לקראת ספירת העומר
ערב פסח ה'תשע"ט

מלַח
חֲתִ יכַת ֶ

מלַח בְרִ ית
שבִיתֶ ,
מלָח ,ו ְלֹא תַ ְ
מלַח תִ ְ
ב ֶ
מנְחָתְ ָך ַ
בסדר ויקרא נאמר :וְכָל קָרְ בַן ִ
מלַח.1
בנ ְָך תַ קְרִ יב ֶ
מנְחָתֶ ָך ,עַל כָל קָרְ ָ
מעַל ִ
אֱֹלהֶיָךֵ ,
מצוה של תורה היא ,כי כל הקרבנות נמלחין קודם שיעלו למזבח ,ואין לך דבר
שקרב למזבח בלא מלח חוץ מן הנסכים והדם והעצים ,ודבר זה קבלה ואין לו
מקרא .ואם עבר והקריב בלא מלח ,הקרבן כשר ונרצה ,חוץ מן המנחה שהמלח
מעַל מנחתֶ ָך".2
מלַח בְרִ ית אֱֹלהֶיָךֵ ,
שבִיתֶ ,
מעכבה ,שנאמר בה בפירוש" :ו ְלֹא תַ ְ
ועתה שביהמ"ק חרב ואין אנחנו מקריבים קרבנות ולא מקיימים המצוה הנ"ל ,בכ"ז
נותר לנו עדיין רישומה כאשר אנו מקפידים להביא מלח על שולחננו .וכן נתחדש
בימי האחרונים מנהג לשאת מלח בכיס הבגד בימי ספירת העומר ועוד.
להלן ידונו השאלות:
 .1מהו המקור למנהג (האחרון) ומהו טעמו?
 .2מהן טעמי מצוות התורה במליחת הקרבנות?
נתיבֵי-עם  -מנהגי ק"ק בית-אל
סעיף נב .בליל א' של ספירת העומר נוהגים ליקח כל אחד חֲ תיכת מֶ לח בידו
בעת הספירה ,וקודם אומרים סדר קרבן העומר 3ככתוב בסידורים וכן עושים גם
ביום.
עלֵי נתיבים
ֲ
לא נמצא מקור למנהג זה בש"ס ובראשונים ,ונזכר רק בדברי האחרונים.
וכך מובא בספר כתר שם טוב : 4בליל שני של פסח נוהגין בירושלם,
בג'יברלטאר ,5ומארוקו ,לתת בכיסיהם פיסת מלח ,ונושאין אותו כל ימי העומר.
עמִיר ג ֹרְ נ ָה 7את דברי האחרונים
וכן בקונטרס תורת אמך ,6אסף וקיבץ המחבר כֶ ָ
בזה ,שכך נהגו במרוקו וכ"כ בספר ויזרע יצחק טולידאנו (עמ'  ,)24ובספר מנחת
משה סבאג (סימן כא אות ו) ,ובספר הגדה של פסח שאר ירקות (הל' ספירת
העומר ד"ה סגולה) ,וכך נהג גם זקן המקובלים כמוהר"ר יצחק כדורי זצ"ל וכ"כ
עוד אחרונים עיי"ש.

 1ויקרא פרק ב פסוק יג.
 2ספר החינוך פרשת ויקרא מצוה קיט.
 3תחילה קוראים את הפסוקים מהתורה מפרשת אמור ויקרא פרק כג פסוקים ט-יא ,ואח"כ סדר
קצירת העומר ע"פ המשנה במסכת מנחות פרק י.
 4לרבי שם טוב גגין ,ראש אב"ד ומו"צ דק"ק הספרדים באנגליה והמושבות ( .)1885-1953טעמי
המנהגים – דף תשכז סעיף טז.
 5טריטוריה של הממלכה המאוחדת ,הנמצאת בקצהו הדרום-מערבי של חצי האי האיברי וכן של
אירופה .יהדות גיברלטר היא קהילה קטנה מאוד  -כ 600-נפש מתוך כ 30,000-תושבים .היא
בעלת אופי ספרדי ,בריטי ומרוקאי (ויקיפדיה).
 6מאת הרב אברהם בן דוד אסולין ,מנהגי קהילות המערב הפנימי – פסח – ספירת העומר
סעיף ב ,דף טז.
בצָם כֶעמיר ג ֹּרנה .ופירש
ק ְ
עצָתֹו ,כִי ִ
הבִינּו ֲ
חשְבֹות ה' ,ו ְלֹא ֵ
מ ְ
המָה ,לֹא י ָדְ עּו ַ
 7ע"פ מיכה ד ,יב  :ו ְ ֵ
שם בעל המצודות :כמו שמקבצין עמירי התבואה אל הגורן לחבטם במקל ולדושם.
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מלַח
חֲתִ יכַת ֶ

ערב פסח ה'תשע"ט

וכן כתב בספר עלי הדס 8שהוא מנהג תונס ,כמ"ש הרב זה השולחן 9שזה מועיל
להסיר עין הרע.


הטעם למנהג זה

כתב שם בעל כתר שם טוב 10שלא מצא למנהג זה זכר בס' הראשונים ,ותמה שם
"כי מה יחס המלח עם העומר"? ותירץ ,אולי יש לו טעם ע"פ הקבלה ונעלם ממנו,
ואולי אפשר לומר דרך רמז שכתוב בעומר :מנְחָה חֲ דָ שָה לה' ,11ר"ת :מ'ל'ח'.
ועוד י"ל ע"פ מ"ש הבן איש חי 12שהמנהג שמוליכין עם הבודק קערה שנותנין
בתוכה חתיכת לחם וסכין כדי לחטט בה בחורין וסדקין .ויש נוהגין לתת עשרה
פתיתי חמץ בזויות הבית קודם בדיקה כדי שימצאם הבודק ויבערם.
ומעיד שם שבעירו בבגדאד נוהגין היו להניח בקערה הנז' מעט מֶ לח .והטעם לכך,
ליּה 13מתקנאין במצות בדיקת החמץ הרבה ,ולכן מוליכין עם
שהשטן ו ְגּונ ְדָ א דִ י ֵ
הבודק מֶ לח לדחות המשטינים והמקטרגים ,וכמו שאמרו בהשמת המלח על
השולחן.14
והוא הדין כאן בספירת העומר ,שסופר בלילה והוא שעת המזיקים ולכן יקח בידו
המלח הזה וישמרנו מהם.
וכ"כ בשו"ת מקוה המים 15שטעם המנהג הוא משום שמירה מהמזיקין ,כי כידוע
שהמזיקים בורחים מהמלח.
ועוד כתב שם (הבא"ח) טעם אחר ,דעושין כן (מלח בקערה) לסימנא טבא ,כדי
שנזכה לשנים רבות לבדוק בכל שנה ושנה ,משום שהמלח הוא סימן לקיום,
מלַח" ,16שהוא דבר המתקיים.
דכתיב" :בְרִ ית ֶ


מלַח
ה ֶ
טיבו של ַ

 .1ברית
מלַח עֹולָם הִוא" ,12שתהא ברית אמורה במלח ,דברי
אמרו בגמרא 17תניא" :בְרִ ית ֶ
מלַח עֹולָם הִוא" ,ונאמר להלן" :בְרִ ית
ר' יהודה; ר' שמעון אומר :נאמר כאן "בְרִ ית ֶ

 8פרק יג סעיף ב .אסיפת מנהגי הלכה של ק"ק תונס שערך וליקט הרב דוד סטבון.
 9דף קלה אות ד .הרב אליהו חי גג' ,מחכמי תונס.
 10הערה תתסו עמ' תשכז – תשכח.
הקְרַ בְתֶ ם מנחה חֲ דשה לה'.
משִים יֹום ,ו ְ ִ
ח ִ
שבִיעִת ,תִ סְ פְרּו ֲ
ה ְ
שבָת ַ
ה ַ
מחֳרַ ת ַ
מ ָ
 11ויקרא כג ,טז  :עַד ִ
 12שנה ראשונה פרשת צו סעיף ו.
 13ותרגומו :חֵילֹו וצבאו (של השטן).
 14תוספות מסכת ברכות מ ע"א ד"ה הבא מלח  :רבי מנחם היה מדקדק מאד להביא מלח על
השולחן  ,כדאיתא במדרש :כשישראל יושבין על השולחן וממתינין זה את זה עד שיטלו ידיהם
מלַח מגין עליהם.
והן בלא מצוות ,השטן מקטרג עליהםּ ,ובְרִ ית ֶ
 15חלק ה אורח חיים סימן ל.
אתְ ָך
בנ ֶיָך וְלִבְנ ֹתֶ יָך ִ
בנ ֵי יִשְרָ אֵל לַה' ,נ ָתַ תִ י לְָךּ ,ולְ ָ
אשֶר י ָרִ ימּו ְ
הקֳדָ שִיםֲ ,
 16במדבר יח ,יט  :כ ֹל תְ רּומ ֹת ַ
פנ ֵי ה' ,לְָך ּולְז ַרְ עֲָך אִתָ ְך .וכן בדה"ב יג ,ה  :הֲלֹא לָכֶם לָדַ עַת
לְחָק עֹולָם ,ברית מֶ לח עֹולָם הִוא לִ ְ
בנ ָיו ברית מֶ לח.
מלָכָה לְדָ ו ִיד ,עַל יִשְרָ אֵל לְעֹולָם ,לֹו ּולְ ָ
מ ְ
כִי ה' אֱֹלהֵי יִשְרָ אֵל ,נ ָתַ ן ַ
 17מנחות דף יט ע"ב  -כ ע"א.
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עֹולָם"18

הנ ַת
כְ ֻ
בלא מלח!
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 -כשם שאי אפשר לקרבנות בלא כהונה ,כך אי אפשר לקרבנות

 .2דרך כבוד
מלַח בקרבנות ,לפי שלא יהיה דרך כבוד בקרבן השם
ה ֶ
ע"ד הפשט 19טעם ַ
שיהיה תפל מבלי מלח ,20ולמדה תורה דרך ארץ ,דמלכותא דרקיעא כעין
פחָתֶ ָך".22
הקְרִ יבֵהּו נ ָא לְ ֶ
מלכותא דארעא ,21וכדרךַ " :
 .3עקירת מנהגי עובדי ע"ז
רבינו בחיי (שם) מבאר את דעת הרמב"ם 23הסובר ,כי מנהג עובדי עכו"ם להרחיק
המלח מן הקרבנות ומואסים בו ולא יקריבוהו כלל מפני שהמלח בולע הדם,
והרחיקוהו כדי שלא ילך אפילו טיפה מן הדם לאיבוד ,כל כך היו נמשכין אחר
מלַח".
שבִית ֶ
מאֲדִ ים וכחותיו ,וכדי להרוס כוונתם תצוה התורה "לֹא תַ ְ
ה ַ
ַ
 .4שני כוחות משתנים
מלַח שני כוחות משתנים זה הפך זה ,המים והאש ,ובכח
ב ֶ
על דרך הקבלה :יש ַ
מלַח .שני כוחות אלו ,המים והאש,
חמימות האש המיבשו והמגלידו חוזר להיות ֶ
הם כנגד שתי המדות שבהם קיום העולם מדת הרחמים ומדת הדין.
מלַח",
היָך" " ֶ
מלַח בְרִ ית אֱֹלהֶיָך" ,קרא "בְרִ ית אֱֹל ֶ
שבִיתֶ ,
ומטעם זה אמר" :ו ְלֹא תַ ְ
24
לפי שבו יתקיים ויכרת העולם ,וכמו שאמרו במדרש  :כשברא הקב"ה את עולמו
בראו במדת הדין ...ולא עמד עד ששתף עמו מדת הרחמים.
שמֵר) ומעמיד הבשר זמן מרובה ונותן
מ ַ
מלַח מקיים ומכרית ,כי הוא מקיים ( ְ
ה ֶ
וכן ַ
טעם בכל המאכלים (משמש כתבלין) ,והוא מכרית גם כן ,כי המקום המלוח לא
מלַח
לחָה ו ְלֹא תֵ שֵב" ,25וכתיב" :גָפְרִ ית ו ָ ֶ
מ ֵ
יעלה בו כל עשב .וכענין שכתוב" :אֶרֶ ץ ְ
26
עשֶב. "...
עלֶה בָּה כָל ֵ
ח ,ו ְלֹא י ַ ֲ
מ ַ
צ ִ
שְרֵ פָה כָל אַרְ צָּה ,לֹא תִ ז ָרַ ע ו ְלֹא תַ ְ
 .5נקי ומזוקק
נתיבֵי-עם -

דרשֹות27

מלַח",1
בנ ְָך תַ קְרִ יב ֶ
מלָח ...עַל כָל קָרְ ָ
מלַח תִ ְ
ב ֶ
מנְחָתְ ָך ַ
התורה צוותה "וְכָל קָרְ בַן ִ
שהמלח מרחיק את הסירחון והעיפוש ונותן לו אפשרות של קיום "בְרִ ית
מלַח" ,15להורות שעל ידי הקרבן והמנחה מזקק נפשו מכל סיג וחֶ לאה.
ֶ

היו ,ו ַיְכַפֵר עַל
קנ ֵא לֵאֹל ָ
אשֶר ִ
אחֲרָ יו ,ברית כהֻ נת עֹולם ,תַ חַת ֲ
 18במדבר כה ,יג  :וְהָי ְתָ ה ּלֹו ּולְז ַרְ עֹו ַ
בנ ֵי יִשְרָ אֵל.
ְ
19
רבינו בחיי עה"ת ויקרא ב ,יג.
מלַח...
בלִי ֶ
מ ְ
אכֵל תָ פֵל ִ
 20ע"פ איוב ו ,ו  :הֲי ֵ ָ
 21גמ' ברכות נח ע"א.
פנ ֶיָך...
פחָתֶ ָך ,הֲי ִרְ צְָך אֹו הֲיִשָא ָ
הקְרִ יבֵהּו נ ָא לְ ֶ
 22מלאכי א ,ח ַ :
 23מורה נבוכים ג ,מו  :וכן לא תמצא בדבר מקרבנותם מלח ,מפני זה הזהיר השם מהקריב כל
מלַח".
בנ ְָך תַ קְרִ יב ֶ
שאור וכל דבש ,וצוה בהתמדת המלח" :עַל כָל קָרְ ָ
 24מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה  -בראשית אות א.
 25ירמיהו יז ,ו.
 26דברים כט ,כב.
 27דרוש לשבת כלה שדרש בשנת תש"כ ,עמ' ע במהדורה השלישית משנת ה'תשע"ז.
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מלַח
חֲתִ יכַת ֶ
עלֵי נתיבים
ֲ

הרב עמרם זצ"ל בדרשותיו חידש לשומעיו נדבך נוסף בענין המלח ופעולתו.
בנוסף לנ"ל ,למלח תכונה נוספת של חומר מחטא ומנקה ומונע עיפוש מהדבר
שנמלח בו.
והרעיון בזה ,שזיקוק נפשו של המקריב תיתכן רק אם מעשה ההקרבה נעשה גם
הוא מזוקק מכל לכלוך וטינוף וזה אכן מתבצע ע"י מליחת הקרבן ,כי במליחתו
הרי הוא נשאר בטיבו ללא חשש לסירחון ועיפוש.
מלַח" ,היא
בנ ְָך תַ קְרִ יב ֶ
וכ"כ האברבנאל בפירושו לתורה וז"ל :ואמרו "עַל כָל קָרְ ָ
לרבות שגם על הבשר שאינו מנחה אבל הוא קרבן ,יקריב מלח .והטעם ,כי
מלַח עֹולָם" ,גם שהוא
הבשר מלוח לא יסריח ,אך יתקיים ,ולזה נקרא "בְרִ ית ֶ
29
28
שלְחַן מְגֹואָל הּוא .
אכְלֹו ו ְ ֻ
עָרֵ ב לאוכליו ,אך הטפל מבלי מלח ,נִבְז ֶה ָ


סוף דבר:30

למלח משמעות גדולה במסורת ישראל.
מצינו שימושים שונים למלח בהלכה (ונזכרו לעיל רק חלקן).
למנהג זה של מלח בספירת העומר המוזכר בנתיבי-עם מקורו בדברי האחרונים
והמקובלים וטעמיו ורמזיו עמו וכן יש הנוהגים בו גם כהיום הזה.
ויה"ר שיבנה בית מקדשנו ותפארתנו ונזכה לקיים גם את מצות התורה במליחת
כל קרבנותינו.

אברהם תורגמן ,אפרת

 28פירושו :מתועב ,מטונף (ע"פ הרד"ק).
אכְלֹו.
שלְחַן ה' מְגֹאָל הּוא ,וְנ ִיבֹו נִבְז ֶה ָ
 29ע"פ הפסוק במלאכי א ,יב ֻ :
 30וע"ע במאמרו המלומד והערוך בטטו"ד של הרב ישראל מאיר לוינגר "ברית מלח – על שימושי
המלח בהלכה והשלכותיהם" ,כתב עת :אורייתא יז ,תשנ"ג ,רצ – רצה.

