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 משמחומח ש. 9

 מתבוננים ובונים 

  שכבה בוגרת

 

 הרציונאל

לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה אינו בטל "נאמר במדרש רבה )ויקרא כ"ז י"ב(: 

קֹול "י"א(:  ,לעולם. כל ההודיות בטלין, והודיות תודה אינן בטלין לעולם, וזהו שכתוב )ירמיה ל"ג

ה קֹול חָׂ  ְמחָׂ שֹון ְוקֹול שִׂ ים הֹודּו ֶאתשָׂ ה קֹול ֹאְמרִׂ לָׂ ן ְוקֹול כַּ י 'ה תָׂ אֹות כִׂ י 'הטֹוב  ְצבָׂ ְסּדֹו כִׂ ם חַּ  ".ְלעֹולָׂ

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

זמן אבל לו ארבעים חלות שיש לאכול את כולן,  פותמתווס: קרבן תודה שונה בדיניו מקרבן נדבה

התודה נאכלת במשך היום והלילה ולא במשך שני . ר משאר קרבנות שלמיםהאכילה קטן יות

 ימים כשאר קרבנות שלמים. 

והעניין דתכלית " הרב נפתלי צבי יהודה ברלין בפרושו "העמק דבר" מסביר את הסיבה לשוני:

ומטעם זה ריבה הכתוב בלחם ומיעט בזמן  .תודה שבא על הנס הוא כדי לספר חסדי ה' שגמל עליו

בה ויהי סיפור עים לסעודה אחת ביום ההקרל השלמים, היינו כדי שיהיה מרבה ר  ילת תודה מכאכ

 ...."הנס לפי רוב אנשים

 .אדם שרוצה להודות על ישועתו עורך סעודה ובה מפרסם את הישועה כיום כשאין בית מקדש

 חתונהילה, , ברית מבר מצווהכמו כן בסעודות המצווה ) .נהוג לומר את הפיוט "נשמת כל חי"

 יםשנעצם הכינוס של עשרה א. נהוג לומר בדרשה דברי שבח ותודה לה' על הטוב והשמחה וכו'(

" יש בה משום קרוב לבבות ואהבת חינם כל חי "נשמת שבה שרים את ההלל וההודאה בסעודה

שבעבורם יבנה בית המקדש, שכל דבר מצווה שנעשה בעשרה שורה שם השכינה, ולכן שעת רצון 

 . היא גדולה

דים שהשמחה והישועה באה מבורא עולם ואנו נדרשים לומר על כך מילבשיעור זה ילמדו הת

 .  נוספים אנשיםידי כך לשמח -את הישועה ועללפרסם , תודה

   

   המטרות

 וישועה ילמדו שמצווה להודות בשעת שמחה התלמידים. 

  מח אותם בשמחהולשיבינו שבשעת שמחה וישועה מצווה לשתף אנשים רבים התלמידים 

 .ובכך לגדל את שם ה' הפרטית

 ."התלמידים יכירו את תפילת "נשמת כל חי  

 

   מבנה השיעור 

  :(מליאה) מה אני עושה כשאני שמחפתיחה 

  :'קרבן מופלא ושמו תודה )מליאה(שלב א 

  :'קבוצות(תודה ותשמח )מליאה +  - ה' אותך שימחשלב ב 

 ת(יבודה יחידנקרבן התודה שלי )ע: סיכום 
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  הנדרשותהכנות ה

  ( כמספר תלמידי הכיתה.1יש לצלם את הפיוט "נשמת כל חי" )נספח 

  כמספר תלמידי הכיתה. (2דף "קרבן התודה שלי" )נספח את יש לצלם 

 

 מהלך השיעור

  )מליאה(מה אני עושה כשאני שמח? : פתיחה

 לה, קיבלתם מתנה גדו :קרה לכם משהו מאד משמח, לדוגמאתארו לעצמכם ש: אמרנ

כיצד תביעו את  .נולד לכם אח חלה או ניצל מתאונה,שהו קרוב אליכם הבריא ממימ

 .השמחה שלכם? מה הדבר הראשון שתעשו? )נאזין לתשובות(

 .נספר שבזמן שבית המקדש היה קיים הייתה דרך מופלאה להביע את השמחה 

 

  )מליאה( שלב א': קרבן מופלא ושמו תודה

 ספר את הסיפור הבא: נ 

שכרגיל היה  ," לחש יואב לאבנר!איזה שעמום, אני לא מבין מה המורה לתורה רוצה ממני"אוף 

 קשוב לדברי המורה. 

בבית קרבנות הקרבת על  , פסוקים המדבריםמספר ויקרא פרשת צו המורה קרא את הפסוקים

 המקדש.

בספר יואב התגעגע לשיעורי תורה של פעם, לסיפורי התורה בספר בראשית, לסיפורי הגאולה 

הוא נזכר שהערב יש  חיפש על מה לחשוב.יואב  משעמם. ?למוד על הקורבנותל... אבל שמות

בטח יהיה שם הרבה " מאוד וברוך ה' הבריא.לה וחהיה בביתו מסיבת הודיה לכבוד סבא. סבא 

ל " המחשבות של יואב ריחפו יחד עם קולו של המורה: "... לחמניות טריות...אוכל טעים ם עַּ אִׂ

ה יֶבּנּו ּתֹודָׂ ְקרִׂ ֹּלת ְבלּוֹלת ... יַּ ְרֶבֶכת חַּ ֶמן ְוֹסֶלת מֻׁ שָׂ ים בַּ חִׂ ּצֹות ְמשֻׁ י מַּ יק  ֶשֶמן ּוְרקִׂ ּצֹות ְבלּוֹלת בַּ לֹות מַּ חַּ

ֶמן שָׂ  ...מממ ...ליח להריח את החלות הבלולות בשמןהוא ממש הצ ." )ויקרא ז', י"ב(בַּ

, לבוש בבגדי סבאאת הסתובב וראה ממש לידו הוא  .לפתע ראה מולו מבנה מפואר ומדהים ביופיו

כבש קשור  אחז בידוסבא  .שמחה גדולה יואב ראה על פניו של סבא .הוא נראה בריא וחזק .חג

מה מסתירה סבתא  :יואב הסתקרן הלכה סבתא, קורנת משמחה, מחזיקה סל גדול.לצידו  .לחבל

ְרֶבֶכתֹסֶלת שאל הוא שמע את התשובה: "אך עוד לפני ש ?בסל הגדול ּצֹות, מֻׁ לֹות מַּ ּצֹות, חַּ י מַּ יק   ,ְרקִׂ

לֹות ץ חַּ מ   ."חָׂ

פיחה. "אך למה הסל כל אלו החלות הטעימות שסבתא לשה ומת חלות חמץ הוא כבר טעם פעם,

 " ?כך גדול וכבד

"יחד עם קרבן התודה מקריבים  מוכר:הקול שוב את ה שמע יואב שהספיק לשאול את סבתאלפני 

הוא מודה לה' על כך שהבריא  ו יואב הבין: סבא מקריב קרבן תודה!עכשי ".ארבעים חלות

  "מה יעשו סבא וסבתא עם כל כך הרבה חלות?אך "מהמחלה הנוראה.  

 אבל עוד לפני ששאל שמע שוב את אותו קול מוכר:    ,יואב רץ לסבא כדי לשאול

ל,"...  כ  אָׂ נֹו י  ְרבָׂ יו ְביֹום קָׂ מָׂ ת ְשלָׂ ח ּתֹודַּ ר ֶזבַּ ד ֹבֶקר ּוְבשַּ ֶמּנּו עַּ יחַּ מִׂ ּנִׂ   " )שם, ט"ו(.לֹא יַּ

וסת לחם וחתיכת סבא וסבתא שבקושי מסוגלים לאכול פר"חשב יואב.  ,"זה כבר יותר מידי"

גם אחרי שהכהן ייקח מהבשר ומהלחם יישאר את הכול עד מחר בבוקר?!  בשר צריכים לאכול
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 שובה מהקול המוכר... יואב חיכה לת "!איזה קרבן מוזר הוא קרבן תודה !שפע רב

גם דוד אפרים היה שם,  כל האחים.את אימא ו , אתאת אבאראה  בחצר הבית המפואר לפתע 

הוא כל המשפחה המורחבת וגם הרבה אנשים שהיו שם בעצם  .ודודה ציפורה וכל הילדים שלה

רה לו, על המחלה הקשה בראש השולחן ישב סבא וסיפר על הנס הגדול שקכיר. בכלל לא מ

הלחם. כולם שרו שירי הודיה ממהמצות ו ,סבתא חילקה לכולם מקרבן התודה מנה הבריא.שמ

הוא ראה את כול המסובים  , הוא הרגיש איך ה' הוא טוב ומטיב.יואב הרגיש שמחה בלבלה'. 

 ...שמחים שמחה גדולה

 ונגע בכתפו של יואב. "אולי "שוב מרחף?" שאל המורה שמע שוב את הקול המוכר:אבל אז 

מדוע  :בעל פירוש "העמק דבר" ,ששואל רבי צבי יהודה ברלין מוולוזין צליח לענות על השאלהת

, שכן לקרבן שלמים משאירה אכילתוזמן ציוותה התורה להרבות באכילה בקרבן תודה ולמעט ב

 "ואילו לקרבן תודה רק יום ולילה אחד??? !התורה יומיים שלמים

 ?נשאל: האם יואב ידע את התשובה 

 הביט במורה, חייך וענה יואבקש מהתלמידים להשלים את הסיפור: "נב: .........."........ 

 

   )מליאה (תודה ותשמח...  –שלב ב': ה' אותך שימח 

  :נמשיך בסיפור 

 יואב ידע את התשובה. 

יואב סיים  .הוא סיפר בקול בוטח על קרבן תודה פניהם המשתאות של המורה והחברים אל מול

 אמר: "ה' נתן לאדם שמחה, אז הוא מקריב קרבן תודה. את דבריו ו

הם  .בזכות הקרבן הוא משתף את כולם בשמחה שלו, כולם "נדבקים" בשמחה ונעשים שמחים

 מודים לה' על השמחה ואז גם ה' שמח איתם. וכל זה בזכות קרבן תודה אחד מופלא".    

 מחתנו? כיצד נגיד תודהכיצד נביע את ש ,היום כשבית המקדש עדין לא נבנה :נשאל? 

 חתונה,  - מציאת זיווגבמשפחה ) בקש מהתלמידים לשתף על ישועות או שמחות שחוונ 

   .ועוד(אישה שנפקדה  ,בר מצווה, הצלה מתאונת דרכים, חולה שהבריא ,ברית

  ציין שיש כאן מעין פרסום הנס או השמחה. ו לסיפורנקפיד בכל פעם שתלמיד מספר את 

 בשמחה בעקבות הסיפור המשמח האם הם מצליחים ל"הידבק"  :יםנשאל את התלמיד

 ששמעו?

 ים ומגבירים אצלכם את : האם אתם מרגישים שהסיפורים מוסיפנדון עם התלמידים

 נקשר בין תחושת השמחה לתחושת האמונה.   האמונה בה'?

  שותים, אוכלים ,שיושבים יחד לפחות עשרה אנשים )מניין(הודיה: נסביר על סעודת ,

 ומודים לה' על הישועה.  מספרים על הנס

 :העשרה

 .הפיוט נאמר בתפילת  נספר על המנהג לומר את פיוט "נשמת כל חי" בזמן סעודת ההודיה

 שחרית של שבת ובהגדה של פסח.

  אותו בקול.קרא ונ (1 נחלק את הפיוט )נספח 
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 לאורך הפיוט: נבקש מכל זוג לצבוע 

o להודות לה'.הרצון ורך ועל הצהמלמדים  כחול את המשפטיםצבע ב 

o וחסדיו המרובים.משפטים המלמדים על גדולת ה'  בצבע סגול 

  'נספר שיש אנשים רבים שאמרו את התפילה עוד לפני שזכו לישועה. הם האמינו שה

 הם זכו לישועה. התפילה יושיע אותם וכבר הודו לו. אנשים אלו הרגישו שבזכות

 .אותו בכל פעם שרוצים להודות לה' ובכל  נסביר שאפשר לומר נבקש לשמור על הפיוט

 פעם שרוצים לבקש מה'. 

 

  )עבודה אישית( סיכום: קרבן התודה שלי

  (2)נספח  "תודה שליהקרבן "דף את נחלק.  

  רוצה להודות עליו ולפרסם אותו במסיבת הודיה, נבקש מכל תלמיד לחשוב על דבר שהיה

משפט מתוך  ף בתוך דברי ההודיהיהוסלמספר למוזמנים בשעת הסעודה ו היה כתוב מהל

  . הפיוט

 .נתלה את הפתקים בסביבת הלמידה 
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 פיוט נשמת כל חי: 1נספח 

ָך ה' ֱאלוֵהינּו ֵרְך ֶאת ִשמְׁ בָּ ל ַחי תְׁ ַמת כָּ  ִנשְׁ

ִמיד ֵכנּו תָּ ָך ַמלְׁ רְׁ רוֵמם ִזכְׁ ֵאר ּותְׁ פָּ ר תְׁ שָּ ל בָּ רּוַח כָּ  וְׁ

ַעד ם וְׁ עולָּ ה ֵאל ִמן הָּ ם ַאתָּ עולָּ  הָּ

ה צּוקָּ ה וְׁ רָּ ֹכל ֵעת צָּ ַרֵחם בְׁ ֵנס ּומְׁ ַפרְׁ נּו ֶמֶלְך ּגוֵאל ּומוִשיַע ּפוֶדה ּוַמִציל ּומְׁ ֶדיָך ֵאין לָּ עָּ  ּוִמַבלְׁ

ה תָּ א אָּ נּו ֶמֶלְך ֶאלָּ  ֵאין לָּ

ַאֲחרוִניםֵק ֱאֹל הָּ ִראשוִנים וְׁ  י הָּ

ִרּיות ל בְׁ  ֱאלוַה כָּ

ל ת דותֲאדון כָּ  ולָּ

חות בָּ ֹרב ַהִתשְׁ ל בְׁ ֻהלָּ  ַהמְׁ

ַרֲחִמים יו בְׁ ִרּיותָּ ֶחֶסד ּובְׁ מו בְׁ ַנֵהג עולָּ  ַהמְׁ

ן לֹא ִיישָּ  ַוה' לֹא יָּנּום וְׁ

ִמים דָּ ַהֵמִקיץ ִנרְׁ ֵשִנים וְׁ עוֵרר יְׁ  ַהמְׁ

ַהַמִתיר ֲאסּוִרים ִמים וְׁ ַהֵמִשיַח ִאלְׁ  וְׁ

ַהּזו ִלים וְׁ ַהּסוֵמְך נופְׁ פּוִפיםוְׁ  ֵקף כְׁ

נּו מוִדים ָך ֲאַנחְׁ ַבדְׁ ָך לְׁ  לְׁ

ה ַכּיָּם ֵלא ִשירָּ  ִאלּו ִפינּו מָּ

יו ה ַכֲהמון ַּגלָּ שוֵננּו ִרנָּ  ּולְׁ

ִקיעַ  ֲחֵבי רָּ ֶמרְׁ תוֵתינּו ֶשַבח כְׁ ִשפְׁ  וְׁ

ֵרחַ  ַכּיָּ ִאירות ַכֶשֶמש וְׁ ֵעיֵנינּו מְׁ  וְׁ

ֵרי  ִנשְׁ רּושות כְׁ ֵדינּו פְׁ יָּ ִיםוְׁ מָּ  שָּ

ַאּיָּלות ֵלינּו ַקלות כָּ ַרגְׁ  וְׁ

ָך ה' ֱאֹל הודות לְׁ ִּפיִקים לְׁ נּו ַמסְׁ  י ֲאבוֵתינּוֵקינּו ֵואֹלֵק ֵאין ֲאַנחְׁ

ֶמָך ֵרְך ֶאת שְׁ בָּ  ּולְׁ

ִשיתָּ ִעם ֲאבוֵתינּו  ִמים ַהּטובות ֶשעָּ עָּ בות ּפְׁ בָּ ִרֵבי רְׁ ִפים וְׁ ֵפי ֲאלָּ ֶלף ֶאֶלף ַאלְׁ נּוַעל ַאַחת ֵמאָּ ִעמָּ  וְׁ

ַרִים נּו ה' ֱאֹלֵק  ִמִמצְׁ תָּ ַאלְׁ נּוּגְׁ ִדיתָּ ִדים ּפְׁ  ינּו ּוִמֵבית ֲעבָּ

נּו תָּ ב ַזנְׁ עָּ רָּ  בְׁ

נּו תָּ ַכלְׁ ע ִכלְׁ בָּ שָּ  ּובְׁ

נּו תָּ  ֵמֶחֶרב ִהַצלְׁ

נּו תָּ  ּוִמֶדֶבר ִמַלטְׁ

נּו ִנים ִדִליתָּ ֶנֱאמָּ ִעים וְׁ ִים רָּ  ּוֵמֳחלָּ

רּונּו ַרחֲ  ה ֲעזָּ  ֶמיָךַעד ֵהנָּ

ֶדיָך סָּ בּונּו חָּ לֹא ֲעזָּ  וְׁ

ֵשנּו ה' ֱאֹל ַאל ִתּטְׁ ֶנַצחֵק וְׁ  ינּו לָּ
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נּו תָּ בָּ ִרים ֶשִּפַלגְׁ  ַעל ֵכן ֵאבָּ

ַאֵּפנּו תָּ בְׁ ַפחְׁ ה ֶשנָּ מָּ שָּ רּוַח ּונְׁ  וְׁ

ִפינּו תָּ בְׁ שון ֲאֶשר ַשמְׁ לָּ  וְׁ

ֲארּו ִוירו חּו ִויפָּ כּו ִויַשבְׁ רְׁ ֵכנּוֵהן ֵהם יודּו ִויבָּ ָך ַמלְׁ ִליכּו ֶאת ִשמְׁ ַימְׁ ִדישּו וְׁ ַיקְׁ ַיֲעִריצּו וְׁ מּו וְׁ  מְׁ

ָך יוֶדה ל ֶּפה לְׁ  ִכי כָּ

ַבע ָך ִתשָּ שון לְׁ ל לָּ כָּ  וְׁ

ַרע ָך ִתכְׁ ל ֶבֶרְך לְׁ כָּ  וְׁ

ַתֲחֶוה ֶניָך ִתשְׁ פָּ ה לְׁ ל קומָּ כָּ  וְׁ

אּוָך בות ִיירָּ בָּ ל לְׁ כָּ  וְׁ

רּו  ַזמְׁ יות יְׁ לָּ ל ֶקֶרב ּוכְׁ כָּ ֶמָךוְׁ  ִלשְׁ

לו יון ִמּגוזְׁ ֶאבְׁ ִני וְׁ עָּ ק ִמֶמנּו וְׁ זָּ ִני ֵמחָּ מוָך ַמִציל עָּ נָּה ה' ִמי כָּ מוַתי תֹאַמרְׁ ל ַעצְׁ תּוב כָּ ר ֶשכָּ בָּ  ַכדָּ

ְך ְך לָּ ְך ּוִמי ַיֲערָּ ֶוה לָּ ְך ּוִמי ִישְׁ ֶמה לָּ  ִמי ִידְׁ

יון ֹקֵנה שָּ  א ֵאל ֶעלְׁ ַהנורָּ ֹדל ַהִּגֹבר וְׁ ֵאל ַהּגָּ ֶרץהָּ אָּ  ַמִים וָּ

ֶשָך דְׁ ֵרְך ֶאת ֵשם קָּ בָּ ָך ּונְׁ ֶארְׁ פָּ ַשֵבֲחָך ּונְׁ ָך ּונְׁ ַהֶללְׁ  נְׁ

שו דְׁ ַבי ֵאת ֵשם קָּ רָּ ל קְׁ כָּ ִשי ֶאת ה' וְׁ ִכי ַנפְׁ רְׁ ִוד בָּ דָּ מּור לְׁ אָּ  .כָּ

 

 

 : קרבן התודה שלי 2נספח 

ד יושב בבועת מחשבה יל  '.לצייר את חצר המקדש, כבשים ברקע, לחמים וכובבקשה 

 בסעודת הודיה בועת דיבור ריקה.

 


