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השם בעזרת
- ר א ך עזו  השבוע — דבר שום לכם י
ספרותית. ביקורת לכם מכניסה אני /

יישקו, שפתיים — ספרות איזה אבל
הביטוי. על לי תסלחו אם

וד לדתיים מיועד ספר־מין לידי נפל
 שאני תמיד חשדתי היום עד ואם תיות.
 אותי גמר הזה שהספר הרי תמימה, קצת

לגמרי.
 מה אותי שואלים הייתם אם היום, עד

נז הייתי מיד למין׳ דתיים בין הקשר
בין לפרוש שצריך החור עם בסדין כרת

 ננרגבנז — וזין נננזירי ״ח־ייב
בריאים־" נישנאין רח־יי

 סדין, איזה — איפה אבל ואשה. הגבר
אני. מיושנת, אני חור. איזה

מהספר: קטע תשמעו
 לתתה, צויד רואה שהייתי הוראה

:זו היא
ת של חשיבותן כל חרף ו ח ו נ  וחי- ת

ה החשיבות נועדת עדיין תנוחות, לופי
ת אלא להן, לא עליונה ו ע ו נ ת  של ל

ול הערווה, ובתוך פני על איבר־הגבר
 ושל האשה של אגן״הירכיים תנועות

הנרתיק. שרירי
 המקו- העולה־ויורדת, תנועת־החיכוך,

 אינה המערב, בתרבויות ביותר בלת
 לאין- עליהן עולות ן ביותר המעולות מן

, התנועות ערוך ת ו י ב ו ב י ס  המקו- ה
 תנו- וכן המזרח, עמי אצל יותר בלות
ט עות ו ט י ח מחטט הנך :(משל ה

באש). לוחשות גחלים במרמץ
תנו אמנות את לעצמכם משסיגלתם

ממי — החיטוט ותנועות הסיבוב עות
התנו את בעצמכם ותגלו תחפשו לא

 המלאה להצלתן נוחות־יותר שהן חות
כאלו. תנועות של

 רבות לנשים המשותפת המגרעות אחת
 יודעות אינן שהן — יו היא כנראה

ז כיצד ו ח א  בשעה באיבר ולהחזיק ל
 שלו תנועת-השאיבה את עושה שהוא

. כשהוא — . ה. ל  היא גם כאשר עו
 שאיבה של דומה תנועה כנגדו עושה

נפר האברים ששני ברור הרי אחורה,
 אז יגלוש הזכר ואיבר ומתרחקים דים
מ כשהנרתיק ובפרט החוצה, נקלה על

הגירוי. של בהפרשה יפה שומן
ה נרתעת אינה מאומנת אשה ר ו ח א  

נמ אלא — עולה בעלה שאיבר ברגע
 תנועה אגב בו ו״אוחזת״ אחריו שכת

הנר שרירי בעזרת הנעשית ת, י ת ב צ
ק; י מ א ממש שהיא ואשה תי  ב- ת נ

 האיבר את ״לחלוב״ אף לומדת חיי-מין
 תנועת־חליבה מכוונת, איטית בתנועה

עצום. הוא שלו ששכר-הנאה
כזה: משהו או

 לדאבון־הלב יארע (וזה יארע כאשר
 על בא שהבעל מדי) קרובות לעתים
 הרכבת״, את ״איחרה והאשה סיפוקו

 כדי קנקנה על יפה לתהות יתבייש בל
 חע־ אף (על הדבר כך אמנם אם לוודא

 היא גם כאילו רעייתו של מדת-פנים
)הגיעה . . השתכנע אמנם ואם — .
א שהיא מלהש יהסס בל ״הגיעה״, ל
 ל- להביא כדי ובלשון בשפתיים תמש

שלו. לאחר-מעשה גם מחוז-חפצה
 ובוודאי מוסרי, פסול שום בכך אין

 שם, הנמצא הזרע :פיזי פגם שום שלא
 כל חסר נקי, היא, ו ל ש שכבת־זרעו

 בלשונו, עתה. זה יצא מגופו כי זוהמה,
 בלי־ספק לו ניתן באצבעותיו, בשפתיו,
רעיי את ולשתף המלאכה את להשלים

זבות. שהיא חווייח, באותה תו

 :לגביה גם אמור לגביו, והאמור
ל מגיע הבעל אין מה משום כאשר

ו ;הגיעה שהאשה בעוד חפצו, מחוז
 מ- עייפות (כגון שהן אלו נסיבות בגלל

ש פסיכולוגית הפרעה או סויימת,
)וכו׳ מבחוץ, מקורה  מזדקר איברו אין !

 להז- משתוקקת נפשו בעוד כל־צרכו
 את לגפף האשה תהסס בל — דווגות
 באיזורים לשפשפו באצבעותיה, איברו

 העטרה, מאחורי כגון — הרגישים־יותר
 על- ולהפיח לנשקו או — הריסנית על

 לזיקו- לגרום כדי מחמימות-פיה, פניו
לנרתיק-ערוותה. לחדור וליכולתו רו

 ורצוי-ביותר לה מותר — כן על יתר
 בדרך גם כולו המישגל את להשלים

ו בשפתיה וחימום עדין שפשוף של >ו
 אין שוב, :פיה לתוך שיזרה עד פיה,

 — פגם של שמץ כל ואין פסול כל
 בשעת זה באמצעי — פיזי או מוסרי
 ברירה משום־מה אין וכאשר הצורך
אחרת.

¥
ר ך• כ ח ר מ או  הומור חוש גם יש הב
ו כהנה ועוד הנ׳׳ל, כל לאחר בריא. /

 הוא: כותב מהנ״ל, כהנה
נם אבל הכל, אינו לעיל שאמרנו מה

ול לעמוד אין הכל. לזמר צורך אין
יו לא גם זה פרטי״פרטים. כרוכל מנות

יוד בעצמם הזוג בני אין אם — עיל
 שהוא ת, ו נ ר ק ס ה - ד ו ס את עים

המין. בחיי גדול עיקר
 בחיי־ ומחדגוניות משעמום היזהרו

. כמו שלכם, המין . ש. א ל והקדישו מ
 את שלכם ולאימונים שלכם טכניקה

 מתכוננים כאילו ממש המחשבה, מיטב
ו קשות בבחינות לעמוד יום כל אתם

 בתור נישואיכם קיום למען מכריעות
עדי-עד. ובניין קיימא של קשר

 הזוג שבני לאחר — זד, כל מאי? אלא
 שאני. — בהתחלה ותיקים. מכרים כבר

כאמיר: והצניעות. הזהירות יפה — אז
 בליל״ כבר — להפגין שלך נסיון כל

 או נאות, תחבלות אילו — הכלולות
 לרעיי- בלתי״ידועות והמצאות עידונים

 שלילי רושם עליה להשאיר עלול תן,
ב כן כל הרגישה בנפשה, ולחבל קשה
זו. גדולה שעה

 כן, על המליצו ידועי־שם מומחים
 את תראה לא כלתו כי ישתדל שהחתן
 בנות ישנן שכן — בזיקורו שלו האיבר

 ל־ ולחשוש מגודלו להיבהל העלולות
ב א כ ו - ה ע י ג  עצם של מחדירתו פ

 ״צר״ כה ובמקום גופה לתוך כזה מגודל
ורגיש.
בחיי־המין, גיוון על המלצתנו כל עם

 מדי מוקדם להתחיל מישהו יזדרז בל
 ההרגל את לעצמם קנו בטרם בגיוונים,

 גופה על-גבי הוא מסורתית, שכיבה של
כלשהו פשוקות שלה וכשרגליה שלה,

 לום דונלד ד״ר רבי כתב הספר ת
מארצות־הברית, חדש עולה שפרבר,

 את עימו שהביא שלו, השלושים בשנות
 פירסמו. ופה ארצה, סיפרו של כתב־היד

 שבעת לו: הראוי בשם לספר קרא הוא
 חיי נישואין, חיזור, — האושר שערי

.ו חז״ל, התורה, פי על — מין .  •המה־ .
ול לטירונים הדרכה פרקי המינית.״ פינה

בר־סמנא. מפי — הנישואין בחיי ותיקים
 ל כ את מכסה שהרבי ספק אין ואכן,

בינו היחסים של צד אין האושר. שערי
בו. מטפל אינו שהוא לבינה

 שלא מסביר הוא למשל, התחלה בתור
דהיינו: העסק. עומד לבדו היופי על

 גם להבין אולי יכולות נבונות נערות
ב שנחנו המיניות החמודות כי מעצמן

 כמותן אחרות למיליונים משותפות חן
כ לפעמים דומות הן דבר של ובסופו

מים. טיפות שתי
לטי הערווה, בסביבות נגיעת־אצבעות

שפ מציצות שדיים, פני על כף־היד פת
 מאות — ארוכות־נשימה בנשיקות תיים

 זאת להציע מסוגלות אחרות ואלפים
 יחוש האמור הגבר, או שהנער, בלא

ו לרחל לאה בין הבדל שהוא באיזה
לרות. נעמי בין

, אבל ן ת ו י ש י  הסגולות מכלול א
וה האופי סגולות הטובות, הנפשיות

 — שצברת, האינטלקטואליים נכסים
אף ואין שלך, רק הם, שלן כולם אלו

ול אותם לחקות מסוגלת אחרת אחת
במקומם. שלה את העמיד

¥
מבינה התמה שהצעירה הדי

 א־ך הדוקטור מסביר זה׳ חשוב דבר <יי£
 צריך כאן, שלה. החבר עם לנהוג עליה

 לנערה נשואה אשה בין הבדל שיש לזכור
ל טוב לא — לאחת שטוב מה רווקה.
דוו הרבי ממליץ למשל, לנשואה אחרת.

 מיזמוז, העם בלשון שנקרא מה על קא
 רש״י: את אפילו ומצטט

.״. כש : ידיה בחדא מרגניתא נקיט .
ל כדי גופך את בידו ממשמש בעלך

 הדדים את אוחז והוא לך, התאוות
 את ליה״: אחזי ״מרנניתא השדיים), = (

ה מקום את (אבל) לו המציאי הדדים
 לו תמציאי אל הערווה) (= תשמיש
, ר ה וחיב תאוותו שתתרבה כדי מ

" תו . . . !
ק״מ) שבת, (רש״י,

 עסק. לא זה מיזמוז — מאידך לרווקה
מצטטת: ואני

ה את אם נ י מ א  הכיצד בצניעות, מ
 לשחק שלך ל״חבר״ להרשות תסכימי

ל ערוותך, על־פני להתחכך שדייך, עם
 לרוב, שאת, — כל־גופן את ולנשק גפף

 משחקת כבד, וליטוף בנישוק לו נענית
לה לו מסייעת ואף שלו באברי-המין

זו אפשרית, דרך בכל ״אורגאסם״ שיג
 ו־ הבתולין קריעת :האחת חדרן לת

 ז ממש בפועל חדירת־האיבר
 כיצד זאת? היא צניעות מין איזה
 על יחשוב מה ז לחבר אותה תסבירי
 איזו ו עקרונותיך איכות ועל רצינותן

אחרי בעיניו, נשארת ״בתולה״ של סוג

־

ה הצעד סף על עד עמו הולכת שאת
ן אותו צועדת אינך אך העופי אחרון,

¥
ה־ מאיר בה אחרת חשוכה קודח ן

 איזד, _ תיו קוראי עיני את דוקטור ■4
 כדאי מסתבר, כלל, בדרך לבחור. בעל

 הוא למה למה? בעל־השכלה. בעל לבחור
 יותר שלה האורגאסם את לאשר, מעניק

הו הרבי, מוכיח זה, ואת מפשוטי־העם.
 קינסי. בדו״ח וגם בתלמוד גם כבר כיחו

דהיינו:
.״.  המשיא כל : מאיר ר' אמר תנא, .
ו כיפתה כאילו ץ, ר א ה - ם ע ל בתו

 דורס אריה מה :האריה לפני מניחה
ס, בושת לו ואין ואוכל ס אף פנ ע

 בושת לו ואין ובועל מכה ץ ר א ה
״פנים . . .

מ״ט) (פסחים,
.״. ההש מבחינת הנמוכות בשכבות .
 שהגבר ההרגל, יותר עוד שכיח כלה

ר נקודת־האורגאסם אל להגיע חותר ה  מ
 חדירתו אחרי מיד כמעט האפשר, ככל

 עובדה כי ספק אין האשה. לנרתיק
 והעדר חיי־מרינה של ביסודם מונחת זו

 בעולם ספור אין זוגות אצל בית שלום
״כולו . . .

 כיצד כן, אם מפליא, זה האין
 קשר על אינטואיטיבי באופן עמדו חז״ל
חי (כולל והשכלה חינוך בין זה חיוני

״)חיי־המין במוסר והשכלה נוך  לבין !
 אלפי — האשה של וקיפוחה אי-סיפוקה

ו קינסיי של מחקרו שבא לפני שנים
 סטא- ביסוס חזה המימצא את ביסס

ן מדעי טיסטי
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 מספקים, מין חיי קיום של זו, ה קוד ך
 הרבי חוזר בלשונו) מין, עתירי (חיים 4

ני לחיי כיסוד — ושוב שוב ומדגיש
 ללא ומזהיר חוזר הוא בריאים. שואין

 בתחום עשה מצוות את לזנוח שלא הרף
מצטטת: ואני — הגבר את גם זה.

.״.  יר- שהיא באשתו היודע כל .
חו נקרא פוקדה, ואינה את־שמיים

. טא״ . .
ס״ב) ד׳, יבמתו, על (הבא

.״. לפ אדם חייב : ריב״ל אמר .
ל שיוצא בשעה אשתו את קוד
״ דרך . . .

.״. .יגרע לא ועונתה . .
כ״א) (שמות,

מצטטת: ואני — האשד, את וגם
ו והוא בעלה ליד היושבת אשה נ י א  

 בלוני־ (נשים חולצתה אל ידו שולח
 שבביתן, לכך דואגות אינן גם נבונות
 כל לבושות, תהיינה בבית, הבעל בהיות

 לפחות או בלבד, קל בחלוק האפשר,
)למגע-יד.. ופתוחה נוחה בחולצה . — 

 ולא יוזמה תיטול שהיא י ורצ מוטב
 משתוקקת כי להודות־כביכול תתבייש

אליו. היא
 ה־ באיזור קלה נגיעה :פשוט ז אין
 המצב ״בדיקת של קליל משחק איבר,

 הזכות אותה לאשה לה יש בשדה׳.
 '* לבעלה• כמו בדיוק זאת, לעשות

 ובהודייה-שבלב בתודה יקבל נבון בעל
 אליו, השתוקקות של כאלה גילויים

 י־ לאלתר, למישגל הכוונה אין אפילו
 זמן לפני רק מישגל להם היה אפילו

יום. באותו רב, לא
יתרחש נעים שמישגל הכרח כל אין

 — גזווג בני בין ההוזאננה
בנזיווזד וזשנבה

 יכול נעים מישגל במיטה, דווקא תמיד
 השטיח, על הכנות. כל ללא להתרחש

כורסה על ישיבה מתוך המרפסת, על
נוחה.

 שן מישגל. — העיקר חשוב. לא המקום
 ללא ברור, כאמור, אחד, דבר

שפרבר: דרבי
 ערובה^ הם — מץ עתירי .חיים

בית.
רביז לי, מספר אתה

 שבו מישגל. -
י ׳םפק א


