
 חברים יקרים,
 

 על השולחן שלי מונח מגוון גדול של משלוחי מנות שקיבלתי הבוקר (הדרשה נכתבה ביום חמישי, לאחר
 קריאת מגילת אסתר). אני מלא התפעלות מההשקעה, המקוריות והאנינות שעמדו מאחורי המנות הללו. אין

 תחושה שאנשים ביקשו לצאת ידי חובה. כלל וכלל לא! נהפוכו. כאילו רק חיכו שכבר יבוא פורים, שאפשר יהיה
 לתת.

 
  כולנו, אני מגלה, רוצים לתת! יש בנו כמיהה גדולה לנתינה, מחכים להזדמנות לנתינה משמעותית.

 
  מסתבר, מהפרשה שלנו, שבין אם זו נתינה חומרית או נתינה נפשית, הנתינה מרפאה את הנפש.

 
 שתי נתינות גדולות לפנינו. אחת בפרשת השבוע הנוכחית, פרשת כי תשא, והשנייה בפרשה הבאה, פרשת

 ויקהל. הן כל כך שונות זו מזו, אבל יש להן משהו אחד משותף, והדבר הזה מרגש אותי עד דמעות.
 

  לפני שנעמיק בשתי הנתינות הללו, שימו לב למשפט הפותח של הפרשה:
 

 (שמות ל', י"ג-ט"ז) ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹר. ִּכי ִתָּׂשא  [תספור/תפקוד] ֶאת־רֹאׁש ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל
 ִלְפֻקֵדיֶהם,  ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו  ַלה' ִּבְפֹקד אָֹתם ְולֹא־ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד אָֹתם. ֶזה ִיְּתנּו:

 ...ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש, ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלה'... ֶהָעִׁשיר לֹא־ַיְרֶּבה
 ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל ָלֵתת ֶאת־ְּתרּוַמת ה' ְלַכֵּפר ַעל־ַנְפׁשֵֹתיֶכם.

 
 הנתינה כאן איננה דומה לשום דבר! כי לא מדובר בסתם נתינה. יש כאן שילוב מופלא של שני מנגנונים -
 התפקדות וכפרה. חל איסור מוחלט בתורה לפקוד/לספור בני אדם. כל מי שראה ניצול שואה עם מספר

 מקועקע על זרועו, מבין מדוע. בני אדם אינם חפצים. כל אחד ואחת עולם ומלואו, ועולם ומלואו לא ניתן לספור!
 במקום זאת, כל אחד נותן מחצית השקל (שהם "עשרים גרה"), ובכך הוא מתפקד - כאומר, "הנני"! אבל בכך
 לא די. בנותנו את מחצית השקל, קורה דבר מוזר: האדם גם מכפר על נפשו. אל עניין הכפרה נשוב בהמשך.

 
 וכעת לשני סיפורי הנתינה:

 
 הראשון קורה בפרשה שלנו. חלפו 39 ימים מאז עלה משה אל הר סיני, אל הענן "אשר שם האלוהים", ואז

 הכל משתבש: (שמות ל"ב, א-ג) ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי־בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן־ָהָהר ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל־ַאֲהרֹן
 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו, ׳קּום ֲעֵׂשה־ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו, ִּכי־ֶזה, מֶֹׁשה, ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ

 ִמְצַרִים, לֹא ָיַדְענּו ֶמה־ָהָיה לֹו׳. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן, ׳ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם
 ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי׳. ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל־ָהָעם ֶאת־ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל־ַאֲהרֹן .

 
 אהרון, על פי חז"ל, היה בטוח שבני ישראל לא יסכימו למסור לו את הזהב שלהם, ובכך יימנע חטא העגל.

  אבל בני ישראל נתנו בשמחה גדולה.
 

 שמא נחשוב שנדיבות לבם נבעה מרצונם העז באליל מוזהב, פרשת ויקהל מוכיחה לנו שאין שום קשר. משה,
 לאחר שנרגע מאירועי העגל, ולאחר ששב משהות נוספת של ארבעים ימים על הר סיני, ושב עם הלוחות
ְקחּו ֵמִאְּתֶכם  השניים, מספר לעם על מצוות הקמת המשכן לאלוהים. הוא אומר להם, (שמות ל"ה, ד-ח) 

 ְּתרּוָמה לה׳, ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ה׳, ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחֶׁשת….  רשימת הדברים ארוכה ויקרה.
 

 העם לא מהסס. כמו במקרה של עגל הזהב, בני ישראל מזדרזים לתרום (ובכוונה לא צמצמתי את הציטוט):
 (שמות ל"ה, כ-כ"ד) ַוֵּיְצאּו ָּכל־ֲעַדת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה. ַוָּיבֹאּו ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ְנָׂשאֹו ִלּבֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר



 ָנְדָבה רּוחֹו אֹתֹו ֵהִביאּו ֶאת־ְּתרּוַמת ה׳ ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל מֹוֵעד ּוְלָכל־ֲעבָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש. ַוָּיבֹאּו
 ָהֲאָנִׁשים ַעל־ַהָּנִׁשים, ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל־ְּכִלי ָזָהב ְוָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִניף

 ְּתנּוַפת ָזָהב ַלה׳. ְוָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִנְמָצא ִאּתֹו ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים ְועֹרֹת ֵאיִלם
 ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ֵהִביאּו. ָּכל־ֵמִרים ְּתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנֹחֶׁשת ֵהִביאּו ֵאת ְּתרּוַמת ְיהָוה ְוכֹל ֲאֶׁשר

  ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים ְלָכל־ְמֶלאֶכת ָהֲעבָֹדה ֵהִביאּו.
 

ַוָּיבֹאּו ָּכל־ַהֲחָכִמים ָהעִֹׂשים ֵאת ָּכל־ְמֶלאֶכת ַהֹּקֶדׁש  הנתינה שפעה כל כך, עד אשר (שמות ל"ו, ד-ו) 
 ִאיׁש־ִאיׁש ִמְּמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר־ֵהָּמה עִֹׂשים. ַוּיֹאְמרּו ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹר,  ׳ַמְרִּבים ָהָעם ְלָהִביא  ִמֵּדי

 ָהֲעבָֹדה ַלְּמָלאָכה ֲאֶׁשר־ִצָּוה ה׳ ַלֲעׂשֹת אָֹתּה׳. ַוְיַצו מֶֹׁשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאמֹר, ׳ִאיׁש ְוִאָּׁשה
 ַאל־ַיֲעׂשּו־עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש׳ ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ֵמָהִביא.

 
  הרצון של בני ישראל לתת שפע מהם. היה צריך לשים לו גבול. לומר, ׳די!׳.

 
 ככלל, אנשים רוצים לתת. הם רק מחכים להזדמנות. אם המטרה ראויה, אם היא משמעותית, הנתינה שופעת

  מהם. אין כאן שיקולי אגו, הכרה ויוקרה, אלא נתינה ׳לשם שמים׳.
 

 למה? מה יש בנתינה שמביא לנו כל כך הרבה שמחה? ומה הקשר בין נתינה לבין כפרת הנפש, הנזכרת
 בפרשה שלנו.

 
 תפיסות קבליות שונות, במיוחד אלו מבית מדרשו של "בעל הסולם" (הרב יהודה לייב הלוי אשלג, שנפטר ב -

 1954), מספרות לנו שבאדם יש מידה מסוימת של רגשות אשמה. מרגע ההפריה ברחם אמו ועד יום פטירתו,
 האדם רק מקבל, מקבל לעצמו. בניגוד לבעלי החיים, האדם יודע גם לתת, מעבר לנתינה האינסטינקטיבית

 הקיימת בכל אורגניזם. העץ נותן חמצן, צל, יציבות קרקעית וחומר בניין, אבל הוא אינו מודע לנתינה שלו וגם
 אינו מסוגל לשלוט בה. החתולה שבחצר שלנו ממליטה, מיניקה, מנקה את גוריה בלשונה, ומלמדת אותם את

 מלאכת ההישרדות בחיים, אבל גם היא אינה עושה זאת מבחירה מודעת. רק האדם יודע לתת מעבר
 לאינסטינקט החייתי שבו. בעל הסולם טוען שככל שהאדם מתפתח יותר כך מתפתחת בו יכולתו לתת, או,

  בשפת "בעל הסולם", להשפיע. כשהאדם נותן הוא נעשה דומה יותר לבוראו, שכל מהותו היא נתינה.
 

 כשהאדם נותן הוא מממש את תכלית קיומו. הוא הרי קיבל - חיים, מזון, מים, חינוך, אוויר, שמש, אהבה - על
 מנת להעניק. כשהוא נשאר יצור מקבל בלבד, הוא אמנם נהנה, אבל מבחינה רוחנית משהו בו נותר ריקני, כי

  תכליתו הגבוהה להעניק - כמו בוראו.
 

 כשהזרימה היא חד כיוונית - קבלה בלבד - מתפתחת בנו אשמה. לא אשמה "פולנית", אלא אשמה על כך
 שאיננו מממשים את ייעודנו - לתת, להמשיך את מלאכת הבריאה. ולכן הנתינה היא כפרה - כפרה על

 האשמה שאנו חשים בהיותנו יצורים כל כך נזקקים, כאלה שרק מבקשים לקבל עוד ועוד ועוד. כאנשים בוגרים,
 כשאנחנו רק מקבלים ולא נותנים - לפחות באותה מידה - נוצר "נגף", מלשון נגיף, מחלה. משהו בהוויה שלנו

 מתחיל להיות חולה. הנתינה מרפאה את הנגף הזה. היא מחזירה את הזרימה הבריאה אל חיינו. ולכן כבר
  בתחילת הפרשה הזו נאמר, ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו  ַלה' ִּבְפֹקד אָֹתם ְולֹא־ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד אָֹתם…

 
 עגל הזהב אמנם נצרב כסמל לאלילות המקננת באדם, אבל אותו עגל הוא גם עדות מופלאה לכמיהה של

  האדם לתת. הפסל שסביבו חגגו בני ישראל לא ניתן להם במתנה. הוא נוצק מהנתינה שלהם.
 

 גם את הזהב לעגל הזה בני ישראל הרי קיבלו. הם לא המציאו אותו יש מאין. רגע לפני יציאת מצרים, בני
 ישראל קיבלו הוראה "לשאול" כלי כסף וזהב משכניהם המצריים. הללו נתנו להם בשמחה ובנדיבות רבה! את

 האוצרות הללו הם מעולם לא השיבו למצרים. חז"ל מכנים את זה "ביזת מצרים".  שלל נוסף יגיע לידיהם



 כשהצבא המצרי יטבע בים סוף ואוצרותיו ייסחפו לחוף. את האוצרות הללו חז"ל מכנים "ביזת הים". מדרשים
  שונים סוברים שמ"ביזת מצרים" בני ישראל בנו את עגל הזהב, ומ"ביזת הים" הם בנו את המשכן.

 
 ואכן, בעלילת הנתינה שלנו יש התפתחות יפה. עגל הזהב - שהוא בעצמו קבלה ("ביזת מצרים") שהפכה

 לנתינה - מותמר בהקמת המשכן: מבנה שכל כולו נועד לנתינה - גם בנייתו יסודה בנתינה (התרומות הנדיבות
 שניתנו להקמתו), וגם המשך קיומו ותפעולו (מחצית השקל, שכל אחד מבני ישראל מחויב לתת פעם בשנה).
 במשכן, ולימים בבית המקדש, יקריבו בני ישראל את קרבנותיהם - את מתנותיהם - שוב, ביטוי מובהק לרצון

  האנושי לתת.
 

 לימים, כשייחרב בית המקדש, הנתינה שלנו תתפתח עוד יותר. את מקום הקרבנות תתפוס הצדקה - "כי חסד
  חפצתי ולא זבח" (הושע ו, ו).

 
 משחר בריאתו ביקש האדם לתת. הנתינה הלכה והשתכללה. בדרגתה הנמוכה יותר הנתינה שלנו היא על
 מנת לקבל - מחמאות, סיפוק, שקט נפשי - בדרגות הגבוהות יותר הנתינה הופכת למימוש העצמיות שלנו

  בעולם.
 

 העבודה שבלב
 

  פורים מאחורינו אבל כל החיים עוד לפנינו.
 

  יש איכות מאוד שונה לחיים של נתינה. וזה לא חייב להתבטא רק בכסף ובחומר.
 

  איך ייראו חיינו, אם בהווייתם - בחוויית החיים הבסיסית שלנו - נהיה נתינה?
 

 הפרשה שלנו מבטיחה שבנתינה נמנע מנפשנו נגף. נגף, על פי המילונים באינטרנט, הוא  "תקלה, מכשול".
 נתינה מסירה מכשולים ותקלות מהדרך. המכשולים הם כמו סלעים גדולים בנהר של החיים, החוסמים את

 החיות מלזרום. הם נוצרים כשאנו מסתאבים - כשאנו מקבלים וצורכים ורוצים ודורשים, עוד ועוד ועוד.
 הנתינה - שלא על מנת לקבל - ממוססת את הסלעים הללו שבנפשנו, ומשיבה את הזרימה הפועמת של הנהר

 של החיים.
 

 מעבר לרצון שלנו לקבל, מסתבר, מקנן בנו רצון עוד יותר עמוק לתת.
 

 אביב טוב ושבת שלום,
 

 אלישע


