט עק וועלט ,האט דאס נאר

דער איד שטופט זי צו נענטער ,או ער הערט אז דער דרש רעדט
אידיש! יא ,ער פארשטייט קלאר יעדעס ווארט ,או ער הערט גענוי וואס
דער מענטש וויל דא זאג! ער האט זייער א וויכטיגע מעסעדזש
איבערצוגעב.
ער גייט אוועק פו דע פלא  ,או ער הייבט זי א
איבערצוטראכט "צו וועמע האט דער מענטש דארט גערעדט? וועמע
האט ער געמיינט?! עס זענע דארט געשטאנע טויזנטער מענטש,
אבער צו זיי האט ער דא נישט גערעדט ווייל זיי האב דא נישט
פארשטאנע זיי שפרא ,זיי האב דא נאר געקוקט אוי זיי הוט ,זיי
בארד ,זיי חיצוניות ,מוז זיי אז פו אלע טויזנטער מענטש האט ער
גערעדט "צו מיר"...
"צו מיר?! קע דע זיי אז פו אלע טויזנטער מענטש האט ער
גערעדט פונקט צו מיר?!
"יא ,ווייל ער רעדט צו דע וואס פארשטייט ,או אויב ביזטו
געווע דער איינציגסטער וואס האט פארשטאנע וואס ער זאגט ,הוי
אומר אז צו דיר האט ער גערעדט.
האט דער חפ

חיי אויסגעפירט "דער אויבערשטער רעדט

אידיש! ער מאכט מהפיכות אוי די וועלט ,ער שיקט מעסעדזשעס,

טויזענטער או מיליאנע הער דערפו ,או עס ציט זייער

זענע געווע זייערע מאטיוו ,יא געמיינט דע איד ,אפשר נישט?! וואס

אויפמערקזאמקייט ,אבער די גוי פארשטייע דא נישט קיי אידיש! זיי

שרייבט די גוי'אישע פרעסע?! ווי אזוי דעק זיי די געשיכטע?! עס קע

וועל רעד אלע חיצוניות'דיגע שטותי ,זיי קייע שטרוי ,זיי וועל רעד

אפשר האב א ביאור וואס לייגט זי מער אויפ שכל ,אדער אפשר

פו אלעס ארו ,ווייל אי פינטל פארשטייע זיי נישט.

נישט.

דער אויבערשטער רעדט צו דע וואס פארשטייט זיי שפרא ,או
דאס זענע אידישע קינדער ,יא מיר פארשטייע אידיש".

אוי וויי ,אידישע ברידער ,וואס גייט פאר?! איר פארשטייט טאקע
נישט קיי אידיש?!

וישקהו! געוואלד ,עשו וויל מי קוש...

טייערע ברודער ,די מידיא רעדט ,די באאמטע קומע ארוי מיט
רעדעס ,יעדער פאליטישא וואס זוכט צו כאפ א פלאטפארמע או זיי
פרעסטידזש ווערט געבויעט ביי א טראגעדיע ,איז די נאכט נישט
געשלאפ נאר געזוכט א גוט סטעיטמענט מיט וואס צו ווער
אויפגעפיקט ביי די מאס ,ביי א מארגנדיגע אויפטריט...
דאס זענע די שמוציגע גוי ,וואס זיי לעב טאקע טויב ,שטו,
או בלינד.
אבער טייערע אידישע ברידער! מ'האט אריינגעשריג אי אונזער
אויער אוי אידיש ,או מ'האט געהערט .אידישע קינדער ,זעע ,הער או
'דערהער'...
טייערע אידישע ברידער! רחמני בני רחמני ,מאמיני בני
מאמיני ...מה נאמר ומה נדבר ,אלקי מצא את עוו עבדי!
דער אייבערשטער האט גערעדט צו כלל ישראל אוי אידיש!
ליידער ,ליידער ג' וישלח תש"פ ,האב טויזנטער איד געהאט א
פארשטערט טאג ,מיר וויינע או מיר קלאג ,אוי ואבוי ,דאס יהדות
החרדית האט געכאפט שווערע קויל ,א ביטער שטא ,א ריס אי
הארצ.
אי סאמע צענטער פו די היימישע נייע געגנטער ,אי פינטל פו
צוויי משפחות חשובות ויקרות מאחב"י האט פאסירט די שרעקליכע

מיר וואלט זי אפשר ערלויבט צו זאג א געדאנק.
די גמ' )סוטה ה'( זאגט 'ת"ח צרי שיהא בו שמיני שבשמינית',
בפשטות מיינט די גמרא ,כאטש מ'רעדט אזויפיל בגנות מידת הגאות
ובמעלת מידת העניות ,דאר אבער א ת"ח יא האב א קליינע שיעור ,א
'שמיני שבשמינית' פו מידת הגאוה ,כדי צו קענע שטיי על המשמר
בעניני הדת או אלע עניני אידישקייט.
ווערט געברענגט א טייטש 'שמיני שבשמינית' מיינט דער אכטער
פסוק אי די אכטע פרשה ,דאס מיינט פסוק ח' אי פרשת וישלח ,וואס
הייבט זי א "קטונתי" ...להורות בא אז א ת"ח דאר אוי בלייב
שטארק מיט מידת הענוה ושפלות רוח.
נעכט דינסטאג בשעת די ביטערע נייעס איז געלאפ ,או יעדער
האט מיט אנגסט געווארט צו הער בעסערע נייעס ,מ'האט געטאפט אי
די פינסטער ,איז אונז אריינגעקומע אי געדאנק דאס ווארט ,או מיר
האב געטראכט דאס שרעקליכער אומגליק האט פאסירט "ג' וישלח",
אולי איז דאס אפשר מרמז אויפ דריט פסוק אי פר' וישלח.
'באנו אל אחי אל עשו'...
דער אויבערשטער רעדט דא אידיש! ער וויל פו אונז עפעס ,או

טראגעדיע ,א מאמע פו טייערע קינדערלע ,או א לעב פו א טייער

דאס איז געווע אזוי נאטורלי די הבדלה בי ישראל לעמי ,די
גרינגשעצונג אי האר! וואס איז געווע צוויש א איד או א גוי ,א איד איז
געווע ביי זי אזוי גרויס ,כאטש אי בי א צובראכענער גלות אידל ,או
יענער איז א הויכער אמעריקאנער יענקי ,פארט איז ער נישט ווערט
געווע מער ווי א שפיי ביי 'עלינו לשבח' ,יא יא ,דאס איז געווע נאטורלי
ממש ביז עטליכע דורות צוריק.

נישט גערעדט צו די גוי אי סאוט#אפריקע ,אפילו נישט צו איד אי

מיר וויל וויס וואס ער וויל פו אונז ,ווייל מיר וויל זיי וואויל ,מיר

פיטסבורג ,אדער פראנקריי ,או מיר האב זי נישט געדארפט

וויל זיי בעסער ,מיר וויל אבער אפלערנע או פארשטיי וואס ער וויל

אונטערהער ,ער האט אריינגעשריג צו אונז גליי אי די אויער.

פו אונז.

בחור וואס זיי לעב איז נא געווע פאר איה ,איז אוי א טראגיש
אופ פארשניט געוואר דור ידי רוצחי שפלי ,הש יקו דמו
במהרה.
דער אויבערשטער רעדט אידיש! או מיר פארשטייע אידיש!
אי דע פאל האט מע נישט גערעדט פו די מרחקי ,מ'האט

יעדער האט געהערט אי געזע ,מע האט גענומע דאס כלל
ישראל או אויפגעפאטשט אוי ביידע באק .אזא טראגעדיע האט

הצילני נא מיד אחי מיד עשו.
עס איז באקאנט דאס הייליג וו,רט פונע דגל מחנה אפרי

)פר'

אלעמע צובראכ או ערשיטערט ,אוי געוואלד ,עס שרייט פו זי אליי,

בלק( בש זקינו הק' מר הבעש"ט זי"ע ,וועלכער האט געטייטשט" :ה ע

על מה עשה ה' ככה ,וואס גייט דא פאר מיט אונז ,וואס וויל מע פו

לבדד ישכו"  #דאס אז כלל ישראל קע זיי 'לבדד'; זיי באווייז צו זיי

אונז פו הימל?!

אפגעטיילט פו די גוי ,דאס איז ווייל "ובגוי לא יתחשב" ,ווייל ער

פארוואס?! ווייל מיר פארשטייע אידיש!

פארנעמט נישט קיי מקו של כבוד ביי די גוי או זיי פאר'מיאוס' זי

פו די צווייטע זייט איז זייער פיינפול צו זעה ווע עס זענע דא

פונע איד ,ממילא זוכ זיי נישט זיי התחברות ,אזוי האט דער איד די

איד וואס קענע נישט קיי אידיש ,אנשטאט צו הער דע שארפ
מעסעדזש ,שפיר דע שטא או ריס ,באטראכט מע די נייעס ,וואס

פולע מעגליכקייט צו זיי אפגעטיילט פונע גוי.

דער בעש"ט זי"ע האט דאס געטייטשט מחמת מעשה שהי' ,ווע
אמאל אהיימקומענדיג פונע טיי וואו ער האט זי מקדש ומטהר

זיינע מאדעס ,או דער גוי'אישער מהל הייבט ווידער  ,צו טרעפ ח
אי די אויג פו א איד.

געווע ,האב אי באגעגנט עטליכע ערלי או זיי האב אי געוואלט

'א כה יאמר עקודי ,וא כה יאמר נקודי' ,עס איז א

טשע/ע או דער בעש"ט האט זייער מורא געהאט אז די טמאי זאל

ווייטאגליכער שפאס או געלעכטער ,אויב ביז היינט האט מע זי

אי נישט אנריר נא זיי עבודה גדולה בטהרתו.

געמוטשעט מיט די פירצה פו קורצע קליידער אי אונזערע לאגער,

הערנדיג ווי איי שייגע זאגט פאר צווייט" :ריר נישט  ,דע

זענע מיר דא מיט א בשורה טובה פאר יהדות החרדית ,דער

שמוציג איד" ,האט ער מיט שמחה אפגעאטעמט .א דאנק דע "בגוי

פינסטערער שמוציגער גוי האט געטוישט אוי לאנגע קליידער! מזל טוב

לא יתחשב" קענע ערליכע איד זוכה זיי צו "ה ע לבדד ישכו".

איד! די מאדע איז לאנג! מהיו והלאה וועט זיי מער צניעות ביי כלל
ישראל א דאנק דע גוי...

מה נאמר ומה נדבר.
מיר שטייע ליידער היינט ביי א מצב אז עס איז נישטא קיי

א דאנק וועמע?! א דאנק דע פינסטער שמוציג בלוטיג רוצח

ברירה ,דער רבש"ע וויל צו אונז רעד אידיש ,ער וויל אונז מודיע זיי אז

וואס האט נעכט קאלטבלוטיג ערמארדעט אונזערע ברודער או

עס איז דא א ברכה פו "ברו שלא עשני גוי" ,או די ברכה דאר מע

שוועסטער!!!

זאג מיט כוונה ,מ'דאר דאס מיינע אמת'דיג .א איד דאר לויב או

יא יא ,ער איז דער 'גוי' דער טיפיקל גוי ,דער 'ועל חרב תחיה' גוי,

דאנקע דע אויבערשט אז ער איז א איד ,שלא ש חלקנו כה

וואס ער איז געהויב או געשעצט ביי טייל פו אונז וואס לערנע נא

וגורלינו ככל המונ ,אי בי א איד או נישט קיי גוי!

'וישקהו' א קיי פינטעלע ,או דער פינסטערער גוי טוט פיר זיי מהל

במש אלע יאר ,אלע דורות ,האט בכלל נישט אויסגעפעלט דאס

החיי.

צו דערמאנע ,דאס איז אזוי געלעג אי הארצ ,דאס איז געווע אזוי

רבותי! דער אויבערשטער רעדט אידיש!

נאטורלי די הבדלה בי ישראל לעמי ,די גרינגשעצונג אי האר וואס

נסתרי דרכי ה' או קיינער רעדט זי נישט איי אז ער ווייסט על

איז געווע צוויש א איד או א גוי ,א איד איז געווע ביי זי אזוי גרויס,

מה באה עלינו הצרה הזאת .אבער מיר זענע בארעכטיגט צו טראכט,

כאטש אי בי א צובראכענער גלות אידל ,או יענער איז א הויכער

מיר מעג אריינקוק אי די פרשת השבוע ,או מיר מעג פרוביר צו

אמעריקאנער יענקי ,פארט איז ער נישט ווערט געווע מער ווי א שפיי

ציעה מסקנות וואס די פרשה לערנט אונז.

ביי 'עלינו לשבח' ,יא יא ,דאס איז געווע נאטורלי ממש ביז עטליכע
דורות צוריק.
ביז עס זענע געקומע די
משכילי או די רעפארמער או
האב צובראכ די דאזיגע חומות,
נאכגעפאלגט פו די ציוניסטישע
רשעי או זייער אייגענע ווערסיע

'ובגוי לא יתחשב' ,מיר דארפ ליידער צוקומע צו דע מצב צו

מיר קענע נישט צופיל טוה ,מיר זענע פארט אי גלות ,אבער כאטש
אזויפיל ,לאמיר נישט אזויפיל נאכלויפ דע טמא'נע גוי ,נישט וועל
נאכגיי זיי לעבנס שטייגער ,נישט זיי נייגעריג אוי זיינע סטיילס ,זיינע
מאדעס ,זיינע חינגאות ,נאר אלעמאל געדענקע "שלא עשני גוי" זאג מיר
יעד אינדערפרי בש ומלכות ,דאס מיינט אז עפעס ליגט אונטער די
ברכה.

פונע 'ככל הגויי בית ישראל',

אנערקענע אז דער גוי רעכנט
זי נישט מיט אונז ,ער וויל אונז
נישט זעה פאר די אויג ,ער
האט

אונז

פיינט

בתכלית

השנאה ,ער איז מקיי דע
'הלכה בידוע' מיט אלע הידורי.
אמת ,נישט יעדער גוי

וואס האט ליידער געפירט צו די אומבאגרייפליכע טראגעדיע פו די

דרייט זי מיט א 'רייפעל' אי די הענט ,אבער יא אי הארצ ...זיי וויל

צווייטע וועלט קריג.

אונז נישט זעה פאר די אויג...

נאכ' קריג האט זי פריש אנטוויקלט א ערליכער כלל ישראל,

מיר קענע נישט צופיל טוה ,מיר זענע פארט אי גלות ,אבער

בדרכי אבותינו ורבותינו ,וואו מ'האט דע גוי ממאס געווע,

כאטש אזויפיל ,לאמיר נישט אזויפיל נאכלויפ דע טמא'נע גוי ,נישט

אראפגעקוקט .מ'האט כסדר גע'חזר'ט אז דער העכסטער גוי קומט נישט

וועל נאכגיי זיי לעבנס שטייגער ,נישט זיי נייגעריג אוי זיינע

צו דע שפי פינגער פונע נידריגסט איד .מיר זענע טאקע אי גלות,

סטיילס ,זיינע מאדעס ,זיינע חינגאות ,נאר אלעמאל געדענקע "שלא

מיר וואוינע דא מיט הכנעה צוליב גזירת הגלות ,אבער מיר זענע פיל

עשני גוי" זאג מיר יעד אינדערפרי בש ומלכות ,דאס מיינט אז עפעס

פיל העכער.

ליגט אונטער די ברכה.

ליידער ,די טעכנעלאגיע האט דאס דורכגעבראכ ,דער 'יפיפיתו של

שטייענדיג עטליכע וואכ נא די טראגעדיע אי מאנסי ,ווע מיר

יפת' איז געהעריג אנגעקומע למחנינו ,די אינטערנעט האט געבראכ

זענע נא מתפלל פאר מרדכי ב ברכה לרפו"ש ,או דא האב מיר צוויי

אלע גבולי ,עס איז ליידער געוואר נארמאל ,מ'האלט מיט יעדעס

קדושי הי"ד ,לאמיר שוי ארויסווייז פאר טאט אי הימל:

ווארט פונע גוי ,מ'איז פארנומע טאג טעגלי צו זע וואס דער גוי האט
האט אונז צו זאג או פארקויפ ,מ'זעט זיינע סטיילס ,או מ'האלט מיט

"יא ,טאטע מיר הער או מיר פארשטייע!".

