
“
ודא  מחשבותיך.  נמצאות  שבו  במקום  נמצא  “אתה 

שמחשבותיך נמצאות במקום שבו אתה רוצה להיות”
)רבי נחמן מברסלב(.

מכירים את המשפט הזה? מה הוא אומר?  

על  השפיעה  שלכם  שהמחשבה  פעם  הרגשתם  האם   
על  טוב  משהו  שחשבתם  למשל,  שלכם?  ההתנהגות 

מישהו וזה גרם לכם להתייחס אליו במאור פנים?

תחשוב טוב )אודי דוידי( 

כמו במכחול את העולם אתה צובע 

וקול פנימי לך קורא אתה יודע 

הכול תלוי בך, מצב הרוח מסביבך 

המציאות היא כמו המציאות בדמיונך 

תחשוב טוב – יהיה טוב! 

תאמין בעצמך 

תחשוב טוב – יהיה טוב! 

אלוקים אוהב אותך 

היום אתה רואה במשקפיים רק אפור 

מחר אפשר לראות דרכם שוב את האור 

הכול תלוי בקול שלך אומר בפנים 

תחשוב טוב יהיה טוב! תאמין! 

תחשוב טוב – יהיה טוב... 

יש לך מלאך שאומר לך גדל 

ויש מלאך אחר שאומר לך חדל 

תקשיב רק לאמת שזועקת מהלב 

תדע שאלוקים אותך אוהב 

המעשה  ובין  המחשבה  בין  קשר  יש  האם  השיר,  לפי   
בפועל? מהו?

מה משפיע על מה – המעשה על המחשבה או המחשבה   
על המעשה?

המחשבה שלנו על כל דבר בעולם משפיעה על האופן שבו 
נתייחס אל הדבר הזה. אם המחשבה שלנו על משהו תהיה 
שלילית – נתייחס אליו בחוסר רצון ובחוסר מוטיבציה. אם 
המחשבה שלנו על משהו תהיה חיובית – נשמח בו ונרצה 
להתייחס אליו ולהתעסק בו. אם המחשבה שלנו על משהו 
תהיה שהוא קטן, לא משמעותי ולא חשוב – נזלזל בו, לא 
נייחס לו חשיבות, לא נצפה ממנו ולא נדרוש ממנו, שהרי 
הוא קטן ואינו מסוגל. ואולם אם המחשבה שלנו עליו תהיה 
שהוא חשוב ומשמעותי ויכול לשנות הרבה דברים אחרים 
ולהשפיע עליהם – נתייחס אליו ברצינות, בכובד ראש, לא 

נזלזל בו חס וחלילה, נתעסק בו ונפתח אותו.

המחשבות  בהתחלה:  שהובא  נחמן  רבי  של  למשפט  חזרו 
על...  גם  אלא  לנו  שחיצוניים  דברים  על  רק  אינן  האלה 
עצמנו. על פי מה שנחשוב על עצמנו – כך נתנהג. אם נחשוב 
נעשה  ככה,  נתנהג  גם  משמעותיים,  ולא  קטנים  שאנחנו 
שטויות, לא נסתכל ימינה ושמאלה, נחשוב רק על עצמנו 
ומשמעותיים  גדולים  שאנחנו  נחשוב  אם  הטוב.  במקרה 
ובעלי יכולת לשנות ולהשפיע – באמת נהיה כאלה, כי כך 

גם נתנהג!

גיבור  שבהם  סיפורים  וכמה  כמה  רואים  אנו  בתנ”ך  גם 
גדול  הבין שהוא  ועד שלא  כקטן,  עצמו  את  הסיפור תפס 
ומסוגל הוא לא הצליח לפעול. הראשון היה משה רבנו, ואנו 
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“

רואים את תפיסתו העצמית בדו-שיח שלו עם הקב”ה לפני 
שליחתו לתפקיד:

ְוֶאת  ִמְצָרִים  ְבּ ר  ֲאֶשׁ י  ַעִמּ ֳעִני  ֶאת  ָרִאיִתי  ָראֹה  ה’  אֶמר  “ַויֹּ
ָוֵאֵרד  ַמְכאָֹביו.  ֶאת  י  ָיַדְעִתּ י  ִכּ יו  נְֹגָשׂ ֵני  ִמְפּ י  ַמְעִתּ ָשׁ ַצֲעָקָתם 
טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ִמן  ּוְלַהֲעלֹתוֹ  ִמְצַרִים  ד  ִמַיּ ילֹו  ְלַהִצּ
ְרעֹה  ַפּ ֶאל  ֵאֵלְך  י  ִכּ ָאנִֹכי  ִמי  ָהֱאלֹקִים  ֶאל  ה  מֶֹשׁ אֶמר  ּוְרָחָבה... ַויֹּ
ְוֶזה  ְך  ִעָמּ ֶאְהֶיה  י  ִכּ אֶמר  .ַויֹּ ְצָרִים  ִמִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶאת  אֹוִציא  ְוִכי 
ַעְבדּון  ְצַרִים ַתּ הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִמּ יָך ְבּ ַלְחִתּ י ָאנִֹכי ְשׁ ָך ָהאֹות ִכּ ְלּ
ה ָאנִֹכי  ה ֶאל ָהֱאלֹקִים ִהֵנּ אֶמר מֶֹשׁ ֶאת ָהֱאלֹקִים ַעל ָהָהר ַהֶזּה. ַויֹּ
ָלַחִני ֲאֵליֶכם  י ָלֶהם ֱאלֹקֵי ֲאבֹוֵתיֶכם ְשׁ ָרֵאל ְוָאַמְרִתּ ֵני ִיְשׂ ָבא ֶאל ְבּ
ה  מֶֹשׁ ֶאל  ֱאלֹקִים  אֶמר  ֲאֵלֶהם. ַויֹּ אַֹמר  ָמה  מֹו  ְשּׁ ַמה  ִלי  ְוָאְמרּו 
ָלַחִני  ְשׁ ֶאְהֶיה  ָרֵאל  ִיְשׂ ִלְבֵני  ה תֹאַמר  כֹּ אֶמר  ַויֹּ ֶאְהֶיה  ר  ֲאֶשׁ ֶאְהֶיה 
י  קִֹלי ִכּ ְמעּו ְבּ אֶמר ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְשׁ ה ַויֹּ ַען מֶֹשׁ ֲאֵליֶכם. ַוַיּ
אֶמר  ַויֹּ ְבָיֶדָך  ֶזּה  ה’ ַמה  ֵאָליו  אֶמר  ה’. ַויֹּ ֵאֶליָך  ִנְרָאה  לֹא  יֹאְמרּו 
ָנס  ִליֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוָיּ ְשׁ ִליֵכהּו ַאְרָצה ַוַיּ אֶמר ַהְשׁ ה. ַויֹּ ַמֶטּ
ַלח  ְשׁ ַוִיּ ְזָנבֹו  ִבּ ֶוֱאחֹז  ָיְדָך  ַלח  ְשׁ ה  מֶֹשׁ ֶאל  ה’  אֶמר  ָניו. ַויֹּ ִמָפּ ה  מֶֹשׁ
ֵאֶליָך ה’  ִנְרָאה  י  ִכּ ַיֲאִמינּו  ַכּפֹו. ְלַמַען  ְבּ ה  ְלַמֶטּ ַוְיִהי  ּבֹו  ֲחֶזק  ַוַיּ ָידֹו 
אֶמר ה’  ֱאלֹקֵי ֲאבָֹתם ֱאלֹקֵי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹקי ִיְצָחק ֵואלֹקֵי ַיֲעקֹב. ַויֹּ
ָידֹו  ה  ְוִהֵנּ ַוּיֹוִצָאּה  ֵחיקֹו  ְבּ ָידֹו  ֵבא  ַוָיּ ֵחיֶקָך  ְבּ ָיְדָך  ָנא  ָהֵבא  עֹוד  לֹו 
ֵחיקֹו  ֶאל  ָידֹו  ב  ֶשׁ ַוָיּ ֵחיֶקָך  ֶאל  ָיְדָך  ב  ָהֵשׁ אֶמר  ֶלג. ַויֹּ ָשּׁ ַכּ ְמצַֹרַעת 
רֹו. ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו ָלְך ְולֹא  ְבָשׂ ִכּ ָבה  ה ָשׁ ְוִהֵנּ ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו 
אֶמר  ְמעּו ְלקֹל ָהאֹת ָהִראׁשֹון ְוֶהֱאִמינּו ְלקֹל ָהאֹת ָהַאֲחרֹון... ַויֹּ ִיְשׁ
ם  ְלשֹׁ ם ִמִשּׁ מֹול ַגּ ם ִמְתּ ָבִרים ָאנִֹכי ַגּ י ה’ לֹא ִאיׁש ְדּ ה ֶאל ה’ ִבּ מֶֹשׁ
אֶמר ה’  ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי. ַויֹּ ה  י ְכַבד ֶפּ ִכּ ָך  ְרָך ֶאל ַעְבֶדּ ֶבּ ַדּ ם ֵמָאז  ַגּ
אֹו  ַח  ִפֵקּ אֹו  ֵחֵרׁש  אֹו  ם  ִאֵלּ ָיׂשּום  ִמי  אֹו  ָלָאָדם  ה  ֶפּ ם  ָשׂ ִמי  ֵאָליו 
ר  יָך ְוהֹוֵריִתיךָ ֲאֶשׁ ה ֵלְך ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִפּ ר ֲהלֹא ָאנִֹכי ה’. ְוַעָתּ ִעֵוּ
ה  מֶֹשׁ ְבּ ה’  ַאף  ַחר  ָלח. ַוִיּ ְשׁ ִתּ ַיד  ְבּ ָנא  ַלח  ְשׁ ה’  י  ִבּ ר. ַויֹּאֶמר  ַדֵבּ ְתּ
ה  ר הּוא ְוַגם ִהֵנּ ר ְיַדֵבּ י ַדֵבּ י ִכּ ִוי ָיַדְעִתּ אֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵלּ ַויֹּ
ֶאת  ְמָתּ  ְוַשׂ ֵאָליו  ְרָתּ  ִלּבֹו. ְוִדַבּ ְבּ ַמח  ְוָשׂ ְוָרֲאָך  ִלְקָראֶתָך  יֵֹצא  הּוא 
יהוּ ְוהֹוֵריִתי ֶאְתֶכם ֵאת  יָך ְוִעם ִפּ ִפיו ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ִעם ִפּ ָבִרים ְבּ ַהְדּ
ְלֶפה  ָך  ְלּ ִיְהֶיה  הּוא  ְוָהָיה  ָהָעם  ֶאל  ְלָך  הּוא  ר  ֲעׂשּון. ְוִדֶבּ ַתּ ר  ֲאֶשׁ

ְהֶיה ּלֹו ֵלֱאלֹקִים” ה ִתּ ְוַאָתּ
)שמות ג, ז–ד, טז(.

מה משה רוצה בדיון בינו ובין הקב”ה? באילו טיעונים   
הוא משתמש?

לכל  עונה  הקב”ה  לדעתכם  למה  למשה?  ה’  עונה  מה   
הקשיים שמשה מוצא?

לדעתכם, כאשר אדם מקבל משימה והוא בטוח ביכולתו   
האם  משמעותה,  במלוא  המשימה  את  למלא  להצליח 
הוא ימלא אותה אחרת מאדם הבטוח בכישלונו, הסבור 
שאין הוא יכול לעשות את המשימה? מי מהשניים יחולל 

שינוי גדול יותר? 

הגיבור התנ”כי השני הוא גדעון, שופט ישראל.

דו-שיח  מתנהל  שם  וגם  בגת,  גדעון  את  פוגש  המלאך 
מעניין ביניהם:

ְליֹוָאׁש  ר  ֲאֶשׁ ָעְפָרה  ְבּ ר  ֲאֶשׁ ָהֵאָלה  ַחת  ַתּ ב  ֶשׁ ַוֵיּ ה’  ַמְלַאְך  בֹא  “ַוָיּ
ָרא  ִמְדָין. ַוֵיּ ֵני  ִמְפּ ְלָהִניס  ת  ַגּ ַבּ ים  ִחִטּ נֹו חֵֹבט  ְבּ ְוִגְדעֹון  ָהֶעְזִרי  ֲאִבי 
ֵאָליו  אֶמר  ַויֹּ ֶהָחִיל.  ּבֹור  ִגּ ָך  ִעְמּ ה’  ֵאָליו  אֶמר  ַויֹּ ה’  ַמְלַאְך  ֵאָליו 
ָכל  ה  ְוַאֵיּ זֹאת  ל  ָכּ ְמָצַאְתנּו  ה  ְוָלָמּ נּו  ִעָמּ ה’  ְוֵיׁש  ֲאדִֹני  י  ִבּ ְדעֹון  ִגּ
ְצַרִים ֶהֱעָלנּו ה’  רּו ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹר ֲהלֹא ִמִמּ ר ִסְפּ ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶשׁ
כֲֹחךָ  אֶמר ֵלְך ְבּ ֶפן ֵאָליו ה’ ַויֹּ ַכף ִמְדָין. ַוִיּ ֵננוּ ְבּ ְתּ נּו ה’ ַוִיּ ה ְנָטָשׁ ְוַעָתּ
ֵאָליו  אֶמר  יָך. ַויֹּ ַלְחִתּ ְשׁ ִמְדָין ֲהלֹא  ף  ִמַכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְעָתּ ֶאת  ְוהֹוַשׁ ֶזה 
ה ְוָאנִֹכי  ְמַנֶשּׁ ל ִבּ י ַהַדּ ה ַאְלִפּ ָרֵאל ִהֵנּ יַע ֶאת ִיְשׂ ה אֹוִשׁ ָמּ י ֲאדָֹני ַבּ ִבּ
יָת ֶאת ִמְדָין  ְך ְוִהִכּ י ֶאְהֶיה ִעָמּ אֶמר ֵאָליו ה’ ִכּ ֵבית ָאִבי. ַויֹּ ִעיר ְבּ ַהָצּ

ִאיׁש ֶאָחד” ְכּ
)שופטים ו, יא-טז(.

גדעון מנסה לסרב לשליחות שהוא מקבל, אך ה’ עונה   
לו: לך בכוחך זה והושעת את ישראל... הלוא שלחתיך. 

נסו לומר במילים שלכם מהו המסר של ה’ לגדעון.
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