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 ד"בס
 ברית מלח

 נבון הרב מואיז
 

ן ִמְנָחְתָך ( יג)פרק ב ויקרא  ְמָלחְוָכל ָקְרבַּ לַּח תִּ מֶּ ְשִבית  בַּ יתְוֹלא תַּ ח ְברִּ לַּ ל ָכל מֶּ ל ִמְנָחֶתָך עַּ  ֱאֹלֶהיָך ֵמעַּ
ְקִריב  לַּחָקְרָבְנָך תַּ  ס: מֶּ

 
 בבלי מסכת חגיגה דף כז עמוד א תלמוד 
שלש אמות גבוה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו  המזבח עץ+ א"יחזקאל מ+דכתיב 

רבי יוחנן וריש לקיש . פתח במזבח וסיים בשלחן. 'וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה
 . עליושלחנו של אדם מכפר  -עכשיו , בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על אדם: דאמרי תרוייהו

 
  ה סעיף קסז סימן המזון וברכת, סעודה, הפת עתבצי הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 פרוסת בו ללפת (הפת עם הנאכל דבר כל י"רש' פי) ליפתן או מלח לפניו שיביאו עד יבצע לא
 פת לאכול נתכוין או שלנו כעין במלח או בתבלין מתובלת שהיא או נקייה היא ואם, הבציעה

 השלחן כי, שיבצע קודם מלח שלחן כל על להניח מצוה מ"ומ: הגה. להמתין צריך אינו,  חריבה
 שבלי בשם י"ב) (יג, ב ויקרא) מלח תקריב קרבנך כל על: ונאמר, כקרבן והאכילה למזבח דומה

 (. ע"ק סימן סוף ל"וע מברכין כיצד פרק אשירי והגהות' תוס) הפורעניות מן מגין והוא( הלקט
 

Dr. Steve Bailey, Yom Kippur Study 

Atonement  (הכפר) is a transcendent dynamic which allows for a complete 

reconciliation   .between the individual and God  (תתקרבוה)
 

  א פרק ויקרא הירש ר"רש
, להתקרב: כמשמעו" קרב" פירוש הן". קרב" השורש הוראת פי על אלא אותו להבין ואין... קרבן

 השגה היא ההקרבה של והתוצאה התכלית: מעתה אמור .פלוני עם הדוקים יחסים לידי להגיע
 . אלהים קירבת היא הקרבן תכלית...  יותר נעלה קיום של חיובית

 

The idea of korban (sacrifice) … can only be understood from the meaning which lies in its root 

“karev”.  Karev means to approach, to come near, and so to get into a close relationship with 

somebody.  This at once most positively gives the idea of the object and purpose of hakrava, the act of 

bringing a sacrifice, as the attainment of a higher sphere of life … It is nearness to God (kirvat Elokim) 

which is striven for by korban. 
 

 אוכלי "נגרמת עש קרבה/כפרהכלי הוא  שולחן~   קרבןי "גרמת עשנ קרבה/כפרהכלי הוא  מזבח
 

ן ֵעֶדן ( טו) פרק ב בראשית  ִנֵחהּו ְבגַּ יַּ ח ְיֹקָוק ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם וַּ ִיקַּ ו( טז) :ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּהוַּ ְיצַּ  וַּ
ל ֱאֹלִהים ְיֹקָוק ָגן ֵעץ ִמֹכל ֵלאֹמר ָהָאָדם עַּ ת ּוֵמֵעץ( יז) :ת אֵכל לָאכ   הַּ עַּ דַּ ל ֹלא ָוָרע טֹוב הַּ  ִכי ִמֶמנּו ת אכַּ
 :ָתמּות מֹות ִמֶמנּו ֲאָכְלָך ְביֹום

 

Hitchcock (1939 lecture, Columbia University): "In regard to the tune, we have a name in the studio, and 

we call it the 'MacGuffin'. It is the mechanical element that usually crops up in any story. In crook stories 

it is always the necklace and in spy stories it is always the papers. We just try to be a little more original. 
  

  טו פסוק ב פרק בראשית פרשת בראשית ק"רד
 ולשמרה, למאכלו ובאילנות בירקות ובעדור בנכוש ההיא האדמה שיעבוד בה והניחהו

 ..., כחו כפי ומעופות מחיות
 

 ...לעבדה ולשמרה אלו הקרבנות  - פרשה טז( וילנא)רבה שית ברא
 
 פרק ג בראשית 

ל ִמֶמנּו ֲארּוָרה( יז) ל ִמן ָהֵעץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ֵלאֹמר ֹלא ֹתאכַּ ֹתאכַּ ְעָת ְלקֹול ִאְשֶתָך וַּ ר ִכי ָשמַּ  ּוְלָאָדם ָאמַּ
ָךָהֲאָדָמה  ֲעבּורֶּ ֶייָךְבִעָצבֹון ֹתאֲכֶלָנה כֹ  בַּ  :ל ְיֵמי חַּ
 

  יז פסוק ג פרק בראשית הירש ר"רש
. דרכיך תיקון לצורך אלא, שחטאת מפני לא: כאן פירושו נמצא...  בעבורך האדמה ארורה

 . דרכיך תיקון לצורך, לטובתך - תעוכב התפתחותה, בהרווחה להתפתח תחדל האדמה
 

MN: That man must eat, and must toil to do so, accords him the potential to look heavenward for 

assistance - and  it is in this simple glance heavenward that man develops a relationship with his 

Creator/Provider. 
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ֹיאֶמר( יד) ג פרק בראשית ָנָחש ֶאל ֱאֹלִהים ְיֹקָוק וַּ ָת  ָארּור ֹזאת ָעִשיתָ  ִכי הַּ ְבֵהָמה ִמָכל האַּ  ּוִמֹכל הַּ
יַּת ָשֶדה חַּ ל הַּ ל ְוָעָפר ֵתֵלְך ְגֹחְנָך עַּ ֶייָך ְיֵמי ָכל ֹתאכַּ  והוא מתרפאין העולם שכל. לבא לעתיד' אפי] חַּ
 [.זוטרתא פסיקתא - מתרפא אינו

  
ְרֶתם( ח) ...   יא פרק דברים ִמְצָוה ָכל ֶאת ּוְשמַּ ְּוָך ָאֹנִכי ֲאֶשר הַּ יֹום ְמצַּ ן הַּ עַּ  ּוָבאֶתם ֶתֶחְזקּו ְלמַּ

ֶתם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ִויִרְשֶתם ן( ט: )ְלִרְשָתּה ָשָמה ֹעְבִרים אַּ עַּ ֲאִריכּו ּוְלמַּ ל ָיִמים תַּ  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה עַּ
ע ֲאֹבֵתיֶכם ְיֹקָוק ִנְשבַּ ְרָעם ָלֶהם ָלֵתת לַּ ת ֶאֶרץ ּוְלזַּ ָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ִכי( י) ס: ּוְדָבש ָחָלב ָזבַּ  ָשָמה ָבא אַּ

ִים ְכֶאֶרץ ֹלא ְלִרְשָתּה ע ֲאֶשר ִמָשם ְיָצאֶתם ֲאֶשר ִהוא ִמְצרַּ ְרֲעָך ֶאת ִתְזרַּ ְגְלָך ְוִהְשִקיתָ  זַּ ן ְברַּ ָיָרק ְכגַּ  :הַּ
ֶתם ֲאֶשר ְוָהָאֶרץ( יא) ְמטַּ  ּוְבָקֹעת ָהִרים ֶאֶרץ ְלִרְשָתּה ָשָמה ֹעְבִרים אַּ ם רלִּ יִּ ָשמַּ ( יב: )ָמִים ִתְשֶתה הַּ

ָשָנה ֵמֵרִשית ָבּה ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֵעיֵני ָתִמיד ֹאָתּה ֹדֵרש ֱאֹלֶהיָך ְיֹקָוק ֲאֶשר ֶאֶרץ ד הַּ ( יג) ס: ָשָנה ַאֲחִרית ְועַּ
י ֶאל ִתְשְמעּו ָשֹמעַּ  ִאם ְוָהָיה ֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר ִמְצֹותַּ יוֹ  ֶאְתֶכם ְמצַּ  ּוְלָעְבדוֹ  ֱאֹלֵהיֶכם ְיֹקָוק ֶאת ְלַאֲהָבה םהַּ
ְבֶכם ְבָכל ִתי( יד: )נְַּפְשֶכם ּוְבָכל ְלבַּ ר ְוָנתַּ ְלקֹוש יֹוֶרה ְבִעתוֹ  ַאְרְצֶכם ְמטַּ ְפָת  ּומַּ  ְוִתיֹרְשָך ְדָגֶנָך ְוָאסַּ

ִתי( טו: )ְוִיְצָהֶרָך ְלָת  ִלְבֶהְמֶתָך ְבָשְדָך ֵעֶשב ְוָנתַּ ְבֶכם ִיְפֶתה ֶפן ָלֶכם ִהָשְמרּו( טז: )ָשָבְעָת וְ  ְוָאכַּ ְרֶתם ְלבַּ  ְוסַּ
ְדֶתם ֲעבַּ ֲחִויֶתם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים וַּ ר ָבֶכם ְיֹקָוק ַאף ְוָחָרה( יז: )ָלֶהם ְוִהְשתַּ ת ְוָעצַּ ם אֶּ יִּ ָשמַּ ְהיֶּה ְוֹלא הַּ  יִּ

ְדֶתם ְיבּוָלּה ֶאת ִתֵתן ֹלא ְוָהֲאָדָמה ָמָטר ֲאבַּ ל ָרהְמהֵ  וַּ ֹטָבה ָהָאֶרץ ֵמעַּ  ...:  ָלֶכם ֹנֵתן ְיֹקָוק ֲאֶשר הַּ
 

  א פרק תענית מסכת משנה
 יום עשר חמשה בו בשבעה אומר גמליאל רבן הגשמים את שואלין במרחשון בשלשה - ג משנה
 : פרת לנהר שבישראל אחרון שיגיע כדי החג אחר

 תעניות שלש מתענין היחידים התחילו גשמים ירדו ולא במרחשון עשר שבעה הגיע - ד משנה
 : המטה ובתשמיש הסנדל ובנעילת ובסיכה וברחיצה במלאכה ומותרין משחשיכה ושותין אוכלין
 אוכלין הצבור על תעניות שלש גוזרין דין בית גשמים ירדו ולא כסליו חדש ראש הגיע - ה משנה

 : המטה ובתשמיש דלהסנ ובנעילת ובסיכה וברחיצה במלאכה ומותרין משחשיכה ושותין
 יום מבעוד ושותין אוכלין הצבור על אחרות תעניות שלש גוזרין דין בית נענו ולא אלו עברו - ו משנה

  המרחצאות את ונועלין המטה ובתשמיש הסנדל ובנעילת ובסיכה וברחיצה במלאכה ואסורין
 על יתרות אלו הרי הצבור על תעניות עשרה שלש שהן שבע עוד עליהם גוזרין דין בית נענו ולא אלו עברו

 : השבת כבוד מפני מותרין ובחמישי חשיכה עם מטין בשני החנויות את ונועלין מתריעין שבאלו הראשונות
 ובשאילות ובנשואין באירוסין ובנטיעה בבנין ומתן במשא ממעטין נענו ולא אלו עברו - ז משנה
 יצא ניסן שיצא עד ומתענים חוזרים היחידים למקום הנזופין אדם כבני לחברו אדם בין שלום

 : וגומר היום חטים קציר הלא( ב"י' א שמואל) שנאמר קללה סימן גשמים ירדו ולא ניסן
 

  ה קסז סימן חיים אורח יוסף בית
 רגילין אנו ואין( הבא ה"ד) התוספות וכתבו... . 'וכו לפתן או מלח לפניו שיביאו עד יבצע ולא

 לית בסמוך דאמרינן הא כי הוא והרי חשוב שלנו דפת משום לפתן אול מלח לא השלחן על להביא
 במדרש כדאיתא השלחן על מלח להביא מאד מדקדק היה מנחם רבינו מיהו בשש צריך דין

 מקטרג השטן מצות בלא והם ידיהם שיטלו עד זה את זה וממתינין השלחן על יושבים כשישראל
 פירשו המלח על לבצוע שנהגו מה כתוב( קמא' סי) הלקט ובשבלי עליהם מגין מלח וברית עליהם

 ... :מלח תקריב קרבנך כל על( יג ב ויקרא) במזבח וכתיב מזבח נקרא שהשלחן לפי הגאונים
 

  יג פסוק ב פרק ויקרא י"רש
 התחתונים המים שהובטחו, בראשית ימי מששת למלח כרותה שהברית - ברית מלח (יג)

 :בחג המים וניסוך, במלח במזבח ליקרב
 

  יג פסוק ב פרק ויקרא פרשת ויקרא בחיי רבינו
 הקדוש שחלק בשעה כי, בוכים מים נקראו ולמה, בוכים מים נקראו התחתונים מים( ג, ה ר"ב)... 

: שכתוב וזהו, בוכים התחתונים מים התחילו, למטה ואלו למעלה אלו נתן המים את הוא ברוך
, העליונים מן התחתונים המים נתפרשו בבכי אבא ביר אמר". חבש נהרות מבכי( "יא, כח איוב)

 ובקעו פניהם העיזו, עשו מה, ליוצרנו קרובים להיות למעלה לעלות זכינו שלא לנו אוי: אמרו
 דרך בים הנותן( "טז, מג ישעיה: )שנאמר, הוא ברוך הקדוש בהן שגער עד לעלות ובקשו תהומות

 ולכבודי הואיל הוא ברוך הקדוש להם אמר, "יבשהוו בים גוער( "ד, א נחום), "נתיבה עזים ובמים
 תהלים: )שנאמר, מכם רשות שיטלו עד שירה לומר העליונים למים רשות להן אין כך כל עשיתן

 עוד ולא, "'ה במקום אדיר: "אומרים הם ומה, "ים משברי אדירים רבים מים מקולות( "ד, צג
 .מיםה ונסוך במלח המזבח גבי על ליקרב אתם עתידיןש אלא

 
  יוסף בית
 השטן מצות בלא והם ידיהם שיטלו עד זה את זה וממתינין השלחן על יושבים כשישראל... 

... עליהם מגין מלח וברית עליהם מקטרג
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EXTRA 
  יג פסוק ב פרק ויקרא פרשת ויקרא ן"רמב
 לו לעולם ישראל על לדוד ממלכה נתן ישראל אלהי' ה כי לדעת לכם הלא( ה יג ב"דהי) הכתוב אמר

 :דוד של מדתו כן גם הוא כי, עולם מלח ברית ולבניו
 

 

 
 שולחן ערוך אורח חיים סימן תקכט סעיף א 

וחייב לבצוע על שתי ככרות . ...ט לחלקו חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתייה"מצות יו
 . ולקבוע כל סעודה על היין

 
 שולחן ערוך אורח חיים סימן תקכט סעיף ב 

 , כיצד משמחן. * הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו, במועד( טז)היות שמח וטוב לב חייב אדם ל
 

 כיצד משמחן * ה "ביאור הלכה סימן תקכט ד
ק היה קיים היו אוכלין בשר "והאנשים בזמן שבהמ -' והנשים וכו' כיצד משמחן הקטנים וכו

ק קיים אין "ו שאין בהמועכשי' השלמים לשמחה וכדכתיב וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת וגו
יוצאין ידי חובת שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו 

כן מתבאר ]מ מצוה יש גם באכילת בשר כיון שנאמר בו שמחה "כיון שאין לנו בשר שלמים ומ
סמך על מה  ש ולענין יין"י ע"והמחבר שלא הזכיר בשר אזיל לשיטתיה בב[ א"ח וש"מדברי הב

 : א שצריך לקבוע סעודה על היין"שהזכיר בס
 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תקכט סעיף ג 
לפי שאין השחוק , ולא ימשוך בבשר וביין ובשחוק וקלות ראש. אדם אוכל ושותה ושמח ברגל

ולא נצטווינו על ההוללות והסכלות אלא על שמחה שיש , וקלות ראש שמחה אלא הוללות וסכלות
 . עבודת היוצרבה 
 


