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מהלכות קרבן נלמד 
 תודה שבפרשה

ברוב עם ' להודות לה

 ולפרסם השמחה

 ד"בס

   "צו"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

   קרבן התודה  מלמדת התורה על הקרבתבפרשתנו  .1

  : יםקראו את הפסוק

 

 

 

 

 :לפסוקי "קראו את פירושו של רש

 

 

 

 

 

 דוע אנו מצווים להקריב קרבן תודהמ ? 

 ראוי להקריב קרבן תודה ןי שבשל"סמנו בצבע את הדוגמאות שמביא רש . 

 םשבעבורו היית םעל אירוע שעברת או כםשקרה למשמח  על מקרה וספר 

  . קרבן תודה אילו בית המקדש היה קיים יםמקריב

 : כמה דברים שחשוב שתדעו על קרבן תודה .2

 ןוא מכל סוגי הבהמות הכשרות לקורביכול לב ,כשאר סוגי השלמים, קורבן התודה :

 . יםנגדולים וקט, זכרים ונקבות, כבשים ועיזים, פרים

  שלושה סוגים של מצה וסוג אחד של , יש להביא ארבעים לחמיםביחד עם הקורבן

 . מביא הקרבןמהם ארבעה ניתנים לכהנים לאכילה והשאר נאכלים על ידי ו חמץ

 בעוד ששלמים נאכלים עד , לילה שלאחריולליום ההקרבה ו אכילת התודה מוגבלת

 .תום היום השני להקרבה

 

  ?כבש או עז בפרק זמן מוגבל ,רפ ,לחמים 63האם זה אפשרי שמביא הקרבן יאכל 

  ? מדוע צייותה התורה ציוי שכזה

 : ב"את התשובה תוכלו למצוא בדבריו של הנצי

 

 

 

 

ם ַעל ִ֣ יב ּתֹוָדה   א  ִ֣ ְקר  ּנוֶ֒ ְוה  יב ֶ֒ ן  ַעל ַיְקר  מ  ת ַבש ֶּׁ֔ ֹות ַמּצֹו֙ת ְבלולִ֣ ה ַחלּ֤ ִַ֣בח ַהּתֹוָדָ֗ ז 

יק    ןוְרק  מ  ת ַבָשָּֽׁ ת ְבלול  כ ת ַחלּ֖ ְרב ֶּׁ֔ ת מֻׁ ל  ן ְוס ִ֣ מ  ים ַבָשָּׁ֑ ִ֣ ח  ֹות ְמשֻׁ  .י ַמּצּ֖

כגון יורדי הים והולכי מדברות , אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו :אם על תודה יקריבנו

 -א"כ ,ז"תהלים ק)וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא שהם צריכין להודות שכתוב בהן 

 ".הלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודחסדו ונפ' ו להיוד"( ב"כ

 

שגמל עליו ' והעניין דתכלית תודה שבא על הנס הוא כדי לספר חסדי ה:"... 

ומטעם זה ריבה הכתוב בלחם ומיעט בזמן אכילת תודה מכל השלמים היינו כדי 

סיפור הנס לפי רוב שיהיה מרבה רעים לסעודה אחת ביום ההקרבה ויהי 

 (ג"י ,'לויקרא ז" העמק דבר"ושו בפיר ין'וולוזמ נפתלי צבי יהודה ברלין הרב) ."..אנשים

 

 המטרה  - דתכלית
 

 הרבה  - ריבה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%96%27%D7%99%D7%9F
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 מדוע צייותה התורה להביא ארבעים לחמים ? 

 הסבירו את המשפט "ויהי סיפור הנס לפי רוב האנשים: "יב אומר"הנצ. 

 מדוע לדעתכם מצווה לפרסם נס ? 

 תארו את השמחה ? על מה הודו? סעודת הודיההאם השתתפתם פעם ב

 . שהייתה בסעודה זו

 

 ? מדוע מצווה התורה להקריב מצה וחמץ יחד בקרבן תודה .6

 :  ל קראו את תשובתו"על כך עונה המהר

 

  

 

 

 

 

 : השלימו

 . לולעשות הכ_____ה "הנס מלמד שהקב

 אנו מביעים בזאת _____ שהם ____ ו____כשאנו מקריבים 

    .וכולל את כל ההפכים____ __ה "שהקב

 הפכים   / אחד/  מצה/  יכול/  חמץ :תרמילון

 

 

 

על הנס שעשה לעם ישראל ומצווים לערוך ' הממשמש ובא אנו מודים להחג הפורים ב

 . לשלוח מנות איש לרעהו ולחלק מתנות לאביונים, סעודה גדולה 

 . פורים שמח ושבת שלום

 

 

 

 

 

 

 

 

 
, נתן לאדם שמחה' ה"

אז הוא מקריב קרבן 

בזכות הקרבן . תודה

חבריו הוא משתף את 

, בשמחה שלוומכריו 

" נדבקים"כולם 

ונעשים  בשמחה

' הם מודים לה, שמחים

' ושם העל השמחה 

וכל מתגדל ומתקדש 

זה בזכות קרבן תודה 

 ".    אחד מופלא

 

 
 

מורה בזה שהוא יתברך אחד , כי כאשר השם יתברך עושה לו נס"

, ולכן יש להקריב חמץ ומצה. ולכך עשה לו נס, לוויכול על הכ, בעולמו

כולל את , וא יתברך שמו אחדכי במה שה. כלומר להקריב אליו ההפכים

  .('ד "נתיבות עולם") גם את ההפכים ,לוהכ
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 :צו בר תורה לשבת פרשת ד

 . על ישועתו' קרבן תודה הוא קרבן שלמים שאדם מביא כדי להודות לה

חלקן חמץ  ,לו ארבעים חלות פותקרבן תודה שונה בדיניו מקרבן נדבה בכך שמתווס

בעוד שזמן האכילה , יש לאכול את כולן -לכהן  ותניתנפרט לארבעה מהן ה .וחלקן מצה

שהרי התודה נאכלת במשך היום והלילה ולא במשך  ,קטן יותר משאר קרבנות שלמים

 . שלמיםהשני ימים כשאר קרבנות 

מסביר שמטרת קרבן תודה היא " העמק דבר"הרב נפתלי צבי יהודה ברלין בפרושו 

בזכות קרבן תודה מתרבה . האדם לשתף כמה שיותר אנשים בשמחה הפרטית של

נותן טעם  "נתיבות עולם"ל בספרו "המהר. ה מתפרסמת"השמחה וגדולתו של הקב

ה הוא אחד בעולמו וכל "לערבוב חמץ ומצה שהם שני הפכים ומסביר שהנס מעיד שהקב

אין בית מקדש נוהגים לעשות סעודת הודיה נו כאשר יבימ. יכול וכולל את כל ההפכים

 .   ברוב עם" נשמת כל חי"לפרסם את נס הישועה ולקרוא את תפילת 


