
  רק בסבלנות...

  

סדרה של שאלות לגבי ההתנהגות הראויה עם ילדיו. על  את רבוששאל  באבמעשה 
ושאל: האב בסוף לא התאפק  כל שאלה ענה לו הרב: "סבלנות", "צריך סבלנות"...

  ."בסבלנות משיגים הכל" :רבוענה לו  "הרב, הכל סבלנות?"כבוד 
   

עם מה שלא ניתן להשיג. אולי איזו יכול אדם שיחשוב שהסבלנות זו דרך, להתמודד 
תהיה סבלן...  –אוש: במקום "להתפוצץ" יילואולי אפילו תגובה  ,תרופה נגד רגזנות

שהסבלנות היא ממילא אין לך מה לעשות...האמת, שההיפך הוא הנכון. אמנם ודאי 
החלטה שאין מה  וואינ, חלילה, אושיאך יסודה אינו י ,עצמהבפני גם הנהגה בריאה 

, אמונה בטוב הסבלנות באה מאמונה עמוקה. אמונה בהנהגת ה' ,. אדרבהללפעו
  .אמונה באדם מישראל, בילד מישראלשסופו להיגלות, 

   
שהדבר הרי  ראוי,, לא מתנהג כראויכאשר אנו נתקלים בילד "מרגיז", לא לומד כ

בגלוי יותר או בגלוי  ,אמונה בטוב שנמצא בו הואשאנו צריכים  הראשון
יאוש, היא באה יהיא ההיפך מסבלנות . כלומר באה הסבלנות כךוצאה מכת פחות.

ואז יש סבלנות עד ליציאת הדברים אל  ,אמון גדולמתוך מתוך אמונה גדולה ו
שאנו מכוונים , מרגיש זאתגם הילד מרגיש   על, על פי עניינו המיוחד של כל אחד.והפ

   הטוב הוא הילד. –, ושבעינינו אל הטוב שבו עצמנואת 
  

 כי אם   ה כי הדברים יתוקנו מעצמםיפייה דחייה של הטיפול וצנאינהסבלנות  לכן
מחזק את ידינו לפעול, בהתאמצות הוא אשר והאמון בטוב היסודי שקיים 

למהלך המורכב של הוצאת הטוב אל סבלנות , ובהתמדה, אך מתוך סבלנות גדולה
נוכל גם להתעלם אך  .במקרים אחרים נפעיל הדרכה, לעתים נשתמש בגערה .עלוהפ
ישענות עליו כדי לתקן, להוסיף , תוך הל מתוך כיוון מאמין בטוב הפנימיוהכ

ילד שדרך הההנהגה בו היא של  .לא "מתפוצצים" או מתייאשים מעולם ולשכלל.
כי היא באה מתוך  ,ביכולתו ומוכן לקבל לעתים גם גערה בהבנהמאמין  –אמון 

  אמון. מתוך אהבה ו
   

יסודה באמונה עמוקה בטוב . ובר חלוף תרון מהיריה פנהסבלנות אינ  כללו של דבר:
   , לפי עניינו המיוחד של כל אחד.עלוובתהליך של הוצאתו לפ – בכל ילד וילד הקיים

עידוד  ,, חיזוק חיובי, הערכהמעודדת פעולהאלא  –ם מפעולה יאין היא מרפה ידי
  והקשבה.

   
   

 


