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 בס"ד

 

 

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 לסעודה ראשונה – להאיר את העולם עם אש תמיד

 

פרשת  ותת ומחוברת אל הפרשה שקדמה לה,פרשת צו, מצו

ויקרא. ברובה הגדול, בכל חלקה הראשון, עוסקת הפרשה 

בחמשת סוגי הקרבנות שדיברנו בהם כבר בפרשת ויקרא: 

בניות עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם. חמש כותרות, בת

 קבועות, נמצאות בכל חלקה הראשון:

חַ -מֹוְקָדה ַעל ִהוא ָהעָֹלה ַעל זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ְזּבֵּ  1 ַהּמִ

י נֵּ ב ֹאָתּה ּבְ ְנָחה ַהְקרֵּ י  ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ חַ  ֶאל ה'ַאֲהרֹן ִלְפנֵּ ְזּבֵּ י ַהּמִ נֵּ  2ּפְ

את את זֹאת ּתֹוַרת ַהַחּטָ ט ַהַחּטָ חֵּ ָ ש ּ ט ָהעָֹלה ּתִ חֵּ ָ ש ּ ר ּתִ ֶ ְמקֹום ֲאש   3ּבִ

יםוְ  ם קֶֹדש  ָקָדש ִ  4הּוא זֹאת ּתֹוַרת ָהָאש ָ

ר ַיְקִריב ֶ ָלִמים ֲאש  ְ  5לה' ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהש ּ

הגם שכבר נמנו הלכות רבות בכל קרבן בפרשה הקודמת, 

בפרשת סקירת תורת הקרבנות הללו היא בפרשתנו. כלומר, 

ויקרא הוסבר היטב על הקרבן מצד המקריב, ואילו בפרשתנו 

מוסברת תורת העשייה של כל אחד מהקרבנות מצד הכוהנים 

 בעבודתם בבית המקדש.

 תורת העולה

 ה'תורה הראשונה', אם כן, היא 'תורת העולה':

ָניו לֵּאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ַאֲהרֹן ְוֶאת ַצו ֶאת ֹוְקָדה מ ִהוא ָהעָֹלה ַעל ּבָ

ל ַעל ַח ּכָ ְזּבֵּ ְיָלה ַעד ַהּמִ חַ  ַהּלַ ְזּבֵּ ש  ַהּמִ ן  .ּתּוַקד ּבוֹ  ַהּבֶֹקר ְואֵּ ְוָלַבש  ַהּכֹהֵּ

י ש  ַעל ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנסֵּ ִרים ֶאת ַבד ִיְלּבַ רֹו ְוהֵּ ש ָ ר ּתֹאַכל ַהדֶּ  ּבְ ֶ ן ֲאש  ֶ ש 

ש  ֶאת מוֹ  ָהעָֹלה ַעל ָהאֵּ ַח ְוש ָ ְזּבֵּ ְזּבֵּ  ַהּמִ ֶצל ַהּמִ ט, ֶאת .חַ אֵּ ָגָדיו ְוָלַבש   ּוָפש ַ ּבְ

ִרים ְוהֹוִציא ֶאת ָגִדים ֲאחֵּ ן ֶאל ּבְ ֶ ש  ֲחֶנה ֶאל ַהּדֶ ָמקֹום ָטהֹור  ִמחּוץ ַלּמַ

ש  ַעל ַח ּתּוַקד ְוָהאֵּ ְזּבֵּ ה ַהּמִ ר ָעֶליָה ַהכֹּ  ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ּבֶֹקר ּוִבעֵּ ִצים ּבַ ן עֵּ הֵּ

ּבֶֹקר ָלִמיםְוִהקְ  יָה ָהעָֹלהְוָעַרְך ָעלֶ  ּבַ ְ י ַהש ּ  6 ִטיר ָעֶליָה ֶחְלבֵּ

                                                           
 ויקרא, ו', ב'. 1
 שם, ז' 2
 שם, י"ח 3
 שם, ז', א'. 4
 שם, י"א 5

העולה המדוברת כאן היא דווקא לא עולת היחיד המובאת 

כנדר או נדבה במהלך היום, אלא היא עולת התמיד, הפותחת 

 והסוגרת את כל הקרבנות שמוקרבים במשך היום על המזבח: 

 לפי שאסור להקריב קרבן כלל קודם תמיד של שחר, ולא שוחטין

 7 קרבן אחר תמיד של בין הערבים

הפרשייה הקצרה הזו מתארת את סדר הבוקר של הכהן 

במשמרתו בבית המקדש הנעשה כ'ריטואל' קבוע. הכהן מגיע 

בבוקר ועבודתו הראשונה היא 'להרים את הדשן', כלומר: 

להרים ולפנות את כל מה שנותר על המזבח מהאיברים 

פינה אחרת במזבח ומהפדרים שנשרפו עליו כל הלילה אל 

הנקראת 'תפוח', ומשם, לאחר מכן, הכהן מפנה את האפר אל 

מקום טהור מחוץ למחנה שאליו מפונה האפר על בסיס יומי. 

לאחר פינוי הדשן, מתחילה ההכנה לקראת עולת התמיד של 

 הבוקר. עיקר תפקיד הכהן הוא לדאוג לפרט הבא: 

 אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. 

, שבו נבקש לעסוק מעט, הוא כנראה חשוב כל כך הציווי הזה

עד שהוא מופיע פעמיים, פסוק אחרי פסוק. לא תכבה, לא 

 תכבה! חז"ל מספרים לנו על האש הזו עובדה מדהימה:

 8 שיורדת אש מן השמים מצווה להביא מו ההדיוט אע"פ

היא אותה  אף מלמד אותנו שאש התמיד שעל המזבח רש"י

 ה:אש שבנר התמיד שבמנור

אש שנאמר בה תמיד היא שמדליקין בה את הנרות שנאמר בה 

 9להעלות נר תמיד

מה התוספת של האש שמביא ההדיוט על פני האש הקדושה 

מלמעלה? ומה הצורך בתוספת האיסור 'לא תכבה' בפעם 

  –השנייה? רש"י מסביר בפשטות 

 ה'.-שם ב' 6
 ה"גרמב"ם, הלכות תמידין ומוספין פ"א  7
 יומא, כ"א: 8
  רש"י, ויקרא, ו', ו' 9

 צו תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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  10המכבה אש על המזבח עובר בשני לאוין

אבל אנחנו, שאוהבים 'לחיות עם הזמן' וללמוד מה רוצה 

הפרשה גם היום ללמד אותנו מבקשים ללמוד את אש התמיד 

 הזו אלינו ולבעור ממנה. 

 לכבות את ה'לא'

לפעמים, כשרוצים להגיע לעומק הדבר, צריך לספר עליו 

חיות את הרעיון ולחיות את הסיפור שמתוכו ודרכו ניתן ל

 המסר העולה ממנו.

ישנו סיפור פלאי שסיפר ר' שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר 

הזקן, על הפסוק הזה. האדמו"ר הזקן, בעל התניא, היה 

תלמידו של 'המגיד ממעזריטש'. הייתה שם חבורה, 'החבריא 

קדישא', שחבריה הם אלו שבעצם פתחו את כל עולם 

נסק זה לצד זה ר' אלימלך מליז'ע החסידות. בחבורה הזו ישבו

ן י, ר' לוי יצחק מברדיטשב ור' אהרו ר' זושא מאניפולואחי

הגדול מקרלין, האדמו"ר הזקן ועוד. לעיתים, היה רבם המגיד 

אומר את תורותיו בנוכחות כולם. אך היו תורות שנאמרו 

ביחידות, 'שיעורים פרטיים'. האדמו"ר הזקן מספר על תורה 

 אחת שנאמרה לפניו ביחידות והוא מתאר בסיפורו שרבו

הוא ו !חזר על התורה הזו בפניו לא פחות מעשר פעמים המגיד

יודע, כך הוא כותב, שהוא חזר עליה בפניו עשר פעמים כדי 

שהתורה הזו תיחקק בכל עשר כוחות הנפש שלו. ומה הייתה 

 ה'תורה' הקדושה הזו? כך אמר לו ה'מגיד':

דהגם שהאש יורד מלמעלה באתערותא דלעילא, מצוה להביא מן 

, כי באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא... ואמשיך רוח ההדיוט

מלעילא ולעילא. ומצות עשה להבעיר אש על המזבח. מזבח הוא 

'אדם כי יקריב מכם', וההקרבה עצמית אינה מספקת, וצריכים 

'לא' תכבה, שהיא  –להבעיר אש על הקרבן אשר מכם. ואש זה 

 11 מכבה את ה'לא'

במזבח, צריך כדי שהקב"ה יוריד את האש שתבער 

שבהתעוררות מלמטה אדם יבעיר את האש על המזבח. 

'בלבבי משכן  -הוא אני המזבח, כך הוא הסביר לו, הוא אתה. 

לא מספיק, כנראה, רק  12.אבנה, ולמשכן מזבח אשים לקרני הודו'

להקריב את הקרבן על המזבח, לא מספיקה רק ההתקרבות 

תבער תמיד על המזבח ש להבעיר אש צריך גםוההקרבה, אלא 

גם בלי קשר לקרבן, בעירה תמידית, והאש הזו לא רק 'לא 

היא תכבה את ה'לא', היא  –תכבה' אלא הרבה יותר מכך 

 תכבה כל התנגדות וכל קושי. 

                                                           
 שם 10
 'היום יום', כ' אדר א' 11

 'חלוקת תפקידים'

ממשיך  'המגיד'העומק של העומק.  אנו מגיעים אלעכשיו 

 ואומר לתלמידו את הדברים הבאים:

תה תלמידי, הנך נצרך לאש תמיד, לפי שעליך הוטל ויאמר לי: א

 לכבות 'לא' גדול...

'לא' גדול של הרבה הרבה מנגדים עליך הוטל לכבות 

את  ומתנגדים. חכמים ונבונים, רבים ורבנים. הדרך לכבות

נעשית משני מקומות. מהמקום שלך וממקומו של  ה'לא'

 עולם, מהקב"ה. איך אתה מצדך תכבה את ה'לא' הגדול?

פשוט תבעיר אש טובה, חמה, 'אש תמיד'. אתה תכבה את 

 ה'לא', וה' יתברך יהפוך את ה'לא' ל'הן'.

לא זו כבר עבודה שרק הקב"ה יוכל לעשות. הן -להפוך לא ל

על  ים יכבו, שההתנגדות תיעלם, אלא שהקב"ה,י-לארק שה

ידי האתערותא דלתתא שלך, על ידי שאתה תבעיר בלי 

 אלאהפוך את הכל לא רק ל'לא' כבוי, הפסקה אש תמיד, הוא י

 ל'הן', לטובה אמיתית ועליונה. זדונות ייהפכו לזכויות ממש.

איזו תורה מופלאה. 'זאת תורת העולה, היא העולה'. היא 

העולה שבכוחה להעלות את הכל, הכל! אין משהו שלא יכול 

לעלות בתוך העולה הזאת. היא תעלה גם את מה שכרגע נראה 

היא מעלה גם את מה שנראה כרגע סתם מפריע,  לגמרי מנוגד,

סתם 'מציק'. את הכל תעלה העולה לפני ה', ובלבד שאתה 

להבעיר אש תמיד.  –תלמידי תזכור שתפקידך הוא רק אחד 

אש תמיד היא אש שתמיד יש כח להבעיר אותה. שום רוח 

רעה, שום שטות, שום הצקה מסביב, לא גורמת לאבד את 

תבעיר  -תעסק בזדון שממול ך. אל תהפוקוס של התפקיד של

. תבעיר אש חמה. אש אהבה , תוסיףעל הרעה אש. אל תקבול

שתהיה הכי טהורה שיכולה להיות. היא תכבה את ה'לא' 

 והקב"ה כבר יהפוך אותו מ'לא' ל'הן'. 

נזכה להבעיר אש תמיד במזבחותינו, ומתוך כך נזכה לראות ש

במהרה בימינו, באש תמיד על המזבח הגדול בבית המקדש 

 אמן.

 

 

  

 הרב יצחק הוטנר זצ"ל, בעקבות ר' אליעזר אזכרי 12
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לסעודה שניה - חברה של קדשי קדשים

 הצפון הקדוש

לאחר תורות העולה והמנחה שבקריאת 'ראשון' בא תורן של 

, על של הפרשה התורות הבאות, הממשיכות בקריאת 'שני'

, בקרבנות אלואלא שלכותרות תורת החטאת ותורת האשם. 

  –השוואה חשובה הפעם נלווית 

את֙  ַחּטָ ט ַהָֽ ֵ֤ חֵּ ָ ש ּ ה ּתִ עָֹלָ֜ ט ָהָֽ חֵֵּ֨ ָ ש ּ ֩ר ּתִ ֶ ְמ֡קֹום ֲאש  ִׁ֖ים ּבִ ָדש ִ ֶדש  ָקָֽ ה קֹֹ֥ י ְיֹהָוָ֔ ֵ֣ ִלְפנֵּ

וא  13 ִהָֽ

 וכך גם באשם:

ָׁ֑ם ָ ָאש  ּו ֶאת־ָהָֽ ֲחטִׁ֖ ה ִיש ְ עָֹלָ֔ ֲחטּו֙ ֶאת־ָהֵ֣ ֵ֤ר ִיש ְ ֶ ְמ֗קֹום ֲאש   14 ּבִ

מקום העולה, אם כן, הוא גם מקום החטאת והאשם. ההסבר 

 -הפשוט הוא שכל הקרבנות שאנחנו מתארים עד עכשיו 

 –'קדשי קדשים'. כלומר העולה, החטאת האשם, נקראים 

הקרבנות מחולקים לשתי קטגוריות כלליות: קדשי קדשים 

וקדשים קלים. בתוך קדשי הקדשים ניתן למנות את שלושת 

ובתוך הקדשים הקלים ניתן למנות את  שהזכרנוהקרבנות 

מסבירה וכך התודה, השלמים, הבכור, קרבן הפסח ועוד. 

מקום המשנה במסכת זבחים את ההבדל העקרוני שבין 

 שתי הקטגוריות:שחיטת קרבנות 

שחיטתן בכל מקום  –שחיטתן בצפון... קדשים קלים  –קדשי קדשים 

  15 בעזרה

מקום העולה הוא גם  –עד כאן ההגדרה ההלכתית הפשוטה 

מקום החטאת והאשם. החלוקה הזו גם מסבירה מדוע לאחר 

ישר  היא עוברתרת העולה והמנחה תושהתורה מפרטת את 

לפי לחטאת ולאשם ולא לשלמים כפי שהיה בפרשת ויקרא. 

כיון שמבחינת עבודת  –ובן לחלוטין ההסבר שהבאנו זה י

עם כל משפחת 'קדשי הקדשים' כחטיבה  'לסיים'הכהונה רצו 

אחת ולאחר מכן להמשיך הלאה לשלמים ולתודה. מצוין. אך 

  –רבותינו כבר לימדונו 

מאי דכתיב 'זאת תורת החטאת' ו'זאת תורת האשם'? כל העוסק 

בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת אשם כאילו 

 16 הקריב אשם

בואו נלמד את התורה הזו לעומק, כי היא תורה מדהימה. 

מקום ההקרבה הוא כמובן לא רק טכני, אלא מלמד אותנו 

                                                           
 ויקרא, ו', י"ח. 13
 שם ז', ב'. 14
 מסכת זבחים פרק ה' 15
 מנחות קי. 16
 ויקרא, ו', ב' 17

נכון של כל כוח יסוד עצום בנפש ובעבודת ה', על המקום ה

 מהכוחות שבנו.

 תורת העולה ותורת החטאת

לכאורה, קל היה יותר אילו הייתה קובעת התורה כלל פשוט 

להזכיר בכל פעם צריך כל קדשי הקדשים בצפון! לשם מה  –

ו שואל ר' מחדש 'כמו העולה', 'כמו העולה'? את השאלה הז

 עליה שאלה סופר', והוא מוסיף משה סופר זיע"א, ה'חתם

מהפסוק עולה אם הקרבן המרכזי הוא העולה, כמו ש נוספת;

, כיצד יתכן שהמושג 'במקום אשר תישחט העולה תישחט החטאת'

כלל לא מופיע בעולה 'קדש קדשים' מופיע דווקא בחטאת ו

שהיא, לכאורה, היסוד לכל משפחת קדשי הקדשים?? שם 

 מופיעים רק הפסוקים הבאים:

על מוקדה על המזבח כל הלילה עד זאת תורת העולה, היא העולה 

  17הבוקר...

יוצא שמצד אחד כללי החטאת והאשם נלמדים מהעולה, אך 

את מושג 'קדש הקדשים' לומדת העולה מהחטאת והאשם... 

 מה ההסבר לכך? 

 'כפרה עליך'

היא פלאית ונראה אותה צעד  18 תשובתו של החתם סופר

 אחרי צעד:

מור, והחטאת בבחינת בעל רוצה לומר: כי העולה בבחינת צדיק ג

 תשובה...

, כדי לכפר על משהובה בכלל , בשונה מהחטאת, לא קרהעולה

אלא כנדבה או נדר של יחיד, כחובת ציבור כמו עולות התמיד 

כ'עולת ראיה' המוקרבת בחגים על ידי ובשחר ובין הערבים, 

בה כסוג של גלים. המציאות היחידה שבה היא קרעולי הר

אז מה עושה העולה  19.ביטול מצות עשה בלבדכפרה היא על 

בדרך כלל? חז"ל אומרים שהעולה תמיד מכפרת על משהו. על 

 מה?

אי ל העולה מכפרת על "הרהור הלב" מא"ר חנניא בריה דר' הל

 20והעולה על רוחכם היו לא תהיה וכו'' תיבדכ טעמא

 וכן במדרש:

 21 אמר רשב"י לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב

 פירוש החתם סופר על התורה, פרשת צו, ד"ה 'במקום' 18
 עשה ולאו הניתק לעשה –עי' רש"י על ויקרא, א', ד'  19
 ירושלמי, יומא, פ"ח, ה"ז 20
 ויקרא רבה, צו, פרשה ז', אות ג' 21
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על  של הציבור באות לכפר עולות התמידויחיד עולת ה

באה עולת  הרהורי הלב. על כל הרהורי הלילה שאני מהרהר

מישראל שותפים בה ואחת כל אחד שהתמיד של השחר, 

 מתקנת את הרהורי הלב ומכפרת עליהם.  22ממש,

. אפילו החטאת לא מכפרת בכלל על הרהורים לעומת העולה,

. היא מכפרת על דברים קשים לא על מצות עשה שביטלת

מאד, מעשים שאילו הייתי עושה אותם במזיד הייתי ענוש 

גם הוא לא על מה הוא מכפר? מה איתו?  -קרבן האשםכרת. ו

בא לכפר על דברים  לצדיקים גמורים... האשם, לפעמים בדיוק

מזעזעים, כפרה על רמות מוסריות קשות מאד. גזילות, 

אחרת: את העולה מתנדב  מעילות, שפחה חרופה. בעברית

לו לתקן בעולם זה  נותרשעוד  שהדבר היחידומקריב אדם 

רוחני הרבה יותר את הרהורי הלב שלו... הוא נמצא במקום 

שעוסק בשגגות של חטאת וזדונות של אשם. גבוה אף ממי 

רק הרהור הלב הקשה, שעליו אמרו חז"ל ש'אין אדם ניצול 

אם  צריך לתקן. העולה,, רק אותו הוא עוד 23ממנו בכל יום'

 כלילאת כל העולם כולו  הלעמכן, היא בבחינת צדיק גמור, ה

לה'. את הדיבור שלו הוא כבר תיקן מזמן, את המעשה על 

אחת כמה וכמה, נותר לו לתקן רק את ההרהור. תורת 

החטאת, לעומת זאת, מתארת את בעל התשובה, שחוטא 

עמוק בתוך התחום של הדיבור ושל המעשה.  ונמצא עדיין

רות, החמורות שבעבהוא מגיע למזבח כדי שיתכפר לו חטא מ

 חטא בדברים שזדונם מחייב כרת. כך גם תורת האשם. 

במקום אשר -עכשיו באה התורה הקדושה ומלמדת אותנו ש'

 ישחטו את העולה ישחטו את החטאת'.

 קדש קדשים הוא!

 סופר: ממשיך החתם

בעל תשובה הוא לפני ה' כמו הצדיק גמור, במקום אשר ואמר שה

 תישחט העולה, באותה המדרגה עצמה הוא מדרגת החטאת!

 אבל הנה השיא: זה ממש גוועלד,

 ועוד יותר ממנו, כי קדש קדשים הוא!

זה לא ייאמן. המושג 'קדש קדשים' מתחדש דווקא בחטאת, 

בקרבנו של בעל התשובה, והעולה, קרבנו של הצדיק הגמור, 

נלמדת ממנו... אם העולה מתארת את עולמו של הצדיק 

שעדיין נופל אולי רק בהרהורי הלב כי הוא בשר ודם, הרי 

שהחטאת מתארת את עולמו של בעל התשובה, ובעל 

א קדש הקדשים! את זה שהמקום הוא קדש התשובה הוא הו

קדשים לומדת העולה מהחטאת ולא להיפך. זו תורה מדהימה, 

 ואנחנו נמשיך איתה עוד צעד אחד.

 זאת תורת החברה

אתם יודעים, המשכן הוא המקום שאליו אני מגיע עם 

הדברים שלפעמים הכי מבייש לבוא איתם. אני מתוודה לפני 

ממש. הידיעה של החוטא שהוא הכהן ולפני ה', קדש קדשים 

נמצא בדיוק באותו המקום ובאותה המעלה ובתשובתו הוא 

נותנת את הכוח העולה אל מעלה גבוהה יותר מהצדיק, היא 

 לחיות, היא הכוח שהמשכן מעניק לכולנו. 

ישנה עוד תופעה מדהימה המתקיימת במשכן ובמקדש. 

הכי המקדש הוא המקום שכל העולם מגיע אליו. הוא המקום 

חברתי שיש. הוא מבקש להפוך את הידיעה הזו של החוטא 

החברה כולה ולבסיס  לא רק לנחלתו הבלעדית, אלא לנחלת

יודעת שעולמו של כולה החברה החיים שלה. ההבנה ש

החוטא מתוקן בינו לבין המקום והוא זכאי להקריב את 

מעניקה לחברה את שזו היא חטאתו בדיוק כמו עולת הצדיק, 

 בסיסית להתקיים. היכולת ה

'במקום אשר תישחט העולה, תישחט  –זאת התורה כולה 

החטאת'. שכולם יראו את זה, שכל החברה תדע את זה. שכל 

פרט בפני עצמו והכלל כולו יראה חטאת מוקרבת ויבין 

שאדרבה, היא קדש קדשים. כשחברה לא יודעת את זה, היא 

לא פוגעת רק באדם החוטא המבקש לשוב, היא מערערת על 

ומתוך הערעור הזה היא  ,עצם מהותו של המזבח שלפני ה'

מייצרת את העולם ההפוך לחלוטין מן הקודש ומקדש 

 הקדשים.

את המושג קדש קדשים באופן נפלא.  הרב קוק זצ"ל מסביר

הרי 'קדש' הוא כבר מושג מוחלט, אבסולוטי. אז כיצד יכול 

להיות 'קדש קדשים'? הרב קוק מסביר שהקודש הוא המקום 

חול ויש קודש. קדש קדשים  בו הדברים נבדלים מהחול, יש

הוא לא 'קדש פלוס', כי אין 'מוחלט פלוס'. קדש הקדשים הוא 

 המקום שבו מתגלה שגם החול, בתוך תוכיותו יכול להתקדש. 

זאת תורת העולה, זאת תורת החטאת, וזאת תורת  –הנה לנו 

 האשם.

 

 

  

                                                           
קרבנות הציבור נרכשים ממחצית השקל השנתית שתרמו  22

 למקדש

 בבא בתרא, קס"ד: 23
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 שלישיתלסעודה  – 'מזמור לתודה'

 

אנו  –העולה, החטאת והאשם  –לאחר תורות קדשי הקדשים 

 ופותחים בתורת השלמים: ,מגיעים אל הקדשים הקלים

ר ַיְקִריב  ֶ ָלִמים ֲאש  ְ   24 ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנוּ לה' ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהש ּ

אם על תודה יקריבנו. כל כך חשוב קרבן התודה, עד שחז"ל 

 למדו מדיוק המילה 'יקריב' שבפסוק זה קביעה מופלאה:

 25ל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו בטלכ

בלשון עתיד  תההקרבה שבו נאמר תלועחיד שפהקרבן היזהו 

'יקריבנו'. בתודה ובקרבנה נבקש לעסוק בקריאת 'שלישי'  –

 .הפרשהשל 

 תודה, תודה, תודה

 הפירוש הראשון והפשוט הוא'תודה'?  מה פירוש המילה

על נס שאירע לי, על החסד, על הטוב. כך מסביר  -להודות 

 רש"י מי הם מביאי קרבן התודה:

על דבר הודאה על נס שנעשה לו כגון יורדי הים והולכי מדבריות 

 26וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא שהם צריכין להודות

תודה על שינוי מבורך. אבל תודה היא גם עוד מילה בעברית. 

לאחר חטא עכן בכיבוש יריחו בכניסה לארץ, דורש ממנו 

 יהושע:

ַע ֶאל ֻׁ יםָעָכן,  ַוּיֹאֶמר ְיהֹוש  ִני ש ִ ל ּבְ ָראֵּ י ִיש ְ לֹו  ְוֶתן ָנא ָכבֹוד ַלה ֱאלֹהֵּ

  27 תֹוָדה

תודה מלשון וידוי. כשאני אומר בעברית 'אני מודה', למה אני 

אני מודה ואולי ? Thank you very mach-האם ל מתכוון?

באשמה, בעובדות, מודה ומתוודה? שניהם נכונים. הפלא הוא 

  הן אותה מילה ממש.שרק בעברית שתי המשמעויות הללו 

אלו שני ! Thank you very mach ויש ,I confessבאנגלית:  יש

ויכול להתכוון גם  'מודה'. בעברית אני דברים שונים לחלוטין

לזה וגם לזה. ועוד פירוש יש במילה המופלאה הזו, לא רק 

 הודאה באשמה כי אם הודאה בעצם העניין, כמו:

 28יהודהמודים חכמים לר' 

הוא כמובן לא האשים אותם בשום דבר, הם בסך הכל מודים 

 חשבתי אחרת, וכעת אני מודה שצדקת 'קודם .לדעתו

. מודה של תודה, מודה של מתוודה ומודה בצדקת בדבריך'

 הדברים. 

                                                           
 י"ב-', י"אז ויקרא, 24
 ט' ג' , צו,ויקרא רבה 25
 רש"י שם 26
 יהושע, ז', י"ט 27
 נדרים י"ג., ועוד הרבה מקומות 28

 חמץ ומצה, כענין עולם הבא

 מהו קרבן התודה? -ואחרי ההקדמה 

סודה של הרמב"ן נותן לנו 'קוד' שבפיצוחו ננסה להבין את 

התודה. ישנה הלכה מעניינת מאד בקרבן התודה, חריגה מכל 

 שאר הקרבנות כולם:

י ַמּצֹות  ֶמן ּוְרִקיקֵּ ֶ ש ּ לּולֹת ּבַ ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ

ֶמן ָ ש ּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ְרּבֶ ֶמן ְוסֶֹלת מֻׁ ָ ש ּ ִחים ּבַ ֻׁ ץ  .ְמש  ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחמֵּ

ָלָמיו נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ש ְ   29.ַיְקִריב ָקְרּבָ

קרבן התודה מובא עם מנחה המורכבת ממצות וחמץ יחד. 

קיים רק עוד קרבן אחד המובא מחמץ ומצה ביחד: מנחת 

הביכורים של חג השבועות, חג מתן תורה. שם, בקרבן מנחת 

 סוד:ה –הביכורים, קובע הרמב"ן את הקוד 

וזה סוד מה שאמרו רבותינו 'כל הקרבנות בטילין וקרבן תודה אינו 

 30בטל לעולם וכו', כי בו מצה וחמץ כענין בעולם הבא

מהי המשמעות של הדברים? ומה משמעותם אלינו, כאן,  

 בתודתנו שבכל יום ויום?

 ועתה נתהפך הכל לטובה...

ר'  אני מבקש לראות ביחד תורה קצרה, עמוקה ומופלאה, של

ר' נחמן מברסלב, השופכת אור  הגדול , תלמידמנמירוב נתן

 :31כך כותב ר' נתןויקר על התודה שאנו עסוקים בה. 

לעתיד כל הקרבנות בטלים, כי כל הקרבנות באים לכפר, וזה אין 

, בחינת 'ביום ההוא יבוקש עוון צריכים לעתיד, כי כבר נתכפר הכל

ישראל ואיננו'. אבל תודה, הודאה, לספר חסדי השם ונפלאותיו איך 

  שנתהפך הכל לטובה...

  –שימו לב עכשיו איך הכל מתחבר 

שדייקא )דווקא( על ידי זה שהיינו בזה העולם וכל אחד סבל מה שסבל 

עד שהרבה נכשלו בעוונותיהם מאד, ועתה נתהפך הכל לטובה 

בבחינת עוונות מתהפכין לזכויות שיהיה לעתיד על יד התשובה, 

שזה בחינת קרבן תודה, שהוא מצה וחמץ, שזה בחינת שמהפכין 

   היגון והאנחה עצמו לשמחה

ממצרים, שאני מוכרח להתנתק  בתהליך היציאהיש שלב 

אחרי לאחר זמן, מהחמץ, אחרת לא אצליח לצאת בכלל.  אבל 

, כשעומדים למרגלות עצמית רוחנית חמישים ימים של עבודה

 י"ג-ויקרא, ז', י"ב 29
 פירוש הרמב"ן, ויקרא כ"ג י"ז 30
אוצר היראה, הודאה ד'. על פי ליקוטי הלכות ברכות הודאה ו'  31

 י"ג.
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הר סיני ושומעים שהקב"ה נותן תורה, אז כבר החמץ עצמו 

מצה ביחד. מתהפך והקרבן שצריך אז להקריב בא מחמץ ומ

עים להר סיני הוא הקרבן שמתאר יגהקרבן שמקריבים כשמ

את העתיד לבוא, את העולם השלם שבו כולם כולם רואים 

תהפך לטובה. וזה בחינת את הקולות וכל העולם כולו מ

מהפכין היגון והאנחה עצמם לשמחה, וזו בחינת עוונות 

 מתהפכין לזכויות. זה לא יכול להתבטל. 

 אשרינו, מה טוב חלקנו!

 ר' נתן ממשיך:

מה שזכה על די העמל  –כי זה יהיה כל חלקי עולם הבא של כל אחד

 של זה העולם דייקא... 

זה יהיה חלקנו בעולם הבא, כל מה שזכינו על ידי עמל, מתוך 

 Thankתודה של  –קשיים, לראות היפוכים... ואז נגיד תודה 

you הכל דבר אחד,  –, תודה של להתוודות, תודה של להבין

  הכל תודה.

ן היגון בחינת 'ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה', שחוטפי זו

דהים. לא שהיגון והאנחה מ .והאנחה עצמו לתוך השמחה

לי חס ושלום מחר איברחו ויתחבאו לי מתחת לבית ויבואו 

  –בבוקר, אלא לחטוף אותם אל תוך מעגל הריקודים עד  

 שנעשה מהרע כיסא להקדושה, שזה יתקיים בשלימות לעתיד לבוא.

. על 32סא. 'ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל'ימזה עושים כ

סא התהילות הזה, על התודות הללו, יושב הקדוש ברוך יכ

הוא. ומה עכשיו, כאן אצלנו? עכשיו מי שיודע לחיות בעולם 

הזה, בעולם של תודה, חי בלעתיד לבוא כבר כאן. מי שמבין 

כיסא לקדושה, מי שמצליח השהרע שיתהפך הוא מה שיעשה 

ון להבין בתוך העולם, בתוך מרירות צרותיו בגוף ובנפש ובממ

שיש תודה, הוא ימשיך להקריב אותה ולהביא את העתיד אליו 

 כבר עכשיו. להיות פה, ולחיות משם. 

אנו זוכים לקרוא את התורה הזו רגע לפני פורים. כשם שקרבן 

, אומרים חז"ל גם תודה הוא היחיד שלא בטל לעתיד לבוא

עכשיו  33.הוא המועד היחיד שלא בטל לעתיד לבוא פורים

 –מדוע? כי לעתיד לבוא הכל יהיה הודאה לה'  אנחנו מבינים

אני לא מבין כלום, על זה שתודה על איך שהכל מתהפך, תודה 

אתה צודק, עד דלא ידע... ואז אתה ואני תודה על זה שאתה 

 נראה איך כל המציאות כולה אומרת תודה לאינסוף. 

סוד עולם הבא של חמץ ומצה, שמי שזוכה מתחיל להרגיש 

  א מזמור החיים הגדול ביותר שלנו.אותו כאן, הו
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