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בס"ד לפרשת קורח

מהותו של עם ישראל
בפרשתנו  ,בחלקה השני מובא ענין מתנות כהונה אשר עליהן נאמר בפרק י"ח פסוק י"ט
"כל תרומות הקדשים אשר ירימו בני ישראל לה' נתתי לך ולבניך ולבנותיך אתך לחק
עולם ,ברית מלח עולם היא לפני ה' לך ולזרעך אתך"
נבדוק מה הקשר הפנימי שיש בין המלח לענין המחלוקת ,
הרמב"ם בפרק ה' מהלכות איסורי מזבח הלכה י"א מביא מצוות מליחה על כל הקרבנות
קודם שיעלו למזבח שנאמר על כל קרבנך תקריב מלח ומוסיף":ואם מלח כל שהוא אפילו
בגרגיר מלח אחד-כשר .הלכה י"ב הרמב"ם מחלק בין יתר הקרבנות אשר אם לא מלח
לוקה ,אבל הקרבן כשר והורצה ,חוץ מן המנחה שהמלח מעכב שנאמר ":ולא תשבית מלח
ברית א-לוקיך מעל מנחתך"
וקצת תמוה למה בכל הקרבנות –כשר הקרבן והורצה ,אם מלח בגרגיר מלח אחד
)אמנם בדיעבד( ומנחה -לא.
ידוע שקיים הבדל שורשי בין יתר האומות לישראל .אצל האומות -העם מורכב מפרטים
יחידים אשר בהצטרפותם עושים לחטיבה אחת ונהפכים לאומה ,ואעפ"כ עדיין עומדים
פרטים בתוך כלל.
לא כן ישראל! ישנה נשמה הכללית של כנסת ישראל ,אשר מתפצלת לחלקים קטנים של
ניצוצות קודש אשר כל אלה מהווים נשמתם של ישראל ועדיין הם ניזונים ומתקשרים
בנשמה הכללית הזאת )עיין בכתבי המהר"ל ,ספר הכוזרי לריה"ל ספר אורות להרב
קוק(..נמצא שכל נשמה ישראלית יונקת משורש הנשמה – כנסת ישראל -מן ההוויה הא-
לוקית עצמה .אחדות ישראל ואהבת ישראל הן לא רק מידות נאות ,כי אם מהותם של
האומה ,אשר בלעדיהן הם מנותקים ממקור החיים.
מכאן ,המחלוקת ,לא רק פוגעת באישיות מסוימת אלא המחלוקת סותרת עצם שורש
העם .ולכן,זה לא רק חטא ,כי אם פגיעה בישראל עצמו ,סילוק המהות והבסיס האיתן בו
שתול ישראל ולכן העונש החמור והכליה השלמה שנתחייבו קורח ועדתו.
לענין המלח ,אשר נכרת ברית מלח עם אהרון אחרי המאורעות של קורח,
המלח מתגלה בשני אופנים א( נראה  ,כגוש של מלח או אפילו גרגיר נפרד מיתר
הגופים
ב( לא נראה והוא נמצא בהרכב יתר החומרים )כגון במים(.
הכהונה נמשלה למלח ,אשר בקדמותה וטהרתה באופן נראה)ע"י פעולות הכהנים בבית
המקדש וסדר עבודת הכהנים( או באופן בלתי נראה ,מושכת את הקדושה העליונה לעולם
דרך קודש הקודשים שבמקדש .אותן שתי הבחינות נמצאות גם כן בסדר הקרבנות :הניגלה
והנסתר.
ישנו הבדל עקרוני בין כל הקרבנות והמנחה ,כאשר המנחה באה רק על יחיד ולא
בשותפות)עיין רמב"ם הל' מעשה הקורבנות פרק י"ד הלכה ב' ( לומר לך ,שציבור נחשב
כאחד ממש כמו שאמרנו בקשר ליסוד האומה .לכן ,מנחה אשר מסמלת את ישראל וייחודו
היא דווקא צריכה מלח  ,והמלח הזה מעכב ,שהרי המלח מסמל את ענין הקדושה הנראית
אשר מתחברת עם המנחה הפנימית ,לעשות אגודה לפני ה'.
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