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דקלה יוספסברגחינוך מזוית אישית

צא 
מעצמך 

אחד העיקרים הגדולים של היהדות, המוזכרים בכל ספרי המוסר, ומהווים 
אבן בסיס ודרך בבנין הרוחני של האדם - הוא הנתינה. נתינה לבן הזוג, 
לילדים, לחברים, לקהילה, לכל עם ישראל, ובסופו של דבר גם לעצמנו 
)אנחנו לא בני אדם?( n מדוע המעבר מנטילה אישית לנתינה הוא כ"כ 

חשוב? איזו מטרה משרתת הנתינה? האם ניתן לתת רק באמצעות 
מעשים או גם באמצעים אחרים? כיצד נוכל לחנך את ילדינו לנתינה? 

n דקלה יוספסברג במאמר מיוחד לכבוד חודש סיוון, על האופן היחידי 
והבלעדי שבו נוכל לקבל את התורה ולהפנימה אל תוך חיינו 

במאמרו הידוע "מתן תורה", שואל הרב אשלג 
ייתכן  כיצד  יהודי:  לכל  מהותית  שאלה  זצ"ל 
רבי  שאמר  כפי  כמוך",  לרעך  "ואהבת  שמצוות 
עקיבא, "זה כלל גדול בתורה"? איך ייתכן שמצווה 
התורה  את  כוללת  לחברו,  אדם  שבין  זו,  יחידה 

כולה, על כל פרטיה ומצוותיה?
הבריאה  כל  תכלית  "...אשר  הרב אשלג:  משיב 
היא אשר הברואים השפלים יוכלו, ע"י קיום תורה 
עד  ומתפתח,  הלוך  מעלה,  מעלה  לילך  ומצוות, 

שיזכו להידבק בבוראם יתברך ויתעלה".
מטרתה  הרב,  עונה  בעולם,  האדם  עבודת 
מידותינו  את  להפוך  עלינו  בקב"ה.  דבקות  אחת: 
השואפות "לקבל לעצמם" נוחות ותענוג, כך שנהיה 
"על מנת להשפיע", דומים למידותיו של הקב"ה, 
שהוא כל כולו השפעה, נתינה והטבה. אבן הבוחן 
האם התקרבנו אל התכלית שלשמה אנחנו בעולם, 
בתפילה  בעבודה,  בלימוד,  מצב,  ובכל  עניין  בכל 
בכוונה  היינו  האם  תהיה,  העיסוקים  שאר  ובכל 

של "ואהבת לרעך כמוך", משפיעים ונותנים? האם 
לזולת?  להיטיב  התכוונו  האם  השני?  על  חשבנו 
מקבלה  "צורתנו"  את  שינינו  האם  ישראל?  לעם 

לעצמינו לצורה אלוקית של נתינה?
לחשוב,  שנהוג  כמו  להיות,  חייבת  לא  נתינה 
במחשבה  היא  שלנו  הנתינה  עיקר  במעשה. 
כדי  לחסד  מחסד  להתרוצץ  חייבים  לא  ובכוונה. 
שאנחנו  יומיומית  פעולה  כל  משפיעים.  להיות 
עושים בלאו הכי תוכל להפוך להשפעה אם נחשוב 
להתכוון  נוכל  שבת,  צרכי  בהכנת  אחרת.  עליה 
נוכל  תורה  בלימוד  קודש",  "לכבוד שבת  לעשות 
נוכל  כשאנו מתלבשים  ישראל,  כלל  לזכות  לכוון 
להתכוון לעשות את רצון השם, כדי לא להכשיל 
את הרבים, כשאנחנו עובדים נוכל לכוון לפרנסת 

בני ביתנו וכו'.

ואהבת לרעך כמוך
ספירת  במשקפיי  "מתבוננים"  אנו  אלו  בימים 

יום  שלנו.  והנתינה  ההשפעה  מידת  על  העומר 
ועוד יום אנו משתדלים במצוות שבין אדם לחברו 
עם  יחד  בשבועות.  התורה  את  לקבל  וממתינים 
זאת, במקביל, אנו מתאבלים על תלמידיו של רבי 

עקיבא שנפטרו בין פסח לעצרת.
מה הקשר בין השניים?

התורה  את  ולקבל  תורה  מתן  לחג  להגיע  כדי 
הנכספת, עלינו לשוב ולצאת, איש איש ממייצריו 
המשועבדים  פרטיים,  אנשים  מלהיות  האישיים, 
לכלל,  ולהפוך  שלנו,  האישית  ולנוחות  להרגלים 
זה  ומתחשבים  שדואגים  חורין,  בני  של  לעם 
עלינו  התורה,  לקבלת  ראוי  כלי  להיות  כדי  בזה. 
בלב  אחד  "כאיש  ישראל  עם  כללות  את  להרגיש 
המתוקנת,  בדרך  ישראל  לעם  ולהתחבר  אחד", 
כשאנחנו  הכלל.  טובת  על  אלא  חושבת  שאינה 
צורה" עם חי החיים,  "משווים  משפיעים, אנחנו 
לעומת זאת, אם איננו דואגים לאחר, מפני שאנו 
מתרחקים  אנו  בזה,  זה  כבוד  מספיק  נוהגים  לא 
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ואבלות.  מוות  של  במציאות  ונמצאים  מהבורא 
)מסכת  חז"ל  אמרו  מיתותא"  או  חברותא  "או 
תענית(... הנטילה העצמית מקטינה ומכבה אותנו, 
ולעומתה השותפות, החיבור והנתינה, משחררים 
אותנו מכבלי עצמנו ומקרבים אותנו אל הבורא.  

ממשיך ומסביר הרב אשלג במאמר "הערבות": 
"וזהו דבר הערבות אשר כל ישראל נעשו ערבים זה 
לזה, כי לא ניתנה להם התורה בטרם שנשאל כל 
אחד ואחד מישראל, אם מסכים הוא לקבל עליו 
הכתוב  בשיעור  הזולת,  אהבת  של  המצווה  את 
ואחד  אחד  שכל  דהיינו  כמוך"...  לרעך  "ואהבת 
כל  בעד  ולעבוד  לדאוג  עצמו  על  יקבל  מישראל 
אחד מחבריי האומה, למלאות את כל צרכיו, לא 
פחות משהוטבע באדם לדאוג בעד צרכי עצמו... 
ואחרי שכל האומה הסכימו פה אחד ואמרו נעשה 
ונשמע... רק אז נעשו ראויים לקבלת התורה, ולא 

זולת".
גם  הנקראת  רות,  מגילת  את  נקרא  בשבועות 

מהי  מכל  יותר  אותנו  המלמדת  החסד,  מגילת 
ערבות. "מגילה זו אין בה טומאה ולא טהרה, ולא 
איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר 

טוב לגומלי חסדים" )רות רבה ב', יד(.
אלימלך העשיר, שהפנה עורף לבני עמו, נפטר 
בקיצור ימים, ולעומתו רות, שהיתה ביתו של מלך 
מואב, ואמרה "עמך-עמי, אלוקיך - אלוקי", ובכך 
דבר  של  בסופו  הפכה  אישית,  נוחות  על  ויתרה 
המשיח,  יוצא  ממנו  המלך,  דוד  של  לאם-סבתו 
יותר מכל אדם  האדם שישפיע טוב לעולם כולו 

אחר.  

 תפילה ברבים
בתפילה,   - למניין  לקהילה,  תמיד  זקוק  יהודי 
בברית, בבר מצווה, בחופה או בלוויה, ולא בכדי. 
ההשפעה  הנתינה,  במידת  ניבחן  הוא  כך  רק 
והאהבה שלו. שימו לב שהתפילה השגורה כ"כ על 
פינו, מופיעה כולה בלשון רבים! "רחם נא עלינו", 

"ובנו בחרת", שמע ישראל השם אלוקינו...". גם 
כמו  תפילה,  של  עיקרה  עשרה,  שמונה  בתפילת 
וציוונו",  במצוותיו  קידשנו  "אשר  ברכה  בכל 
גם  "החזירנו"...  "רפאנו",  "השיבנו",  "חוננו", 
כשאנו מתפללים על חולה יחיד עלינו לכלול אותו 

"בתוך שאר חולי עמך בית ישראל"... 
של  צינור  שתהיה  ראוי  יהודי  של  תפילה 
חיים  רבי  שאומר  כפי  ישראל,  לכלל  שליחות 
כל  תכלית  "כי  החיים":  "נפש  בספרו  מוולוז'ין 
לאחריני".  להועיל  אלא  נברא  לעצמו  לא  האדם 
זו הסיבה שתפילות אישיות רצוי לבקש רק לאחר 
שאנו מתפללים על כלל ישראל, משום שאם אנו 
מהווים צינור של הטבה לכולם, תפילתנו מחוברת 
אנו  אם  ואדרבא,  יותר.  הרבה  ומקובלת  לכלל 
שפע  אותו  של דבר,  בסופו  כשליחים,  משמשים 
שמזומן לכלל יעבור חזרה דרכינו ו"ישטוף" וימלא 

גם את חסרוננו האישי. 
לנו  מורה  עניין  בכל  אלא  בתפילה,  רק  לא 
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התורה להקדים את טובת הכלל לטובתנו. כשאנו 
רוצים לאכול – עלינו לעשר תחילה את הפירות 
כמו  הלוי,  או  העני  על  ולחשוב  החלה,  את  או 
שנעשר את שכרינו. כשאנו רוצים לברך - הברכה 
שלמה רק בשניים, כשאחד מברך והשני עונה אמן. 
על  חותם  הוא   - החופה  תחת  עומד  כשהאיש 
כתובה ומתחייב לאשתו שידאג לכל צרכיה. בנוסף, 
הוא שובר את הכוס זכר לחורבן בית המקדש, על 
מנת להצטער בצער הכלל. בפסח, כמו בכל סעודת 
חג או מועד, מצווה עלינו להקדים ולתת "סעודת 
עניים", "כל דיכפין ייתי וייכול". בעל השדה מחויב 
אינו  ביהדות  המלך  ואפילו  ופאה,  שכחה  בלקט 
בעל שררה כמלכי אומות העולם, אלא אדון מלשון 
זה  נשענים עליו,  "אדני החלון" - האדם שכולם 

שמסוגל לתת לעם שלם.
האישיים  מהמייצרים  לצאת  רוצים  אנחנו  אם 
מהטבעים  מעצמינו,  חורין  בני  ולהיות  שלנו 
ומההרגלים שלנו ולהיות כלי ראוי לקבלת התורה, 
גדול  בשופר  "תקע  ישראל:  לעם  להצטרף  עלינו 
לצאת  כדי  גלויותינו"...  לקבץ  נס  ושא  לחרותינו 
חלק  ולהרגיש  להתקבץ  עלינו  אישית  לחירות 
או  "העצמה"  כמו  שגורים  מושגים  מהכלל. 
"הגשמה אישית", טובים ונכונים רק אם הם מנוף 
של נתינה ושליחות. אם אני לוקח לעצמי – אני 
מתעצם,  אני  נותן,  אני  אם  אבל  במייצר,  עדיין 
בורג  יוצרי...  עם  צורה  ומשווה  משתפר  נבנה, 
אותו  נתקין  אם  אבל  ערך,  חסר  הוא  כשלעצמו 
בארון של ספר תורה, או להבדיל בבניין או חללית, 
לעולם  הכלל  כי  ימלא את תפקידו האמיתי,  שם 

גדול וחשוב מסכום פרטיו.
חשוב לזכור שעל האדם לדאוג לעצמו, לצרכיו 
האישיים, הפיזיים והרוחניים, ואל לו להזניח את 
ואנו  קודמים",  ביתך  "עניי  כישוריו.  או  רצונותיו 
העניים הקרובים ביותר לעצמנו. הנתינה לעצמנו 
חשובה מאד, אך כל זאת בדרך מתוקנת ולא ממקום 
במרכז,  עצמנו  שימת  ומתוך  לעצמנו  נטילה  של 
עצמנו  כלפי  חובתנו  עשיית  של  ממקום  אלא 
)בנוסף לשאר האנשים שאנו מופקדים לדאוג להם 

ולשלומם(, וכחלק מציווי ורצון הבורא. 

ומה בקשר לחינוך?
כשנחזור ונתבונן על תפיסת החינוך שלנו כיום 
כחברה, נגלה לעיתים תפיסת עולם הפוכה. האם 
לתפיסה  קבוצתית,  לחשיבה  שואף  שלנו  החינוך 
בה הפרט הוא חלק מכלל, לתפיסה בה "אני" הוא 
חלק מ"שלם" ועליו מוטל לשרת ולדאוג לו? האם 
במרכז,  הילד  את  ממקם  לא  היום  שלנו  החינוך 
כך שייתבע ללא הרף את זכויותיו במקום שיזיע 
לא- פרצים  רוחות  חדרו  לא  האם  חובותיו?  על 
והחשוב  החינוך הטהור  ליבו של  אל לב  יהודיות 
ללא  בו הקבוצה מבקשת  ויצרו מצב  כל-כך,  לנו 

הרף לשרת ולרצות את היחיד? 
"הילד שלי מרגיש שאין לו מקום במשפחה...", 
"אין  אמא...",  עם  איכות לבד  לשעת  זקוק  "הוא 

לי זמן להקדיש לכל ילד". עד כמה שיהיו הדברים 
מקובלים ונשמעים, הם לא באים מהמחנה שלנו. 
לו  ויש  ומיוחד  יחיד  אחד  לעולם  הוא  יהודי  כל 
"אות" משלו בתורה, אבל יחודיותו מטרתה לבנות 
את הפסיפס הססגוני של עם ישראל, כפי שאות 
לאותיות  תצטרף  אם  אלא  קיום  חסרת  לבדה 

נוספות ותשלים מילה. 
אומרת ההגדה על הבן הרשע "ולפי שהוציא את 
עצמו מן הכלל כפר בעיקר"... אם אנו מעוניינים 
שמבקש  יהודי,  להיות  שלנו  הילד  את  להביא 
של  עשה  מצות  עצמי  על  מקבל  "הריני  בבוקר 
העיקר,  שזה  לדעת  עלינו  כמוך",  לרעך  ואהבת 
ולהתייחס אליו כאל חלק מקבוצה. לילדים שלנו 
לי"  "חייבים  ותחושת  זכויות  מדי  יותר  היום  יש 
ו"מגיע לי", ומעט מאוד אחריות, חובות והרגשת 
שותפות ונשיאה בעול. מתי וכיצד ילמדו "לצאת 

מעצמם" ולהיות ל"עם"? 
* * *

אשה  סיפרה  חוג,  בתחילת  שנים,  מספר  לפני 
עם "סוללה" של ילדים קטנטנים וצפופים, שפנתה 
לייעוץ אצל אשת מקצוע "לא משלנו" כי חששה 
שאין לה מספיק זמן לילדים ושהדבר עלול לפגוע 
להפסיק  לה  ייעצה  אשה  אותה  כשיגדלו...  בהם 
מיד את הלידות הצפופות כי "בקצב הזה הילדים 
יזדקקו לפסיכולוגים"... שוחחנו בחוג על כך שזוהי 
זכות לגדול בבית שבו כל הזמן צריכים להתגמש, 
לוותר ולחלוק, בית שבו ישנים צפוף, מחכים בתור 
למקלחת, מתחלקים בממתקים ואמא ואבא תמיד 
את  אשה  אותה  סיכמה  החוג  בסיום  עסוקים... 
השינויים שחלו בבית ולבסוף סיפרה בהתרגשות: 

"והכי חשוב - אני בהריון!"...
חוג,  בכל  מחדש,  פעם  כל  לשמוע  מצער  כמה 
איך דעות "מיובאות" של "הילד במרכז", גורמות 
תינוק  יולדות  כשהן  אשמות  להרגיש  לאימהות 

חדש.
אבא  בה  שיש  כך  המשפחה  את  ברא  הקב"ה 
הכי  שזה  משמע  ילדים,  והרבה  אחת  אמא  אחד, 
זצ"ל  איש  החזון  פעם  כשנשאל   - ואדרבא  טוב! 
למרות  כי  ענה  יחיד,  בן  שהיה  שידוך לבחור  על 
יחיד,  כבן  שגדל  בגלל  עדיין,  מצויין,  שהבחור 

העניין דורש ברור נוסף...

ובבית הספר
במיוחד חדרה התפיסה הפרטנית לבית הספר. 
על  מקשות  הגדולות  ש"הכיתות  לנו  נדמה 
פרטנית"  ללמידה  זקוק  ש"הילד  או  התלמידים" 
)דבר שהיה פעם נדיר וכיום נחלת הרבים(, ובכך 
מלמדים אותו ש"הכתה מפריעה לך והיא רק פשרה 
מצערת... אם היה באפשרותנו היינו מצמידים לך 

מורה פרטית כל היום...".
לב  תשומת  מספיק  אין  ש"לילד  לנו  נדמה 
את  להתנות  אותו  מדריכים  אנו  וכך  אישית" 

תחושת השייכות שלו באחרים.

נדמה לנו ש"המורה לא מסתדרת עם הילד שלי" 
וכך אנו מלמדים אותו שכדי שירגיש טוב, העולם 
חייב להשתנות ואילו הוא יכול להישאר פאסיבי...
נדמה לנו ש"המורה צריכה להתאים את עצמה 
לכל ילד בהתאם לצרכיו", וכך במקום שהתלמיד 
יתאים את עצמו ויצטרף לכללים ולדרישות ובכך 
לומד,  הוא  שמים,  ויראת  לענווה  ויתחנך  יצמח 
להקב"ה  לו  "אין  בה  התורה  לתפיסת  בניגוד 
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" )ברכות(, שהוא 

במרכז ושהכללים והדרישות הם עניין גמיש...  
היא  אבות(,  )פרקי  שלך"  שלך   – שלך  "שלי 
אבל  לתלמידינו,  לשנן  טורחים  שאנחנו  סיסמא 
כי  הקיר  על  כפלקט  תלויה  אותה  משאירים 
החשיבה הפרטנית מדלדלת את היכולות של הילד 
למצוא בעצמו את חלקו בשיתוף פעולה עם הכלל, 

בהם ייעזר כל ימי חייו.
* * *

תלמידה  על  מורה  סיפרה  מורים  בהשתלמות 
לנהל  ורוצה  השיעור  למהלך  א' שמפריעה  בכתה 
את הכתה במקומה... "ייתכן שהיא זקוקה ליותר 
כדאי  לא  "האם  אמרה,  מאחרים...",  לב  תשומת 

לתת לה את הבמה כדי שתרגיש מסופקת?".
"כרגע", עניתי, "היא אכן חושבת בטעות שהיא 
קיימת "על תנאי". היא חייבת להיות ה"בוסית" כדי 
להרגיש חלק מהכתה. כשאת נותנת מקום ותוקף 
במקום  "לקבל"  לומדת  היא  הזו,  המפריעה  לדרך 
יכולה לאפשר  ו"לתת". את  פעולה  ללמוד לשתף 
לה להשתחרר מהתנאי הקיומי המפריע הזה אם 
לא תתני לה לנהל במקומך את השיעור. תתייחסי 
אליה כמו לכולם ותראי אותה כחלק שווה לגמרי 
מהכתה. מכיוון שלהיות חלק מהכלל הוא קיומי, 
לצאת  המוטעה,  המקום  את  לעזוב  "תאלץ"  היא 

מהמייצר האישי שלה ולחשוב על טובת הכתה. 

שבועות – להיות חלק מהכלל 
חג שבועות מגיע כסיום ושיא למהלך משמעותי 
ממצרים  יוצא  יהודי  כל  בו  בפסח,  שתחילתו 
לחלק  והופך  הבייתית,  מהנוחות  מ"בית עבדים", 
מעם ישראל, כתפיסת עולם. רק אז נוכל להתקרב 
קיבול  כלי  ולהיות  במידותיו  להידבק  הבורא,  אל 

מתאים וראוי לקבלת התורה הקדושה.
שנולדו.  מרגע  מכלל,  חלק  הם  שלנו  הילדים 
מעמדת  להשתחרר  להם  לאפשר  רוצים  אנו  אם 
כי הנתינה  לי" המצמצמת, עליהם לדעת  ה"מגיע 
לזולת ותחושת המחויבות לכלל, ורק היא, תביא 
אותם למלא את ייעודם בעולם כי "ואהבת לרעך 

כמוך, זהו כלל גדול בתורה".  

הורים  מנחת  ילדים,   6 ל-  אם  הינה  הכותבת 
הורים  חוגי  ומעבירה  שפר,  בגישת  מוסמכת 

והרצאות בנושא חינוך ילדים.
diklajo@gmail.com :לתגובות
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