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מ ֶ ה ֹא אֶ ל ַ ְרעֹה ִ י אֲ נִ י ִהכְ ַ ְד ִי ֶאת לִ  ֹו וְ אֶ ת לֵב
וַ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ֹ
עֲבָ ָדיו) ...שמות י' א'(.
בפרשה הקודמת זכו פרעה ועמו לקבל את 'המנה העיקרית' שהייתה
בעצ שבעה מכות נפלאות ואיכותיות שהוכיחו קבל ע" ועול" שה'
הוא האלוקי" ,ובפרשת השבוע הנוכחית המצריי" מקבלי" את 'המנה
האחרונה' & את שלושת המכות האחרונות ,ובפרשה הבאה בורא עול"
סוגר אית" סופית את החשבו( הארו' ,בי" ס.+,
כמוב שכל הנושא הזה מרגש ומקדש ומעודד ומחזק ,הנה מתברר
שהיד החזקה והזרוע הנטויה שמפגיני הרשעי" והחוטאי" כנגד
החלשי" והקדושי" ,בס' הכל זה עניי זמני שמטרתו לזכ' את ישראל
ולקרב" לאביה" שבשמי" ,ולעורר אצל את התכונה הרוחנית של
וִַ זְ עָ ק וַ ַעַ ל ַ וְ עָ תָ " אֶ ל הָ אֱ  ִקי" )שמות ב' כ"ג(.
א' בסופו של דבר כאשר יגיע הרגע שאלוקי" קבע אותו 'לזמ(
גאולה' ,או אז במהירות הבזק וכהר עי ישתנו כללי המשחק,
ואויבנו הרשעי ייכרתו ויתנדפו בבושות נוראות מתו ייסורי גו+
ונפש & וכל עוצמת" וטומאת" יצללו כעופרת במצולות י" ,ומאותו
רגע ע ישראל יזכה למנוחה ונחלה ברוחניות וגשמיות ,ויהיה פנוי
לעבודת ה' ועסק התורה & על אפ וחמת של אויביו ושונאיו.
האמת היא שראוי לפתֵ ח את הדברי" הללו ולהעמיק בה" עד דלא
ידע ,אלא שהנייר צר וקצר והמקו בו דל ומוגבל ,ומשו" כ' נעצור
כא את הרחבת העניי ו ְנפַ ֵנה את הבמה למע( מסר נכבד שהפרשה
מעבירה לנו ,מסר ע" תוכ( אביר ושדר כביר עבור כל מי שנושא
בתפקיד הנכבד 'ראש המשפחה'.
מהו אותו מסר נכבד והיכ הוא כתוב?
מ ֶ ה ֹא אֶ ל ַ ְרעֹה ִ י אֲ ִני
פרשת השבוע פותחת בפסוק וַ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ֹ
ִהכְ ַ ְד ִי אֶ ת לִ  ֹו וְ אֶ ת לֵב עֲבָ ָדיו ,ועל פניו נראה שהפסוק ברור והתוכ(
שבו מוב( וקל לעיכול .א כאשר מעייני ומתבונני בפסוק כהוג(
וממשמשי" בו כראוי ,מתגלי" פתאו" שתי קושיות מעניינות על
תחביר הפסוק.
 (1מדוע ה' אמר למשה ' ֹא' אֶ ל ַ ְרעֹה ולא 'ל'' אל פרעה ,כמו שהוא
אמר לו בפרשה הקודמת לֵ אֶ ל ַ ְרעֹה ַ  ֶֹקר ִהֵ1ה יֹצֵ א הַ  ַ2יְ מָ ה )ז' ט"ו(?
 (2לכאורה המילה 'ִ י' שמוזכרת בפסוק ,מיותרת .מפני שבדר' כלל
מילה זו נועדה לנמק את מה שכתוב לפני כ ,וא" כ( יוצא שה' אומר
למשה כ' :משה! ל' לפרעה ותדבר איתו ,בגלל שאני מכביד את ליבו
ודואג שהוא לא יקשיב ל' .וכיצד זה יתכ(? היעלה על הדעת לשלוח
אד" לשליחות & ולהודיע לו מראש ששליחותו לא תביא כל תועלת?
אי( ספק ששאלות אלו יפות עד מאוד .אלא שהתשובה עליה( יפה
הרבה יותר ,מפני שטמו( בה ידיעה מעניינת בתורת החינו ,וכדלהל(:
כלל ידוע בחינו ,שיהיה מי שיהיה ,אפילו האד" ע" המידות הכי
קלוקלות & ואפילו אחד כמו פרעה החמוד ,א" יגש אליו מא( דהו
וידבר עימו נכו וינסה להפעיל אצלו את הרגשות הרדומי והשכל
הישר ,יש לו את כל הסיכויי" להצליח בפרויקט ולחולל אצל רעהו את
השינוי הכי גדול ,ולעשות אצלו מהפ' מקצה לקצה.
מהיכ אנו יודעי זאת?
בתנ"' מסופר על אנשי נִ ינְוֵ ה שעלתה רעת לפני ה' מחמת שהשחיתו
מידותיה" והתלכלכו בגזל ופריצות כמו שהיה בדור המבול ועִ  אנשי
סדו" ועמורה )יונה א' ב' רד"ק וילקו"ש יונה תק"נ( ,עד כדי כ' שנגזר עליה
כליה ואבדו( כמו שקרה בסדו" ועמורה .א' כאשר הגיע אליה יונה
הנביא ומסר לה את דבר ה' ודיבר עימ" כהלכה מעומק ליבו ,באותו
רגע ה עשו תפנית ושינו עצמ" והטיבו דרכ" ,ומבואר בחז"ל שאותו
************

מל נינוה היה פרעה בכבודו ובעצמו שניצַ ל מי סו" )ילקוט שמעוני ש(.
משו" כ' אמר ה' למשה ' ֹא' ֶאל ַ ְרעֹה ,ולא 'ל'' אל פרעה .ה' רצה
שמשה ידבר ע" פרעה בצורה הכי מוצלחת ומשכנעת ,בגישה של 'חֲ נֹ$
ַלַ1עַ ר עַ ל ִ י ַד ְרוֹ' )משלי כ"ב ו'( שהמחנ צרי להנמי עצמו ולבוא
לקראת החני ולדבר אליו בגובה העיניי בהתא" לרמתו ,ולא ללכת
אליו ולירות עליו את המוסר מלמעלה.
וכיוו( שה' ביקש ממשה לפעול בצורה כל כ' נפלאה ומשכנעת ,היה
חשש שפרעה באמת ייכנע לרצו ה' וישנה את התנהגותו וגישתו,
וישלח את ע" מישראל מארצו .וא" כ( מה יהא ע" ההבטחה שה'
הבטיח לאברה" 'בברית בי( הבתרי"' וְ גַ" אֶ ת הַ 7וֹי אֲ ֶ ר ַי ֲעבֹד& (8ָ ,נֹכִ י
)בראשית ט"ו י"ד(? כיצד יְ עַ ְנ  ,פרעה וְ עַ מ ֹו א" ה" יעשו תשובה?
משו" כ' אמר ה' למשה כבר ברגע הראשו( :משה משה ,אני שולח
אות' לדבר ע" פרעה ולהפעיל מולו את הגישה הכי משכנעת & את
הגישה של ' ֹא' אֶ ל ַ ְרעֹה & ולא 'ל'' אל פרעה ,ואל תחשוש שזה יגרו"
לו לשוב בתשובה באותו רגע .אתה יודע מדוע? ִ י אֲ ִני ִהכְ ַ ְד ִי אֶ ת לִ  ֹו,
אני נועל אצלו את הרגש ואוט לו את חושי הלב ומונע ממנו
להשתכנע ,כדי לפרוע ממנו את שטר החוב ולגבות ממנו מחיר מלא על
כ' ששעבד את ישראל והתעלל בה" ,ולקיי" בו ובעמו את העניי של
'וְ גַ" אֶ ת הַ 7וֹי אֲ ֶ ר ַי ֲעבֹד& (8ָ ,נֹכִ י'.
כעת תחביר הפסוק כבר מוב( והתמיהות שבו התיישבו ,ועל הדר'
החכמנו ג ביסוד רב עוצמה בנושא חינו הילדי ,ולמע( הדגשת
המסר נסכ אותו במילי ברורות ,למע טובת כולנו:
א האד ניגש נכו אל החני ומדבר עמו כראוי ,ג" א" מדובר
בילד מאוד לא מרוס( ומעוד( & ואפילו הוא אגוז קשה ע תכונות של
פרעה ,יש למחנ את כל הסיכויי להשפיע עליו ולשנות אותו.
בתנאי שהמחנ יפעל בגישה לבבית בהתא לרמת החני ,בנוסח
ֹא אֶ ל ַ ְרעֹה! ' ֹא' אל החני ,ולא שהוא יבוא אלי'.
פירוש :רד לרמתו ומושגיו ודבר עימו בשפת הלב בהתא לנתוניו
ותכונותיו ,ואל תדבר עימו בשפה גבוהה ע" מושגי" של מבוגרי"
המבוססי" בעיקר על 'שכל' ולא 'רגש' ,מתו' ציפייה שהילד יתעלה
על תכונותיו ונתוניו ויבגר את עצמו ויתעמק בצדקת דברי ,וישתנה.
מי שמאמ' את הגישה הזו בזמ שמחנ ,יש לו  100%סיכויי הצלחה
לכבוש את לב ילדיו בעזרת ה' ולהחדיר בליב" קדושה וטהרה ,אלא
א כ יש על חינו ילדיו גזרה בנוסח 'ִ י אֲ ִני ִהכְ ַ ְד ִי אֶ ת לִ  ֹו' מחמת
חשבונות שמי שלא ידועי לנו ,כמו שנגזר על חזקיה הנביא שבניו
יהיו רשעי" )ר' צדוק הכה מלובלי  רסיסי לילה אות נ"ב(.
אלא שכבר גילו לנו חכמנו שאפילו שנגזר על חזקיה הנביא שבניו
יהיו רשעי" ,זה לא עניי אותו והוא השקיע בה חינו מושל
והחדיר בליב" יראת שמי" ונשא על כתפיו לתלמוד תורה למרות
שהיה מל' ולא היה לו בעיה תקציבית של הסעה ,ואפילו שזמנו היה
מצומצ ביותר שהרי ניהול כל הממלכה היה מוטל עליו.
בסופו של דבר התברר שהיה פירות לעמלו ,וכאשר הגיע מנשה בנו
לשעת משבר וְ ֵ בֶ ר בזמ( שמל' אשור תפס אותו הכניסו לְ י ֹו ָרה רותחת
כדי לבשל אותו ולהורגו )ירושלמי סנהדרי פ"י ה"ב( ,ברגעיו האחרוני זכר
מנשה את חינוכו הטהור ואת המוסר והאמונה שאביו החדיר בו ,הוא
זכר שאביו לימדו על רחמי ה' הרבי" & והוא ביקש מה' שיושיעו,
ובזכות זה הוא ניצל וזכה לעול" הבא )סנהדרי פרק י' משנה ב'(.
להודיע' שלעול" אי( להתייאש מא +ילד .מפני שג" א" נגזר עליו
חלילה שיצא לתרבות רעה ,א" ישקיעו בו כהוג( וישקו אותו ביראת
שמי" & זה יחלחל לתוכו ,ובשעת משבר או חשבו( נפש זה עוד יצמיח
פירות בעזרת ה'!

העלו מוקדש לע"נ הלה בת שמחה ת.נ.צ.ב.ה.

כא המקו לדוש וללוש בפרט מעניי שרבי מתבוססי בתוכו וחינו ילדיה
מתמוטט בגללו ,מדובר טעות קטנה שנית להימנע ממנה מראש ולמנוע את השלכותיה,
א פועלי כהלכה ומתמקדי בחינו נכו.
לא פע ולא פעמיי אד מתפלל לה' על חינו ילדיו ומבקש ממל העול שילדיו יהיו
חדורי אמונה ובעלי מידות טובות ,ובנוס& לזה הוא ג נוסע לכל סוגי הבאבות וכותבי
הקמיעות ואלו שמחלקי חוטי אדומי וכרבולות של תרנגולות ועיניי של דגי
ושאר ירקות ,ולמרות זאת חינו ילדיה צונח ולא צומח .מה פשר הדבר? מדוע לא
הועילו כל המעשי  ,הכספי  ,הדמעות ,הנסיעות לקברות צדיקי  ,הממתקי שאכלו
בדר ...מדוע במקו שבנ יהיה באבא סאלי ,מתקיי בו הפסוק "ויצא העגל הזה"?
התשובה לכ נמצאת בסיפור הבא:
יהודי נחמד ונכבד 'שעסקיו' היו בראש מעייניו ולא 'חינו ילדיו' ,ניגש פע אל רב
הקהילה ושאל אותו 'מהי הסגולה הכי חזקה לחינו הילדי '?
שמע הרב את השאלה המעניינת ,ומחמת שהוא ידע ע מי יש לו עסק ומה טיבה של
הסחורה העומדת לפניו " הוא השיב לשואל בחכמה רבה ,ואמר לו:
'לחנ' ,ולחנ ,ועד פע לחנ! זו הסגולה הכי חזקה שמופיעה בתנ" וחתו עליה מל
העול  ,כפי שנאמר חֲ נַֹ +ל(ַעַ ר עַ ל *ִ י ַד ְרֹ ,ו ִ, .ַ ,י יַזְ ִקי .א יָסר ִמָ0 ֶ2ה )משלי כ"ב ו'( .א מי
שלא מחנ כהוג והוא רק מתעניי בסגולות נפלאות " יהיו קדושות ככל שיהיו ,הרי זה
כמו אד החפ %לחצות כביש ראשי וסוא 'בעצימת עיניי ' ,ולהסתמ על סגולות
וברכות .הא זה הגיוני? האי זה גובל בשיגעו? ברור שקוד צרי לפתוח את העיניי
ולבחו את נתוני השטח ולנקוט בכל כללי הזהירות ,ורק אחר כ יש מקו להכניס את
הסגולות והברכות ומגוו הפטנטי הרשומי .
אבא יקר! דע ל שלחנ ילדי כהלכה ,זה פרויקט מורכב הרבה יותר מלחצות כביש
סוא בעל מפלסי ונתיבי רבי  .היעלה על הדעת להסתפק בפרויקט כל כ גורלי
'בברכות וסגולות'?
ידידי הנכבד ,מחמת שהינ מכיר כהוג את שפת הביזנס ויש ל רגש רב לממו ,אגלה
ל סגולה נוספת להצלחה בחינו ,בהתא לשפה של.
אני מציע ל להתייחס לילדי ,לפחות כמו שאתה מתייחס לפנקס צ'קי .
הא אתה מוכ לשחרר צ'קי ללא הבחנה " ולהסתמ על 'סגולות וברכות'? נכו
שאתה לא מסוגל לנהוג כ מחשש שהצ'יק יחזור? ג את חינו ילדי אל תשחרר ללא
הבחנה ,כדי שלא יחזור ל צ'יק ]ילד[ ,בדמות נער נושר או פושר ע חינו מתפורר
ומתקרר.
כא ת הסיפור והמסר שלו חד וברור כראש הגפרור ולא נית להסיט ממנו גרגר
ופרור:
הסגולה הכי גדולה לחינו " זה לחנ כהלכה ולהירת לכ בכל הכוח ,ולהיות ערני
ולהשקיע בנושא " לא פחות מההשקעה שיש לאד על כספו ופרנסתו.
וא כבר העלינו על נס את עניי חינו הילדי  ,כא המקו לציי שחובה לזכור את
'הדלת האחורית' השקטה ,דלת שבאמצעותה נית לחזק את החינו " ולחילופי ג
לגרו להפ .מה כוונתנו?
ברו ה' אנו חיי בעול מגוו ותוסס המכיל מאורעות מגווני ומענייני  ,מידי פע
מתרחש איזה הוריק וצונאמי או כל מאורע אחר מעניי ודרמטי ,והידיעה המרעישה
מגיעה ג אלינו הביתה ובני המשפחה מדברי אודותיה וטוחני אותה מכל הזוויות
האפשריות " חו %מהזווית הכי נכונה ,ואיננו זוכרי לומר שכ החליט מל העול מחמת
חשבו השמור עימו.
אבא ,למה אתמול הייתה רעידת אדמה ביפ? מפני שאתמול בחצות הלילה התעטש
ברומניה קו& מסוג בבו  17פעמי ברציפות ,וכתוצאה מכ לוחות האדמה זזו וביפ
נוצרה רעידת אדמה .ולמה השנה אי בחנות קוקוסי ? בגלל שרוח שנסעה במהירות
מצד מזרח התנגשה ברוח רפאי שבאה מצפו וגרמה למערבולת עצי באפריקה ,וזו
הסיבה לכ שכל הקוקוסי ש נפלו מהעצי והתקלקלו .מדוע היה היו הפסקת
חשמל? בגלל שבספארי מספר פילי רקדו ע חבורת נמלי  ,ותו כדי הריקוד נמלה
אחת זינקה באויר והתנגשה בקבל חשמל שמעליה וקרעה אותו.
היו לכל אירוע תופרי סיבה גשמית ,וכל מאורע מסבירי בצורה לוגית! זה קרה
בגלל כ וכ ,ההצלה של הבית ההוא נזקפת לזכות כיפת הברזל ,אלמוני שרד בניתוח
בגלל שימוש בפטנט אמריקאי שהתגלה לאחרונה...
כ חי העול  ,זה מה שאנשי חושבי  ,ה חיי את גשמיות השטח ולא את אלוקי ,
וה לא שמי לב שה הורסי את עצמ ואת השקפת " וג חינו ילדיה נשחק
ונכתש 'מהדלת האחורית'.
דוגמא נוספת לנושא כבר הכריז עליה הרב יהודה יוספי שליט"א ,מה שנקרא 'תחזית
מזג האויר'.
עומד לו אד נחמד מול מיקרופו פתוח ומכריז באוזני האומה :מחר ירד גש ,
מחרתיי יהיה אבי ,בעוד שלושה ימי יבוא מבול ,וכעבור שבועיי הסופה תהיה
מאחרינו.
ידידי הנכבד! וכי אתה נביא? הא אלוקי נגלה אלי וגילה ל את מהל העתיד? א
לא כ ,מהיכ אתה מתיימר לדבר בשמו ולקבוע מה יהיה מחר? הא כ ,יש 'תחנת רוח',
סליחה! 'תחנה מטאורולוגית' ע צילומי לווי והרבה קשקושי ובלג ,וש רואי את
המפה האווירית הרחוקה ועל פי זה נת לקבוע את המהל הבא.
ומה ע האמונה באלוקי והידיעה שהוא משנה עתי ומחלי& את הזמני והוא לא
כפו& כלל לנתוני השטח ולא& תחנה ולוויי? למה אתה מתעל מזה ולא פותח את דברי
במילי כמו בעזרת ה' מחר יהיה גשו  ...א ה' ירצה שבוע הבא תהיה התחממות
קלה...
לא מדברי כ כי השפה היא רחובית והחשיבה לא תורנית ,והגישה הזו משפיעה
עלינו ועל ילדינו מהדלת האחורית ומרגילה אותנו ואות להוציא את אלוקי
מהתמונה ,ולחיות את הנתוני הגשמיי בלבד.
נ.ב .כמוב שאי איסור או בעיה להעביר לילד 'חכמת חיי ' ולגלות לו את נפלאות
הבריאה וצורת התנהלות העול  .אלא שיש לעשות זאת מתו שמירה על האמונה
התמימה והצרופה ולקשר את הכל לבורא עול ,ולהקדי לו הקדמה קצרה לפני
שמחכימי אותו בהסבר הגשמי של המאורע:
בני היקר ,דע ל שלא תמיד נית לרדת למניע המאורע " שהרי דוד מלכנו כתב בספר
תהילותיו ַמה ְָ .דלַ 3מע ֲֶ7י 5ה' ְמאֹד עָ ְמקַ 3מ ְח ְ9ב ֶֹתי) 5תהלי צ"ב ו'( ,ופעמי שה' מנהיג
את עולמו בהנהגה שנקראת "טבע" " ופעמי שהבורא מנהיג את העול בהנהגה
שנקראת "השגחה" ]הנהגה שונה ולא טבעית[ מחמת כל מיני חשבונות השומרי עימו
)מלבי" ש ( ,ובעצ איננו יכולי להבי את מחשבות ה' העמוקי וצורת הנהגתו.
בני היקר ,לאחר שהבנת את ההקדמה הזו ,יש לי רשות להסביר ל 'מי היו השליחי
הגשמיי שביצעו את רצו ה' .הקופי עשו אפצ'י ,הרוחות התנגשו ,הנמלה עפה
באוויר ,הלוחות זזו וכו'.
הבאת הבית ידיעה מעניינת או תמונה מרתקת שמכונה 'נפלאות הבריאה'? מברוק!
אבל בזמ שאתה פורס את הדברי בפני ילדי ,תשחיל משפט פצפו שמכיל בתוכו

המו ,ותאמר לה  :תראו את גדלות ה' ,איזה פלאי הבריאה ...תעשה מזה
עסק ותחדיר בה יראת שמי וגרעיני אמונה ,ובסו& תראה איזה פריחה
רוחנית תהיה לה .
מי שחי כ ,מרוויח את הכל .מצד אחד הוא מחכי את ילדיו כמו כול
ומגלה לה את נפלאות הבריאה ,ומצד שני הוא ניצל מאסו 'הדלת
האחורית' ,שהרי הוא מחזק אצל בני ביתו ]ואצלו[ את האמונה בה' וההבנה
וההבחנה שהעול מנוהל ומונהג על ידי בוס אחד ויחיד ,ובעצ כל
ההסברי של המאורעות בס הכל מבארי 'מי היה שליחו של ה' " ולא
מעבר לכ.
זו אולי השקפה עדינה ודקה .א בל נשכח שכל נושא חינו הילדי הוא
עדי ודק ,וברור שמי שרוצה להצליח בו חייב להילח על כל הקופה ,ולא
להשאיר שו פירצה וחור בנושא.
נער ע"י הר'  éåì íäøáàהי"ו
לא נכו ?
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כל חת וכל כלה מכירי את פסיקת הרמב"  ,אשר כתב כ :וכ ִצו
חכמי שיהיה אד מכבד את אשתו יתר מגופו) ...אישות ט"ו י"ט( ,וכ
ִצו חכמי על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי) ...אישות
ט"ו כ'(.
א למרות ששתי הציטוטי הללו מוכרי לכול  ,לא כול מבחיני
כא בנקודה המרכזית הבאה ,הטמונה בדברי הרמב" הנ"ל.
לכבד את האישה ,לכבד את הבעל ,זו לא סת פעולה " אלא "מצווה
גמורה" מחכמינו ז"ל ,וכפי שהרמב" נקט בלשונו וכ ִצו חכמי...
ממילא מי שמשקיע בב זוגו ומכבד אותו " לא אמור לעניי אותו
"מה יצא לו מזה" ,מאותה סיבה שהוא לא שואל "מה יצא לי מלהניח
תפילי" .כול מביני שא חכמי מצווי אותנו דבר ,אזי זה אמור
לחייב אותנו.
כמו כ ,מי שמשקיע בב זוגו " לא אמור לעשות זאת כדי לקבל
בתמורה השקעה חוזרת מהצד השני ,שהרי הוא לא עושה כרגע ביזנע'ס
ע ב הזוג בנוסח "קח ות" " אלא הוא מבצע הוראה של חכמנו ז"ל.
הוא נוטל ידיי ומבר על האוכל " כי חכמי אמרו ,ומאותו נימוק
הוא ג מכבד את ב זוגו.
הרמב" כותב לבעל עוד מילה ,וזו לשונו :וכ צוו חכמי שיהיה
אד מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו.
רק רגע! אי אני יאהב אותה ברמה כל כ גבוהה א היא מרגיזה
אותי ו ...התשובה כנ"ל .אתה לא אמור לאהוב אותה בגלל שהיא
משקיע ב וכדומה ,אלא בגלל שה' ציווה! והשאלה נשאלת :כיצד יכול
אד להגיע לאהבה כל כ עזה?
בספר מכתב מאליהו )קונטרס החסד ד' " ו'( מבואר שאהבה נוצרת על ידי
ריבוי נתינה! וככל שמרבי יותר בנתינה ,ה בכמות וה באיכות ,כ
מתרבת יותר האהבה ,ומתחזק הקשר הנפשי .א א האד רק לוקח
ולא נות ,אזי אהבתו היא תלויה בדבר" ,ולאהבה אמיתית" הוא
לעול לא יגיע.
מילא א אד רק לוקח מהאישה כביסה ,ניקיו ,מאכלי  ,טיפול
בילדי וכו' ,ומצד שני אי הוא מעניק ונות לה ,הרי שהאהבה
האמיתית ממנו והלאה .א א הוא מעניק ונות לה ,שבחי ומתנות
ומחמאות ותשומת לב ומרבה לדבר עמה ולשמוע את המעיק עליה )זו
נתינה נפשית " והיא הנתינה הגבוהה ביותר שחשובה לאישה( ,ככל
שירבה יותר בנתינה הזו  ה בכמות וה באיכות ,כ תתהדק ותתחזק
ותתעצ אהבתו לאשתו יותר ויותר.
וכ להיפ .א האישה נוטלת מבעלה כס וביטחו ושולחת אותו
לשעות נוספות וכו' ,ומצד שני היא לא משקיעה בו ,אזי האהבה
האמיתית תהא ממינה והלאה .וככל שתשקיע בו ותפנק אותו יותר,
כ אהבתה אליו רק תגבר.
אלא שאנשי טועי וחושבי ההיפ! יצר הרע אומר לה שא ה
יתנו לשני " זה יהיה לרעת " כי ה יהיו מנוצלי ,ואילו א ה
ינצלו את השני וידרשו ממנו " זה יגרו לה ליהנות ולהיות מאושרי .
ואות אנשי אינ יודעי שזה עובד בדיוק הפו! כיוו שכשאד
נות לשני ומשקיע בו " השני מתקשר אלי ומעצמו מיטיב למיטיבו.
ולהיפ ,ככל שאד יותר לוקח מהשני " כ השני מתרחק ממנו יותר
בכדי לא להיות מנוצל.
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יהודי יקר!
באפשרות להקדיש את העלו
ליקיר ולכל מטרה.
הצלחה ,רפואה ,עילוי נשמה,
וג לזיכוי היחיד והרבי.
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