שאלה :אני נשוי אשה כבר שנתיים .למרות שהכל היה קוסם ונחמד לפני
החתונה ,מאז שהתחתנתי יש בינינו בכל כמה ימים ויכוח מר ונוקב בעניני
כספים .אשתי היא בזבזנית .היא מרויחה משכורת אבל לא חושבת כלום על
מחר .ואני מחושב יותר .מה עושים?
תשובה :יכול להיות שהויכוח שאתה מתאר הוא רק סימפטום ]=סימן היכר
לאיזו מחלה פנימית[ לבעיה אחרת .שמא אתה לפעמים מעליב אותה? או שמא
אין לך סבלנות לשמוע מה שהיא מספרת לך ,אפילו באריכות דברים ואתה
מקטע את דבריה ועובר נושא? או שמא אינך מעריך אותה מספיק על עבודתה
בבית ,בישוליה ונקיון הבית וכיו"ב .הימנעותך מלהכיר במעלותיה ולהביע זאת
במלים ,מתפרצת אצלה בכיוון בזבוז הכספים?
אבל נניח שהבעיה אצלך היא אך ורק לעניני כספים .הבה ותשמע מה שאמרו
חז"ל )בבא מציעא נט ע"א( ,כי כנראה גם בימיהם היתה תופעה כזו .הם חילקו
תחומים .בעניני הבית ,תן לה לשלוט .ובענינים שמחוץ לצרכי הבית הבעל
קובע .ולדעה אחרת שאמרו שם ,בעניני חולין האשה תחליט מה עושים .ובעניני
רוחניות ]=נציע פירוש ,חינוך הילדים וכמה לתת לצדקה וכדומה[ ,הבעל יחליט.
אבל לכל כלל יש "יוצא מן הכלל" .לא תמיד הבעל הוא פקח ויודע לנהל
הכספים ,יש והיא עובדת במחלקת כספים של חברה גדולה וכדומה ,והיא
המבינה בכספים יותר ממנו .וכן בימינו שהחינוך לבָּ נוֹת משוכלל יותר ,מתקדם
יותר ,יש הרבה מקרים שדוקא האשה מבינה בעניני רוחניות יותר מבעלה ,או
שהיא דתית יותר ממנו ,וראוי לתת לה להחליט .כל זוג וזוג לפי המצב שלהם.
אבל בעניני כספים שאתה אומר כי אשתך בזבזנית ,טוב הדבר שתערוך יחד
איתה חשבון לפי ההכנסות שיש לשניכם ,איך לחסוך ולא להסתבך בחובות.
צריכים להזהר לא להשתמש בכרטיסי אשראי ,על ידיהם האדם פורס חובותיו
על כמה חדשים מראש .כי בכך מתפתה האדם לרכוש גם מוצרים שממש אינו
זקוק להם ,כי אינו מרגיש את הצורך לשלם ,שהרי פָּ ַרס את התשלום לעתיד
לבוא עליו .וגם חשוב לא להכנס לאובר-דרפט בבנק .כי זה נראה כפתרון קל,
אבל עוד תשלם ביוקר על רבית המצטברת.
אם אתם ָגרים עכשיו בדירה שכורה ,ראוי לכם לחסוך כסף ,כל חודש בחודשו,
כדי לצבור קרן שעל ידו תוכלו לרכוש לעצמכם דירה .הבנק נותן משכנתא
לעשרות שנים ,רק אם יש לבני הזוג רבע מהסכום הנדרש לרכישת דירה .חבל
עליכם לשלם למשכיר דירתכם הנוכחית כל חודש בחודשו ,וכאשר תהיו בגיל

פרישה מעבודה ,ואז אין לכם משכורת נאותה ,תשארו חלילה בלי היכן לגור כי
אז אין לכם מספיק לשכר דירה.
וגם אם כבר רכשתם דירה ,בעזרת משכנתא מבנק ,גם זה הוא נטל כספי גדול.
תשב בסבלנות עם אשתך לערוך החשבון החודשי ותעבור על ההוצאות
השוטפות פרט אחר פרט ]כולל דמי משכנתא[ .ואם אחרי הכל יש לכם "עודף
כסף" ,תן לאשתך לעשות כפי חפץ לבה .זאת במיוחד כיון שהיא עובדת ורוצה
להרגיש הנאה וסיפוק מעבודתה.
ותזכור ,אין שום דבר בעולם המצדיק מריבה בין איש לאשתו .גם אם תנצח
בויכוח ,הרווחת כסף קטן ,והפסדת הון רב .תשקול את הדברים" .דברי חכמים
בנחת נשמעים" )קהלת ט ,יז( .כלומר אם תדבר "בנחת" ]ברוגע[ ,יהיו דברים
נשמעים .יותר קל לה לקבל מה שהצעת .ובזה תהיה חכם.

