
 כי תבא

 "ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך"

 אחד מהתחושות הגרועות בנפש האדם הוא ללא ספק התחושה ש"אילו היה כך, ואילו הייתי הוא"...

בין אצבעותיו, בעצבנות ל מרקד ד, ארנקו המדול"עם הפיטם לכיון מטה" אברך דלפון יושב לו שפוף
 ומחשבתו מפליגה "לו הייתי רוטשילד"...

בית עמוסה ועייפה עומדת כפופת גב לאחר יום עמל מפרך, ומהרהרת בתסכול "אילו רק הייתי  עקרת
יכולה להרשות לעצמי קצת יותר עזרה... אילו הילדים היו יודעים יותר להושיט יד... אילו בני הבית היו 

 שומרים קצת יותר על סדר ונקיון...

ף מקטרונו: אילו הייתי עובד זוטר, אולי כסף היה לי מנהל בנק רחב כרס ורחב לסת, יושב וחושב תוך ליטו
פחות, אבל איפה שמחת החיים, איפה חיי המשפחה... לו רק הייתי משכיל לעצור בזמן את המירוץ 

ידו מסתובב לו הפקיד הזוטר ומחשבתו מדוכדכת "למה לא נולדתי עם לשתי מטר  המטורף אחרי הדולר... 
מכפיל את המשכורת שלי ואולי אפילו פותח לבד רשת בנקאית מצליחה  כשרונות ניהול טובים יותר. הייתי

 ומשגשגת...

העצמאי בועט ברגלו בתסכול גובר "לו רק הייתי שכיר"... השכיר כנגדו יושב עגמומי "לו רק הייתי 
 עצמאי"... 

למה נגזר עד עמקי נפשו, למה נולדתי בדיוק בקהילה הזו ולהורים האלו... ומריר הבחור בישיבה מתוסכל 
 עלי ללמוד דוקא בישיבה הזאת ובשיעור הזה, ועוד עם המשגיח הקפדן הלזה...

ישנם רבים אשר נפשם מלאה ברגשות תיסכול ועוגמה, הם היו מעדיפים להוולד דוקא  ,הוא אשר אמרנו
עם הכישורים שהם לא התברכו בהם, הם היו רוצים דוקא את המשפחה של פלוני, את הקהילה של 
אלמוני, את הפרנסה של השכן, ואת השידוך של החבר... רגשות אלו הם קללה שאינה כתובה בתורה... 

 ן כתובה...ואולי דוקא כ

התורה הקדושה מגלה לנו תוך כדי  השבוע זכינו לשמוע מהרבי בשבת תובנה מדהימה בהקשר זה:
הברכות הנפלאות אותן קראנו בפרשתינו, כי אחת מהברכות הוא "ובאו עליך כל הברכות האלה, 
והשיגוך"... לא מספיק שהקב"ה יברך אותך בכל הברכות, צריך ברכה נוספת ומיוחדת "והשיגוך" שתשיג 

 ים שהבורא העניק לך, ברכה הם!!שהמצב שלך, המיקום שלך, החברים שלך, כל הנתונ

הנות מהמתנות הטובות שאבא יכך נחוצה, ל-ברכה מיוחדת זו "והשיגוך" מקפל בתוכו את הברכה הכל
אוהב בשמים בירך אותך בהם, להשיג ולהכיר כי דוקא המקום הזה, הכישורים האלו, מצב חשבון הבנק 

יכולת להתרומם, להתפתח, לגדול ולשגשג,  שלך, דוקא כל הנתונים המיוחדים שיש לך, דוקא משם יש לך
דוקא שם טמון כל הברכות שבאו עליך... במקום לברוח כל הזמן מעצמך, מהחיים שלך, מהאישיות שלך, 
במקום לפזול כל הזמן לכשרונות של החבר, או הנתונים של השכן, בקיצור במקום לחיות בהכחשה 

לך, במקום להפסיד את החיים האישיים מלאי ולפספס את עצמך ואת האישיות העצמית והעוצמתית ש
תפנים כי ברכה  ובחשבון מדוקדק. במקום כל זאת פשוט אותך בהם בכוונה תחילה חנןהברכה שהבורא 

את החיים שלך  הם!!! רק תתחבר לכוחות ולכשרונות שהתברכת בהם בשפע, ותתחיל לחיות את החיים!!!
 עצמך!!

 והשיגוך!!!


