
שיג ושיח – הרב יונתן זקס   ה לנו  קבאיה םשלנו נותניהמ

2 1

מה אנו מקבלים כשאנו נותנים?
ָרֵלא ְוִיְקחּו  ֵני ִיְשׂ ר ֶלא ְבּ ֵבּ ל ֹר, "ַדּ ה ֵאּ ר ה' ֶלא  ֶֹשׁ ַוְיַדֵבּ
ֶלת  ְקחּו  ִתּ ִאּבֹו  ֶבּנּו  ִיְדּ ר  ֲלֶשׁ ִליׁש  א  ָםּ ֵ ֵלת  רּוָ ה;  ְתּ ִאי 

רּוָ ִתי" )ש ות םה, ל-ב(.  ְתּ

פרשתנו היל נקודת  פנה ביחסיה בין ישרלא אה'. ב בט רלשון, 
החידוש הול התוצר: ה שםן, ביתה הנודד שא השםינה ב סעות 
ישרלא ב דבר. לך לפשר אטעון םי לפיאו יותר  התוצר, החידוש 
לת  אפרשתנו  שנתנה  ב יאה  ה ת צה  תהאיך  בתהאיך;  הול 
ש ה. התרו ה. הפרשה לו רת אנו דבר־ ה ע וק  לוד: הנתינה 

 לציאה םבוד. הַקבאה — אל.

עד םה בני ישרלא היו בגדר  קבאיה. ם עט םא  ה שחוו 
היה  תן הלא. הול גלא לותה   צריה, שחרר לותה  עבדות, 
הוביא לותה ב דבר ופיאס אהה שביא ביה. םשרעבו, נתן אהה 
לוםא. םשצ לו, נתן אהה  יה. חוץ  ה אח ה עה ע אק, הה אל 

עשו ם עט םאוה בעצ ה.

 בחינה חו רית וגופנית זה  צב  וצאח  לין ם והו. לך 
ההשפעות הנפשיות לינן טובות. בני ישרלא נעשו תאותייה, חובקי 
תאונותיהה  לת  התורה  תעדת  ובשאות.  לחריות  חסרי  ידייה, 

טובה,  םפויי  לנשיה  היו  לנו  רגישיה שהה  א קרלן  החוזרות. 
נרגניה וקצרי רוח. 

לך הלה יםאו בל ת אעזור אעצ המ אקרוע לת היה אל יםאו 
גה או רצו  לוד. גה אל א צול  זון ו יה ב דבר.  ה שקיבאו בל 
אהה  תאונות. הדפוס התקבע: הה  תאונניה לא  שה,  שה פונה 
אה', ה' עושה נס.  נקודת  בטה, לה םן, תאונות  ניבות תוצלות. 

לך הנה עתה נתן אהה ה' דבר חדש ושונה. אל לת צורםי 
ה'  הגוף הול בל א אל, לאל לת צורםי הנפש, ה צפון והרוח. 

נתן להם את ההזדמנות לתת.

 ערפיאי הז ניה הנשםחיה עוד  תנוצץ לצאי זיםרון ישן. 
הייתי יאד, לואי בן שש לו שבע. נתברםתי בהוריה דולגיה, וגה 
 גונניה  לוד. החייה אל נתנו אהה הזד נויות רבות, והה ג רו 
בדעתה םי לנו, לרבעת בניהה, נזםה בהזד נויות שםלאו. לבי ז"א 

להב אהתגלות בי, בנו הבםור.

חשוב היה אי שִירלה םי לני  םיר או טובה. לך  ה יםואתי 
אתת אומ םא  ה שהיה אי קיבאתי   נו ו לי י. לאה היו יחסיה 
נטואי םא סי טריה. אבסוף  צלתי בליזו חנות דגה פאסטיק שא 
גביע םסף. ארגאו הייתה קבועה אוחית עה הםתובת "אלבל הםי 

טוב בעואה". 

נזםר  םשלני  ב בוםה  לני  תםווץ  השניה,  םיוה,   רחק 
ם עט  ב ידה  לבסורדי  בנלאי,  זוא,  היה  הגביע  ההול.  בחפץ 
אלחר  לבי  שא  הול  עשהו  הבאתי־נשםח,  היקר,  לך  קו ית. 
שנתתי או לת השי. ליני זוםר  ה הול ל ר, לו לה הול לפיאו 

פרשת
תרומה

אעיאוי נש ת: פינחס בן יעקב לשר לייז, עזרילא בן לריה אייב שרטר
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הר ב"ה שאל רק שזו צדקה, זו הצדקה העיאליתמ התשובה: םי 
םך  חזיריה אלדה לת םבודו. 

ולנשיה  חו רייה,  צרםיה  בעא  הול  אצדקה  הנזקק  לדה 
לחריה, לו הקהיאה םואה,  חויביה אעזור או א אלה. לבא יש או 
גה צרםיה נפשייה. ועא םן קובעת ההאםה םי גה הול חייב אתת 
ויש אהבטיח  םבוד,  צדקה אלחריה. הנתינה  לציאה עא הלדה 

שםבוד זה יינתן אםא לדה.

סיפור בניית ה שםן  שונה םואו. שא ה ה אך תהה בנלו ו 
ב ֱל־אִֹהיה ַעא ָהָלֶרץמ  י ַהֻלְ ָנה ֵיֵשׁ בחנוםת ה קדש בירושאיה, "ִםּ
ר  ֲלֶשׁ ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ י  ִםּ אּוָך, ַלף  ְיַםְאְםּ ַ ִיה אֹל  ַהָשּׁ ֵ י  ּוְשׁ ַ ִיה  ַהָשּׁ ה  ִהֵנּ
ִניִתי!" ) א"ל ח, םז(. ולה "הבית הזה", ה קדש, אל יםאםא לת  ָבּ
הלאוהיה, קא וחו ר בן־בנו שא קא וחו ר שאל הִ שםן הנייד, 
העשוי קורות ויריעות, ה פורק אקרלת םא  סע ו ורםב שוב בםא 
חניה. הייתםן בית א י שברל לת העואה םואו, שהוריד לי פריות 
עא ברםיהן, שחואא לותות ו ופתיה, שםבודו  אל עואה ושםינתו 

לדירה עד לין ׂשלת ם עטמ

החסד הנדיב שעשה ע י לבי, םשהציב לת  תנת הפאסטיק 
)אהבדיא( ָ שא  ה גוחםת שאי איד  יטתו םא לותן שניה, הול 
לנושי קטן אלשר עשה ה' ִעה ישרלא םלשר ִלפשר אהה אתרוה 
גה   י  אקבא,  הנםונות  אשםינתו.  בית  ואבנות  איבה   נדבת 
ששאו שאך, ולף אהפגין ש חה עא םך, היל  עשה שא נדיבות 

עצו ה — ופרדוקסאית. 

ה' רוצה שיהיה לנו  הול  א דנו דבר יסודי עא היהדות. 
כבוד. אל הוםת נו, םפי שסבורה הנצרות, בחטל קד ון. ולין זה 
נםון שלנו  סוגאיה אטוב רק  תוך חסד לאוהי. הל ונה ליננה 

שאו,  האיאה  שידת  עא  לותו  הציב  שהול  זוםר  לני  לבא  חייך. 
ושה הול נשלר, עאוב ונדוש םםא שהיה, םא השניה שגרתי בבית.

לבי נתן אי אתת או דבר־ ה, ולז הרלה אי םי  תנתי יקרה 
או. ב עשהו זה הלציא עאיי םבוד לנושי. הול אי דני שלני יםוא 

אתת גה א י שנתן אי לת םא לשר אי. 

עני  "ולפיאו  אםלורה:  האםה  וזרה  ּבְ זה  תגאה  רעיון 
ההיגיון  ליפה  איתן צדקה אלחר".1  חייב  ה תפרנס  ן הצדקה, 
צריך לדה ה קבא צדקה אתת צדקה  ישלא השולא. א ה  םלן, 
בעצ ומ הלה הרעיון בצדקה ליננו ש י שיש או יותר  םפי צורםו 
הול  צורםומ לדה התאוי בצדקה  או פחות  םפי  ייתן א י שיש 
לה םן,  עצה הגדרת הדבריה, לדה שלין או יותר  םפי צורםו.

לך הל ת היל שהצדקה  םוונת אל רק אצרםיו החו רייה 
שא הלדה, לאל גה א צבה הנפשי והרוחני. ההזדקקות אצדקה 
נחווית ם שפיאה. חם ינו ידעו זלת. בברםת ה זון, א שא, הה 
תיקנו םי נבקש "ונל לא תצריםנו, ה' לאוהינו, אל אידי  תנת בשר 
ודה ואל אידי האוולתה, םי לה אידך ה אלה, הפתוחה, הקדושה 

והרחבה — שאל נבוש ואל ניםאה אעואה ועד". 

יש  זלת.  עובדה  הצדקה  שקפיה  ב צוות  רביה  פרטיה 
אל  ושה קבא  נותן —  הול  א י  יידע  אל  אםך שהנותן  עדיפות 
יידע  י נתן או.  פורס ת קביעתו שא הר ב"ה םי בדרגה הגבוהה 
ביותר בקיוה  צוות הצדקה עו ד "ה חזיק בידי ישרלא ֶשָ ך, 
ונותן או  תנה לו האוולה, לו עושה עי ו שותפות, לו   ציל 
או  אלםה, םדי אחזק לת ידו עד שאל יצטרך אבריות ואל ישלא 
זו צדקה םאא.  ]יבקש ת יםה[".2 ב ובן ה קובא שא צדקה, לין 
לו ר  עסק.  דוע  בהק ת  עזרה  לו  אלדה,  תעסוקה  זו  צילת 
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שגריריו,  יאדיו,  לנחנו  לאוהיה;  בצאה  ברוליה  לנחנו  םניעה. 
שותפיו, שאיחיו. הול רוצה שאל רק נקבא, לאל גה ניתן. והול 

רוצה אשםון בבית שבנינו או — פשוט וקטן םםא שיהיה.

נדבה  סתה  ליננה  תרו ה  אםך.  רו זת  "תרו ה"  ה יאה 
פרדוקס  יש  ארו ה.  אהריה,  רו" :  נגזרת  השורש  היל  ו תן. 
 — אזואת  אתיתו  םדי  דבר־ ה  לנחנו  רי יה  התרו ה.  בנתינת 
לבא בזלת לנו  רי יה לת עצ נו. לני  ל ין שה רו ה לותנו 
בחייה לינו  ה שלנו  קבאיה לאל  ה שלנו נותניה. ככל שאנו 

נותנים יותר מעצמנו, אנו נעשים גדולים יותר. 

1  ר ב"ה, משנה תורה, האםות  תנות ענייה ז, ה.
2  שה י, ז.


