
ארושן חקת ג' תמוז תשפ"א

תרי"ג מצוות - תרי"ג 
הזדמנויות!
שלום וברכה מורי ורבותי!

תרי"ג מצות נתן לנו הקדוש ברוך הוא,

שש מאות ושלוש עשרה מצוות.
זה לא יותר מידי?

את  לזכות  הוא  ברוך  הקדוש  "רצה 
תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל, 

ומצוות" )מכות פ"ג מט"ז(,
אבל מה זאת אומרת?

שש  לכאורה,  קבלנו,  בפועל  אנחנו 
מאות ושלוש עשרה "מטלות",

שש מאות ושלוש עשרה דברים שהם 
"כבדים" עלינו!

איפה השמחה?

איפה ההתלהבות?

מה גורם לבן אדם שמחליט להתחזק 
ורוצה ממחר להעמיס על עצמו מצוה 

אחת נוספת,
אתגר אחד נוסף,

בצורה  באמת  זה  את  מקבלים  איך 
של "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את 

ישראל", ולא רצה, חלילה, "לדכא",
לא חלילה וחס גרם לנו לתחושה קשה 

יותר?
שימו לב טוב מורי ורבותי!

מסלול  לאותו  שקמים  אנשים  ישנם 
חיים,

לאותה התחלה ולאותו סוף.
ישנם כאלה שרואים כל יום כאתגר,

כל יום כמלחמה,
כל יום כמשהו שקשה לשרוד.

וישנם אחרים שבסוף כל יום מציינים 
לעצמם "נצחתי!".

שכל  להיות  יכול 
מאותם  אחד 
עבר  אנשים 
אותם  את 
ה  ש י מ ח

משברים,
אותן  את 
בעיות ואת אותם 

קשיים.
כולם יוצאים בסוף מאותם משברים,

השאלה היא, על מה אתה מסתכל?
האם על המשבר, או על הנצחון?

על  או  הקשה,  ההתחלה  על  האם 
ההצלחה שלאחר מכן?

אם קמת בבוקר על דעת לנצח,
עומדים  אתגרים  כמה  משנה  לא 

בפניך,
המנצח  להיות  דעת  על  קם  אתה  אם 

הבא,

שם אתה מקבל את הכחות.

אם אתה מסתכל על תרי"ג מצות כעל 
תרי"ג "בעיות",

שם אתה מתחיל להסתבך,
שם מתחילים הקשיים.

אם אתה רואה אותם כפתרונות,
כאן מתחיל הפתרון,

מתחילה ההצלחה,
כתרי"ג  זה  את  רואה  אתה  ואם 

"הצלחות",
הזדמנויות  עשרה  ושלוש  מאות  שש 
שנתן לי הקדוש ברוך הוא להתרומם, 

להתעלות, להיות אדם טוב יותר,
אדם מושלם יותר,

יותר  הרבה  שדומה  הבא  המישהו 
למלאך מאשר לאדם,

משם אתה מקבל את הכחות.

ענין של הסתכלות,

אבל הסתכלות שמשנה חיים.
ברוכים תהיו!

שני חקת ד' תמוז תשפ"א

הפתעה: זהו הגודל האמיתי 
של היצר הרע שלך

שלום וברכה מורי ורבותי!
ע"א(  )נ"ב  סוכה  במסכת  הגמרא 
לבוא,  שלעתיד  אותנו"  "מעדכנת 

כאשר יבוא מלך המשיח,
את  הוא  ברוך  הקדוש  יקח 

השטן וישחט אותו לעיני כל ישראל.
אבל אז יקרה משהו מעניין –

גם הצדיקים וגם הרשעים ישבו וימררו 
בבכי.

יראה  שהשטן  מכיון  יבכו  הצדיקים 
בעיניהם כהר גדול מאוד,

עולם! איך  של  יאמרו: "ריבונו  והם 
זכינו וניצחנו הר גדול כל כך?".

לעומתם,
יראה  בעיניהם  כי  יבכו,  הרשעים 

השטן כחוט השערה,
והם יבכו ויאמרו: "איך לא ניצחנו את 

חוט השערה הדקיק הזה?".

ואני שואל אתכם מורי ורבותי!
במה מדובר כאן?

האם באמת השטן גדול או קטן?
שמן או רזה?

רחב או צר?

שישחט  שטן,  שאותו  יתכן  איך 
לעתיד  הוא  ברוך  הקדוש  של  בידיו 

לבוא, במהרה בימינו אמן,
כמו הר,יהיה בעיני אלו גדול כל כך 

דקיק  אלו  ובעיני 
כחוט השערה?
התשובה היא,

יש  שלשטן 
הגודל  את 

המדויק שלו,

משהו  יהיה  הוא 
גובה  של  בממוצע 

ר שני מטר ורוחב ועומק של  ט מ
אחד בלבד.

אבל ה"מקרר" הזה שיהיה בפניהם של 
הצדיקים והרשעים,

יראה בעיני הצדיקים כהר גדול,
ובעיני הרשעים כחוט השערה.

כי כאשר הצדיק התמודד מול היצר 
הרע, הוא תמיד אמר לעצמו:

קופץ  אני  אותו?  לנצח  הבעיה  "מה 
והנה אני נהיה חדש!",

"אני מצליח לחמוק מהעבירה",
"אני מצליח לקום בזמן לתפילה",

בכוונה  תפילין  מצליח להניח  "אני 
ולהשקיע בלימוד התורה הקדושה".

לעומתו, הרשע אמר:
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"אוי אוי אוי כמה היצר הרע גדול!"
"אני לי כח בשבילו",

"אני לא יכול לו!",

אני לא מסוגל לו!".

יצר  את  ראה  רוחו  שבעיני  הצדיק, 
הרע כקטן כל כך,

הוא  מקרר  בפניו  רואה  הוא  כאשר 
גדול, איך  בהר  הוא  אומר: "המדובר 

זכיתי וניצחתי אותו!".

לאותו  שהתייחס  לעומתו,  הרשע 
"מקרר" כאל נפיל, שאי אפשר לאמוד 
את ארכו ואת רחבו, ומראש התייאש 

והפסיד במלחמה,
אומר לעצמו: "בסך הכל מדובר כאן 

במקרר! הייתי יכול לנצח...".
זה אומר שסוד ההצלחה של הצדיקים 

הוא,
דעת  על  מגיעים  מראש  הם  כאשר 

לנצח,

מראש הם מגיעים על דעת להתגבר,
לעצמם: "אם  אומרים  הם  מראש 
המדהים  האתגר  את  בפני  העניק  ה' 

והנפלא הזה, כנראה שאני יכול לו".
וזהו סוד ההצלחה.

בהצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!

לשייש חקת ה' תמוז תשפ"א

תדהמה: מה גרם לשטן 
להתגלגל מצחוק?

שלום וברכה מורי ורבותי!
הוא  ברוך  הקדוש  ראה  אחת  פעם 
בשמי רום את השטן מתגלגל מצחוק.

הוא: "מה  ברוך  הקדוש  אותו  שאל 
מצחיק כל כך?",

יכל  ולא  צחוק  מרוב  השתנק  השטן 
לענות.

"נרגע"  הוא  לאחר מספר דקות  אבל 
ואמר לקדוש ברוך הוא:

באחת  למטה,  שם  הללו,  "בדקות 
הורים  שני  יושבים  ישראל,  מערי 
ומסכמים כמה יתן כל אחד לבנו ולבתו 

לרגל החתונה הקרבה ובאה".
הוא: "ומה  ברוך  הקדוש  אותו  שואל 

מצחיק כל כך?".
אומר לו השטן: "ריבונו של עולם! אין 

לאנשים הללו "גרוש על הנשמה",
כל אחד מהם בקושי גומר את החודש,
בן  ילדים,  מספר  יש  מהם  אחד  לכל 

פורת יוסף ובלי עין הרע, רב מאוד!
על שני  ומתחייב  האחד  יושב  והנה 
חדרים, וחברו על שני חדרים נוספים,

האחד על חצי חתונה, וחברו על החצי 
השני.

מתחייב  מהם  ואחד  אחד  כל  וכן 
על ריהוט ומוצרי חשמל,

בעוד שאין להם פרוטה לפורטה.
יש לך דבר מצחיק יותר מזה?", שואל 

השטן את הקדוש ברוך הוא.
אומר לו הקדוש ברוך הוא ברצינות:

"אמור נא לי שטן יקר,
מה כתוב בראש הדף עליו חתמו שני 

האבות המדהימים הללו?".
'זכרון  כתוב  הדף  לו: "בראש  אמר 

דברים'".
הוא: "שים  ברוך  הקדוש  לו  אומר 
יותר! מה כתוב מעל המילים  לב טוב 

'זכרון דברים'"?
במסמך  השטן  פעם  שוב  מציץ 
כתובה  למעלה  ימין  לו: "בצד  ואומר 

המילה בס"ד, בראשי תיבות".
את  הוא  ברוך  הקדוש  שואל 
השטן: "ומה פירושן של המילים בס"ד, 

בראשי תיבות?".
הוא  השטן: "המדובר  לו  אומר 
'בעזרתו  שפירושו  דשמיא',  'בסיעתא 

של הקדוש ברוך הוא'".
אומר הקדוש ברוך הוא לשטן:

על  ובונים  עלי,  סומכים  הם  "אם 
העזרה שלי, ברור שאני אעשה זאת".

בשם  רוזנפלד  אשר  הרב  לי  ואמר 
האדמו"ר מצאנז הקודם בעל ה'שפע 

חיים',
הדור  מגדולי  אחד  בשם  שאמר 

הקודמים:
שכאשר  הורים  לאותם  להם  "אוי 
זוכים לחתן את בניהם, אינם רוכשים 
המשפחה  בני  ליתר  חדשים  בגדים 

מחמת חסכון".
הוא:  ברוך  הקדוש  לך  אומר  כי 
"הענקתי לך ברכה, הענקתי לך שמחה,
את  לך  הענקתי  שגם  עלי  תסמוך 
והמדהימים  המתאימים  המזומנים 
בהוצאות  לעמוד 

הללו".
לך  העניק  אם 
ברוך  הקדוש 

הוא עוגה –
אותה  תאכל 

בלב שלם,
עליו  תסמוך 
העמיד  שהוא 
בפניך גם את האתגר וגם את הפתרון,

ויחד מובילים לניצחון הגדול,
ברוכים תהיו!

רביעי חקת ו' תמוז תשפ"א

זה מדהים עד כמה אנחנו 
לא עירניים לטוב שסביבנו

שלום וברכה מורי ורבותי!
פסחים  במסכת  הקדושה  והגמרא 
)קי"ח ע"א( "מעדכנת" אותנו שכאשר 

אדם מפסיד משהו,
לו  שניתן  משהו  בעצם הפסיד  הוא 

במתנה.

דברי  את  הגמרא  אומרת  כך  ועל 
ְלעֹוָלם  ִכּי  טֹוב  ִכּי  ַלה'  הפסוק: "הֹודּו 

ַחְסּדֹו" )תהלים קלו, א(.
כלומר,

כאשר  גם  משהו,  לך  חסר  כאשר  גם 
את מפסיד משהו,

שאתה  משהו  הפסדת  לא  בעצם 
היה  זה  כי  קיבלת,  או  נטלת  לקחת, 

מגיע לך,
מהקדוש  כמתנה  זה  את  אלא קיבלת 

ברוך הוא,

ואת אותה מתנה הוא לקח לך.
בין אם מדובר בכסף, ובין אם מדובר 

בדברים אחרים.
ברוך  מהקדוש  שקיבלנו  מתנות  אלו 

הוא.

אז בטרם אתה מתאונן או מתלונן על 
מה שנלקח ממך,

התקופה  תודה על  תזכור לומר 
הארוכה והיפה שנהנית מאותו דבר.

מאיתנו,  אחד  לכל  אומר  בעצם  זה 
שמי שמסתכל נכון על החיים,

האשה,  את  העבודה,  את  רואה  לא 
את הילדים, או את כל מה שמסביבו, 

אפילו לא את הבריאות,
כמשהו מובן מאליו.

בוקר  מידי  עצמו  את  לוקח  אלא 
ואומר: "כמה מתנות קיבלתי מהקדוש 

ברוך הוא ביום הזה:

מקום לימודים מסודר,
מקום עבודה,

אשה, ילדים, בעל, נכדים,
שמתחדשת  מתנה  זו  לי  שיש  מה  כל 

מידי יום,

ומידי בוקר, אני מופתע ומודה לקדוש 
ברוך הוא על המתנה הזו.

יודע לומר: ברור לי שלפי מעשי  אני 
לא היו מגיעים לי כל האוצרות הללו,

אבל אתה, אבינו מלכנו, בטרם היותך 
מלכנו אתה קודם כל אבא,

לנו  מעניק  אתה  אוהב  אבא  ובתור 
המדהימות  את המתנות  יום  מידי 

והיפות הללו".



לאסון  להגיע  צריך  לא 
אילו  להבין  בכדי 
קיבלנו  מתנות 
ברוך  מהקדוש 

הוא,
להיפך,

בימים  דווקא 
שקטים ושלווים,

להתלונן,  במקום 
במקום להתאונן,

ציפיות  על  סיפורים  לספר  במקום 
שלא מומשו,

תעצור!
ימינה ושמאלה ותראה מה יש  תביט 

לך,

הללו תודה  הדברים  על  לומר  תזכור 
רבה לקדוש ברוך הוא,

ותבין שאין מקום לצער,
אין מקום ליגון,

ואין מקום לדיכאון.
ראש  ועד  רגל  מכף  מוקף  אתה  כי 
בסביבה תומכת ואוהבת ובדברים שכל 
אחד מהם הוא בעצם מתנה אישית של 

הקדוש ברוך הוא אליך.

בהצלחה רבה לכולנו באחד ממבחני 
החיים המדהימים והיפים ביותר,

וברוכים תהיו!

חמייש חקת ז' תמוז תשפ"א

זוג בלי מדריך כמו רכב בלי 
מוסך = אסון!
שלום וברכה מורי ורבותי!

הבית  שלום  של  היום  חמישי,  יום 
שלנו!

פעם ניגש אדם לחברו וסיפר לו שהוא 
רכש רכב חדש,

הוא סובל  שנים  שלוש  ובמשך 
מהרכב הזה כי מהרגע שהוא רכש 

אותו:
כל הזמן הרכב מרשרש,

כל הזמן הרכב רועד,
והנסיעה ברכב הופכת לסיוט.

כעת  מהרכב,  סבלתי  שנים  "שלוש 
הגיע הזמן להיפרד ממנו",

כך אמר הנהג לחברו.
שואל אותו החבר: "שלוש שנים הרכב 

אצלך, כמה פעמים ביקרת במוסך?"
"כמה פעמים התלוננת בפני החברה 
ממנה רכשת את הרכב, על הרעידות 

ועל הרעשים?
על  המוסך  בפני  ציינת  פעמים  כמה 

הזוועה שבנהיגה ברכב הזה?".

אומר לו החבר: "מעולם לא התלוננתי! 
מעולם לא אמרתי!

הזמן  והגיע  סבלתי  שנים  "שלוש 
להיפרד".

אומר לו החבר: "יקירי!
למוסך,  ברכב, פונים  בעיה  שיש 

מבקשים לטפל בעניין,
או  ושקטה,  שלווה  לנסיעה  וזוכים 
לחילופין, לביטוח שמחליף חלקים או 

את הרכב כולו".
זה נכון לגבי רכב,

וזה נכון לגבי כל דבר אחר.
וזה נכון בעיקר כלפי חיי הנישואין.

ישנם כאלו שמגיעים ומספרים לך עד 
כמה הם סובלים מחיי הנישואים הללו,
חמש שנים, עשר שנים, עשרים שנה 

ואפילו הרבה הרבה יותר.
אתה מנסה להבין מתי הם ניסו למצוא 

באמת פתרון אמיתי לבעיה,
למישהו  לרב,  ליועץ,  פנו  הם  מתי 
הבעיה  את  ויגלה  יחד  איתם  שישב 

ויחד יוביל אותם לפתרון,
ניסיון  היה  לא  מגלה שמעולם  ואתה 

כזה,

אתם בעצם סתם סובלים עשרים שנה!

אתה לא היית ביום היוולדך חתן טוב, 
כלה  היוולדה  ביום  היתה  לא  ואשתך 

טובה,
ישנם כאלה שזה בא להם בקלות יותר,
שבאו  אלו  במיוחד  כאלה,  וישנם 
מקהילות  או  מסוימות  ממשפחות 
מסוימות, שזה מגיע להם קשה בהרבה 

יותר,
מחנכים  לא  בהם  במקומות  בעיקר 
נכון כיצד יש להתנהג לאחר הנישואין.
שם,  נמצא  אתה  אם 

אם יש לך בעיה,
אל תנסה לפתור 

אותה לבד!
כי אם היית יודע 
את  לבד  לפתור 
הזו, היא  הבעיה 
היתה  לא  מראש 
אצלך  מתרחשת 

בבית.
אם זה קרה,

את  ורעייתך,  שאתה  אומר  זה 
ובעלך, הולכים יחד לאדם המוסמך,
למישהו ששמעתם עליו המלצות,

ויחד מנסים לפתור את הבעיה.
כי כאשר לא מגיעים למוסך,

לפתור  ניתן  לא  לעולם,  אבל  לעולם, 
את הבעיות של הרכב.
בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

ישיש חקת ח' תמוז תשפ"א

כנראה שגם כישרון הוא 
עניין של בחירה

שלום וברכה מורי ורבותי!
ערב שבת שלום,

שבת פרשת חקת.
הגמרא במסכת נדה )ט' ע"א( אומרת 

על שלמה המלך שאמר:
ִמֶמִּנּי"  ְרחֹוָקה  ְוִהיא  ֶאְחָכָּמה  "ָאַמְרִתּי 

)קהלת ז, כג(,
פרשתנו,  נשוא  על  בדיוק  דיבר  והוא 

הלא היא הפרה האדומה.
אמר שלמה המלך לקדוש ברוך הוא:

השכל,  כל  עם  עולם!  של  "ריבונו 
החכמה והבינה שהענקת לי,

חכם  שאני  עלי  שהעדת  זה  כל  ועם 
יותר מכל בני קדם )מלכים א ה, י(,

)שם  כמוני  חכם  יהיה  ולא  היה  ולא 
שם, יא(,

של  סודה  את  להבין  זכיתי  לא  עדיין 
הפרה האדומה.

איך היא מטהרת, איך היא מטמאת, 
מהנוגעים  אחד  לכל  גורמת  היא  איך 
בה משהו אחר מעבר למה שהיה לפני 
אפר  עם  המינימלי  המגע  או  הנגיעה 

הפרה האדומה.
אבל רק שניה!

ֻחַקּת  "ֹזאת  במילים  רבינו  משה 
ַהּתֹוָרה" )במדבר יט, ב(,

קורה,  מה  הוא  ברוך  מהקדוש  הבין 
והמדרש )במדבר רבה, י"ט( אומר שה' 

אמר למשה רבינו:
הפרה  של  סודה  יודע מה  "אתה כן 

האדומה!
שהיה  המלך,  ששלמה  יתכן  איך  אז 
יותר  חכם  בכתובים,  העדות  לפי 

ממשה רבינו,
לא הצליח להבין זאת?

וגם אם נאמר שבאמת הקדוש ברוך 
הוא גילה למשה רבינו ולכן הוא ידע,

ואילו לשלמה הוא לא גילה.

עד  אדם  מכל  כחכם  שלמה  עדיין, 
היה  לא  שהוא  המפרשים  שכותבים 
רק חכם יותר מכל האנשים שהיו לפניו 

ואחריו,
אלא גם אם היית לוקח את המוחות 

של כולם ואת השכל של כולם,
עדיין שלמה לבד בחכמתו היה מכריע 

את הכף.

איך יתכן שהוא לא הבין זאת לבד?
מורי  משמעית,  חד  היא  התשובה 

ורבותי!
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משה רבינו הבין בדיוק כמו שלמה את 
סודה של הפרה האדומה.

ניסה  לא  לשלמה, הוא  בניגוד  אבל 
להבין איך זה עובד,

הוא לא ניסה להבין איך "הכרומוזומים" 
או  המיטהר  על  משפיעים  הפרה  של 

על המיטמא ממנו.
פשוט במקום זה הוא 

אמר:
"ריבונו של עולם!

החלטת  אתה  אם 
שהיא מטהרת את 
זה ומטמאה את זה,

זה מה שיקרה!

אתה  שאם  כפי  בדיוק 
והסוכר  מלוח  יהיה  שהמלח  החלטת 

יהיה מתוק,
זה בדיוק, אבל בדיוק, מה שיקרה".

שלמה המלך אומר:
"ריבונו של עולם!

אני מבין מה הבין משה רבינו, אבל אני 
מנסה להבין משהו מעבר לזה,

ואת המעבר לזה לא זכיתי להבין".
זה אומר לגבי כל עניין מהחיים שלנו,

לגבי כל אחד מהאתגרים שלנו,
פרשת  באיזושהי  נמצא  אתה  אם 

דרכים,
אם יש משהו שאתה לא מבין,

תאמר לקדוש ברוך הוא:
"ריבונו של עולם!

אני לא מבין למה זה טוב,
אני לא מבין למה זה מתאים לי,

ואתה  קבעת  יודע שאם  אני  אבל 
החלטת,

והמתאים  הטוב  הדבר  שזהו  כנראה 
והמדהים ביותר בשבילי".

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל 
האוהב,  העולמי  היומי  החיזוק  צוות 

מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?...
וברוכים תהיו!

מוצ"ש חקת ט' תמוז תשפ"א

ילד לא יכול לשמוע כל היום 
"כן" או "תעשה מה שאתה 

רוצה"...
שלום וברכה מורי ורבותי!

שעת חינוך ההורים!
בשעות  ה',  בעזרת  יחד,  כולנו 
ילדינו  את  מתחנכים והופכים  הללו 

למדהימים וטובים יותר,

המדהימים  ההורים  כמו  לפחות 
והטובים שבינינו...

שימו לב טוב מורי ורבותי!
ישנם הורים שמתלוננים

"אני מתנהג כל כך טוב לילד,
נותן לו ומעניק לו, מחבק ומנשק, בדיוק 

כפי שציפית ממני לעשות.

אותן  אינן  התוצאות  זה,  כל  ועם 
תוצאות:

הילד מתחצף, הילד משתולל, הילד 
עושה מה שהוא רוצה,

או  מרגיש,  ואני 
שהזאטוט  מרגישה, 

מאבד כיוון".

מורי  טוב  לב  שימו 
ורבותי!

כל ילד צורך סמכות,

גם כל מבוגר צורך סמכות.
אף אחד לא רוצה באמת לגור במדבר 
או בג'ונגל ולהבין שיכול להתרחש כאן 

בכל רגע משהו שאף אחד לא צפה.
כולנו מעדיפים לראות מישהו מעלינו 

שמנהל ומסדר את העניינים.

לילד, זהו צורך נפשי מינימלי.
ילד לא רואה סמכות בהורים  כאשר 

שלו,
לא רואה אותם ככאלה שיודעים לומר 

ימינה ושמאלה, אחורה או קדימה,
הילד מאבד את העשתונות.

בתור  כביש  לחצות  בא  אתה  כאשר 

אבא  לך  שיש  יודע  ואתה  קטן  ילד 
שאומר לך:

לאחר  אדום,  כי  עוברים  לא  "עכשיו 
מכן עוברים כי זה ירוק",

שלוקח  מישהו  כאן  שיש  מבין  אתה 
את  חוצה  ואתה  החיים  על  אחריות 

הכביש בבטחה.

לעומת זאת, אם אבא שלך אומר:
"תעשה מה שאתה רוצה, איך שאתה 

רוצה ומתי שבא לך ואיך שבא לך",
אתה רועד, אתה חושש, אתה אומר:

ינחת  אולי  משאית?  תגיע  "אולי 
מטוס? אולי יקרה האסון הבא בדקות 

הקרובות?".
אדם בלי סמכות, לא יכול לייצר סמכות.

אדם שאין לו מישהו מעליו שמבטח 
את  לבד  לייצר  יכול  החיים, לא  את  לו 

אותו בטחון של חיים.

אם אתם הורים נחמדים,
אם אתם הורים אוהבים,

וזה  מדהים  זה  ונחמד,  נפלא  זה 
טוב.

אבל אם הילד שלכם לא רואה 
מישהו עם סמכות מאחריו,

הוא נאבד.

דורשים  שנאבד לא  ומילד 
כלום,

אין כלפיו שום תביעה.
הגבולות  הם  יחד מה  תחליטו 

האמיתיים,
תחליטו יחד מה הם הדברים שצריכים 

לשמור עליהם.
אוהב,  תודיעו: "אבא  רגע  ומאותו 
אמא אוהבת, אבל את הקו האדום הזה 

לא עוברים".

יכנס  יתיישר,  הילד  כמה  עד  ותראו 
למסגרת האמיתית,

ויחד אתכם יפרח, ישגשג, ויעניק נחת.

ברכת הצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!


