Don’t Mention My
Name
“Korach the son of Yitzhar the son
of Kehas, the son of Levi”
(Bamidbar 16:1). Levi was the
son of Yaakov. When the
Torah lists Korach’s lineage,
it stops at Levi and does not
mention
Yaakov.
Why?
Korach occupies an infamous
place in Jewish history. He
was the first Jew to challenge
the Gadol HaDor (Torah leader of
the generation). Until then it was
unthinkable to question the
authority of a Torah leader.
Then Korach rose against Moshe
Rabbeinu. The respect and awe
of
Torah
leadership
was
breached. The honor accorded
to our Gedolim would never be
the same. Rashi inform us that
Yaakov did not want his name
mentioned in reference to the
terrible machlokes of Korach.
Therefore, he asked Hashem to
have mercy on him and leave
his name out of Korach’s lineage.
Kinderlach . . .
Do you see how far we have to
distance ourselves from
machlokes? Yaakov Avinu lived
four generations before Korach.
He was not involved in the
machlokes in any way
whatsoever. Still, he did not
even want his name mentioned
in the same breath as that of
Korach. That is an indication of
how disastrous machlokes is. We
must all do our best to avoid needless
machlokes at all costs. Especially among
our family, neighbors, and classmates.
Machlokes can destroy every good thing
in your life. Don’t let it happen to you.

It Always Spells
Trouble
How

do you spell machlokes (argument)? The Medrash Rabba (Bamidbar
18:12) relates five points, one for each
letter of the word machlokes, that show
how terrible an argument really is. “Mem”
is for makko (a beating). “Ches” is for
charon (wrath). “Lamed” is for likuy

(stricken). “Kuf” is for kellalah (a curse).
“Taf” is for toeivah (abomination). Argument brings beating, anger, plague, curse,
and abomination upon a person. Let us use
our imagination for a minute. Imagine that
you were about to go to a new
school. The teachers seemed nice.
The building was nice. The
students seemed friendly. You
asked a few more questions
and found out that terrible
things were happening in that
school. There were beatings,
sickness, and curses. Terrible
sins were being committed.
Would you go to that school? Of
course not. You would stay as far
away from it as possible. We
must stay as far away from
machlokes as we would from
that school.
The
commentary
of
the
Maharzav (Rav Zev Wolf
Einhorn) on the Medrash spells
the word machlokes backward
with a word for each letter.
“Tachlis kilyon liolam chalukah
mavie” (Argument’s purpose is
to bring destruction to the
world).
Kinderlach . . .
Now you see how terrible an
argument really is. When you find
yourself disagreeing with someone
you must ask yourself, “Is this
argument really worth it? What
are we really arguing about
anyway? Is it that important? Even
if it is important, is there another
way to settle it besides arguing?”
You might think that you will win
the argument. There is only one
winner in an argument. The Yetzer
Hara. Everyone else loses.

A Good Wife
“C

haim, I have great news – a simcha
in our family!”
“What is it, Avi?”
“My brother got engaged today!”
“Mazel tov! That is wonderful! I am sure
that his kallah is a genuine Aishes Chayil
(Woman of Valor).”
“B’ezras Hashem, Chaim. We were just
learning about the subject of good and
bad wives in our parashas ha’shavuah
class. We have examples of both in the
story of Korach.”
“Please tell me about it.”

“The Gemora (Sanhedrin 109-110) explains how On Ben Peles’ wife saved him
from the death of Korach’s group. She
reasoned with him, ‘Why join Korach in
this machlokes? If Moshe wins, you will
follow him. If Korach wins, you can follow him.’ On Ben Peles, however, could
not follow her advice because he had
already joined the deliberations, and had
sworn to come if they called him.”
“Oy vey. What did his wife do to save
him?”
“She knew that Korach’s men would not
approach a woman who was not tsnuah
(properly clothed). She gave her husband
wine until he became drunk. She then sat
at the entrance of the tent and let down
her hair. Anyone who came to call her
husband saw her, would not approach
her, and turned back.”
“What an Aishes Chayil!”
“She was a special woman. Korach’s wife,
on the other hand, incited him to start
the rebellion that caused his destruction.
‘Look at what Moshe did!’ she exclaimed.
‘He became the king. Then he made his
brother the high priest, and his nephews
the deputy priests. He ruled that trumah
must be given to the priests, and the
Leviim must give one tenth of their
maaser to the priests. He shaved all of the
hair off of your body and mocked you as
if you were crazy.’”
“What she did was terrible, Avi!”
“Right, Chaim. Korach listened to her,
and began his slide down to the pit of
infamy.”
“A good wife can save her husband’s life,
and a bad one can ruin it.”
“Right. May we all merit marrying good
wives.”
“Amen.”
Kinderlach . . .
Bas Yisrael (Daughter of Israel) – what is
your goal in life? To be an Aishes Chayil.
While you are single, perfect your middos
(character traits) and become the warm
and caring person that a good young man
will want to marry. Choose a wonderful
husband and help him grow to become a
big tsaddik!
Young man, what is your goal in life? To
marry an Aishes Chayil and treat her like a
queen. While you are single, perfect your
middos (character traits) and become the
refined person that an Aishes Chayil will
want to marry. Choose a wonderful wife
and be kind to her in every possible way.
You will both grow and reach the highest
spiritual heights. May you all merit building
a bayis ne’eman (faithful home) b’Yisrael.
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אל תזכיר את שמי

אשה טובה

"קורח בן יצהר בן קהת בן לוי" )במדבר ט"ז ,א'( .לוי היה בנו של
יעקב .כאשר מזכירה התורה את יחוסו של קורח ,היא מגיעה עד
לוי ולא מזכירה את יעקב .מדוע? קורח אינו תופס מקום של כבוד
בהיסטוריה היהודית .הוא היה היהודי הראשון שקרא תגר על גדול
הדור .עד אז ,לא עלה על דעת איש להרהר אחר סמכותו של גדול
בתורה ,ואז ,קם קורח נגד משה רבינו .הכבוד והמורא להנהגת
התורה ,התערערו ,ולעולם לא יחזרו להיות מה שהיו .רש"י אומר
לנו שיעקב לא רצה ששמו יוזכר בקשר למחלוקת הנוראה עם
קורח ,משום כך בקש מה' שיחוס עליו ולא יכתוב את שמו בתוך
יחוסו של קורח.

"חיים ,יש לי חדשות טובות מאוד – שמחה במשפחתנו!"
"מה קרה ,אברימי?"
"אחי התארס היום!"
"מזל טוב! חדשות נהדרות! אנו בטוח שכלתו היא אשת חיל של
ממש".
"בעזרת ה' ,חיים .בדיוק למדנו על נושא נשים טובות ורעות בשיעור
פרשת שבוע .יש לנו דוגמאות משתיהן בסיפור של קרח".
"ספר לי על כך".
"הגמרא )סנהדרין ק"ט-ק"י( מסבירה כיצד אשתו של און בן פלת
הצילה אותו מהמוות שהיה גורלם של עדת קרח .היא אמרה לו:
'מדוע לך להצטרף לקורח במחלוקת זו? הרי אם משה ינצח – אתה
תהיה תלמידו ,ואם קרח ינצח – תהיה תלמידו של קרח '.און בן
פלת קיבל את דבריה ,אך לא היה יכול לפעול לפיהם כי כבר
נשבע לעדת קרח שישתתף עמם" .
"אוי ואבוי .מה עשתה אשתו כדי להציל
אותו?"
"היא ידעה שאנשיו של קרח לא
יגשו לאשה שאיננה לבושה
בצניעות .היא השקתה את בעלה יין,
עד שהשתכר .לאחר מכן ישבה בכניסה
לאוהל ופרעה את שערותיה .כל
מי שבא לקרוא לבעלה ראה
אותה ,נרתע לאחור והלך משם".
"איזו אשת חיל!"
"כן ,אשתו של קרח ,לעומת זאת,
הסיתה אותו לפתוח במרד
שגרם לנפילתו' .ראה מה
עשה משה!' אמרה לו' .הוא
נהיה למלך ,לאחר מכן משח את
אחיו לכהן גדול ,ואת אחייניו
קבע
הוא
הדיוטות.
לכהני
לכהנים,
תינתן
שהתרומה
ושהלוויים יתנו לכהנים מעשר
מן המעשר הניתן להם .הוא גילח את
שער כל גופך ומשחק בך כאילו היית
שוטה"'.
דיבורים נוראים!"
"אברימי ,אילו
"נכון ,חיים .קרח שמע בקולה ,ומכאן התחילה התדרדרותו עד
למותו בבור שנפער באדמה".
"אשה טובה יכולה להציל חיי בעלה ,ואשה רעה יכולה להרוס את
חייו".
"נכון .יהי רצון שנזכה כולנו לשאת נשים טובות".
"אמן".

ילדים יקרים . . .
האם מבינים אתם עד כמה אנחנו צריכים להתרחק
ממחלוקת? יעקב אבינו חי ארבעה דורות לפני קורח.
הוא בכלל לא היה מעורב במחלוקת
ובכל זאת ,לא רצה ששמו אפילו יוזכר
בהקשר לקורח .מכאן אנו רואים כמה
נוראה היא המחלוקת ועד כמה עלינו
להמנע ממנה בכל מחיר.
במיוחד מחלוקת בתוך
המשפחה ,בין שכנים ,ובין
חברינו לכתה .מחלוקת יכולה
להרוס כל חלקה טובה בחיים .הזהרו
שזה לא יקרה לכם.

זה רק צרות
כיצד כותבים "מחלוקת"? מדרש רבה
)במדבר י"ח ,י"ב( מונה חמישה
דברים הרמוזים בראשי התיבות של המלה
"מחלוקת" המראים כמה היא איומה .מ'כה ,ח'רון,
ל'יקוי ,ק'ללה ,ת'ועבה .המחלוקת מביאה את כל
אלה על ראשו של האדם .דמיינו לעצמכם שאתם
עומדים להתחיל ללמוד בבית ספר חדש .המורה עושה רושם טוב,
הבנין יפה ,התלמידים נראים ידידותיים .אתם שואלים עוד כמה
שאלות ,ומגלים שבעצם קורים שם דברים נוראים .יש שם מכות,
מחלות וקללות ,ומתבצעות שם עבירות איומות .האם הייתם
הולכים לבית הספר הזה? ודאי שלא .הייתם מתרחקים משם מה
שיותר .עלינו להתרחק ממחלוקת כמו שהיינו מתרחקים מבית ספר
כזה.
פירוש המהרז"ו )ר' זאב וולף איינהורן זצ"ל( על המדרש דורש את
המלה מסופה לתחילתה .ת'כלית כ'ליה )כ' וק' מתחלפות( ל'עולם
ח'לוקה מ'ביא .תכליתה של המחלוקת היא להביא כליה לעולם.
ילדים יקרים . . .
עכשיו אתם כבר רואים עד כמה נוראה היא המחלוקת .אם יש
לכם חילוקי דעות עם מישהו ,שאלו את עצמכם "האם זה באמת
שווה? על מה בעצם אנחנו מתווכחים? האם זה כל כך חשוב?
ואפילו אם זה חשוב ,היש דרך אחרת ליישב את הדברים מלבד
בויכוח ומחלוקת?" יתכן שתחשבו שתוכלו לנצח במחלוקת זו,
אולם במחלוקת יש רק מנצח אחד .היצר הרע ,כל האחרים
מפסידים.

והגדת לבנך

ילדים יקרים . . .
בת ישראל – מהי מטרתך בחיים? להיות אשת חיל .לפני נישואייך,
בתקופת הרווקות שלך ,שפרי את מידותייך ופתחי את תכונות
החום והאכפתיות שבהן ישמח בעלך .בחרי בבעל נפלא ,ועזרי לי
לגדול בתורה ובמעשים טובים!
בן ישראל – מהי מטרתך בחיים? לשאת אשת חיל ולהתייחס אליה
כאל מלכה .בתקופת הרווקות שלך שפר את מידותיך עד שתהיה
לבחור שאשת חיל תרצה בו .בחר באשה נפלאה ,ודאג לכך
שתחיו יחד בטוב ובנעימים .כך תגדלו שניכם ותגיעו לדרגות
רוחניות גבוהות ביותר.
יהי רצון שתזכו כולכן לבנות בית נאמן בישראל.
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