
  2 מתוך 1 עמוד    ד"בס

            המירוץ למיליוןהמירוץ למיליוןהמירוץ למיליוןהמירוץ למיליון
  

  
  

הגיע הזמן לקום לכם שהשעון חופר בישיבה או באולפנה ופתאום  מכירים את זה שאתם ישנים

למי בכלל יש כוח לקום עכשיו בשביל 'מהמיטה כמו סמרטוטים סחוטים כי   אתם נגררים ו,לתפילה

  .'?ריכים בגללה להפסיד שעות שינה יקרותנחנו צלמה א' ו' הזוהתפילה

    ?תם בכל זאת מתעללים בעצמכםאז למה א

  .  ואם לא תקומו הרב יעשה לכם פרצוף והמורה תעיף אתכם הביתה,בגלל שאין לכם ברירה

 מעלות 2שמחכה לכם בארבע לפנות בוקר בקור מקפיא של מינוס , אבל אם אני אבוא ואגיד לכם

ייקח עכשיו גם  ?תמה אז אתם הולכים לעשו$, 1.000.000ק על סך 'על גשר המיתרים בירושלים צ

אז פנתר שחור זה צב מים , לכם חצי שעה לקום או שפתאום תגלו שכשאתם רוצים לקום מהר

  ? אתם מוכנים ליציאהדקות 5לידכם ותוך 

 מתי בפעם האחרונה חשבתם למה אתם קמים בבוקר וכל פעם ,עזבו אתכם שטויות, יודעים מה

 צריכים לעשות בשביל שבאמת תרגישו  ומה אתם,השביזות תופסת אתכם בצוואר ולוחצת חזק

  ?ששחקתם אותה והחיים דבש

 ענה לי ,"כסף" .ה שענו לי בלי יותר מידי להתבלבל'אני זוכר ששאלתי את השאלה הזו כמה חבר

 , שיביאו לנו בגרות שווה,בשביל להוציא ציונים טובים?  למה אנחנו בכלל באים לכאן,כאילו ".נחשון

זה .  שתביא לנו ימבה כסף, שתוכל להביא לנו עבודה,ניברסיטה טובהשנוכל באמצעותה ללמוד באו

  ."?מבין אותי, העניין

אתה רוצה להגיד לי $ 1.000.000ק של 'אני זורם איתך ומביא לך צ ", שאלתי אותו,"אז אם עכשיו"

  ."?שאשכרה זה מה שיהפוך אותך למאושר

, י מפנק את ההורים שלי באיזה בית עצבניקודם כל אנ ",יםיניבעדולרים  ענה לי נחשון עם ,"חיובי"

לי מכונית ספורט מדוגמת עם סאן קונה  אני קונה לעצמי סוויטה לפנים ובמה שיישאר אני ךאחר כ

  ".דבר אליי בפרחים וסכומים גדולים יותר, בסוף נגמרים$ 1.000.000 , רק מה.רוף

הולך אתה מה עכשיו $, 20.000.000נניח יש לך , אז יאללה" אמרתי לו ,"ה'אבאל, הבנתי אותך"

  ."?לעשות

אחר כך מחלק את הכסף להורים , פאררי אדומה ועצבנית מביא אותה ב,ני קונה עוד כמה בתיםא"

  ."יודע שיהיה בצד ליום סגריר'ת, 'טבע'שלי וקונה קצת מניות של 

  "?מה עכשיו,  מיליארד דולר40קבלת עוד ", אמרתי" סבבה"

הולך , הולך לישון בטן גב כל היום, אני קונה עוד דירות ,אממ, אני "תקק והיה נבוך לרגעשנחשון ה

והשאר אני שם  מחלק כסף לעניים, אמממ, קונה לי עוד מכוניות, לעשות את הטראק של החיים

  ."בבנק וחוסך לילדים שלי

  ".?וזה מה שיהפוך אותך למאושר"אמרתי לו " אוקי"

אין לך כל $ 20.0000.000אז אני מניח שאם , ה עכשיולמרות שאני חושב על ז"אמר נחשון " נראה לי"

  ."?כך הרבה כבר לאן לשאוף לא
  )מתוך מגזין עולם קטן(

  

  

  

  

  

  

  

  

 ררררנקודילמה על הסיפונקודילמה על הסיפונקודילמה על הסיפונקודילמה על הסיפו

 ?ביד$ 1.000.000 הייתם עושים אם הייתם מקבלים מה .1
 ?כמה אתם מתחברים למשפט הזה. נחשון חושב שמיליון דולר יוכלו לסדר לו את החיים .2

 

        ''''מכתב מאליהומכתב מאליהומכתב מאליהומכתב מאליהו'''' הרב אליהו דסלר בספרו  הרב אליהו דסלר בספרו  הרב אליהו דסלר בספרו  הרב אליהו דסלר בספרו ––––    1111' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מס

בודאי , אך כשנשאל את אחרים אם פגשו או ראו אנשים מאושרים בעולם"

גם בין העשירים הן בוודאי יש . כן וגם אנו בעצמנו נראה לנו. יענו שכן

אבל הרי רואים אנו , אומללים ויש גם בין המיליונרים אשר מרירות ישבעו

הלא נראה את , בעינינו כי יש ביניהם בני אדם אשר בוודאי נראים כמאושרים

אופני דירתם ומאכלם ומשתם ומשרתיהם ומסעם ומובאם ומוצאם ומרבית 

 יקרה להם איזו צרה אם כן בודאי אם לא. 'כספם זהבם ואבנים טובות וכו

  ".אכן תשובה זו שטחית מאוד. צדדית בודאי מאושרים המה

        1111' ' ' ' נקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מס

  הרב דסלר אומר לנו שזה שאנחנו
  ם שגריםירחושבים שכל המיליונ

זו תוצאה , מאושרים' אפקה'ו' סביון'בשכונות 
אתם מתחברים לטענה . של חשיבה שטחית מאוד

 ?הזו
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        המירוץ למיליוןהמירוץ למיליוןהמירוץ למיליוןהמירוץ למיליון            
 ועם המרופטים בגדיוב לבוש ויוצא קם היה בוקר כל .לב וטוב שמח והיה נידח באי שגר עני דייג היה

 יום. הצנועה ארוחתו את דג והיה הים לשפת) יםמאולתר וקרס חוט ,מקל סתם (הפשוטה חכתו

 אשר יפיפיות וצוות משוכללת חכה עם עשיר איש ממנו ויוצאים מנהלים מטוס באי נוחת אחד

  .יזיע שלא כדי רוח לו ומנפנפות, העני ליד כיסא לו פותחות

  . וצוחק העני על למסתכ ,חכתו את פותח הוא

   !".רשת תקנה .טיפש אתה כי", העני אמר ,"?עליי צוחק אתה למה"

  "כסף לך היה וי אותם תמכור דגים הרבה תתפוס. "העני שואל ,"?למה"

  ".כסף יותר לך יהיה דגים יותר תתפוס ,דיג סירת תקנה ,כסף לך יהיה. "העני שואל ,"?למה"

 תתפוס ,דיג סירות של צי לך יהיה ,דייג סירות עוד תקנה ,סףכ יותר לך יהיה. "העני שואל ,"?למה"

       ".כסף המון לך ויהיה דגים המון המון

  ".רב ורכוש מפעלים תקנה כסף המון המון לך יהיה. "העני שואל ,"?למה"

 מטוס תקנה כסף המון המון לך יהיה ,מפעלים ,דיג סירות של צי לך יהיה". העני שואל ,"?למה"

  ".דגים ולדוג בכיף בודד לאי לטוס ותוכל כמוני מנהלים

  .שואל אותו העני, "......?ומה אני עושה עכשיו"

        

        1111' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מסהמשך המשך המשך המשך 

נעבור נא בין בני האדם . אך דרך אחת לפנינו, יטתיאם נחפוץ לברר זה באופן ש"

ואז , לא נשאל אחד על חבירו אלא את כל אחד ואחד על עצמו. ונשאלה את פיהם

אלו , נתחיל לשאול את פי העשירים? אבל מה נמצא אז. הלא נדע ברור את האמת

אלה אשר בארמונות , אשר זהבם ישליכו בחוצות מרוב כל, אשר כסף תועפות להם

  ?מה יענו לנו כל אחד מהם, ורו ובמכוניות היותר נהדרות יסעויד

זה . לא זכינו עדיין' א'אך אל ה, רעה' ע'הן לעושר זכינו ב. לא בנו האושר ולא לנו הוא

צרות , צרות בנים, צרות משפחה, רובם רע להם בביתם, בא בקנאתו וזה בתאותו

מתוך עשרם   אלא, הוצרות לא צדדיות הנ. צרות כל דבר אשר יצר להם, בנות

 "כי הן לא ימות האדם והשיג אפילו את חצי משאלות לבבו, ומחמתו מתהווים

            נקודילמה עלנקודילמה עלנקודילמה עלנקודילמה על

        1111' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מסהמשך המשך המשך המשך 

הרב דסלר אומר כאן בעצם שלא כל 
הנוצץ זהב ולפעמים דברים שרואים 

  .משם לא רואים מכאן
יצא לכם לחשוב על מקרים מהחיים של 

הופך אנשים שיש להם כסף אבל זה לא 
 ?אותם למאושרים יותר

        ))))מתוך מגזין עולם קטןמתוך מגזין עולם קטןמתוך מגזין עולם קטןמתוך מגזין עולם קטן ( ( ( (2222' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מס

', סייאנס 'במגזין ופורסם פרינסטון מאוניברסיטת חוקרים שביצעו מחקר"

 הם  .אחר ממישהו יותר מאושרים אינם כסף להם שיש שאנשים אההר

 סובלים שהם דיווחו יותר גבוהות הכנסות בעלי שאמריקנים שם כותבים

 נמוכות הכנסות עם אנשים מאשר ועצבים מתח של יותר גבוהות מרמות

 זמן פחות להם ויש, ולסידורים לעבודה זמן יותר מקדישים שהם בגלל, יותר

   ".רגיעותמ לפעילויות

        2222' ' ' ' נקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מס

  'סייאנס'מה בעצם בא המחקר ב
  ?להראות לנו

  :  שאלת מיליון הדולר-והעיקר 
  ?אז איך אפשר בכל זאת להגיע לאושר, נו
 

         המשך המשך המשך המשך---- הרב דסלר  הרב דסלר  הרב דסלר  הרב דסלר ––––    3333' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מס

הוא הוא , מי שהוא עשיר ברוחניות. רק אושר רוחני, אין שום אושר גשמי בעולם"

, המה החיים, שרכי השאיפה והמרץ המה היסוד לאו...המאושר ולא אחר בשום פנים

כאשר מתמלא , כשאין המילוי תלוי ביד אחרים, כשהשאיפות מתמלאות? אבל אימתי

, אהבת חכמה, כשהשאיפה היא מתוך אהבת תורה,  היינו–בלי קנאה רדיפה וכבוד 

  ".אהבת מוסר

 

        3333' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מס    נקודילמה עלנקודילמה עלנקודילמה עלנקודילמה על

  איך אתם רואים את
  עצמכם מגיעים לאושר

 ?על ידי עצותיו של הרב דסלר

 ?מה לדעתכם הדרך שלכם להשיג את האושר, אחרי כל מה שראיתם  !!!!מסכמתמסכמתמסכמתמסכמתנקודילמה נקודילמה נקודילמה נקודילמה 

 רשאבינועם ה: כתב


