
 

, תתאריך זה הוא הזדמנות לבירור עמוק של מהות ומשמעות המשפחה היהודי. שבט נקבע כיום המשפחה' ל

 :ב יםעוסק יםהבא יםהשיעור. והנתינה הייחודית שיש במשפחה

דוגמא זו של עולם החי . תנות דוגמאות ממשפחות מעולם החיוכמשל ני ,משפחהרגשות בין בני ה :'תה איכ

 .דיות של המשפחה האנושיתמדגישה את הייחו

וגם לה , לחלוקת התפקידים בבית יש רובד ראשוני ובסיסי של סדר אנושי. חלוקת תפקידים במשפחה: 'תה ביכ

 .יש למשפחה היהודית משמעות עמוקה יותר, בנוסף לרובד ראשוני זה. חשיבות רבה

הפעילויות שבני , ם שלהלכל משפחה ההווי והתחביבי. פעילויות המשותפות לכל בני המשפחה :'תה גיכ

 .המנהגים והמסורות, המשפחה נהנים לעשות יחד

ילדים נחשפים . המאפשרים השוואה בין המשפחות השונות, התרבות שלנו מאופיינת בחשיפה ופתיחות גדולים

שטוש האהבה הטבעית הקיימת טלמה שעלול לגרום לקנאה ו, חבריהםיותר ויותר לנורמות והרגלים בבתים של 

  .במשפחה

 :)37עמוד ', חלק א( הרב דסלר במכתב מאליהו כפי שכותב, נתינה היא הדלק לחיי משפחה מלאי אהבה

 , כאמור, וידבק אליו, וגם יהיה לו חלק בו, יאהב - תןיכי לאשר י, אך יתבונן נא האדם"

 "  היטיב עמו הוא רק מאשר טרם נתן לו ועוד לא, כי זה אשר זר נחשב לו, ואז יבחין ויבין

והילדים לא , ההורים מחוייבים לניהול הבית וביצוע המשימות. ים רבות נתפסת המשפחה כמובן מאליופעמ

, אצל השכנים המבוגרים, בתנועת הנוער, ילדים יכולים להתנדב בכיתה. רואים ערך בסיוע ונתינה בתוך הבית

. ית אינה נתפסת כנתינהיה כזו בתוך הביעש" משום מה. "בסיוע לילד מכיתה נמוכה יותר ועוד, במועדונית

אנחנו לא חשים את חשיבות הנתינה כפי שהיא באה לידי ביטוי עם , כשהאח הקטן מבקש עזרה בשיעורי הבית

 ...הבן של השכנים

ולהבין שנתינה זו היא שתעורר את הקשר , לרצות לתת במסגרת המשפחתיתעלינו לעודד את התלמידים 

 ...נאהב אותם יותר, ככל שניתן לאחים שלנו .והאהבה

 .נתינה במסגרת המשפחתיתבהקשר של , ישנה נקודה חשובה נוספת

חובות "בהקשר של יום המשפחה ל, נכון להקדיש זמן, "זכויות הילד"דווקא בתרבות בה השיח המרכזי הוא על 

 ".הילד

. בים בכבוד הורים ובמוראםהילדים מחוי. מצוות כיבוד הורים מכוונת אותנו לחובות הילדים כלפיה הוריהם

, כל נשיאה בנטל המשפחתי וסיוע במטלות הבית. משקהו ועוד, מאכילו: יה ממשית כגוןיחובה זו מתרגמת לעש

 .הן חלק מהנתינה המהווה את חובת הילד כלפי הוריו וכלפי משפחתו

ההורים נתנו . את הנתינה של הוריהםמדגיש שלעולם לא יוכלו הילדים להחזיר ) 'מצווה לג(בעל ספר החינוך 

 .ואת כל יכולת קיומו, לילד את חייו

ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי , שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, וה זוומשרשי מצ"

תן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו יושי. הים ואנשיםושזו 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

 

ולשמוח כל אחד , לחזק את האהבה, יום המשפחה היא הזדמנות לעורר ולפתח את הנתינה בתוך המשפחה

 .במשפחתו הייחודית

 למעבר לשיעור יש ללחוץ כאן
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