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דאנערשטאג נאכמיטאג אין 'בית צירל'

פון  די פרשה  זי דערציילט  ווי  וויינבערגער  צו לערערין  איינגעהערט  זיך  גאלדי האט 

דער וואך. קיינמאל פריער האט זי נישט געהאט אזא לערערין וואס לייגט אראפ די פרשה 

אזוי לעבעדיג און אינטערעסאנט מיט אלע קאלירן אז עס דאכט זיך ווי מען איז ממש דארט.

געגאנגען  אידן,  חשוב'ע  הונדערטער  מענטשן,  זיינע  מיט  קרח  זענען  נאכדעם  "און 

צו משה און אהרן," האט די לערערין פארגעזעצט, "און זיי האבן אויסגעשריגן, 'העי משה! 

אלע  האבן  מיר  חכמים.  תלמידי  גרויסע  זענען  מיר  אויך  טון?!  אלעס  דארפסטו  פארוואס 

דיך  מיר  דארפן  פארוואס  סיני,  בארג  ביים  אונז  צו  רעדט  אויבערשטער  דער  ווי  געהערט 

אזוי  אינצווישן?!"  האבן 

האבן זיי ליידער געשריגן 

חוצפה'דיג  גערעדט  און 

האבן  ליידער  צדיק.  צום 

דאס  געוואוסט  נישט  זיי 

קריגן  זיך  פון  הארבקייט 

אויף א צדיק.

שנעל  בליץ  און 

מחלוקה  דער  זיך  האט 

עם  צווישן  צעשפרייט 

מדבר.  אין  ישראל 

געקאכט  האט  יעדער 

האט  מען  קעסל.  א  ווי 

די  איבערגעקייט 

פאליטיק און שפעקולירט 

פון  גערעכט.  ס'איז  ווער 

געזען  זיי  האבן  זייט  איין 

א  געווען  איז  וואס  קרח 

חכם,  תלמיד  ריכטיגער 

ווי  אויסגעזען  האט  ער 

זיך  האט  ער  און  גדול  א 

מיט  ארומגע'טענה'ט 

פרשת קרח

א מויל פאר א מויל



 פרש  שרפ | 3

משה רבינו. און פון צווייטן זייט האבן זיי געהאט משה רבינו, דער גדול הדור. 'וועמען דארף 

מען נאכגיין?' זענען די אידן געווען צעמישט.

משה און אהרן זענען געווען אין א פארלעגענהייט, און משה איז אראפגעפאלן אויף 

צו  אנגעהויבן  און  צוגעקומען  זענען  אבירם  און  דתן  אנהענגער,  קרח'ס  פון  צוויי  פנים!  זיין 

שרייען, 'ס'איז נישט גענוג וואס ענק האבן אונז ארויסגענומען פון מצרים, וואס איז א ארץ 

חלב ודבש, די לאנד פון מילך און האניג – אונז צו אומברענגען דא אין דער וויסטעניש, ווילן 

ענק נאך זיין א הערשער איבער אונז?!' ענק קענען זיך פארשטעלן דאס חוצפה און העזה 

פון די צוויי כופרים, נישט נאר וואס זיי קריגן זיך אויפן גדול הדור נאר זיי גלייכן צו מצרים 

צום ארץ חלב ודבש...?"

יעדעס  אויסהערנדיג  אטעם  איינגעהאלטענער  אן  מיט  געזעצן  איז  קלאס  גאנצע  די 

ווארט פון די לערערין. זיי זענען געווען נייגעריג צו וויסן וואס ס'האט זיך ווייטער אויסגעקאכט.

די לערערין האט זיי נישט געלאזט לאנג ווארטן, "און משה רבינו האט געהייסן קרח 

איסור  אן  איז  וואס   - מיט קטורת  אנפילן  זיי  און  נעמען שאוולעך  זאלן  זיינע מענטשן  מיט 

פאר ווער ס'איז נישט קיין כהן - און זיי זאלן דאס לייגן פארנט פונעם משכן, און יעצט וועט 

צו  אויסגעוועלט  אויבערשטער האט טאקע  'וועמען דער  אויסגערופן,  זען,' האט משה  מען 

טון די עבודה.'

כלל  ווארענען פאר  זאל  ער  צו משה  געזאגט  אויבערשטער  דער  און דערנאך האט 

ישראל צו שטיין ווייט פון קרח און זיינע מענטשן – נישט נאר ווייל עס גייט עפעס געשען 

וואס  ווייטסטע  די  שטיין  זאלסטו  פירן מחלוקות  ווי מענטשן  זעסט  דו  ווען  ווייל  נאר  דא, 

דו קענסט!"

גאלדי האט שוין געוואוסט וואס ס'איז ווייטער געשען אבער איר הארץ האט נאכאלץ 

געבאמבעט, הערנדיג די פייערדיגע ווערטער פון די לערערין.

די  אנגעמאכט  האבן  וואס  רשעים  די  פון  ווייט  צוריקגעריקט  זיך  האבן  אידן  די  "און 

ערד  די  געשען:  דא  איז  שרעקליך  עפעס  און  קינדער  אידישע  די  צווישן  מחלוקה  גאנצע 

און  איינגעשלינגען קרח, דתן, אבירם,.  און האט  מויל!  א  ווי  אזוי  ברייט,  זיך געעפנט  האט 

פארמעגנס,  זייערע  אלע  לאך  גרויסן  דעם  אין  אריינגעפאלן  אויך  זענען  זיי  מיט  צוזאמען 

זייערע געצעלטן און אלעס וואס באלאנגט צו זיי.

"אופססס..." האט די לערערין געוויזן מיט די הענט, "אראפ אין דער ערד איז אלעס 

געפאלן... גראד צום גיהנם אריין...! און די גמרא זאגט אז נאך עד היום זענען זיי אין גיהנם 

און זיי זינגען דארט, 'משה אמת ותורתו אמת'!

לערערין  די  פון  הערן  געוואלט  נאך  האבן  קינדער  די  געקלינגען.  האט  גלאק  דער 

וועג האבן די מיידלעך נאך געטראכט פון די  זיי האבן שוין געמוזט אהיימגיין. אויפן  אבער 

שרעקליכע מעשה.

זיין  געוואלט  נישט  קיינמאל  וואלט  "איך  אנגערופן,  זיך  גאלדי  האט  ווייסט,"  "דו 

אריינגעמישט אין מחלוקות, קוק ווי שרעקעדיג דאס איז.
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"איך ווייס," האט אסתי צוגעשטימט, "זיי האבן באקומען א געפערליכע שטראף. די 

ערד איז געווארן א מויל און זיי איינגעשלינגען! איך וואונדער מיך ווי אזוי ס'האט אויסגעזען, 

האט עס טאקע אויסגעזען ווי אן עכטע מויל מיט ליפן און ציינער?...

פון דערווייטענס האבן די קינדער באמערקט א באקאנטע פנים. זיי האבן דערקענט 

זיך געאיילט  זיי  זי שלעפט שווערע פעקלעך. פלינק האבן  ווי  די חשוב'ע רעביצין מיללער 

איר צו העלפן.

איז  וואס  מיידלעך,  "נו  באגריסט,  זיי  רעביצין  די  האט  קינדערלעך,  זיסע  דאנק,  "א 

א  עפעס  אין  פארטיפט  זייער  זענען  ענק  אז  באמערקט  האב  איך  דא?  שמועס  ענקער 

וויכטיגער ענין..."

גאלדי און אסתי האבן מיטגעטיילט מיט די רעביצין  וויאזוי לערערין וויינבערגער האט 

פארציילט פון קרח מיט זיינע מענטשן, ווי אזוי זיי זענען אריינגעפאלן אין א גרוב.

רעביצין,  דער  צו  געוואנדן  זיך  גאלדי  האט  נישט,"  איך  פארשטיי  זאך  איין  "אבער 

"פארוואס האט דער אויבערשטער זיי באשטראפט מיט דעם עונש, אזא שטראף איז נאך 

קיינמאל נישט פארגעקומען, נישט פארדעם און נישט נאכדעם?"

"די רעביצין האט פארשטאנען, "ווען איך בין געווען א לערערין אין קינדערגארטן האט 

איר  האב  איך  וואס  זאגן  ענק  כ'וועל  און  קשיא.  זעלבן  די  געפרעגט  קינדער  די  פון  איינע 

זיין גרויסן מויל צו רעדן קעגן משה רבינו  ווי קרח האט אויפגעעפנט  געענטפערט. פונקט 

האט אים דער אויבערשטער באשטראפט מדה כנגד מדה, אז די ערד האט זיך געעפנט ווי 

א גרויסע מויל און אים איינגעשלינגען.

איך  וואס  פארשטאנען  גוט  אזוי  נישט  האבן  קינדערגארטן  אין  קינדער  קליינע  די 

שוין  קענען  ענק  מיידלעך,  גרויסע  שוין  זענען  ענק  אבער  געזאגט  דעמאלטס  זיי   האב 

פארשטיין.

'מדה כנגד מדה', דאס איז די וועג ווי אזוי דער אויבערשטער פירט זיין וועלט. אפילו 

מיר האבן נישט היינט קיין נביאים וואס זאלן אונז זאגן וואס דער אויבערשטער וויל פון אונז, 

פירט ער זיין וועלט מיט רמזים אז מיר זאלן פארשטיין וואס ער פארלאנגט פון אונז. און אויב 

ער האט זיי באשטראפט מיט אזא אומגעווענדליכע 'מויל' דארפן מיר אריינקלערן וואס דאס 

מיינט, דאס האבן זיי זיך פארדינט ווייל זיי האבן גענוצט זייער מויל נישט ווי ס'ברויך צו זיין.

מעסעדזש  א  עפעס  טרעפן  אלץ  מיר  קענען  אונז  צו  געשעט  עפעס  ווען  דעריבער, 

וואס דער אויבערשטער וויל אונז דא מרמז זיין."
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