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אז החודש הזה ,שבט ,המשימה שלו היא לברך ולברך ולברך .חז"ל
מלמדים אותנו שברכה היא משהו קטן ונקודתי שאדם עושה בינו
לבינו; לוקח תפוח ,מברך עליו בשיא הכוונה ,ולא מבין איך הוא
מביא על עצמו ברכות ענקיות-ענקיות .שבע ברכות .ברכי על
התפוח בכוונה ופתאוםְּּ ,כ ַת ּפו ַּח ַ ּב ֲע ֵצי ַה ַ ּי ַערֵּ ,כן דּ וֹ ִדי ֵ ּבין ַה ָּ ּבנִ ים1.
למה – מפני שזה מעגל בטבע :אתה מברך >> אתה מושך אליך
ברכות.
כשעם ישראל יוצא ממצרים ,השאלה העבדותית שהוא שואל ,וזו
שאלה ששואלות אותי בנות רבות כל כך" :ימימה ,את חושבת
שאני עדין יכולה ,בעולם הזה ,להתברך?" וצריך להבין שזו שאלה
של עבד ,שאלה של שפחה .השאלה האמיתית היא זו" :האם אני
מבינה שאני יצור שיכול לברך?"
זה כל כך עבדותי לצאת ממצרים ,ממיצרייך ,ולהגיד "יואו ,יואו,
הפסיקו להזיק לי ,הפסיקו לעשות לי רע .אולי עכשיו הברכה
תבוא אלי?"
וה' בפרשתנו אומר :לא זו בלבד שתתברכו .אני רוצה שתרימו
עיניים לשמים ,תראו את הלבנה ותברכו אותה – "שתתחדשי!"
לפעמים אני פוגשת נשים שהמקסימום שלהן הוא לרצות לא-
לסבול .אוקיי ,זה שלב ראשון ,והוא עבדותי ולא מספיק .השלב
הבא :להבין ,עד כמה אנחנו מלאי ברכה.
השבוע הזמין אותי איש ,שאני מאוד אוהבת את זה ,לא שיש לי
הרבה זמן לזה ,אבל איש שרוצה שאני אהיה מתנת יום ההולדת
של אשתו .היה לה יום הולדת היא בת ארבעים( .אני יוצאת
בהפתעה מקופסה גדולה ...לא ,סתם 😊) .ולימדתי ,שגיל
ארבעים הוא גיל הבינה .בינה זו ההבנה של דבר מתוך דבר" .מ-
תוך" – כשאת בטוחה שאין יותר מה להוציא ממה שאת כבר
עושה ,ועדין ,ממה שיש לך ,תוציאי ברכה ענקית.

 1שיר השירים ב' ,ג.

ואמרתי לנשים :אתן לא שמות לב ,כי אתן כל כך תשושות ...אבל
בערב שבת מזמרים לך את המשפט הכי משונהְּּ :תנ ּו לָּ ּה ִ -מ ְּּפ ִרי
יה 2.תארו לעצמכן ,האבא קורא לכולם" :ילדים ,עכשיו חוגגים
יָּ ֶד ָּ
לאמא .יאללה : ,תנו לָ ה ,תנו לָ ה!" ואת מחכה :מעניין מה הוא הכין
לי .והוא אומר" :תנו לָ ה מהעוגה שהיא אפתה" .מה זה?? כבר
חשבתי שהשקעת ,שקנית ,שהבאת משהו...
והגדולה שבברכות היא ההבנה שיש בך כל כך הרבה.
מזל חודש שבט – דלי .יִ ַּזל ַמיִ ם ִמדָּּ לְּ יָּ ו 3.הברכה שלך כל כך עולה
על גדותיה ,שאת יכולה לא רק להתברך ,אלא להשקות את כל
העולם4.
אבל את לא מבינה שהברכה הגדולה ביותר היא :תהיי זושא.
השבוע היה יום פטירתו של רבי זו ָשא מאניפוֹ לי .והמשפט שהכי
מזוהה איתו" :בעולם הבא לא ישאלוני' :מדוע לא היית משה
רבנו?'
אלא ישאלו – 'מדוע לא היית זושא?'"
שלא תטעו .זה אחד הדברים היותר קשים ,להיות זושא .הוא אחיו
של רבי אלימלך הענק ,גדול בתורה ופלפלן מופלא ואיפה רבי
זושא ,איפה .אחיך הגאון עוקף אותך ואתה כזה גאון וכזה מוגבל
ואיך קשה להישאר זושא! ולא רק זה ,איך קשה להאמין שאין
כלפיך תביעה "מדוע לא היית אלימלך" .הרי כביכול ,הוא הכי היה
רוצה להיות אלימלך .ולא ,לא מבקשים את זה ממך.
אז במקומו היינו כל היום מסתכלים ברשתות החברתיות
ואומרים" :איך היא מצליחה .איך היא רזה .איזה איש מקסים יש
לה .איך הילדים שלה מדוגמים" .זו קללת הדור ,שכל אחת רוצה
להיות משהו אחר .אבל זה נורמלי ,ככה הבן אדם.
 2משלי ל"א ,לא.
 3במדבר כ"ד ,ז.
 4רבי צבי אלימלך מדינוב" ,בני יששכר"" ,מאמרי חודש שבט" ,מאמר א' –
מאמר החודש.

ורבי זושא נותן את המסר הכי מדהים לדור המתוסכל הזה ,שרק
מחפש להתברך ,שרק מחכה לאישור וללייק .אתם לא מבינים
שלמעלה ,לא ישאלו אותך "למה לא היית רבי אלימלך?" אלא
ישאלו אותך" :למה הלא היית את? איך לא הבנת איזו ברכה יש
בתוכך?"5
ִאילָּ ן ִאילָּ ן ַ ּב ֶּמה ֲא ָּב ֶרכְּ ָּך? שואלת הגמרא ועונה נפלא בברכה של
החודש הזהֶ :שיְּ ֵהא ִצ ְּ ּל ָּך נָּ ֶאה – יש לך ,יש בך! כל כך נאה הצל
שלך ואת לא יודעתֶ .שיְּ ה ּו ּ ֵפירוֹ ֶת ָּ
יך ְּמתו ִּקין – הם מתוקים! יש בך,
יש בך!
ֶאלָּ א ,את יודעת מה – יהי רצון שתהיי ...כמוֹ תך 6.שתהיי "זושא".
כלומר ,את...
הלוואי שנזכה להבין איזו ברכה זו!
בצוות העריכה :הדסה סאסי

 5ר' זושא היה רגיל לומר" :אם ישאלו אותי בשמים – 'למה לא היית
אלימלך?' אדע מה להשיב .אבל אם ישאלו אותי' :למה לא הייתי זושא?'
יסתתמו טענותי".
 6תלמוד בבלי ,תענית ה' ,ע"ב" :אִילָן אִילָן ַּבמֶּה ֲאב ֶָּרכְָך? אִם אֹומַּר לְָך:
שיְהֵּא ִצלְָך נָאֶּה?' ה ֲֵּרי ִצלְָך
שי ְהּו פֵּירֹותֶּיָך מְתּוקִין' ,ה ֲֵּרי פֵּירֹותֶּיָך מְתּוקִיןֶּ ' .
' ֶּ
ש ְתהֵּא ַּא ַּמת ַּה ַּמיִם עֹוב ֶֶּּרת ַּת ְחתֶּיָך?' ה ֲֵּרי ַּא ַּמת ַּה ַּמי ִם עֹוב ֶֶּּרת ַּת ְחתֶּיָך.
נָאֶּהֶּ ' .
שכָל נְטִיעֹות שֶּנֹו ְטעִין ִמ ְמָך  -יִהְיּו כְמֹו ְתָך".
ֶּאלָא ,יְהִי ָרצֹוןֶּ ,

