לפרשת תרומה
נתינה ללא נטילה
אבנר רוזנטלר
פרשת תרומה פותחת בפסוקים הבאים:
רּומה ֵּמאֵּ ת כָל ִאיש אֲ ֶשר י ְִדבֶ ּנּו ִלבֹו ִת ְקחּו
ֹשה לֵּ אמֹרַ .דבֵּ ר אֶ ל ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל ְוי ְִקחּו לִ י ְת ָ
ַוי ְַדבֵּ ר יְהוָה אֶ ל מ ֶ
אֹותָך אֵּ ת
רּומה אֲ ֶשר ִת ְקחּו מֵּ ִא ָתם זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ּונְ חֹ ֶשת ...כְ ֹכל אֲ ֶשר אֲ נִ י ַמ ְראֶ ה ְ
רּומ ִתיְ .וז ֹאת הַ ְת ָ
אֶ ת ְת ָ
ַת ְבנִ ית הַ ִמ ְשכָן וְאֵּ ת ַת ְבנִ ית כָל כֵּלָ יו ְוכֵּן ַתעֲשּו.
לכאורה ,שתי דרישות הפוכות מוצגות בפנינו – הצורך בהסכמה של אדם לתרום והחובה לתרום את
הדברים המצוינים בפסוק ואלו בלבד .מדוע קיימת הדרישה הכפולה הזו? נבחן את הדרישות בנפרד:
נפתח בהסכמה – מהי החשיבות בהסכמת הנותן? מסביר הרב ליכטנשטיין:
במשך מאות שנים שהה עם ישראל במצרים ,שם נאנס להשקיע זמן ועמל בעבודת פרך ,וכל שעשה
שם  -לא היה אלא בעל כורחו .בצאת עם ישראל ממצרים דאג עבורם ה' לכול" :ה' ילחם לכם ואתם
תחרישון"; האוכל  -המן והשלו  -בא להם משמים; והקב"ה הוליכם ודאג לכל מחסורם ...על כן
מצווה אותם ה' מיד לאחר כריתת הברית בסוף פרשת משפטים ...לתרום .הדבר הראשון שעליהם
לעשות הוא להתחיל לתת מעצמם  -לתת ולא רק לקבל ,אף בלא לדעת מה מטרת התרומה.
ב'קונטרס החסד' מסביר הרב דסלר את משמעות הנתינה של האדם מעצמו:
כאשר ברא אלקים את האדם עשהו לנותן ונוטל .כוח הנתינה הוא כוח עליון ממידות יוצר הכל ברוך
הוא ,שהוא מרחם ומיטיב ונותן מבלי קבל דבר בתמורה  ...אבל כוח הנטילה הוא אשר יתאווה האדם
למשוך אליו את כל הבא בתחומו .כוח זה הוא אשר יקראוהו בני האדם "אהבת עצמו" ,והוא שורש כל
הרעות...
שני הכוחות האלה – הנתינה והנטילה – הם שורשי כל המידות וכל המעשים .ויש לך לדעת שאין דרך
ממוצע בזה ,כי נפש האדם לעולם תשאף לאחד משני הצדדים ...נמצא ,שבכל מעשה ,בכל דיבור
ובכל מחשבה ...הנהו אם מתחסד ונותן ,או חוטף ונוטל.
מדבריו אלה של הרב דסלר ניתן ללמוד לענייננו – בניית המשכן לא צריכה להיות מתוך 'אהבת עצמו'
אלא לשם המטרה של המשכן ולשמה בלבד .ןמהי אותה מטרה? אלו דברי הפסוקים בסיום פרשת
המשכן (לפני הפסוקים אודות מזבח הקטורת):
ֹתם ֵּמאֶ ֶרץ
ֵּאתי א ָ
אֹלהיםְ .וי ְָדעּו כִ י אֲ נִי יְהוָה אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם אֲ ֶשר הֹוצ ִ
ִיתי לָ הֶ ם לֵּ ִ
ְשכַנְ ִתי ְבתֹוְך ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל וְהָ י ִ
ו ָ
ִמצְ ַריִם ְל ָשכְ נִי ְבתֹוכָם אֲ נִי יְהוָה אֱ ֹלהֵּ יהֶ ם.
מפסוקים אלה מסיק הרב גרוזמן ,כי זוהי מטרת העל של הקמת המשכן – וידעו כי אני ה' אלוהיהם –
"כל השאר ,השראת השכינה ,הקדושה והידיעה על יציאת מצרים ,אינן אלא נספחים התומכים
בידיעה זו".
משכך ,נדמה כי ניתן לפתור גם את הדרישה השנייה – לא מדובר במבנה שאמור לשרת את האדם,
אלא במשכן שאמור להזכיר דבר אחד ויחיד את אלוהותו של הקב"ה ואת מחויבותנו הנובעת מכך.
ברור ,אם כן ,למה ישנן הוראות מדויקות של הדברים שצריכים להיתרם (ובהמשך של תהליכי הבנייה
עצמה) – מדובר בכלי לעבודת באל ולא לעבודת האדם.
יחד עם זאת ,אפשר שהחיבור בין הצורך דווקא בתרומה עם החובה לתרום דווקא את הדברים
המצוינים בפסוקים מהווה מצע להבנת החיבור שנוצר באמצעות המשכן בין שמיים לארץ ,כדברי
ְשכַנְ ִתי ְבתֹוכָם".
הפסוק "וְעָ שּו ִלי ִמ ְק ָדש ו ָ

