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 קרבן התודה -אמור 

 רבינוביץ אליעזר נחום הרב

 

: "וְִכי ִתְזְבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה אומרת התורה התודה. כךקורבן בין הנושאים המופיעים בפרשתנו, נמצא דין 

. לכאורה יש ל[-ט]ויקרא כב, כַלה' ִלְרצֹנְֶכם ִּתְזָבחּו: ַבּיֹום ַההּוא יֵָאֵכל ֹלא תֹוִתירּו ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר ֲאנִי ה'" 

 : ]תנחומא אמור יד[כאן דין יבש של הקרבת קרבן, אך המדרש מחדש דבר מפתיע 

וכי תזבחו זבח תודה, רבי פנחס ורבי לוי ורבי יוחנן אמר בשם ר' מנחם דגליל לעתיד לבא 

כל הקרבנות כולן בטלין וקרבן תודה אינו בטל לעולם, כל ההודיות בטלין והודיית תודה 

לעולם, הה"ד )ירמיה לג( קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אינה בטלה 

אומרים הודו את ה' צבאות כי טוב ה' כי לעולם חסדו מביאים תודה בית ה' זה קרבן תודה, 

וכן דוד אמר )תהלים נו( עלי אלהיי נדריך אשלם תודות לך תודה אין כתיב כאן אלא תודות 

 ההודיה וקרבן תודה.

הדבר הראשון ניתן להבין בפשטות: "לעתיד לבא כל הקרבנות את מר כאן שני דברים. בעל המדרש או

יתבטלו, אלא רוב הקרבנות. ממש הקרבנות כל ש הכוונהכולן בטלין וקרבן תודה אינו בטל לעולם". אין 

ונגיע על ביטול עשה, ניתן לטעון כי כשיום יבוא  יםהואיל ויש קרבנות חטאת, אשם ועולה, שמכפר

, כבר לא יחטאו ולא יהיה צורך ]ישעיהו יא, ט["ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ה' ַכַמיִם ַלּיָם ְמַכִסים" של  למצב

בטל. אין ספק כי גם בעתיד יהיה  ובקרבנות הללו. לכן קרבנות מסוג זה יתבטלו, אבל קרבן תודה אינ

 צורך להודות לקב"ה. 

"כל ההודיות בטלין והודיית תודה אינה  נת:מוב הינלכאורה אמדרש ב מובאתש אמירה השנייהה

 -בטלה לעולם". כל ההודאות, כל השבחים שמשבחים בהם את הבורא יטבלו חוץ מהודיית תודה 

 מדוע? 

כל השבחים וההודאות שאנו משבחים כדי להבין את המדרש, נתבונן בגמרא מפורסמת האומרת ש

 :]לג, ב[כפי שהיא. כך מספרת הגמרא בברכות את הקב"ה אינם מספיקים בכדי להביע את האמת 

ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא, אמר: האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי 

החזק והאמיץ והודאי והנכבד. המתין לו עד דסיים, כי סיים אמר ליה: סיימתינהו לכולהו 

דאמרינהו משה רבינו אי לאו  -שבחי דמרך? למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן 

לא הוינן יכולין למימר להו, ואת  -באורייתא, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה 

אמרת כולי האי ואזלת! משל, למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, והיו 

 מקלסין אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו!

ה לשבח את הקב"ה עם כל מיני שבחים, אבל אמר חזן אחד ירד לתיבה בפני רבי חנינא. אותו חזן רצ

. הוא א, נט[ נבוכים ]ראה מורהלו רבי חנינא שכל השבח הזה אינו אלא מקטין את גודלו של הקב"ה 

ממחיש זאת על ידי משל, שהוא בעצמו אינו מבטא אלא אפס קצהו של ההבדל שבין כל שבחי העולם 

ת שבחו של הקב"ה. לפיכך אלמלא משה רבינו כתב לא ניתן בשום פנים למצות א -הזה לבין הקב"ה 

ל הגדול הגיבור והנורא" ואנשי כנסת הגדולה קבעוהו בתפילה גם את זה לא -בתורה את הביטוי "הא
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היינו אומרים. ובכל זאת, אנו אומרים הודאות ושבחים רבים במשך היום. לפיכך אומרים לנו חכמים 

 שלעתיד לבוא יתבטלו השבחים.

יבה לכך היא שככל שאדם מכיר יותר את גדלותו של הבורא יתברך, ככל שהוא מתקרב מסתבר כי הס

ה ואינה מסגלת כלל לתאר את מה שלא ניתן לתיאור. ייותר לידיעת ה', הוא מכיר עד כמה שפתנו עני

כפי שהרמב"ם מסביר במקומות רבים, כל מה שאנו מתארים על הקב"ה אינו אלא בהשאלה. למעשה, 

א, נבוכים ]ראה למשל מורה ו מתאים לו בדרך החיוב, אלא ניתן לתארו רק בדרך השלילה שום תואר אינ

. אי אפשר, למשל, להגיד על הקב"ה שהוא חכם אלא אם כן הכוונה היא שהוא אינו סכל. החכמה נו[

. ככל שאדם יודע יותר, א, נח[נבוכים ]מורה והידיעה אצלו כלל אינם החכמה והידיעה הקיימים אצלנו 

כל שהוא מתקרב לידיעת ה' אמיתית, הוא מבין שלא ניתן למצות את השבח. בסופו של דבר הידיעה כ

]מורה הסופית, הקיצונית והגדולה ביותר היא הידיעה השלילית, שאין שום תואר המתאים לו יתברך 

  1.א, נט[נבוכים 

קצה גבול יכולתו  לעתיד לבוא, כאשר תתרבה ידיעת ה' עד -זוהי המשמעות של דברי בעל המדרש 

. כל ]תהילים סה, ב[ "ְלָך ֻדִמּיָה ְתִהָלה " -של האדם, כל ההודאות בטלות כי הוא יכיר שאין מה להגיד 

מה שאומרים, כל תואר, כל שבח שמייחסים לה' מצמצם ומקטין כי הוא מנסה להביע את מה שלא 

 ניתן להבעה ונכשל. 

הכוונה באמירה הזו? בפועל יש כאן שני תהליכים אולם, מאידך, הודאת התודה אינה בטלה. מה 

כמה אנו שואלים  -שהולכים יחדיו, מתאימים ומקבילים. כדי להבין זאת יש לעשות תרגיל מחשבתי 

ו מה הקב"ה נתן לנו היום? כמעט ולא שואלים את השאלה הזו כלל. יש הזדמנויות של נאת עצמ

געים אחרים בהם אדם מרגיש צורך נפשי להודות התעלות, אירועים בהם אדם ניצל מאיזו סכנה או ר

לקב"ה על חסדו, אבל ככלל אלו אירועים ממוקדים ודי נדירים. כל העולם כולו, כל החיים כולם, כל מה 

נטייה הזו האין אנו רואים בזה מתנה שיש להודות עליה. בעל המדרש אומר לנו ש -שמתרחש ביומיום 

כאשר אדם יגיע לדרגה מעולה של ידיעת ה', הוא יתחיל להכיר נובעת מחוסר ידיעת ה'. לעתיד לבוא, 

. כל מה שיש בעולם, הכל, הוא כדי שכל אחד ]סנהדרין ד, ה["בשבילי נברא העולם"  :בדברי המשנה

יחיה את הרגע שהוא חי עכשיו. לא ניתן לאדם לחיות אף רגע אחד בלי שיהנה מן העולם, מן 

 מתנה מאת ה'. א והעל כל מה שיש בו  רגע בחייםהמציאות, בעצם היותו. כל 

גם של ביטול כל ההודאות וגם ההישארות של הודאת התודה. מחד,  -אם כן, שני התהליכים מקבילים 

אבל ידיעת ה' מביאה את האדם להכיר בכך שאין הוא יודע את ה' ואין הוא מסוגל להביע את שבחו. 

חיים כולם הם מתנה מאת ה', ושהוא צריך אותה ידיעה עצמה היא זו שגורמת לאדם להכיר בכך שה

להודות על כך. ההודאות שהן שבח לבורא יתבטלו, אבל התודה שהיא הודאה על העולם שהוא נתן 

לנו יתרחב מפני שאין אף רגע בחייו של האדם שהוא אינו נהנה מחסדו של הקב"ה. אדם שמגיע 

 לדרגות הגבוהות ביותר של ידיעת ה' מודה תמיד.

זה ניתן גם להבין פרט מעניין בקרבן התודה. כך כתוב בפרשתנו: "וְִכי ִתְזְבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה על הבסיס ה

. הפסוק אומר ל[-]ויקרא כב, כטַלה' ִלְרצֹנְֶכם ִּתְזָבחּו: ַבּיֹום ַההּוא יֵָאֵכל ֹלא תֹוִתירּו ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר ֲאנִי ה'" 

כי אם זו הייתה  'כאשר אתם רוצים'אין הכוונה ברור ש מה פשר הדבר? – שצריך להקריב "לרצונכם"

 פוסקבפועל האך "כאשר אתם רוצים להקריב זבח תודה..."  כתב כך:להיהכוונה הפסוק היה צריך 

"כי תזבחו", דהיינו כאשר אתם כבר זובחים מאיזו סיבה שתהיה, הזבח צריך להיות באמירה: פותח 

צריכים להקריב באופן  ,לכם לרצון בפני הקב"ההיה יא שוהרצונכם. הפירוש של המילה "לרצונכם" ל

ַבּיֹום כזה שיביא לרצון בפני ה'. הפסוק השני כולל את הדרישה העיקרית של המשימה הזו, והוא "

                                                 
 .בלשון הרמב"ם, בתרגומו של מ' שורץ: "השגתו היא חוסר היכולת להשיגו השגה גמורה" )ה"ע( 1
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". בתודה יש רק יום ולילה לאכול את הקרבן, בניגוד לשלמים תֹוִתירּו ִמֶמּנּו ַעד בֶֹקר ַההּוא יֵָאֵכל ֹלא

מהו  -שיש עד הבוקר השני. קרבן התודה מתאפיין בכך שאוכלים אותו בו ביום. כך משמעות הכתוב 

לרצונכם? ביום ההוא ייאכל. רש"י מפרש שצריך לכוון לכך בשעת השחיטה, כי אם הוא יחשוב לאוכלו 

. עלינו להבין מדוע דין זה הוא הדין שמאפיין את התודה והופך 'ביום'[ ]ד"המחר הוא יפסול את הקרבן 

 לרצון בפני ה'. ת הקרבן א

ניתן להבין את הדין הזה על פי מה שביארנו בתחילת הדברים. כתוב בפסוק: "וכי תזבחו זבח תודה 

ל יחשוב לה'", אם אדם מגיע לשלב בו הוא מכיר שהוא חייב להודות ושהוא רוצה להודות לקב"ה, ב

שהתודה של יום אחד יכולה להספיק ליום אחר. כדי שהקרבן יהיה לרצון, צריך שההודאה תוגבל ליום 

להודות עליו. האדם צריך להכיר שעלינו ההוא. "ביום ההוא יאכל" כי מחר יהיה כבר דבר חדש 

יק תודה משלו. מי שבאמת רוצה להעמקרבן שהתודה מוגבלת ליום ההוא בלבד כי בכל יום יש 

 בדברים ולהבינם צריך להכיר בכך שכל יום מחייב אותו מחדש להודות לה'. 

המשמעות של "ביום ההוא יאכל ולא תותירו  איה זהו הרעיון שמסביר לנו בעל המדרש. הוא מבאר מה

ממנו עד בוקר". בבוקר הבא יש כבר להודות על דברים אחרים. אדם אינו מכיר בכך שבכל יום ה' 

מעשה בראשית, הוא מביא קרבן פעם ודי לו. חסרה לו את המודעות הבסיסית של מחדש בטובו את 

תודה לה'. ככל שאדם יודע יותר ומתקדם בידיעת ה', הוא מבין שהוא צריך להודות לה' כל הזמן. זהו 

המאפיין העיקרי של התודה. אפילו אדם שמודה לקב"ה ומכיר בכך שהוא זכה לדבר גדול, דבר חריג 

ו אינו "לרצונכם" מפני שהוא לא הגיע לרמה של הכרת חסדיו של הקב"ה בתמידיות. לכן ונדיר, תודת

התורה מאפיינת את התודה בכך שהיא מוגבלת ליום אחד. אדם צריך להכיר שבכל יום מתחדש טובו 

של הקב"ה בעולם ושהוא חייב לשאוף לקראת הכרה בטוב הזה ולקראת הידיעה שעליו להודות על כל 

  יום בנפרד.

 נחזור למשפטים הבאים של המדרש: 

כל ההודיות בטלין והודיית תודה אינה בטלה לעולם, הה"ד )ירמיה לג( קול ששון וקול 

שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות כי טוב ה' כי לעולם חסדו 

 מביאים תודה בית ה' זה קרבן תודה.

מצטט פסוק שלכאורה איננו מוכיח זאת. כיצד ניתן בעל המדרש אומר שכל ההודאות בטלות, והוא 

להוכיח מהמילים: "קֹול ָששֹון וְקֹול ִשְמָחה קֹול ָחָתן וְקֹול ַכָלה קֹול אְֹמִרים הֹודּו ֶאת ה' ְצָבאֹות ִכי טֹוב ה' 

 שכל ההודאות בטלות?  ]ירמיהו לא, יא[ ִכי  ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ְמִבִאים ּתֹוָדה ֵבית ה'" 

את חסדו של הקב"ה באירועים מסוימים, בעתות שמחה כמו חתונה. חתן  דרכו של עולם שאנו מכירים

לאחר הזה גם רושם הביום חתונתו מתעורר כדי להודות לה', אבל אין שום ערובה לכך שיישאר בו 

אמנם  -שפגה שמחת החתונה. אחרי החתונה החתן חוזר לשגרה. המדרש קורא את הפסוק כך 

אלו אלה שמכירים כי לעולם חסדו, הם רק לה אומרים הודו את ה' צבאות כי טוב ה', אבל החתן והכ

תודה מיועדת רק לאלה שמכירים בתמידיות של חסדי ה' המביאים תודה בית ה'. ההודאה של ש

 ובהמשכיותם.  

ן עכשיו נחזור לחלק הראשון של המדרש. בעל המדרש אמר: "לעתיד לבוא כל הקרבנות בטילין וקרב

תודה אינו בטל לעולם". אמנם כפי שאמרנו הפשט הוא שכל הקרבנות שבאים על חטא בטלים וקרבן 

תודה אינו בטל, אבל מסתתרת כאן גם משמעות עמוקה הרבה יותר. אם קרבן תודה אינו בטל, זאת 

אומרת שאדם מגיע למודעות כזו שבכל יום ויום הוא מכיר מחדש את העובדה שהקב"ה עושה בשבילו 

ל הזמן. הכרה זו פותחת בפני בני אדם אפיקים רחבים מאוד. כלל גדול שהוא שהרגל נעשה טבע. כ

כך שכל רגע של חיים הוא חידוש, שהקב"ה עושה עמנו חסד לתודעה עמוקה על  גיעאדם צריך לה
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          4                 מעלה אדומים  -כת משה כל הזכויות שמורות לישיבת בר 

מיוחד תמיד, והוא חייב להבין ש"בשבילי נברא העולם". המודעות הזו היא זו שמעוררת את האדם 

להגיע לידיעת ה', לדעת שכל דבר בעולם הוא  -ה. זאת המדרגה שאדם צריך לשאוף אליה להודא

 חידוש והוא חסד מיוחד בשבילו.

בעל המדרש אינו בא לספר לנו סתם ידיעה שלעתיד לבוא לא יהיו קרבנות חוץ מקרבן תודה. הוא 

את התודה של אותו  רוצה להגיד לנו שאדם צריך לשאוף לקראת מודעות כזאת שהוא מכיר בכל יום

יום שאינה שייכת לא ליום הקודם ולא ליום שלאחריו. אדם שחי את חייו בתודעה כזו חווה אותם 

וזה בעצם  -במישור אחר לגמרי כי כל יום מהווה עבורו חידוש. הטעם של החיים עמוק לאין שיעור 

וא יום מיוחד בו האדם יום החתונה ה -המשל של הפסוק. קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה 

מתעלה וחש שמחה אדירה, אבל אילו זכינו, אילו פתחנו את עינינו ואת שכלנו כמו שצריך, היינו 

 מבינים שממש בכל יום צריכים להכיר בחסד המיוחד של הבורא שהוא גדול לאין ערוך.

גרה מתמדת. התנועה הזו של השה יקלשחהאדם נתון  ,אולם, כפי שאמרנו, ההרגל נעשה טבע

אותו עד שהוא כלל אינו מסוגל להבין מה מתרחש בעולם באמת. הוא אינו מבין את הנפלאות  שוחקת

הגדולות, את המתנות היקרות שה' נותן לו ולכן הוא לא חש את השמחה המיוחדת שחייבת ללוות 

ק: "וכי דבר זה נתון בידי האדם. זה מה שכתוב בפסו אבל,אותו ביומיום. כך הוא בכל מישורי החיים. 

 דרגה כזו של חיים שיש בהםתדעו שאתם יכולים להגיע ל -תזבחו זבח תודה לה' לרצונכם תזבחו" 

כל יום הוא חידוש וכל יום מביא הודאה ושמחה משלו. "ביום ההוא יאכל" ולא למחרת. לכך שמודעות 

לנו שמחות "לא תותירו ממנו עד בוקר" כי בבוקר יש כבר חוויה חדשה. הקב"ה אינו צריך לעשות 

נוספות כדי שנודה לו יום יום. אנחנו צריכים לפקוח את עינינו ולראות, להעמיק במחשבה ולהכיר את 

 טובו שמשפיע בכל מקום תמיד. מי שאינו עושה זאת חי חיים שגרתיים. 

ים עד שאנחנו מתעוררים פאם נבדוק את עצמנו היטב ובכנות, נראה כמה ימים, שבועות וחודשים חול

איזה עולם נפלא ברא הקב"ה בשבילנו! איזו תורה נפלאה נתן לנו! כמה זמן עובר עד  -ם ואומרי

שאדם שאול את עצמו מה הוא ראה היום שהוא לא ראה אתמול? אם נשאל את עצמנו את השאלה 

הזו, נראה שממש כל יום מלא נפלאות. אם נפיק את הלקח הזה, נדע איך להתקדם בסולם של ידיעת 

 כל ההודאות יתבטלו, אבל כתוצאה מכך הודאת התודה תתקיים לעולם. ה', ומצד אחד 

  


