
 
 

 על כל קורבנך תקריב מלח - ויקרא פרשת

 ״ )ב יג(על כל קורבנך תקריב מלח״ :נאמר בפרשה

 .תו להקרבה על המזבח אפירש רש״י: התורה מצווה למלוח כל קורבן לפני העל 

 ?ומדוע צריך למלוח את הקורבן

מולחים את הקורבן כדי שיהיה לו טעם טוב, ולמרות שלקב״ה אין   :כתב האבן עזרא בפירושו

זיון מצד המקריב אם הוא מקריב בשר שלא  יאבל יש כאן ב ,שום הבדל אם הבשר מלוח או לא

 .טעים לאכילה

פי שלא יהיה דרך כבוד בקורבן  ועל דרך הפשט, טעם המלח בקורבנות, ל  :וכן כתב רבנו בחיי

 .ה׳ שיהיה תפל בלי מלח

כל ״  :וכמו שנאמר בפרשת אמור  ,טעם זה דומה לטעם הציווי להקריב קורבן תמים שאין בו מום

 .אשר בו מום לא תקריבו״ )כב כ(

כך המקריב    ,הטעם לכך שהמקריב בעל מום מזלזל בקב״ה בכך שהוא מקריב דבר שלא ראוי

 .מזלזל בקב״ה קורבן ללא מלח

 .וכך גם כתב הרמב״ם במורה נבוכים )ג מו(

הגויים לא היו מולחים את הקורבנות שלהם כי המלח מוציא   :הסבר נוסף בפרושו של רבנו בחיי

כל הדם רצו שכל הדם    ,את  בקורבןיי והם  מצווה    ,שאר  לגויים התורה  לא להדמות  כדי  לכן 

 .להקריב את הקורבן עם מלח

נתנו  יבפרשת קורח נאמר שכל התרומות י  :בלין כתוב טעם נוסף יה של הרב רבספר עיוני פרש

כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל לה׳, נתתי לך ולבניך  ״  :וכך נאמר שם,  לאהרון ובניו

 .במדבר יח יח(ולבנותיך איתך, לחוק עולם, ברית מלח עולם היא, לפני ה׳״ )

 ? מה פירוש ״ברית מלח״ 

שלו    ההקב״ה כרת ברית עם אהרון במלח שהתכונ  : סוף פרשת קורח(דרשו רבותינו בספרי )

כך הברית עם   ,נשמר לתקופה ארוכה, וגם משמר אחרים מלהתקלקלאלא  שאינו מתקלקל,  

  .אהרן ובניו תהיה נצחית בלי קלקול

במסכת    כמו שאמרו  ,מים את העולםילכן מולחים את הבשר במלח ללמד אותנו שהקורבנות מקי

 -העבודה  .על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים  -על שלושה דברים העולם עומד  :אבות

 .זאת עבודת הקורבנות

 



 
 

 הסבר נוסף כתוב במדרש אגדה )אוצר המדרשים ויקרא עמוד ב(

במדבר ניתנה תורה, ביבשה ניבנה בית המקדש, ,  ריבונו של עולם  :עמד הים לפני הקב״ה ואמר 

יביאו מלח שיעלה על המזבח עם  ואני הים לא נ יתן בי שום קדושה, אמר לו הקב״ה מהים 

 .הקורבנות

מצווה להביא על כל שולחן מלח קודם  : סימן קסז סעיף ה( כתב הרמ״א בהלכות בציעת הפת )

על כל קורבנך תקריב מלח״ והוא  ונאמר ״  ,שיבצע, כי השולחן דומה למזבח והאכילה כקורבן

 .מגן עליהם

 ? המלח מגןוממה 

טלו ידיים וישמעו את ברכת יכשהסועדים מחכים בשקט עד שכולם יש   פירש שם המשנה ברורה

והברית עם המלח   ,והשטן מקטרג עליהם  ,נתיים הם ללא שום מצווהיהמוציא מבעל הבית, ב

 .״על כל קורבנך תקריב מלח״ ועל כך נאמר, שעל השולחן מגינה עליהם

 


