
 .בס"ד
 

 בני הזוג גורמים זה לזה  

 ניסיונות רוחניים

 בשליטה על כעסים
יוסף היה קשור לכל עתידו של ש כשם

 המאורעות שקרו 
  בגין היחסים בתוך המשפחה

 ,עם אחיו
כך הרבה דברים המתרחשים במשך 
 חיינו, מושפעים מיחסנו עם בן זוגנו. 

אנו מוצאים את עצמנו לעתים קרובות 
ים שנוצרו במיוחד לבחון במצבים שונ

 אותנו,
אם נכבד את בן הזוג ונתייחס אליו 

 בכבוד בכל מצב.
 ,רבים ממצבים אלו מהווים ניסיונות עצומים עבורנו

 כי קל מאד לבקר או להתרגז על בן הזוג.
השכר על הניסיון אם כן, גדול בהרבה מאשר עם כל אדם אחר ולכן 

 התאם., בשליטה עצמית בחיי הנישואין גדול מאד
בפעם הבאה שאשתך מאחרת או שהארוחה לא מוכנה, הזכר ברעיון 

 שהסיבה שהדבר קרה באה משמים.
 כדי לנסותך. בפעם הבאה שבעלך אינו מתייחס למה שאת אומרת לו,

 חשבי על כך שה' רצה לבחון את יכולתך להתגבר על כעסך.
ת לנו הזדמנות כל מה שקורה בחיים, במיוחד בין בני זוג, קורה כי ה' רוצה לת

 להוכיח את עצמנו כדי לקבל שכר כאשר נתגבר ונצליח.
כמובן, הוא גם יעניש אותנו אם 

נבחר להתנהג בצורה שאינה 
נאותה. הניסיונות שאנו 

מתמודדים עימהם בבית, קשים 
בהרבה מהניסיונות שנתקלים בהם 

 מחוץ לבית. 
 

אדם נוטה להרגיש שבביתו מותר לו 

 להתנהג איך שירצה.

אנחנו מרגישים שיש לנו זכות לכעוס על בן הזוג כי הוא אינו זר, ואין צורך 

 להתייחס אליו בנימוס.



 אך דרך חשיבה מוטעית זו, מקורה ביצר הרע המשתדל תמיד להטעותנו.
לאמתו של דבר, שהייה בבית עם בן הזוג דורשת לכל הפחות שמירה על 
 דרגות רוחניות אליהם שואפים מחוץ לבית.

 טוב כלפי בן הזוג יחס 

 הוא אתגר עצום,
 ועלינו להתייחס לכך בכל ברצינות.

דמעותיה של אשה הן חמורות מאד בעיני 
 ה',

 ואסור בהחלט לצערה.
אם נבחין שכל הקשיים אשר מתמודדים 

 בהם בחיים, בבית או מחוצה לו, 

 הם ניסיונות שניתנו לנו 

 ,מאת ההשגחה
 נוכל להגיב בצורה נכונה יותר. הקב"ה

 מצפה ומייחל לכך שנחליט להתנהג כיאות.
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