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ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה אֱ מֹר ֶאל הֲ רֹ ַקח ַמ ְ !נ ְֵטה י ְָד עַ ל ֵמימֵ י ִמ ְצ ַריִ  ...וְ הָ יָה
ַו ֶ
ָד ְ'כָ ל ֶא ֶר( ִמ ְצ ַריִ  ...וְ הַ ָ*גָה אֲ ֶר 'ַ ְיאֹר ֵמ ָתה וִַ ְב ַא הַ יְ אֹר )שמות ז' י"ט  /כ"א(.
************

בפרשת השבוע מתחילה החגיגה הגדולה במצרי  ,כאשר בורא עול נות
למצריי עשר של מכות ומאל( אות להודות שהעול אינו הפקר ויש מנהיג
לבירה ויש די ויש דיי ויש משפט וג תליי ,ומי שחורג וחורק מרצו הבורא
וכופר במל 2העול  /דרכו תצנח ולא תצלח ,ובסופו של דבר הוא יכריז בעל
כורחו קבל ע ועול את המשפט הקדוש ה' ה&א ָהאֱ ' ִקי )דברי ד' ל"ט(.
מה פירוש המילי ה' הוא האלוקי ?
חכמנו ז"ל גילו לנו שבורא עול מנהיג את עולמו בשתי דרכי .
דר +אחת נקראת 'רחמי' ...כמו אבא רחמ העוט 5את בנו בחו ואהבה
ודואג לכל צרכיו במסירות נפלאה ,ומרעי 5עליו טובה וברכה באופ תמידי
ובשלמות .וכש שרחמי האב אינ מושפעי מנתוני השטח וה מורעפי על
הב האהוב בכל המצבי  ,כ 2ג רחמי ה' מורעפי עלינו עד אי ק( והוא
משפיע לנו טובה וברכה  /ג א זה לא מגיע לנו על פי הדי ,שהרי אי גבול
לרחמיו.
מצד שני פעמי שהבורא מנהיג את הבריות בדר +שנקראת 'די' ...כמו מל2
ושופט  /ולא כמו אבא .באות זמני בורא עול בודק ובוח את נתוני השטח
ומצב הכרטסת של האד בשמי  ,ועל פי זה הוא קוצב לאד את המינו
והשפע בדיוק כפי מה שמגיע לו על פי 'הדי' ,לא יותר ולא פחות .וא חלילה
באותו מתברר שעל פי הדי מגיע לאד 'צרות בצרורות' ולא 'סל ישועות
וברכות' ,אזי זה מה שהוא יקבל ,בבחינת ייקוב הדי את ההר.
אלא שמל 2המלכי העניק לנו מתנה נפלאה ונת לנו לבחור כיצד תהיה
הנהגתו עימנו ,הא במסלול שנקרא 'די' כמל 2ושופט  /או בדר' 2רחמי '
כאבא אוהב ,והבחירה שלנו נקבעת על פי צורת התנהגות שלנו ע ה' .כיצד?
א האד מפעיל רגש רב כלפי התורה והמצוות והוא מתרפק על הבורא
וחפ( לעשות לו את פסגת הנחת רוח בכל הכוח  /כמו ב החפ .לשמח את
אביו ,אזי ג הבורא מתנהג עימו באותה מטבע ומרעי 5עליו 'רחמי אב על
בני ' ומעניק לו בתמידיות טובה וברכה וישועה והצלחה  /ג א פעמי אותו
אד מועד ורועד ומתנדנד ומתגמד ברוחניותו.
א 2א חלילה רגשות האד קרי כלפי ה' ,א האד משתדל לעבוד את
הבורא 'במידה במשקל ובמסורה' רק מה שצרי +על פי הדי  /והוא לא מוכ
להתאמ( מעבר לכ 2ולשמח את הבורא 'במתנת חינ ' ולהוסי 5בעבודת ה'
כמות ואיכות ומסירות ,אזי ג הבורא נוהג עימו באותה מטבע ומנהיג אותו
על פי 'די' ,ונות לו בדיוק מה שמגיע לו  /לא יותר ולא פחות.
כדי לסבר את האוז נעלה לבמה את השאלה הבאה ,שתעזור לנו בעזרת ה'
לחדד את הדברי  :לו יצויר שמושיקו יגש לחנות אופניי ויכריז באוזני
המוכר את המשפט המרגש הבא:
'יש לי היו יו הולדת ,ואני מבקש שתעניק לי אופניי לכבוד המאורע
החגיגי' .מה הסיכוי שהמוכר יבצֵ ע את משאלתו ויגשי לו את החלו והחזו?
תלוי! א מושיקו הוא הב שלו ,אזי הוא יחיי 2לעברו ויכריז לעברו 'החנות
לפני ,2תבחר כטוב בעיני .'2א 2א מושיקו הוא הילד של השכני מהבניי
ממול ,אזי המוכר יודיע לו שהוא נות אופניי רק למי שמשל  ,והוא לא
מחלק בחינ לכל דורש ומבקש.
הנמשל ברור .א יש לאד ע בוראו קשר של אבא וב ,אזי ההנהגה איתו
היא 'רחמי בלי גבול' .א 2א הקשר שלו אינו כזה כובש ולוהט ,אזי הוא
מקבל 'בהתא למה שהוא משל ' .נכו שזה היגיו נפלא וצדק מוחלט?
ובמשפט ה' הוא האלוקי אנו מצהירי אמוני ומכריזי ומודי ששתי
ההנהגות הללו ]ה'  /רחמי אלוקי  /די[ ה של מל 2אחד בלבד הלא הוא
בורא עול  ,הנהגות שמתחלפות בהתא למה שמגיע לנו ,וכלל לא מדובר
בשתי רשויות חלילה.
ואת ההשקפה החדה והברורה הזו פרעה לא רצה להפני .
פרעה ידע והודה שיש אלוקי ]מידת הדי[ א 2הוא לא סרב להפני שיש ה'
]הנהגת רחמי[ ,ובעצ הבורא מנהיג את העול בו זמנית בשתי השרביטי
הללו  /כל אחד בהתא למה שמגיע לו )רמב" שמות ה' ג'(.
משו כ 2בורא עול עשה לו בית ספר באמונה והעביר לו קורס מזורז שהיה
מורכב מעשרה שיעורי  /המכוני 'עשרת המכות' ,ובקורס הזה ה' הראה

לפרעה ועמו כיצד הוא מנהיג את עולמו בשתי השרביטי בו זמנית ,כאשר עִ
עַ ישראל הוא מתנהג ברחמי עצומי  /ואילו ע המצריי הוא נוהג
בדקדוק הדי ,ולמע חידוד הדברי נציי שתי דוגמאות עסיסיות:
דוגמא ראשונה :במכת ד המצריי פגשו רק ד בכל מקו  ,וג כאשר
לקחו יוס 5ויוסו 5כוס משותפת והחזיקו בה ביחד ומזגו לתוכה מי עד
ושניה הכניסו לכוס הזו שתי קשיות מאותה חברה והחלו לשתות מהקש,
ולמרות זאת קרה הלא יאומ! ליוס 5זר בקשית מי מתוקי כמוהו ,ואילו
ליוסו 5זר בקש ד משובח עשיר בפלזמה ותאי והורמוני )שמות רב ט' י'(.
דוגמא נוספת :במכת חוש 2בורא עול העניק למצריי 'חוש 2רוחני' שקיי
בגיהינו )תנחומא בא ב'( שנית למשש אותו ביד  /עד כדי כ 2ששלושה ימי
המצריי לא יכלו לנוע מחמת שהחוש 2הקי 5אות כמו יציקת בטו ונעל
אות באותה תנוחה ,ובו זמנית 'באותו מטר מרובע' )רשב" י' כ"ג( הבורא
הזרי לע ישראל אור גדול הלא הוא 'האור הגנוז' שנית לראות באמצעותו
מקצה העל ועד קצהו השני ,אור ז 2ורוחני שנית לראות באמצעותו ג דר2
קירות ודלתות סגורות )מאור ושמש שמות י' כ"א( ,האור הזה הקי 5אות וליווה
אות ביו וג בלילה )כלי יקר שמות י' כ"א( ,וכאשר יהודי היה מגיע לבית מצרי
ומדבר איתו  /המצרי היה רואה את 'בועת האור' על ידו ,וה' עשה זאת כדי
שהמצרי יראה אי 2באות רגעי שהוא נמצא בחוש 2הכי נורא ,היהודי
שרויי באור הכי גדול )משנת רבי אליעזר פרשה י"ט על מכת חוש.(2
ההנהגה הכפולה הזו חזרה בעקביות בכל עשרת המכות והתעצמה בקריעת
י סו ,5כאשר ע ישראל קיבל ניסי שלא נית לתפוס ולעכל  /ובו זמנית
פרעה ועמו קיבלו את ההיפ ,2וכל העול ראה וחזה עי בעי כיצד ה' נוהג ע
בני ישראל במידת הרחמי ובו זמנית הוא נוהג ע המצריי במידת הדי,
וכול הודו שה' הוא האלוקי  /ולא מדובר בשתי רשויות חלילה ,טענה
מטופשת שטע פרעה בתחילה.
לאחר שהבנו את המסר הזה שהוא מיסודי הדת והאמונה ,נתעמק רגע
בשיעור הראשו שה' העביר לפרעה ועמו שנחקק בתורה בש מכת 'ד ',
שיעור שהמסר שלו אמור להחזיק אותנו בתקופת הגלות הקשה בה אנו
שרויי  ,כאשר אלילי וקשקושי מככבי סביבנו ומשדרי עוצמה מדומה
של כוח ושלטו  /ויצר הרע מנסה לבלבל אותנו באמצעות  ,ובמכת ד נמצא
החיסו והחיזוק מפני הנגע והפגע הזה .מה כוונת המשורר והסופר?
בטר נדוש ונלוש בגופ של דברי  ,נעלה רגע לבמה הקדמה קצרה:
לימדונו חכמנו ז"ל שמידת 'הליצנות' מגונה ומאוסה עד מאוד והלוקה
בה עוונו גדול מנשוא )עיי שערי תשובה חלק ג אותיות קעד  /קעז( ,א 2מצד שני
לימדונו חכמנו שלכל מידה יש ג 'פא חיובי' וגדר של מצווה ועבודת ה'
קדושה ,ובאמת ליצנות מאלילי ועבודה זרה ותרבות זרה וכפירה  /זה
מותר וא 5ראוי ,שהרי זה מגביר אצל האד את הידיעה שה' הוא האלוקי
והשאר זה הבלי וקשקושי מדומי .
ומחמת זאת ,אל ירע בעיני הקוראי המתוקי א נכתוש בדברינו
אלילי מסוימי ונעשה מה היתול וצחוק וזלזול עמוק ,בהתא לפסיקה
הקדושה 'כל ליצנות אסורה  /חו( מליצנות של עבודה זרה' )מגילה כ"ה ע"ב(.
לאחר הקדמה זו אנו יוצאי לדר ,2נא להדק חגורות.
ובכ ,משה רבנו עטרת ראשנו מגיע לפרעה ועמו ומגלה לה שא ה לא
ישחררו את ע ישראל  /סופ שה יקבלו מהבורא עונש בש 'מכת ד ' ,א2
המצריי צחקו וגיחכו ולא התרגשו מהתחזית הקודרת.
ה הרי עבדו והשתחוו ליאור האביר במש 2מאות שני ובטחו בכוחו הרב
ועוצמתו הכבירה ,וה לא האמינו שמישהו יכול לפגוע באליל הגדול והמכובד
שלה  .א 2כאשר הגיעה מכת ד הנפלאה  /המציאות טפחה על פניה
והאליל שלה לקה ,וכדי לעשות לכל העסק 'פירסומי ניסא' ,בורא עול נת
למצריי על הדר 2ג טיפ קט' .וְ הַ ָ*גָה אֲ ֶר 'ַ יְ אֹר ֵמ ָתה ,וַ ִ ְב ַא הַ יְ אֹר' )ז' כ"א(.
הרחת פע דג מת שהשמש קפחה עליו שבוע? נכו מדובר בריח שלא נסבל
ממרחק רב? דעו לכ שבמצריי ה' הפ 2את היאור לד וכל הדגי שבו מתו
והסריחו והשמש קפחה על היאור שבוע של  ,והריח הנפלא התפרס והתפרס
בכל מצרי  .שהרי היאור היה מקו מי מרכזי במצרי וממנו עשו 'שלוחות
ונתיבי ' לכל מקו כדי לספק מי לכל המדינה .וכאשר היאור הסריח ע כל
שלוחותיו ,הריח הנורא והחגיגה הלא נעימה הגיעו לכל חור ופינה.
וכל זאת למה? מדוע ה' עשה שכל מצרי תסריח?

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

בורא עול רצה שפרעה ועמו במש* שבוע ימי יסבלו מהסירחו #של האלוקי
שלה ]היאור[ ויגעלו ויסלדו ממנו וישנאו אותו ,ויחפשו לברוח ממנו כמה שיותר.
בורא עול לא נת #למצריי רק עשר מכות  אלא הוא ג התעלל בה
וברגשותיה ובאלילי שלה ,כפי שנאמר /לְ ַמעַ ַ 0ְ #ס ֵ2ר ְ34זְ נֵי ִבנְ/ 5בֶ 4ִ #נְ 5אֵ ת
אֲ ֶר ִה ְתעַ "ַלְ ִי ְִ $מ ְצ ַריִ  )שמות י' ב'( ,וכל יהודי אמור לחטט במסר הזה ולהתעמק
ולספר לבניו ובני בניו כיצד ה' השמיד למצריי את אמונת העיוורת
ַ
בו,
באליליה והשניא את האליל על מאמיניו ,כבר במכה הראשונה.
זו זריקת העידוד עבורנו והתשובה הניצחת כנגד יצר הרע שמתחזק כנגדנו
ומבלבל את חושנו ע כל מיני אלילי שכביכול מצליחי נוראות לכבוש לבבות
ולככב בראש חוצות ולהיות עטרה לכל זר ומוזר ,ולמרות שלא נעי להיכנס
לפרטי ולדו #בזוטות וקשקושי ,נתעלה על עצמנו ונחדד את לשוננו ונכריז את
הדברי במילי ברורות בש 'זכות הציבור לדעת' וכל הקדושי:
בדורנו ישנ אנשי אומללי השבויי בידי יצר הרע ובעזות פני מסיתי
ומדיחי כנגד התורה ולומדיה וכנגד נות #התורה ,ה מצהירי בראש חוצות
שהיהדות פג תוקפה והגיע הזמ #לעצור את תופעת השחיטה והמילה ולאז #את בני
התורה ולנתק מלימוד ויראת ,יפי נפש אלו מתיימרי להתערב ולהתערבב
בפ* השמ #הטהור ולהכתיב את תכני הלימוד של ילדי שומרי המצוות ,וה
מנפנפי בקול רעש גדול שא בני התורה לא ישמעו לה ולא יכרעו בר*
להשקפת הקלוקלת ולמשנת המעוותת ,אזי ה יעצרו לה את הברזי ויסגרו
לה את התקציבי וכו'.
לצערנו אות חמודי ממשיכי במורשת אבותיה 'תרבות אנשי חטאי' 
או בניסוח אחר 'אנשי בלי תרבות' שסחרו בילדי תימ #למע #בצע כס 8וכאשר
יצא המרצע מהשק והתגלה קלונ ברבי ה ניסו לסתו את פיו של הרב עוזי
משול בש החוק והצחוק ,כמו כ #החבר'ה הללו התעללו באכזריות נוראה
בעולי מארצות המזרח ועשו לה הקרנות קטלניות בש 'פרשת הגזזת' ,ולא
התביישו לזלזל בקדושי השואה וטענו 'בד תהיה האר '9ולא הסכימו לעצור את
השואה מה שהתפרס בש 'פרשיית יואל ברנד' ,ולאחר מכ #אות יפי נפש
צבועי ואומללי תיקנו את 'יו השואה' לזכר קורבנות השואה ,וזכו לכתר
'הרצחת וג ירשת' ,ואלו וממשיכי דרכ מאיימי עלינו ועל דתנו ויהדותנו.
]נסתפק בפרטי המבישי הללו ,והצמא להרחיב את הידע בנושא וכ #לדעת
'מקורות ברורי' לכל הדברי הללו ,יידע שבעבר כבר ניתחנו את הנושא וא8
העלנו אותו לרשת בצורה רחבה ע מקורות שמני 'משלה' ,וזה נמצא ברשת
באתר 'חידוש' ואתר 'ויטמיני' ועוד מספר מקומות ,תחת הכותרות הבאות :יצא
המרצע מהשק * ...אני ציוני "אמיתי"! * ָרפִ י ,עובדי עלי*! * "יסודותיה של
מדינת ישראל * "...מיהו ציוני אמיתי? ,והמידע ש זמי #לכל דיכפי #ולא מאמי[#
אכ ,#הפשע והרשע והכפירה והרוע גוברי בעול ונראה שה כביש מוצק וחזק
שא 8אחד לא יכול לערערו ,מצד שני קרנה של התורה ולומדיה נדחקת הצידה.
א* אל דאגה! בפרשה אנו רואי שלא כל הנוצ 9זהב הוא ולא כל מה שמונח
בקר #זוית אי #לו ער* ,הרי ג במצרי המצב היה כ* כאשר ע ישראל נִכְ ַתת
וְ נִכְ ַת> ללא רחמי ועבר 'שואה רוחנית' ,א* בסופו של דבר בורא עול נק את
נקמת בניו ועשה צחוק וקרקס מהיאור ומאמיניו ,ובעזרת ה' ג בימינו ההנהגה
תהיה כ*  כאשר יעלו מושיעי בהר ציו #לשפוט את הר עשיו והערב רב ויבוא
מל* המשיח ויעיר את רוח ה' בעול וינקו את כבודה של תורה ועמליה וכבודו
של נות #התורה ,או אז כול יראו בעליל כיצד כל מה שהיה אליל התפוצ 9כמו
טיל ונמחק כליל .החכמה היא להפני את הדברי הללו ,ולהמתי #לרגע הזה.
ונאמ #בעל הבית ובעל הבירה לשל שכר על כל רגע ושניה וצער וצרה שהיה לכל
יהודי בגי #אמונתו בבוראו ואדיקותו ביהדותו ,שכר רב ונצחי ששווה לתת עבורו
כל הו #וממו #שבעול ,אשרי מי שמבי #זאת.
וכעת הגיע הזמ #להכריז את הסוד הגדול שהפרשה מעבירה לנו ,סוד שהוא
'זריקת עידוד' עבורנו ,ולמע #הסדר הטוב נעשה זאת בצורת שאלה ותשובה:
כאשר בורא עול מדבר ע משה רבנו ומבקש ממנו ללכת ולהכי #את ע
ישראל לרגע הגאולה ,לאור* כל הדר* ה' משתמש במילי בלשו' #עבר' ולא בלשו#
'הווה' ,ובסו 8ה' חות את הנושא בלשו' #הווה' ,והנה הפסוקי:
אתי ֶא ְתכֶ ִמ ַ0חַ ת ִס ְבBת ִמ ְצ ַריִ וְ ִה'ַ לְ ִי
לשו #עבר אֱ מֹר לִ ְבנֵי יִ ְָ Aר ֵאל  ...וְ הוֹצֵ ִ
ֶא ְתכֶ  ֵמ ֲעב ָֹד ָת וְ גָ(לְ ִי ֶא ְתכֶ ִ4זְ רוֹעַ נְט/יָה ...וְ ל ַָק ְח ִי ֶא ְתכֶ לִ י לְ עָ ...
יד ְע ֶ  ִDי אֲ נִי ה' אֱ ֵ Bקיכֶ  ַה*ו ִֹציא ֶא ְתכֶ ִמ ַ0חַ ת ִס ְבל ֹות ִמ ְצ ָריִ 
לשו #הווה וִ ַ
)שמות ו' ה'  ז'(.
והשאלה מתבקשת ועולה בלב כל מעיי #ומתבונ' .#מדוע הדברי מנוסחי כ*'?
התשובה לשאלה זו מאוד מעניינת ומחממת ומעודדת ,וכדלהל:#
יהודי יקר! דע ל* שהעול מתנהל על פי תבנית ותוכנית אלוקית ,ומה שאתה
עובר בהווה ותחוש בעתיד  הכל כבר נגזר בעבר ונקבע מראש ,ובעצ אינ* תלוי
בחסדי השופטי והשוטרי והמנהיגי והמחוקקי ושאר שחקני ,שהרי אלו
בס* הכל 'בובות' שמופעלות על ידי הבורא המוש* בחוטי .וא רצונ* לשנות את
התמונה והקצב והמנגינה  עלי* לפנות לבוס הגדול ולמנהיג האמיתי ,שהרי הכל
בידיו ולא ביד בובותיו.
משו כ* כאשר הבורא מדבר על פעולותיו ,הוא משתמש בלשו' #עבר'.
אתי ...וְ ִה'ַ לְ ִי ...וְ גָ(לְ ִי ...וְ ל ַָק ְח ִי ...את כל זה כבר תכננתי בעבר ויש לזה
וְ הוֹצֵ ִ
גדר של 'היה' ולא של 'יהיה' .מצד שני כאשר הבורא מדבר על בני ישראל התלויי
במציאות גשמית של הווה ועתיד ,הוא מדבר עימ בשפת ומשתמש בלשו #הווה
יד ְע ֶ  ִDי אֲ נִי ה' אֱ ֵ Bקיכֶ הַ *ו ִֹציא אֶ ְתכֶ  ִמ ַ0חַ ת ִס ְבלוֹת ִמ ְצ ָריִ ".
"וִ ַ
כ #כ ,#שונאינו אומנ מרימי ראש כנגדנו וה בטוחי שזה מעיד שאנו נתוני
לחסדיה ,א* ה אינ יודעי שבס* הכל מדובר במסלול שנגזר עלינו מראש
ובעצ ה 'מקל' שהבורא מפעיל עלינו לפי מינו' #שהוא' קוצב ,כדי לזככנו
ולאלצנו להיטיב דרכנו .א כ #מה לנו להירתע מה? מאות מקלות ע פפיוני?
כא #המקו לציי #פרפרת נוספת על העניי #שבכוחה לחזק את ידי עבדי ה'.
יהודי יקר ,דע ל* שבתוכ* אי #מנוע של הליקופטר ולא שבב מחשב מתקד 
אלא בקרב* שוכנת נשמה רוחנית חלק אלוקי ממעל ,ועוד לפני שבאת לעול
כבר ייִ ְדע /אות* והכינו את נשמת* למה שהול* לקרות איתה בחיי* והראו ל* את
כל מה שיעבור עלי* )מסכת שמחות ספר חיבוט הקבר פרק א הלכה ב'( וציידו אות* בכוחות
רוחניי לשרוד את כל זה בשלו ,אלא שכדי שתהא ל* 'בחירה'  לפני לידת*
השכיחו ממ* את כל המידע הזה )ש הלכה ג'(.
במילי אחרות ,לא מדובר במסלול סודי שתוכנ #מראש מאחרי גבינו  אלא
נשמתו הייתה שותפה במהל* הזה ועוד לפני הלידה כבר גילו לה את כל מה
שיעבור עליה  והעניקו לה כוחות וכלי להתמודד ע המצבי הללו ,והתורה
חקקה את המידע הזה לנצח כדי שנבי #ונאמי #ונפני שא 8אחד לא יכול להרע לנו
יותר ממה שנגזר עלינו ,ובעצ מינו #הצרות לא תלוי באיומי אויבנו  אלא במאז#
נער ע"י הר'  éåì íäøáàהי"ו
זכויותינו .מי מפקפק?
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ראינו שבוע שעבר שטִ בעה של אישה שהיא "אוהבת לצאת" ,וזהו צורך
נפשי שטבע בה הבורא בחמלתו עליה ,בכדי שתשתחרר מעבודות הבית ולא
תקרוס פיזית ונפשית חס ושלום.
אלא שא ִליה וקוץ בה! משום שפעמים האישה אוגרת מטענים ומתחים
בבית ,והיא יוצאת לחַ ב ֵָרה בכדי להשיח את ליבה ולספר לה את בעיותיה,
ולהיוועץ עימה וליטול ממנה עצה.
על פניו זה נשמע "תמים" ,אלא שטמונה כאן סכנה גדולה! בדרך כלל
האישה תחפש חַ ב ֵָרה "תומכת"  -ולא חַ ב ֵָרה "מכוונת" .במילים אחרות ,היא
לא תלך לחַ ב ֵָרה שתגיד לה "הינך טועה ...את חייבת להשתנות ...אינך
צודקת ,"...אלא היא תלך לחַ ב ֵָרה שתזדהה עם רגשותיה ותצדיק את מעשיה
ותעזור לה לנצח  -גם אם היא טועה.
לדוגמא :אישה רבה עם שכנה .אחת קִ נטרה את השנייה וכו' ,כעת האישה
כעוסה וממורמרת .מה היא עלולה לעשות? לפנות לחַ ב ֵָרה ,לקטר ולרכל,
ולבקש עצה "כיצד לנצח" ולהשיב את כבודה האבוד .ואם החַ ב ֵָרה תהיה
"חַ ב ֵָרה תומכת" ולא "חַ ב ֵָרה מכוונת" ,היא עלולה ללבות את השנאה ולכוון
לנקמה וכו' ,היא עלולה לתת עצה עקומה ונטולת השקפה תורנית ,ממילא
יוצא שבמקום שהאישה תִ י ָּבנֶה מהיציאה הזו ,היא נהרסה .אם כן מה
עושים? מצד אחד  -האישה "חייבת וצריכה" לצאת .מצד שני  -לפעמים זו
עלולה להיות יציאה פסולה .מה העצה?
לחזק את התקשורת בין בני הזוג! בעל חכם צריך לדאוג לכך "שהאוזן
קשבת" של אשתו תהיה הוא!!! אדם שלא מתעניין במצוקות אשתו,
ברגשותיה ובקשייה ,גורם לכך שאשתו תחפש תמיכה ממקור אחר!!! איזו
שכנה או ידידה ,ולא תמיד אותה יועצת היא טלית שכולה תכלת .וכבר היו
מקרים שמועקת האישה נבעה מהתנהגות הבעל כלפיה ,ומחמת
שהתקשורת שלהם לא היתה כל כך תקינה ,הבעל לא שידר אכפתיות ולא
התעניין מה מציק ומפריע לאשתו ,ולא היתה ברירה לאישה  -והיא
התייעצה עם ידידת נעורים ,ושם קיבלה עצות פסולות כיצד לכופף את
הבעל וכו' ,מה שגרם לנישואין האלו להתפרק ולהתרסק רח"ל.
לכן ,אם הבעל חכם ועיניו בראשו ,הוא צריך לדאוג לכך "שלא יהיו
חסימות בקשר – לעולם"!!! כיצד עושים זאת? בעל יקר .חזרת מעבודה?!
לפני כל העיסוקים ,גלה התעניינות ואכפתיות ממצב רוחה של האישה,
תגשש אם הכל בסדר או שהיא לפני קריסה והיא רק מסתירה זאת )מפני...
שערוץ התקשורת שלכם חסום (...תיזום ותשמש לה אוזן קשבת "בלי
הגבלה"!!! תיזום סיבוב לילי ,שיחה אישית בלי מפריעים בנושאים
המעניינים את שניכם ,תן תשומת לב בשפע כמאמר הגמרא )סוטה דף מז(.
יצר תינוק ואישה ,תהא שמאל דוחה "וימין מקרבת" )הרבה קירוב וקשר(
ובמנורת המאור )עמ'  497ד"ה לעולם( ,הוסיף וכתב :יצר תינוק ואישה
"לעולם" תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.
א הנ נוהג כ ,הרווחת שני דברי.
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