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לַ  בריתסודה של   –  ויקראפרשת   חַהמֶּ

ח ִתְמָלח ְולֹא " שנאמר כל הקרבנות קודם שיעלו על המזבח ה למלוח אתוהתורה מצו לַּ מֶּ ן ִמְנָחְתָך בַּ ח ְבִרית ְוָכל ָקְרבַּ לַּ ְשִבית מֶּ תַּ
חקֶּ ֱאֹל לַּ ְקִריב מֶּ ל ָכל ָקְרָבְנָך תַּ ָך עַּ ל ִמְנָחתֶּ ם גם בפסוק " דבר זה ונרמז .)ויקרא ב, יג(" יָך ֵמעַּ ְרָת ֲאֵלהֶּ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאמַּ ו אֶּ ת צַּ אֶּ

ְחִמי יֹחִחי ִתְש  ָקְרָבִני לַּ י ֵריחַּ ִנִֽ ְקִריב ִלי ְבמֹוֲעדְלִאשַּ ְחִמי, ")במדבר כח, ב(" ֹוְמרּו ְלהַּ ת ָקְרָבִני לַּ ת" –" אֶּ )'פירושי סידור " מרבה את המלח אֶּ

ְחִמי, וכן "הרוקח' חלק יא פרשת התמיד ד"ה ואמרת ואמרת(' למחברהתפילה  )'פענח רזא' להורות שהמלח מקיים את הקרבן  " הוא אותיות 'מלחי'לַּ

 אחרי מליחתו אינו נח מרתיחתו שגם חריף'מלח סדומית' שהוא מלח  צריך לתתהיה לכתחילה  .פרשת פנחס ד"ה את קרבני לחמי(
ואינו מעשה  ,סדום אשר הפך ה' באפו ובחמתונעשה בגזרת ה' מארץ  זה מלח .)'אוצר החיים' לאדמו"ר מקומרנא מצוה קכ ד"ה מדיני המצוה(

 .(' בשם הרמב"םמלח סדומית'אברהם חמוי סימן יב ד"ה  )'ימלט נפשו' לר'פרית ואש מן השמים ופה בגרּואלא מאדמה ש אדם ולא בא מימי הים

 בבית המקדש? מקריביםרבנות שהיו קלשים אותו בהצטוּו עם ישראל ומדוע  ?המלח של ומהותו עניינו ו, מהלהביןויש 

 במקדשרבנות כמו מעלת הקיש במלח כוח המקיים והמשמר 

במדבר יח, רש"י עפ"י ) סריחמולא  )'וימהר אברהם' מערכת המ'ם אות תקמד( נחסר כלום בעוד שאינו )עפ"י רש"י במדבר יח, יט( לעולםמתקיים מלח ה

 ובכוחכי , )'רבינו בחיי' ויקרא ג, יג ד"ה ומטעם זה אמר(זמן מרובה את הבשר לעמיד להקיים ול ויש ביד ,את הבשרבו מולחים  כאשרו. יט(
)'צרור המור' פרשת צו  כך שלא יתעפש )'רבינו אפרים על התורה' פרשת ויקרא ב, יג( ולקיים אותו )'מאירת עינים' פרשת וירא ד"ה ותהי נציב מלח(שמר כל דבר ל

ללוים לישראלים למלכים  לכהנים 'טעם'נותנת גם לכן התורה נקראת 'ברית מלח' כיון שהיא קיימת לעולם ו .ד"ה ומזה הטעם בעצמו(
 .(. ראה 'של"ה הקדוש' מסכת חולין נר מצוה ד"ה מלאכת שמים)'צרור המור' פרשת כי תשא ד"ה אחר כך ציוה שיעשוולבית המקדש 

ַלחמלכותו של דוד נקראת "וכן  ִרית מֶּ תכפי שנאמר " לו ולבניו אחריו עולמיתמלכות  " לפי שהיאבְּ עַּ ם ָלדַּ י ֵק ִכי ה' ֱאֹל ֲהלֹא ָלכֶּ
ל ִיְשָרֵאל ְלעֹוָלם לֹו ּוְלָבָניו  ְמָלָכה ְלָדִויד עַּ ן מַּ חִיְשָרֵאל ָנתַּ לַּ 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק יוד דף כו ד"ה פרק יג, ה( ) 'דברי הימים ב) "ְבִרית מֶּ

ַלחנאמר "וכן . )'מדרש תנחומא' פרשת לך לך אות כ(כי זרעו יהיה קיים לעולם  עפ"י הרמב"ן ויקרא ג, יג ד"ה ומפני שאמר(יתפאר השומע,  ִרית מֶּ בתרומות " בְּ
יָך ִאְתָך ְלָחק עֹוָלם" בפסוק הקודשים יָך ְוִלְבֹנתֶּ ִתי ְלָך ּוְלָבנֶּ ר ָיִרימּו ְבֵני ִיְשָרֵאל לה' ָנתַּ ָדִשים ֲאשֶּ קֳּ ח עֹוָלם ֹכל ְתרּוֹמת הַּ לַּ  ְבִרית מֶּ

ְרֲעָך ִאָתְך  וניתנו להם. ' פרשת לך לך אות כ()'מדרש תנחומא לעולםזרעם של הכהנים יהיה קיים כי  ,)במדבר יח, יט(" ִהוא ִלְפֵני ה' ְלָך ּוְלזַּ
כהונת גם המלח קיים ונותן קיום לאחרים כך כמו שש למדל על מנת ועוד. )'תרגום יונתן' במדבר יח, יט( לעולם תרומות הקודשים

 .כל( )'צרור המור' פרשת קרח ד"ה ופירש על ידם סליחתםולישראל  'כלי כפרה' הכהנים הם שהרי ,ן קיימת ומקיימת את האחריםאהר  

ח ִתְמָלח ְולֹא" שנאמר ציווה לתת מלח בכל הקרבנותה'  מטעם זה לַּ מֶּ ן ִמְנָחְתָך בַּ ח ְבִרית ֱאֹל ְוָכל ָקְרבַּ לַּ ְשִבית מֶּ ל קֶּ תַּ יָך ֵמעַּ
ח לַּ ְקִריב מֶּ ל ָכל ָקְרָבְנָך תַּ ָך עַּ דבר שכשם שהמלח מקיים כל ללמד כדי וזה  )'צרור המור' פרשת צו ד"ה ומזה הטעם בעצמו( )ויקרא ב, יג(" ִמְנָחתֶּ

)'אוצר החיים'  ותישאר קיימת לעד תישמר נפשוו עשה הקרבן ינצל האדם מן ההפסדמן ההפסד, כך גם על ידי מ ומציל אותו

ומכאן היה מנהג  .)'צרור המור' פרשת צו ד"ה ומזה הטעם(הקרבן מעמיד את האדם ומכפר עליו  הריש לאדמו"ר מקומרנא מצוה קכ ד"ה מדיני המצוה(
נאמר מילה, כי הנימול נחשב כמו קרבן וברית האותו למוליכים בשעה שלכמה נשים לשים איזה גרגיר מלח על גבי התינוק 

ח ִתְמָלח" לַּ מֶּ ן ִמְנָחְתָך בַּ  שנאמר השמיניביום  הנימולח' לרמוז על -בתיבה 'מלח' שהיא צירוף 'מל. ורמז לכך )ויקרא ב, יג( "ְוָכל ָקְרבַּ
ְשִמיִני" ּיֹום הַּ ר ָעְרָלתֹו ּובַּ  .דף קעב ד"ה ויש נשים שנוהגות()'זכר דוד' לר' דוד זכות מחכמי העיר מודינא באיטליה מאמר א פרק סו  )ויקרא יב, ג(" ִימֹול ְבשַּ

  מלחמת המלכיםשעת ששלטה בו ב ים המלח נוצר בעקבות מידת הדין הקשה

 הוא ציוה. וכאשר םהתהומות היו מתוקים וטובים בטעמ כל מימי האוקיינוסים ומימי ,הקב"ה ברא את העולםש בשעה
ִמים ִיָקוּושהמים  ּיַּ ר ֱאֹלשנאמר "כפי  לַּ ּיֹאמֶּ ִיםים ִק וַּ מַּ ָחד ְוֵת  ִיָקוּו הַּ ל ָמקֹום אֶּ ִים אֶּ ָשמַּ ת הַּ חַּ ְיִהי כֵ ִמתַּ ָבָשה וַּ ּיַּ ה הַּ )בראשית א,  "ןָראֶּ

 מלוחיםים ִמ שביַ  נעשו כל המים באותה העת. מפני המיםעל המלח להתמוגג אז ונגזר  ,לרוב 'ארץ מלח'ו 'הרי מלח'היו שם  ט(

 'דת הדין'מלרמזה  מליחות זוו .נשא דף קכה ע"א ד"ה מי המרים( פרשת )ראה זוהרם ּוָמִרי )פירוש על ספר היצירה לר' אליעזר מגרמייזא פרק ב' ד"ה המליך אות מ(
)'שער המצות'  כל מלח יש מרירות ודיןכי ב ,(לר' מנחם רקנאטי מצוות עשה ד"ה מצוה למלוח הקרבנות 'טעמי המצוות, עפ"י 'קרבן מנחתך)'רקנאטי' פרשת ויקרא ד"ה וכל 

כמו הדמעות  ,)'נגיד ומצוה' כוונת הנטילה עצמה ד"ה מורי ז"ל הזהירנו מאוד( חהדינים שבו הוא מלּו מחמתו להאר"י ז"ל פרשת עקב ד"ה כונות הבציעה והמלח(
שאדם לא  אמרו רבותינו זה ומטעם .ע"ב( יטדף שמות פרשת בי אברהם גלאנטי על זוהר )'זהרי חמה' לר תחֹוולכן הן מלּו דיןשל האדם שהן בחינת 

שחלילה בנים  גידולרומז על  גודלכי המלח מורה על הדין והא, סימן קעט אות א(או"ח )ראה שו"ע  בו האגודל על ידי הטבלתיאכל מלח 
)להרחבה בעניין הדמעות ראה  (בשם ספר 'באר עשק' )'חיי אברהם' על טעמי המצוות לר' אברהם כלפון הכהן סעיף קנהבדם אם מזכיר באכילתו את 'הדין' יכול לא

 .('מעלת הדמעות' –מאמרינו לפרשת ויצא 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ביאור הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר פרק כה ד"ה ונעשית נציב ) העיר סדום בו עמדהש עמקאלא  לא היה בתחילתו ים 'ים המלח' הנקראים ה

ק ַהִשִדיםיה נקרא "הו מלח( ד"ה על בראשית רבה מב, ט  לר' יחיאל מיכל )'נזר הקודש'על שהיה מקום חשוב ומסוכך באילנות  )בראשית יד, ג( "ֵעמֶּ

ִים מניק אותם כמו מאכיל ואשר היה  שלש שמות( ָשדַּ  על המקום וגם נקרא. סוף אות ח()'מדרש תנחומא' פרשת לך לך את התינוק  מניקיםשֶּ
ֵשִדיםש. וכשם והמזיקים שהיו יושבים בו ַהֵשִדיםשם  את  גירּושאלו היו  םהמגרים את הקטטות בכל מקום, כך האלו הם  הַּ

ִשִדים"שהוא המלחמה בין המלכים בימי אברהם אבינו במקום דירתן  ק הַּ ְך ֲעמֹ שנאמר " כפי" ֵעמֶּ לֶּ ְך ְסֹדם ּומֶּ לֶּ ֵּיֵצא מֶּ ְך וַּ לֶּ ָרה ּומֶּ
ְך  לֶּ ְדָמה ּומֶּ ְרכּו ִאָתם ִמְלָחָמה אַּ עַּ ּיַּ ר וַּ ע ִהוא ֹצעַּ לַּ ְך בֶּ לֶּ ִשִדיםְצבֹוִים ּומֶּ ק הַּ ל  :ְבֵעמֶּ ְמָרפֶּ ְך ּגֹוִים ְואַּ לֶּ ְך ֵעיָלם ְוִתְדָעל מֶּ לֶּ ר מֶּ ֵאת ְכָדְרָלֹעמֶּ

ְריֹו ְך ִשְנָער ְואַּ לֶּ ֲחִמָשה:מֶּ ת הַּ ְרָבָעה ְמָלִכים אֶּ ָלָסר אַּ ְך אֶּ לֶּ ִשִדים ְך מֶּ ק הַּ ִּיְפלּו ָשָמה  ְוֵעמֶּ ֲעֹמָרה וַּ ְך ְסֹדם וַּ לֶּ ָּינֻסּו מֶּ ֱאֹרת ֵחָמר וַּ ֱאֹרת בֶּ בֶּ
ָרה ָנסּו ִנְשָאִרים הֶּ  .ל עמק השדים הוא ים המלח'()'הרמ"ד וואלי' פרשת לך לך יד על הפסוק 'כל אלה חברו א י( –)בראשית יד, ח " ְוהַּ

ק ַהִשִדים" של  (סוף אות ח )'מדרש תנחומא' פרשת לך לך יהםבעוונותלעמק של מים מלוחים  נעשהאך  ,רה ומניבהיה פֹו )בראשית יד, ג( "ֵעמֶּ
ץ ְפִרי ִלְמֵלָחה שנאמר " גרמו להמלחתו של היםו אשר נלחמו בעמק המלכים רֶּ תאֶּ ת, כלומר ")תהלים קז, לד(" ֹיְשֵבי ָבּה ֵמָרעַּ  ֵמָרעַּ
מקום . לך לך אות ח, 'רבינו בחיי' בראשית יד, י ד"ה ובמדרש(פרשת  'מדרש תנחומא')עפ"י " שהם המים המלוחים ִלְמֵלָחה" נעשה אותו העמק "ֹיְשֵבי ָבּה
מאחר ונעשתה שם המלחמה הראשונה  בושהיה שולט לרמוז אל הדין הקשה  הפך להיות ים שכולו מלח על מנת המלחמה

 שבעולם ַיִמיםכל הַ צבים מלח משחֹואף זה הטעם שעל  .יד על הפסוק 'כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח'(פרק )'הרמ"ד וואלי' פרשת לך לך  בעולם
ִשִדים שנאמר "ים הזה הוא הנקרא על שם המלח דווקא הש הרי ק הַּ ל ֵעמֶּ ה ָחְברּו אֶּ חהּוא ָכל ֵאלֶּ לַּ מֶּ  בגלל )בראשית יד, ג( "ָים הַּ

ִשִדיםאת ועתיד הקב"ה להחזיר  .'הרמ"ד וואלי' פרשת לך לך יד על הפסוק 'כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח'() בו שהיההקשה הדין  ק הַּ  ֵעמֶּ
 .'נזר הקודש' על בראשית רבה מב, ט ד"ה שלש שמות(עפ"י ) כפי שהיה לפני המלחתו בתיקונו לקדמותו

)'הרמ"ד וואלי' פרשת לך לך יד על הפסוק 'כל אלה חברו אל עמק  המרובה מחריב את העולם 'הדין'המועט יפה לקיים את העולם אבל  'הדין'

אדם  עד שאין ר ערכי הכינויים פרק י ערך 'ים'(שע להרמ"ק 'פרדס רימונים') קשה אך ריבויו ,יפה שמיעוטו מלחהוכך הוא גם . השדים הוא ים המלח'(
 טעם תןיי במאכל הוא מעט מלח ימויׂשאם  לכן .)'הרמ"ד וואלי' פרשת לך לך יד על הפסוק 'כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח'( לסובלויכול 

 את קדיחהוא י מלח אך אם ישימו הרבה פל,התהמאכל את  םיטעוי )'אוצר החיים' מצוה קכ למלוח כל הקרבנות ד"ה 'ושורש המצות' בשם הרמב"ן(
שלא עד  האדמהלהכרית את  שגורם ,הארץוכן הוא בזריעת מלח רב על  .'פרדס רימונים' שער ערכי הכינויים פרק י ערך 'ים'(עפ"י ) התבשיל
ץ כפי שנאמר " נעשית שממההיא ו כל עשב יעלה בה רֶּ חָּגְפִרית "נאמר שוכן  )ירמיה יז, ו(" ְולֹא ֵתֵשב ְמֵלָחהאֶּ לַּ ְרָצּה  ָומֶּ ְשֵרָפה ָכל אַּ
ע ְצִמחַּ  לֹא ִתָזרַּ ב ְולֹא תַּ ה ָבּה ָכל ֵעשֶּ ֲעלֶּ ּיִַּמיםדבר ניכר העוד ו .פרשת וירא ד"ה ותהי נציב מלח(לתלמיד הרמב"ן )'מאירת עינים'  )דברים כט, כב(" ְולֹא יַּ  בַּ

 . מלּוח ביותר לא חיים שם דגיםהוא ש מלחים האך דגים,  שם חייםואף על פי כן  מלּוחיםהם , שכולם אוקיינוסיםוב

 אשתו של לוט נקראה בשם 'מלח' בגלל מעשיה הרעים

ֲחָריובפסוק " הונרמז פרשת וירא יט, כו(על התורה )'הרוקח'  יתיִר עִ נקראת ה תהיאשת לוט  ֵבט ִאְשתֹו ֵמאַּ תַּ ח וַּ לַּ ְתִהי ְנִציב מֶּ  )בראשית יט, כו( "וַּ
 נקראת גם בשם 'מלח'היתה  ת לוטאש .)'בעל הטורים' בראשית יט, כו( 'היא עירית' עם הכוללהתיבות " גמטריא ִאְשתֹוכאשר התיבה "

על כן . צדקה היא היתה נותנת להם מלח למרות שהיה בידה לתת להםו באים עניים לביתה לבקש ממנה לחם, כי כאשר היו
עונה 'אמן' כי ושומעת  היא היתהאז ו .'מלח תל'ומבקשים מה' יתברך שיעשה אותה לרעה העניים היו מתפללים עליה 

 )'ילקוט ראובני' פרשת וירא ד"ה ותבט אשתו בשם 'מדרש פליאה', 'מדרש תלפיות' ענף אשה ד"ה 'שמה של אשת לוט' בשם 'מדרש פליאה'( חשבה שתפילתם לטובה עליה
יה כך גם תהרצתה שהיא וח והאש, י יסודות גופניים ממשיים בשונה מיסוד הרּונהמלח נעשה מהמים ומהעפר שהם שש לפי

המתים בשונה מוזה  .החיים העומדים בעולםהאנשים נראית לעין כמו  ולהיותמציאותה לאורך ימים בעולם הגשמי הזה 
 .'(אמנם כיון שהמים והעפר')'מדרש תלפיות' ענף אשה ד"ה ין' שנאבד גולמם וממשיותם בהיותם חוזרים להיות 'אַּ 

)עפ"י 'מדרש תלפיות' ענף אשת לוט ד"ה 'זוהר שאחת מהן היתה בתו של לוט  מט, ו( 'בראשית רבה') מסדום שתי נערותב באותה העת ומעשה היה

)עפ"י 'מדרש תלפיות' ענף אשת  בתו של לוטשהיתה נערה הוכש .מט, ו( 'בראשית רבה') בכדיהן ת מיםירדו לשתות ולמלא   רשא ,פ' וירא' מהזוהר(

 המזונותענתה לה כי נגמרו לה  היא שאלה אותה לשלומה. החברה ,תיֹונִ לַּ חברתה חֹופניה של כי ראתה  לוט ד"ה 'זוהר פ' וירא' מהזוהר(
 חברתהה לכד של היא לקחה את כדה מילאה אותו בקמח והחליפה בין הכד של הנערה שר שמעה זאתוהיא נוטה למות. כא

בתו של היא ש ,מט, ו( 'בראשית רבה') שנתנה את הקמח את הנערה החוצה הוציאואז ו שנעשה אנשי סדום הרגישו בדברהרעבה. 
ה ֵא " אמר ה' ועל זה .שרפו אותההם  בעוד שהיא צועקתו ,)עפ"י 'מדרש תלפיות' ענף אשת לוט ד"ה 'זוהר פ' וירא' מהזוהר(לוט  ְראֶּ ְרָדה ָנא ְואֶּ

ֲעָקָתּה ִֽ ְכצַּ ָבָאה ֵאלַּ  הַּ  .מט, ו( 'בראשית רבה'( ))בראשית יח, כא "ָעהי ָעשּו ָכָלה ְוִאם לֹא ֵאדָ הַּ

ל הזה על האורחים ויגידו שגם ידה היתה במע ייוודעתו של לוט, היתה אשתו פוחדת שמא לביהמלאכים  הלילה שבאו באותו
ולוט הושיב את  ,יםילשנ לקו את הביתיח ואשתו הוא ,הביא את האורחיםלוט כאשר לכן  ויהרגו אותה כפי שעשו לבתה.

ֲעשּו ָדָבר לוט " מה שאמר וזה .בחלק של אשתוהאורחים בחלקו ולא  ל תַּ ק ָלֲאָנִשים ָהֵאל אַּ ל ֵכן ָבאּו רַּ )בראשית " ְבֵצל ֹקָרִתיִכי עַּ

. ללוט היה די קמח ובשר ברשותו על מנת לתת לאורחים ונתן להם. אך )'מדרש תלפיות' ענף אשת לוט ד"ה זוהר 'פ' וירא הנערה' והלאה( יט, ח(
 והוא מבקש ממנה רק מלח שהוא דבר קל המצוי תחת ידה, על מנת מאכלםעמהם את כל  האורחים הביאו כי לאשתו אמר

)'נזר הקודש' בראשית אך אותה המרשעת הקפידה  ,תן להםילא תקפיד ות אשתוכזה  עטלוט חשב שעל מ לתקן להם את המאכל.

אל לכן הלכה  (' והלאהפ' וירא הנערה')'מדרש תלפיות' ענף אשת לוט ד"ה זוהר  הללו אורחיםבאין רצונה רצתה לפרסם כי ו מצות גדולה(נ, ח ד"ה 
 .(כפי זה איןנא אות ה, 'מדרש תלפיות' ענף אשת לוט ד"ה  'בראשית רבה') אנשי העיר שידעו עליהם על מנת ,עבור האורחים מלחשכנותיה לבקש 
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 ומכה זו נדבקה באשת לוט 'מבול של מלח'ה' הכה את סדום ב

ל ֲעֹמָרה ָּגְפִרית ָוֵאש ֵמֵאת ה' ִמן  ִהְמִטירוה' " כפי שנאמר מטרוגם  "ָּגְפִרית ָוֵאשהמטיר על סדום ועמורה " ב"ההק ל ְסֹדם ְועַּ עַּ
ָשָמִים ונעשית  )'ביאור הרד"ל' על פרקי דרבי אליעזר פרק כה אות עט ד"ה שירדו לשריפת מלח אש נהפכו המיםהועל ידי הגפרית ו )בראשית יט, כד( "הַּ

בע, ועל זה אמר נש כפי שהואהיו אומרים שה' לא יביא יותר מבול לעולם שאנשי סדום כיון  באה עליהם 'מכת המלח' .נציב מלח(
על  )'צמח דוד' הוא גמטריא 'מלח'ש'מבול'  נרמז בתיבהזה ו ' הוא כן מביא.מלח'מבול של הוא לא מביא אבל  'מבול מים'ה' ש

 .שו"ת 'בית דוד' פרשת וירא ד"ה הכו בסנורים(למחבר  התורה

פרית אש ֹוהענן שהיה מלא ג ו, על מנת שלא ידבק באחריו להביט ובלי בלי עיכובמהעיר מהר המלאך הזהיר את לוט לנוס 
ִכָכרכפי שאמר " ומלח ֲעֹמד ְבָכל הַּ ל תַּ יָך ְואַּ ֲחרֶּ ִביט אַּ ל תַּ ָך אַּ ְפשֶּ ל נַּ ר ִהָמֵלט עַּ ּיֹאמֶּ ה וַּ ן ִתָספֶּ )'צמח דוד' פרשת וירא ד"ה  "ָהָהָרה ִהָמֵלט פֶּ

על מנת לראות אם בנותיה הנשואות שנשארו  והביטה על סדום סתובבהה לוט אשתו של אך למרות האזהרה,. הכו בסנורים(
מערכת ס ערך סדום דף קסא על הפסוק  ' אברהם פאלאג'ילר )'שמו אברהם'כי נכמרו רחמיה עליהן  סוף פרק כה( 'פרקי דרבי אליעזר') בסדום הולכות אחריה

כי . במחשבתה ונדבקה בההיתה  הזאת המכהו עליהם מן השמים ורדשימלח הפרית ווהגראתה את אז היא ו 'ותבט אשתו'(
)'פרושי רבינו אפרים על התורה' פרשת וירא על הפסוק דביק את המתבונן לה היכולוים הנדבקים והמחשבה בהם מזיקה מאוד יִ לַּ ת החֹויראי

 .פרשת וירא ד"ה ותבט אשתו מאחריו( 'רקנאטי''אל תביט מאחריך', 

תפילת ו ,פרשת וירא ד"ה וכבר דברתי בו( 'רקנאטי')'אבן יקרה' על  מה שלא נתנה מלח לענייםעונש על ה על אשת לוטבאותה שעה התגלגל 
ף אשה ד"ה 'שמה של אשת לוט' בשם מדרש )'ילקוט ראובני' פרשת וירא ד"ה ותבט אשתו בשם 'מדרש פליאה', 'מדרש תלפיות' ענ נשמעה' מלח תל'תהפוך לש העניים

עליה  חמללכן גם לא  עליהם החמללעניים ולא  לחםלא נתנה היא שוהיה זה מדה כנגד מדה,  .מלחהפכה לנציב  והיא (פליאה
ממדרגת אדם למדרגה התחתונה של  ירדה אשת לוט 'רבינו אפרים על התורה' פרשת וירא יט, כו(עפ"י ) מלחוהפך אותה לנציב  ה' יתברך

כפי  ()'נשמת חיים' מאמר רביעי פרק השלש עשרהבתוך מלח  הגלגלהתעל ידי ש )'יד יהודה' על מאמר 'אם כל חי' להרמ"ע מפאנו סימן ו ד"ה אשתו של לוט( דומם
המשיכה לא  של אשת לוט נשמתה .(בראשית ד"ה ויש עלייה אחרת 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשתעפ"י ) במים או במלח –שהם גלגולי הדומם 

גמ' )ראה מברך "ברוך דיין האמת"  אשתו של לוט. לכן אמרו רבותינו שכל הרואה את דוממתם ׁשנשארה היא ו יותר להתגלגל

נשמתה לכי התכוונו  – ולא אמרו כל הרואה את 'נציב המלח' (, 'גולל אור' מערכת ע ערך עדיתרמ"ע מפאנו אות קגה)'ספר גלגולי נשמות' ל נד ע"ב(דף ברכות 
 .אות קג(רמ"ע מפאנו הנשמות' ל י)'ספר גלגול שםנמצאת ה

היה ובבוקר  ,ויורד עד רגליא היה והשוורים ו וים אותכִ חֵ השנים היו לֹו קיים במשך שנים רבות, וכל אותן נציב המלח נשאר
של ת בכל עכן ו. מערכת ע ערך 'עדית'(לר' מאיר ביקייאם )'גולל אור'  הראשונה וחוזר שוב פעם לקדמותו )'פרקי דרבי אליעזר' סוף פרק כה(צומח מחדש 

ובזה  .ד"ה בפר' דר' אליעזר( )פירוש 'הרוקח' פרשת וירא יט, כומתמעט  היהלבנה השל  ובהתמעטותה ,מתרבה' מלחהנציב 'יה חידוש הלבנה ה
כמה ו לא היה כלה לעולם 'מלחהנציב 'שהרי , להיות מציאות קיימת בעולם הנראית לעין של אשת לוט 'רצונה'התקיים 
 .(')'מדרש תלפיות' ענף אשה ד"ה 'והקב"ה עשה גם שניהם ת כמו מים ועפרבבחינת ממשּווהיה , החסיר כלום לאמאותו המלח הוא  שלקחו

 באים לכן כעונש היועינה היתה צרה באורחים ולא נתנה להם אפילו מלח, לפי שבאה על עונשה מדה כנגד מדה,  לוטאשת 
 .מערכת הצד'י אות ג ד"ה ומצאתי( לר' אברהם פלאג'י 'פדה את אברהם')פה לה כמה 'אורחים' בכל יום לאכול מגּו

כדי שיהיה זכר לנפלאותיו של  (דרבי אליעזר' סוף פרק כה ד"ה וראתה אחריה)עפ"י 'פרקי  עד היום הזהקיים היה צריך להיות  נציב המלח
רעש אדמה ויצא ים המלח מגבולו ושטף כברת  בסביבההיה כעבור כמה שנים אלא ש ,בשלח בסוף רמז רנו( פרשת )'ילקוט שמעוני' הקב"ה

 ועד היום הוא כבר לא נראה יותר רעש האדמה ומאז .כסה בתוך היםתוהוא ה גם נציב המלחנשטף  וובתוכ ,ארץ מסביב
חוהתורה ציוותה ". )'ביאור הרד"ל' על פרקי דרבי אליעזר פרק כה אות פ ד"ה עדיין היא עומדת( לַּ ְקִריב מֶּ ל ָכל ָקְרָבְנָך תַּ תיקון כחלק מה )ויקרא ב, יג(" עַּ

 .מהרמ"ע מפאנו( )'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם מערכת ע ערך עדיתשהפכה להיות נציב מלח  אשת לוטל

 מבטל קטרוג מהאדם וטיבול הלחם בו מבטל דינים בשלחןהמלח  מו שלקיו

, 'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש בחלק 'דרך סעודה' דיני ברכות מחמשה מיני )'שפתי כהן על התורה' פרשת ויקרא ד"ה ועוד דרשו במקום שולחנו של אדם נחשב למזבח

'אור צדיקים' בחלק 'דרך סעודה' דיני ברכות מחמשה מיני ) והאכילה דומה לקרבן א' פרשת פנחס ד"ה את קרבני לחמי()'פענח רז עליו הוא מכפרש לפי (דגן אות יט

)'אור צדיקים' בחלק 'דרך סעודה' דיני ברכות  לחןומצוה להביא מלח על השיש  לכן, (של המוציא ד"ה לא יבצע עד שיביאו'מזמור לאסף' דיני הבציעה דגן אות יט, 

'מזמור לאסף' דיני הבציעה של המוציא ד"ה , ר הלכות הסעודה סימן קסז, ב'לר' יהודה לייב פוחוביצ מקור חכמה'') על הלחם שבוצעיםעוד לפני  מחמשה מיני דגן אות יט(

 מזבחעל הׁשׂשמו מלח ה הוא כמו שםהנחתו ש שנה א' פרשת אמור אות י()'בן איש חי'  עד אחרי ברכת המזוןושיהיה מונח  (לא יבצע עד שיביאו
ַלח"ורמז לכך שנאמר  .במקדש ִריב מֶּ ָך ַתקְּ ָבנְּ 'שפתי כהן על , ר הלכות הסעודה סימן קסז, ב'לר' יהודה לייב פוחוביצ מקור חכמה'') )ויקרא ב, יג( "ַעל ָכל ָקרְּ

ָבנְּ לא נאמר "קרבן" אלא "ש כלומר ם(התורה' פרשת ויקרא ד"ה ועוד דרשו במקו  אדםהגם על שולחנו של שיש לשים מלח ללמד  "ָךָקרְּ
 .('נגיד ומצוה' כוונת הנטילה עצמה ד"ה מורי ז"ל הזהירנו מאד) בזה מאוד היה מזהירוהאר"י ז"ל  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויקרא ד"ה ועוד דרשו במקום(

כי  .בחלק ספר מוסר אות עב( לר' מאיר פאפירש )'אור צדיקים' שלא יקטרג השטןעל מנת  גם ,סעודה לחן בכלוצריך ליזהר להביא מלח על הש
ברית 'אז ובשעה שישראל ממתינים זה לזה עד שייטלו את ידיהם לסעודה הם נמצאים בלי מצוות והשטן מקטרג עליהם, 

'זרע שמשון' פרשת וירא דף כא , , 'סגולות ישראל' מערכת מ אות לה בשם הב"י ממדרשברכות דף מ ע"א ד"ה הבא גמ' )'תוספות' שבשלחן הוא זה שמגן עליהם 'מלח



 

 ~4 ~ 
 

ֵלָחהשיהיו ל"עד  'הקליפות'שזה כוח המלח להכרית ולהשבית את כל  לפי, (' בשם המדרשפסוק ותהי נציב מלח'ע"א טור ב ד"ה  ץ מְּ רֶּ  "אֶּ
וזה הטעם שלוט ביקש מאשתו "תני מעט מלח לאורחים" כי  .מצוה קכ למלוח כל הקרבנות ד"ה 'ושורש המצות'( מקומרנא לר' )'אוצר החיים' )ירמיה יז, ו(

ועל כך  .שיגן עליהם דירצה להביא מלח לשולחן כהיה יודע שהפורענות ממשמשת לבוא, על כן הוא האמין לדברי המלאכים ו
היא  כימן הפורענות בעיר סדום " וכוונתה שאין לדאוג !אף המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום הזה?ענתה אשתו "

 .)'זרע שמשון' פרשת וירא דף כא ע"א טור ב ד"ה פסוק ותהי נציב מלח(רוב טובה, ואדרבא הנחת המלח היא פתיחת פה לשטן מושפעת ב

ע"א ענין נטילת ידים וסעודה ד"ה  )'ספר זכירה' דף כא שלש פעמים )'פענח רזא' פרשת פנחס ד"ה את קרבני לחמי( במלח 'מוציאפרוסת 'ה לטבול אתנוהגים 

ָבִני כפי שנאמר " 'לחם'שהקרבן נקרא לפי  סגולה כתבו המֻקבלים( ת ָקרְּ ִמיאֶּ ִאַשי ַלחְּ )'פירושי סידור התפילה לרוקח'  )במדבר כח, ב( "ֵריַח ִניח ִחי לְּ

ִמְזֵבָחה "על חלקי הקרבן  נאמרש וכן חלק א' פרשת התמיד ד"ה ואמרת ואמרת( ֹכֵהן הַּ םְוִהְקִטיָרם הַּ חֶּ ב לה' לֶּ ה ְלֵריחַּ ִניֹחחַּ ָכל ֵחלֶּ )ויקרא " ִאשֶּ

ואילו המלח הוא  'חסדים'ה כנגד כי 'לחם' ו'מלח' הן אותן האותיות רק שהלחם הוא בהטבלה ומכוונים )רש"י במדבר כח, ב( ג, טז(
'ספר  . ראה' עיי"שכונת הבציעה והמלח')'שער המצות' להאר"י ז"ל פרשת עקב ד"ה את הגבורות על ידי החסדים  ממתקיםובטיבול הזה  'גבורותכנגד 'ה

, כי אינו מטביללמתק את הדין  יכוללא הוא ביא מלח לשלחן לא מהאדם ואם  .(הליקוטים' להאר"י ז"ל תהלים סימן לו ד"ה ודע כי כל מה שנאמר
את על ידי כן ולסלק  )'מזמור לאסף' דיני הבציעה של המוציא ד"ה לא יבצע עד שיביאו( להפוך את הדין לרחמיםסגולה הנפלאה ה קיים אתמולא 

 .)עפ"י 'אור צדיקים' סימן כג אות יז(לחן ומהש 'הקליפות'

 סגולת המלח להגן מפני הפורענויות ולהרחיק המקטרגים והמשטינים

 ,לר' יהודה לייב פוחוביצר הלכות הסעודה סימן קסז, ב 'מקור חכמה' ,)'אור צדיקים' בחלק 'דרך סעודה' דיני ברכות מחמשה מיני דגן  אות יט המלח מגן מפני הפורענויות

כפי  הקטורתמים מלח סדומית עם סמני לכן היו ׂש ('בן איש חי' שנה א' פרשת אמור אות י 'זרע שמשון' פרשת וירא דף כא טור א ד"ה וטעם הפיכת ההרים,
ֲעֵשה רֹוֵקחַּ שנאמר " ח מַּ ת ֹרקַּ ש ָטהֹור ְמֻמָלחְוָעִשיָת ֹאָתּה ְקֹטרֶּ הקטורת  גם כי ,רמב"ן שמות ל, לה( א, וכןגמ' כריתות דף ו ע" )ראה )שמות ל, לה( "ֹקדֶּ
ָךָיִשימּו ְקטֹוָרה שנאמר " חרון אף מהעולם מסלקת פֶּ טעם ש'מלח הו .התורה' פרשת שמיני ד"ה ולקח מלא המחתה( )דברים לג, י( )'שפתי כהן על "ְבאַּ

משום זה  (חולין דף קה ע"ב בשם ר' יהודה בריה דרבי חייא גמ' בשם רב חייא בר אשי, )ראה גמ' עירובין דף יז ע"ב סמא את העינייםלגם מסוגל סדומית' 
וֵ הַ מכת  היתה עליהם הגןלא המלח בשעה שעל אנשי סדום  באה אשרהפורענות הראשונה ש ת " כפי שנאמר ִריםַסנְּ ְואֶּ

ִית ִהכּו  בַּ ח הַּ תַּ ר פֶּ ְנוֵ ָהֲאָנִשים ֲאשֶּ סַּ חבַּ ָפתַּ ִּיְלאּו ִלְמצֹא הַּ ד ָּגדֹול וַּ )'זרע שמשון' פרשת וירא דף כא טור א ד"ה וטעם  )בראשית יט, יא(" ִרים ִמָקֹטן ְועַּ

 .הפיכת ההרים(

ֵעתיש מנהג  בְּ , משום שהשטן והפמליא שלו מתקנאים הרבה מעט מלח ערה עםקעם הבודק  מוליכים בדיקת החמץ ׁשֶּ
, בדומה למלח ששמים על במצות בדיקת החמץ ועל ידי שמוליכים עם הבודק מלח דוחים את המשטינים והמקטרגים

עליו שבכל שנה ושנה, כי המלח הוא סימן לקיום  את החמץ לחפשלשנים רבות  זכויסימן טוב שהוא  המלח. וגם לחןוהש
ח" נאמר לַּ  )'ספר זכירה' ענין תפילת הדרך ד"ה קבלה מהרמב"ן(ומקובלת מהרמב"ן  .שנה א' פרשת צו אות ו( הלכות פרק יג, ה( )'בן איש חי' ')דברי הימים ב "ְבִרית מֶּ

 מזמוראת ה פעמיםויאמר עליו שבע  מערכת ד, ז(אברהם חמוי זצ"ל  לר')'דבק מאח'  מלחמעט קח ישכשיוצא האדם י ,דרךסגולה לשמירה ב
ֹבְטִחים" ֲעלֹות הַּ מַּ ר ִצּיֹון לֹא ִימֹוט ְלעֹוָלם ֵיֵשב: ִשיר הַּ ד עֹוָלם: בה' ְכהַּ ָתה ְועַּ מֹו ֵמעַּ ִם ָהִרים ָסִביב ָלּה וה' ָסִביב ְלעַּ ִכי לֹא  ְירּוָשלַּ

ם: ְוָלָתה ְיֵדיהֶּ ִדיִקים ְבעַּ צַּ ן לֹא ִיְשְלחּו הַּ עַּ ִדיִקים ְלמַּ צַּ ל הַּ ל ּגֹורַּ ע עַּ שַּ ט ָהרֶּ ּטֹוִבים ְוִליָשִרים ְבִלבֹוָתם:ֵהיִטיָבה ה'  ָינּוחַּ ֵשבֶּ ִּטים  לַּ מַּ ְוהַּ
ל ִיְשָרֵאל ן ָשלֹום עַּ ת ֹפֲעֵלי ָהָאוֶּ לֹוָתם יֹוִליֵכם ה' אֶּ ְלקַּ קַּ המלח לפני האויב או ביניהם את ואחר כך ישליך , (ה -)תהלים קכה, א  "עַּ

 .מערכת ד, ז( )'דבק מאח' ודבר זה בדוק ומנוסה ענין תפילת הדרך ד"ה קבלה מהרמב"ן( לר' זכריה סימנר )'ספר זכירה' וינצל

לקחת בלילה  )'קונטרס היחיאלי' בית השם 'סדר העומר' ד"ה סגולה וסוד גדול( וסוד גדול )'דבק מאח' מערכת י' אות טז ד"ה ימי העומר( סגולה נפלאהעוד ו
פרשת 'את  לקרואקלג. אחר כך  קלא,א עליו את מזמורי התהלים קכב, וקרול של ספירת העומר מעט מלח בידו, ןהראשו
תפילה זו: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,  לומראז ו .לפני סדר ספירת העומר המופיעה בסידורים 'העומר

בתורתך ובזכות שמותיך הקדושים והטהורים היוצאים מהמזמורים האלו היוצאים  ציוויתנובזכות ספירת העומר אשר 
ק ויעקב, שיהיה זה המלח לי לשמי פלוני בן מראשי תיבות וסופי תיבות ובזכות אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצח

. ואז "דבר רע. אמן כן יהי רצוןוממגפה ומעין הרע ומכל  נה מדבריולכל מי שיישא המלח הזה עליו, יהיה לו למגן וצ פלוני
יברך ויספור עם המלח בידו, ויזהר שלא ישים את המלח  ספירת העומריברך ויספור את העומר בזמן שהמלח בידו. ובכל ימי 

ונטרס )'דבק מאח' מערכת י' אות טז ד"ה ימי העומר, 'ק לעין הרע ויועיל כמו קמיע מומחה הרבה מאודואז המלח הזה יהיה מסוגל על הארץ. 

 , כן יהי רצון.(בחירההספר 'סגולות ישראל' מערכת ס אות ל  בשם ספר בית , 'היחיאלי' בית השם 'סדר העומר' ד"ה סגולה וסוד גדול
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טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 
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 שלימה של הילדהה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

יזכה אותה שה' יתברך 
מתוך בריאות  לגדול

 איתנה וטובה

 

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

אך ורק לקדש את שמו של לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
ה' יתברך בעולם על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה 

לכל בירור ושאלה לגבי העלון ניתן ליצור קשר בטלפון ומצוותיה. 
 או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!
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 הי"ובת מסעודה 
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ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

 לזווג הגון בקרוב של ידידי השבוע הפצת העלון

 הי"ו הגָ לְּ שמואל בן אֹו

שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

גם לעילוי נשמת הרבנית הצדקת אשת העלון השבוע 

 חבר:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עליזה בת יפה

העלון השבוע גם לעילוי נשמת האיש הענו והצנוע אוהב ישראל 

 ומזכה הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עזרא בן שמחה ַכתּון ר'

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים תרם 

 עלון הזה לזיכוי הרבים:והדפיס את ה

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
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