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פרשת קרח

בעסער לויף צו אן אויפגערעגטע בער

טייערע קינדער,

אין די פרשה פון די וואך לערנען מיר וועגן די געפערליכע מחלוקת וואס קרח 

די  פון  פירער  די  רבינו,  געקריגט אנטקעגן משה  זיך  געמיינדע האבן  זיין  מיט 

אידן. מיר ווייסן אלע אז קרח האט אנגעפאנגען די מחלוקת, אבער ווער זענען 

געווען די אנדערע מענטשן וואס האבן מיטגעארבעט מיט קרח אנטקעגן משה 

רבינו?

די פסוק דערציילט אונז אז אסאך פון זיי זענען געווען פון שבט ראובן. פארוואס 

דווקא זיי? ווייל שבט ראובן האט געוואוינט זייער נאנט צו קרח, זיי זענען געווען 

שכנים, עס  איז זיי געפאלן וואס קרח האט געזאגט. אזוי זענען זיי אויך ארויס 

זיך צו קריגן מיט משה רבינו.

האט  יעדער  טוען!  צו  זאך  הארבע  געפערליכע,  א  געווען  איז  דאס 

געוואוסט ווער משה רבינו איז געווען! אז דער באשעפער אליין האט 

גערעדט צו משה רבינו. ער האט ארויס געפירט די אידן פון מצריים. 

ניסים.  גרויסע  געמאכט  באשעפער  דער  האט  רבינו  משה  דורך 

וואס האט איבערגעגעבן די תורה  משה רבינויז איז געווען דער 

פון דער אויבערשטער צו די אידן. זיך צו קריגן מיט משה רבינו 

איז געווען זייער נאריש. יעדער קען דאס פארשטיין.

עס איז דא עפעס וויכטיג וואס דער באשעפער וויל מיר זאלן זיך 

לערנען פון דעם. א נארישע שכן אדער חבר  קען דיר 

אלע  פארגעסטו  ליידער  אז  געפעלן  שטארק  אזוי 

תורה און מדות טובות. נאר פון הערן נישט קלוגע 

ווערטער וואס דיין חבר זאגט דיר, און פון זעהן זאכן 

וואס ער טוט, קענסטו ווערן אזא נאר ווי אים. 
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שלמה המלך איז געווען די חכם מכל אדם, די קלוגסטע פון אלע מענטשן וואס 

האבן אמאל געלעבט. ער האט געשריבן ספר משלי, א הערליכע ספר פיל מיט 

משלים וואס לערענט אונז אויס וויכטיגע זאכן ווי אזוי זיך אויפצופירן. שלמה 

המלך האט פארשטאנען אז עס איז זייער שלעכט צו האבן א נארישע חבר, ער 

האט געשריבן וועגן דעם אין ספר משלי נאכאמאל און נאכאמאל. יעצט וועסטו 

לערנען איינער פון די אינטרעסאנטע משלים.

צו  זיך  בעסער  איז  "עס  מיינט  דאס  באולתו".  כסיל  שכול......ואל  דוב  "פגוש 

זיך צו  ווי  זיכט אירע קינדער,  וואס  טרעפן מיט א צעווילדעוויטע מאמע בער 

טרעפן מיט א כסיל, א נאר וואס גייט דיר לערנען נארישע זאכן"

לאממיר דאס מסביר זיין אז מיר זאלן דאס ריכטיג קענען פארשטיין, ווייל עס 

איז זיכער נישט א גוטע עצה זיך צו טרעפן מיט א בער! דאס איז וויכטיג צו וויסן 

יעצט אין די זוממער טעג, ווען מיר געפינען זיך אין קאנטרי אדער קעמפ. מיר 

טרעפן אסאך באשעפענישן אין וואלד, און מיר  קענען הנאה האבן פון זיי אויך. 

א  זעען  מיר   ...  butterflies, frogs, chipmunks נאכגיין  למשל  ווי 

באשעפער  דער  וואס  וועלט  שיינע  הערליכע 

האט באשאפן פאר אונז! אבער זיך צו טרעפן 

מיט א בער איז אודאי נישט וואס דו ווילסט! 

היט  וואס  בער  מאמע  א  מיט  נישט  זיכער 

אויף אירע קינדער און איז גרייט צו צערייסן 
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דער וואס וויל זיי טשעפענען. און אויב די זעהסט א baby בער, זאלסטו וויסן 

זיך צו היטן. ווייל מן הסתם איז די מאמע בער ערגעץ ארום, זי היט שטארק אויף 

די baby אז קיינער זאל עס נישט וויי טוען. גיי נישט נאנט!  דו ווילסט זיך זיכער 

נישט טרעפן מיט די מאמע בער!

דורך דעם משל וואס שלמה המלך זאגט אונז קענסטו פארשטיין ווי שלעכט און 

ווי אומגעוואונטשען עס איז זיך צו חבר'ן מיט א נאר וואס קען דיר אויסלערנען 

איז  וואס  נישט  פארשטייט  וואס  איינער  נאר?  א  איז  ווער  זאכן.   גוטע  נישט 

וויכטיג אין לעבן - דער איז א נאר. איינער וואס פארשטייט נישט אז די תורה 

וויכטיגסטע זאך אין לעבן – דער איז א נאר. איינער וואס פארשטייט  איז די 

נישט ווי גוט און וויכטיג עס איז צו פאלגן עלטערן, מלמדים, און מחנכים - דער 

איז א נאר.

פרשת קרח קומט אונז צו לערנען: שטיי ווייט פון א נישט גוטע חבר! זאלסט 

נישט זיין אזוי ווי די מענטשן פון שבט ראובן וואס האבן געוואלט בלייבן גוטע 

חברים מיט זייער שכן קרח, און צום סוף האבן זיי אלעס פארלוירן.

אזוי ווי שלמה המלך לערענט אונז, מער ווי דו האסט מורא פון א ווילדע בער 

זאלסטו מורא האבן פון א נארישע חבר. די סכנה פאר דיין נשמה איז פיל ערגער!

 א גוט שבת ! 
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