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ית !ַ ִ ְביָה ֵא ֶת יְ פַ ת"#ֹ$ר וְ חָ ַ) ְק ָ' בָ %
ִ י ֵתצֵ א ל ִַלְ חָ ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י ...וְ ָר ִא ָ
וְ ל ַָק ְח ָ' לְ  לְ ִא ָ ה )דברי ט"ז י"ט(.
אחד מהשרירי החזקי של מדינתנו הקטנטונת והחמודה " נקרא 'צהל',
ויש כאלו שבטוחי שמדובר בהמצאה והברקה גאונית של המאה האחרונה.
א /האמת שונה! "צהל" אינו המצאה של הוזה וחוזה המדינה .כבר לפני
אלפי שני " עוד בתקופת משה רבנו " המושג הזה קר עור וגידי  .כבר אז
היה לע ישראל צבא ,חיילי  ,מפקדי  ,והכל לפי תשתית וציווי האלוקי
)במדבר ל"א ג'( ,אלא שהיו הבדלי רבי בי 1הצבא של ימינו לאותו צבא קדוש,
והנה מספר דוגמאות:
בצבא החמוד שלנו ,מי שמהול " הוא בעל מו ומקבל פרופיל  .97א /בצבאו
של משה רבנו ,חשבו אחרת.
כמו כ ,1בצבא המתוק שלנו ,ההמנו 1הוא "כוחי ועוצ ידי" .ואילו בצבאו
/היִ -מ ְת ַהֶ 5ְ 6ֵ7ק ֶרב ַמחֲ נֶ -לְ ַה ִ3ילְ  -וְ לָתֵ ת אֹיְ בֶ י-
של משה ,ההמנו 1היה  ִ,י ה' אֱ ֶ
לְ פָ נֶי) -דברי כ"ג ט"ו(.
בצבא שלנו ...א /בצבא של משה רבנו ,הקפידו מאוד בענייני הקדושה
והצניעות ,וכמו שמצָ ווה התורה ודורשת :וְ נ ְִ ַמ ְר ִָ $מֹל ָ6בָ ר ָרע ...וְ הָ יָה ַמחֲ נֶי
ָקדוֹ וְ /א יִ ְראֶ ה ְב -עֶ ְרוַת ָ8בָ ר )דברי כ"ג י " ט"ו(.
בצבא שלנו ,מי ששומר אמוני לתורה הולכי איתו ראש בראש " עד
שיתכופ 8וישתנה) .עיי 1פרשיית ישיבת "הר ברכה"  .(1.12.2009א /בצבאו של משה,
שרביט ההנהגה והמילה הראשונה והאחרונה היו שמורי א /ורק לתורה.
בצבא שלנו ,מוציאי לשדה הקרב את המוכשרי ביותר .א /בצבאו של
משה היו מוציאי לשדה הקרב את הצדיקי ביותר ,חיילי שלא היה לה
אפילו עבירה אחת )דברי כ' ח'( .כ 1כ ,1יהודי כמו באבא סאלי ,הרב מרדכי
שרעבי ,הב 1איש חי ,צדיקי כאלו היו יוצאי לשדה הקרב.
בקיצור ,היו 'צהל' זה ראשי תיבות צבא )הגנה( לישראל ,ואילו פע 'צהל'
היה ראשי תיבות צבא הכפו; לה' ,יחי ההבדל ה....ענק!
כעת נגלה סוד צבאי גדול שחכמי התורה גילו לנו בפרשה ,וחבל שמנהיגי
וקברניטי הצבא הבטוחי בכוח ועוצ יד " מעול לא חלמו עליו.
השכינה הקדושה היא זו הנלחמת במלחמות ישראל ומביאה את הברכה
וההצלחה לחיילי הנלחמי  ,בכל זמ 1ובכל מקו  .וכיו 1שכ ,/מבקש
הבורא שבצבא יקפידו מאוד על ענייני הקדושה והצניעות )ריקאנטי כ"ג י'(.
וכאשר חלילה מקלי ראש בנושא הזה " וכל שכ 1א רומסי את
התורה ומכריזי בעזות מצח שהצבא נמצא מעליה ,אזי השכינה מסתלקת
והברכה והסגולה הנפלאה של הניצחו 1נעלמי ג ה )רבינו בחיי כ"ג י'(.
והאבסורד הגדול ביותר הוא שבמקו רגיש ומסוכ 1כמו צבא " מקו
שמצויה בו סכנה וזקוקי ש לשמירה מיוחדת מעל ומעבר " ויש חובה
להקפיד יותר על דקדוק במצוות )אור החיי כ"ג י'( ,במקו שיתחזקו ש
באמונה בבורא וימליכו אותו עוד יותר וימסרו נפש למע 1תורתו ,דווקא ש
מזיזי את ה' הצידה ומכריזי בפומבי שהצבא הוא מעל התורה הקדושה.
היש 'בדיחה כואבת' יותר מזו?
זו בעצ התשובה לשאלות המפורסמות ...למה החרדי לא הולכי לצבא?
מדוע ה לא מוכני לשאת בנטל הלאומי? מה הסיבה לכ /שבזמנו של משה
ויהושע הסכימו להתגייס לצבא " והיו עול התורה מסתייג מכ /מאוד?
התשובה לשאלות אלו היא אחת :בתקופת אבותינו הקדושי התורה היתה
מעל הצבא והקדושה והצניעות שררו ש בכל פינה והשכינה הקדושה ליוותה
את הלוחמי  ,ועל הצבא נאמרו המילי הנשגבות 'וְ הָ יָה ַמחֲ נֶי ָקדוֹ'.
א /היו הצבא מצהיר שהוא מעל התורה " והצניעות והקדושה אינ נר
לרגליו ,ומשו כ /השכינה לא שוהה ש  .ומאות סיבות שהשכינה לא
נמצאת ,ג בני התורה לא נמצאי!!!
לאחר הקדמה זו וההבנה שחיילי צבאו של משה היו קדושי וטהורי
ויראי אלוקי בלב ונפש ,כל מי שקורא בפרשה את פרשיית 'אשת יפת תואר'
מרי גבה או שניי  ,ומי שיש לו שלושה גבות מרי את שלושת .1מדוע?
תארו לעצמכ את התרחיש הבא :משה שולח פקודה "להתכונ 1למלחמה",
החיילי יוצאי  ,הקרב מתחיל ,לפתע רואה אחד החיילי " אישה ,גויה,
אשת איש! נו ,כמה סיכויי יש לכ /שאותו חייל קדוש וצדיק כמו באבא
סאלי ,יחפו= להתחת 1ע אותה מרשעת? )"אשת יפת תואר" הייתה אישה
טמאה שנועדה לבלבל את החיילי ולהחטיא אות (.

למרבה הפלא ,מכריזה התורה ואומרת ִ :י ֵתצֵ א ל ִַלְ חָ ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י...
ית !ַ ִ ְביָה ֵא ֶת יְ פַ ת"#ֹ$ר ,וְ חָ ַ) ְק ָ' בָ  ,%וְ ל ַָק ְח ָ' לְ  לְ ִא ָ ה.
וְ ָר ִא ָ
התורה מתירה לחייל לגייר את אותה אישה "בעל כורחה" ,ולהתחת1
איתה .רגע אחד! אבל אנחנו יודעי שאחד מחוקי היהדות ,זה שאי אפשר
לגייר אד בעל כורחו .א כ 1מדוע כא 1התרנו את העניי?1
רש"י הקדוש פותר לנו את תמיהתנו " בזו הלשו :1לא דיברה תורה ,אלא
כנגד יצר הרע .שא אי הקדוש ברו> הוא מתירה ,יִ ָ?אֵ נַה באיסור.
דברי רש"י הללו ,יותר חזקי מפצצת אטו !
הרי מדובר כא 1באנשי צדיקי ויראי ה' ,אנשי שבזמ 1יציאת למלחמה
לא היה לה אפילו עבירות קלות )דברי כ' ח'( .א כ 1כיצד יכולה פתאו
להיווצר אצל תאווה כל כ /חזקה ,עד כדי כ /שלא יוכלו לעמוד בפיתוי של
"אשת איש גויה וטמאה" ,וא ה' לא יתירה לה " יתחתנו איתה באיסור?
כיצד יתכ להגיע לדרדור ברמה שכזאת? התורה מגלה לנו את המסלול,
ית" ...ב" .וְ חָ ַ) ְק ָ'" ...ג" .וְ ל ַָק ְח ָ'"...
כיצד מגיעי למצב רדוד שכזה :א" .וְ ָר ִא ָ
יהודי יקר! בנושא "עריות ופריצות" ,אי 1אפוטרופוס לא 8אחד .יהיה מי
שיהיה ,א הוא מגיע למצב של "וראית" ,הראיה משפיע עליו ,היא נחקקת
בנשמתו ומפתחת אצלו את התכונה של "וחשקת" ,וכאשר האד חושק
במשהו ,בסו 8הוא משיג אותו " ומתקיי בו החלק האחרו 1של "ולקחת"!
וא לא יתירו לו את העבירה ,הוא יעשה אותה באיסור )רש"י ט"ז י"ט(.
כ 1כ) ,1באופ 1כללי ובפרט( בענייני הללו ,אי 1ביטוח לא 8אחד ,וכמו
שאמרו חז"ל" ,אל תאמי 1בעצמ /עד יו מות ."/וה אמרו זאת על כל אד ,
ג א יש לו זק 1ארו /עד הברכיי וכיפה עד הנעליי  ,וכולו מקרי 1קדושה
והוד .זה לא קשור לדת .זה היגיו 1בריא של כל אד " ואפילו של גוי )עיי1
סנהדרי 1לז " .אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת?(.
וכבר מצאנו בגמרא מעשה נורא ,הממחיש לנו מה כוחה של ראיה אחת,
ואפילו א היא נוצרת שלא במתכוו ,1ואפילו שמדובר באד קדוש ופרוש
שנקרא "חסיד" ,וכ /מספרת הגמרא )קידושי 1ד 8פ"א:(.
יו אחד הגיעו שבויות לנהרדעא .כאשר נודע הדבר לתנא רב עמר חסידא,
ציווה לפדות ולדאוג לכל מחסור ולתת לה לגור בעליית הגג שבביתו,
ומבואר ש בגמרא שהעלייה לגג הייתה נעשית באמצעות סול גדול וכבד
שהיה צרי /להביא עשרה אנשי בכדי להזיז אותו ,ומשו כ /לא חשש רב
עמר חסידא ממכשול רוחני חלילה.
הגמרא ממשיכה לספר והיא מגלה לנו שלילה אחד עברה אחת השבויות ליד
פתח עלית הגג ,ומרוב שהייתה נאה ,האיר מבשרה כמו קר 1אור למטה לכיוו1
הבית .כאשר הבחי 1בכ /רב עמר חסידא ,פחז עליו יצרו ולא הצליח להתגבר
עליו ,ומרוב שהיה להוט אחר העבירה ,הצליח להזיז "לבדו" את הסול
שהיה מונח בצד .הוא פעל במקו עשרה אנשי !!!
וכ /החל רב עמר חסידא לתפס בסול  ,מבלי יכולת להתגבר על יצרו.
כאשר קלט שאינו יכול לעשות דבר כנגד היצר ,זעק מיד בקול גדול" :אש
בבית של עמר ! אש בבית של עמר "!
תלמידיו שהיו בקרבת ביתו ,שמעו את קריאת רב הזקוק לעזרה ,ובאו
לעזרתו כאשר ה נושאי בידיה ַ ֵדי מי לכבות את הדלקה .ומה רואות
עיניה ? לא דובי ולא יער ,לא אש ולא להבות ,אלא הרב עומד באמצע
הסול שמוביל אל השבויות.
נזדעזעו התלמידי ואמרו לרב " :ביישתנו רבנו" .אתה שמטי 8לנו ליראת
ה' ,נתפס בדר /לעבירה כל כ /נוראה? אמר לה רב עמר חסידא" ,מוטב
תתביישו בי בעול הזה ,ולא תתביישו בי בעול הבא" .אחר כ /השביע רב
עמר את יצר הרע שיצא ממנו ,ויצא ממנו "עמוד אש" .אמר לו רב עמר ,
תראה אי /אתה עשוי מאש ואני מבשר ,ולמרות זאת ניצחתי אות./
המתבונ 1במעשה הנורא הזה ,רואה עד היכ 1הדברי מגיעי  .שהרי מדובר
"בתנא" ,וכלל יש בידנו" ,שכל תנא המוזכר בגמרא ,ביכולתו להחיות מתי ".
ומדובר בתנא שנאמר עליו "חסידא" ,ולמי שלא יודע ,בכל הש"ס יש רק
חמשה אנשי שנאמר עליה חסידא " והתנא רב עמר אחד מה ) .רבי שמעו,1
רב סלא ,מר זוטרא ,רבי ,1רב עמר ( ,ולמרות כל זאת ,כאשר התגבר עליו יצרו ,הוא
קיבל כוח על טבעי והצליח להזיז סול כבד שצרי /עשרה איש להזיזו .כל זה
נגר לו על ידי "ראיה אחת"! בשוגג! שלא יז כלל! עד כדי כ /השפיעה עליו
הראיה ,ורק תושייתו ותעוזתו עמדו לו לצאת בשלו מהעניי.1

לע"נ אורית בת חיה אסתר ת.נ.צ.ב.ה.

זה מה שמחדשת לנו התורה בפרשתינו :לא משנה מה עוצמת הרוחנית .דע ל שא
הגעת למצב של "וראית" ,סופ להגיע ג ל"וחשקת ,ולקחת" .ראשי תיבות "רחל".
"ראית חשקת לקחת" .ולכל העקשני ,הסיפור הנ"ל הוא אחת הראיות לכ .
זו בעצ התשובה לאות אנשי תמימי שמרפרפי מלמעלה בעיתונות פסולה "על
הכותרות" ,וכאשר אומרי לה "התורה לא מרשה" ,ואפילו מראי לה שכל הרבני
אוסרי את העניי ,ה מיתממי ושואלי "מה הבעיה"? הרי אנו לא צוללי לתו
הזוהמה ,אנחנו רק מרפרפי מלמעלה ,א כ מדוע זה אסור?
מדוע? בגלל "רחל"! ראית חשקת לקחת .הראייה משפיעה ומחלחלת ומדרדרת את
האד ,וכאשר אד רואה דבר ,הוא עלול להיגרר אחריו זו הסיבה שאסור להסתכל על
עבודה זרה )עיי ספר החינו מצווה רי"ג(.
זו ג הסיבה למה שאמרו חז"ל ,שאסור להביט בפני אד רשע .כי "ההבטה" מחברת
ומגשרת את האד ע מה שהוא מביט עליו.
אולי קשה לנו לרדת לעומק הדברי ,סו סו אנשי בדרגתנו לא רואי את העניי
בעוצמה שכזו ,לכ נחתו את העניי בקטע הבא ,כדי לקבל מימדי נכוני בסוגיה:
ר' אהרו קוטלר ,אחד מעמודי העול שהיה ליהדות ,היה אחד הבודדי שזכה לעבור
את השואה הארורה  ולהישאר בחיי .כאחד שכזה ,הוא ידע "בדיוק" מה עומק הזוועה
הטמונה במילה "שואה".
צדיק זה ,לעת זיקנתו נחש פע אחת למעשה אסור שנעשה ברחוב .מיד נזדעזע גופו,
הוא נצמד לקיר הרחוב ,פר& בבכי  ואמר :ריבונו של עול! את כול לקחת ]בשואה[.
למה השארת אותי?
רבי אהרו קוטלר ידע היטב מה המשמעות של "כישלו אחד בשוגג" בשמירת עיניי,
והוא ביכה אותו נוראות ,עד כדי ששאל את נפשו למות .כ צרי לחיות! לדעת להגדיר
נכו את הסכנה ועוצמתה  ולא לטייח את הנפילה.
האמת היא שיש ג עידוד בפרשה שלנו ,משו שהמסר הזה לא נאמר רק בצד
השלילי ,אלא ג בצד החיובי .מה הכוונה?
עד עכשיו ראינו ,שכח הראיה כל כ עצו ,וביכולתו להוביל את האד עד שערי
גהינו .א צרי לדעת שג בקדושה זה בדיוק אותו דבר! ג בקדושה כח הראייה עצו
ונורא ,ואד שמתבונ על דברי קדושי וטהורי ,על תמונות צדיקי ,על דברי תורה,
על ספרי קודש ,על נרות שבת ,על חנוכיה וכו' ,הרי שהנשמה שלו נטענת ומתמלאת
במצבורי קדושה ,ובהתחלה זה יהיה "וראית" ,א כ זה יחלחל ויפעפע בו ויגרו לו
"וחשקת" ,הוא יתמגנט ויחפו& בקדושה והטהרה ,ובסופו של דבר ,בעזרת ה' הוא יגיע ג
ל"ולקחת".
ית אֹת ֹו 'זְ כַ ְר ֶ( ֶאת  ָ2ל ִמ ְצוֹת ה'
יצת ְ'ר ִא ֶ
וזה פסוק מפורש בתורה! וְ הָ יָה לָכֶ  לְ ִצ ִ
ית א ָֹת )במדבר ט"ו ל"ט( .א( וראית .ב( וזכרת .ג( ועשית" .ראיה" ,והתבוננות
ַוע ֲִ* ֶ
בקדושה ,מעלה ומרוממת את האד ,ומחוללת אצלו שינוי "בזיכרו" ,במחשבה ,וגורמת
לו "לעשות" בפועל מעשי טובי.
יהודי יקר! רוצה לשמוע סוד? דע ל שכוחה של הבטה על צדיקי כל כ רב ועצו ,עד
כדי כ שביכולתה לקדש אד טמא כבלע שהתחת ע אתו ,ולהשרות עליו נבואה
אלוקית .דע ל שבעצ הסוד של בלע הרשע היה על ידי שהסתכל על ע ישראל
הקדוש ,ומהראייה הזו הוא שאב כוחות  עד שהעפיל לדרגת נבואה ,וכמו שנאמר )במדבר
הי") .הרמב" "באיגרתכ"ד ב'( "וַ יִ ָ4א ִבלְ עָ  אֶ ת עֵ ינָיו וְַ ַ,רא אֶ ת י ְִָ 4ר ֵאל ...ו ְַ( ִהי עָ לָיו ר'חַ אֱ ִ
הקודש"פרק ה'(.
נכו שזה מדהי? הא חלמת פע שלעי יש כזו עוצמה? דע ל שזה עוד יותר עמוק,
כמו שנראה בסיפור הבא:
בקו המדינה ,באחד מיישובי האר& היה קומ& ילדי מועט ,המורכב חלקו משומרי
מצוות אדוקי  וחלקו מאנשי המזרחי .כאשר רצו אנשי המקו לפתוח ג ילדי ,כל
אחד סחב לצד שלו .אנשי המזרחי טענו שהגננת צריכה להיות לפי צביו השקפת ,ואילו
שומרי המצוות החרדי ניסו למשו לצד שלה .העניי היה מורכב וסבו  ,משו שלא
היו מספיק ילדי לפתוח שני גני לשני הסגנונות .יו אחד ,החליטו אנשי המזרחי שאי
אפשר יותר להמתי ,ובזמ הקרוב ה פותחי את הג ע גננת משלה.
בצר לה ,פנו אות שומרי מצוות לחזו איש זצ"ל ,וביקשו את עצתו .למרבה
התדהמה ,אמר לה החזו איש כ  :אי בעיה שהגננת תהיה מאנשי המזרחי ,א בתנאי
אחד .והוא ,שבג יתלו על הקיר תמונות של גדולי ישראל שהיו אדוקי וחדורי ביראת
ה' ,והחשבו פשוט .א התמונות הללו יהיו תלויות בג ,הדמויות שבתמונות יחלחלו
ויחדרו עמוק לנפש הילד ויגרמו לה יראת שמי עצומה ,וממילא כבר תתיישר
השקפת .מכא אנו למדי על כח הראיה ,עד כמה השפעתה עצומה ,ואפילו בגיל הר .
טיפ לסיו" :עי" ,זה לא כדור מבשר .עי זו עוצמת תקשורת שאי כדוגמתה .כולנו
מכירי את המושג "עי אלקטרונית" )שלט( ,המלווה אותנו בחיי היו יו .במערכת
המוסיקה ,במזג ,ברכב ,יש היו מנורות שיש לה "עי" שמדליקה אות באופ
אוטומאטי כאשר נהיה חוש  ,יש גלאי נפח ואזעקות שמופעלי על ידי עיניי שחיברו
לה ,היו כבר לא צרי לחבר חוטי וכבלי .פשוט עובדי "באלחוט"  והעי כבר
עושה את העבודה .היו נית להשמיד את כל העול ע "עי אלקטרונית" המחוברת
לשלט ,המחובר לפצצת אטו.
אכ עי זו עוצמה ,השאלה להיכ מנווטי אותה .נית להפעיל איתה מערכת ולשומע
מוסיקה ,א נית ג להפעיל איתה פצצת אטו.
האמת היא שג בשמי העי זה כלי חשוב ועוצמתי .על ידי תזוזות העי לדברי
קדושי ,מתחברי למעלה "עולמות"! יורד שפע ,ברכה ,גש ,הצלחה ,פרנסה ,ע
העיניי אנחנו מפעילי את כל המערכות בקשר "אלחוט" .א א אנו מסיטי את
העיניי לדברי פסולי ,א פוגמי בקדושת ,אנחנו מפעילי למעלה בשמי מערכות
אחרות ,מערכות של צרות וייסורי וגזירות רעות.
"עי" בגימטרייה זה  ,130גימטרייה "קל" ,ללמד שזה ממש כ  .נית בקלות להמריא
ע העי לעולמות הגבוהי ,ולחילופי ,לצלול איתה למבואות המטונפי .השאלה רק
לא מנווטי אותה ,שהרי השאר כבר מתפתח מאליו .תשאלו אפילו את "רחל"") ,ראית
חשקת לקחת"(.
נ.ב .אנו חיי היו בדור שכל אחד שול הלכות מהכרס ,ומי שאי לו כרס  שול
מהשרוול .א כדאי לדעת" ,שבשמירת העיניי" ְמצֹ 6ות נשי בדיוק כמו הגברי )חינו
מצווה רי"ג ומצווה שפ"ז( ,ועל מצווה זו טרחו חכמינו להדגיש שהיא יסוד היהדות והתורה
כולה ,וא הזהירונו שמי שיקל לעצמו בעניי הזה וינסה לטהר את השר& ,סופו להקל
בכל ענייני הדת )החינו ש(.
כמוב שדברי רבותינו אינ צריכ סעד וחיזוק ,א למרות זאת נדגיש את העניי כדי
לחדד יותר את הדברי :המציאות מעידה שאלו שהתדרדרו וסרו מדר ה' ,ה הנשי
וה הגברי ,תחילת דרדור היה מהקלות ורפיו בנושאי הצניעות ואביזריהו.
אינטרנט לא חסו ,פלאפו לא כשר ,רפרו ]ודפדו[ בעיתונות וספרות פסולה ,נתינת
דרור לשמירת העיניי ,דיבור חופשי וצחוק של נשי ע גברי זרי  ולהיפ  ...א מי
שבנושאי הללו היו לו גבולות ברורי ,ג במערבולות הכי גדולות ובניסיונות הכי
קשי ,הוא הצליח לשמור על שלמות ביראת שמי.

חלמת פע שזה עד כדי כ ?
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íéáéâîù éðôì - ùâø ìéòôäì
יהודי אחד נכנס אל הרב  מלא וגדוש בטענות מרירות על אשתו,
והודיע שהוא כבר לא יכול יותר לחיות במחיצתה  ובפרט לאור המקרה
האחרו .שאל אותו הרב :מה היה המקרה האחרו? והאיש השיב:
אשתי חזרה מהעבודה עצובה ,היא סיפרה שהגיעה היו לעבודה
באיחור והבוס נז בה בפני כל העובדי ,והיא נפגעה מכ ונעלבה עד
מאוד.
ובתור בעל טוב ,לאחר ששמעתי את דבריה  יעצתי לה את העצה הכי
הגיונית ,ובקשתי ממנה שמהיו תתחיל לשמור על הזמני כראוי ולקו
בבוקר בזמ ,בכדי שהמעשה לא יחזור על עצמו .א הוספתי ואמרתי לה
שא המעשה יחזור על עצמו  זה עלול לעורר את קצפו של הבוס ואולי
ג להוביל לפיטורי ,וכדאי לה להתחיל לתפוס את עצמה בידיי ולא
להקל ראש בעניי.
אלא שלמרבה הבושה ,במקו שאשתי תודה לי על "ההדרכה
הנפלאה" שנתתי לה ,היא מלמלה לעברי בקול שבור "אתה לא בעלי" 
והתחילה להתייפח.
תגיד לי כבוד הרב ,כיצד אפשר לסבול התנהגות כזאת .אני מנסה
לעזור לה ולשק את מצבה הקשה ,והיא משפילה אותי .היש חוצפה
גדולה מזו?
השיב הרב לאותו בעל :בעל יקר ,דע ל שאת העצה שנתת לאשת
"להתחיל לבא לעבודה בזמ"  היא יודעת לבד ,ולא בשביל העצה הזו
היא באה אלי .
פשוט כאב לה העלבו ,צרב לנפשה ההשפלה שעברה בפני כל
העובדי ,והיא גוללה בפני את הדברי בכדי "לקבל תמיכה" .היא
רצתה לשמוע ממ מילי כדלהל :אוי ,מסכנה ,בטח עבר עלי יו
קשה ,שבי רגע ואכי ל כוס קפה ,אני רוצה שתשתפי אותי בדיוק במה
שעבר עליי ...
אשת חיפשה את התמיכה הנפשית ,את תשומת הלב ,את העידוד
וההשתתפות בצערה ,ובמקו שתתמו בה  נתת לה "רצפט" של
הוראות עסקיות ויבשות ונטולות כל רגש.
דע ל שכאשר היא שמעה ממ "פיתרו לבעיה" ,היא קראה את דברי
בצורה כזו:
אמת ,עשית שגיאה ,הבוס צודק ,ומכא ולהבא תתקני את עצמ .
הבנת מה עשית? לא די שלא תמכת בה ,אלא ג הזדהית ע הבוס שלה.
זה כאב לה ,וזה פשר המילי שאמרה ל "אתה לא בעלי" .שהרי בעל
אמיתי  אמור לתמו .
בעל יקר! למרות שלכאורה צדקת בכל העצות שנתת לה ,זכור שיש
פתג שאומר "בכביש אל תהיה צודק ,תהיה חכ" .דע ל שאת המשפט
הזה היית צרי להפעיל באותו רגע ,ולפני שנתת את העצה לבעיה של
אשת ) ,לפני שניגשת לצדק ולהגיו( ,היית צרי להזדהות ע מצוקתה
הרגעית )היית צרי להפעיל את החכמה(.
וכ להיפ :
אישה שומעת מבעלה סיפור לא מעניי ,או שזו כבר הפע המאה ואחד
שהוא חוזר על הסיפור באוזניה ,והיא קוטעת אותו בצורה קרה.
זו שגיאה חמורה! מדוע? משו שהבעל ציפה על ידי הסיפור למשו
מעט תשומת לב ,לנסות לפתח שיחה וכדו' ,והרסנו לו את המטרה.
אכ חובה תמידית לתת לב הזוג "יחס מועד" ,ע חו ורגש ושמירה
על כבודו ,ולא לבחו את דבריו בצורה קרה ומסחרית  אלא לנסות
ולגלות מה רצונו להביע בי המילי והמשפטי.
כמוב שאחרי החמימות וההתייחסות  נית להעלות פיתרונות ועצות
לבעיית האיחורי ,כמו כ נית למצוא "זמ אחר" ולהזכיר לבעל שנדמה
לנו שכבר הוא סיפר את הסיפור הזה מספר פעמי )בכדי שייחקק העניי
במוחו(.
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