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מכתב ברכה
כבוד האברך היקר. הלמדן והשקדן. נעים הליכות. בן תורה. מדריך חתנים 
ונשואים. מוסמך מגדולי ישראל  הר"ר יניב נסיר שליט"א. תלמיד למורנו 

הגאון ראש הכולל הר"ר אליהו בנימין מאדאר שליט"א.
קראתי ולמדתי בחוברת "בנין עדי עד" אשר בו עצות מחכימות להקים בית 
יהודי על טהרת המדות הטובות. הנהגות יפות. הערות נכונות. ועצות טובות. 
והמתנהג כך בודאי תשרה השכינה בביתו תמיד והפסוק בתהלים (פרק מב) 

ובלילה שירה עמי ופרש"י השראת השכינה. ע"ש.

בראשית)  (פרשת  אדם  שמם  את  ויקרא  בראם  ונקבה  זכר  הפסוק  כידוע 
ומשמע שע"י הנישואין נקרא "אדם" דהיינו בעל מדות טובות שזה ניכר ע"י 
נקרא  ואז  בהתאם.  להתנהג  ויודע  הבית  צורכי  ועול  חיובים  שיש  הנישואין 
אדם. לשון אדמה. "אדמה לעליון" שואף להתעלות ולהתקדם. ועי"ז יש לו 
גם את פרי האדמה מוציא פירות ופירי פירות. לא כמו בהמה, שור בן יומו 

קרוי שור. (ב"ק סה:) אין לו התעלות.

יבי"א  בעל  האמת  צדיק  העולם  אור  הגדול  רבינו  מרן  מפי  פעם  שמעתי 
להקפיד  לא  הותרנות.  מידת  ע"י  היהודי  הבית  של  שהיסוד  וחזו"ע.  וטה"ב 
תיקן  שליט"א  נאמ"ן  הרב  והאהוב  הגדול  ורבינו  כו"ע.  בבית  להתעקש  ולא 
הישיבה  ראש  ומרן  ותיקות)  (במקום  ותרנות  שערי  הנוראים  בימים  לומר 
הרא"ם שך זיע"א היה אומר, כל ימי חיי ויתרתי תמיד. וה' הביא לי הכל. וזכה 

לעבור את גיל מאה שנה.



הבעל המיוחד במידות יודע לוותר תמיד גם מזמנו המיוחד להקשיב לאשתו 
את  תשקיע  לאשה.  רמז  פז)  (תהלים  מעייני" "בך"  בבחינת "כל  הלב,  מכל 
הבעיות  כל  את  מסלק  וזה  פנים.  ובמאור  בשמחה  לאשתך  להקשיב  כולך 
מחייך  טוב,  בעל  ושמה  אחת  גלולה  עצבות.  דכאון,  חרדות,  הנפשיות. 
טוב  תעשה  אם  קכח).  (תהלים  "לך",  וטוב"  "אשריך  הפסוק  וכן  ומקשיב. 

לאשתך אשריך ואשרי חלקך. 

חדשים  כוחות  יקבל  רגע.  כל  מה"ת  מ"ע  שזה  הנחמד  הבעל  ירגיש  כאשר 
יקבל  לטובה.  מהשמים  שהכל  באמונה  להתחזק  יוסיף  ואם  ומחוזקים. 
מחשבה  כל  על  בהשי"ת  בדבקות  גדולות  למעלות  ויגיע  נוספים.  כוחות 
טובה. ואם ירצה, יוסיף להתפלל על כל בעיה שלא תבוא ואז בודאי ירגיש 

שינוי לטובה. וברצות ה' דרכי איש, גם אשתו תשלים עימו.

הר"ר יניב היקר שליט"א, מזכה את הרבים ומרבה שלום ומקדש ש"ש ע"י 
"בנין עדי עד".

 כן ירבה וכן יפרוץ ברו"ג או"א.
בברכת התורה 

חיים רבי
תל גיבורים חולון 1  

 1. הארות והוספות, פנינים ומרגליות מאת מורנו שר המסכי'ם הגר"ח 
בתוך  במספרים  [וציינתי  בסופו  נדפסו  הקונטרס  על  שליט"א  רבי 
תוכן הקונטרס כל הערה להיכן שייכת]. וכאן המקום להודות למוה"ר 
והאיר  גמירא  עד  מריש  כולו  הקונטרס  על  ועבר  היקר  מזמנו  שפינה 
אכי"ר.  בכפליים,  השי"ת  לו  ישיב  המחכימות.  בהארותיו  עינינו  את 



מכתב ברכה מאת מו"ר ועט"ר 

הגאון המופלא ר' אליהו בנימין מאדאר שליט"א
ראש כולל "פקודת אלעזר" ומח"ס אמרות טהורות 

בס"ד                                                                     שלהי אלול הרחמים התשע"א

מכתב ברכה
לכבוד ידידי היקר והחביב, ונגה לו סביב, האברך הנעלה, לשם טוב ולתהלה, 

השקדן בתורה, וביראת ה' טהורה, חו"נ הרב יניב נסיר הי"ו
שלום וברכה!

ראיתי קונטרסך היקר קטן הכמות ורב האיכות, ושמו נאה לו "בנין עדי עד" ובו 
עצות טובות ונכונות,יפות ומאירות, ישרות ונכוחות, לאיש אשר חפץ באמת 
לבנות ביתו בית נאמן לה' ולתורתו, ולגדל בו דור ישרים יבורך, ולחיות עם נות 
ביתו ומשפחתו חיים מאושרים, ומוכן ומזומן עבור זה להתאמץ ולהשתדל, 

ולבנות את עצמו בדרך נכונה, ועי"ז יהיה בנין ביתו "בנין עדי עד".
עצות  וספרים,  דרשות  צריכים  היו  ולא  כמעט  הקודמים  בדורות  אמנם 
שונות  סיבות  מחמת  בדורנו  אך  יחד.  טובים  חיים  וחיו  זה,  לצורך  והדרכות, 
את  דעת  וללמד  אלו  בעניינים  לדבר  חשוב  צורך  יש  הדורות,  ירידת  ומפני 
העם, ולהדריך נכון את האיש החפץ לבנות ביתו על יסודות איתנים, ואשריך 

שזכית לכך.
ואשרי השם דרכיו ומיישר ארחותיו, לילך לבטח דרכו, בדרך המלך, מלכו של 
עולם, לעשות כל מעשיו כפי רצונו ב"ה, ובזה יזכה שתשרה השכינה בביתו, 

ועי"ז יזכה לכל הטובות כולן.
שנה  תכלה  ברחמים,  ה'  לישועת  ונזכה  לש"ש,  מעשינו  כל  שיהיו  ויה"ר 
בקרוב  לישראל,  משיח  הן  גואל,  לציון  ובא  וברכותיה,  שנה  תחל  וקללותיה, 

ממש. ויקויים בנו מקרא שכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", אכי"ר.
                                                                                                                                                    

בברכת כוח"ט

 ע"ה אליהו בנימין מאדאר ס"ט.   



בשם אומרו
אמרו רבותינו (מסכת מגלה דף טו ע"א) כל האומר דבר בשם אמרו מביא 
דברי  על  מיוסדים  זה  ב"בנין"  דברי  שכל  הקדמתי  כבר  והנה  לעולם.  גאולה 
ראשונה  מהיושבים  ופסיכולוגים  נישואין  יועצי  ההוראה,  מורי  הרבנים 
הדברים.  יצאו  מי  מפי  דברי  בתוך  לציין  השתדלתי  ולכן  זו  קדש  במלאכת 
בשם  הדבר  הזכרתי  ולא  מקומ'ן  באיזהו  ששכחתי  ואפשר  שהואיל  אלא 
אצלם  ולמדתי  שזכיתי  והנ"ל  הת"ח  של  שמותם  כל  לציין  אמרתי  אמרו 
הנושא הנ"ל. וכן נראה בעיני שנכון הוא הדבר להביא לפני הקורא מי עומד 

אחר הדברים האלה ומהיכן יסודם. ואלה שמותם לפי סדר א' ב':

הרב יוסף גולדשטיין שליט"א יועץ נישואין ומשפחה ופסיכותרפיסט.

הרב חנוך חן גלזמן שליט"א יועץ נישואין, יועץ חינוכי ומגשר. 

הרב הגאון ר' נחום דיאמנט שליט"א מח"ס "זכו" ומר"י נתיבות עולם.

הרב הגאון ר' שמעון דרור שליט"א ראש כולל בעיה"ק ירושלים, 
ומגדולי המו"צ בתחום הרפואה וההלכה במכון פועה ומוסדות דור ודור.

הרב הגאון ר' שמחה כהן שליט"א מח"ס הבית היהודי ומר"י נתיבות 
עולם.

הרב משה לוי שליט"א מדריך החתנים המפורסם מהר- נוף בעיה"ק 
ירושלים.

מו"ר ועט"ר הגאון ר' אליהו ב. מאדאר שליט"א מח"ס אמרות 
טהורות וראש כולל בעיה"ק אלעד.

הרה"ג ר' שמחה פרוידיגר שליט"א מדריך החתנים המפורסם 
בעיה"ק בני ברק.

הרב הגאון ר' יעקב שיכנזי שליט"א מו"צ בעדה החרדית הספרדית   
    מח"ס בני יעקב ועוד. חתנו של מרן הגר"י צדקה זצ"ל.                    
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צוהר לבנין

”אשר יצר את האדם בצלמו 
בצלם דמות תבניתו 
והתקין לו ממנו בנין עדי עד“ 
(מתוך שבע ברכות)

קריאות מזל-טוב נשמעים מכל עבר, יצחק נ“י התארס  
בשעטו“מ עב“ג וקבעו בס“ד תאריך לחתונה....

לבנין  בדרך  יצחק  את  המקיפים  הרבים  הסידורים  בין 
הדברים  אחד  את  גם  לעצמו  הוא  בורר  בס“ד,  עד  עדי 
חתנים“-  ”מדריך  העתידיים  חייו  על  רבות  שישפיעו 
אשר ילמדו הלכה, השקפה ודרך סלולה במה ינהג נער 

את אורחו בדרך החדשה אליה הוא צועד.

תהליך זהה לזה עוברים רוב החתנים בני התורה, ישנם 
אשר לוקחים דבר זה ברצינות מרבית (כפי שאכן צריך 
השווה  הצד  אך  פחות.  ויש  נשוי)  לכל  כידוע  להיות, 
המושגים  כל  את  לומדים  רצינותם  כל  שעם  שביניהם 
מכירים  שאינם  בזמן  רווקים  בעודם  והדרכים  העצות 
כ“תאוריה“  לגביהם  והדבר  אשה  עם  לחיות  מהו  כלל 
את  לוקחים  לא  חתנים  הרבה  גם  לכן  (ואגב,  בלבד, 
והלכתא  יפות  כדרשות  אלא  ברצינות,  הדברים 
למשיחא, משום שאינם מבינים את החשיבות הגדולה 
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שבדבר), וכן אינם קולטים ומפנימים כ“כ את הדברים, 
וחלק שוכחים, ולבסוף לא נשאר מלימודם הרבה.

[אחר  בקביעות  חתנים  להדריך  בס“ד  שזכיתי  ולאור 
ירושלים  בעיה“ק  ודור  דור  מוסדות  ע“י  שהוסמכתי 
שיכנזי  יעקב  ר‘  הגדול  והגאון   7 בעמ‘  הנז‘  הרבנים  ע“י 
שליט“א בראשם. וכן אצל הרבנים הגאונים: הרב נחום 
דיאמנט שליט“א והרב שמחה כהן שליט“א, בבני ברק 
דברים  בכתובים  עמי  מאשר  להביא  אמרתי  ת“ו]. 
והלימודים,  הדרשות  מבלי  למעשה“,  ”הלכה  עיקריים, 
באופן שיהיה הדבר בקיצור נמרץ ובשפה ברורה, ויועיל 
בקצרה  לחזור  נשוי,  לכל  וכן  החדשה  בדרכם  לחתנים 
עולם,  של  ברומו  עומדים  אשר  אלו  דברים  ולשנן 
זה  והיה  היהודי  הבית  בנין  יסוד  כל  מושתת  ושעליהם 
שכרי. כמו כן, השתדלתי לבאר בדיוק כיצד לנהוג באופן 

ברור מבלי לילך סחור סחור.

ולכן גם ראיתי להוציאו לאור בפורמט קטן- השווה לכל 
וקרא  עמו  והיה   וקצרה,  מתומצתת  ובמהדורא  ”כיס“, 
בו כל ימי חייו, והשתדלתי עד מקום שידי מגעת בס“ד 
ויהי  המרובה.  את  המחזיק  מעט  בבחינת  הדבר  שיהיה 
עולם  עד  זרעי  ולזרע  ולזרעי  לי  זה  דבר  שיעמוד  רצון 
שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל חלילה. ונזכה להתקרב 
כרצונו  רצונו  ולעשות  שלם  בלב  ולעבדו  השי“ת  אל 
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ושלמים  בריאים  ה‘  עובדי  בנים  ובני  בנים  לעוד  ונזכה 
בנחת ושלוה, אכי“ר. 

זוג  לכל  כאיחול  עד“  עדי  ”בנין  הקונטרס  שם  קראתי 
מעמ“י שיזכו לבנין עדי עד בעזרת השי“ת. ולרמוז שמי 

(כמ“ש הרוקח בהקדמתו) כי ”בנין“ אותיות יניב נסיר.

ובסיום דברי טוב להודות לרבותי שליט“א, למרת אמי 
הי“ו.  ורעייתו  לחמי  וכן  הי“ו,  משפחתי  ולכל  שתחיה 
במסירות  לימני  עומדת  אשר  היקרה  לרעייתי  ובפרט 
ובדאגה. [והיה מן הראוי שאאריך בכל אחד כפי מדתו 
אלא שקצרה היריעה]. ויה“ר שנזכה לעבוד את השי“ת 

מתוך יישוב הדעת ושמחה, אכי“ר.

החותם בשנת ”אעשה לו עזר כנגדו“ לפ“ק
יניב נסיר
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יסוד לבנין
והוא מבוא חשוב, ויסוד לכל דברינו בבנין זה

ויחקור  האיש  יתבונן  המוסר,  קודם  מאמר,  בראשית 
האדם, מדוע עשה ה‘ יתברך מצות פריה ורבייה בדרך 
קשור  ויהיה  ימיו  כל  איתה  ויחיה  אשה  איש  שישא  זו- 
אחד“,  לבשר  התורה ”והיו  שצוותה  עד  דרכיו  בכל  בה 
ומדוע צריכים הם להיות קשורים כל כך ומצווה האיש 
לעצמו,  אחד  כל  ידאג  לא  מדוע  וכו‘.  כסותה  לשארה 

ויסדר את ענייניו וצרכיו לעצמו בלבד.

והביאור בזה- שיש בו יסוד לכל דברינו בבנין זה-  בענייני 
בין אדם לחבירו  וענייני שלום בית בפרט, הוא שע“י כן 
אורחותיו,  ומיישר  ומתקנם  מידותיו  על  האדם  עובד 
שהלא עד עתה לא היה מחויב לשום נברא שבעולם ורצון 
מרעהו, ”אם  נפרד  לו  נח  היה  שלא  ובמה  יעשה,  עצמו 
גאותו,  לכופף  הוא  מחויב  ועתה  וגו‘“.  ואימנה  השמאל 
ולהבינו,  לזולת  ולדאוג  לפייס,  ופעמים  לסלוח  פעמים 
בזה.  כיוצא  וכל  להשמיע  רק  ולא  האחר  דעת  ולשמוע 
ומעשיו1.  במידותיו  מושלם  להיות  האדם  זוכה  ועי“ז 
אשה  בלא  שהשרוי  ע“ב)  סב  (יבמות  חז“ל  אמרו  ולכן 
שעושה  מה  שכל  כיון  וכו‘,  שמחה  תורה,  בלא  שרוי 
שמברכים  רמז  בדרך  אומרים  וע“ז  שלם.  אינו  עדיין 
כיון  טובים“,  ולמעשים  לחופה  ”לתורה  האדם  את 
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החתונה.  אחר  רק  באמת  נמדדים  הטובים  שהמעשים 
[ושמעתי ע“פ הסוד ששם הוי“ה ב“ה במילוי ההי“ן הוא 
גימטריא ”אדם“, ומילוי הוי“ה ב“ה בלבד (מבלי הר“ת 
של הוי“ה), הוא בגימטריא ”חוה“, והיינו שהאשה היא 
מילוי ומהות האיש, כי מעלת ”יחידה“ שבנרנח“י תלויה 

בשמחה, והאשה היא הגורמת לשמחה].

ומזה יבין האיש וילמד האדם שכל נסיונותיו וקשייו, הם 
הם שמעלים ומובילים אותו אל השלמות, ובזאת יבחן 
האם הוא באמת איש צדיק ועומד כגבר ומתגבר, או רק 
כש“נח (לו)- איש צדיק“, ליד חבריו רבותיו ומשפחתו. 
יותר  שקשה  זצ“ל  סלנט  ישראל  ר‘  הגאון  אמר  וכבר 
ויה“ר  הש“ס,  כל  את  מלסיים  אחת  רעה  מידה  לתקן 
שנזכה לתקן את מידותינו ולהתקרב לבוראינו, אכי“ר.           





תוכן ההנהגות
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תקשורת

אחד הדברים אשר יסודות חיי הנישואין נסמכים עליו 
ברא  עולם  בורא  הזוג.  בני  בין  והשיחה  התקשורת  הוא 
כח  את  בו  ונתן  ”ממללא“  רוח  חיה-  נפש  האדם  את 
מתהווה  ובזה  הנבראים,  לשאר  נתן  שלא  מה  הדיבור, 
ונוצר הקשר בין איש לרעהו ובין איש לאשתו. ולכן יש 
לדעת שדב‘ר דבר, דבר חשוב הוא עד מאד וזה הגורם 
העיקרי המקשר בין בני הזוג ובכל קשר בריא- השיחה 

היא עיקר גדול.

פעמים  כי  נכון,  לשוחח  כיצד  לדעת  גם  צריך  אולם 
בבית  עמה  ונמצא  אשתו  עם  שמדבר  האדם  ויראה 
הרבה שעות ואף יום שלם ולבסוף תתלונן בפניו שהוא 
ומאידך  ובעיותיה.  לדבריה  לה-  מקשיב  ולא  עמה  אינו 
מצויים  אינם  אשר  ומרצים  רבנים  בהם  אנשים  ישנם 
בביתם רק זמן מועט ונשותיהם רגועות ושמחות ואינם 

מרגישות שום חסרון. 

האשה  שתענוג  שמעו  האיך  מבינים  שאינם  ישנם  וכן 
של  קבים  ”עשרה  חז“ל  כמאמר  ולשוחח  לדבר  הוא 
ע“ב),  מט  (קידושין  הנשים“  נטלו  תשעה  וכו‘  שיחה 
ולחלוק  עמו  לדבר  נהנית  אשתו  שאין  כן   אינו  ובביתו 
בכל  לאמר  בליבו  הוא  וחושב  וצרותיה  חוויותיה  את 
לו  אמור  אתה  אף  מהם.  ואשתי  מהכלל  חוץ  יש  כלל 
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האם עם אמה מדברת? לחברתה מספרת? את שכנתה 
נכון.  מדברים  שאינם  אלא  הוא  אין  כן,  אם  משתפת?. 
שיגרמו  פרטים  לכמה  ליבו  אל  לשים  הבעל  וצריך 
לאשתו שמחה בעת דיבורה עימו שכידוע האשה רוצה 

איכות ולא כמות וזה יעשה בעז“ה ע“י: 

לשניהם  וידוע  קבוע  יותר  או  פחות  זמן  שיקבעו  א. 
האשה  תדע  שבכך  בלבד,  לשניהם  שיהיה ”קודש“ 
טרוד  או  ממהר  ואינו  שלה  כולו  עכשיו  שבעלה 
בדבר אחר ואינו קשוב לה דיו. (וכמעשה ר‘ פרידא 

בגמ‘ עירובין נד ע“ב). 

ב. שיסתכל הבעל בפני אשתו בעת דברה עמו שבכך 
ובשפתיו  ”בפיו  ולא  היטב,  לה  מאזין  שהוא  חשה 

כבדני ולבו רחק ממני“. 

בעת  שמחה  ויביע  בשיחה  עמה  שישתתף  ג. 
שמספרת  בזמן  עצב  ויראה  שמח  דבר  שמספרת 

דבר עצוב, ויתעניין במה שמספרת. 

במה  הערות  או  ביקורת  דברי  לעולם  יעיר  שלא  ד. 
יגרום  זה  דבר  שכן  דבר,  לכל  עת  אלא  שמספרת, 
לשמוע  הוא  זמן  ביניהם  השיחה  שעת  לחוש  לה 
ולהשאירו  זה  ”תענוג“  על  ”לדלג“  ותעדיף  הערות 
לא  האשה-  עם  שיחה  תרבה  אל  ”מצותו“  על 
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”הערות“  בערך  לקמן  [וע‘  מעוקצך.  ולא  מדובשך 
כיצד לנהוג]. 

לעלעל  כדי“  אחר ”תוך  דבר  בשום  לעסוק  שלא  ה. 
בעלון או בספר קודש וכן להחזיק פלאפון בידו, כיון 

שנראה לה שהוא ממהר לסיים עמה. 

ו. לא להפסיק את שטף דיבורה ולהפגין ”חוכמתו“ 
ו“הבנתו“ באותו עניין אלא לתת לה לסיים ולפרוק 

דבריה בנחת.2

לעשותם  ונכון  שטוב  חסידות  אלו  דברים  שאין  וזכור 
הוא,  האשה  של  בנפשה  זה  דבר  אלא  ”לכתחילה“, 
ואם לא יעניק אדם דבר זה לאשתו תחפש לה שותפה 
אחרת לעיקר שיחותיה כאחות, אמא, שכנה או חברה. 
במקרה  חובה  ידי  לצאת  מילים  כמה  תחליף  ואיתו 
והמקפיד  ביניהם,  החשוב  הקשר  עיקר  ויפסידו  הטוב, 
לקיים ”אז נדברו יראי ה‘ איש אל רעהו“ זוכה ל“ויקשב 

ה‘ וישמע“, כן יה“ר.       

 בטלה והשתהות

כל  של  השאיפות  פסגת  הגיע,  המיוחל  והיום  סוף  סוף 
ברכות  הז‘  ימי  גם  לבו,  שמחת  ויום  חתונתו  יום  אדם, 
תמו להם בששון ושמחה, ועתה ”נוחתים“ בני הזוג אל 
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אל  הוא  השוטפים,  יום  היום  חיי  האמיתיים-  החיים 
הכולל היא אל העבודה.....

המנגינה  את  להפסיק  מדוע  מחשבה,  בהם  עולה  לרגע 
הנעימה הזאת? מדוע לא יישארו יחדיו ביום ובליל עוד 
עבודתה  על  לא  וגם  ”בורח“  לא  הכולל  הן  ימים,  כמה 
של האשה נאמר ”לעולם בהם תעבודו“. הן עוד יום או 
יומיים שבוע או שבועיים לא ”יזיקו“ להם יחדיו בבית, 
שהרי  מסודר,  כולל  מצא  לא  עדיין  החתן  אם  ובפרט 

אפשר ללמוד בבית וכו‘.....

הרס  מביאה  זאת  שהשתהות  לדעת  הזוג  בני  וצריכים 
וחרבן, שהרי גם אדם שאוהב שוקולד יותר מכל- לא זז 
מחבבו, מ“מ משרבו בטלו, ואם יאכל ממנו הרבה ובלא 
הפסקה ימאס בעיניו, ומקרא מלא הוא, ”דבש3 מצאת 

אכול דייך, פן תשבענו והקאתו“ (משלי כה, טז). 

אלא ראוי הוא שילך החתן מיד בתום הז‘ ברכות אל בית 
עייף  שהוא  או  מסודר  כולל  מצא  כשלא  ואף  המדרש. 
ואינו מרוכז ילך לפחות לחצי יום. ראשית כדי לעשות 
בעיני  וערכו  חנו  ירד  שלא  וכן  כנ“ל,  לבין  בין  הפסקה 
המדרש-  לבית  בו  שילך  יומא“  ”ההוא  דלולי  אשתו, 
ללמוד  שילך  אחר  ואדרבא  בשוקא,  איכא  חתני  כמה 
וזו  הדרך  וזו  אהבתם,  ותרבה  לזה  זה  געגועיהם  ירבו 

העיר לעלות במסילה העולה בית אל.4
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חתן  לכל  טובה  ועצה  חשובה  הערה  עוד  להעיר  וראוי 
ולכל זוג צעיר, והיא שאף שטוב ונכון לבקר בבית הורי 
שלא  לזכור  יש  אך  הדבר,  ונעים  הוריו  ובבית  חמיו 
נח  ”כימי  עתה  אם  ואף  המדה.  על  יתר  בזה  להפריז 
וגם  בהתארחותם,  הזוג  מתענגים  וממש  להם“,  זאת 
להגזים  אין  מ“מ  נחת.  רוב  מהם  רווים  מצדם  ההורים 
בזה, משום שעל ידי זה ירד ערכו בעיני הורי אשתו (וכן 
להפך), שכן הוא הדרך שקרובי האדם שגס בהם וקרוב 
(שם  וכמ“ש  להגיע,  קרוב  ומהם  בהם  הזלזול  אליהם, 
פס‘ יז) הוקר רגלך מבית רעך פן ישבעך ושנאך. והליצו 
ע“ז ”רחוק- מתוק“. והמבקר במדה במשקל ובמשורה, 

תמיד יצפו לבואו וישמחו בשהותו כידוע.  

חלוקת תפקידים

איש  בעולמו  ברא  שמו  וברוך  הוא  ברוך  עולם  בורא 
ואשה- בני זוג שאינם דומים ביכולתם במראם באופיים 
בכתר  משמשים  מלכים  שני  אין  כי  ובמחשבותיהם. 

אחד ואין מלכות נוגעת בחברתה. 

לאיש נתן הקב“ה תפקיד ניהול הרוחניות בבית ולאשה 
הזוג  מבני  אחד  כל  צריך  ולכן  הגשמיות.  ניהול  את  נתן 
ולא  השני  של  התחום  אל  ”לפלוש“  שלא  לבו  לשים 
להראות שהוא כביכול יותר טוב בעניין מסוים שבן זוגו 
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וסיפוקו.  תפקידו  וזהו  תחום  אותו  על  ”המופקד“  הוא 
כי בכך מערער את סמכותו וביטחונו העצמי של רעהו, 
כיבוס,  בבישול,  והבנה  ידיעות  להפגין  לבעל  אין  ולכך 
אלא  גשמיות.  עניני  וכל  הבית  וטיפוח  יופי  ניקיון, 
ליהנות מפרי ידיה של אשתו ולהחמיא לה על מעשיה 
ולהראות ששם לבו אליהם ומוצאים חן בעיניו, אבל לא 
להראות שהוא יודע כיצד ואיך לבשל לנקות וכדו‘. וכך 
לחפש  ולא  מלכותה“  ב“כסא  להישאר  לאשה  יגרום 
ובהלכה  בתורה  ידיעות  להפגין  (כמו  אחרות,  משרות 
האשה  במלאכות  הבעל  יתעסק  אם  וכן  בהשקפה).  או 

יפריע הדבר לקיים את מלאכתו- לימוד התורה הק‘.

לתחומו  להיכנס  שצריך  ופעמים  זמנים  ישנם  ומאידך 
של השני ולעזור לו, כגון בזמן שהאשה ביום של חולשה 
את  וצריכה  בילדים  התברכו  שב“ה  או  וכדו‘,  ועייפות 
ולתומכה,  לעוזרה  אליה,  אישה  ילווה  זה  ובזמן  עזרתו, 
אך  אליו.  יקח  הבנים  ואת  לנוח  האם  את  ישלח  שלח 
בתור  ולא  ועוזר,  בתורת ”מלווה“  רק  יהיה  זה  בזמן  גם 
העיקר, והיינו שאף אם יעשה באותה העת את רוב או 
כל הדברים הנצרכים מחמת ההכרח, מ“מ כל שמודגש 
הדבר שהוא רק העוזר ולא הקבוע בתפקיד זה, ושואל 
הדבר  יתיישב  ”כמוה“  לעשות  ואיך  כיצד  האשה  את 
שיכנזי  יעקב  מהג“ר  שמענו  וכן  שניהם.  לב  על  לנכון 
בנציון  כמהר“ר  הגאון  מרן  מדריך  היה  שכן  שליט“א 
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אין  לימודו,  על  השוקד  תורה  שבן  זצ“ל,  שאול  אבא 
עזרה  בתור  רק  בביתו  קבועה  מלאכה  לו  להיות  צריך 

כנ“ל.  

כל ההתחלות קשות

בכושרות“  אסירים  מוציא  ביתה  יחידים  ”מושיב 
חייו  את  חי  חתונתו  קודם  בחור  כל  ז).  סח,  (תהילים 
ואדרבא  אדם,  לשום  ולהתחייב  לדאוג  מבלי  הפרטיים 
היה  ולעיתים  ומכריו,  מרבותיו  מהוריו  לקבל  היה  רגיל 
שהיה  או  לו,  ונעים  נח  הדבר  כשהיה  לחבריו  נותן  גם 
רוצה לקבל מחבריו דבר מה בתמורה. וכן לא היה רגיל 
על  הבית  את  ולנהל  אחד  בבית  יחד  אשה  עם  לחיות 
ועתה  בגשמיות.  והן  ברוחניות  הן  מכך  המשתמע  כל 
צריך הוא להתרגל לתת ולהעניק, לדאוג ולהתמסר גם 
רגילה  היתה  לא  הכלה  וכן  מתחשק.  שלא  או  כשקשה 

לצורת חיים זו כלל.

בהיתקלם  ולחשוש  להבהל  והכלה  לחתן  אין  ולכן 
והן  שביניהם  בקשיים  הן  הדרך,  בתחילת  בקשיים 
יתרו  קשות (מכילתא  ההתחלות  כל  כי  קשיים.  בשאר 
כל שמשתדלים והולכים בדרך ההנהגה  ה) [כמובן  יט, 
על  יעלו  אט  ואט  רבותיהם].  להם  התוו  בה  הנכונה 
בנו  של  מבכי  נבהל  האדם  היה  ואם  בעז“ה.  המלך  דרך 
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בכיו  עת  במעון,  הראשונים  בימים  בשהותו  הפעוט 
מרקיע שחקים כי לא התרגל עדיין לגן והגננת- לא היו 
היום גנים וגננות. אלא כן הוא הדרך בכל עניין ואחריתך 

תשגה מאד בעז“ה. 

זצ“ל  טוב  בן  משה  ר‘  הרה“צ  של  מבנו  שמענו  וכן 
בשלום  בעיות  על  אביו  בפני  להתלונן  באים  שכשהיו 
נשואים,  הם  זמן  כמה  זצ“ל  הרב  שואלם  היה  בית, 
הרב  משלחם  היה  שנים  שש  או  חמש  עונים  היו  ואם 
באומרו ”תבואו עוד עשר שנים“(!), כלומר שלוקח זמן 
עבודה  וזו  השני,  את  אחד  ו“לומדים“  שמסתדרים  עד 

שבעז“ה יצלחו בה אט אט. 

רגש- שכל

שאלה  סח)  פרשה  רבה  (בראשית  רבותינו  אמרו 
את  הקב“ה  שברא  מאחר  ר“א  את  אחת  מטרוניתא 
זיווגים.  ומזווג  יושב  א“ל  היום.  עד  עושה  מה  העולם 
וביאר מהר“ל שהיינו גם שמזווג ומשכין שלום בין איש 
לאשתו אף אחר שנישאו, כיון שבטבע בעל ואשה אינם 

יכולים להסתדר ולחיות בשלום.

כלל  שווים  אינם  ואשה  איש  כי  יקר,  חתן  הבן  ולכן 
הוא  כי  רגש  ופחות  שכל  הקב“ה  נתן  לאיש  בטבעיהם, 
מופקד על עניני הרוחניות בבית והוא מצווה ללמוד את 
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התוה“ק, ואילו לאשה נתן הקב“ה יותר רגש ופחות שכל 
[ואין הכוונה שהגבר תמיד יותר חכם אלא יתכן להפך 
(וע‘ נדה מה), אלא ההבדל שהגבר בבוא ספק לפניו או 
מקרה מסויים יגבור השכל על הרגש בהכרעתו, משא“כ 
ע“ב)5]  לג  קלה“ (שבת  דעתן  מ“ש ”נשים  וזהו  האשה, 
וסדר  לנקיון  לדאוג  בניה,  את  ולטפח  לחבק  צריכה  כי 
הבית ולשים לב לדברים קטנים. ומיזג הקב“ה ישתבח 
ע“י  שכן  הזהב,  בשביל  יצעדו  זה  ידי  שעל  ביניהם  שמו 
זה יבין הבעל וילמד מאשתו להיות רגיש לזולת ולעבוד 

על מדותיו להבחין בדקויות ולדאוג באמת לזולתו.

וממילא יתכנו חילוקי דעות והבנות שונות בין בני הזוג, 
מהדברים הקלים ביותר ועד החמורים ביותר, שהאשה 
תסתכל על הרגש שבדבר והאיש על השכל, למן קניית 
כסאות לבית שהאיש יבדוק את המחיר והאם הכסאות 
יפים  הם  אם  תבדוק  האשה  ואילו  ונוחים,  חזקים 
ומתאימים לוילון בסלון וכדו‘. כיון שהאשה נוטה יותר 
הדבר.  וצורך  השכל  אל  הבעל  ואילו  והסדר  היופי  אל 
הרגש   אל  יותר  תנטה  שהאשה  ויר“ש  מצות  עניני  ועד 
וכו‘  מקובל  זה  והאם  יסתכלו  וכיצד  יאמרו  מה  כמו 

והבעל מפעיל את שכלו וחושב ”יקוב הדין את ההר“. 

מ“מ  אשתו,  לדברי  להסכים  צריך  שאין  במקרים  ואף 
צריך הוא להבינה שאינה חושבת כן משום טיפשות או 
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חוסר יר“ש וכדו‘, רק שחושבת על הרגש שבדבר. וכן 
יסביר לה בנועם ובצורה רגשית כהבנת וידבר על ליבה- 
דיקא, כמו ”איך אפשר לעשות נגד בורא עולם המחייה 
אפשר  איך  השי“ת?  לפני  יגידו,  מה  עניין  ומה  אותנו 
גשמיות  בענייני  וכן  ודם?“.  בשר  בשביל  ה‘  את  לצער 
שיתיישבו  לו  מובטח  ובעז“ה  הרגש  בשפת  עמה  ידבר 

הדברים על לבה בטוב ובנעימים. 6         

חברותיה של האשה

הקב“ה ישתבח שמו נתן בעולמו לאדם אנשים הקרובים 
לליבו כאב ואם, חבר וקרוב בעל וילד (וכן להיפך), ויש 
לכל  כי  למשנהו,  אחד  קשר  בין  סתירה  אין  כי  לדעת 
לא  ולכן  אלו.  קשרים  בכל  צורך  כלל)  (בדרך  יש  אדם 
טוב היות האדם לבדו- רק הוא בקשר עם אשתו, אלא 
אדרבה ישמח שהיא בקשר עם אמה וחברותיה וכיו“ב. 
גם  אוהב  מתוק,  דבר  שהוא  שוקולד-  שהאוהב  וכשם 
מלפפון חמוץ- שהוא דבר חמוץ, ואין בזה סתירה כלל 
בבני  ג“כ  הוא  כך  מזה,  ופעמים  מזה  אוכל  שפעמים 

אדם. 

רק מה- שאין לערבב את ”המתוק והחמוץ יחד באותה 
הזוג  לבני  שיש  איכות  ובזמן  דבר  לכל  שעת  כפית“, 
שמדברים ביניהם ונמצאים יחד, ברור הוא שאין להזיז 
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דבר חשוב זה בשביל קשר אחר שיש לאחד מבני הזוג 
או  פחות  הזוג  בני  ויסכמו  וכדו‘.  כחברות/ים  אחר  עם 
בערך  (וכמ“ש  בלבד  להם  ששייך  קודש“  ”זמן  יותר 

תקשורת), ויטיב לו ולה.

החברות  עם  שהיה  שהקשר  להבין  הם  צריכים  וכן 
כיון  שאחריה,  הקשר  אותו  אינו  החתונה,  לפני  וכיו“ב 
ולהיות  השני  אל  אחד  להתחבר  הזוג  בני  שצריכים 
יותר  ומסירות  השקעה  דורש  זה  ודבר  אחד“,  ”לבשר 
אל הבית ובן הזוג, ולא לנהוג כרווקים חלילה ולהתנהג 
שהוא  להבין  צריך  אלא  טוב,  חבר  עוד  כאל  זוגם  לבן 
צריך להיות ראש וראשון ובראש מעייניהם. ובפרט יש 
שהם  זמן  שהוא  נישואיהם,  בתחילת  זה  בעניין  להזהר 
להתנתק  הם  וצריכים  וכדו‘,  לחבריהם  קשורים  עדיין 
בן  עם  העיקרי  הקשר  את  לחזק  בכדי  מהם  מה  במדת 
זוגם. אבל אינם צריכים חלילה לנתק לגמרי את הקשר 
עיקר  מה  להבין  הנכונה  בדרך  לנהוג  אלא  החברים,  עם 

ומה טפל וכאמור. 7   

רע“,  משכן  ”הרחק  רבותינו  שמאמר  הוא  ברור  ועוד 
צריך להיות כנר לרגלם- שאין לאשה או לאיש להתחבר 
לחברות רעות שמדברות בעניינים אסורים או בנושאים 
שבין אשה לבעלה, שדבר חמור הוא מאד ומערער את 
יעקב  ר‘  הגאון  וממו“ר  וקדושתו,  חומותיו  הבית  יסוד 
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לדעת  אשה  לכל  המדד  שזהו  שמענו  שליט“א  שיכנזי 
לכל  אני  ”חבר  בבחינת  היא  טובה  ”פלונית“  חברה  אם 
שאם  חב‘ר“,  ”וחובר  בבחינת  חלילה  או  יראוך“  אשר 
”הרחק  בה  לקיים  יש  אלו  חמורים  בעניינים  מדברת 

משכן רע וכו‘“. וה‘ ינחנו בדרך נכונה.

צרכי הבית הגשמיים

ועמם  וגדלים  הולכים  הנבראים  כל  הבריאה  בטבע 
או  ורץ,  הולך  נולד  לא  תינוק  שום  הישגיהם,  גם  גדלים 
מדבר. וכך גם האשה לא נולדה ”טבחית“ או ”מעצבת 

פנים“, גם לא ”עוזרת בית“.

לאשה  שאין  הוא  והרגילות  שהטבע  יקר  חתן  דע  ולכן 
צרכי  את  לנתב  האיך  דרכה  בתחילת  כ“כ  וביטחון  ידע 
כרוכה  בשבילה  צהרים  ארוחת  של  הכנה  וכל  הבית, 
לסבתא)  או  לחברה  לאחות,  (לאמא,  טלפונים  בכמה 
ובמה  תיבולה,  ודרך  להתבשל  מועדת  הרגל  כיצד 
מדליקין ובמה אין מדליקין, ”ומשימה“ הדבר בעבורה 
ולכן  לחיכו.  הדבר  שיערב  בכדי  רבות  היא  ומשקיעה 
שככל  נאמנה  דע  ולהפך  אלו,  דברים  על  להקפיד  אין 
שתחמיא ותנסוך בטחון באשתך על כל הצלחה קטנה 
שלה, מובטח לך שהיא תגיע מהר יותר לבישול וניקיון 
כלל  בדרך  בביטחון  דבר  עושה  כשהאדם  כי  ונכון,  טוב 
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”לפי  אוכל  מכינות  ”האמהות“  ולכן  יותר,  מצליח  הוא 
הצעירות),  כרוב  ובמשורה  במשקל  במדה  (ולא  העין“ 

וטעמם כצפיחית בדבש! 8

משפחת האשה

מעשה בבחורה בת יחידה להוריה שהגיע פרקה, הצעות 
הברירה  מלאכת  ואחר  ובאים,  עולים  החלו  טובות 
מרובה.  בשמחה  ראשונה  לפגישה  טובה  בשעה  יצאה 
נראה  הבחור  ביותר,  הטובה  בצורה  ”זרמה“  הפגישה 
לבסוף  לבה  לדאבון  אך  מצדה,  היא  וכן  מצדו  מרוצה 
ו“הבעיה  הבחור  היה  ה“מבטל“  מהפרק,  העניין  ירד 
בעיר  גרה  הייתה  שהבחורה  היא  שהייתה,  הגדולה“ 
מגורי  שמקום  אף  כי  הפגישה  בסוף  ובקשה  טבריה, 
הוריה  אל  יסעו  מ“מ  הארץ.  צפון  הוא-  רחוק  הוריה 
שהדבר  וציינה  לשבת,  שבועות  בשלשה  פעם  לפחות 
זה  לדבר  להתחייב  חשש  הבחור  מאד.  עד  לה  חשוב 
וניתק את הקשר. כך גם קרה עם הבחור השני והשלישי 

עמם נפגשה......

”זרמה“  תמיד  כמו  מפתיע,  דבר  קרה  הרביעית  בפעם 
הביעה  הפגישה  סוף  ולקראת  ובנעימים,  בטוב  השיחה 
וחשש  פועם  בלב  בקשתה  את  שוב  את  הבחורה 
חושב  ”אני  מפתיעה:  הייתה  הבחור  תגובת  מכרסם. 
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לטבריה  מירושלים  לנסוע  שבועות  בשלשה  שפעם 
פעם  לפחות  לנסוע  צריך  מעט,  זה  יחידה  בת  בתור 
שמחתה  את  להסתיר  לבחורה  היה  קשה  בשבועיים“. 

הרבה ולא ארך הזמן עד שהקימו יחד את ביתם.

נסעו  הראשונים  בחודשים  שבאמת  הוא  הסיפור  סוף 
אט  אט  אך  הוריה,  אל  בשבועיים  פעם  ”הטרי“  הזוג 
חודשים  בכמה  פעם  ואח“כ  בחודש  לפעם  הדבר  ירד 

מרצונה האישי של הכלה. 

וממעשה זה יש למוד הרבה מוסר השכל, שהכלל הוא 
יגרום  ממשפחתה,  וחיל  בכח  האשה  את  שהמרחיק 
היא  מרגישה  כי  ויותר,  יותר  בהם  שתדבק  ההפך,  את 
שלא  כוחה  בכל  ”נתפסת“  ולכן  בכח  אותה  שמנתק 
אהבה  לאשתו  מראה  כשהבעל  אבל  מהם.  להינתק 
למשפחתה ושאין לו כל בעיה ללכת אליהם אלא להפך 
שמח הוא לשהות אצלם, עצם ידיעה זו מרגיעה אותה 
ולא  אותם  תראה  שתרצה  שמתי  בטוחה  ומרגישה 
בני  את  ומעריך  כשמוקיר  וכן  אמה.  לבית  לילך  בהולה 
משפחתה, תדבק בבעלה ע“י כן יותר ויותר, ואז אף אם 
תקבל  משפחתה  לדעת  ומנוגדת  החולקת  דעה  יאמר 
ריחוק  או  משנאה  כן  אומר  שלא  שיודעת  כיון  הימנו, 
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לבני משפחתה ח“ו, אלא שבאמת חושב להפך. וע“י זה 
האמת והשלום אהבו (זכריה ח, יט).9

מחמאות

כל  אשר  בית,  בשלום  הידועות  המפתח  ממילות  אחת 
ה“מחמאות  נושא  הוא  פעם  אי  עליו  שמע  ובעל  חתן 
לאשתו  לתת  צריך  שבעל  שהגדירו  שיש  עד  לאשה“, 

לפחות ”חמש מחמאות ביום“. 

ודרשות  מליצות  אלו  שאין  לדעת  ובעל  חתן  כל  וצריך 
שבעלה  הבנה  לאשה  נותנות  המחמאות  שכן  בעלמא, 
מעריכה ואוהבה וע“י זה נותן לה כח לקיים את חובותיה 
בתרא  (בבא  רבותינו  אמרו  וכבר  רגליה.  על  ולעמוד 
ברכות,  בשש  מתברך  לעני  פרוטה  הנותן  ע“ב)  ט 
הוא  והטעם  ברכות.  בי“א  מתברך  בדברים  והמפייסו 
כיון שבפרוטה מחייה את גופו, אבל כשמפייסו מחייה 
אבות  לפרקי  המשניות  (פרוש  הרמב“ם  וגם  רוחו,  את 
פ“ב מ“ט, במאמרם יהי כבוד חברך וכו‘) כתב: מצוה על 
כל אדם לאהוב כל אחד מישראל כגופו, ”ולפיכך צריך 

לספר בשבחו“. 

ואף הבעל יבחן עצמו, שאם חלילה בכולל או בעבודה 
שהוא נמצא לא היו מעריכים אותו וטופחים מידי פעם 
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שם?  לעבוד  או  ללמוד  חשק  לו  היה  וכי  שכמו,  על 
יסודה,  מרגש  אשר  האשה  כ“ש  וא“כ  שלא.  ודאי  הרי 
וכידוע  אותה,  המניע  והדלק  חיותה  הם  והמחמאות 
אותו  שמעריכים  אנשים  בחברת  להמצא  לאדם  נח 

ומכירים בערכו.

דרכים  כמה  שמענו  שליט“א  כהן  שמחה  ר‘  ומהרה“ג   
ישרות בנתינת מחמאות והם: 

וידבר  אליה  יחייך  לאשתו  שמחמיא  שבעת  א. 
תאמין  שבכך  יפות  פנים  ובסבר  פנים  במאור  עמה 

שמדבר מלבו באמת ושהוא באמת חושב כן. 

ב. להחמיא על כל דבר טוב שלה כמו: ביגוד, איפור, 
על  להחמיא  יש  וביותר  וכו‘,  וסדר  נקיון  בישול, 
אופייה ותוכן מידותיה כמו: חכמה, לב טוב וכיו“ב, 
אלו  ממחמאות  שבאה  הטובה  שההרגשה  כיון 
נשארת לאורך זמן, כיון שעצמיותן של דברים אלו 
(משא“כ  שחולפים  דברים  אינם  וכדו‘  אופי  כמו 
ביגוד איפור וכדו‘) וכן הם מראים על האשה עצמה 
ולא על הלבוש ש“הדביקה“ לעצמה. אך ודאי שגם 

בשאר הדברים צריך להחמיא ברוב חיבה. 

כמה  הדברים  ולפרט  השבח  במילות  להאריך  ג. 
”יבשה“  בצורה  הדברים  את  לומר  ולא  שניתן, 
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ועניינית, שבכך רואה האשה שבעלה באמת מעריך 
אותה ולא אומר מחמאות כדי לצאת ידי חובה. 

טוב להחמיא קודם יציאתו מהבית וכדו‘, שבכך  ד. 
רואה שאינו מחמיא לה רק כשרוצה לקבל תמורה.

ודע כי יש פעמים שדוחה האשה את המחמאה בטענה 
ש“אתה סתם אומר“, או ששואלת שוב ”מה אמרת?“. 
מאד  המחמאה  לשמוע  נהנית  כי  הוא,  פשוט  והטעם 
דברי  הם  נעימים  וכמה  שוב.  אותה  לשמוע  רוצה  ולכן 
הרמח“ל בס‘ לשון לימודים (עמ‘ 30): ”טבע הוא באדם 
מחניף  כי  ידע  כי  גם  יאהב,  והאומרם  בשבחיו,  לשמוח 

לו“! 10 

פגיעה

אדם  יהא  לעולם  ע“א)  נט  מציעא  (בבא  רבותינו  אמרו 
זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה 
שהאשה  ולהבין  לדעת  בעל  כל  צריך  ולכן  קרובה. 
חשה  כי  בה,  שפוגעים  בעת  ביותר  גדול  צער  מרגישה 
חלשה וחסרת אונים כלפי  מי שפוגע בה, וכמו ילד כלפי 
גבר בגוברין, כיון שבטבעה היא חלשת אופי ולוקחת אף 
דברים קטנים עמוק לתוך הלב. ומשם הסטייפלר אמרו 
שאם בעל היה יודע מה דמעת אשתו עושה בעולמות 
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דבר  אף  וכן  לבכות.  לה  נותן  היה  לא  מעולם  העליונים, 
וגם  מאד,  באשה  ופוגע  פעמים  כ“כ,  באיש  פוגע  שלא 
צריך  אשתו  עם  חבריו,  עם  בהם  רגיל  שהיה  בדברים 

ליזהר בהם.11

וכפי  הוא,  כן  שלא  חוץ  כלפי  האדם  יראה  אם  ואף 
הנראה לעיניו אשתו אינה כ“כ פגיעה ואף נראה שהוא 
יותר פגיע ורגיש ממנה, מ“מ ידע נאמנה שאינו כן, רק 
ונפגעות  הדברים  את  יותר  שמפנימות  נשים  שישנם 
חלישותן  שמגודל  או  להגיב,  מסוגלות  שאינן  עד  מאד 
להשבר  שלא  שפתיים“  ו“נושכות  בעמדתן  מתבצרות 
הימים  מן  וביום  חוץ.  כלפי  חזקות  להראות  בכדי 
והלהבה  כליל,  ונשברות  כפליים  בכפל  מתפרצות 

הקטנה נהפכת למדורה גדולה.12

משתנים  שהכללים  שאף  בראשו,  עיניו  חכם  ולכן 
העקרונות  מ“מ  לרעותה,  ומאשה  לאדם  מאדם  קצת 
כלפי  הנראה  כל  ולא  ה‘.  בראן  כך  כי  שווים,  והטבעים 
יראה  ”האדם  שהלא  הלב.  במפתחי  הקורה  הוא  חוץ 

לעיניים וה‘ יראה ללבב“ (שמואל –א טז, ז).     

פתיחות

”על כן יעזוב איש וגו‘ והיו לבשר אחד“ (בראשית כד, ג). 
אמת הוא הדבר שצריך הבעל להיות דבוק באשתו כגופו 
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ולשתף  מבשרו,  ובשר  מעצמיו  עצם  שהיא  ולהרגיש 
ולספר לה לאן הולך ומהיכן חזר ולשתף אותה בחוויות 
זצ“ל  אברמסקי  הגר“י  על  ומסופר  היום.  במשך  שעבר 
מס‘  את  ואף  יומו  מהלך  כל  את  לאשתו  מספר  שהיה 
קו האוטובוס בו נסע!. וכן טוב להיוועץ באשה בדרכיו 
ע“א)  נט  מציעא  (בבא  רבותינו  וכמאמר  ובמעשיו,  

איתתך גוצא גחין ותלחוש לה.13

שאסור  דברים  שישנם  לדעת  הבעל  צריך  מאידך  אך 
ובשעת  איתו,  הקורה  את  ולספר  בהם  ”פתוח“  להיות 
חסרונותיו   מהם  שניכר  בדברים  והוא  כנס,  הפזרנים 
כיון  ענווה,  בכך  ואין  וכדו‘,  בהם  שנכשל  ומקומות 
שמוריד הוא את  הערכת אשתו אליו ואף אם לא בגלוי 
אותו.  ומרגיעה  מעודדת  כרגע  אם  ואפילו  בסתר,  אז 
נפל בדברים  או  הצליח  שלא  ממה  ואינה צריכה לדעת 
מסוימים, ואף שדאגה בלב איש ישיחנה, בדברים שלא 
אשתו.  אצל  ולא  אחר  איש  בפני  ישיחנה  וכדו‘  מצליח 
בה  שפגע  כגון  שנכשל  שבפעמים  חלילה  הכוונה  ואין 
שאינו  שבדבר  אלא  חלילה.  בטעותו  יודה  לא  וכדו‘ 
קשור אליה שלא נהג כהוגן, אינו צריך לשתפה ולהוריד 

חינו בעיניה.
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חילוקי דעות

בסוף מסע ההלויה של הרבנית אוירבך ז“ל, אשת חבר 
ההמונים  שמעו  זצ“ל.  אוירבך  זלמן  שלמה  הג“ר  למרן 
אין  כי  והכריז  עמד  הגרש“ז  פלא,  דבר  במקום  שנכחו 
כי  כנהוג,  מאשתו  וסליחה  מחילה  לבקש  צריך  הוא 

מעולם לא פגע בה!.

פעמים וישנם חילוקי דעות בין בעל לאשתו הוא נראה 
כל  בזה  שאין  לדעת  ויש  להיפך.  חושבת  והיא  כך  לו 
חסרון ואדרבה אחד משלים את משנהו שכל שהשיחה 
בצורה נכונה ובסבר פנים יפות יגיעו הם אל עמק השווה 

ולדרך הנכונה ביותר, כי טובים השניים מן האחד.

אך לעולם יש להיזהר שלא להגיע מזה לפגיעה בכבוד 
השני ולהוריד ערכו, כי מויכוח לעולם לא יצא דבר טוב, 
ישיגו  לא  לעולם  חלילה  פוגעות  מילים  או  קול  והרמת 
את המטרה, ובמקום לקרב את רעך לדרכך ומחשבתך 
לו  ”סתמת“  זה  ובמעשה  מונים,  עשרת  בכך  תרחיקהו 
את האוזניים, לא משנה מה תאמר וכיצד תוכיח [ובפרט 

אצל אשה, כאמור לעיל בערך ”פגיעה“]. 

נעים  דיבור  שע“י  גרם,  תשבר  רכה  לשון  אדרבה  אלא 
וסבר פנים, ישמח בך רעך ואט אט יבין ללבך. ואף אם 
עתה לא יסכים עמך, מ“מ ינסה להבינך ויתקרב לדעתך. 
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כעין  [וזה  דבר.  תשיג  לא  שלעולם  וחיל  בכח  משא“כ 
דברי הגמ‘ במס‘ תענית (ח.) אם ראית תלמיד שלמודו 
פנים,  לו  מסביר  שאינו  רבו  בשביל  כברזל  עליו  קשה 
את  כלל  להפנים  לא  לאדם  גורמים  וההקפדה  שהכעס 
הנאמר אליו, והשמחה מנגד פותחת את שבילי ההבנה 
כמ“ש המאירי במס‘ שבת ל ע“ב  גבי רבה דאמר מילתא 

דבדיחותא] .

כבוד הבעל

הוא  וכן  מאוד,  לו  הוא  חשוב  דבר  הבעל  של  כבודו 
המנווט  המשפחה  ”ראש“  הוא  שהלא  שבעולם  בנוהג 
והאחראי בבית. אך יש לזכור כי לא בכח ולא בחיל יבוא 
לו כבוד זה וכבר אמרו רבותינו שהמחזר אחר הגדולה, 
התוי“ט  וכתב  ע“ב),  יג  (עירובין  ממנו  בורחת  גדולה 
סיבת  הוא  ”והכבוד  כא):  משנה  פ“ד  אבות  (בפרקי 
אחר  הרודף  כמו  לבריות  שנואי  שאין  הבריות,  שנאת 
למשמע  ולא  עיניו,  למראה  שיכבדוהו  שאע“פ  הכבוד, 
ויחד  אורבם  בקרבם  הנה  פניו,  על  יוכיחוהו  אוזניו- 

יתלחשו עליו וישנאוהו“.

קנייבסקי  הגר“ח  מדברי  ללמוד  יש  בזה  הנכונה  והדרך 
לאשתו  אומר  לא  תורה  ”בן  פעם:  שאמר  שליט“א 
שתכבד אותו, בן תורה גורם לכך שאשתו תכבד אותו“ 
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והיינו  שליט“א),  דיאמנט  נחום  הרב  מפי  שמענו  (כך 
הבעל  שאם  הלבבות  ימשכו  הטובים  מעשיו  שאחר 
דקדוק  הק‘,  בתורה  התמדה  יר“ש,  באישיותו  מקרין 
וכיו“ב,  ישרות  ויתור  הבלגה  טובות,  מדות  במצות, 
בדרך  טוב  אדם  הרואה  כל  כי  ירדפנו,  הכבוד  ממילא 
אליו  אשר  לבעלה  אשה  וכ“ש  בו  לידבק  רוצה  כלל 

תשוקתה.14

ויתור 

לדרגות  האדם  את  ומעלה  מאד  עד  היא  גדולה  מעלה 
אך  ע“ב).  פח  שבת  במס‘  (ע‘  ויר“ש  במדות  גבוהות 
מאידך צריך האדם לזכור שויתור עבודה היא שצריכים 
אנו לעשות ולעבוד על זה, ולא ”לסמן“ כביכול לעצמו 
”וי“ בכל פעם שמוותר, כיון שאחר שיסמן לעצמו כמה 
מוותר  אינו  ששוב  בדעתו  ויגמור  ישבר  ”וי“,  פעמים 

והגיע תור אשתו לוותר. 

ובונה  לעצמו  מרוויח  הוא  שבוויתורו  מבין  אם  אלא 
מן  ויברח  הוויתור  את  יאהב  אדרבה  א“כ  אישיותו,  את 
פעם  כל  ”וי“  לעצמו  אדם  יסמן  שלא  כמו  המחלוקת. 
לזולתו.  האוכל  על  יוותר  פעמים  כמה  ואחר  שאוכל 

(שמעתי מפי רב ומדריך חתנים מפורסם מהר נוף).
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הערות

לאשה  ביותר  הקשים  הדברים  שאחד  הוא  ידוע  דבר 
עיניה  אליו  אשר  מבעלה  ובפרט  הערה,  לשמוע  הוא 
אחד  שהגדיר  עד  בפניו.  חן  ולישא  לרצותו  נשואות- 
הגדולים שהערה לאשה הוא כמו שקוטעים לה אצבע 

מידיה ח“ו! 

ולכן יש לזכור שמיעוטן יפה, ובמקום שיש הכרח להעיר 
צריך הבעל לשים לבו לכמה פרטים: 

ובפרט  אחרים  אנשים  ליד  לעולם  להעיר  שלא  א. 
לא ליד קרוביה וכ“ש ליד קרוביו שבושה בזה מאד 

ומרגישה מזולזלת. 

משמעות  להם  שיש  דברים  על  רק  להעיר  ב. 
ענין  שאין  פעמי  חד  מקרה  ולא  להבא  והשלכות 
צלחת  נשברה  או  מים  כוס  שנשפך  (כגון  לתקנו 
שודאי לא בכוונה היה ואין עניין לומר ”פעם הבאה 

תשימי לב“, שלא מחדש לה דבר). 

ג.  לא להעיר בזמן צער או כעס שלו או שלה, שבזמן 
זה לא תקבל הימנו, וכן בזמן שהוא כועס יהיה קשה 
שלא  וה“ה  ובנעימות,  בניחותא  הדברים  לומר  לו 

להעיר בשעת מעשה. 
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ד. להשתדל להקדים דברי שבח וכדו‘ עליה, ואח“כ 
ומעריכה  אוהבה  שהוא  שתבין  ההערה-  יכניס 
מפריע,  מה  דבר  לו  שיש  רק  לקנטרה  מחפש  ולא 
ואת  אותה  שולל  אינו  שהוא  לה  מראה  שכך  והיינו 
ובכלל  לו.  מפריע  מסוים  שמעשה  אלא  אישיותה 
שיתקבלו  כדי  ובנעימות  בנחת  הדברים  לומר  זה 

דבריו. 

(כגון  שמחה  של  מיוחדים  בזמנים  להעיר  לא  ה. 
נישואין  ויום  שלה  או  שלו  הולדת  בימי  או  בחתונה 

וכדו‘). כי מקלקל השמחה.

הכל מתחיל מהאדם

מפורסם המעשה [שסיפר רבי רפאל דוד אוירבך זצ“ל, 
שנכח במקום] על אותו אברך שבא לגאון ה“חזון- איש“ 
מיצר, וטענתו בפיו שבימי בחרותו שקד על אדני התורה 
מספיק  לו  נותנת  לא  אשתו  שהתחתן  ומיום  וליל,  יום 
בענייני  בעיסוק  זמנו  את  לבטל  הוא  וצריך  ללמוד  זמן 
אין  האם  ידידי,  לי  אמור  ושאלו:  חייך  החזו“א  הבית. 
פעמים שהינך מבטל את זמנך הפנוי לחינם?, משהלה 
גמגם בתשובתו המשיך החזו“א ואמר לו: אשתך רואה 
שאתה מזלזל בזמנך הפנוי ואינך באמת מנצל כל דקה, 
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ומזה לומדת שאם בזמנו הוא מבטל א“כ מדוע לא יבטל 
גם בשבילי?.

ומזה ילמד האדם שבכל זלזול בדבר מה באשתו אינו בא 
אלא א“כ הוא זלזל בזה, -אם שהפסיק באמצע לימודו 
אחרים  בעניינים  עצמו  בכבוד  שזלזל  -או  אחר,  לדבר 
שבעלה  האשה  רואה  אם  -כן  ובגדיו,  גופו  בנקיון  כמו 
בברכת המזון אפילו לא רומז (כדין), לא תפריעו לעולם, 
”בעלי  מפיה  ישמע  ועוד  ובמעשיו,  בו  תתגאה  ולהפך 
לפני  שמתפארת  איך  וכו‘“  לומד  ”בעלי  וכו‘“,  מקפיד 
ת“ח  בבעל  רוצה  האשה  באמת  כי  ומשפחתה,  אמה 
שישקוד על לימודו, ויר“ש שיקפיד על קלה כבחמורה, 
רק רוצה לראות שהוא אמיתי בזה ונאה דורש ומקיים, 
ולא עושה כן רק לעיני אחרים, וכשתראה שתורת אמת 

היתה בפיהו, תעודדו ותרימו מעלה מעלה.

לימוד בבית ועם האשה

עניין חשוב הוא לאדם ללמוד בבית לעיני אשתו וילדיו, 
והיינו שאף אם הינו אברך השוקד על לימודו יומם וליל 
מסויימת  קביעות  גם  שילמד  ונכון  טוב  מ“מ  בכולל, 
בביתו. כי מלבד שיקדש בכך את הבית, עוד מחנך את 
ולגודל  התוה“ק  ללימוד  במילים  ולא  במראה  ביתו  בני 
מעלתה. וכן בזה רואה האשה בעיניה איך שלומד ועולה 
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חינו וערכו בעיניה ולא דומה תא שמע לתא חזי. והחפץ 
בדבריו  ע“ש  בזה,  מאריך  הבית  תורת  בספרו  חיים 

המתוקים.

ללימוד  זמן  והאשה  האיש  שיקבעו  טוב  זה  ומלבד 
נדה  הלכות  בתחלה  (מומלץ  בהלכה  יחדיו  משותף 
גם  הנוגעות  הלכות  ושאר  וברכות  שבת  הלכות  ואח“כ 
מלבד  כי  וכדו‘.  יועץ“  בס‘ ”פלא  כגון  מוסר  או  לאשה) 
משרה  עוד  הזוג.  לבני  גורם  זה  שדבר  הנפלא  הקשר 
ושכנתי  משכן  לי  ”ועשו  בהם  ומקיים  בביתם  שכינה 

בתוכם“ (שמות כה, ח). 

וברוב  באהבה  אלא  ללמוד  עליה  ללחוץ  אין  ומאידך 
חיבה אם תרצה בזה, וגם כשילמדו לא יראה לה שהוא 
הרב שלה ונותן לה מוסר, ולכן טוב לתת לה לקרוא, (וכן 
פעמים שאינה קשובה כ“כ ואין להפגע מכך שכן היא לא 
חונכה על ”התמדה“ ו“ביטול תורה“). ופעם אמר הגאון 
שיחות  נותן  שהיה  ”הנגב“  ר“י  זצ“ל  מאיר  יששכר  ר‘ 
בין  שההבדל  לבנות,  בסמינרים  וגם  ישיבתו  לבחורי 
המוסר  את  ששומע  בעת  שהבחור  לבחורות  הבחורים 
שיושב  ששמעון  ”הלואי  וחושב:  חברו  לעבר  מסתכל 
בחורה  ואילו  אליו“.  מתכוין  שהרב  יבין  שם  בספסל 
בפומבי“.  חסרונותיי  את  אומר  הרב  ”למה  חושבת: 

וש“י.    
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מה‘ אשה לאיש

כבר הקדמנו שבעוה“ר אחוז הגרושין בדורנו גבוה מאוד 
מדורות עברו (והוא מכמה סיבות) ה“י.

זה  חמור  דבר  לידי  שמביאות  העיקריות  הסיבות  אחת 
היא: כאשר בני הזוג נתקלים בחילוקי דעות ובאי הבנות 
שחיפש“  מה  בדיוק  לא  ”זה  כי  הבעל  מרגיש  ולפתע 
ו“היא לא בדיוק מתאימה לו“ ועוד טענות מבית היוצר 
של היצר הרע. וצריך כל חתן ובעל לדעת שמשולש הוא 
השידוך  נוצר  בלבד  שמה‘  ובכתובים  בנביאים  בתורה 

של אשה לבעלה (כדאיתא במו“ק יח ע“ב).

אם  וגם  כלל.  שייכות  אינן  הנ“ל  הטענות   כל  ולכן  
”לחצו עליו“ א“כ מן השמים גרמו שלחצו עליו ויסכים 
שהחליט  ואחר  לו,  המתאים  השידוך  זהו  כי  לשידוך 
מאיזו  משנה  (לא  שלו  השידוך  שזהו  הפגישות   בזמן 
סיבה), א“כ אות הוא שזוהי אשת בריתו, וכשה' השדכן 
הקב“ה  שנעשה  מלמד  סא,  ברכות  בגמ  וע‘  (כביכול,15 
וכו‘ וברמב“ן דברים כב), ברור הוא שעשה הדבר הטוב 
פעמים  ג‘  אבותינו  זאת  שחזקו  ואחר  ולכלתו  לו  ביותר 
בדרכם  שיש  והמפריעים  ח“ו,  זה  ע“ד  לערער  לנו  אין 
כמו  בעינינו,  דבר  כל  עליהם  ולעבוד  בהם  לטפל  צריך 

בכל דרכי החיים שרצופים ניסיונות, וה‘ יצליח דרכם.
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סדר ונקיון

תהום“  פני  על  וחושך  ובוהו  תוהו  הייתה  ”והארץ 
(בראשית א, ב). ופירש רש“י על פני תהום- פני המים, 
ובזה  ע“א).  יז  קמא  (בבא  תורה  אלא  מים  ואין  ע“ש. 
הידוע  הדבר  ח“ג)  משה  זכות  (בקונטרס  בס“ד  רמזתי 
שאדם שאינו מסודר בענייני גשמיות גם בענייני רוחניות 
מי  ”והארץ“-  הכתוב,  שאמר  וזהו  מסודר.  יהיה  לא 
שבענייני הארץ- הגשמיות, ”תוהו ובוהו“- אינו מסודר. 

יש לו גם חשך ואי סדר על פני התורה. והבן.

בהיותו  עתה-  זה  לדבר  לבו  לשים  החתן  צריך  וביותר 
שצריך  אחד,  בבית  אשתו  עם  שותפות  וחולק  נשוי 
לשים לבו להרים את בגדיו המלוכלכים והצלחת שבה 
אכל, וכל כיוצא בזה ולנהוג בדרך ארץ, ואף אם אשתו 
את  להשחית  שלא  מ“מ  אלו,  דברים  לעשות  רגילה 
עליה,  אלו  בדברים  להכביד  שלא  לבו  ישים  מידותיו 
ולכל הפחות יפנה את הלכלוך שגרם, ודרך ארץ קדמה 

לתורה (ויקרא רבה פ“ט, ג).

ופשוט הוא שצריך לשים לבו ביותר בניקיון גופו ובגדיו 
כבודו  ירד  או  בריתו,  אשת  בעיני  חלילה  ימאס  שלא 

בעיניה, [וע“ע בבראשית רבה פי“ז].
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 עצלות וחוסר רצינות 

דע כי האשה רוצה בכל לבה בבעל רציני, תומך וחרוץ 
ביטחון  לה  ויקנה  ראש  בכובד  הבית  את  ינווט  אשר 
היא  בטבעה  האשה  כי  למשענת.  לה  ויהיה  ורוגע- 
הנותנת  ולא  המקבלת  המשפיעה,  ולא  המושפעת 
ראש  להקל  לבעל  חלילה  ולכן  המשענת.  את  וצריכה 
ולזלזל בענייני הבית ולהפקירם, הן בענייני רוחניות והן 
האשה  אוהבת  הזמן  שברוב  שאפילו  והיינו  בגשמיות. 
כמ“ש  ראש  וכובד  רצינות  מאשר  ופתיחות  קלילות 
שצריך  הרציניים  בעניינים  מ“מ  באגרתו.  איש  החזון 
את  לקחת  הבעל  צריך  לעשות.  או  לדון  להחליט, 
הדברים לידים ברצינות ובחריצות ולא להתעצל חלילה 
או לעשות צחוק מדבר זה, ויש פעמים שמגיעה האשה 
לחרדות ופחדים מדבר זה  כי מרגישה שנשענת על קנה 

רצוץ והולך ביטחונה העצמי. 

בעלה  את  לשתף  האשה  ומחפשת  אוהבת  כן  וכמו 
ולשמוע את דעתו אף בדברים פעוטים כמו איזה שמפו 
לקנות וכמה בצלים להביא. ולכן יאמר הבעל את דעתו 
כי  לי“,  משנה  ”לא  שתרצי“,  ”מה  בסתמות  ישיב  ולא 
רוצה לשתפו ולשמוע את דעתו, ואפי‘ במקרה שיש לה 
לשתפו  רוצה  מ“מ  מוצקה,  והחלטה  ברורה  דעה  כבר 
ולעניינו, וישיבנה בחכמה שמחד גיסא יאמר את דעתו, 
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ומאידך ישאיר את ההחלטה בידה, כי הלא יש לה דעה 
כאמור, ובגשמיות לה משפט הבכורה.

עת לכל דבר

שלשה  משום  ע“ב)  (לח  גיטין  במס‘  רבותינו  אמרו 
דברים בעלי בתים יורדים מנכסיהם, 

שלא  (בכדי  לחירות  עבדיהם  שמוציאים  על  א. 
יצטרכו להאכילם ויפסידו כספו). 

במה  לראות  בשבת-  נכסיהם  את  שבודקין  על  ב. 
להשקיע וכיצד לשפר. 

בבית  הדרשה  בזמן  שבת  סעודת  שקובעים  ג. 
על  להרוויח  שחושבים  כיון  הוא,  והטעם  המדרש. 
להם  ומראה  מצוותיה,  וקיום  התורה  לימוד  חשבון 

הקב“ה בהיפך.

בעיסוקים  לעסוק  שלא  בעמיו  בעל  כל  ילמד  ומזה 
אחרים כמו בשיחות טלפון או סידורים בזמן הלימוד או 
בעת שצריך להיות מוקדש לשמח את אשתו ולשוחח 
עמה, שח“ו לא יצלח במלאכתו. וביותר צריך ליזהר בזה 
כמשרה,  מה  דבר  להשיג  שרוצה  בזמן  או  לחץ  בזמני 
וילדיו,  לאשתו  כיאות  להתייחס  ששוכח  וכיו“ב,  דירה 
להתעסק  הוא  מוכרח  אלו  שבזמנים  הדבר  שנכון  ואף 
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יותר בסידורים אלו ואחרים, מ“מ ישב קצת עם אשתו 
לישב  רוצה  שמאוד  וידגיש  ויפייסנה,  בשלומה  וישאל 
להתעסק  הוא  שמוכרח  רק  זמנים,  זמן  עימה  ולשוחח 
יעקב  הג“ר  ומפי  זמנו.  ישלים  ואח“כ  מה  בדבר  עתה 
צדקה  יהודה  רבי  הגאון  שמרן  שמענו  שליט“א  שיכנזי 
זצ“ל היה מורה לחתנים שלא ללכת לגמחי“ם ומענקים 
שמי  רבים  והעידו  בהפסקות,  רק  הסדרים  בזמן  וכדו‘ 
העת  באותה  ובדיוק  הצליח,  לא  הלימוד  בזמן  שהלך 
בהפסקות,  שהלכו  אלו  ודוקא  בבית,  היה  לא  האדם 
מצאו מיד את מבוקשם בלא עיכוב, ישמע חכם ויוסף 

לקח.   

אוקירו לנשייכו

אמרו רבותינו אין אשה אלא ליופי (מס‘ תענית לא ע“א). 
ולכך צריך הבעל להבין שאין טבע אשתו כטבעו, שאף 
חולצות,  וכמה  בחליפה  לו  ודי  במועט  מסתפק  שהוא 
מ“מ אשתו אינה כן, והבגדים והתכשיטים בשבילה הוא 
צורך גמור כמו אוכל ושתיה, כי כך היא בנויה, ולכך אין 
”לחסוך“ ממנה דברים אלו, כל שנעשה באופן הנורמלי 
(לנשים) ובצניעות, ובפרט שע“י בגדים אלו נושאת חן 
תמיד בפניו (ע‘ בגמ‘ תענית כג ע“ב). ואף בזמנים שאין 
באפשרותו לקיים את בקשתה, לא ישיבנה ריקם, אלא 
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לו  שיהיה  בעת  שבעז“ה  דעתה  ויניח  בדברים  יפייסנה 
מיד יפצה אותה. וכמו שנהג התנא ר‘ עקיבא שהבטיח 
לאשתו ”ירושלים של זהב“ בעת שהיה עני וחסר כל!. 
והאשה היא המפתח לפרנסה בבית כידוע, וככל שהיא 
וכמאמרם  יותר,  שופעת  הפרנסה  ומסופקת,  שמחה 
הנ“ל ”אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו“ (בבא מציעא 

נט ע“א).

ראייה נכונה

נה):  אות  רביעי,  (ליום  חיים  באורחות  הרא“ש  כתב 
את  ולגלות  הטובות  את  לכסות  הבריות  של  דרכם 
וויכוח  בעת  ביותר  וצף  עולה  זה  ודבר  ע“כ.  הרעות. 
כל  במחשבת  ועולה  הזוג,  בני  בין  שנופלת  הבנה  אי  או 
אחד מהם כל הזמנים והמקרים ”הנחמדים“ שהיה להם 
וביניהם, ו“שוכחים“ הם לרגע את כל הטוב אשר גמלו 

רעהו ומעלותיו.

וצריך שימת לב לזה שפעמים ומרחיקים לכת עם דבר 
מהם  אחד  כל  וצריך  רעה.  והרגשה  לצער  ומגיעים  זה 
כל  שירגע  ואחר  הדעת,  ויישוב  בנחת  בשלווה-  לישב 
רעהו  לו  עשה  טובות  כמה  יחשוב  רוחו  מסערת  אחד 
וכמה נותן לו בכל יום ויום, וכמה פעמים דאג לו בכמה 
וכמה עניינים, ושאין דברים אלו כדבר המובן מאליו וכו‘ 
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וכו‘. וממילא יבין וידע שאיו לו ”בעיה גדולה“, אלא ב“ה 
שצריך  קטנים  דברים  שיש  רק  ומתוקנים,  טובים  חייו 
לתקנם על הצד הטוב וליישר אורחותיהם, אבל עיקרם 

בדרך טובה, והייתה הרווחה.       

קנאה

בדרך הטבע חשים בני הזוג כי הם הקרובים ביותר אל 
וממילא  ובצדק.  מעיינו-  בראש  הנמצאים  והם  זוגם  בן 
אחר,  מאדם  קנאה  יעוררו  לבל  להיזהר  שניהם  צריכים 
אליהם  מהקרובים  ובפרט  מכר.  או  שכן  קרוב,  חבר, 
ביותר כמו הוריהם וילדיהם וכדו‘ [שמהם אפשר יותר 
והיינו  והבן].  עליו,  אותם  מעדיף  זוגו  שבן  שיחשוש 
שבכל עניין יקדים את אשתו אליהם, וכגון בעת שנכנס 
ורק  בשלומה  וישאל  אשתו  אל  ראשית  שיפנה  לביתו 
הבעל  שיקדים  כיו“ב-  בכל  וכן  ילדיו,  אל  יפנה  אח“כ 
ברצונה  ראשית  ויתחשב  הכל  מעל  אשתו  את  ויחשיב 
דברים  שאר  ויחשב  יתבונן  אח“כ  ורק  וצרכיה,  דעותיה 

וצרכים.

ובאמת שאין זו ”קנאה“ כפי הנקרא בפי המון העם, אלא 
דרך וטבע העולם ויישובו לנכון. וכמו שברור הוא הדבר 
שתדאג  קודם  בטובתו,  ותרצה  לבנה  תתייחס  שאמא 
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”קנאה“  בזה  שייך  ולא  הזה,  הדבר  כן  השכנים,  לבן 
כלל.16   

תפלת שחרית

אשר  הגדולים  היתדות  מן  אחת  כי  זכור  יקר!  חתן 
ועל  -“התפלה“  היא  עליו  תלוי  אלייך  אשתך  הערכת 
זה  ודבר  שחרית.  לתפלת  בזמן  ללכת  ההקפדה  כולם 
בעיניה רב ומעל הכל, ובזה בוחנת היא אם באמת תוכך 
כברך או שהכל הבל מעשה תעתועים. ולכן אף כשהנך 
התגבר  זאת  בכל  עליך,  מאוד  כבדה  והעייפות  אנוס 
כארי ועמוד על רגליך, ואחר התפלה חזור והשלם את 
שינתך. והטעם כי רואה האשה בזה זלזול גדול בעבודת 
השי“ת, כיון שדבר זה היא רואה בפועל והתרגלה בחיוב 
וגודל מעלת דבר זה (משא“כ  למשל בלימוד התוה“ק) 
ביותר  הפשוט  אדם  שכל  ”המינימום“  שזהו  ובפרט 

שיש לו יר“ש עושה.

תחילת  שאחר  השכם  בבוקר  שיקום  לגבר  טוב  ובכלל 
מעלת  ובגודל  כידוע,  כולו  היום  כל  הולך  ותפלתו  היום 
והדברים  להאריך  המקום  כאן  אין  והשפעתה  התפלה 

ידועים.  
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ירידה ברוחניות 

בהישגיו  ירידה  חש  חתן  בהם  מקרים  הרבה  ישנם 
הרוחניים אחר חתונתו, ואף מרגיש שהוא פחות וירוד 
ממה שהיה בימי רווקותו, וצריך לדעת שאין זו ירידה, 
שאחר  והיינו  בחייו,  שני“  ”חלק  הוא  שמתחיל  אלא  
שעבר בהצלחה את ימי הבחרות והגיע להישגים ועלה 
וצריך  בחייו  חדש  לפרק  הוא  מגיע  עתה  ב“ה,  ונתעלה 
הוא להתמודד בניסיונות חדשים שבבחרותו לא הכיר, 
וכן  יותר,  גבוהה  בדרגה  מהתחלה  מתחיל  הוא  וכביכול 
או  החברים  ובפני  הרבנים  ”ליד“  מעשיו  היו  עתה  עד 
”בעזרת“ האמא או האח. ועתה האדם לבדו לעמל יולד, 
וכן צריך הוא להתמודד באותם ניסיונות שהיו לו בעבר 
ולצולחם עתה- במצבו הנתון עם הכלים שניתנו לו מיד 

הבורא. 

מאדאר  בנימין  אליהו  ר‘  הגאון  מו“ר  זאת  והמשיל 
בתלמוד  לימודיו  את  שסיים  צעיר  לבחור  שליט“א 
תורה מכיתה א‘ ועד ח‘ ולשנה הבאה עובר הוא ללמוד 
בישיבה קטנה שיעור א‘ ואח“כ שיעור ב‘ וכן ע“ז הדרך. 
כבר  הוא  מ“מ  א‘  שיעור  שהוא  שאף  מבין  והמתבונן 
שוב  זו  בדרגה  שמתחיל  רק  גבוהה  יותר  הרבה  בדרגה 

לעבור את כל השלבים.
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(מכילתא  קשות  ההתחלות  שכל  לזכור  לבעל  יש  כן 
עם  לחיות  לו  חדש  כעת  שהכל  ובפרט  ה)  יט,  יתרו 
אשה ולדאוג לפרנסה ולכלכלת הבית, שכירות, קניות, 
על  יעמוד  אט  ואט  מבולבל,  ומוחו  שונים  תשלומים 
כה  עד  שעמלת  שהעמל  הבן  ומעתה  בעז“ה.  רגליו 
והישגך לא הלכו לריק, אלא שהעפלת לשלב ב‘ בחייך 

שגם אותו תצלח בעזה“י כשם שזרעת וקצרת עד כה.

כלי משחית

והחופש“,  ה“דרור  דור  דמשיחא,  עקבתא  דור  דורנו, 
”התברך“ בעוה“ר במכשירים טמאים ממינים ומסוגים 
ע“ג  להזכירם  לי  חלילה  הנייר  על  [שכחס  שונים 
השרוי  ה‘  משכן  את  בהם,  הנוגע  כל  אשר  הגליון17], 
לבתי  אף  אלו  דברים  חודרים  ובעוונותינו  טמא,  בתוכו 
יראים ושלמים מבלי ידיעה והבנה, בבחינת מ“ש (שבת 
עשה  לו  אומר  היום  הרע  יצר  של  דרכו  כך  ע“ב)  קה 
נשמתם-  את  ממיתים  ולבסוף  וכו‘.  לו  אומר  ומחר  כך 
בידיהם, בעודם באהלה של תורה. וכמה וכמה מקרים 
ואברכים  בחורים  שנפלו  משמוע  אזנים  תצלנה  אשר 
בעוה“ז  חייהם  ונהרסו  בתיהם  ונחרבו  יצרם  בשבי 
והלא  יקרה“,  לא  זה  ”לי  לומר  בטחון  ולמי  ובעוה“ב. 
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אף יוחנן כה“ג ששימש בכהונה שמונים שנה כפר בה‘ 
ובתורתו ומה נענה אנן.

ולכן צריך הבעל ובפרט חתן אשר צועד עתה את צעדיו 
עיניו  את  לפקוח  הבית,  יסודות  את  ומבסס  הראשונים 
מסויים,  לזמן  לא  ואף  ח“ו  לביתו  כזה  דבר  יכניס  לבל 
ובאזני שמעתי מכמה מגדולי הת“ח שבדור אשר רבים 
משחרים לפיתחם ומצודתם פרוסה למרחקים שהדבר 
הגדול ביותר שהחטיא ומחטיא והפיל בחורים ואברכים 
המוכרח  ואף  דיליה.  וגונדא  הטמא  הדבר  הוא  לשאול 
מלבד  כולה  התורה  דוחה  נפש  פיקוח  מ“מ   – זה  לדבר 
ובמקומות  בתוכם.  עריות  וגילוי  החמורות  עברות  ג‘ 
ליטהר  והבא  ברבותיו,  אחד  כל  יוועץ  וכדו‘  עבודה 

מסייעים אותו (שבת קד ע“א).

חסד בבית

בספר ”המגיד מדבר“ הביא סיפור מאלף שסיפר הג“ר 
שלום שבדרון זצ“ל כיצד יש לאדם להתייחס אל אנשי 
למד  זצ“ל  חיים“   מנכדי ”החפץ  אחד  סיפר:  וכך  ביתו, 
הג“ר  הראשון  הישיבה  שראש  בזמן  לייקווד  בישיבת 
וכן  הישיבה  ראש  החיים.  בין  היה  זצ“ל  קוטלר  אהרן 
שאברך  בכך  גאים  היו  זצ“ל  ווכטפויגל  הגר“ן  המשגיח 
הישיבה.  שע“י  הכולל  אברכי  על  נמנה  כזה  יחוס  בעל 
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קרובות  שלעיתים  השניים  הבחינו  זאת  עם  יחד  אך 
ומפעם  שחרית  לתפלת  באיחור  זה  יקר  אברך  מגיע 
זו  הנהגה  לגמרי.  בישיבה  התפלה  את  מפסיד  לפעם 
לדבר  המשגיח  לו  קרא  אחד  שיום  עד  אותם,  הפליאה 
עמו על תופעה תמוהה זו בנוכחות הגר“א קוטלר- ראש 

הישיבה. 

פתח  לתפלה“  לאחר  מרבה  שאתה  כך  על  תמה  ”אני 
המשגיח, ”כיצד היה סבך מגיב על דבר כזה?“.

”מאד הייתי רוצה להגיע תמיד בזמן“ השיב האברך ”אך 
אין הדבר עולה בידי, בכל בוקר בדרכי לתפלה, אני נתקל 
במקרה מעורר רחמים ואיני יכול לעמוד מנגד. המדובר 
בוקר  ובכל  ב“ה,  רבים  בילדים  שנתברכה  באשה  הוא 
שיקבל  עד  צורח  האחד  בוכים,  הילדים  את  שומע  אני 
לתלמוד-  לשלוח  צריך  השני  את  שלו,  הבקבוק  את 
אף  אין  הלאה,  וכן  בוקר  ארוחת  דורש  השלישי  תורה, 
לעזור  שמחובתי  חש  אני  לכן  לה,  לעזור  שיכול  אחד 
לה.“ האברך המשיך וציין: ”לפעמים אני מספיק להגיע 
להתפלל בישיבה, אך לעיתים העיכוב הוא כה גדול עד 
שאני נאלץ להתפלל במניין מאוחר יותר במקום אחר“.

של  הנישאה  מהתנהגותו  והתרגש  התפעל  המשגיח 
האברך, מאחר שרגישות מיוחדת זו התאימה לנכדו של 
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בכאבה  השתתפות  גם  חש  זאת  עם  אך  חיים“.  ”החפץ 
של האשה המסכנה ושאל את בן שיחו: ”מי היא האשה 
הזאת, האם היא אלמנה? או האם היא גרושה? גם אני 

הייתי רוצה לעזור לה“. 

”אוי לא ח“ו!“ קרא האברך הצעיר ”יש לה בעל לאשה 
הזאת, ובעלה הוא אני!“, עכ“ד.18

אברך זה לא התלוצץ חלילה בעומדו לפני רבותיו, אלא 
העדפת  של  בניסיון  עומדו  בעת  רוחו  הלך  את  ביטא 
זכור, ”ואהבת  לאשתו!.  סיוע  פני  על  בישיבה,  התפלה 
לרעך כמוך“ על האשה נאמר, החסד הגדול ביותר הוא 
נזקקים  שהם  בשעה  ביתך  ולבני  לאשתך  בבית  לעזור 
אליו [וכמו שבארנו את הדרך בערך חלוקת תפקידים], 
זיל  ואידך  קודמין“-  עירך  ”עניי  רבותינו  אמרו  וכבר 

גמור.                

זוג אחר

(במדבר  ישראל“  משכנותיך  יעקב  אהליך  טובו  ”מה 
זה  מול  זה  מכוונין  שאינן  פתחיהם  שראה  על  כד,ה). 

(פירש“י).

כלל גדול להצלחה בחיי הנישואין, הוא שאין להתעניין, 
בדברים  אחר-  זוג  בני  של  מחייהם  ולשמוע  לדעת 
אליו,  ואשתו  לאשתו  מתייחס  הבעל  כיצד  שביניהם, 
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ומה היא קנתה לו והוא לה וכדו‘. אלא היה נתון ראשך 
רעה  עוד  שבדבר,  הצניעות  מלבד  כי  בביתך.  ורובך 
זולתו  אשת  כיצד  מיד  לאדם  מדמיין   היצר  כי  בזה  יש 

מכבדתו יותר או יותר טובה אליו וכדו‘. 

והאמת היא שאינו יודע מה מצבם בשאר דברים שאינו 
הוא  טוב  ובמה  ממנו  הם  פחתו  במה  עליהם,  שומע 
של  קטן  דבר  ולדמיין  לכייר  לצייר  דרכו  והיצר  מהם, 
חברו כדבר גדול וטוב, ודבר טוב שלו כקטן ובמה נחשב 
אדם  יספר  שלא  בהיפך  ליזהר  כן  גם  צריך  ולכן  הוא!, 
לחבריו כמה טובה אשתו, או שקנתה לו מתנה פלונית 
וכדו‘, כיון שמעלה מחשבות לחברו, ”מדוע אשתי לא 
עושה כן“ וכדו‘, וכידוע הפתגם ”הדשא של השכן ירוק 

יותר“, ולא היא!.19 

הורים

כט),  ז,  ישר“ (קהלת  האדם  את  האלוקים  עשה  ”אשר 
לחנכם  לגדלם,  לשומרם,  כפקדון  ילדנו  את  בידנו  ונתן 
לשמור  הזוג  בני  צריכים  ולכן  הישר,  בדרך  ולהדריכם 
על  ח“ו  לרעה  ישפיעו  לבל  צעדיהם  ולשקול  דרכיהם 
ילדיהם, כי המקור הראשון שהילד רואה בו את הדרך 
כיצד להתנהג וכיצד לא להתנהג הוא מאביו ואמו. וכבר 
מה  דבר  שאומר  שילד  ע“ב)  נו  (סוכה  רבותינו  אמרו 
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בשוק, ודאי שמעו או מאביו או מאמו, ויזהרו להקפיד 
והתנהגותם  הטובים  ומעשיהם  כבחמורה,  קלה  על 

הישרה שווים מאלף מילות מוסר שישמע.

וכן יזהרו שלא לסתור אחד את דברי חברו, שידע ויבין 
הנער שאמו ואביו אחד הם ומה שאומר אבא זוהי ג“כ 
דעתה של אמא, וגם יקנה דבר זה לבן ביטחון עצמי ע“י 
שרואה שאביו ואמו גב חזק להם ולא קנה רצוץ שאחד 
סותר דברי חברו. ואף במקרה שאחד מהם לא מסכים 
עם רעהו. מ“מ בפני הבן יסכים עמו, ואחר כן יעיר אזנו 
אמר,  או  שעשה  הדבר  נכון  אין  שלדעתו  זוגו  בן  של 

ויאמר זאת במאור ובסבר פנים יפות.

הבנים,  של  והמחנכים  הרבנים  גבי  גם  הכלל  הוא  וכן 
שבפני הילד תמיד צריך לחזק דברי הרב ולהסכים עמו, 
שלא  בצנעה  אח“כ  עמו  ידבר  צודק,  אינו  כשהרב  ואף 
ירד  שאל“כ  הנכון.  הצד  על  הדברים  ויעמיד  הילד  בפני 
במעשיו  בטוח  וירגיש  בו  ויזלזל  רבו  אל  הבן  של  ערכו 
ברבותיו  לזלזל  מאחריו  שעומדת  משענת  לו  ושיש 
ולעשות הפך דבריהם, ע“י אביו ואמו. והנוהג כנ“ל יזכה 

בעז“ה ל“בן חכם- ישמח אב“, אכי“ר.      
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בעת נעילת שער הבנין.....

אודיעך ידידי! שהרבה ממה שכתוב כאן חרוט על לבי, 
הניתן  כל  ולא  להאמר  ניתן  לחשוב  שניתן  מה  כל  ולא 
להאמר ניתן להכתב. ולכן אף שיש כאן עצות חשובות 
והדרכות מועילות, מ“מ אין זה כי אם יסוד לבנין. וכן יש 
לבארם  שא“א  עולם,  של  ברומו  העומדים  עניינים  עוד 
עלי גליון. ולכן שומה על כל בעל וחתן ללמוד דברים אלו 
מפי העוסקים במלאכת קדש זו- מלאכת בנין המשכן, 
משכנו הפרטי של כל משפחה בעמ“י. וה‘ יצליח דרכו 

לעלות במסילה העולה בית אל, אכי“ר. 



הארות והוספות, 
פנינים ומרגליות לקונטרס 

מאת מוה"ר הגאון הצדיק 
המפורסם 

כמהר"ר חיים רבי שליט"א
ראש בית מדרש עטרת חכמים 
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הארות הרב חיים רבי שליט"א

מה"ת  מ"ע  מקיים  שבזה  להוסיף  ויתכן  מאד.  נפלא   .1
הבית  ולענייני  לאשה  מתייחס  כאשר  ורגע  רגע  כל 

בהקשבה וחיוך וכו', והלכת בדרכיו, (מצוה תרי"א).

בזה  שמקיים  להוסיף  וכדאי  מדבש.  מתוק  נפלא,   .2
מ"ע מה"ת, "שארה". (רמב"ן. משפטים). והיינו "שאר 
בשרה". כלומר הקשבה והמתקת סוד ביחד ומסתברא 

לקיים כן גם בזמן ההרחקות. ועיין.

3. וכן "אשה" בגימטר' "דבש".

מהחתונה,  וההנהגות  שהשורשים  להוסיף  יתכן   .4
לרשב"י  חיכה  שלא  חנניה  רבי  כמו  החיים  לכל  קובע 
(כתובות סב:) ומכאן גם להיפך, לעורר בעדינות לאשה, 
אל תשכחי להתפלל, או בגד זה צנוע יותר ומתאים לך 

מאד. ואלו נטיעות טובות לכל החיים.

5. יפה.

סדר  טעם,  של  עניין  רק  זה  כשבאמת  להוסיף  כדאי   .6
ויופי, יתן לה להחליט וליהנות ממעשה ידיה.

לבית.  חברות  או  חברים  להביא  לא  להוסיף.  כדאי   .7
רק  להיפך.  וכן  בהתלהבות  חברה  על  לו  לספר  לא 
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יהוידע  בן  ועיין  שלו.  היחידה  החברה  היא  ואשתו  בעל 
(ברכות כח:) שזה כוונת הנביא מלאכי.

מאכלים  עושות  "האמהות"  לאשתו,  לומר  ומותר   .8
כי  שלך  את  לאכול  יותר  נהנה  ואני  ביותר,  משובחים 
ויקרא).  (פרשת  עני,  ממנחת  וראי'  אותך.  אוהב  אני 
אוהב  כי  ממנו,  נהנה  והשי"ת  הריח.  עם  נוצות  ופרש"י 

את העניים, ע"ש.

שאינם  נוספות  לבקשות  ומכאן  ונחמד,  חזק  יפה,   .9
לאירוע  לבוא  או  להוריה,  בחג  ליסוע  כמו  ההלכה,  נגד 
משפחתי של הוריה, לא להתנגד מיד, אלא להיפך לומר 
בעזהי"ת נשתדל וכו' וכו'. ואז הדרישה פחות. ואם יגיע 

קצת מאוחר וכיו"ב, לא תהי' בעי' כ"כ.

10. וכן בסעודות שבת לאחר האכילה, לומר לה תודה 
רבה על הכל. וכן במוצש"ק, תודה רבה על כל השבת, 
היה נפלא. וכן לפני קידוש אם זה מתאים, לומר לה מלה 

טובה, איזה שולחן ערוך עם נושא כלים וכו' וכו'.

11. ועיין ענף עץ אבות (דף קצח), ולא תונו איש "את" 
עמיתו. לרבות אשתו. ומשמע שזה מה"ת.

12. יפה.
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13. ובעיקר כשנמצאת בקירבתו ממש, לשתף במעשיו. 
לשאול  (וגם  קפה  מכין  אני  להורים,  מתקשר  אני  כמו, 
מכין  אני  ללמוד,  יושב  אני  לנוח,  הולך  אני  רוצה),  אם 

מכתב מסוים וכו'.- זה מקרב מאד.

או  שר  כמו  לכבדו  שחייבת  להדגיש  כדאי  אבל   .14
מלך (רמב"ם אישות ספט"ו). נכון שצריך הבעל להיות 
א'  פרק  ריש  דא"ז  (מסכת  ביתו.  לאנשי  גם  "שפל" 
לכבדו  בך".  ימשול  "והוא  צועק  הפסוק  עכ"ז  וספ"ג). 

יותר מהוריה, כידוע.

15. זה לא כביכול, זה באמת. וכדאי להדגיש מלה זאת. 
וכל צד יחשוב תמיד, זו האשה. זה הבעל. שה' זימן לי 

וצריך להסתדר עם זה.

16. וגם כשאין ברירא. וחייב להקדים את הוריו, הוריה 
וכיו"ב, [כגון כשמדבר בדרשה ומודה לעוזרים ומסייעים 
וכדו'] כשמגיע לאשתו מתעכב יותר, ואומר מלה טובה 
יותר, וכיו"ב. ובזה מקבלת כח, ואין קנאה ואין כלום. וכן 
להראות הערכה והתלהבות ממעשי ידי אשתו- כלומר 
שתבשילים ומיני מאפה שלה, מעדיף פי אלף מאחרות. 
ואפילו הכינו לו מטה מזהב ובגדי רקמה, יעזוב הכל וישן 
על מיטה של אבנים וקש שהכינה אשתו. (זוה"ק. ויצא. 

קמח.ב).
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לא  מהרדיו  חדשות  שאפילו  קצת.  לפרט  כדאי   .17
לבן  קודש,  ערוצי  לא  גם  רדיו  בלי  בית  ובכלל  כדאי. 
מה  לשמוע  ודיסקים  קלטות  ועדיף  מיותר.  זה  תורה 

שאתה רוצה בלי פירסומים ובלי דעות של אחרים.

טיפה.  עוד  לפרט  וכדאי  ואמיתי.  ומרגש  נפלא  זה   .18
לפעמים בגלל מצוות נהרס שלום בית בדברים נוספים, 
בצורכי  ולטפל  ביחיד  להתפלל  לפעמים  ועדיף  וחבל. 
עא)  דף  (ח"ב  אורל"צ  ועיין  מדאורייתא.  וזה  ביתו, 
שאשה המטופלת בילדים, פטורה מתפילה לגמרי, אף 

שחיובה מדינא דגמ' ושו"ע. והבן.

19. יפה וחזק.    



ולעילוי נשמת
 מר אבי עטרת ראשי 

ר' משה חיים ז"ל בן שרה הי"ו 

וסבתי שרה בת רבקה ז"ל
וסבי יצחק בן חורשיד, 

וסבי עזרא (עזיז) בן אברהם 
בתוך כל נפטרי עמ"י 

תנצב"ה

ולהבדיל בין החיים 
לרפואת כל חולי עמ"י ובכללם: 

סבתי שרה בת מרים, 
ואמי דינה בת שרה, 

ועליזה פרוונה בת גוהר, 
וגוהר בת אסתר.   

להצלחת ידיד נפשי הרב אברהם ברדה הי"ו 
שיתמלאו כל משאלות ליבו לטובה.           

ולעילוי נשמת
 מר אבי עטרת ראשי 

משה חיים ז"ל בן שרה הי"ו ר'

ז"ל שרה בת רבקה וסבתי
וסבי יצחק בן חורשיד, 

עזרא (עזיז) בן אברהם וסבי
בתוך כל נפטרי עמ"י

תנצב"ה

שי"ת
יהי רצון ויהיו הדברים לנחת לפני ה



יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם 
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך 

את ידידנו היקר והחביב ונוגה לו סביב מוקיר 
ורחים רבנן ואיהו גופיה צורבא מרבנן הנדיב היקר 

והנכבד החפץ בעילום שמו 

הוא וכל משפחתו הי"ו 
אשר בענווה פשוטה גמל עמי חסד גדול ותרם 

לכל הוצאות ההדפסה בעין יפה והוריד מעלי כל 
הטרדות בענין זה.

וכשם שגמל עמי חסד כן יתן ויוסיף לו ה' כהנה 
וכהנה ויזכה הוא וכל משפחתו שבכל אשר יפנו 

ישכילו וכל אשר יעשו יצליחו אושר ועושר וכבוד 
ובריאות איתנה נהורא מעליא אורך ימים ושנות 

חיים יוסיפו לך, אמן.
ויהי רצון ובזכות זה יקימו כל בניו בית נאמן 
לתפארת עמ"י בעיתו ובזמנו בנחת ובשלווה

אמן כן יהי רצון.

יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם 
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב
את ידידנו היקר והחביב ונוגה לו סביב
ורחים רבנן ואיהו גופיה צורבא מרבנן ה
והנכבד החפץ בעילום שמו

הוא וכל משפחתו הי
אשר בענווה פשוטה גמל עמי חסד גד
והוריד יפה בעין ההדפסה הוצאות לכל

עצמו
דבר חשוב קובע ברכה ל

רך
ר 

יקר

ם
ד מעלי כל 

ו ה' כהנה 
יפנו אשר

לם 
 הוא יב
ב מוקיר
נדיב הי

"ו
דול ותר
כ מעלי ד



מי שברך אבותינו אברהם יצחק 
ויעקב  הוא יברך את 

ה"ה עופר פנחס הי"ו בן צילה .

יזכהו ה' להצלחה בכל מעשה ידיו 
וישלח לו ה' רפואה שלמה 

ויזכה לזיווג הגון משורש נשמתו 
בקרוב בשלווה ונחת 

אמן כן יהי רצון.

מי שברך אבותינו אברהם
ויעקב  הוא יברך את

ה"ה עופר פנחסהי"ו בן

יזכהו ה' להצלחה בכל מעש
וישלח לו ה' רפואה של

נש משורש הגון לזיווג ויזכה

ה' מצליח בידו


