
 

 

, זה הוא הזדמנות לבירור עמוק של מהות ומשמעות המשפחה היהודיתהתאריך ה. שבט נקבע כיום המשפחהב' ל

 .הנתינה הייחודית שיש במשפחהשל ו

 .השיעור הבא עוסק בהכרת תודה בתוך המשפחה

 . כמובנת מאליה בילדים פעמים רבות נתפסת השקעת ההורים, לצערנו

, לבשל, חייבים לפרנסלכאורה ההורים  .ויבות של הורה כלפי ילדויהורים כמחהילדים חווים את הנתינה של ה

 .להיות שם בשביל ילדיהם כל הזמן, לעזור, לאהוב, לפנק, להשקיע בחוגים, לקנות בגדים

 . להם לכאורה אין אחריות על הבית! ?והילדים

ולא כמשהו , תפקידם ורים במילויתופסים זאת הילדים כעזרה לה, גם בבתים שיש בהם תורניות ומשימות, לרוב

 .בים אליו מעצם היותם שותפים בביתשהילדים מחוי

 .להיות נדירה יותר ויותר במסגרת הביתית" תודה"התנהלות זו הופכת את המילה 

שהם מקבלים  אף על פי, או למלצר שהגיש לו אוכל, והרי כל אדם מנומס יאמר תודה לנהג המונית שהסיע אות

די יום ימא על הארוחות שהיא מכינה לנו מאז מדוע איננו מודים לא. ירות שהם נותנים לנותשלום מלא על הש

 ?לחוג או לתנועת הנוער, או לא אומרים לאבא תודה על כך שהוא מקפיץ אותנו לבית הספר? ביומו

 

ים נתנו לילד ההור. מדגיש שלעולם לא יוכלו הילדים להחזיר את הנתינה של הוריהם) ג"מצווה ל(בעל ספר החינוך 

 .ואת כל יכולת קיומו, את חייו

ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי , שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, משרשי מצוה זו"

ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו . ים ואנשיםוקשזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אל, טובה

גם יגעו בו , כי הם הביאוהו לעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, בעולם

  ."כמה יגיעות בקטנותו

 

 . אך זה לא מספיק זה ראוי. על הילדים לכבד את הוריהם ולהביא תועלת בבית

 .אמירת תודה. הכרת הטוב !?לתת להוריובאמת ילד אז מה בכל זאת יכול ה

 .ההודיה היא אחד הדברים המרכזיים שיכולים ילדים לתת כערך מוסף להוריהם ולמשפחתם

 .הכרה שהדברים אינם מובנים מאליהם, מודעות להשקעה, אכפתיות, ההודיה יוצרת אווירה של הכרת הטוב

 .אווירה טובה ונתינה הדדית ,דבק פנימי בו ישהוא בית ש, בו הודיה ישבית ש

מכתב "כדבריו של הרב דסלר ב, והנתינה תגביר את האהבה, הרגלי ההודיה יעצימו את הנתינה מתוך שמחה

 ):37עמוד ' חלק א(" מאליהו

 , כאמור, וידבק אליו, וגם יהיה לו חלק בו, יאהב, כי לאשר יתן, אך יתבונן נא האדם"

   ."הוא רק מאשר טרם נתן לו ועוד לא היטיב עמו, ב לוכי זה אשר זר נחש, ואז יבחין ויבין

 

ושל  התודהולהכיר בעוצמתה של , כרת התודה בתוך המשפחהא הזדמנות לעורר ולפתח את היום המשפחה הו

 .דברים המשמעותיים ביותר שילד יכול לתת להוריו ולמשפחתוהערכה כה

 שבה השיחדווקא בתקופה , ולחינוך הילדים מחיםש שילוב של נתינה עם הודיה הוא הצעד הראשון לחיי משפחה

 .ממוקד בזכויות הילד

 למעבר לשיעור יש ללחוץ כאן
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