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המצית יועמד לדין
לא  אתה  מהשולחן!  הרגליים  את  תוריד  "יוסי  מורה: 

בבית".
יוסי: "גם בבית אני שם רגליים על השולחן".

מורה: "ומה אמא שלך אומרת על זה?"
אתה  מהשולחן!  רגליים  "תוריד  יוסי: 

לא בביה"ס".
***

פרשתנו מתחילה במילים "ויקח קרח". 
רש"י  בפסוק.  כתוב  לא  לקח?  מה  את 
לצד  עצמו  את  "לקח  שהוא  מבאר 
אונקלוס  דברי  ורש"י מביא את  אחד", 
העדה.  משאר  נחלק  שקרח  "ואתפלג", 
ריש  "אמר  קט:):  (סנהדרין  ובחז"ל 

לקיש שלקח מקח רע לעצמו". 
רבי  לרה"ק  חן",  "תשואות  בספר 
גדליהו מליניץ, מביא יסוד גדול בעניין. 
באיוב נאמר שטען בפני אשתו "גם את 
הרע  ואת  האלוקים  מאת  נקבל  הטוב 
לא נקבל?!" כל מה שמתרגש על האדם, 

לטוב או למוטב, עליו להאמין שהוא מאת השם. 
וקרח בעניין זה לקח את עצמו "לצד אחד": כל דבר טוב 
שקורה לי הנו מאת השם, וכל דבר לא טוב שקורה לי הנו 
לא עמלתי,  לא בסדר; לא השקעתי מספיק,  בגלל שאני 

הייתי צריך להשתדל יותר. 
לכאורה אין בעיה. הטוב תלוי בהשם והרע תלוי בי. 

הסיגרים נחו על שולחנו בתיבה מהודרת מעץ מלא וכבד, 
עורך הדין השתעשע במחשבה שהוא הולך ליהנות משני 
וביקש  העולמות. הוא הרים טלפון לחברת הביטוח שלו 

לעשות ביטוח לסיגרים יקרים תוצרת חוץ. המחיר שניתן 
עשרה  פי  שווים  היו  הסיגרים  אבל  מאוד,  יקר  היה  לו 

לפחות.
הוא סגר את כל הפרטים הקטנים, דאג לוודא שהביטוח 
כיסוי  כולל  שהביטוח  שמדגיש  בסעיף  במיוחד  תקף, 
נשפך  רחב  וחיוך  אש,  נזקי  של  במקרה 

על פניו. 
מן  הראשון  הסיגר  את  הוציא  הוא 
וארבעה.  עשרים  מתוך  ראשון  התיבה, 
מיוחד  בניילון  היה  עטוף  מהם  אחד  כל 
קולף  הניילון  כעת  למראה,  ויוקרתי 
בעדינות. קוצץ הסיגרים שצורף לתיבה 
קטם  הוא  נשלף.  שערורייתי,  במחיר 
תוך  והציתו  במיומנות  הסיגר  ראש  את 

שהוא שואף בהנאה את ניחוחו.
נהנה עורך הדין פעם בכמה  וחצי  חודש 
ימים מסיגר משובח, ולאחר מכן, בתום 
וביקש  הביטוח  לחברת  פנה  החפיסה, 
הסיגרים  של  ערכם  מלוא  את  לקבל 
שריפות  בסדרת  "ניזוקו  שלטענתו 

קטנות". 
חברת הביטוח התנגדה, בצדק. עורך הדין שלהם הסביר 
עורך  של  למילותיו  בלבד  אחת  משמעות  שישנה  לשופט 
זו דרך השימוש ואין  ונהנה מהם,  הדין: הוא עישן אותם 
שום הצדקה להעניק לו פרוטה שחוקה. אך השופט סירב 
שהוא  וכיון  ביטוח,  ויש  הצהרה  יש  מההיגיון:  להתרשם 
אכלה  בה  לצורה  משמעות  שאין  הרי  אש",  "נזקי  כולל 

האש את הסיגרים.
עורך הדין של חברת הביטוח חרק שיניים וקיבל את פסק 

נזק בסדרת 
שריפות קטנות

מקח רע? 
לעצמו!



הדין. אלא שמיד לאחר מכן הוא פנה אל השופט בטענה 
התיק  בתוך  תביעה  להגיש  רצונו  התיק  סגירת  שלפני 
24 הצתות  עצמו. הוא תובע את עורך הדין על סדרת של 

מכוונות וגרימת נזק לחברת הביטוח בזדון... 
כאשר קרח הסכים לקבל רק את הטוב מן השמים ותלה 

פגם  בכך  שיש  הרי  הרע,  את  בעצמו 
באמונה. חובתנו היא להאמין שאין שום 
דבר ביד האדם לטוב או למוטב מלבד מה 
חז"ל  שאמרו  ממה  חוץ  משמים.  שנקבע 
האדם  על  מוטל  עצמה  שמים  יראת  שעל 
כזו  עליו  שתושפע  לחכות  לו  ואין  לעמול 

מאליה.
זהו ביאור דברי התרגום שקרח "אתפלג", 

וכדברי רש"י "לקח  ובין הרע.  ָיַצר חלוקה בין הטוב  הוא 
ריש  מלמדנו  זאת  את  צד?  לאיזה  אחד".  לצד  עצמו  את 
לקיש בגמרא: "לקח מקח רע לעצמו". את החלק של הרע 

הוא הותיר כביכול בידיו. 
כאשר דברים לא הסתדרו לקרח לפי התכניות, לדוגמה: 
קוטלג  שזה  הרי  קהת,  בני  נשיא  או  הגדול  הכהן  משרת 

בכזה  עושים  מה  הרעים.  הדברים  של  בקטגוריה  במוחו 
מצב? זה הרי לא הגיע מהשמים, זה שייך אלי. 

ויאמרו  אהרן  ועל  משה  על  "ויקהלו  אחד:  פתרון  רק 
אליהם רב לכם". 

בוא נעשה סדר מחדש...
 ***

אבל  אסור.  השולחן  על  רגליים  לשים 
אותן  לשים  השיטין  בין  שמתיר  מי 
זהה  תגובה  מקבל  בבית,  השולחן  על 

לחלוטין על השולחן בבית הספר.    
אין אפשרות להפריד באחריות בין הרע 
מהשמים.  מגיעים  שניהם  הטוב.  לבין 
בהבדל קטן: אין רע יורד מן השמים; הרע נוצר כתוצאה 

ממעשיו ובחירתו של האדם. 
באשמתו,  שלא  לאדם  מהשמים  שירד  רע  על  טענה 
 - העוול"  לתיקון  ו"לדאוג  אחריות  לקחת  עליו  ולכן 
ייתכן  קטנות.  שריפות  סדרת  על  הביטוח  כתביעת  היא 

שהתביעה תתקבל, אבל המצית יועמד לדין. 

"ואון בן פלת" (טז, א)

"חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת" (סנהדרין 
קי.). 

ילדה קטנה הגיעה לפני הגאון רבי שמואל מסלנט, רבה של 
ירושלים. רבי שמואל הרים ראשו מן הספר ושאל למבוקשה, 
הקדרה  על  שאלה  לשאול  אותה  שלחה  שאמה  נענתה  היא 

שבידה. 

וניסתה  בכה  ניסתה  וכחכחה,  גמגמה  הילדה  השאלה?  מה 
בכה, אולם לא הצליחה להיזכר מהי השאלה. 

רבי שמואל שידוע היה ביחסו המיוחד לכל יציר נוצר, התאזר 
בסבלנות ואמר לה לשוב הביתה ולבקש מאמה שתשלח ילדה 
אחרת, גדולה יותר. הילדה יצאה מן הדירה. אך עמדו רגליה 

על המדרגות בפתח הבית והנה צפו בזכרונה פרטי השאלה.

לך  אמרתי  "והלא  תהה:  שמואל  ורבי  פנימה  הילדה  שבה 
שתגידי לאמא לשלוח ילדה אחרת", לאחר אתנחתא הוסיף: 

"גדולה יותר". 

השיבה הילדה: "רבי, ברגע שעבר מאז שיצאתי - הלא גדלתי 
מעט, ומלבד זאת כעת אני יודעת את פרטי השאלה והחכמתי, 

הרי שאני ילדה אחרת"... 

"רב לכם בני לוי" (טז, ז)

ומי  (רש"י).  זה?"  לשטות  ראה  מה  היה  שפקח  "וקרח 
באמת אומר - הקשה הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב - 

שקרח פקח היה?

(טז,  הכתוב  פי  על  דבריו)  (תורף  מרימנוב  הרמ"מ  מבאר 
יט) "ויקהל עליהם קרח את כל העדה", והלא מחנה ישראל 

היה י"ב מיל. 

מחנה  מכל  ושלמים  יראים  יהודים  לאסוף  ניתן  והיאך 
קרח  ואילו  טועים  ואהרן  שמשה  אותם  ולשכנע  ישראל 

ועדתו צודקים? 

צדקנו  משיח  יקבץ  שבאמצעותו  נורא  ייחוד  שישנו  אלא 
ניתן  בו,  מכוונים  שכאשר  לבוא,  לעתיד  ישראל  נדחי  את 
בכמה רגעים לקבץ את כל פזורי ישראל באשר הם למקום 
אחד (כדברי חז"ל שבצלאל ידע לצרף אותיות שנבראו בהן 
הזה  הייחוד  את  באותיות).  תלוי  שהכל  הרי  וארץ,  שמים 

ידע קרח ובו השתמש לעת שכזאת. 

את  וידע  היה",  שפיקח  "וקרח  רש"י:  שמקשה  מה  וזה 
הייחוד שבו ישתמש לעתיד מלך המשיח, "מה ראה לשטות 

זה" לחלוק על משה רבינו...

מכריזין 
עליו מלמעלה



ירימו  אשר  הקדשים  תרומת  "כל 
ולבניך  לך  נתתי  לה'  ישראל  בני 
ברית  עולם,  לחק  אתך  ולבנותיך 

מלח עולם היא" (יח, יט).
חכמי  מבארים  עולם",  מלח  "ברית 
המלח  כמו  היא  שהכוונה  ישראל 
הברית  כך  לעולם,  מתקלקל  שאינו 
עם אהרן וזרעו תהיה בתוקפה לנצח. 
ואנו, כפי שלמדנו שתורה הנה מלשון 
הוראה, ננסה להבין כיצד הברית עם 
ובכל  יהודי  לכל  נוגעת  וזרעו  אהרן 

מצב. 
מזווית  להבין  לנסות  עלינו  כך  לשם 
כהונה  מתנות  נמשלו  מדוע  נוספת: 

למלח?
***

יוסף  רבי  הגה"ק  הביא  נפלא  משל 
חי":  איש  ה"בן  בעל  מבבל,  חיים 
מעמל  טרי  חתן  חזר  הימים  באחד 
יומו אל הבית החדש שמוקם והולך. 
לרעייתו  סיפר  בורקות  בעיניים 
חן  מצא  שמאוד  חדש  מאכל  שטעם 

בעיניו: עוף ממולא באורז. 
הוא הסביר לה את שהסבירו לו כיצד 
למלא  העוף,  של  תוכו  את  לרוקן  יש 
את בשרו באורז, לתפור בחוט מיוחד 
בשר  של  המיצים  אותו.  לבשל  וכך 
העוף המתבשל עם הלחות של האורז 
כך  מנצח.  טעמים  שילוב  יוצרים   -

תיאר האיש את חווייתו. 
כשרה  אשה  בהחלט  הייתה  הרעיה 
היא  בעלה.  רצון  לעשות  שרצתה 
כולם  שהמצרכים  לוודא  דאגה 
למלא  החלה  מכן  לאחר  ברשותה, 
כך  בצהריים,  מחר  ההוראות.  אחר 
ישוב  כאשר  וסיפוק,  בהנאה  חשבה 

לו  ימתין  הצהריים,  לסעודת  אישי 
המאכל שהוא אוהב. 

על  וגילה  בצהריים  האיש  הגיע 
אוהב.  כה  שהוא  העוף  את  השולחן 
לרעייתו  מקרב-לב  נרגשות  הודה 
והתיישב  עבורו  במיוחד  שטרחה  על 
הוא  נגיסות  שתי  לאחר  לסעודה. 
את  תיבלת  לא  "האם  פנים.  החמיץ 

העוף והאורז במלח ובפלפל?" שאל.
היא  לשלילה.  בראשה  הנידה  האשה 
הסעודה  לתבל.  שצריכים  ידעה  לא 
החליטה  והאשה  איכשהו,  נגמרה 

ליצור חוויה מתקנת. 
למחרת המתינה לבעל ארוחה נוספת 
בדמות זו של אתמול. כאשר אך נגס 
בהבעת  פניו  את  העווה  העוף  בבשר 

סלידה ונאלץ להוציא בולעו מפיו. 
מים  כוס  לאחר  שאל  זאת?"  "מה 

שהובהלה אליו. 
כל  שאתה  "ראיתי  הסבירה:  האשה 

בהם  ומילאתי  ופלפל  מלח  אוהב  כך 
את כל חללו של העוף"... 

לנכסיו  ותבלין  מלח  הנם  המעשרות 
"מלח  חז"ל  וכדברי  האדם,  של 
ממון", רוצה הנך למלוח ולשמור את 

ממונך? "חסר", ממנו לצדקה. 
כשם שהמלח נותן טעם טוב במאכל, 
מאכלים  רב  בכסף  שיקנה  שמי  הרי 
יחליט  ולבסוף  שונים  ממינים 
המלח  עבור  הכסף  בהוצאת  לחסוך 
כך  טעם;  ללא  מאכליו  יישארו   -
מניעת המעשרות (המשולים למלח) 
ביד  יישארו  שכך  במחשבה  הכהן  מן 
האדם נכסים רבים יותר, הופכת את 
וללא  טעם  ללא  לתפלים.  הנכסים 

ברכה השרויה בהם. 
***

נקודה נוספת לחיינו ממשלו הנפלא 
הוא  הנתינה  כח  חי":  איש  ה"בן  של 
נתנו  שלא  שאוכל  כשם  במידה.  טוב 
לאדם  אסור  כך  תפל,  הוא  מלח  בו 
זאת  לחלוק  ולא  לעצמו  הכל  לשמור 

כלל עם הזולת. 
יותר  בו  שנתנו  אוכל  הנגדי:  ולכיוון 
את  גם  מאבד  ופלפל,  מלח  מדי 
חומרי הגלם הבסיסיים שהיו טובים 
משימוש.  אותם  ופוסל  מלכתחילה 
למה  מעבר  ונותן  שמעניק  אדם  כך 
שצריך, או במקום שבו אסור להעניק 
- מפסיד בכפליים. גם מה שהיה ראוי 

לשימוש קודם לכן, נהרס ונפסד. 

אך נגס בבשר העוף 
העווה את פניו בהבעת 
סלידה ונאלץ להוציא 

בולעו מפיו. 
"מה זאת?" שאל 
לאחר כוס מים 
שהובהלה אליו

ַּבֶּמַלח ִּתְמָלח
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
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