
 

 

 .ובנתינה חג הפורים העומד לפתחנו מתאפיין בשמחה

  :כך מתוארת שמחת פורים לאחר הניצחון

ְמָחה" ְך ָלֶהם ִמיָּגֹון ְלׂשִ ר ֶנְהּפַ ֹחֶדׁש ֲאׁשֶ ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ְוַה ה ְוׂשִ ּתֶ לַֹח ָמנֹות ִאיׁש , ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמׁשְ ּוִמׁשְ

נוֹ , ְלֵרֵעהוּ  יִֹניםּוַמּתָ   "ת ָלֶאְב

 )ב"פסוק כ' פרק ט, מגילת אסתר(

 

בין נתינה הן ויש קשר משמעותי ביותר בין שמחה . רגמת ישירות לנתינהומת, השמחה על ההצלה הגדולה

 .מצד הנותן והן מצד המקבל

 

 :ב"עא "כותבת הגמרא במסכת כתובות דף קי –מצד המקבל 

ִים ֵמָחָלב": )ב"י, ט"בראשית מ(שנאמר , ותר ממשקהו חלבטוב המלבין שיניים לחברו י: אמר רבי יוחנן" ּנַ  - "ּוְלֶבן ׁשִ

 ."אל תקרי ולבן שנים אלא וליבון שיניים

מתברך , כל הנותן פרוטה לעני, ואמר רבי יצחק'' :מוסיפה ואומרת ב"ע', בבא בתרא דף טהגמרא במסכת 

 .''והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות. בשש ברכות

מי שמשמח את העני עושה משהו חשוב יותר מאשר מתן . מה שחשוב באמת למקבל זה היחס כלפיו, רכלומ

 .עידוד שווה יותר מפרוטה, חיוך שאנחנו מעלים על פניו של העני טוב יותר מכוס חלב. עזרה חומרית

 

שסייענו , ןהידיעה שעשינו משהו נכו, הסיפוק. הנתינה לאחר היא מה שיוצרת שמחה אמיתית –מצד הנותן 

 .על האחר שזכיתי בוהטוב מ ההשמחה היא בהשפע .זוהי שמחה ראויה ואמיתית, לאדם הזקוק לכך

 

דסי נפטרה בראש . שמחהעל עיגולי הל "ובנוי על דבריה של דסי רבינוביץ ז, ר הנוכחי עוסק בנתינההשיעו

דסי התאפיינה בשמחה תמידית שהקרינה על כל מי . לאחר שנה של מאבק במחלת הסרטן, ז"השנה תשנ

 .שסביבה

, באה לבקר אותה משפחה עם שלושה ילדים, שלושה שבועות לפני שנפטרה, חולים-בביתכשדסי הייתה 

. כדי שלכולם יהיה שמח, לכל המחלקה לשירודסי ביקשה שילכו , שרו לדסי הם .ומתוכם שתי בנות תאומות

והיא , אמרו לה שהם לא הרגישו משהו מיוחד הם, כשהם חזרו .ותםאך דסי הצליחה לשכנע א ,לא רצו םה

  !?איך אדם יכול לא להרגיש את חשיבותה של השמחה .לא הבינה את זה

ובה היא מסבירה להם על עיגולי שמחה  והשאירה בתא הקולי הודעה, התקשרה אליהם הביתה דסיבערב 

 –גדלים מכל נתינה קטנה , מופיע בשיעור הנוכחיהסבירה דסי כפי ש, עיגולים אלו. שיש בלבו של כל אדם

 .פרח ומילה טובה, חיוך

 

 .נותנים לו ,יד שטכל הפו - לעומת זאת, בפורים. ידוע כי במהלך השנה כולה יש לתת לעני הגון

מתנות לאביונים . ולכן זהו יום בו השמחה פורצת גבולות, ללא גבול וללא חשבון פורים זה יום של נתינה

 .שמחים פעמיים .ות הופכים את כולנו לנותנים ולמקבליםומשלוח מנ

 

 למעבר לשיעור יש ללחוץ כאן
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