
ַּדף קי"ג: ַהִּמְתַּגֵּבר ַעל ַעְצמֹו 

ִקּיּום ִמְצוֹות ֵאיֶנּנּו ָּדָבר ַקל. ְּפָעִמים ַרּבֹות ֵיׁש צֹוֶרְך ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ּוְבַמֲאָמץ ָּגדֹול ְּכֵדי 
ְלַקֵּים ִמְצָוה ָּכזֹו אֹו ַאֶחֶרת. ִלְפָעִמים קֹוֶרה, ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשָּצִריְך ְלַקֵּים ֵאיזֹוֶׁשִהי ִמְצָוה, 
ֲאָבל ְּבָכל זֹאת ֶזה ָקֶׁשה, ְוִלְפָעִמים ֵאין ּכֹוַח. ַהַּתְלמּוד ְּבַדף ֶזה ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשְּיהּוִדי ֶׁשָהָיה 
לֹו ָקֶׁשה ְלַקֵּים ִמְצָוה, ּוְבָכל זֹאת הּוא ִהְתַּגֵּבר ַעל ַעְצמֹו, ִהְתַאֵּמץ ְוִקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה - 
ְׂשָכרֹו ָגדֹול ָוָרב, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ִאם ָהָיה ְמַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבַקּלּות, ְּבִלי ַמֲאַמִּצים.

ַרִּבי יֹוָחָנן ְמַדֶּמה זֹאת ְלָאָדם ָעִני ְוֶאְביֹון ֶׁשָּמָצא ָּבְרחֹוב ַאְרָנק ִעם ֶּכֶסף. ִמַּצד ֶאָחד, 
הּוא יֹוֵדַע ֶׁשָעָליו ְלַקֵּים ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה, ִּכי ֵיׁש ִסיָּמן ַעל ָהַאְרָנק, ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני 
ָקֶׁשה לֹו. הּוא ָרֵעב ּוַבֶּכֶסף ֶׁשָּבַאְרָנק הּוא ָיכֹול ִלְקנֹות אֹוֶכל. ֲאָבל, ְּבָכל זֹאת הּוא 

ִמְתַּגֵּבר ַעל ַעְצמֹו ּוְמַקֵּים ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה.

ַּדף קי"ד: ָמה עֹוִׂשים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר?

ָּדָבר ִראׁשֹון - "ַקֵּדׁש"- מֹוְזִגים ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ּוְמָבְרִכים ָעֶליָה ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות. א. ִּבְרַּכת 
"ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן". ב. ִּבְרַּכת "ִקיּדּוׁש". ָּכְך אֹוְמִרים ֵּבית ִהֵּלל.

ַאַחר ָּכְך, "ַּכְרַּפס"- ִלְפֵני ַהְּסעּוָּדה לֹוְקִחים ָיָרק, טֹוְבִלים אֹותֹו ְּבֵמי ֶמַלח ְואֹוְכִלים אֹותֹו. 
ַמּדּוַע עֹוִׂשים ָּכְך? ְּכֵדי ֶׁשַהְיָלִדים ִיְׁשֲאלּו: "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות. ֶׁשְּבָכל 
ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלים...". ַהַּמֲהִרי"ל אֹוֵמר, ֶׁשַּבִּמיָּלה "ַּכְרַּפס" ֵיׁש ָּדָבר ְמַעְנֵין. ִׂשימּו 
ֵלב, ֶׁשַּבִּמיָּלה "ַּכְרַּפס" ִנְמָצאֹות ָהאֹוִתּיֹות "ֶּפֶרְך" ְוֶזה ְמַרֵּמז, ֶׁשֲאבֹוֵתינּו ָעְבדּו ְּבִמְצַרִים 

ְּבָפֶרְך. ָהאֹות "ָסֶמְך" ְמַרֶּמֶזת, ׁשֵֶׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעְבדּו ְּבָפֶרְך.

ַּדף קט"ו: "ּכֹוֵרְך"

ְּבָפָרַׁשת ְּבִמְדַּבר ָּכתּוב, ֶׁשֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ָצִריְך ֶלֱאכֹול ִעם ַמָּצה ְוִעם ָמרֹור: "ַעל 
ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים יֹאְכלּוהּו" = ִעם ַמּצֹות ְוִעם ָמרֹור, ֵיׁש ֶלֱאכֹול ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח.

ַהַּתָּנא  ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֵּפַרׁש ֶאת ַהְּפסּוִקים ַהָּללּו, ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹול אֹוָתם ַמָּמׁש ַיַחד, ְּבַבת 
ַאַחת. ִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה ַחי ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ְוהּוא ָזָכה ְלַהְקִריב קֹוְרַּבן 
ֶּפַסח, ְוָאֵכן ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, הּוא ָהָיה נֹוֵהג ֶלֱאכֹול ֶאת ַהַּמָּצה ְוֶאת ַהָּמרֹור ְוֶאת קֹוְרַּבן 
ַהֶּפַסח, ְּכֶׁשֵהם ְּכרּוִכים ָיַחד. ַהּיֹום, ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים ְוֵאין קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ֵאין 
ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ֶלֱאכֹול ַמָּצה ַיַחד ִעם ָמרֹור, ֲאָבל ְּבָכל זֹאת ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַמָּצה 
ִעם ָמרֹור ְּכרּוִכים ַיַחד, "ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵּלל" = ֵזֶכר ְלִמְנָהגֹו ֶׁשל ִהֵּלל, ֶלֱאכֹול ַמָּצה, 

ָמרֹור ְוקֹוְרַּבן ֶּפַסח, ָיַחד.

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 387

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף קי״ח

הסבר: הגמרא מספרת כיצד הציל ה' עצמו את 
אברהם מתוך כבשן האש, ומאוחר יותר הציל 
המלאך גבריאל את חנניה, מישאל ועזריה 

מתוך הכבשן.

נורא – אש
אטונא – כבשן

"בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו 
לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקב"ה: 
ריבונו של עולם, ארד ואצנן ואציל את הצדיק 

מכבשן האש"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים קי"ג- קי"ט
פרשת ויקרא | א'- ז' בניסן )14-20 למרץ(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף קט"ז: "ַיַחץ" ּו"ַמִּגיד"

"ַיַחץ"- ֶאת ַהַּמָּצה ֶׁשָּבּה ָאנּו ְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה, חֹוִצים ִלְׁשֵני ֲחָלִקים. 
"ַיַחץ"- ֵחִצי. ַמּדּוַע?

ִמְּפֵני ֶׁשַהּתֹוָרה קֹוֵראת ַלַּמָּצה "ֶלֶחם עֹוִני", ֶלֶחם ֶׁשל ֲעִנִּיים, ְוָלֲעִנִּיים ַהִּמְסֵּכִנים 
ֲהֵרי ֵאין ֶלֶחם ָׁשֵלם, ֶאָּלא ַרק ֲחִצי ֶלֶחם, ָלֵכן ֲאַנְחנּו חֹוִצים ֶאת ַהַּמָּצה ְואֹוְכִלים ֲחִצי 

ַמָּצה, ְּכמֹו ָהֲעִנִּיים, ִּכי ֲהֵרי ַהַּמָּצה ְקרּוָיה "ֶלֶחם עֹוִני".

"ַמִּגיד" - ַאֲחֵרי ֶׁשּמֹוְזִגים ּכֹוס ְׁשִנָּיה ֶׁשל ַיִין, ִמּתֹוְך ַאְרַּבַעת ַהּכֹוסֹות ֶׁשּשֹׁוִתים ְּבֵליל 
ַהֵּסֶדר, ַמְתִחיִלים ַּבֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה, ָּבּה ְמַסְּפִרים ֶאת ִסיּפּור ְיִציַאת ִמְצָרִים. ִלְפֵני 
ְקִריַאת ַהַהָּגָדה, ַּכָידּוע, ׁשֹוֲאִלים "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה?". ָלָּמה ׁשֹוֲאִלים? ִּכי ֶאת 
ִני עֹוֶנה לֹו. ִסיּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְמַסְּפִרים ְּבֶדֶרך ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות, ֶאָחד ׁשֹוֵאל ְוַהּׁשֵ

 | על המפה
בית העלמין האזרחי והצבאי 

בנחלת יצחק גבעתיים-תל 
אביב

בית העלמין נחלת יצחק נפתח בשנת 
1932, לאחר שהתמלא בית העלמין הישן 
בתל אביב ברחוב טרומפלדור. כיום הוא 
מכיל כ-30 אלף קברים, ביניהם קבריהם 
של אישים ידועים רבים ורבנים חשובים. 
בבית העלמין יש ארבע חלקות צבאיות 
בהן קבורים חללי מלחמת העצמאות, 
וחלקה ללוחמי המחתרות, ביניהם מפקד 
הלח"י יאיר שטרן. סך הכל קבורים במקום 
1,151 חללים. כמו כן, ישנם קברי אחים 
לחללי ההפצצות על תל אביב במלחמת 
המאורעות  לחללי  השנייה,  העולם 

ולמעפילים.

חלקה צבאית בבית הקברות נחלת יצחק, ומעבר לה 
אנדרטה לנספים בטרבלינקה )Wikipedia, דוד שי(



4 דקות

מצד שני:

חלק מבני הבית טענו שיש ענין חינוכי 

שבני המשפחה ובמיוחד הילדים 

בעצמם יעבדו בבית וינקו אותו לקראת 

הפסח. זה חלק מהאווירה והערכים של 

הבית. כך הילדים סופגים את אווירת 

החג, וזה יהיה חלק מזיכרונות הילדות 

שלהן. חוץ מזה שכספי חסכונות בת 

המצווה לא נועדו למטרה הזו, אלא 

נועדו לחיסכון לטובת צרכים חשובים 

יותר כשהן תהיינה גדולות.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

לקראת חג הפסח ישנן הכנות רבות בבית. למשפחת כהן שתי בנות – 
האחת בת 16 והשנייה בת 14. הבנות באו להורים ואמרו שהן מעדיפות 
לתת כסף  ]מהחסכונות שלהן מהבת מצווה[ לאישה שתבוא לנקות 
את הבית לקראת פסח, מפני שהן מעדיפות לטייל ולהנות בתקופה 

הזאת שלפני פסח. בקשתן עוררה דיון סוער בין בני הבית.

 נולד בגבול רוסיה - פולין בשנת 1907 )תרס"ח( . 1
ועלה ארצה בשנת 1926.

היה איש רוח ומשורר, ופעיל בארגון האצ"ל ממנו פרש כדי להקים . 2
ב-1940 את ארגון המחתרת הלח"י - לוחמי חירות ישראל.

כינויו המחתרתי היה "יאיר" על שם אלעזר בן יאיר ממפקדי המרד . 3
הגדול נגד הרומאים.

נרצח על ידי קצינים בריטים בתל אביב בכ"ה שבט תש"ב-1942, ונקבר . 4
בבית העלמין בנחלת יצחק.

אשתו רוני ילדה את בנו לאחר מותו, וקראה לו יאיר אברהם על . 5
שם אביו.

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

הרוגי מלכות
הרוגי מלכות הוא שם שניתן ליהודים שמסרו 
נפשם על קידוש ה' והוצאו להורג על ידי האויב, 
כגון עשרת הרוגי המלכות שהוצאו להורג על 
ידי הרומאים. במסכת בבא בתרא אומר רב יוסף 
בנו של רבי יהושע את המשפט המפורסם על 
מקומם של הרוגי המלכות בעולם האמת: "הרוגי 

מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן".

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ
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ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

אברהם יאיר שטרן
הספר הלבן - 1939 - "ספר המעל"

הספר הלבן, שכונה גם "ספר המעל", היה 
ממשלת  ידי  על  שפורסם  תקנות  קובץ 
בריטניה, שעניינם היה הגבלה משמעותית 
של מספר היהודים שיוכלו לעלות לארץ 
ישראל, וגם זו תותנה בהסכמת הערבים, וכן 
הגבלה על היהודים לרכוש קרקעות בארץ 
ישראל. התגובות בארץ לתקנות הללו היו 
קשות מאוד, וגרמו לצמצום משמעותי של 
העלייה לארץ ושל רכישת הקרקעות. דוד בן 
גוריון קרא לספר הזה "ספר המעל" וראה בו 
נסיגה של הבריטים מהצהרת בלפור. היישוב 
היהודי החל להתארגן ולפעול נגד התקנות 
ונגד השלטון הבריטי, והמחתרות שפעלו בארץ 
פעלו בדרכים מחתרתיות וצבאיות שונות כדי 
לגרום לבריטים לעזוב את הארץ, ולא לקיים 

את מדיניות "הספר הלבן".

ובזמנן החופשי.שלהן וזכותן לנהוג כך בכספן ולהנות בזמן הזה- זו החלטה במקומן, והן מעדיפות לטייל אותו על אישה  שתעבוד במתנה, ואם הן רוצות להוציא שזה כסף שלהן שקיבלו חלק מבני המשפחה טענו מצד אחד:

 | מן ההסטוריה

הפגנה בתל אביב נגד מדיניות הספר הלבן, מאי 1939 
)Wikipedia, אוסף התצלומים הלאומי(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .
אברהם יאיר שטרן. מפקד ארגון הלח"י.

2 .
הסמל של ארגון הלח"י.

3 .

אצל משפחת סבוראי ברחוב מזרחי 6 בתל אביב.
4 .

המנון הלח"י – "חיילים אלמונים".
5  .

של הקצינים הבריטים שחיפשו את יאיר.
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בס"ד

ח"י - 
ארגון המחתרת ל

לוחמי חירות ישראל.

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות הציור ומה היה תפקידה?

סמל של איזה ארגון תלוי על הקיר?

באיזה כתובת הסתתרה הדמות ואצל איזו משפחה?

מה כתוב בדף על השולחן ליד הדמות?

של מי הצללית נושאת הנשק בחלון?

הייתי ארגון מחתרתי שהוקם בשנת 1940, מנה כ-800 חברים, ופעל עד הקמת המדינה בתש"ח 1948.. 1
 מטרתי הייתה להילחם ולהיאבק בשלטון המנדט הבריטי בארץ, תוך כדי פגיעה בבכירי . 2

ממשלת המנדט הבריטי שפעלו בארץ ובקציני הצבא הבריטי.
מפקדי נתפס והוצא להורג בתל אביב על ידי קצינים בריטיים.. 3
ההמנון שלי אותו חיבר מפקד הארגון נקרא "חיילים אלמונים".. 4
בשנת  1980 )תש"ם( הכירה מדינת ישראל בתרומה שלי להקמת המדינה, והוענק אות מיוחד לחברי הארגון.. 5

2

5

1

3

4



ַּדף קי"ח: ַהַהֵּלל ַהָּגדֹול

ֶּפֶרק קל"ו ִּבְתִהיִּלים ִנְקָרא "ַהַהֵּלל ַהָּגדֹול", ִמּשּׁום ֶׁשַּבֶּפֶרק ַהֶּזה מּוְזָּכר 
ֶׁשַהָּקָּב"ה נֹוֵתן ֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָכל ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם, ָלֵכן קֹוְרִאים לֹו, "ַהַהֵּלל 

ַהָּגדֹול". 

בֶּפֶרק ַהֶּזה ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ִּבְתִפיַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת ָּכל ַהְּפסּוִקים 
ִמְסַּתְּיִמים ַּבִּמיִּלים "ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו". 

"הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב - ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו". "ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם - ִּכי 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו", ְוֵכן ָהְלָאה. 

ַּדף קי"ט: ֲאִפיקֹוָמן

ְּבסֹוף ֵליל ַהֵּסֶדר אֹוְכִלים ַמָּצה ֵזֶכר ְלקֹוְרַּבן ֶּפַסח. ַלַּמָּצה ַהּזֹו קֹוְרִאים 
"ֲאִפיקֹוָמן".

ֵּתי ִמיִּלים ֲאָרִמּיֹות: "ֲאִפיקּו" -  "ֲאִפיקֹוָמן" ִהיא ִמיָּלה ַהּמּוְרֶּכֶבת ִמּׁשְ
הֹוִציאּו, "ָמן" - ִמיֵני ְמִתיָקה. ַּפַעם ָהיּו ְרִגיִלים ֶלֱאכֹול ִמיֵני ְמִתיָקה ַאַחר 
ַהְּסעּוָּדה. ְּכֶׁשִּסְּימּו ֶלֱאכֹול ָאְמרּו "ֲאִפיקּו" - הֹוִציאּו ֶאת ְּכֵלי ַהְּסעּוָּדה, 

ְוֵהִביאּו "ָמן" - ִמיֵני ְמִתיָקה.

ַאֲחֵרי ֶׁשאֹוְכִלים ֶאת ַהַּמָּצה ָהַאֲחרֹוָנה, ָאסּור ֶלֱאכֹול ְמאּוָמה. ָלֵכן אֹוֶמֶרת 
ַהִּמְׁשָנה, ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֵאין אֹוְמִרים "ֲאִפיקּו ָמן", ִּכי ֵאיֶננּו אֹוְכִלים ְּכלּום 

ַאֲחֵרי ַהַּמָּצה. 

ִּבְגַלל ַהֲהָלָכה ַהּזֹו, ִהְתַרְּגלּו ִלְקרֹוא ַלַּמָּצה ֶׁשאֹוְכִלים ְּבסֹוף ַהְּסעּוָּדה, 
"ֲאִפיקֹוָמן".

ַּדף קי"ז: ַאְרַּבע ּכֹוסֹות

ִעם ָּכל ַאְרַּבע ַהּכֹוסֹות ֶׁשּשֹׁוִתים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ְמַקְּיִמים ִמְצָוה.

ָרָבא ַמְסִּביר, ֶׁשֲחָכִמים ִּתיְּקנּו ִלְׁשּתֹות ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ַיִין ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, 
ִּכי ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ֲאַנְחנּו ִמְתַנֲהִגים ְּכמֹו ְּבֵני חֹוִרין, ְלַהְראֹות ֶׁשַהּיֹום ָיָצאנּו 

ִמִּמְצַרִים, ְוַעל ָּכל ּכֹוס ַיִין ְמַקְּיִמים ִמְצָוה.

ּכֹוס ִראׁשֹוָנה - אֹוְמִרים ִקיּדּוׁש.

ּכֹוס ְׁשִנָּיה - אֹוְמִרים ֶאת ַהַהָּגָדה.

ּכֹוס ְׁשִליִׁשית - ְמָבְרִכים ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ּכֹוס ְרִביִעית - אֹוְמִרים ַהֵּלל.

ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: ַּבִּקיּדּוׁש ְּבֵליל ַׁשָּבת, אֹוְמִרים "ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים". 
ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַׁשָּבת ִליִציַאת ִמְצָרִים? ַּבֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַמְסִּביִרים, ֶׁשְּבֶאֶרץ 
ָּבת ָאסּור ַלֲעׂשֹות.  ִמְצַרִים ָעְבדּו ַהְּיהּוִדים ְּבָפֶרְך, ְּבָכל ָהֲעבֹודֹות ֶׁשְּבּׁשַ
ָּבת, ְּכֶׁשָאנּו ָנִחים ְוֵאין עֹוִׂשים ְמָלאָכה, אֹוְמִרים, "ֵזֶכר ִליִציַאת  ָלֵכן ְּבּׁשַ

ִמְצָרִים". ָּברּוְך ה' ֶׁשָּיָצאנּו ִמֶּמֶּנה.

בס"ד

מי היה נוהג לאכול "סנדוויץ'" בליל הסדר?   .1
מה אוכלים בליל הסדר כדי לגרום לילדים    .2

לשאול שאלות?
באיזו שפה היא המילה אפיקומן?   .3

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים קי״ז - קי"ט

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 
talmudhagrala@medison. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

co.il יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידת פירמידה
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)תשובות: רך, פרך,  כרפס, פרכוס(

1. לא קשה
2. העבודה של בני ישראל

3. מסימני הסדר
4. עווית, תזוזה לא רצונית.

דבר תורה
בקורבן העוף ציוותה התורה: "והסיר את מראתו", 
ופירושו - שקודם הקרבת הקורבן יש להסיר את 
הזפק, שהוא חלק מרכזי במערכת העיכול של העוף. 
לעומת זאת, בקורבן בהמה אין ציווי להסיר קודם 
ההקרבה חלק מקיבתה, אלא נאמר: "והקריב הכהן 

את הכל המזבחה". 

מדוע יש שוני בין הבהמה לעוף?

המדרש מסביר שיש הבדל משמעותי בין הדרך בה 
העוף ניזון לדרך בה ניזונה הבהמה. העוף פורח וטס 
בכל העולם ואוכל וצד מכל הבא לפיו, הוא אינו מבקש 
רשות מהבעלים של השדה ממנה הוא אוכל. לעומת 
זאת, הבהמה בדרך כלל גדלה על אבוס בעלה, ואינה 

אוכלת אלא מהמזון שהביאו לה הבעלים.

על כן מצווה התורה, שמקורבן העוף יוסרו החלקים 
שעיכלו את המזון שאכל שלא רשות, ורק החלקים 
הנקיים מכל רבב, הם יהיו אלו שיעלו על המזבח 

ויהיו "ריח ניחוח לה'".


