
ארושן לשח לך י"ט יסון תשפ"א

כך "משכנעים" את ה' 
יתברך להעביר אליך עושר 

מופלג
שלום וברכה מורי ורבותי!

"משוכנע"  הוא  ברוך  הקדוש  כמה  עד 
שכאשר יהיה לך טוב, תתנהג גם בצורה 

טובה?
"משוכנע"  הוא  ברוך  הקדוש  כמה  עד 
שתהיה עבד נאמן יותר כאשר הוא יעניק 

לך יותר?
"משוכנע"  הוא  ברוך  הקדוש  כמה  עד 
של  הבנים  שלך,  והאחיות  שהאחים 
שאותו  מהטוב  יהנו  הוא,  ברוך  הקדוש 

הוא מעניק לך?
התשובה היא פשוטה,

ככל שהוא משוכנע יותר, הוא מעניק לך 
הרבה הרבה יותר.

אם לא הגעת לשפע הכלכלי או האחר 
לו אתה מצפה,

שלא  יודע  הוא  ברוך  שהקדוש  כנראה 
יצא מזה טוב לאחרים.

אתה אמור לשכנע אותו באמת עד כמה 
הטוב שמגיע לך הוא בעצם לא בשבילך,
אלא כדי לקיים את רצונו וכדי לעשות 

טוב לכל הסובבים אותך,
ללא יוצא מן הכלל!

כאשר הוא ישתכנע בכך,
כאשר תהיה ראוי לכך,

תקבל את השפע הגדול.

"ַעֵשּׂר ְתַּעֵשּׂר" )דברים יד, כב( – 
קי"ט  )שבת  שתתעשר"  בשביל  "עשר 

ע"א(.
אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי! אני 

נותן לך מאה אלף דולר",
אלף  עשרה  לפחות  לראות  רוצה  "ואני 

דולר שמגיעים לאחים שלך",
"שמגיעים לעמלי התורה".

אל תספר סיפורים 
"כאשר אני אקבל 
הסכומים  את 
ם  י ל ו ד ג ה
אני  באמת, 
אבל  אעניק, 
מהמלגה  היום, 
שלי  הקטנה 
מהמשכורת  או 

את  להעניק  יכול  לא  אני  שלי,  הזעומה 
הכסף הזה",

אתה  כי  הללו,  המילים  את  תאמר  אל 
אותך  הסובבים  כל  את  משכנע  בעצם 
עד כמה אתה לא באמת ראוי לשפע של 

הקדוש ברוך הוא.
כי תירוצים תמיד יהיו לך,

וככל שאדם יהיה עשיר יותר,
כך, בטבע, הוא נהיה קמצן יותר.

ככל שאדם משקיע יותר את חייו בלייצר 
להיפרד  לו  קשה  יותר  הרבה  כך  כסף, 

מאותו כסף.
אתה אמור כבר היום, כאשר אתה חלש, 

כאשר אתה קטן,
כאשר אתה מרגיש אותו אחד שאין לו 

משהו להעניק לאחרים,
מכפי  יותר  אפילו  להעניק  אז  דווקא 

כחותיך,
"לשכנע" את הקדוש ברוך הוא שאתה 

הוא הנדבן האמיתי,
מקבל  שכאשר  אחד  אותו  הוא  שאתה 
מהקדוש ברוך הוא כסף, כבוד, חכמה או 

כל דבר אחר,
הסובבים  כל  עם  בהם  להתחלק  יודע 

אותך,
וכך "לשכנע" אותו להעניק לך עוד כהנה 

וכהנה.
והעדות לכך שעברת את המבחן,

תהיה התוצאה של מאה,

ברוך  מהקדוש  שקיבלת  גדול  שפע  של 
הוא.

ההצלחה  על  שמעידה  התוצאה  זו 
הגדולה.

ברכת הצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!

שני לשח לך כ' יסון תשפ"א

סוד העושר היהודי - כך 
תהיו עשירים גדולים בקלות!

ע"ב(  )י"ט  זרה  עבודה  במסכת  הגמרא 
אומרת:

כתוב  זה  דבר  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר 
בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים",

כלומר, כתוב שלוש פעמים –
גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים.

ומה הוא הדבר הזה?

"כל העוסק בתורה, נכסיו מצליחים לו",
כלומר,

לכך  עשיר, דאג  להיות  רוצה  אתה  אם 
שיהיה לך עסק בעסק התורה הקדושה.

שלך  בתורה, הנכסים  עסוק  תהיה  אם 
יניבו, הם יצליחו הרבה יותר מדרך הטבע.

מה ההיגיון בזה?
אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי!

שלך  העבודה  בין  קשר  ואין  היגיון  אין 
לבין התוצאות,

אני נמצא פה ואני מקבל החלטה,

לי  שגורם  שמה  אותך,  מעדכן  ואני 
לרצות להביא לך עושר, הוא אך ורק עסק 

התורה!

אתה מחובר לתורה?
ג,  )משלי  ָבּּה'  ַלַמֲּחִזיִקים  ִהיא  ַחִיּים  'ֵעץ 

יח( –
ל'עץ  מחובר  להיות  רוצה  אתה  אם 

החיים', תחזיק בתורה הקדושה,
משם תצליח בעסקים".

חמד'  'חשוקי  בספרו  זילברשטיין,  הרב 
על מסכת נדרים )ח' ע"א( מביא,

תורה  בן  אברך  ידי  על  נשאל  שהוא 
שמצבו הכלכלי היה קשה מאוד ובנוסף 
נפל עליו חוב של עשרים אלף ש"ח שהוא 

לא יודע מהיכן לשלם.
יום אחד אשתו אמרה לו: "תשמע אהובי!

אין כמוך בעולם, אתה לומד מצוין,
אבל אנחנו חייבים לשלם עשרים אלף 

שקל, ואין לנו מהיכן.
אני מבקשת ממך, לך ותעשה עם עצמך 

משהו!

לך ותגייס את הכסף".
על פי דברי הגמרא הללו, החליט אותו 
אברך שהוא מוסיף חצי שעה של לימוד 

תורה מידי ערב,
מבלי לגלות לאשתו מה הוא עושה.

לעשות  הולך  שהוא  לה  הבטיח  הוא 
למען  ערב  מידי  "משהו" 

הפרנסה שלהם.
ימים,  מספר  לאחר 
ניגש אליו אדם ואמר 

לו:
הוא  אתה  "לדעתי, 
יוסף שפעם הציע לי 
דירה ברחוב כלשהו,

כך  על  לך  חייב  ואני 

והפעם לשבוע שלח מיום י"ט סיון )30.05.21( ועד יום כ"ה סיון )05.06.21(

לע"נ רחל דידי בת כוכבה



עשרים אלף שקלים חדשים.

אמנם התכוונת להציע לי דירה להשכרה, 
אבל בפועל אני רכשתי. מעיקר הדין אני 
אני  הכסף, אבל  את  לך  להביא  חייב  לא 

רוצה מאוד להביא לך".

אותו אברך שואל את הרב זילברשטיין:
"האם אני חייב להשלים את חצי השעה 

של הלימוד הזה,
או בגלל שכבר הגיעה הישועה, אני יכול 

לחדול מכך?".
על כך אמר לו הרב שהוא בכלל "נשבעין 

על המצוות" )נדרים שם(,
חצי  את  וללמוד  להמשיך  חייב  והוא 

השעה.

כלומר,
אין כזה מושג שאם אתה עובד קשה יותר 

והרבה יותר, יהיה לך יותר כסף,

להיפך!

של  מהשעות  ותוריד  שתקטין  ככל 
לימוד  של  בשעות  ותוסיף  העבודה, 

התורה,
שם תראה את העושר הגדול.

ברוכים תהיו!

לשייש לשח לך כ"א יסון תשפ"א

כח התפילה של אשה מול 
כחו הדל של הגבר

הגמרא במסכת נדה )ל"א ע"ב( אומרת, 
"ככרו  עם  נולד  הוא  שנולד,  תינוק  שכל 

בידו".

כלומר,
לבנים שלך אל תדאג,

פרנסתם מצויה מן השמים ונגזרה עליהם 
מראש.

לעומת זאת,
לבנות שלך תדאג יותר.

כי לבת לא נקצב מראש כמה כסף יהיה 
לה, ואיזו פרנסה תהיה בחלקה ביום יום.

מה זאת אומרת?
של  כח  יש  במקום שלאשה  רש"י  כותב 

תפילה,

טובה  כך  כל  שלה  שהתפילה  ומכיון 
וחזקה,

אומר לה הקדוש ברוך הוא: "תתמודדי 
עם התפילה שלך! אני יודע שאת יכולה 
להשיג  יכול  לא  שהגבר  מה  את  להשיג 

לבד.
לך יש אפשרות להתפלל".

מה זאת אומרת?
וכי הגבר לא יכול להתפלל?

כנראה שהתפילה של האשה היא משהו 
עמוק יותר,

משהו שמגיע ממעמקי הלב,
ולכן היא עולה ומגיעה למקומות שגבר 

שגרתי לא יכול להגיע אליהם.

אחד  כל  לגבי  דברים  שני  אומר  זה 
מאיתנו.

דבר ראשון,

שתפילה של אמא על הילדים שלה,
תפילה של אשה למען הבחורים שלנו,

למען החיילים שלנו,
למען עם ישראל,

של  במצבים  שנמצאים  אלה  כל  למען 
סכנה, במקומות שאף אחד מאיתנו לא 

היה רוצה להתמודד בהם –
לתפילה הזו יש הרבה יותר כח!

אשה יכולה להגיע עד כסא הכבוד ממש, 
והרבה יותר מהר מאשר הגבר.

דבר נוסף זה מלמד אותנו,

שכאשר אתה צריך לדאוג לעתיד,
תדע לך מראש, שהבנים שלך אמורים 
להיות מסודרים יותר, כי להם כבר נקצב 

מראש מה יהיה.
דווקא הבנות הן אלו שאתה בתור אבא 

אמור לדאוג להן לקופה מן הצד.
אחד   – פיינשטיין  משה  רבי  פסק  כך 
מגדולי הדור של אמריקה בדור הקודם 
– בספרו "אגרות משה" )אור"ח ח"ד סי' 

מ"ח(,
מסוים,  אדם  ידי  על  נשאל  הוא  כאשר 
חיים  בביטוח  עצמו  את  לבטח  האם 
מן  פורש  הוא  כאשר  מסוים,  שמגיל 

העבודה, תהיה לו משכורת חודשית,
אך  הביטוח  את  להשאיר  לחילופין,  או 

ורק לאחר המוות,
תשאר  ואשתו  במידה  מותו,  שלאחר 

בחיים, היא תוכל לקבל את הכסף?
אמר לו רבי משה פיינשטיין: "לך בכל גיל 

יש הבטחה מאלוקים שיהיה לך,

"אבל אשתך, אני לא יודע עד כמה היא 
יודעת להתפלל.

עדיף שתדאג לה, ותשאיר לה את הכסף 
לאחר מותך,

כי אם היא תחיה 
א  ל  , ך י ר ח א

שיהיה  בטוח 
שיזון  מי 
ס  נ ר פ י ו

אותה".

אומר  זה 
לגבינו,

הגמרא  שדברי 
שם  סתם  נמצאים  במגירה לא 

אותה  ללמוד  אמורים  ואנחנו  בארון  או 
ולחייך בסיפוק,

אלא זה חלק מאורח החיים שלנו!

לאשה יש כח של תפילה,
ובכחה להפוך עולמות.

מי שתנצל את זה,
תציל בעצם את כולנו,

ברוכים תהיו!

רביעי לשח לך כ"ב יסון תשפ"א

את מי מחליט האלוקים 
להפוך למיליונר? כך עושים 

את זה!
שלום וברכה מורי ורבותי!

ישנה סתירה גדולה בש"ס.
ע"א(  )ע'  בגיטין  הגמרא  אחד  מצד 
אומרת, שישנם שמונה דברים שאם יש 

לך אותם הרבה מדאי – זה גרוע,
ואם יש לך אותם מעט – זה טוב מאוד.

אחד מן הדברים הללו הוא העושר.
כלומר,

תהיה עשיר – אבל לא עשיר גדול!
משהו  זה  גמור,  בסדר  זה  קטן  עשיר 
לך  ויעשה  איתו  להתמודד  יכול  שאתה 

רק טוב.
לעומת זאת,

הגמרא במסכת חגיגה )ט' ע"ב( אומרת, 
הקדוש  של  בשמו  אמר  הנביא  שאליהו 

ברוך הוא:
"חיפשתי מה טוב לעם ישראל, וגיליתי 

שאין טוב לעם ישראל כמו העניות".

עם ישראל העניים, הם הטובים ביותר,
שלווים, עדינים, רגועים, ענוותנים.

אין כמותם בעולם!
אז מה זאת אומרת?

מצד אחד אתה אומר שאין כמו העושר 
והוא מצוין, רק שיהיה במידה.

מצד שני אתה מאחל לעם ישראל להיות 
עניים, כי אז הם מתנהגים הכי טוב?

מה קורה כאן?
אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי!

יש פלגים פלגים בעם ישראל, יש ביניהם 
שלא  אותי  משכנעים  שבאמת  כאלה 

כדאי שיהיה להם הרבה כסף.
כי כאשר יש להם, הם שוכחים את כולם,

שוכחים את הקדוש ברוך הוא,
שוכחים את המסכנים,

שוכחים את עמלי התורה,
שוכחים אפילו את בני המשפחה שלהם.
הטובה  שהטובה  אותי  משכנעים  אלו 
להם, היא  להעניק  יכול  שאני  ביותר 

העניות,

שלווים,  שקטים,  אותם  לשמור  כדי 
מאוחדים וענוותנים.

"לעומת זאת,
כאלה  ישנם 

עד  לי  שמוכיחים 
יש  כאשר  כמה 

להם,
רק  עושים  הם 

טוב לכולם,
נחת לקדוש  עושים 

ברוך הוא,



נחת למשפחה,
נחת לחברים,

משקיעים בעניים,
והחשוב ביותר,

ְוֹתְמֶכיָה  ָבּּה  ַלַמֲּחִזיִקים  ִהיא  ַחִיּים  'ֵעץ 
ְמֻאָשּׁר' )משלי ג, יח( –

משקיעים בעמלי התורה".

אומר לך הקדוש ברוך הוא:
משתלם  כמה  עד  לי  מוכיח  אתה  "אם 

להפוך אותך לעשיר,
אני אהיה הראשון שיהפוך אותך לעשיר,

כי זה בידיים שלי!".

מֹוֵשׁל  ְוַאָתּה  ִמְלָּפֶניָך  ְוַהָכּבֹוד  "ָהֹעֶשׁר 
ַבּכֹּל" )ד"ה א' כט, יב(,

מבקש ממך הקדוש ברוך הוא:
"אני אבא שלך,
אני אוהב אותך,

אני רוצה להעניק לך,
אני רוצה לראות אותך מרוצה,

אני רוצה לראות אותך מאושר.
תן לי סיבה טובה לגרום לך להיות עשיר!

עושר  לך  להעניק  טובה  סיבה  לי  תן 
מעבר למושגים שלך,

משהו  קטן,  עשיר   – מדאי  הרבה  לא 
בסגנון של כמה עשרות מיליונים...

הסובבים  כל  ואת  אותך  שיסדר  משהו 
אותך.

תשכנע אותי עד כמה זה משתלם,
ותראה עד כמה זה יהיה בקרוב בעזרת 

ה'".
ברוכים תהיו!

חמייש לשח לך כ"ג יסון תשפ"א

יש משהו גרוע יותר 
מלהכות אשה - תופתע!

שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו.
והתגובות שלכם, בן פורת יוסף, תענוג!

היום נעלה ברמה.
לצערנו נקרא לזה "עליה ברמה", 

"ירידה  שזו  האמת  אבל 
ברמה"...

אנשים  יש 
אני לא  שחושבים: "אם 
באשתי כמו  חובט 
המושחתים  הבעלים 

בעל  אני  הללו,  והרעים 
טוב".

אני  אותה,  מכה  אני לא  "אם 
בעל מושלם".

על  זורקת  אני לא  חושבת: "אם  אשה 
וכפיות,  מזלגות  צלחות  כוסות,  בעלי 
ביותר  הטובה  האשה  שאני  כנראה 

בעולם".
מילים  שלזרוק  מבינים  לא  הם  אבל 

קשות מהפה,
זה חמור לא רק שלא פחות,

אלא אפילו הרבה הרבה יותר.

למצוא את השלילי שבבעל,
את השלילי שבאשה,

לנעוץ שם חרב ולסובב,

לזרוק  יותר מאשר  הרבה  גרוע  דבר  זהו 
מזלג או כל חפץ קהה אחר!

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי!
ביקשתי 'אהבה ואחוה שלום ורעות',

יותר  ומכבדה  כגופו  'אוהבה  בקשתי 
מגופו' )רמב"ם אישות פט"ו הי"ט(.

מה החוצפה הזו שאתה חובט בה בשבט 
לשונך"?

כותב מהר"ם מרוטנבורג )שו"ת מהר"ם 
מרוטנבורג סי' פ"א(, שאדם שמכה את 
אשתו – חס ושלום וחס וחלילה, לא עלינו 

ולא על אף אחד מעם ישראל –
מחמירים איתו מאוד, הרבה יותר מאדם 

שחובט בחבר שלו.

נקרא  חברו  על  יד  המרים  נכון, "כל 
רשע" )סנהדרין נ"ח ע"ב(,

ונכון, משה רבינו אמר לרשע "ָלָמּה ַתֶכּה 
ֵרֶעָך" )שמות ב, יג(,

זה נכון לגבי כל אדם.
לגבי האשה זה הרבה הרבה יותר חמור!

שלא  שבעל  כותב  שהוא  כך  כדי  עד 
את  לו  לחתוך  להתגבר, צריכים  מצליח 

היד.

סנהדרין  ממסכת  ראיה  מביא  והוא 
)שם(, שרב הונא חתך לאדם כזה את היד!
כשאין ברירה, הניתוח הזה הוא למענך.

עד כדי כך!
רק  לא  שזה  שם,  מוסיף  הוא  אבל 

באלימות ידנית,
זה לא רק באלימות פיזית,

זה גם באלימות מילולית.

שלו  ההורים  ליד  אשתו  עם  שרב  אדם 
וליד האחיות שלו,

הדוגמא  זו   – ואחיותיו  שלו  ואמא 
– מקניטות את האשה  שהוא מביא שם 

ומביישות אותה בצורה לא יפה,
הוא חייב באותו רגע לקום ולעבור 

דירה!

"מה אכפת לי?
אל תתייחסי אליהן!

הן סתם לא נורמליות!"
אל תנסה להיות פסיכולוג,

קח את אשתך ותעבור דירה.

כי מילים יכולות להרוג, לא פחות, אלא 
הרבה הרבה יותר ממעשים.

שלו,  הפה  את  שומר  לא  אדם  וכאשר 
ומתנהג כלפי בת הזוג שלו או היא כלפי 

בן הזוג שלה בצורה כזו איומה ונוראה,

הרי הוא בדיוק זהה לאותו אחד שצריכים 

לחתוך את ידו,
רק שכאן, צריכים לחתוך לו את הלשון.

לא נשארים בבית וסובלים,
קמים ועושים מעשה.

ושלום  חס  מצב,  בכזה  שנמצא  מי  כל 
וחס וחלילה,

ברגע זה אומר לבן הזוג שלו:
"או שזה מפסיק כאן,
או שיוצאים לייעוץ,

או שנפרדים לעד ולעולמי עולמים".
כי את העוול צריכים להפסיק!

בהצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!

ישיש לשח לך כ"ד יסון תשפ"א

את הסוף המר של החברה 
הרעה אפשר להמיר בחיים 

של גן עדן
שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת שלח לך.
ומה בפרשתנו?

הגמרא במסכת סוטה )ל"ד ע"א( מספרת 
שכאשר המרגלים עלו לארץ ישראל,

הם היו עשרה שסחבו על כתפם ובידיהם 
את פירות הארץ.

שמונה הרימו אשכול ענבים אחד,
ועוד שניים הרימו כל אחד תאנה ורימון.

מה קורה?

הלא הייתם שנים עשר מרגלים!
איך עשרה בלבד הרימו?

סוטה,  במסכת  הגמרא  כך  על  אומרת 
וכלב שלא  הוא ביהושע  שהמדובר 
הסכימו בשום פנים ואופן לשאת משהו 

מפירות ארץ ישראל.
הקדושה: "ומדוע  הגמרא  ושואלת 
ישראל  ארץ  מפירות  השנים  אספו  לא 

כרעיהם?
למה שלא היו מביאים ביחד "שסק" או 
"משמש" בכדי ש"החבר'ה" במדבר יראו 
אילו פירות מדהימים יש בארץ ישראל?"

אז הגמרא עונה שני תירוצים.
תירוץ ראשון, זה בגלל שהם היו חשובים 
והם אמרו: "אנחנו לא ברמה של  מדאי, 

להרים פירות".

תירוץ שני, בגלל שהם ידעו שכל המטרה 
היא  הללו  הפירות  י של  ד כ ב

לעז  להגיע ולהוציא 
על ארץ ישראל,

"כשם  ולומר: 
ה  י ת ו ר י פ ש
גדולים ומשונים 
כך  כך,  כל 

גדולים  בניה 
כך,  כל  ומשונים 

אותנו  ינצחו  ובוודאי 
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במלחמה".
חלק  להיות  הסכימו  לא  וכלב  יהושע 

מהחברה הרעה הזו!

לסחוב  "רק  אפילו  הסכימו  לא  הם 
משמש",

כל אחד מהם אמר: "אני לא מוכן להיות 
האדם הזה שיש לו חלק ברשע!".

רבותי!
חוסר  שבגלל  רבים,  אנשים  ישנם 

נעימות,
אותם  יקדם  שמשהו  מחשבה  בגלל  או 

לכיוון אחר,
הם מוכנים להיות חלק מחברה רעה,

חוץ, להיות  כלפי  לפחות  מוכנים,  הם 
האנשים שמצטרפים ומשתייכים לאותה 

מפלגת רשע ופשע.

יקירי!
טוב לא יצא מזה לעולם,

"הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו" )חולין 
מ"ד ע"ב(, לימדו אותנו רבותינו זכרונם 

לברכה.
מה קרה לכל עשרת המרגלים?

את  ומצאו  עולם,  לדראון  הם  היום  עד 
מותם במדבר )במדבר יד, לז(.

היחידים  השניים  וכלב,  יהושע  רק 
הגדולים  האנשים  עשר  שנים  כל  מבין 
הללו, זכו והגיעו לארץ ישראל )שם שם, 

לח, יהושע יד, ו(,
ובניהם, לדורי  וזכו  בתים  כאן  הקימו 
דורות, נמצאים כאן ומיישבים את הארץ.

מהחברה  להתרחק  הוא  האמיתי  הכח 
הרעה,

לעמוד בדעות האמתיות שלך,

לא להתייחס לעמדת מיעוט,
הולך  אני  האמת,  זו  לומר: "אם  אלא 

אחריה ודבק בה באש ובמים,
"בין אם יהיו שיאהבו זאת, ובין אם יהיו 
לאיזה  משנה  ולא  גבה,  שירימו  כאלה 

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

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

מוצ"ש לשח לך כ"ה יסון תשפ"א

וכשהילד מתבגר ומחליט 
לעשות מה שבא לו ואיך 

שבא לו - מה עושים?
שלום וברכה מורי ורבותי!

שעת חינוך ההורים!
בשעות הללו כולנו מתחנכים יחד, וזוכים 
ביותר  והמושלמים  המדהימים  לילדים 

בעולם.

ושימו לב טוב!
מה קורה בגיל ההתבגרות,

יותר  קצת  גדלים  שלנו  הילדים  כאשר 
החלטות  שמקבלים  אלו  להיות  ומנסים 

לבד?
מה קורה אם הבן שלך פתאום לא הולך 

בתלם של אחים שלו הגדולים,
לבד  לעשות  רוצה  שהוא  ומחליט 
דברים, מבלי לעדכן אותך או את רעייתך:
נסיעות  רחוקים,  למקומות  יציאות 
יודע  לא  שאתה  אטרקציות  מסוכנות, 

איך לבלוע אותן,
ממך,  יבקש  הוא  שאם  יודע,  והוא 

באל"ף  לו: "לא!"  תאמר  אתה 
רבתי,

את  ומסתיר  מתחמק  והוא 
זה ממך.

גילית את זה בדרך לא דרך,
מה אתה עושה עכשיו?

הראשון  בעימות  קורה  מה 
שלך עם הילד?

שימו לב טוב מורי ורבותי!

זה נכון שזה לא ישר ולא נכון ולא חוקי 
לו  שבא  מה  עושה  שהילד  טוב  ולא 

מאחרי גבך.
הרי אנחנו לא מנסים להגיע פה למשהו 

חוקי וטוב,
לתוצאה  יחד  להגיע  מנסים  אלא 

מושלמת.

מה קורה בעימות הקרוב ביניכם?
האם מכאן ולהבא הוא הולך להיות ילד 

טוב יותר, מדהים יותר, שמשתף אותך,
או בדיוק להיפך?

הרי אתה מבין שזה תלוי אך ורק בך!
אם אתה הולך לריב איתו, כי הוא ממש 

פגע בכבודך,
לו  ולהודיע  אותו  להשבית  הולך  ואתה 
שמהיום אם עוד פעם אחת אתה שומע 
ממך  רואה  לא  יותר  הוא  כזה,  דבר  על 

שקל ולא תהיה לו כניסה לבית,
נידויים  חרמות או  מילים,  מיני  כל  או 

אחרים מזעזעים ככל שיהיו,
אתה מבין שאתה רק חוטא למטרה,

אתה מרחיק אותו הרבה יותר!

מידי פעם צריכים להעלים עין,
מידי פעם צריך להראות כאילו לא הבנו,
חום  להרעיף  צריכים  פעם  מידי 
ואהבה, כי ככל הנראה לא הרעפנו מספיק 

אם אלו הן התוצאות.

ילד,  עם  להגיע  מנסים  לא  לעולם  אבל 
ולא משנה באיזה גיל, למשהו גבוה יותר 

מעולם המושגים שלו.
כי אם הוא לא יכול לעמוד בזה,

אל תנסה להוביל אותו לשם בכח,
כי משם יהיה ביניכם אך ורק 

"קרע".

לבחון  הוא  שלך  התפקיד 
צעד ובכל  פרט, בכל  בכל 

רמה –
למה הוא מסוגל?

על מה "כן" ניתן לשוחח איתו, 
בשום  איתו  לדבר  "אסור"  מה  ועל 

פנים ואופן?
צעד אחר צעד, שני צעדים קדימה,

ולפעמים גם צעד אחד אחורה.

וזוכים ומגיעים לתוצאות טובות הרבה 
כואבים  קריטיים,  צעדים  מאשר  יותר 

וקורעים חלילה.
ממבחני  באחד  לכולנו  רבה  בהצלחה 

החיים הקשים ביותר,

וברוכים תהיו!


