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מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן  יתן לך האלקיםו" ינו פותח את ברכתו לבנו יעקב בזה הלשון:יצחק אב
. מדוע יצחק אבינו מתחיל את הברכה עם האות וא"ו? הלא זוהי תחילת הברכה והיה )בראשית כז, כח(ותירש" 

  .יתן ויחזור ויתןצריך לאמר "יתן לך וכו'. על זה מביא רש"י מחז"ל, שפירושו: 
  

יכים להבין, מפני מה אין הקב"ה נותן את מתנתו בבת אחת, אלא היא מתחלקת ומתחדשת שוב ושוב? צר
 )'טללי אורות'(הובא בספר לכאורה היה מוטב שה' יתן ברכה יותר גדולה בבת אחת. מפרש הר' שמואל רוזובסקי 

תה הנתינה בבת ו הית בינו ובין המקבל, ולכן אילשהוא מפני שהנתינה מאתו יתברך יוצרת קשר ודביקו
  נתינה מחודשת תדיר.  –אחת, היה חסר בקשר ודביקות זו, ולכן מידתו יתברך הוא "יתן ויחזור ויתן" 

  
משל לאבא שהיה מפרנס את בנו, ואמר לבנו שיש באפשרותו או לתת לו סכום גדול של כסף שיספיק 

יום. האבא החליט לתת לבנו סכום למחייתו למשך חצי שנה, או לתת לו סכום מועט שיספיק לו רק לאותו 
מועט שיספיק לו רק ליום אחד. כששמע הבן את החלטת אביו, שאל בתמיה: אבא, אם יש ביכולתך לפרנסני 
למשך חצי שנה, למה אינך משפיע עלי שפע רב כיכולתך, ולמה לך לטרוח לתת לי פרנסתי בכל יום מחדש? 

ן לך כסף שיספיק לך לחצי שנה, אני אראה אותך רק פעם ענה לו אביו: בני, אם אני אשפיע לך כל טוב ואת
אחת בחצי שנה. אך כאשר אני נותן לך סכום מצומצם שמספיק לך רק ליום אחד, אני זוכה לראותך כל יום, 

  שהרי מוכרח אתה לחזור אלי מדי יום ביומו ליטול פרנסתך!
  

שפע רב של פרנסה וכל טוב בבת  כן הדבר לגבי אבינו שבשמים ובניו, עם ישראל. טבע האדם, כשמקבל
אחת, מתפלל ומודה לה' רק באותו זמן, אבל אינו מרגיש שהוא תלוי בה' למשך זמן רב. אבל כשפרנסתו 

שעיניו תלויות  אינה מגיעה אליו בבת אחת, אלא יום יום כפי הצטרכותו, אז יתפלל ויודה לה' בכל יום מחדש,
וצר קשר ודביקות עם ה' הרבה יותר חזק מקבלת הפרנסה לה' תמיד. נמצא שדווקא מצב זה של צמצום י

  בבת אחת. 
  

בזה התורה הקדושה מלמדת אותנו יסוד עצום. ישאל האדם, מה נחשב לברכה? מה נחשב לטוב? התשובה 
כי , (תהלים עג, כח) "ים לי טובקואני קרבת אלו: "! וכמו שאמר דוד המלךקרבת אלקיםלכך היא רק אחת: 

, שיחשבוהו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושווא נתעה (קרבת אלקים) ל זולת זהוכ, רק זה הוא הטוב
ולכן כשיצחק בירך את יעקב, הוא גילה לנו שהברכה האמתית אינה "טל  .(פרק א)כלשונו של המסילת ישרים 

השמים" ולא "שמני הארץ" וכו', אלא רק קרבת ה' וכל דבר שמביא לקרבת ה'. ולכן יצחק בירך בלשון 
כי על ידי כך האדם יתקרב לה' יתברך, וזוהי יתן" שפירושו: יתן ויחזור ויתן, נתינה מחודשת תדיר, ו"



. יסוד זה צריכים להפנים עמוק עמוק בלב, שלא הכסף והשפע הם הברכה, אלא ההתקרבות הברכה האמתית
  לה' היא הברכה. 

  
שבחיים. הדרך להבחין אם דבר מסויים שבא יסוד זה אינו מוגבל רק לעניני פרנסה, אלא הוא נוגע לכל דבר 

על האדם הוא בגדר ברכה או לא, היא לראות אם אותו הדבר עלול לקרבו לה' יתברך. לכן, כאשר האדם 
רואה שנוהגת בו מידת הצמצום ומסובבים אותו קשיים מכל צד, ומשום כך הוא מוכרח להרבות בתפילה 

שבאותם הדברים הנראים לו כקללות ועונשים, בעצם  ידע ;כדי שיעזרהו ויחלצהו מצרותיו לה' תמיד
, שהרי נסיונות האדם יתחזק וישמח קרבת ה' ודבקות בה'! ולכן, –טמונים הברכות הכי גדולות שבעולם 

אלו הם האמצעים שה' שולח לקרבו אליו יתברך. ואיך האדם באמצעים אלו, מתרחק מה', על ידי שמתיאש 
  ונופל מחמת מצבו הלוחץ?! 

  
ות עם השקפה כזו לא בא בקלות, אלא רק על ידי שהאדם יפנים בלבו מהי המטרה והתכלית האמתית לחי

בכל עמלו עלי אדמות. להבין ש"ברכה" בעיני ה' היא אחרת מ"ברכה" בעיני אדם. מה שנאמר לגבי הנחש 
כאשר זה ש"עפר לחמו", זו קללה! אפילו שנראית כברכה שהרי פרנסתו מצויה בכל מקום ובשפע רב, אך 

יוצר ניתוק מה' יתברך, שכבר אינו מוכרח לפנות ולהתפלל לה', התורה מגלה שזהו אבי אבות הקללות. ולכן 
. לכאורה אינו מובן, וכי דוד היה בורח )תהלים כג, ו(כל ימי חיי"  ירדפוניביקש דוד המלך "אך טוב וחסד 

שלפעמים הדברים שנראים לאדם כרע  מהטוב והחסד עד שהם היו צריכים לרדוף אחריו? אלא בא ללמדנו
הם בעצם הטובות והחסדים הגדולים ביותר, שהרי על ידם הוא מתקרב לה'.  – שמהם הוא בורח –וקללות 

ולכן התפלל דוד המלך שהם ירדפו אחריו כי יתכן שהוא בורח מהם מחמת שנראים כרע. ה' יזכנו להתבונן 
והנסיונות, ולהבין שהם בעצם "אך טוב וחסד", ברכות  היטב על כל מה שעובר עלינו בחיים, כל הקשיים

  נשגבות שהושלחו לנו מאבינו האוהבנו, והחפץ בקרבתנו תמיד!
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  מאמר החכם
אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם 

 חוזרים.
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