
 

 

ֶאֶבן ֵמַעל ִפי   ֲללּו ֶאת הָׁ ְוגָׁ ִרים  ֲעדָׁ ל הָׁ ה כָׁ מָׁ ְוֶנֶאְספּו שָׁ }ג{ 

ֶאֶבן ַעל ִפי ַהְבֵאר  ַהְבֵאר ְוִהְשקּו ֶאת ַהצֹּאן ְוֵהִשיבּו ֶאת הָׁ

ּה: מָׁ ֵסף   ...ִלְמקֹּ ֹּאֶמר ֵהן עֹוד ַהיֹום גָׁדֹול לֹּא ֵעת ֵהאָׁ }ז{ ַוי

ֹּאְמרּו לֹּא נּוַכל ַעד   ַהִמְקֶנה ַהְשקּו ַהצֹּאן ּוְלכּו ְרעּו: }ח{ ַוי

ֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר   ֲללּו ֶאת הָׁ ִרים ְוגָׁ ֲעדָׁ ל הָׁ ְספּו כָׁ ֲאֶשר ֵיאָׁ

ַהצֹּאן:   יָׁ וכו'  ְוִהְשִקינּו  ַכֲאֶשר  ַוְיִהי  ֶאת  }כה{  ֵחל  רָׁ ה  ְלדָׁ

ְמקֹוִמי  ֶאל  ה  ְוֵאְלכָׁ ַשְלֵחִני  ן  בָׁ לָׁ ֶאל  ב  ַיֲעקֹּ ֹּאֶמר  ַוי יֹוֵסף 

ֵחן    ...ּוְלַאְרִצי: אִתי  צָׁ מָׁ נָׁא  ִאם  ן  בָׁ לָׁ יו  ֵאלָׁ ֹּאֶמר  ַוי }כז{ 

ְרֵכִני  ֶלָך:  ה' ְבֵעיֶניָך ִנַחְשִתי ַוְיבָׁ  ִבְגלָׁ

מספר   השבוע  לראות  נוכל  ויצא  פרשת  שלנו  בפרשה 

התורה שלנו  ולומר.  חשוב לי להקדים  אך    ,מענייניםדברים  

יש הסברים    יםדברים שנאמר ל כמובן שורוחנית    תורההוא  

לפעמים אנו מפרשים את המילים    . סודושל פשט רמז דרש  

כמובן    ,דבריםמהם  יכולים ללמוד  אנו  אחד לאחד ולפעמים  

מש להוריד  טאין  וחלילה  חס  השבוע  דושתה  מק רתי 

גדולתו  של התורה  רוממותה  מו חושב שזוהי  אני  אדרבה 

של התורה שנוכל לראות בה את העולם הרוחני והעולם  

כאחד  כן  הגשמי  ועל  מספר  ,  על  להצביע  רוצה  אני  אך 

גשמי  ה  , דברים מעניינים שנוכל ללמוד לנו לעולם המעשה

בהתנהלות של יעקב אבינו    נוכל לראות את השבוע.  ממש

לעולם   כלליות  והנהגות  דברים  ומספר  .  המסחרהמעשה 

הדבר הראשון שנוכל לראות כאשר יעקב אבינו מגיע לחרן  

  , יושבים ליד הבאררועי הצאן    והוא רואה אתה רואה את

  , הוא שואל אותם למה אתם נמצאים פה עם הבהמות שלכם 

המקנה האסף  עת  אותםעתר ותלכו    ,לא  רש"י  מפרש  .  ו 

  , ים לתפקידכםא לא שלכם אתם חוטאם הבהמות  הקדוש,  

הם עי הצאן  רו   לוכאשר עונים    ,ות את הבהמותעעליכם לר 

שאל שהוא  השאלה  על  עונים  לא  דבר  של  הם    ,בסופו 

אומרים לו שהסיבה שהם פה זה מכיוון שהם לא יכולים  

ו הבאר  את  נמצאים    להשקותלפתוח  הם  ולכן  הצאן  את 

לא באמת    זו,עדיין תשובה  ..חריםומחכים עד שיבואו א 

 

אם הם יודעים שהם צריכים    ,לא עונה על השאלהו  ,מספקת

רק לקראת הערב כאשר יבואו  שזאת אומרת    ,לחכות פה

הם  יוכלו להרים יחד את האבן למה רק אז הם ים ערו ה כל

הרי    , בשדה הגדולאן  שילכו לראות את הצנמצאים שם?  

הרוצה  "  ,נו הגמראאומרת ל...  אין להם למה להישאר פה

מע אל את  עמהם   ותיובד  ישב  ואל  פועלים  אדם    "ישכור 

  וב כור פועלים אך לא יעק שרוצה לבזבז את כספו ילך לש

ניח להם לעבוד בזמן שלהם  י   שגיח עליהם, לא י  , אחריהם

לכן מה שקורה פעמים רבות כאשר אדם    ... בקצב שלהםו

כלשהו פיקוח  עליו  ואין  להתרש   ,עובד  יכול  אכן    ל הוא 

זהב  וכאןתפקידו  ב את  רואים  אנו  מאוד    פרשה  בצורה 

נכונה  ברורה כללית  התנהלות  לומדים.  אנו  זה  ואת   ...

שאנו יכולים ללמוד מכאן הוא,    כלכליבהקשר של העולם ה

ל מנת לקבל מלבן את  שנה ע  14  עובדלאחר שיעקב אבינו  

הוא  ,  הוא קיבל גם את השפחות ושתי בנותיו לאה ורחל  

  , את משימתו   יעקב אבינו מילה  , רוצה לחזור לארץ ישראל

כאשר לבן הארמי מבין כי    ,רצה להתקדם הלאהו  התחתן

יעקב אבינו רוצה ללכת, הוא משתמש באסטרטגיה ידועה,  

לבן  מאוד ברורה של  האסטרטגיה  את הכאן נוכל לראות  

  עובד מכיוון שהוא היה לו ל  ,צה לשמר את יעקב אבינורוה

בסופו של דבר הרי זה היה לו ריווחי לחלוטין ולכן נראה  ו

משתמש הוא  אסטרטגי  לבןבאיזה  ליעקב  למתחיל    ,  ומר 

  הסיבה אתה    ,כל מה שקורה לי  ,כל ההצלחה שאני רואה"

בגללך כל    "בגללךבכוכבים "ויברכני ה'  מנחש  אני    לכך"

כאשר אדם רוצה לשמר    ...בוא תישאר פה,  ר שליהאוש

לתת לשני קרדיט    ,עליו לפרגן לשני  ,מערכת יחסים כלשהי

כמובן שוב    ,מערכתל  הואלהסביר לו כמה חשוב וקריטי  ו

וכל  אך נ  ,הרבה יותר רוחנייםהדברים    ,מדגישו  אני אומר

 לעולם המעשה.   לראות פה איזה שהוא הצעה נוספת

כאשר יצא לנו השבוע להיתקל בדברים   האתגר השבועי:

 אלו, נלמד מעצות אלו ונאמץ אותם לחיינו.  

 בהצלחה רבה! שבת שלום! 

 

   

כאשר אדם 

רוצה לשמר 

מערכת 

יחסים 

כלשהי, עליו 

לפרגן לשני, 

לתת לשני 

קרדיט 

ולהסביר לו 

כמה חשוב 

וקריטי הוא 

למערכת, 

הדברים 

הרבה יותר 

רוחניים, אך 

נוכל לראות 

פה איזה 

שהוא הצעה 

נוספת לעולם 

 המעשה.

   ,אנחנו לא יכולים לעזור לכולם

 אבל כל אחד יכול לעזור למישהו  

 מקור לא ידוע( )                        יותר. טוב  יהיה  וכבר העולם

 

 

  201גיליון מספר   - אויצפרשת 

להיות טובים יותר ממה שאנחנו, הכל  

 " יותר טוב מסביב הופך להיות 

 )מקור לא ידוע(  

 

 



 

 

"חציית הסף"  3בוע שעבר דיברנו על צעד אנו בתהליך של "מסע הגיבור" המסע שלנו בעקבות הקריאה האישית למצוא את הייעוד והדרך שלנו. ש

"מציאת משאבים" מהם משאבים? למה הם משמשים ולמה צריך אותם? מהם משאבים? המילה משאבים מוכרת לנו לרוב  4השבוע נדבר על צעד 

ם?... אבל דקה, לפני מפרויקטים או עבודות שאנו צריכים לבצע. נוכל לפגוש במילים, מה המשאבים העומדים לרשותך, מהם המשאבים הנדרשי

פרויקטים, לפני העבודה, מה אכן המשאבים העומדים לרשותנו? מהם המשאבים שלנו? אנו כאנשים, מה המשאבים שלנו? נחלק את המשאבים 

, יכולת לשני חלקים, החלק הראשון הוא משאבים פנימיים, החלק השני הוא משאבים חיצוניים. משאבים פנימיים הם יכולות הטבועות בנו כדוגמת

הקשבה, יכולת הכלה, שמיעת טובה, יכולת התמדה, או שאר משאבים/כישרונות, שיש לנו "בילד אין", מתנות שמים שקיבלנו אשר אני מאמין 

 אמורות להיות לנו ככלי עזר לממש את ייעודנו פה בעולם, אני מאמין כי המשאבים שלנו יכולים לרמז לנו על מה הוא תפקידנו פה בעולם...  

שאבים חיצוניים הם יכולות חיצוניות לנו כגון, משפחה, חברים, כסף, מקום עבודה המאפשר לנו לפעול, ושאר חוזקות החיצוניות לנו. כמובן מ

כאשר אנו במסע הגיבור שלנו, כאשר אנו  שהמשאבים החיצוניים יהיו חסרי תועלת, במידה ולא ננצל את המשאבים הפנימיים יחד עם החיצוניים.

אתגר כגון זה כמובן שעל מנת שמסע זה יעבור בצורה החיובית ביותר ואכן יהיה "מסע הגיבור" עלינו להעזר במשאבים שלנו ע"מ לצלוח במסע מ

 את הדרך בצורה המיטבית ולכן עלינו למצוא את המשאבים שלנו. ע"מ למצוא אותם נוכל לשאול את עצמנו: במה אנו טובים? מה מיחד אותנו? במה

? האם יש לנו כישרונות? האם יש לנו הצלחות החוזרות על עצמם? באילו תחומים? מה המשאבים שלנו? מהם המשאבים החיצוניים אנו מצליחים

 שיש לנו?  בהצלחה רבה! נמשיך כמובן בשבוע הבא. 

 

 

 

יהודי אחד ממכריי ניגש אלי לאחר מספר:    הרב ישראל אהרן קלצקין

ספר, רוב חברותיה בתי בגרה, הוא מ  .ראש השנה ובפיו סיפור מעניין

מוכשרת,  נערה  היא  לישועתה.  מצפה  עדיין  והיא  בית  הקימו  כבר 

את  למצא  ומייחלת  מתפללת  עדיין  אך  המעלות,  וכלילת  מוצלחת 

יש לה מנהג כבר מספר שנים, שהיא מתמקדת כל שנה   .'ה'באשערט

בר"ה ומתפללת מעומק הלב ומבקשת על דבר אחד בלבד, ומדי שנה 

ענתה באותה שנה, ובחלקם היו מקרים מורכבים  היא זכתה ובקשתה נ 

בשנה שעברה, בראש השנה תשפ"ב, היא חשבה   .וישועות לא פשוטות

'מתי אעשה גם אנכי לביתי' והחליטה כי הגיע הזמן לבקש על שאיפתה 

וביקשה הרבה  ימי ר"ה התפללה  ישראל כשרה, ובמשך  כל בת  של 

במשך השנה   .וןשתזכה השנה 'להקים בית נאמן בישראל', בזו הלש

היו מספר שידוכים שעלו וירדו אך לא הגיעו לכלל גמר. בתחילת חודש 

אלול עלה במוחה רעיון של שידוך, להציע את חברתה הטובה מכיתת 

ודחפה,   הציעה  טלפונים,  הרימה  ועשתה,  אמרה  דודה.  לבן  הלימוד 

והשידוך אכן יצא לפועל, ובימי הסליחות שלפני ר"ה נשברה הצלחת 

 ובה. טבשעה 

 

 המבט שלי 

 

ערב ר"ה בצהרים היא ניגשה אלי, ממשיך האב ומספר, והיא היתה ב

מאוד שבורה מכך שזו הפעם הראשונה אחרי שנים רבות שבקשתה 

לא נענתה, למרות שהתפללה וביקשה מעומק הלב, לא פחות מהשנים  

אותה,  לעודד  במה  הנכונות  המילים  את  בפי  מצאתי  לא  הקודמות. 

כעבור    .י את כאבה, שהוא כמובן, גם הכאב שליהבנתי לליבה וכאבת 

תפילתי   מדהים,  זה  אבא,  לי:  ואומרת  אלי  חוזרת  היא  קצר,  זמן 

התפלאתי    .התקבלה ואף נענתה, וזה שלא התארסתי זה רק באשמתי

באשמתה בדיוק  ומה  הזה  הקצר  זמן  בפרק  נשתנה  מה  היא    ?מאוד, 

"בס"ד,    מושיטה לי מכתב שזה עתה הגיע בדואר, וכך כתוב שם:

דמי השדכנות ששידכת השבוע  צ'ק של תשלום  בברכה  בזה  מצורף 

לבתי תחי'. את מגיעה ליום הדין עם הזכות הגדולה הזו, זכית להקים  

באותו רגע נפל לי האסימון,   ."בית נאמן בישראל. בברכה: אבי הכלה

יצא?   –אומרת בתי. מה ביקשתי?   נאמן בישראל'! מה  בית  'להקים 

ן בישראל'! רק שכחתי לציין שהבית הנאמן הזה יהיה 'הקמתי בית נאמ

   …לעצמי

 

 המבט של הזולת 

 

ואתחנן  פר'  בתחילת  זה  ענין  מביא  החיים  האור  מיד:  לאבא  אמרתי 

בשם המדרש: מעשה באדם שהיה מהלך בדרך ונתעייף, פתח בתפילה 

ואמר: 'רבש"ע, תזמן לי חמור', עבר שם גוי אחד שאתונו כרעה ללדת  

על   הגוי  ציוה  היולדת  על  משא  להעמיס  שלא  וכדי  הדרך,  באמצע 

זה עתה, היהודי להרכיב על כתפו את ה )החמור( הקטן שנולד  עייר 

תפילתי,   את  קיבלת  רבש"ע,  היהודי:  אמר  לעיר.  עד  אותו  ולסחוב 

ביקשתי חמור וקיבלתי, אך במקום שאני ארכב על החמור הוא רוכב  

עלי. ומכאן לומד האוה"ח שיש לפרט בתפילה מה שמבקשים באופן  

ך  אמרתי לו: לפחות בתך לא קיבלה משהו הפו  .שלא יתפרש אחרת 

מבקשתה, כמו אותו יהודי, וגם זכתה במצווה, וגם קיבלה את המסר  

בבירור בערב ראש השנה, כדי שתספיק להבין איך עליה לבקש השנה 

בתו   לזכות  ושיהיה  הסיפור  את  לפרסם  לאב  הבטחתי  יתר.  בפירוט 

 .שתזכה השנה גם היא בעצמה להקים בית נאמן הפרטי שלה

 

 מעמך מה ה'אלוקיך שואל 

 

מים רבות אנו מבקשים, מתפללים, כמה כוח יש לתפילה... ישראל, פע

לינו להיות כך עכמובן שעלינו לזכור כי כמו שכוח התפילה עוצמתי  

 בדיוק, מילה במילה.  מכוונים למה שאנו אומרים  

 


