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 ֹ   ַתיְּבֻחק
  

ֹ�ַתי ִא�     ִגְ�ֵמיֶכ� ְוָנַתִ�י: ֹאָת� ַוֲעִ יֶת� ִ�ְ�ְמר� ִמְצֹוַתי ְוֶאת ֵ�ֵלכ� ְ�ח�
�� ָ�לֹו� ְוָנַתִ�י... ָל ַֹבע ַלְחְמֶכ� ַוֲאַכְלֶ��... ְיב�ָל' ָה&ֶר% ְוָנְתָנה ְ�ִעָ
... ִאְ+ֶכ� ְ*ִריִתי ֶאת ִתיַוֲהִקימֹ ֶאְתֶכ�  ְוִהְרֵ�יִתי ֶאְתֶכ� ְוִהְפֵריִתי... ָ�&ֶר%
 ֶאת ְלַהְפְרֶכ� ...ָהֵאֶ-ה ַהִ,ְצֹות ָ+ל ֵאת ַתֲע � ְו*א ִלי ִתְ�ְמע� *א ְוִא�

  .)ז"ט 5' ו ג"ויקרא כ(... ָלֶכ� 1ֹאת ֶאֱעֶ ה ֲאִני /. :ְ*ִריִתי

  :נקדי� ונבהיר �בטר� נפתח במאמר 
נושאי� שב; תורה , מיי�גש" כאילו"הפע� המאמר יעסוק בנושאי�    
העלנו אות� כא; אלא שבכל זאת , לא אמור להתעניי; בה�" כביכול"

  ?מדוע ).לאחר קבלת אישור מאד� גדול בתורה ובהנהגה(, לבמה
ד לאלפי מנויי� בדואר "זה מופ% בסותנו הבורא ועלו; אזיכה  )א   

והמאמרי� שבו א.  אלקטרוני ומודפס פיזית בכמה ערי� באר%
 לרבי� באר% ובתפוצותמגיעי� ומות ו� לרשת במספר מקמועתקי

ולאות� אנשי� , מצוותו י� תורהשומרל יהודי� שאינ� ולחלק גדול ש
  .הפע� יהיה תועלת עצומה בחומר שיובא כא;

   ,בשביל עצמו 5" דע מה שתשיב"י מוטלת המצווה של על כל יהוד )ב   
לא. אחד הרי ש. כדי להתחדד ולהתחזק ולהתחס; עוד ועוד מפני היצר

  .ורבי ישמעאל כה; גדול יוכיח, וחיסו; על העתידאי; ביטוח 
, בשביל האחרי� 5 "דע מה שתשיב"בנושא של להתחזק  צרי= )ג   

בקירוב  כל אד� העוסקשל החשובי� שהרי זה אחד מכלי העבודה 
ובדורנו החלוש זה ג� כלי עבודה נחו% בסוגיות מורכבות של ( ,רחוקי�

  .)'ג' אבות ד(ואי; ל= אד� שאי; לו שעה  ,")י�חינו= הילד"
הדברי� נכתבו מתו=  5 שבמאמר והשנונה למרות הלשו; החדה  .ב.נ   

וכל התוכ; , "ללא יוצא מהכלל"אהבה אמיתית לכל יהודי באשר הוא 
שחובה על כל בנושא " ניתוח לוגי" זה רק כדי לעשותכא; שהועלה 

  .של הרבה בני אד�' בעבודת הלהיות גורלי  נושא שעלול ,יהודי לדעת
  ...אנחנו יוצאי� לדר=, נא להדק חגורותכעת  .עד כא; ההקדמה   
  

אי; זה סוד שאנו חיי� במדינה מעניינת ופיקנטית אשר צורת החשיבה    
ולפעמי� מוח� העשיר והמעניי; , של מנהיגיה מאוד פורייה ועסיסית

לא חשבו " חל�"ה זוכה להבריק הברקות כאלו מוצלחות שאפילו בעייר
  ".כס."ט כאשר עוסקי� בסוגיות של ובפר, עליה�

  ?על מה הרעש הקצ. וכל הבלג;? מה כוונת הזמר החז; והפייט;   
" חוסר כס."של לא פע� ולא פעמיי� צצה וג� רצה הבעיה המפורסמת    

ריה� לדו; בות זאת מתכנסי� המנהיגי� ועוזובעק, בקופת המדינה
  .בבעיה הלאומית החמורה

כל פינה ונישה ובוחשי� בטובי המוחות יושבי� על המדוכה ובוחני�    
ולמרבה , שאפשר לחלוב ממנה עוד כמה שקלי� לטובת קופת האוצר

, ה עושי�'לאחר העיו; המעמיק והבדיקה הרצינית שהחבר, התדהמה
  :בדר= כלל תמיד יש את הליצ; התור; שמגיע למסקנה המסכנה הבאה

ואי; מהיכ;  5 כוני� הנ לערוצי�י� בדקדוק רב כספי המדינה מוזרמ   
הכתובת היא אזי  5וא� כבר חפצי� לעשות איזה קיצו% , לקמ% ולקצ%
את התקציבי�  ש�א� נעצור ... קצבאות הילדי�... הישיבות... האברכי�

המדינה תפרח , קופת האוצר תוכל להמשי= לנבוע ולזרו� עד דלא ידע 5
  .מוקה תיפתר מהשורש אחת ולתמידוהבעיה הע, ותזרח ותשגשג ותככב

הקופה הציבורית מוזרמת בדקדוק רב לאפיקי�  ...חשיבה גאוניתאיזה    
נכו; שזו . אזי הדתיי� ה� הכתובת וא� כבר צרי= לקצ% 5נכוני� ה

  ?מסקנה נפלאה המעידה על חשיבה איכותית ויצירתית
ית סיוע לרשות הפלסטינאמעניי; שהמדינה לא מוכנה לקצ% ב. ב.נ   

ועוד כל מיני , "בתנאי מלו�"ובהוצאות עבור כליאת אסירי� ביטחוניי� 
 לא התייעצו איתנו ראשי ההנהגהש מה לעשות, טוב. דברי� הדומי� לזה

  ?פשוט כל כ= לפיתרו;ע וקלמסוגל לובי; יועציה� אי; מי ש 5
ובבית הנבחרי� של " זכינו"זמ; אלא שהפלא הגדול הוא שלא מ   

אותנו  המלמדת מעניית ופיקנטיתעברה הצעת חוק נת מדינתנו הקטנטו
  :כפי שהתפרסמה במדיה 5 וברשותכ� נעלה אותה כלשונה , המו;

תופחת  לפיה ...את הצעת החוק של ...ועדת העבודה והרווחה אישרה   
אשר היו מעורבי�  ...גמלת ביטוח לאומי מאזרחי� �50%לצמיתות ב

ובשל כ= , ותושבי המדינהבפיגועי� ובפעילות חבלנית כלפי אזרחי 
  .)גלובוס 30.04.12( נגזרו עליה� עשר שנות מאסר לפחות

אבל קצבאות . אי; למדינה כס. 5 לאברכי� שלומדי� בכולל ? הבנת�   
, "כוח הרתעה"אלא שבגלל סיבה צדדית שנקראת , יש ג� יש 5למחבלי� 

  ...א= לא הכל 5מהקצבה  50%חבלי� המדינה תקצ% למ
וא� לא ? מי יסכי� להיות מחבל, הכללמחבלי� כי א� המדינה תקצ% (   

כמו כ; התפוסה ... לא יהיה מספיק תעסוקה לשוטרי� 5יהיו מחבלי� 
המדינה ג� לא תצטר= להשקיע מיליוני� עבור ... בבתי הכלא תרד

וכתוצאה  5" בתי כלא"בבתי מלו; המכוני� " שיקו� ואחזקת המחבלי�"
... ארו מיותמי� ולא יהיה על מה להוציא אות�מכ= כספי המדינה יש

ע את אי אפשר למנו, אי; ברירה? ומה נעשה אז ע� כל הכס. המיותר
  ).שני� כלא 10תנאי� מטופשי� של ובלי  הקצבה מהמחבלי� באופ; מלא

  ?ומדוע העלנו כא; את הקרקס הזה   
חרונה ה שהתקשורת עושה בתקופה האזש לגלות לכלל הציבורכדי    
  ... זו הסתה ללא כיסוי ,"תה כנגד הציבור החרדיהס"
אפילו שמדובר  5יש כס.  5פתאו� שעבור מה שהמדינה רוצה  מתברר   

קצבה  100%ג� שהמדינה מוכנה לתת  מתברר... במחבלי� שהורשעו
 מתברר... א= כליאתו הייתה פחות מעשר שני� 5למחבל שהורשע וניכלא 

וחיות תנאי הכליאה של המחבלי� ג� שהמדינה משקיעה הו; עתק עבור נ
מתו= לוקסוס חלומי ע� תנאי� של בית מלו; אשר נשאבי� מכיסי 

  .י משפחות הנרצחי�מכיס... וג�, האזרחי�
חבל שאות� יהודי� חמודי� לא לומדי� מההודי� שבית כלא אמיתי (   

מחמת התנאי� הקשי�  5כל אזרח הנכנס לתוכו " להרתיע ולזעזע"אמור 
נתו; בסיסי שיודה בו ֹ+ל פיקח שבקודקודו המוח פורח  ,השוררי� בו

פרס נובל על  ומי שלא מבי; זאת ברור שמגיע לו, והשכל בראשו זורח
וההיגיו; מחייב שיש להעמידו לדי; על בזבוז  "חלמאות הגובלת בשיגעו;"

אלא עוד להשקיע  5ולא סת� לריק  5מיליוני� מכספי האזרחי� לריק 
   ). ודמע מחבלי� שהקיזו ממנו נהרות של ד�זקת ואחחזקת בה מיליוני�

ג� שיש למדינה כס. מיותר להעביר לרשות הפלסטינאית בתור  מתברר   
נגלה  5ולמי שלא יודע  ...רק לחרדי� אי� למדינה כס3... תמיכה

 ynet(בשנה  Eמיליו;  120שהתמיכה עבור אברכי הכולל היא בס= הכל  

י התמיכה השנתית ברשות הפלסטינאית היא מצד שנ ,)'כלכלה'מדור  16.06.10
  .)'שוק ההו;'מדור  themarker 22.02.11( בממוצע דולר מיליארד 1.2
. אי; למדינה, "פיצוחי�"כס. קט; עבור האברכי� ברמה של ! לא יאומ;   

וזה עוד חו%  ,יש למדינה זה עשרסכו� פי לפלסטינאי�  לתרו�א= 
  .'חזקת� בכלא וכובלי� והוצאות אל למח"הנ מהקצבאות

 רוצי� לעצור את התמיכה לאברכי� משיקולי� זרי�.. .שורה תחתונה   
  .מסולפת ומעוותת" שטיפת מוח"עושה  והתקשורת סת�, כלכליי�ולא 

קפת יסת ולא משישראלית מגוהורת האמת הוא שאי; זה סוד שהתקש   
 הבז מודה אפילו היא ולמרבה הבושה ,תמיד את נתוני השטח האמיתיי�

  .)מאת אמיר ד;" יסתהתקשורת מגו"מאמר בש�  9.08.10גלובוס (
 5 ורת קשהת לא להיגרר אחר תעמולת מי שמחפש את האמת אללכ;    

ואז לקבוע את , ו לעילכפי שעשינעליו לבדוק את נתוני השטח  אלא
  .המסקנות

הפופולארית שצרי= לגייס את כל  הטענה ומפורסמת הכמו כ; ידוע   
הצבא ש" סוד גלוי"זה בו בזמ; ש ,תקשורת נלחמת למע; כ=וה 5החרדי� 

והצבא א. סירב  5בעצמו מעיד שזו הוצאה שהוא לא יכול לעמוד בה 
 blacklabor 25.04.12(מאות חרדי� שחפצו להתגייס לשירותיו לגייס בעבר 

ואותה בעיה , )מאת אשר רוכברגר" הא� הדבר אפשרי 5 שירות שווה לכול� "מאמר בש� 
 משטרת"מאמר בש�  portal.knesset 14.02.12(ג� במשטרת ישראל קיימת 
  , והביטחו; החו% ועדתדובר  5  דורו; אס.מאת  ,"לא יקרי� חרדי� 5 כ; זולי� חיילי�: ישראל

  18:51 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  20:02 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  20:34 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 



 
 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

מאמר  ynet 29.11.11    ,מאת צבי לביא" בחורי הישיבות ובחורי העבודה"מאמר בש�  12.05.98גלובוס 

  .)והרשימה עוד ארוכה ועמוקה, "זה לא עובד  ל "גיוס חרדי� לצה"בש� 
ואת האמת הזו מעלימי� מתחת לשטיח ומַרמי� את הציבור ומוְכרי� לו שגיוס    

  ...העיקר להכפיש את החרדי� ,על כ�ויש להילח� החרדי� נחו# למדינה 
אשר ה�   עד כא� הארכנו בנושא והצגנו את המציאות בשתי דוגמאות עסיסיות    
ומתברר שמדובר , מתו� נושאי� רבי� שמתנגחי� בה� בציבור החרדי" דוגמית"

  ?ומדוע אנו טורחי� להבליט זאת .'בסילו% פרטי� וטיוח נתוני� והונאת הציבור וכו
שזו בעצ� נשמה טהורה וקדושה " ניצו# אלוקי"די בע� ישראל יש לכל יהו   

הרי    וכאשר האד� עושה מצוה  ,בו והנשמה הזו צריכה מזו� רוחנישנמצאת בקר
מזרי� שפע על נשמתו ומחיה יוצר חיבור בי� נשמתו לעולמות העליוני� והוא 
 ש יהודי�כמו כ� י, לפעמי� יש תקופה שהאד� לא זוכה לקיי� מצוותש אלא. אותה

  ?מה קורה אז. והיהדותמעול� התורה  י�רחוק שלא זכו להתקרב ליהדות וה�
הרעב הזה צובר תאוצה ו האד� מתחילה לרעוב למזו� רוחניבאותו זמ� ִנשמתו של    

ת כל ההנאות והבילויי� שיש למרוו ,מנוח תו אד�ואומתעצ� מיו� ליו� ולא נות� ל
 מנסה והאד� הזה קנות שאי� לה הסברסר שלווה וריחו תחיל לחושמהוא    לו 

פתאו� הוא ו ד להשלי� לעצמו את אותו חסר נפשימחפש כיצו לגשש אחר הסיבה
 ,אור טעי� חמי� ונעי�, "עול� התורה והמצוות"שנקרא מגלה שיש אור רוחני 

של קדושה מלא בתוכ� אמיתי ע� איכות שמדובר בעול� חי ותוסס ה מתברר לו
, יהי כבוד חבר� חביב עלי�, כבד את אבי�, הדרת פני זק�ו! וטהרה וערכי� על רמה

  ...המכבד את הבריות  איזהו מכובד , אוהב שלו�  הוי מתלמידיו של אהרו� 
 ,ר הרוחני ומחליט לחזור לשורשי�אותו יהודי טהור מתמגנט אל האואט אט    

 הוא חושש שהאד� הזה יערוק לצד של! ר הרע רואה את זה ומפחד מכ� מאודויצ
כנגד " שטיפת מוח" מנסה לעשות לאותו יהודי קדוש? היצר מה עושה .הקדושה

הוא חוש% אותו לגל ההסתה התקשורתי שמציג את החרדי� ... הציבור החרדי
  .לגרו� לו למאוס בעול� התורה מנסהועל ידי זה הוא ', כפרזיטי� ואוכלי חינ� וכו

חוקי� נתקל פעמי� רבות וכל אד� שעוסק בקירוב ר  התרחיש הזה מאוד נפו#    
יש לה� ש לאא  ליהדות  חפצי� להתקרבמשוכנעי� באמת וביהודי� קדושי� ש

הודי� ואות� י ,כפי שה� הבינו מהתקשורת" יתהשחיתות החרד"מחסו� שנקרא 
  ...ומסביר לה� שוהרב פורס בפניה� את התשובה , "הסבר לעניי�"דורשי� מהרב 

  וזה שיהודי שומר מצוות יכול למעוד    מושל� לכול� יש יצר הרע וא% אחד אינו    
שאד� שקול משו� ! וזה כלל לא אמור לבלבל אותנו, זה בגלל שהוא עדי� לא מלא�

ולהצליב זאת ע�   של החברה החרדית " האחוזי� הכללי�"אמור להסתכל על 
  .ועל פי זה לקבוע את איכות אותו ציבור ,שבחברה השנייה" האחוזי� הכלליי�"
... אחרי�הוכמה בבתי ספר   אחוזי� של אלימות נוער יש בתלמודי תורה  כמה(   

 12על איזו אוכלוסייה נאמר הסקר שרבע מה� בגיל ... כמה מכורי� לאלכוהול
הא� שמענו שבתלמודי תורה המורי� ... אנאלפבתי� ולא יודעי� לקרוא בלי ניקוד

� עבריינות נוער כדי להתמודד ע השיש צור� בחברת אבטח? מפחדי� מהתלמידי�
   הרב מתחיל להבהיר לאות� יהודי� שהתקשורת מכפישה את החרדי� , ...)'וכו

ואות� יהודי� ... ש ולעודד את שיטת חינוכ� המוצלחת"במקו� לתת לה� צל
  .קדושי� מעכלי� את האינפורמציה החדשה ומביני� שעד היו� ה� הולכו שולל

קושיותיה� על וללב� עימו את  באלא שכל זה טוב עבור אלו שזכו להגיע לר   
 $א� מה יעשו אות� נשמות טובות שלא זכו עדי� להגיע אל הרב . הציבור החרדי

  ?וה� נמנעי� מלהתקרב ליהדות רק בגלל ההסתה התקשורתית
בשתי הדוגמאות במאמר כא� עבור אות� אחי� יקרי� ואהובי� הארכנו    

עוותת ומכפישה את החרדי� התקשורת מש) א: והראנו לה�, ל"הפופולאריות הנ
בו בזמ� שלמחבלי�  ,"אי� תקציב"ונלחמת בפירור התמיכה שה� מקבלי� מהטענה 

ומתברר שהמלחמה בתקציב ', ללא נדנוד עפע% וכועשר היא מזרימה סכומי� פי 
ג� גילינו ) ב. ולא בדיוק מחוסר תקציב... החרדי נובעת משיקולי� אחרי�

שצרי� לגייס את החרדי� ויש להילח�  תהמפורסמה שהתקשורת מנפנפת בטענ
ומהדוגמאות הללו יקישו אות� יהודי� , בו בזמ� שבצבא טועני� ההפ�  למע� כ� 

 $ יסת ויש לה עניי� להכפיש את החרדי� � ויבינו שהתקשורת מגולשאר הדברי
  .להתקרב אל עול� התורה והמצוותול לה� המחסו� וממילא יפ, א� אי� לכ� כיסוי

ולתת סוד כמוס  � לגלות למנהיגי השלטו�אנו חפצי הבאותרות ובש :טיפ לסיו�   
ולכל שאר הבעיות שיש במדינתנו    ל "לבעיית התקציב הנ מושל�לה� פיתרו� 

אסונות ומחלות , האבטלה גוברת, יש בצורת, אי� שלו� ע� האויבי�ש(, החמודה
וזה א%    ונדגיש שמדובר בפיתרו� מושל� שאלוקי� חתו� עליו , )'מתרבי� וכו

   ולמי שעוד לא הבי� את הפיתרו� הגדול , מעוג� בפסוקי� שהזכרנו בראש המאמר
  :נפשט לו אותו למילי� ברורות

  ,בי� ע� ישראל לבורא עול�" ברית כרותה והסכ� סודי"יש 
  : אשר אומר כ�, שנה 3300הסכ� שנער� בהר סיני לפני 

רתנו ע� הבורא בהר ונקיי� את הברית שכא� נשמור את התורה והמצוות    
אזי נזכה לכל הברכות והממתקי� הטעימי� , ונל� בדר� התורה והמצוות סיני

 י ע� האויבי�שלו� אמית, בריאות, ברכה בפרנסה, גש�. המופיעי� בפרשתנו
התורה מאריכה ומפרטת את י� ו, מאיתנועד כדי כ� שיהיה לה� פחד גדול 

  .מתו� יד רחבה ונדיבה, והברכות ובריכת הישועות שהבורא מבטיח לתת לנ
לא נשמור חלילה א�  :מודיע לנו בפרשה הודעה הפוכהג� א� בורא עול�    

לא אזי , שכרתנו ע� הבורא א� חלילה נבעט בברית... את התורה ומצוותיה
  .ו"ח את ההפ� אלא נקבל, רק שלא נקבל את כל השפע הטוב

, ת והצרות שיש לנו היו�הנה לנו פיתרו� מושל� אשר הוא המאסטר לכל הבעיו   
החיצו� ולא  ולא להביא אותו מהחלל  פיתרו� קל שלא צרי� להשקיע עבורו כס% 

מבטיח לנו ' ובזכות זה ה, פשוט לשמור מצוות. לדוג אותו מבי� קרחוני הקוטב
  : שכדאי מאוד שנפני� אותו, י הקדוש מעדכ� אותנו בסוד גדול"אלא שרש"!!! הכל"

לא , רכות העצו� שהבורא מבטיח לנו כא� בפרשהבכדי שנזכה לסל הב   
  .)י"ברש' ו ג"ויקרא כ( אלא צרי� ג� שנעמול בתורה, מספיק שנקיי� מצוות

צרי� שע� ישראל יעמול , כדי לזכות בכל הברכות? שמעת�, מנהיגי� חמודי�   
וא� ... הפצת התורה" למע�"להילח� , להקי� ישיבות, לעודד כוללי�, כ� כ�. בתורה

יע אי� ספק שלפחות מוטל עליו לסי  הע� לא בנוי לעוצמה והַדרגה הזו כל 
ומהיכ� , וא� ישאל השואל". ישכר וזבולו�"בבחינת לאברכי� להיות יושבי אוהלי� 

זה שקרע את י� סו% , בורא עול�! אל דאגה? יהיה לנו כס% להחזיק את האברכי�
נהיג אותנו מעל הטבע ביד שנה וה 40מכות והאכיל אותנו מ� של ונת� למצרי� עשר 
" הבעיה הקשה"שהוא כבר יפתור לנו את  אותו בורא מבטיח, רמה ועוצמה רבה

מצד שני בורא עול� . ג� בפרנסה  והברכה תעטו% אותנו בכל פינה 
אזי , התורה יוא� חלילה נילח� בעמל, הודיע ג� שיש למטבע צד שני
  .נגרו� שהברכה תברח מאיתנו

כ� ברורה המעוגנת בספר התורה וחתומה על ידי  לאחר הודעה כל, נו   
לעצור את התקציב לחרדי� העמלי� ? מה צרי� לעשות, מל� העול�

  ?או להוסי% לה� עוד  בתורה 
  

  

  

  
  

  

áùçúäì 
ובשדה מוקשי� א� , "מוקשי� לשדה"חיי הנישואי� דומי�    

ובר� כלל , יש לכ� מחיר כבד �" ואפילו בטעות"עולי� על מוקש 
  ?כלפי מה הדברי� אמורי�. הנזק הוא בלתי הפי�

ברור לכל בר דעת שיש להתחשב בב� הזוג ולהשתדל שלא להפריע    
, בב� הזוג" חוסר התחשבות"אלא שלפעמי� נוצר . את נוחיותו

  .הנובע מאי שימת לב
הוא חפ� להיות . ישנ� זמני� שבה� ב� הזוג זקוק למנוחה קטנה   

או לדו� ע� עצמו בנושא , כמה דקות לבד ולהשליט סדר במחשבתו
  .ומבלי שימת לב אנו מכבידי� עליו באותו זמ�, מסוי�

מדר� הטבע . הבעל שב הביתה מהכולל או מהעבודה: לדוגמא   
הספיקה , ט" והילדי�האישה שנשארה בבית כל היו� ע� העול השו

המשכנתא , הילד חלה". במטעני מתח"במש� היו� להתמלאות 
והיא ממתינה ומצפה לבעלה בכיליו� עיניי� , הדוד התפוצ�, חזרה

וכאשר בעלה מגיע היא מנחיתה , "בחדשות האחרונות"כדי לשתפו 
והיא לא שמה לב לפרט , ושק הצרות" צרור הבעיות"בפניו את 
  .מאוד חשוב

ממה " עמוס"והוא  �במש� היו� " מטעני�"עלה המסכ� אגר ג� ב   
יתכ� ג� . והוא מצפה לנוח כמה דקות ולהתאוורר, שעבר עליו

וא� לא ', שהוא צמא ורעב או שצרי� לפרוש רגע למקלחת וכדו
צרור "נותני� לו לעשות הפוגה קלה ומיד יורי� בפניו את 

" הבשורות" .ב. הוא מאבד את המנוחה שציפה לה .א, "הבשורות
הוא ינסה לדו� , במצב שכזה .ג. הללו גורמות לו להיכנס לדריכות
, בלי גינוני� ורגשות, "קרה וקצרה"ע� האישה על הבעיות בצורה 

  .ולפעמי� הוא א" עלול לשדר רוגז ומתח
קבלת "הדקות הראשונות של ! ובל נשכח דבר מאוד חשוב   

בזמ� הזה הוא  וא� .זו הפתיחה של כל הערב, לב� הזוג" הפני�
לעמדת "א� א� אז הוא כבר יכנס . הוא יחיי� ג� אחר כ�, יחיי�
  . ומכ� יפסידו כול�, זה עלול להשפיע עליו שעות נוספות, "קרב
חובה עלינו להשתדל להעביר את הדקות הראשונות , משו� כ�   

ורק לאחר שהוא יתיישב בדעתו ויסיי� את , לבואו בצורה נינוחה
שאגרנו במש� " צרור הצרות והבעיות"פניו את נעלה ב, ענייניו
  .היו�
  .אתה שומע ה� � מכלל לאו ! ואדרבה   
תשתדל להיות פנוי באותו ? ב� הזוג עומד לשוב לאחר יו� עמוס   

�ואפילו א� אתה נמצא באמצע שיחת טלפו� לוהטת העוסקת . זמ
תשתדל . שב� הזוג מגיע" לפני"תתאמ� לסיימה , ברומו של עול�

כאשר ב� הזוג . מוכתמי�" בלויי סחבות"ללבוש באותו זמ�  ג� לא
תכי� לו , תגלה אכפתיות, תראה לו שהנ� ממתי� לו, תחיי� �נכנס 
  .תתעניי� במה שעבר עליו, קפה
אל תטיל עליו באותו רגע מטלות ואל תפגיז אותו בבשורות קשות    
ותאפשר לו לנוח מנוחת , אפילו א� מדובר בבשורות מהותיות �
הוא  �חו� ממה שזה נחו� לו כאוויר לנשימה . גו" ומנוחת הנפשה

ואי� ספק שזו  ,ג� יוקיר אות� על כ� וישיב ל� כפלי כפליי�
  ".בשלו� בית"השקעה שווה 

ה� הקפיאו ! דע ל� שכ� נהגו גדולי ישראל כשב� זוג� שב לבית   
ה� . לב� זוג� 100%והתפנו , "קבלת קהל"כולל , את כל עיסוק�

  .ואפילו בפרטי� הקני� ביותר, אתו במה שעבר עליה� שיתפו
באיזו , ל"על הרב שלו� שבדרו� זצ" קול חוצב"עיי� בספר (   

ל היה משת" את אשתו בכל "מסופר ש� שהרב זצ. דקויות מדובר
ואפילו את מספר האוטובוס בו נסע בתו� , מה שעובר עליו כל יו�

שותפות "שה של כדי לתת לה הרג, ג� היה מספר לאשתו � העיר 
  .)בכל מה שעבר עליו" מלאה

תשתדל . אותו דבר כשב� הזוג דור� במפת� הבית ומתכונ� ליציאה   
אל תבשר לו באותו זמ� בשורות קשות , לא לעכב אותו בתנוחה הזו

זה נחו� לו  )א, תחיי� לו ,ת� לו לצאת ע� אווירה נעימה, ומלחיצות
הא� יש . לי� כל הדר�מובטח ל� שהוא יחשוב ע) ב. לפני היציאה

  ?עסק יותר מוצלח מזה
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