
 

 

מה שלומך? איך אתה מרגיש? אתה רעב? אתה צמא? מה 

עצמנו   את  לדברר  הצורך  על  נדבר  השבוע  רוצה?  אתה 

ולדבר עם מקור החיים.  בפרשה נראה דבר מעניין, עם  

את   וחווים  רואים  שהם  לאחר  ממצרים  יוצאים  ישראל 

אורך   לכל  זאת  בכל  אך  הגדולים  והמופתים  הניסים 

וש שוב  מתלונן  ישראל  עם  על  הפרשה  מתלונים  הם  וב 

הקב"ה ועל משה ואהרון. וכאשר חושבים על הדברים "לא  

נתפס" מה שקורה שם... כמובן כמו שאנו כבר רגילים לא  

נשאל את השאלות על עם ישראל בדור המדבר כי הם הרי  

דור דעה. אבל נוכל להבין מזה דבר ומסר לחיינו. נשים  

ת ונשנות  לב כי התלונות של עם ישראל היו תלונות חוזרו

על חוסר במזון ובשתייה, פעם אחר פעם אלו הם התלונות.  

שילכו   כבוד  לענני  ישראל  לעם  דאג  הקב"ה  כי  נראה 

לפניהם ויהפכו עבורם את השטח לישר, הם סידרו את מזג  

האוויר שיהיה להם נוח ללכת, הכל על הצד הטוב ביותר,  

מהצד הזה היה להם הכל. אך עדיין הם היו תלויים בקדוש  

ברוך הוא בדברים בסיסיים, יומיומיים כגון אוכל ושתיה 

על   היה  זה  התלונן  ישראל  שעם  פעם  כל  שנראה,  וכמו 

נושא זה. כל פעם שעם ישראל התלונן, הקב"ה סיפק להם  

זמנית את צורכם. פעם נגמר המזון, פעם השתיה, אך בכל  

פעם הפתרון היה זמני, נקודתי לאותו רגע. אך שוב ושוב  

 ה שוב חסר, עם ישראל התלונן שוב.  לאחר שנהי

מדהים   מהלך  ונראה  פה  שקורה  הדפוס  את  נבין  בואו 

שהקב"ה נותן לנו להבין מהפרשה. הקב"ה רוצה שנדבר  

איתו, רוצה שנהיה איתו בקשר, כי הוא זה הנותן לנו חיים  

ומאפשר לנו את כל מה שקורה איתנו בחיי היומיום. אך  

מיים פעמים רבות  על מנת שנהיה בקשר עם אבינו שבש

הקשר מתבסס על "חסר" "צורך" כלשהו ולכן בהתחלה  

הקב"ה יצר את החסרים בדברים הבסיסיים הללו, על מנת  

יום ביומו: אבא  לאפשר לעם ישראל לתקשר איתו דבר 

אך    אני רעב, אבא אני רוצה לשתות, אבא מה נאכל היום?

 

לפעמים אנו מאבדים את הסיבה והמשמעות למה שקורה  

, אנו לא רואים את התמונה הגדולה ומתחילים לראות  לנו

   רק את החסר ולא את הסיבה, הגורם לחסר.

קורה כי לפעמים אנו מתלוננים, במקום להבין כי הסיבה  

החיים"   "מקור  עם  לדיבור  לקשר,  הוא הרצון  ל"חוסר" 

הקב"ה. אנו מתחילים להתלונן על חסר ולא מבינים את  

קב"ה ראה כי המסר של: אני  המסר. לאחר כמה פעמים שה 

לא   קולכם,  את  לשמוע  רוצה  אני  אתכם,  לשמוע  רוצה 

לעם   כי החליט הקב"ה להעניק  נראה  נקלט,  ולא  הועבר 

ישראל מזון בצורה יומיומית, מן, מן השמיים, הם כבר לא  

נזקקו לדבר ולתקשר את רעבונם אל מול יושב מרומים.  

במים. חסר  היה  ישראל  לעם  מכן  לאחר  לפעמים    ועדיין 

למרות שאנו מקבלים... כיוון המבט שלנו הוא עדיין על  

לא  הגדולה,  התמונה  את  מפספסים  אנו  ושוב  ה"חסר" 

רואים את הצורך שלנו בדיבור עם אלוקים ומפספסים את 

זה. לאחר מכן נותן הקב"ה לעם ישראל את "הבאר" בארה  

ומזון בזמינות של   מים  ישראל מקבל    24של מרים, עם 

לי להזדקק להתערבות אלוקית בכל רגע ורגע.  שעות, מב 

אך מכיוון ששוב אנו שוכחים את הצורך לדבר, להתחבר,  

לדברר את עצמינו להתקשר למקור החיים, מביא הקב"ה 

את עמלק על עם ישראל ושוב עלה הצורך של בני ישראל  

להתחבר ולהתקשר לאלוקים על מנת לבקש ולקבל ממנו  

חשיב את  לזכור  עלינו  לאלוקים  הגנה.   שלנו  הקשר  ות 

ל"מקור החיים", להישאר מחוברים ולדבר עם אלוקים גם  

כי אז  ו"טובים"  בזמנים היותר שמחים, מרגשים  ובפרט 

נותן לנו הקב"ה הזדמנות להישאר מחוברים אליו ועדיין  

 להיות במקום "טוב".  

איך נוכל לפחות השבוע להיות במקום  האתגר השבועי:  

לראות כי את כל מה שיש מביא  הזה, להישאר מחוברים ו 

 לנו אלוקים? בהצלחה רבה! שבת שלום!  

  

  

  

קורה כי 

לפעמים אנו 

מתלוננים, 

במקום להבין 

כי הסיבה 

ל"חוסר" 

הוא הרצון 

לקשר, 

לדיבור עם 

החיים "מקור

, הקב"ה "

אנו מתחילים 

להתלונן על 

חסר ולא 

מבינים את 

 המסר.

 חברות אמיתית היא היכולת ההדדית 

 ך! הדר לאורך להישען אחד על השני

 ( צביקה קליגר)
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אשר שלחו אותו לתהליך מטעם הישיבה ומיד בתחילת  17: מוטיבציה" דיברנו על אליהו נער בן 2"מפתח ההצלחה מספר על בשבוע שעבר דיברנו 

, הבנתי כמה ערכים שהיו חשובים לאליהו... תוך כדי שאני שואל ומנסה להבין way inסר מוטיבציה לתהליך... לאחר שמצאתי היה חהמפגש הראשון 

אחד . שכבר נמשך מעל לשנה יחד איתו מה בדיוק חשוב לו בערכים הללו ומה נותנים לו הדברים. הוא סיפר לי שיש לו סכסוך עם כמה חברים בישיבה

לכן כאשר הוא שיתף אותי בדבר הזה, התעניינתי ביתר התעניינות. לקראת  ,המשגיח שלו שלח אותו אליי היה בעקבות אותו סכסוך גללםשבהנושאים 

י רוצה להפסיק הם פשוט סיום המפגש שאלתי את אליהו האם הוא היה מעוניין להפסיק את המריבה, להפסיק את הסכסוך? בוודאי הוא אמר לי אנ

השינויים  .רבים איתי כל הזמן... הצעתי לו לבוא לפגישה שניה ונדבר ונבדוק מה הוא יכול לעשות. מפה והלאה העניינים התגלגלו לכיוון שהוא רצה

נחנו בנויים, מנגנון הנפש שלנו בנוי כמו גלגלי שיניים, גלגל מזיז גלגל, גם אם ניגע הגדולים שהוריו ומוריו רצו שיקרו, קראו מעצם התהליך, כי כך א

גם אם הוא תהליך טיפולי בתחילת כל תהליך אין ספק שלעורר מוטיבציה הוא דבר הנדרש במשהו קטן, נתחיל להזיז דברים גדולים ומורכבים יותר. 

המפתח הראשון  .. בין אם אנו רוצים למצוא עבודה חדשה או אם אנו רוצים להוריד במשקל..לשנותונו, להשיג ובטח אם הוא תהליך של שינוי, של

הוא לדעת בדיוק מה אנו רוצים והמפתח השני הוא להתחבר למוטיבציה שלנו, להתחבר לחלקים הפנימיים שלנו, לחלקים החבויים בתוכנו ולעורר 

מקרה זה הוא לא המקרה הרגיל בו אדם מלכתחילה "רתום" לשינוי... פעמים רבות יש לנו במוטיבציה  אכן משם את המוטיבציה לכיוון אותו הדבר

אנו אמורים למצוא דרכים עקלקלות  שלפעמים אין לנו מוטיבציה מקרהבמובנת ועלינו רק לחדד ולהעצים אותה על מנת לחבר אותה לנושא, אך גם 

 על מנת לנתב את המוטיבציה להיכן שהתהליך דורש את זה.  אז גורם המוטיבציה הוא מפתח הצלחה מספר שתיים.על מנת להתחבר לגורם מוטיבציה 

 

הגאון ר' ישראל בראג שליט"א, ראש ישיבת תפארת אביגדור, נכדו  

נפלא: סיפור  מספר  זצ"ל,  מילר  אביגדור  הרב  הימים    של  באחד 

כת  מתקשרת אלי אשה מקרית ספר, תושבת חו"ל לשעבר. היא שופ 

בפני את מר לבה: היא זכתה בזכות הגדולה להיות אשת חבר. בעלה 

יושב על התורה ועל העבודה, מסור כולו לעבודת הבורא, והיא לקחה 

על עצמה את עול הפרנסה. הם חיים בחיסכון ומסתדרים יפה באופן  

כללי, אך הנה, הם נקלעו לחוב של חמישה עשר אלף דולר. היא לא 

הלימוד, ולכן לקחה על עצמה עבודה נוספת   רצתה שבעלה יעזוב את

"אני לא יכולה להמשיך כך", היא בכתה,   במטרה להחזיר את החוב. 

מסוגלת   לא  כבר  אני  אותי.  מבזה  הזאת  שהעבודה  מרגישה  "אני 

חיינו.   על  שמעיק  החוב  את  לשלם  מוכרחה  אני  אבל  בה,  להמשיך 

שמונת   שבעת אלפים דולרים כבר שילמנו, ועכשיו נותר לנו לשלם

בעיר   אחרת  ונקנה  הדירה  את  נמכור  שאולי  חשבתי  דולר.  אלפים 

אמרתי    מרוחקת, ומההפרש נשלם את החוב. מה הרב אומר על זה?"

לה: את יודעת מה עשית? עשית עוול להקב"ה. את חושבת שאת עושה 

מסירות נפש גדולה, והולכת ומתבזה בעבודה שלא מתאימה לך, אבל  

 לא זה מה שנדרש ממך. 

 בט שלי המ

היא לא הבינה מה אני רוצה, ולמה יגיעה כה נוראה של אשה צדקנית,  

הברון  של  הבת  שאת  לעצמך  תארי  לה:  הסברתי  לעוול.  נחשבת 

רוטשילד, ונקלעת לחוב של חמישה עשר אלף דולר. והנה את הולכת  

ועובדת בעבודה קשה, שלא מתאימה לבת של רוטשילד. איך הוא יגיב  

כל כך סבלה ולא באה לבקש עזרה?! וכי    כשהוא ישמע שהבת שלו

מוציא מהכיס שלו   הוא היה מרשה לך לעשות דבר כזה?! הוא היה 

ונותן לך הכל ובלבד שלא תתבזי. מה זה בשבילו חמישה עשר אלף?!  

מהשורה. חצי שקל אצל אדם  כמו  והוא   זה  הוא אבא שלך,  הקב"ה 

אלפים    העשיר הגדול יותר מכל העשירים. חסרים לך עכשיו שמונת

"אז מה הרב אומר   דולר? בשבילו זה כלום! תבקשי ממנו והוא יתן לך.

תיכנסי לחדר, תיגשי לאבא שלך שבשמים ותגידי מעומק    שאעשה?"

הנה  עכשיו.  עד  באתי  שלא  סליחה  אליך.  חוזרת  אני  'אבא,  הלב: 

הגדולים   ברחמיו  שזכית  על  לקב"ה  תודה  תני  ראשון,  דבר  הגעתי'. 

תלמיד לבעל  ימשיך    להינשא  שהוא  מאוד  רוצה  שאת  תגידי  חכם. 

ויתמיד בלימודו, ואת בטוחה שהוא יכול לעזור לך ולשלוח לך שמונה 

אלף דולר. תגידי: 'ה', אתה כול יכול, ויש לך הכל. תכסה לי את החוב!'  

ככה תדברי, בפשטות גמורה, ותסירי מעלייך את העול הזה לגמרי!!!  

 כשתבוא הישועה, תתקשרי לספר לי. לסיום אמרתי לה:  

 המבט של הזולת 

עברו שבועיים, והטלפון הצפוי הגיע. ומעשה הישועה מפעים, עם מסר  

"לפני הרבה זמן היה לי קשר עם עסקן כלשהו, שמשיג כל    בפני עצמו:

התקשר  הוא  עכשיו  אמריקאית.  אזרחות  בעלי  לילדים  מענקים  מיני 

שלושת אלפים דולר, שזהו סכום    אלי, ואמר לי שהשיג עבורי סכום של

כדי   לו. אלא שהוא עשה רמייה כלשהי,  גדול בהרבה ממה שציפינו 

שאקבל את הכסף. אמרתי לו שלא התכוונתי שירמה, ושאלתי רב אם 

מותר לי לקחת את הכסף. הרב אמר: 'לא, אל תקחי את הכסף. גזל 

  הכסף'. עכו"ם אסור, וכאן יש חשש גזל עכו"ם, ולכן עלייך להחזיר את  

"אמרתי לאותו עסקן שיחזיר את הכסף, ימלא טופס מתאים ויתחיל את 

שלאחר  הודעה,  קיבל  הוא  קצר  זמן  כעבור  מההתחלה.  התהליך 

כך   לי.  ישן שחייבים  וגילו חוב  בדקו שוב,  הכסף הם  שהחזרתי את 

מסיים ראש הישיבה: התרגשתי    שמגיעים לי… שמונת אלפים דולר!"

ברוך ה'! רק מבקשים מאבא הוא נותן. קחי לך את מאוד, ואמרתי לה:  

זה ככלל בחיים: בכל פעם שמשהו מציק, בכל הזדמנות שיש לך צורך  

עליו,   זה  חוב, תדברי אתו ותבקשי ממנו שישלח לך. תשימי את  או 

 שהוא יטפל בזה. תלכי עם אבא לכל מקום, ותראי נפלאות!" 

 מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

התפילות   3ילה אולי יכול להיחשב אחת מתוך  ישראל, אמנם המושג תפ 

 השגחה פרטית(   -הסיפור מהאתר דרשו)היומיות, אך תפילה אמיתית היא כזו.  

 

 

 


