
תוכן העניינים

23הקדמה

38-25מבוא

25א. על הספר

27ב. רקע תיאורטי

31ג. דברי פתיחה

66-39פרק א: אובדן, מחלות ואסונות

39מה נאמר לילדה החשה רגשי אשמה על מות אביה?1. 

40האם אובדן הוא אישור לתוקפנות?2. 

42כיצד יש לנהוג ביתום?3. 

43כיצד נעודד את מי שנפל עליו אסון?4. 

45האם ילד מאומץ הוא ילדו של ההורה כילד ביולוגי?5. 

46כיצד נגייס תרומות למען ילד חולה?6. 

47מה נכתוב על כרזה לשבוע התרמה?7. 

49כיצד ננחם את מי שאבל על מות אדם קרוב?8. 

50מה נאמר לילד שההורה שלו חולה במחלה אנושה?9. 

1051. מה נאמר למי שהציל נפש?

1152. מה נאמר למי שקיבל את העונש המגיע לו?

1253. מה נאמר לילדה החשה רגשי אשמה על מות אחיה?

1355. כיצד נעודד את מי שאיבד בן משפחה?

1457. כיצד נעודד אדם לסלוח על פגיעה קשה?

1558. כיצד נעודד אדם בשעת משבר?

1659. כיצד נעודד ילד נכה או ילד שלוקה במחלה קשה?

1761. כיצד נמנע מאדם לשלוח יד בנפשו?

1862. כיצד נילחם בתאונות הדרכים?

1963. כיצד נעודד אדם השרוי בדיכאון?
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20. מה נאמר לנהג שמכחיש שהיה מעורב בתאונת

65"פגע וברח"?

80-67פרק ב: בינו ובינה

67כיצד נעודד בני זוג לוותר זה לזה?1. 

69מה נגיד לבני זוג שרבים?2. 

70מה נאמר למי שמסרב לקבל יד מושטת לשלום?3. 

71כמה כסף יש להוציא על חתונה?4. 

72מהי חשיבותה של ההכנה לחיי משפחה?5. 

74כיצד יש להתייחס אל בן הזוג או בת הזוג?6. 

75מה נאמר לאישה שמשפחת בעלה מתנכלת לה?7. 

77מה נאמר לאישה שבעלה מתעלל בה?8. 

78מה נאמר לגבר שמקיים יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים?9. 

131-81פרק ג: בנות מתבגרות

81האם חשוב שבנות ילמדו?1. 

82כיצד יש להתייחס לנשים?2. 

85האם מותר להורים לקפח בת ביחס לבן?3. 

86האם כדאי לבנות להצטיין בלימודים?4. 

88האם מותר לבנות לצאת לטיול?5. 

90האם מותר למורה לקפח בנות ביחס לבנים?6. 

92מה נאמר לילדה שאביה קיים עמה יחסים?7. 

93מה נאמר לאב החושד בבתו ללא כל בסיס?8. 

96האם הלימודים מסייעים לאישה להיות אם טובה יותר?9. 

1097. האם מותר לבני נוער לגלוש באינטרנט?

1199. האם מותר לכפות חתונה?

12101. מה נאמר למי שמקיימת יחסי מין לפני החתונה?

13. כיצד יש להתייחס לבחורה המתלבשת באופן פחות צנוע

102מהמקובל?

14104. כיצד נעודד תלבושת אחידה בבית–הספר?
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16107. מה נאמר למורה שיש לו משהו נגד בנות?

17. מה נאמר לבת שבמקום ללמוד עסוקה כל הזמן בעניינים

110רומנטיים?

18111. מה נאמר לנערה שמתנשאת מעל כולם?

19. מה תאמר בחורה לבחור שרוצה לקיים אִתה יחסים מחוץ

112למסגרת הנישואים?

20113. מה נאמר לנער שמציק לנערה ומטריד אותה?

21. מה נאמר לבחורה שנאנסה או לנערה שאילצו אותה לעבוד

115בזנות?

22116. מה נאמר לנערה שלא מתנהגת בצניעות?

23118. מי אחראי ללימודי הבת, היא או אמה?

24119. מה נאמר להורה שמזניח את בנותיו רק משום שהן בנות?

25121. מה חשוב יותר, מין האדם או אם הוא ירא את אלוהים?

26122. מה נאמר לבחורה שכופים עליה נישואים?

27124. כיצד נעודד בחורה שנאנסה?

28126. כיצד נשכנע הורה לאפשר לבתו להתחתן עם אהובּה?

29. מה נאמר לבחור שקיים יחסי מין עם בחורה ולא רוצה

127להתחתן אִתה?

30129. מה נאמר לאב שמכריח את בתו להינשא בניגוד לרצונה?

185-132פרק ד: מעשים לא ישרים

132מה נאמר לילדה שגנבה?1. 

133האם תמיד אפשר לחזור בתשובה?2. 

135מה נאמר למי שמתרשם מכוחו של הרע?3. 

136מה נאמר לילד שמצטרף לחבורת ילדים רעים?4. 

137מה נאמר למי שמפיץ שמועות שקר?5. 

139מה נאמר למי שגנב מקופת צדקה?6. 

140כיצד נחזיר למוטב ילד שגנב?7. 

141ילד שהפלילו אותו בגנבה, מה עליו לעשות?8. 

143כיצד מחזירים אדם למוטב מבלי לפגוע בו?9. 
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10. מה נאמר למי שמאמין בכל מיני שמועות מבלי לסמוך על

144עצמו?

11. מה נאמר לילד שחבריו מעתיקים במבחנים ולכן מקבלים

145ציונים גבוהים ממנו?

12147. מה נאמר למי שעושה פרוטקציה?

13148. האם דרך הישר משתלמת?

14150. מה נאמר לרכלן?

15151. מה נאמר למי שמשקר במצח נחושה?

16153. כיצד צריך לנהוג אדם השומע רכילות?

17154. מה נאמר למי שמקיים יחסי מין שלא במסגרת הנישואים?

18156. כיצד נשבור את מעגל המעשים הרעים והעונשים?

19157. מה נאמר להורה שמצווה עלינו לחטוא?

20159. מה נאמר למי שמרבה לשקר?

21160. מה עונשו של מי שמפיץ שמועות שקר?

22162. מה נאמר למי שכל האזהרות שהוא מקבל לא עוזרות?

23163. כיצד נרחיק ילד מחברים רעים?

24165. מה נאמר לאדם שנתפס בגנבה לאחר שכבר הוזהר?

25166. מה נאמר לילד שמשקר להוריו?

26168. מה נאמר לשותף שמרמה אותנו?

27169. מה נאמר למי שניכר בו שהוא משקר?

28. מה יאמר המחנך לתלמידו שמאמין לשמועות ולא בודק

171אותן?

29. מה נאמר למי שמנצל את ידיעותיו כדי לפרוץ למחשב אחר

172ולגנוב מידע?

30174. כיצד יעודד מחנך את תלמידו להתרחק מחברה רעה?

31. כיצד נעודד אנשים שלא לומר דברים רעים על חברם

175מאחורי גבו?

32176. כיצד נזהה את האשם?

33178. מה נאמר למי שמאמין לרמאי?
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35180. מה נאמר לחבר כדי שלא יאמין לכל שמועה?

36181. כיצד נעודד אדם שלא להיגרר אחר מעשים רעים?

37. מה נאמר למי שמעתיק בבחינות ורוצה ללמד אותנו את

183שיטותיו?

38184. כיצד אפשר להבחין בין הסתודדות טובה להסתודדות רעה?

256-186פרק ה: ההורה כמודל

186האם מקור התוקפנות של הילד עשוי להיות ביתו?1. 

188האם מותר לאב לנהוג בבני משפחתו בקמצנות?2. 

189האם מותר לשפוט ילדה על פי מעשי אביה?3. 

191האם היתום זכאי ללמוד?4. 

193האם דמות הסמכות יודעת הכול?5. 

195האם אב צריך לתמוך בילדו כדי שיוכל ללמוד?6. 

197האם חובה על ההורה לכבד את ילדיו ולדאוג להם?7. 

האם מותר להפלות ילדים לרעה? האם מותר להפלות את8. 

199הבנות לעומת הבנים?

200האם הורים שמזניחים את ילדם פוגעים בעצמם?9. 

10202. מה נאמר לאב מכה?

11205. כיצד נעודד ילדים להשקיע ולהתאמץ?

12206. מה נאמר לילד שאביו מדיח אותו למעשים אסורים?

13208. האם חשוב להתפעל מהילדים?

14210. מהי הנוסחה להורה האידאלי ולמורה האידאלי?

15. האם חייבים ההורים לפנות לעצמם זמן כדי להיות עם

211ילדיהם?

16213. מה נאמר להורה שמתעלל בילדיו ואינו שועה לאזהרות?

17214. מה יגיד מחנך לילד מורד?

18. האם עונש חייב להיות פרופורציונלי לחומרת המעשה?

215ומהי ערכה של ההבלגה?

19218. כיצד צריך להתייחס אב לילדו העולה עליו?

20. האם מוטלת על ההורה החובה ללמד את ילדו להגן
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21221. האם חייבים ההורים לפתח קשר רגשי קרוב עם ילדיהם?

22223. האם אפשר להשתמש בפסוקי קוראן במקום במכות?

23224. מה נאמר לילד מוכה או לילד שעבר התעללות?

24227. מה נאמר להורים שלא מתעניינים בלימודי בתם?

25228. מה נאמר להורה שאינו נוהג בילדיו בשוויון?

26. מה נאמר לאב שדוחה את בתו משום שהיא בת והוא

230רצה בן?

27233. כיצד נדגיש את הטוב שעשה הילד ולא את הרע?

28235. האם תמיד יש לכבד את הסמכות?

29236. מה נאמר לאב שמדרדר את בנו למעשים רעים?

30238. מה נאמר לאב שמקפח את בנותיו ביחס לבנים?

31239. האם מותר למורה או להורה להשוות בין ילדים?

32241. כיצד נעודד אב לנהוג בנשותיו ובילדיהן בשוויון?

33242. מה נאמר להורה שלא משקיע בחינוך ילדיו?

34. מה נאמר למי שלא מבין שלבנים ולבנות זכויות שוות

244על אף היותם שונים?

35246. כיצד נעודד אבות שלא לרצוח את נפש בנותיהן?

36. מה נאמר להורה שמביא לעולם ילדים רבים ללא

249כל תכנון ומחשבה?

37251. מה נאמר לאב שהכול מצפים ממנו שייוולד לו רק בן?

38252. ילד שהוריו מזניחים אותו, כיצד נעודדו להצליח?

39. כיצד תשכנע הבת את אביה שאין לקפח אותה לעומת

253אחיה?

40255. לצד מי צריך הילד לעמוד — לצד אבא או לצד אמא?

299-257פרק ו: על חנופה, רברבנות ועוד רגשות שליליים

257מה נאמר למי שהולך שבי אחר מקסמי שווא?1. 

258כיצד אפשר להתגבר על הקנאה?2. 

259מה דעתו של אלוהים על הרברבן?3. 
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262כיצד יש לקבל הצלחה וכישלון?5. 

264מה נאמר לאדם שעזר לחברו ולא זכה להכרת תודה?6. 

265מה נאמר לילדה שמתביישת באביה?7. 

266מה נאמר לאדם מנופח?8.

268מה נאמר למי שחושש לספר פן יתנקמו בו?9.

10270. מה נאמר לילד שמתנשא?

11271. מה נאמר למי שיש לו רגשי נחיתות?

12272. מה נאמר למורה שלא מתחשבת בתלמידים ובהורים?

13273. מה נאמר למי שמתגאה במעשיו במקום להתבייש בהם?

14275. מה נאמר למי שקופץ את ידו ולא תורם לזולת?

15276. מה נאמר לנערה שמשפילה את בני כיתתה?

16277. מה נאמר למי שמקנא ולא יכול להתגבר על רגשותיו?

17. מה נאמר למי שהגיע למעמד רם ושכח שגם הוא היה

279פעם נזקק?

18281. מה נאמר לאיש שמאבד פרופורציה בחיים?

19282. מה נאמר לאישה גאוותנית?

20284. מה נאמר לאדם שלא מרוצה מצורתו החיצונית?

21285. כיצד נעודד קמצן לתרום לכלל?

22. מה נאמר למי שנעלב מדמות הסמכות משום שלא תמיד

287היא פנויה אליו?

23289. כיצד נעזור לאדם שלא להימשך לאנשים מרשימים ורעים?

24290. מה נאמר לאדם שעסוק בצורה החיצונית ולא במהות?

25292. מה נאמר למי שמאיימים עליו כדי להפחידו?

26293. מה נאמר לאיש העשיר שלא מתחשב בעני?

27294. מה נאמר למי שלועג לחברו?

28296. מה נאמר למי שמרבה לחשוד?

29298. כיצד נלמד אדם להסתפק במועט?

377-300פרק ז: האמת, ההבטחה והאחריות האישית

300האם הבטחה פירושה גם הבטחה לעצמך?1. 

האם מוטלת על חבר החובה לומר את האמת גם אם היא2. 
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על פי מה יש לשפוט אדם, על פי מעשיו או על פי מעשי3. 

303בני משפחתו?

304האם עמידה בהבטחה משפרת את הדימוי העצמי?4. 

306מה נאמר למי שנשבע שבועת שווא?5. 

308האם האדם לבדו אחראי למעשיו?6. 

309מה נאמר לילד שמשקר בקביעות?7. 

311מה נאמר למי שמפיץ שקרים?8. 

312מה נאמר להורה שמטיל על ילדו את האחריות למות אביו?9. 

10315. האם התחייבות לאלוהים היא גם התחייבות לעצמך?

11316. מה נאמר לילד שעליו להעיד נגד אחד מהוריו?

12318. מיהו האויב הגדול של האדם?

13319. האם יש לקיים הבטחות והסכמים?

14320. האם הדבקות באמת עושה חברים?

15322. כיצד יש לעודד ילד להודות במעשיו?

16323. מה נאמר למי שאנו רוצים שיעמוד בהסכם?

17325. מה חשוב יותר, האמת או הנאמנות למשפחה?

18326. האם אחות אחראית למעשיה של אחותה?

19. מה נאמר למי שהבטיח שישנה את התנהגותו ולא

327עשה כן?

20329. מה נאמר לילד שנוהה אחר דמיונות שווא?

21330. האם מותר להשליך את האשמה על האחר?

22333. מה נאמר למי שלא יודע להבדיל בין דמיון למציאות?

23. האם יכול ילד לא להיגרר אחר מעשיהם הרעים של בני

334כיתתו?

24335. כיצד נוציא את האמת לאור?

25. האם על האדם לסמוך על עצמו או לחכות לעזרה

336מאלוהים?

26337. מה נאמר למי שנכנע לפחד ומוותר על האמת?

27339. מי אשם כשילד נכשל בלימודים?
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28340. מדוע יש לעודד את אמירת האמת?
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29340. מה נאמר למי שמזלו בגד בו?

30342. מה נאמר לתלמיד שלא רוצה להקשיב למורה?

31343. מי אחראי להתרחשותה של תאונת דרכים, האל או האדם?

32345. מה נאמר למי שלא מאמין לנו אף על פי שדיברנו אמת?

33446. כיצד נעודד ילד לסמוך על עצמו בלימודים?

34347. כיצד נעודד אדם לדבוק באמת?

35349. מה נאמר לאדם שחש רגשי אשמה לא מוצדקים?

36350. כיצד נשקף לאדם שהוא אינו אומר את האמת?

37352. מה נאמר לשניים שרבים?

38353. מה נאמר למי שמסרב לשמוע דברי אמת?

39356. מה נאמר לאדם שמאשים את האחר ומסרב לקבל אחריות?

40357. כיצד נעזור לאדם להתמודד עם לחץ קבוצתי?

41358. מה נאמר להורה שחוטא ומחטיא את ילדיו?

42360. מה נאמר לילד שלא רוצה ללמוד?

43361. כיצד נעודד ילד ללמוד?

44362. כיצד נחנך ילדים להיות ישרים?

45364. כיצד נאמר לאדם שהאמת ידועה בלי להעליבו?

46365. כיצד נעודד אדם לקיים את התחייבותו?

47367. כיצד נעודד אדם לדבוק באמת על אף הקושי הכרוך בכך?

48368. כיצד נשכנע כיתת תלמידים לומר את האמת?

49369. כיצד נעודד את האדם לקבל אחריות?

50370. מה נאמר למורה שאינו משקיע בתלמידיו?

51. כיצד נסביר לאדם שגורלו בידיו ולא ביד אדם אחר

372ואפילו לא ביד אלוהים?

52374. כיצד נאמר לנערה שהיא אינה אחראית למעשי חברתה?

53375. מה נאמר להורה הרוצה שזכותו תעמוד גם לילדו?

54376. מה נאמר לילד שסומך על אביו שיציל אותו מכל מעלליו?

454-378פרק ח: הסבלנות, הצניעות והצורך להכיר במגבלות

מה יעשה ילד כשההורה או המורה לא רואים כמה1. 
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378הוא טוב?
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379מה נאמר למי שמתבייש לקבל טיפול נפשי?2. 

381האם הסבר עדיף מעונש?3. 

382מה נאמר לילד שפגעו בו ואיננו רוצים שיחזיר?4. 

383כיצד נפיח תקווה בילד שהורה מתעלל בו?5. 

385כיצד נעודד את האדם להתאפק?6. 

386האם השתתפות בתהליך הגדילה חשובה מהציון הסופי?7. 

387מה נאמר לנערה שמורתה מעליבה אותה?8. 

389מה נאמר לבחור או לבחורה שבן זוגם עזב אותם?9. 

10. מה נאמר למי שהוריו אינם מתירים לו ללמוד את מה

391שהוא רוצה?

11392. מה נאמר לילד מן החינוך המיוחד שמתקדם לאטו בלימודיו?

12393. כיצד נעודד את האדם להיות סבלני?

13394. מה נאמר למי שלא מבין שלכול זמן ועת לכל חפץ?

14396. מה קורה כשמשלמים טובה תחת רעה?

15397. כיצד נלמד ילד להקל על עצמו אחרי שנחת עליו אסון?

16399. מה נאמר להורה שרוצה רק ציון 100?

17400. האם פנייה לטיפול נפשי היא סימן לחוזק?

18402. האם לקות למידה קשורה לעצלות או לטיפשות?

19405. מה לעשות כשאנו נתקפים בפיתוי?

20406. כיצד נפייס בין שני יריבים?

21407. מי יודע להעריך נתינה?

22408. מה נאמר לאם שדורשת מבתה יותר מדי?

23409. כיצד נעודד מישהו שהגיע למקום חדש?

24. מה נאמר כשניסינו לעזור למישהו בכל דרך אפשרית

411והוא בשלו?

25413. כיצד תסביר לאדם כמה חשוב לרכוש מקצוע?

26415. מה נאמר לילד שצוחק על החלשים ממנו?

27416. כיצד נסביר לאדם שלא הכול אפשרי?

28418. מה נאמר למי שזקוק להדרכה ואינו ער לכך?
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29420. מהו ערכה הנפשי של התפילה?
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30421. מה נאמר למי שמסרב לעזור לחלש?

31423. מה נאמר לאדם שרוצה להיות מושלם ולא מצליח?

32424. מה נאמר למי שהולך אחרי יצריו?

33426. האם נוכל לתת צדקה בסתר?

34427. מהן הדרכים הלגיטימיות להתבלט?

35429. מה נאמר לרברבן?

36430. כיצד עלינו לנהוג בכספנו?

37431. מיהו הגבר האמתי?

38432. כיצד נחנך את ילדנו לצניעות בהופעה ובלבוש?

39434. מה נאמר לאדם שאינו מכלכל את הוצאותיו בתבונה?

40. מה נאמר לילד עני שרואה את חבריו מוציאים כסף

436בלי חשבון?

41437. מה נאמר לאדם מתנשא?

42438. מה נאמר לנער שאינו מכבד את אמו?

43439. מה נאמר לנערה שמתגאה ביופייה?

44441. מה נאמר למי שמתנשא וחושב שאיש לא יכול לפגוע בו?

45442. מה נאמר לילד שאינו מכבד את הוריו?

46443. כיצד נלמד את האדם שלא לבוז לאחר?

47. מה נאמר למי שמתנשא מעלינו בזמן שאנו מבקשים

445קרבה?

48446. מה נאמר לאדם שלא מקבל את המציאות כפי שהיא?

49447. כיצד נעודד אדם לספר את מה שמעיק עליו?

50448. כיצד נעודד אדם שלא להיסחף למצבי רוח קיצוניים?

51450. כיצד אפשר לעזור לאדם להשלים עם מצב נתון?

52453. מה נאמר למי שאין לו די כסף לצרכים בסיסיים?

482-455פרק ט: סליחה ומחילה

455מה עושים עם הכעס?1. 

456האם תמיד אפשר לבקש סליחה?2. 

457אלוהים סולח ורחום ובני האדם לא?!3. 
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459כיצד נעודד אדם להשיב טובה תחת רעה?4. 
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460מהו הגבול בין הנאה לאיסור?5. 

462כיצד נערוך סולחה בין משפחות?6. 

463כיצד אפשר לעודד קבלת אחריות?7. 

465האם חובה לכבד את ההורים גם כשהם מרגיזים?8. 

466כיצד נפייס בין שניים שרבים?9. 

10. כיצד נשכנע משפחות עוינות לחדול מהאלימות ולעשות

467סולחה?

11468. כיצד נערוך פיוס במקרים של יריבויות קשות?

12470. מה נאמר לאב מתעלל?

13471. מה נאמר כשאימא טועה?

14472. כיצד נעודד אדם לסלוח לחברו?

15473. מה נאמר למי שרוצה לשפר את יחסיו עם בן משפחתו?

16476. מה נאמר לילד ששיפר את התנהגותו בכיתה?

17477. איך נדע אם לסלוח לאחר?

18479. כיצד נעודד בקשת מחילה ממי שעבר עברה?

19480. כיצד תעודד אדם מלא חמה לסלוח?

20481. מה נאמר למי שמאשים את עצמו יתר על המידה?

511-483פרק י: עבריינות ואלימות

483מה נאמר למתבגר עבריין?1. 

484מה נאמר לבני נוער שהשתכרו?2. 

486כיצד יש לפייס בין ילדים נצים?3. 

487כיצד נעודד שיתוף פעולה חיובי ולא שלילי בין חברים?4. 

488האם יש להגיב על אלימות באלימות?5. 

489מה יכתוב חוקר נוער על קיר חדר החקירות?6. 

491מה נאמר למי שמנסה להיגמל מסמים?7. 

493האם יש להיכנע לפחד?8. 

מה יגיד השטן ביום הדין לילד שהצטרף לחבורת9. 

494עבריינים?
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10496. האם מבקשים לעתים בני אדם שנפגע בהם?
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11497. מה נאמר לאב או לאם שהם מהמרים ושתיינים?

12499. מה נאמר לאב שרוצה להפוך את בנותיו לזונות?

13501. מה נאמר לאדם הנוהג באלימות?

14502. מה נאמר לילד שמאיימים עליו לבל יאמר את האמת?

15504. מה נאמר לנער שרוצים להרחיקו מחבורה רעה של נערים?

16506. מה נאמר לנער שעושה "אבו עלי"?

17. מה נאמר לבן משפחה שעבר עברה ומבקש מאתנו שנחפה

507עליו?

18. מה יאמר נער לחבריו שבחרו בדרך הרעה והוא רוצה

509להציל אותם?

19510. כיצד נעודד אנשים להתרחק מכל אלימות?

556-512פרק יא: היחס לאחר

512כיצד יש לנהוג ביתום ובחלש?1. 

513כיצד יש להתייחס לכל אדם?2. 

515האם מותר להתעלם מברכת שלום?3. 

האם רצוי שילד יימנע ממעשים אסורים מתוך פחד או4. 

516מתוך אהבה להוריו ולאלוהים?

517מה נאמר למי שמקפח בנות ביחס לבנים?5. 

519מה נגיד לשניים שרבים?6. 

521מה נאמר לילד שלועגים לו?7. 

522כיצד נעודד יחס דמוקרטי לאחר?8. 

524כיצד נעודד רוח של שיתוף פעולה?9. 

10525. כיצד נעודד תלמיד מצטיין לעזור לתלמיד חלש?

11526. מה נאמר לילד שמקלל?

12527. כיצד נלמד את הילד מהי דמוקרטיה בפסוק קוראני אחד?

13528. כיצד אפשר לקדם דמוקרטיה?

14. האם יש הבדל בין בחירה בטוב מתוך כוח ובין בחירה בו

530מתוך חולשה?

15531. מה נאמר לחבר שמנצל אותנו?
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16532. כיצד יש לומר "לא"?
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17534. כיצד נלמד את האדם לברך את האחר לשלום במאור פנים?

18535. מה נאמר למי שנחמד אל האחר רק כשהוא זקוק לו?

19. מה נאמר לבן משפחה שמפלה בן משפחה אחר לטובה או

537לרעה?

20538. מה נאמר למי שפוגע בנו שלא בצדק?

21539. מה נאמר לקמצן כדי לעודד אותו לתרום?

22541. מה נאמר למי שחושב שמעשיו הרעים הם בעצם טובים?

23543. מה נאמר למי שרצה לפגוע באחר ונפגע בעצמו?

24544. מה נאמר לאדם טוב שסבל מאדם רע?

25545. כיצד נשכנע אדם להשיב טובה תחת רעה?

26. מה נאמר לאדם שחושב על כסף בזמן שאנו חושבים על

546אחווה?

27. מה נאמר למי שמתקשה לקבל את האחר על רקע מוצאו

547השונה?

28. כיצד נעזור לאדם שקיבל עזרה כספית מחברו להתגבר

549על העלבון?

29550. מה נאמר לילד שלועג למוגבל?

30551. כיצד נעודד אנשים לקבל את השונה ואת החלש?

31. כיצד נעודד אדם להבין שיש משמעות לכל מעשה קטן

553שהוא עושה?

32. כיצד נעודד אנשים לספר סודות חיוביים ולא סודות

554שליליים?

33555. כיצד נעודד אדם שלא להשתתף במזימות ובקנוניות?

578-557פרק יב: תמיד יש תקווה

557מה עלינו לעשות כשמעשינו הטובים נענים בכפיות טובה?1. 

558האם אלוהים רוצה שנהיה חזקים?2. 

559מה נאמר לנער שהפך לנכה?3. 

563כיצד נעודד ילדים לעבור תקופה קשה?4. 
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561כיצד נעודד ילדי כיתה מקדמת?5. 
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563כיצד על המורה לפנות אל התלמיד החלש?6. 

565האם אלוהים חפץ להקל עלינו?7. 

566מה נאמר לאדם השרוי בדיכאון עקב מחלה או פציעה?8. 

568מה יעשה ילד שהוריו אינם מקשיבים לו?9. 

10570. מה נאמר לאיש שחולה במחלה אנושה ומצפה לישועה?

11571. מה נאמר לאיש עני וטוב?

12572. כיצד נעודד אדם שלא זכה להערכה על מעשיו היפים?

13573. מה יאמר מי שאלוהים עזר לו?

14574. כיצד נעודד ילדה שמתמודדת יפה עם קשיים?

15575. כיצד נפתח דימוי עצמי חיובי בילד?

16. כיצד נעודד תלמיד מהחינוך המיוחד להשקיע ולהתאמץ

576על אף הקשיים?

17577. כיצד נעודד אדם להתמודד עם הקושי ולא להישבר?

617-579פרק יג: דמוקרטיה וחברה

579האם מותר לנסות דברים חדשים?1. 

581מהו ערך האדם?2. 

582מה נאמר למי שמפרש טוב לב כחולשה?3. 

583האם מותר לכפות דת?4. 

585האם מותר ללכלך את הרחוב?5. 

585האם כל אחד יכול לקרוא בקוראן ולהבין אותו?6. 

587מהם יסודות התזונה הנכונה?7. 

מה נאמר להורים שחיים בעולם העבר וכופים אותו על8. 

587ילדיהם?

589מדוע יש לעשות שלום?9. 

10590. מה נאמר למי שעושה פרוטקציה לבן משפחה?

11592. מה נאמר למי שמפיץ שמועות שקר?

12594. מה נאמר לחמולות שרבות?

13595. מה נאמר למי שטוען שאין שוויון בין נשים לגברים?

14596. מהי דמוקרטיה במשפחה?
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15. מה נאמר למי שהוזהר שלא להעתיק בבחינה ונתפס שוב

598כשהוא מעתיק?

16599. מה נאמר למי שצודק אך צדקתו טרם יצאה לאור?

17601. מדוע חשובה כל כך הסמכות כדי לעשות שלום?

18. כיצד נלמד אדם שלא מוצאו הוא שחשוב אלא איזה אדם

602הוא באמת?

19604. כיצד נעודד את קבלת השונה?

20605. האם מותר לכפות דעה?

21606. מה נאמר לילד שהכו אותו, להחזיר או שלא להחזיר?

22608. האם על ההורה והמורה לברר מי הקורבן ומי התוקפן?

23610. מדוע העדפת קרובי משפחה היא נגע חמור כל כך?

24611. איך עושים שלום?

25613. כיצד נסביר לאדם שלא די בכוונה ויש גם לעשות מעשה?

26414. כיצד אפשר לעשות בנועם שינויים מרחיקי לכת?

27615. כיצד נעודד אדם לעמוד על שלו?
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28616. מה נאמר למי שעשה עבודה יפה לטובת הכלל?


