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יתי הַ  ַ+יִ ת מָ ק ֹו לַ!ְ מַ ִ י :
וַ ֹאמֶ ר וֹא ְר ה' לָָ ה תַ ֲעמֹד ַ ח וְ &נֹכִ י ִ)(ִ ִ
)בראשית כ"ד ל"א(.
אחד ההצגות הכי גדולות שהתרחשו אי פע בעול  ,הייתה ע סניור
לב .המפורס  ,והתורה חקקה זאת בי .דפיה לנצח מפני המסר הגדול
הטמו .באותה הצגה ,מסר אדיר אביר כביר ונדיר שרבי חללי הפיל
ומפיל ,ולא סת חללי זוטרי וטירוני אלא ג אנשי רמי ונשגבי ,
חֵ ְב ֶרה טובי ומוצלחי  .מה כוונת המשורר והסופר?
בפרשת השבוע אברה אבינו שולח את עבדו אליעזר לחפש אישה לבנו
יצחק ,אליעזר יוצא לדר 3וברכת ה' מלווה אותו והוא פוגש ברבקה בת
בתואל ומתברר שהנערה מושלמת ומופלגת במידת החסד וג כאשר
ניצבת מולה פעילות ברוכה ומלאת טרחה  ,היא עושה את החסד בשלמות
ומתו 3זריזות )ספורנו כ"ד כ"א  ,כ"ב( ואי .ספק שהיא ראויה להיות אישה
עבור יצחק ב .אדונו ,ולאחר שמתברר לאליעזר שרבקה ממשפחתו של
אברה והיא עונה על כל הדרישות שאדונו הציב בפניו  ,הוא מוציא
נדוניה מכובדת ומעניק לה )עיי .רד"ק כ"ד כ"ב שכ 3היה סדר הדברי (.
עד כא .שלב א' של השתלשלות הענייני  ,וכעת אנו עוברי לשלב הבא,
שלב שבו קרתה ההצגה הגדולה שהזכרנו אותה בראש המאמר:
אליעזר שואל את רבקה א יש מקו ללו .בבית אביה ורבקה רצה אל
אמה ומספרת לה את המאורעות האחרונות )עיי .רש"י כ"ד כ"ח( ,בינתיי עו4
השמי הולי 3את הקול והסיפור מגיע לאוזני לב .החמוד אח הכלה ,לב.
רואה את התכשיטי שעל אחותו והוא מבי .שאליעזר עמוס בעוד הרבה
צעצועי כאלו  ,והוא מחליט להזמי .את אליעזר לבית כדי לעשות לו
'ניקוי יבש' ולנקות אותו מכל ממונו )ילקו"ש ק"ב(.
אלא שלב .נתקל בבעיה רצינית ,מפני שאליעזר עבד אברה הינו צדיק
וירא שמי האמו .על הקדושה והטהרה  ,ואי .סיכוי שהוא יסכי
להתארח בבית שיש בו אלילי ופסלי ושאר לכלוכי וקשקושי  .א כ.
מה עושי ? אי 3פותרי את הבעיה הסבוכה?
לפתע אורו עינו של לב .ובמוחו עלה רעיו .מבריק גאוני ויצירתי ,רעיו.
מהולל ועסיסי שאפילו בעיירה חל לא חשבו עליו .הוא צרר את פסליו
לחבילה אחת ענקית והשלי 3אות לפח אשפה המקומי ,וטיהר את ביתו
מכל פסל וזבל .נכו .שזה פיתרו .גאוני?
לאחר מכ .לב .לבש פפיו .ונעל נעלי לקה והעביר מפית על הקרחת ובדק
שהא 4במקו וחיי 3לראי ,מש הוא ר לבאר והזמי .את אליעזר
להתארח בביתו  ,כאשר הוא מכריז בפניו ללא בושה :ידידי וחביבי ,ל ָָה
יתי הַ  ַ+יִ ת! דע ל 3שלכבוד 3זרקתי את כל אלילי לפח
תַ ֲעמֹד ַ ח? &נֹכִ י ִ)(ִ ִ
אשפה וכעת הבית נקי מכל טומאה וזוהמה ,ואתה יכול להתארח אצלנו
בלב שקט )רש"י כ"ד ל"א(.
לא יאומ !.לב .בעט בכל היקר והקדוש לו ואפילו זרק את אליליו
לאשפה ,העיקר להרוויח עוד כמה שקלי  .היש בדיחה גדולה מזו? וכיצד
באמת לב .לא נבהל מכ 3ולא סלד מעצמו באות רגעי אומללי ?
לב .ניח את עצמו ע החשבו .הבא :אני הול 3כעת לבצע דבר ר
ונשגב ,אני עומד לקיי מצווה גדולה של 'הכנסת אורחי '  ,מצווה יקרה
שאברה אבינו עזב עבורה את השכינה כדי לקיי אותה )שבת קכ"ז ע"א(,
א כ .ג לי מותר לעזוב את אלילי ולפנות מהבית ,כדי להכשירו
להכנסת אורחי .
א 3למרות שלב .התעט 4באצטלא של 'מכניס אורחי ' ,התורה מדגישה
בפנינו שלא זה מה שעניי .אותו  ,אלא תאוות הממו .העבירה אותו על
דעתו ודתו ,והוא הל 3במטרה להמית את אליעזר ולשדוד את כל רכושו
)ילקו"ש רמז ק"ב(.
עד כא .סיפור הדברי  ,א 3האמת שלא מזמ .נפגשנו בסיפור דומה ע
עוד בחורצ'יק ששמו מתחיל באות ל' ,הלא הוא לוט הפיקנטי ,השופט
הראשי של סדו ועמורה ז"ל )רש"י בראשית י"ט א'( ,ומעשה שהיה כ 3היה:
לוט ישב בשער העיר ולפתע פוגשות עיניו אורחי נודדי  ,והוא מזמינ
אל ביתו ,כעבור זמ .מה הסוד הגדול פור החוצה וכל אנשי סדו מקיפי

את ביתו ומבקשי שיוציא את האורחי אליה כדי שיוכלו להתעלל
בה )רש"י בראשית י"ט ה'( ,א 3לוט לא ויותר על הזכות שנפלה בחלקו ,והוא
פנה אל מצפונ של אנשי סדו והציעה לה עיסקה:
וַ ֹאמַ ר6 ,ל נָא 6חַ י ֵָ 7רעִ .הֵ8ה נָא לִ י ְ7ֵ 9י בָ נוֹת ...או ִֹצי:ה ָ8א אֶ ְתהֶ .
אֲ לֵיכֶ וַ עֲ; לָהֶ < ַ= .וֹב ְעֵ ינֵיכֶ ַ ,רק לָאֲ נ ִָ9י הָ אֵ ל 6ל ַ7עֲ; ָדבָ ר ִ= ,י עַ ל =ֵ .
ָ א ְצֵ ל ק ָֹר ִתי.
לא יאומ !.לוט מפקיר את הדבר הכי יקר שיש לו בבית  ,את שתי
בנותיו ,הוא מוכ .שיתעללו בה וא 4יהרגו אות בעינויי קשי ]כפי
שבסו 4קרה[ ,העיקר שלא יפריעו לו להכניס אורחי  .אי .פלא שהרמב".
הקדוש מכנה את התנהגותו הדורסנית במילי 'רוע לב' )בראשית י"ט ח'(,
ואי .ספק שזו ההגדרה הכי נכונה להתנהגותו.
עד כא .חזינו בשני סיפורי שאומנ יש הבדל גדול ביניה  ,שהרי
הכנסת אוחי של לב .נבעה מתו 3חמדת ממו , .ולעומתו לוט חפ באמת
להכניס אורחי  .א 3למרות ההבדל הגדול ,בשורה התחתונה יש מכנה
משות 4בי .שתי הסיפורי הללו ,וכדלהל:.
לב .ולוט היו עיוורי בהתנהגות וה זנחו את כל הערכי ובעטו
במידות הטובות ובמוסריות ]לב .בעט באליליו ולוט התאכזר על בנותיו[
והכל במסווה מקודש של הכנסת אורחי  ,ובשפה שלנו זה נקרא 'המטרה
מקדשת את האמצעי '.
האמת היא שכולנו מתוקי וחמודי והנושא הזה רחוק מאיתנו ואי.
לנו בו כל שייכות ,ברור שאנחנו מאוזני במידות ושקולי במחשבות
ואיננו חשודי להתנהג בצורה שכזאת ,אי .ספק שכל מעשינו מדודי
ומדויקי ואנו רחוקי עד מאוד מהגישה של המטרה מקדשת את
האמצעי .
אלא שאיננו יודעי שג בנושא הזה יש רמות ודרגות והרבה סוגי של
סכנות ו ֹור ֹות  ,ויצר הרע מגיע כל פע בתחפושת אחרת ומפיל ומפליל
בכביש הזה רבי וטובי וחכמי מופלגי כפי שראינו לאור3
ההיסטוריה ,ולמע .חידוד הדברי והרחבת הנתוני והבהרת הענייני
נעלה כא .שתי דוגמאות ע מסמכי שיעזרו לנו להבי .את עוצמת העניי.
ובאמצעות .נצליח בעזרת ה' לעמוד על חומרת הדברי ולהתייעל ,ונבי.
ממה עלינו להיזהר .ובכ ,.נא להדק חגורות ,אנו יוצאי לדר:3
לפני קרוב ל 3300שנה ע ישראל היה לאחר יציאת מצרי וקריעת י
סו 4ומת .תורה ומוק 4בענני כבוד ושתה מבארה של מרי ואכל אוכל של
מלאכי ]מ [.ורמתו הרוחנית ומדרגתו האצילית כלל לא ניתני להשגה
ותפיסה ,והתורה מגלה לנו שבאותו דור היו אנשי שהושפעו מהסתת
המרגלי ומיאנו לעלות לאר ישראל  ,ובגי .כ 3ה' העניש אות שימותו
במדבר ולא יזכו לעלות לאר.
אלא שכאשר משה הודיע לאנשי הדור שה החמיצו את המתנה הגדולה
ופספסו את אר ישראל  ,קמה לפתע חבורת 'מעפילי ' והכריזה קבל ע
ועול שהיא מכה על חטא וכעת היא מוכנה לעלות לאר ,ולמרות שמשה
אמר לה שה נזכרו באיחור ועליה לשאת בעונש  ,ה מיאנו לקבל את
דבריו ופתחו במסע הפלגה לאר ישראל ,וסופ שנפלו בחרב העמלקי
והכנעני.
הסיפור הזה מוכר לכולנו עוד מהג .של שושי  ,ועד זִ ְקנה ושיבה אנחנו
פוגשי בו מידי שנה בבית הכנסת בפרשת 'שלח' ,והשאלה מתפרצת ועולה
וזועקת וממריאה עד לב השמי :
ריבונו של עול ! מדוע הסיפור הזה נחקק בספר התורה לנצח  ,ולש
מה התורה מספרת לנו את חולשותיו ומעידותיו של אותו דור מופלג
ברוחניות? מה היא רוצה להחכי אותנו בסיפור הזה?
חכמנו דשו בעניי .וגילו לנו את סיבת הדבר ,ולפני שנעלה את דבריה
לבמה  ,נפתח בשאלה מקדימה:
מפני מה המעפילי בתחילה מיאנו לעלות לאר  ,ובסו 4מסרו נפש
למענה? מה ההסבר לשינוי הגדול שהתחולל אצל בי .רגע? ועוד יותר לא
מוב ,.מדוע ה' מיא .לקבל את תשובת והפיל אות בחרב יושבי האר?

העלו מוקדש לע"נ גבריאל ב רחל ת.נ.צ.ב.ה.

חכמנו ז"ל מבארי לנו את הסוד הגדול ,והסוד הזה קשור לנושא שפתחנו בו את
המאמר:
המעפילי כלל לא עשו תשובה על חטא ,ולאור כל הדר ה לא הסכימו
להתבטל לדעת התורה של משה רבנו מנהיג הדור .כאשר משה הודיע שנוסעי
לאר'  ה התנגדו ,וכאשר משה הודיע שאי רשות לעלות לאר'  ה מסרו נפש
למע העלייה.
שורה תחתונה :באופ שיטתי ה סטו מרצו ה' ומהוראותיו של משה ,ובכל פע
היה לה הסבר טוב להתנהגות.
בתחילה ה רקדו לפי המנגינה של המרגלי שייאשו אות מלעלות לאר' וה
פסקו על פי הכלל של 'אחרי רבי להטות' והעדיפו לאמ' את פרשנות עשרת
המרגלי שהאר' לא כדאית  ולא את השקפת החיובית של יהושע וכלב .ולאחר
שמשה הודיע שה איבדו את הזכות לעלות לאר' ה התעקשו לעלות לאר',
ולמרות שמשה הודיע לה מראש שה' לא בקרב והמוות מובטח לה )במדבר י"ד
מ"ב מ"ג( ה הסכימו להתאבד למע האר' וליפול בחרב יושביה ,וה היו בטוחי
שזו 'תשובת המשקל' ומסירות נפש נפלאה.
וה לא השכילו להבי שהתנהגות לא רצויה ובעצ היא המש המעידה
והמרידה בהנהגת משה ובאופ שיטתי ה עושי מה שבא לה  ולא מה שה'
מבקש מה ,במסווה של עבודת ה' .ואת הנקודה הזו בדיוק ,רוצה התורה שנפני.
שפעמי יצר הרע מדרב את האד לעבוד את ה' ואפילו למסור נפש ,א!
האמת היא שכלל לא מדובר בעבודת ה'  אלא במעידה ומרידה בה' ,שהרי
באותו זמ של ההתקדשות וההתעלות היצר דואג שנרמוס ערכי מקודשי
אחרי שהבורא ציווה עליה ,וננהג בה אחרת מרצו ה'.
עד כא ראינו שלשה דרגות של נפילה ברשת היצר ]ונסכ אות בהמש![ ,א!
בטר נחתו את הדברי נגלה שיש דרגה נוספת בסול הזה ,דרגה שבה
ההתנהגות נכונה ומושלמת וההשקפה צרופה ונקייה והכל מושל עד הקצה הדק
ביותר ,אלא שהמניע של האד עקו ופגו  וזה מה שגור לו להתפרק ולהתרסק
בעבודת ה' .היכ ראינו זאת?
בפרשת קורח אנו נחשפי לסוגיה מאוד רגישה בה קורח פונה למשה וטוע לו
דברי נכוני ואמיתיי כפי שמבואר בספרי הקדושי ואכמ"ל ,ולמרות שקורח
צודק בדבריו וטענותיו ולעתיד לבוא באמת תהיה ההנהגה של ע ישראל כפי שהוא
רצה ,למרות זאת הוא גלש מהפסי ועשה קרקס מהתורה כולה כמבואר בחז"ל
באריכות )עיי רש"י במדבר ט"ז אי' ובתנחומא יש קורח סימ ד'  +ו' ,ובמדרש תהלי מזמור א' ט"ו(,
וא הוציא ש רע על משה שנכשל באשת איש )סנהדרי ק"י ע"א( וגר שע ישראל
ביקשו לסקול את משה )מדרש רבה קורח י"ח ב'( ,ומידותיו הושחתו עד כדי כ! שלא היה
איכפת לו ש 250איש הולכי להישר בגללו )עיי ברש"י ט"ז ו'  ז'(.
וכיצד זה יתכ? אי! יכול להיות שיהודי קדוש ומור מע שטוע למשה טענות
נכונות  פתאו מתעק בדעתו ודתו ויהדותו ויוצא חוצ' כנגד ה' ומשיחו ותורתו?
התשובה על כ! מאוד דקה ועדינה:
קורח אומנ טע למשה בהתחלה דברי נכוני ,א! המניע שלו לא היה לש
שמי  אלא הנקמה דיברה מתו גרונו ,נקמה על מינויו של אליצפ לנשיא )תנחומא
קורח סימ א'( ,מינוי שלדעתו הגיע לו )רש"י במדבר ט"ז א'( ,וכיוו שהמניע שלו לא היה
טהור יצר הרע הצליח להיאחז בו ולדרדר אותו עד שאול תחתית ולטרוד אותו
משתי העולמות ,ג מהעול הזה וג מהעול הבא )סנהדרי ק"ט ע"ב לדעת ר"ע(.
ברשות הקוראי החביבי נסכ את ארבעת הדרגות שראינו עד כא:
 (1שחיתות גמורה  לב בעט באליליו במסווה של הכנסת אורחי ,א! מה שעניי
אותו זה היה תאוות ממו (2 .שחיתות מצד אחד ו ִצדקות מצד שני  לוט הפקיר את
בנותיו מתו! רוע לב למע הכנסת אורחי ,אלא שבאמת עניי אותו לקיי מצוות
'הכנסת אורחי' (3 .צדקות מצד אחד ומעידה מצד שני 'מבלי לשי לב' 
המעפילי עשו תשובה מושלמת ומסרו נפש למע ה' ,א! בו זמנית ה מרדו
בהנהגת משה ולא השכילו להבי זאת (4 .צדקות מושלמת א המניע לא טהור 
קורח היה מושל בכל והוא צדק בטענותיו ,אלא שהמניע שלו לא היה טהור וזו
הייתה סיבת נפילתו.
וארבעת הדרגות הללו מובילי אותנו לכביש חד ,ע מסר מאוד מיוחד ומחודד:
המטרה לעול לא מקדשת את האמצעי ,ואפילו א האד מושל ורק
מניעיו עקומי ופגומי  ג זו צורת חיי מסולפת ומסוכנת ,מפני שאד
כזה שלא פועל מתו! התבטלות מלאה לה' ולתורתו ללא תערובות זרות ,סופו
שהוא עלול ליפול בידי היצר ולהתדרדר לשפל גדול ,כפי שקרא לצדיק קורח.
אכ ע ישראל מצ/וה על שלימות בעבודת ה' ,במעשה ,במחשבה ,במניע שמאחרי
המעשה ,הכל צרי! להיות ז! וטהור ולעול אי לאד היהודי להתפשר בעבודת ה'
אפילו לא על פרט קט ביותר ,שהרי הספינה הכי איכותית  כאשר עושי בה חור
אפילו קט ,סופה ששוקעת במצולות י והופכת להיסטוריה .וכאשר מדברי על
עבודת ה' ,על אחת כמה וכמה שיש למסור נפש על שלמותה ,ולא לעגל פינות חלילה.
זהו היסוד של כל התורה וההבדל שבי ע ישראל לאומות העול עוד מלפני מת
תורה ,כאשר הסיסמא של ע ישראל היא 'נעשה ונשמע' ואילו הסיסמא של אומות
העול זה 'נשמע ונעשה א נבי שצרי! לעשות ,וא נבי אחרת נתעל מהדברי'.
ועל הנקודה הזו יצר הרע נלח היו בכל הכוח!
הוא מוכ שנקיי מצוות ונעטה על עצמנו דמות של קדושי ונפלאי ,א! הוא
מתעקש שלא נתבטל לתורה ולדעת התורה של גדולי הדור  ונבחר רק את מה
שנראה לנו הגיוני ושכלי .א! מה שאיננו זוכי להבי  יצר הרע עושה מהפכת עול
ומשכנע אותנו להתיר את הרצועה באותו נושא ]א זה טלפו לא כשר או אינטרנט
ללא סינו 'כהלכה' או רפרו בעיתו לא טהור וכו'[ ,והיצר לא מגלה לנו שבאותו
רגע הוא כובש את כל עבודת ה' שלנו ועוקר אותנו מהקבוצה של 'נעשה ונשמע'
ומכניס אותנו לקבוצה של 'נשמע ונעשה'  הקבוצה של כל אומות העול ובעצ כל
עבודת ה' שלנו נמצאת בסכנה עצומה ,מפני שאנו עורקי אט אט לאותו כביש
מסוכ שדהר עליו קורח לפני ההחלקה הגדולה שקרתה לו בעבודת ה'.
יהודי יקר! אתה ודאי לא לב שעובד את ה' בשביל תאוות ממו .אתה ג לא לוט
שעובד את ה' מצד אחד ובועט בערכי מצד שני ,אי ספק שאתה ג לא כמו
המעפילי שחשבו שה עובדי את ה'  וה לא ידעו שהתנהגות היא בעצ
מרידה בהנהגת גדול הדור .א אל תשכח שיש בתורה מחלקה פסולה נוספת,
מחלקה של עבד ה' מושל בכל  רק שהמניעי שלו לא טהורי וחייו אינ
מושתתי על התבטלות מוחלטת לדעת תורה ועל הסיסמה העתיקה של נעשה

ונשמע  ויש לו הרהורי וערעורי וטענות על גדולי הדור ותקנותיה,
וסופו ריסוק רוחני ואבדו נצחי.
א תזכור זאת ותתבטל לתורה ולומדיה ולמנהיגי הדור  בי א אתה
יורד לעומק דעת ובי א לאו ,א תחיה את הסיסמה של 'נעשה
ונשמע' פשוטו כמשמעו ,רק אז יש ל! ביטוח שלא תיפול ולא תצלול
בעבות ה' ,וברכת ה' תלווה אות! עד ועד בכלל.

מה דעת על ההשקפה הדקה הזו?
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אחת המתנות הטובות שנת הבורא לאישה ,זה "קשר חזק לגשמיות".
דוגמא מספר  :1זה לא סוד שאישה אוהבת שהחלונות בבית יהיו
מבריקי .היא יכולה לעבור ע העיתו על החלו וללט אותו  בלי
הפסקה .אתה עובר ליד החלו ורואה שהוא שקו וצלול ואפילו חלק
מהעובי שלו כבר ירד ממנו מרוב שפשו וניקיו .א! כאשר אתה מעיר זאת
באזני אשת! ,היא אומרת ל!" :אני יודעת" ,אבל יש פה נקודה שלא
מוכנה לרדת .אתה מחפש את הנקודה המפריעה ומגלה שמדובר "בספק
נקודה" ,ולמרות זאת העניי מטריד את יקירת! .מכירי את התופעה?
דוגמא מספר  :2כל בעל יודע שאשתו לא מסתפקת בכ! שהרצפה "לא
תהא מלוכלכת" ,אלא היא חפצה "שהרצפה תבריק" .היא מזיזה מיטות,
מנקה מתחת לארו ,שופכת מי וגורפת בכל הכוח ,והיא לא מסתפקת
"בשטיפה גברית") ,שטיפה רק "במעברי" ובמקומות המלוכלכי(.
דוגמא מספר  :3בפע ה ...האישה מורידה את התמונות מהקיר ומנקה
את האבק מלמעלה ,ומחזירה למקו .בעלה מבחי בה מהצד ,ולפתע הוא
מגלה מחזה מדהי  כמעט כמו המחזה שמשה ראה "בסנה".
האישה נשענת על הקיר ומתבוננת בתמונה ,ורווה נחת .ולמרות
שהתמונה כבר נוקתה לפני מספר ימי  וג אז זה היה מיותר ,מה ג
שבכלל לא רואי מה קורה "מעל התמונה"  שהרי עיני האד מוגבלות,
למרות זאת האישה מרגישה "שעכשיו זה נקי" וזה עושה לה הרגשה
טובה ,והיא רווה מכ! נחת.
בעל רגיל ובפרט חת מתחיל ,לא מסוגל להבי את הדקויות הללו והעסק
הגדול שהאישה עושה מענייני גשמיי .והשאלה נשאלת :מדוע ברא
הבורא את האישה ע קשר כל כ! חזק לגשמיות?
ידע אלוקי שעל האישה מוטל עול הבית השוט ,עבודה שלעול לא
רואי בה את הסו  ותמיד חוזרי בה לנקודת ההתחלה) .הבית שוב
התלכל! ויש לארגנו מחדש .הכיור התמלא ויש לרוקנו .עוד פע הגיהו'
המסורתי ביו חמישי ,הבישולי של יו שישי וכו'( ,ומדר הטבע ,היתה
האישה צריכה לאבד את שלוותה ובריאות נפשה מחמת עול תמידי זה.
מה עשה הבורא בחמלתו הרבה?
נת לאשה "מתנה" ,הנאה וסיפוק מעבודתה .בורא עול גר לה ליהנות
ולהיקשר לניקיו ולבישולי .זו הסיבה לכ! שכאשר האישה מסיימת
לנקות חלו והיא מביטה דרכו ורואה שהוא צלול ,יש לה הנאה בדיוק כמו
שיש ל! כשאשר אתה עולה לתורה ומסתכל בספר התורה! זה ההסבר לכ!
שלאחר הניקיו כאשר היא מחזירה את הספות למקומ  היא בודקת
שה יעמדו בקו ישר ע הריצו ויש לה מכ! הנאה מושלמת ,בדיוק כמו
שיש ל! בזמ שאתה מחזיר את ספר התורה להיכל ומישר אותו במקומו!
בורא עול נת לאישה את המתנה הזו של "הנאה וסיפוק ודקדוק
בפרטי קטני" ,בכדי שתתחבר ע עבודות הבית  ולא תרגיש את
הכבדות והעול הגדול שבעבודתה.
לכ ,א הבעל חכ ,הוא צרי! לפרג לאשתו על הדקויות והדקדוקי
שהיא משקיעה בעבודתה ,ולומר לה :כמה טוב שהנחת את הכל בסדר
מופתי ...אי ל! מושג כמה אני אוהב שהכול במקו המדויק ...דעי ל!
שמרוב שהחלו מבריק  לא רואי שהוא קיי ...ככל שהבעל מרשי
ומחשיב יותר את עבודתה של אשתו והופ אותה למיוחדת ואיכותית ,כ
יתחדשו כוחותיה ויתמלאו מצבריה הנפשיי.
המילי הללו של "הערכה לאישה על השקעתה בעבודתה" נחוצות
לאישה ומטעינות אותה בחמצ המחייה אותה ,ונוס! בה כוחות לעשות
את זה שוב בפע הבאה כאשר הדבר יידרש.
א! א הבעל לא חכ  הוא אומר לאשתו שהיא סת מגזימה בעבודתה
ומקשה על עצמה את החיי ,ומבחינתו  חלונות אפשר לנקות רק בפסח...
את המיטות אי טע להזיז  כי א אחד לא יוש למטה ...את הבית נית
לשטו ע סמרטוט "פעמיי"  וזה יוצא נקי בדיוק כמו לגרו מי...
בקיצור בעלה "החכ בעיניו" מטי לה מוסר על כ! שהיא שקועה יותר
מדי בעול החומרי וכו' ,והוא לא יודע שזה הורס וגומר לה את הכוחות 
ופע הבאה אפילו את המינימו היא תתעצל לעשות  כי לקחו ממנה את
הדלק.
רמסו את האהבה שהייתה לה בעבודה וגרמו לה להסתכל על עבודות
הבית ע ראש של גבר  ולא של אישה ,ואי ל אכזריות גדולה מזו.
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יהודי יקר!
באפשרות להקדיש את העלו
ליקיר ולכל מטרה.
הצלחה ,רפואה ,עילוי נשמה,
וג לזיכוי היחיד והרבי.
)העלו מופ' באלפי עותקי ,בהדפסה ובדואר אלקטרוני(
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