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על הנתינה/ אריך פרום

א  ֹ֥ ר ְוַג֛ם ל ה ַאֵח֔ י ַאל־ֵתְּלִכ֙י ִלְלֹק֙ט ְבָּשֶׂד֣ ַעְתּ ִבִּתּ֗ ַעז ֶאל־֜רּות ֲה֧לֹוא ָשַׁמ֣ (ח) ַוֹיּאֶמ֩ר ֹבּ֨
ְכְתּ  ה ֲאֶשׁר־ִיְקֹצרּו֙ן ְוָהַל֣ ִי� ַבָּשֶּׂד֤ י: (ט) ֵעיַנ֜ ין ִעם־ַנֲעֹרָתֽ ה ִתְדָבִּק֖ ה ְוֹכ֥ י ִמֶזּ֑ ַתֲעבּוִר֖

ית  ים ְוָשִׁת֕ ת ְוָהַלְכְתּ֙ ֶאל־ַהֵכִּל֔ � ְוָצִמ֗ י ָנְגֵע֑ ים ְלִבְלִתּ֣ יִתי ֶאת־ַהְנָּעִר֖ ן ֲה֥לֹוא ִצִוּ֛ ַאֲחֵריֶה֔
יו ַמּדּוַע֩  אֶמר ֵאָל֗ ְרָצה ַוֹתּ֣ חּו ָא֑ יָה ַוִתְּשַׁתּ֖ ים: (י) ַוִתֹּפּ֙ל ַעל־ָפֶּנ֔ ר ִיְשֲׁא֖בּון ַהְנָּעִרֽ ֵמֲאֶשׁ֥

ל  י ֹכּ֤ ד ִל֗ ד ֻהַגּ֜ ּה ֻהֵגּ֨ אֶמר ָל֔ ַע֙ז ַוֹיּ֣ ַען ֹבּ֨ ה: (יא) ַוַיּ֤ י ָנְכִרָיּֽ ִני ְוָאֹנִכ֖ י֙� ְלַהִכּיֵר֔ ן ְבֵּעיֶנ֙ אִתי ֵח֤ ָמָצ֨
י  ְלִכ֔ � ַוֵתּ֣ ֶר֙ץ ֽמֹוַלְדֵתּ֔ � ְוֶא֙ י� ְוִאֵמּ֗ י ָאִב֣ ַעְזִב֞ � ַוַתּֽ י ֣מֹות ִאיֵשׁ֑ � ַאֲחֵר֖ ֲאֶשׁר־ָעִשׂי֙ת ֶאת־ֲחמֹוֵת֔

 � י ַמְשֻׂכְּרֵתּ֜ � ּוְתִה֨ ם ְיֹקָו֖ק ָפֳּעֵל֑ ַעְתּ ְתּ֥מֹול ִשְׁלֽשֹׁום: (יב) ְיַשֵׁלּ֥ ר לֹא־ָיַד֖ ם ֲאֶשׁ֥ ֶאל־ַע֕
ֹתּאֶמר  יו: (יג) ַו֠ ַחת־ְכָּנָפֽ את ַלֲח֥סֹות ַתּֽ ל ֲאֶשׁר־ָבּ֖ י ִיְשָׂרֵא֔ ם ְיֹקָו֙ק ֱא�ֵה֣ ה ֵמִע֤ ְשֵׁלָמ֗

ה  ְהֶי֔ א ֶאֽ ֹ֣ � ְוָאֹנִכ֙י ל ב ִשְׁפָחֶת֑ ְרָתּ ַעל־ֵל֣ י ִדַבּ֖ ִני ְוִכ֥ ַחְמָתּ֔ י ִנֽ ן ְבֵּעיֶנ֤י� ֲאֹדִנ֙י ִכּ֣ ֶאְמָצא־ֵח֨
ֶחם  ְלְתּ ִמן־ַהֶלּ֔ ׁי ֲה�֙ם ְוָאַכ֣ ִשֽ ֶכל ֹגּ֤ ת ָהֹא֗ ַעז ְלֵע֣ ה ֹב֜ י�: (יד) ַוֹיּאֶמ֩ר ָל֨ ת ִשְׁפֹחֶתֽ ְכַּאַח֖

ר:  ע ַוֹתַּתֽ אַכל ַוִתְּשַׂבּ֖ י ַוֹתּ֥ ּה ָקִל֔ ים ַוִיְּצָבּט־ָל֣ ד ַהּֽקֹוְצִר֔ ֶשׁ֙ב ִמַצּ֣ ֶמץ ַוֵתּ֙ � ַבֹּח֑ ְלְתּ ִפֵּתּ֖ ְוָטַב֥
א ַתְכִליֽמּוָה:  ֹ֥ ט ְול ים ְתַּלֵקּ֖ ֳעָמִר֛ ין ָהֽ ם ֵבּ֧ ר ַגּ֣ יו ֵלאֹמ֗ ַעז ֶאת־ְנָעָר֜ ט ַוְיַצ֩ו ֹבּ֨ ָקם ְלַלֵקּ֑ (טו) ַוָתּ֖

ּה: א ִתְגֲערּו־ָבֽ ֹ֥ ה ְול ם ְוִלְקָּט֖ ים ַוֲעַזְבֶתּ֥ ּה ִמן־ַהְצָּבִת֑ ּלּו ָל֖ (טז) ְוַג֛ם ֹשׁל־ָתֹּשׁ֥

אי ההבנה הרווחת ביותר היא זו המניחה כי הנתינה היא ויתור על משהו, שלילת
משהו, הקרבה. האיש אשר אפיו לא חרג בהתפתחותו מאותו שלב שבו שולטת
הקבלה, הניצול או האגירה, מוחש מעשה הנתינה בדרך זו. האופי השווקני נכון
לתת, אולם רק תמורת קבלה. בתתו ללא קבלה, הריהו בעיניו כמי שרומה. בני

אדם שהאוריינטציה שלהם היא בלתי פרודוקטיבית, מוחשת להם הנתינה
כהתרוששות. לכן רוב הנמנים על סוג זה ממאנים לתת.

יש העושים הנתינה מידה טובה במובן הקרבן. הללו חשים שמשום שהנתינה
כרוכה בצער חייב אדם לתת. מידת הנתינה נעוצה בעיניה בעצם מעשה קבלת
הקרבן. בעיניהם הכלל שמוטב לתת מלקבל משמעו שמוטב לסבול מלהתנסות

בשמחה.

האופי הפרודוקטיבי, בעיניו נודעת לנתינה משמעות שונה לחלוטין. הנתינה היא
הביטוי העליון לפוטנציה. בעצם מעשה הנתינה הריני חש את עוצמתי, עשירותי,

כוחי. חוויה זו של חיוניות ופוטנציה מוגברת ממלאת אותי שמחה. אני חש את
עצמי כשופע, מוציא, חי, ועל כן כמלא שמחה.

הנתינה משמחת יותר מן הקבלה, לא משום שחיסור היא, אלא משום שביסוד
הנתינה מונח ביטוי חיותי... כל המסוגל לתת את עצמו עשיר הוא. הוא חי את

עצמו כאיש היכול להעניק מעצמו לאחרים.
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תנו מעצמכם, אבל אל תגזימו
נירית כהן, גלובס 15.02.201

במטוס, ההנחיות למקרה חירום הן לשים את המסכה קודם כול על עצמנו 
זו  כהורים,  שלנו.  הילד  הוא  אם  אפילו  שלידנו,  למי  לעזור  כך  ורקאחר 
ורק אחר כך  הוראה לא אינטואיטיבית, הרי נרצה לטפל קודם כול בילד 
עמוסים  כך  כל  אנחנו  שבהם  מצבים  מכירים  גם  אנחנו  אבל  בעצמנו, 
טיפה.  לא  אפילו  מעצמנו,  יותר  לתת  יכולים  לא  שאנחנו  עד  ועייפים, 
העבודה. לעולם  גם  מאוד  חשוב  הזה  שהרעיון  מתברר 

(הוצאת  וקח"  "תן  גרנט  אדם  של  ספרו  את  מכירים  ודאי  רבים 
הרוב,  אנשים:  סוגי  לשלושה  אותנו  מחלק  הוא  שבו  כנרת-זמורה-ביתן), 
60%-50% , שומרים על שיווי משקל בין נתינה לקבלה, והוא מכנה אותם 

"משווים". השאר מתחלקים לאלה שלוקחים ולאלה שנותנים. 
אתהאינטרסים  לקדם  הזדמנות  אינטראקציה  בכל  רואים  הלוקחים 
האישיים שלהם. הם גורמים לכם להרגיש שאתם חייבים לעזור להםואין 
הראה  גרנט  של  המחקר   - והנותנים  מזמנכם.  לקחת  בעיה  שום  להם 
בתחתית  עסקית,  הצלחה  של  הסקאלה  על  הקצוות  בשני  שהםנמצאים 

ובפסגה.

מה מבחין בין הנותנים שמצליחים בגדול לאלה שנכשלים בגדול? גרנט 
עצמם.  על  ששומרים  ואלה  הבלתי-אנוכיים   - נותנים  סוגי  שני  מסמן 
הראשונים יסתכלו תמיד על האחר ולא על המחיר שהם ישלמו, אין להם 
גבולות, ובכך הם מביאים את עצמם לעומס ופוגעים בעצמם ובאלה שלא 
יוכלו לעזור להם. אנשים מהסוג השני נותנים ביד רחבה אבל מכירים את 
הגבולות שלהם. במקום לומר "כן" לכל בקשה, הם יבדקו לאילו בקשות יש 
שישלמו  מהמחיר  גדול  לא  הנתינה  שמחיר  ויוודאו  יותר  גדולה  השפעה 

עליה. הם יודעים שכל אמירת "לא" משחררת את הזמן לומר "כן" 
לדבר הכי חשוב...

אריך פרום- 1900-1980
היה פסיכולוג חברתי, פסיכואנליטיקאי

ופילוסוף יהודי-גרמני, בעל שם בינלאומי.
מראשי הזרם ההומניסטי של הפסיכולוגיה.

מאנשי אסכולת פרנקפורט

(מתוך העץ הנדיב / ֶשל סילברסטיין)

הילד ישב

הנתינהגבולות



מקור מספר 1:

אנשים טובים באמצע הדרך
הסוד, בתורת  כדרכו  לעסוק  המדרש  בית  אל  יצא  (רש“ש)  שרעבי  שלום   רבי 
 בדרכו ראה אישה עיוורת, יחפה ולבושת סחבות, האוחזת בידה בילדה קטנה.
 גשמים עזים ירדו באותו היום. אף שהרב מיהר לישיבה רחמיו נכמרו על האישה
 ובתה, והוא פשט את מעילו ועטף בו את האשה, ואף את נעליו חלץ ונתן לה. לא
 נחה דעתו עד שהזמין את האשה ובתה לביתו, כדי שהוא ואשתו ידאגו להן. כך

.צעדו הרב היחף ונטול המעיל עם האישה העטופה במעילו ברחובות ירושלים
 כשהגיעו לביתו של רש“ש הגישו להן הרב ואשתו ארוחה חמה, ואף ציידו אותן
 בבגדים חמים ובכסף. האישה שאלה את מיטיבה לשמו, אך הוא התחמק: ”גם אני
 הייתי יתום, ואת העוני אני מכיר היטב. כשם האל עזר לי, כך אני עוזר למי שאני
ולהתחמק: ניסה רש“ש לשוב  ושאלה שוב לשמו.   יכול.“ אך הענייה התעקשה 
 ”שמי שלום.“ דעתה של האישה לא נחה, ולרש“ש לא נותרה ברירה אלא לחשוף
 את זהותו. כשגילה את שמו הזדעזעה האישה, והחלה להתנצל על כך שהטריחה
 אותו, על שגרמה לו להתבזות וללכת יחף לעין כול, ועל כך שבגללה ביטל הצדיק

.זמן לימוד תורה יקר
 אך הרש“ש הרגיע את האישה: ”בזכותך התגלה לי סוד גדול. שנים רבות שאני
 לומד ומלמד תורה, אך רק היום התברר לי שאני לומד תורה כראוי.“ (לקוח מאתר

(חכימא
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הפתיחה של מגילת רות: רות פרק א פסוקים א-ה
ָלגּו֙ר  ה  ְיהּוָד֗ ֶחם  ֶל֣ ית  ִמֵבּ֧ יׁש  ִא֜ ֶל�  ַוֵיּ֨ ֶרץ  ָבָּא֑ ב  ָרָע֖ י  ַוְיִה֥ ים  ַהֹשְּׁפִט֔ ט  ְשֹׁפ֣ ִבּיֵמ֙י  י  ַוְיִה֗ (א) 
ם  י ְוֵשׁ֥ ֶל� ְוֵשׁ֩ם ִאְשּׁ֨תֹו ָנֳעִמ֜ ִליֶמ֡ יׁש א� ם ָהִא֣ יו:  (ב) ְוֵשׁ֣ ב ֥הּוא ְוִאְשּׁ֖תֹו ּוְשֵׁנ֥י ָבָנֽ י מֹוָא֔ ִבְּשֵׂד֣
ׁם: (ג)  ְהיּו־ָשֽ ב ַוִיּֽ אּו ְשֵׂדי־מֹוָא֖ ה ַוָיֹּב֥ ֶחם ְיהּוָד֑ ית ֶל֖ ים ִמֵבּ֥ י־ָבָנ֣יו׀ ַמְח֤לֹון ְוִכְליֹו֙ן ֶאְפָרִת֔ ְשֵׁנֽ
ם  ֲאִבּ֔יֹות ֵשׁ֤ ם ָנִשׁי֙ם ֹמֽ יָה: (ד) ַוִיְּשׂ֣אּו ָלֶה֗ יא ּוְשֵׁנ֥י ָבֶנֽ ר ִה֖ י ַוִתָּשֵּׁא֥ יׁש ָנֳעִמ֑ ֶל� ִא֣ ָמת ֱאִליֶמ֖ ַוָיּ֥
ם  ַגם־ְשֵׁניֶה֖ ַוָיּ֥מּותּו  (ה)  ים:  ָשִׁנֽ ֶשׂר  ְכֶּע֥ ם  ָשׁ֖ ְשׁבּו  ַוֵיּ֥ ֑רּות  ית  ַהֵשִּׁנ֖ ם  ְוֵשׁ֥ ה  ָעְרָפּ֔ ַאַח֙ת  ָהֽ

ּׁה: יָה ּוֵמִאיָשֽ ה ִמְשֵּׁנ֥י ְיָלֶד֖ ִאָשּׁ֔ ֹון ַוִתָּשֵּׁא֙ר ָהֽ ַמְח֣לֹון ְוִכְלי֑

”ַוֹתּאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָיּה ֶאל ָנֳעִמי ֵאְלָכה ָנּא ַהָשֶּׂדה ַוֲאַלֳקָטה ַבִשֳּׁבִּלים ַאַחר ֲאֶשׁר 
ֶאְמָצא ֵחן ְבֵּעיָניו ַוֹתּאֶמר ָלּה ְלִכי ִבִתּי”.
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הפתיחה של מגילת רות: רות פרק א פסוקים א-ה

מקור מספר 5

שיר האביונים

המלקטות, ז'אן פרנסואה מייה, 1857

רות ונעמי מלקטות, עדי נס 2006

אחד לעשיר  משל  ישראל.  בני  בלב  חרדה  שהפיל  משום  אלימלך?  נענש   למה 
בני כל  בביתו.  תבואה  של  עצומים  מחסנים  לו  והיו  קטנה  במדינה  גר   שהיה 
 המדינה סמכו על עושרו של העשיר ועל מחסניו העצומים ואמרו לעצמם שגם
 אם יבואו עשר שנים של בצורת בזו אחר זו, העשיר יוכל לספק לכל בני המדינה
 די תבואה ממחסניו. אכן, כאשר הגיעה לבסוף שנת בצורת למדינה, שלח העשיר
 את שפחתו אל השוק ובידה ארנק כדי שתרכוש עבורו תבואה. מיד נבהלו כל בני
 המדינה ואמרו זה לזה: "האם זו שפחתו של העשיר שהיינו בטוחים שיוכל לפרנס
 אותנו בשנת בצורת? והנה שפחתו עומדת בשוק לרכוש תבואה!". כך אלימלך,
 שהיה מגדולי ישראל ומעשירי הדור, וכשבאו שנים של רעב לארץ ישראל בזמנו,
 אמר לעצמו: "עכשיו כולם מבקשים צדקה, כל אחד וקופתו, מה יש לי לעשות
 פה?", מיד עמד וברח לו מפניהם לארץ מואב, וגרם בכך ללבם של ישראל ליפול
 בחרדה, וזה מה שכתוב במגילת רות: "וילך איש מבית לחם יהודה" (מעובד מתוך:

(רות רבה א, ד

החצר האחורית / יענקל'ה רוטבליט
ומי ישיר את שיר האביוני�
את שיר הנטושי� בצד הדר�
שג� לה� יש ש� ויש פני�

ולא רק גב לתת בעבודת הפר�

את שיר המשתכרי� אל צרור נקוב
כבויי המבטי� שחוחי השכ�

את שיר הדל והמושפל והעזוב
שבבתי תמחוי בוצעי� את פת הלח�

ומי ישא קולו לומר כי רע מאד
מתי למדנו לא לשמוע לא לראות

ולעבור בצעד קל על המראות

כי מי ישיר את שיר האבודי�
בלויי בגדי� ויחפי רגליי�

הנודדי� ברחובות כמנודי�
ומי ישיר את שיר ח�רי הבית

את שיר הקבצני� פושטי היד
אל חלונות המכונית בצומת

והנהג עיניו חומקות מ� המבט
אל הבטחה גדולה בשלט של פר�ומת

ומי ישא קולו לומר כי רע מאד
מתי למדנו לא לשמוע לא לראות

ולעבור בצעד קל על המראות

מקור מספר 2

 בכפר בירתא שבגליל גר אדם בשם אלעזר, שגבאי הצדקה (האנשים שגובים את
היה יראה אותם. מדוע? מפני שכאשר אלעזר  לא  נזהרו שהוא   הצדקה) תמיד 
לפרוטה עד  שברשותו,  הכסף  כל  את  מיד  להם  נותן  היה  הוא  בגבאים,   פוגש 
 האחרונה. יום אחד הלך אלעזר לשוק לקנות נדוניה (צורכי חתונה) לִבתו לקראת
 חתונתה. כאשר ראו אותו גבאי צדקה, הם ברחו מפניו, אך הוא רץ אחריהם עד
אתם מצוה  באיזו  לי  שתאמרו  אתכם  משביע  "אני  להם:  אמר  מיד   שהשיגם. 
 עוסקים!". אמרו לו הגבאים: "אנו עוסקים באיסוף צדקה לטובת חתונה של יתום
 ויתומה..". אמר להם אלעזר: "אני נשבע! היתומים קודמים לִבתי!". לקח אלעזר
 את כל הכסף שהיה איתו לטובת צורכי החתונה של ִבּתו ונתן אותו לגבאים. אחר
 כך מצא אלעזר עוד מטבע אחד קטן של זוז, שנשכח באחד הכיסים, והוא הלך
החיטה את  השליך  לביתו,  כשחזר  חיטה.  גרעיני  של  חופנים  כמה  איתו   וקנה 
את אלעזר, שאלה  ללמוד. כשבאה אשתו של  כדי  לבית המדרש  והלך   בָאָסם, 
 ִבּתה: "מה הביא אביך מהשוק כנדוניה?". אמרה לה הבת: "איני יודעת, אבל את כל
ולא ניגשה אשתו של אלעזר אל האסם   מה שאבא הביא, הוא השליך באסם". 
 הצליחה לפתוח את דלתותיו. היא הציצה בחרכי האסם וגילתה שהוא כל כך מלא
לִבתה, זאת  כשסיפרה  להיפתח...  יכולות  לא  כבר  האסם  שדלתות  עד   בחיטה, 
 הלכה הבת לבית המדרש, וקראה לאביה אלעזר כדי שיבוא הביתה לראות את
 הנס: "בוא וראה מה עשה לך אוהבך" (האל), אמרה לו, והאב השיב: "אני מקדיש
 את כל החיטים שיש באסם לעניים, ולך יהיה מותר לקחת מהם לצורכי חתונתך

 (מעט, כאילו היית בעצמך אחת מעניות ישראל" (מעובד מתוך תענית כד, ע"א

 הרב שלום מזרחי שרעבי היה מקובל בולט שעלה לארץ ישראל מתימן, נולד בתימן בשנת]
 1720 ובצעירותו עלה לארץ ישראל דרך העיר חלב שבסוריה, שם שימש לפרנסתו כעגלון
ראש אצל  אל  בית  המקובלים  בישיבת  כנסת  בית  עבד כשמש  הוא  פי המסופר  על   לגביר. 
נפטר הישיבה.  לראשות  מונה  הישיבה  ראש  פטירת  לאחר  חיון.  גדליה  הרב   -  הישיבה 

[בירושלים בשנת 1782


