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המשימה שלו היא לברך ולברך ולברך. חז"ל ט, שב  , אז החודש הזה
בינו  המלמדים אותנו שברכה היא משהו קטן ונקודתי שאדם עוש

לוקח תפוח, מברך עליו בשיא הכוונה, ולא מבין איך הוא  ; לבינו
ענקיות. שבע ברכות. ברכי על  -מביא על עצמו ברכות ענקיות

ַערהתפוח בכוונה ופתאום,  ֲעֵצי ַהּיַ ַתּפּוַח ּבַ ִנים ,ּכְּ ין ַהּבָּ ן ּדֹוִדי ּבֵ  1.ּכֵ
אתה מושך אליך <<  אתה מברך : מפני שזה מעגל בטבע –למה 

 ברכות. 

תית שהוא שואל, וזו ראל יוצא ממצרים, השאלה העבדו  כשעם יש
"ימימה, את חושבת  שאלה ששואלות אותי בנות רבות כל כך:

להבין שזו שאלה וצריך להתברך?"  ,בעולם הזה ,שאני עדין יכולה
האם אני " זו: שאלה האמיתית היאהשל עבד, שאלה של שפחה. 

 ?"מבינה שאני יצור שיכול לברך

ולהגיד "יואו, יואו, ם, ממיצרייך, תי לצאת ממצריו  זה כל כך עבד
הפסיקו להזיק לי, הפסיקו לעשות לי רע. אולי עכשיו הברכה 

 " תבוא אלי?

תברכו. אני רוצה שתרימו לא זו בלבד שת   וה' בפרשתנו אומר:
 "שתתחדשי!" – הים לשמים, תראו את הלבנה ותברכו אותיעינ

-לפעמים אני פוגשת נשים שהמקסימום שלהן הוא לרצות לא
השלב לא מספיק. ו תיעבדו  זה שלב ראשון, והוא אוקיי, לסבול. 

  כמה אנחנו מלאי ברכה.עד להבין,  :הבא

לא שיש לי  אני מאוד אוהבת את זה,ש השבוע הזמין אותי איש,
איש שרוצה שאני אהיה מתנת יום ההולדת  הרבה זמן לזה, אבל

אני יוצאת ) ארבעים. היא בת  היה לה יום הולדתשל אשתו. 
שגיל  ,. ולימדתי(�� סתםלא,  מקופסה גדולה...בהפתעה 

-מ"ינה. בינה זו ההבנה של דבר מתוך דבר. ארבעים הוא גיל הב   
כשאת בטוחה שאין יותר מה להוציא ממה שאת כבר  – "תוך  

 עדין, ממה שיש לך, תוציאי ברכה ענקית.ו, עושה

 
 ב', ג.  שיר השירים 1

אבל  ...אתן לא שמות לב, כי אתן כל כך תשושות ואמרתי לנשים:
ּה  :לך את המשפט הכי משונהמזמרים בערב שבת  נּו לָּ ִרי  -ּתְּ ִמּפְּ

ֶדיהָּ  ילדים, עכשיו חוגגים " :ולםאבא קורא לכתארו לעצמכן, ה 2. יָּ
נו  ָלה  לאמא. יאללה,  נו  ָלה  , : ת   ניין מה הוא הכין מע :ואת מחכה "!ת  
נו  ָלה  " לי. והוא אומר: כבר ?? מה זה. "מהעוגה שהיא אפתה ת  

 ...שהשקעת, שקנית, שהבאת משהוחשבתי 

  והגדולה שבברכות היא ההבנה שיש בך כל כך הרבה.

ודלי.  –מזל חודש שבט  יָּ לְּ ל ַמִים ִמּדָּ הברכה שלך כל כך עולה  3.ִיּזַ
על גדותיה, שאת יכולה לא רק להתברך, אלא להשקות את כל 

   4העולם.

 תהיי זושא.  היא: לה ביותרהברכה הגדואבל את לא מבינה ש

ֹוליהשבוע היה יום פטירתו של רבי  ניפ  והמשפט שהכי . זו ָשא מא 
בעולם הבא לא ישאלוני: 'מדוע לא היית משה  " איתו:מזוהה 
 רבנו?' 

 '"'מדוע לא היית זושא?  –אלא ישאלו 

הוא אחיו להיות זושא.  ,קשיםיותר אחד הדברים השלא תטעו. זה 
פלפלן מופלא ואיפה רבי  ו תורהענק, גדול בשל רבי אלימלך ה

 מוגבלאחיך הגאון עוקף אותך ואתה כזה גאון וכזה זושא, איפה. 
ולא רק זה, איך קשה להאמין שאין  !איך קשה להישאר זושאו

הרי כביכול, הוא הכי היה . "מדוע לא היית אלימלך"כלפיך תביעה 
 לא, לא מבקשים את זה ממך. רוצה להיות אלימלך. ו

אז במקומו היינו כל היום מסתכלים ברשתות החברתיות 
"איך היא מצליחה. איך היא רזה. איזה איש  מקסים יש  אומרים:ו

שכל אחת רוצה , זו קללת הדורלה. איך הילדים שלה מדוגמים". 
 . בל זה נורמלי, ככה הבן אדםאלהיות משהו אחר. 

 
 לא. ל"א, משלי 2
 במדבר כ"ד, ז.   3
 –מאמר א'  "מאמרי חודש שבט", בני יששכר",רבי צבי אלימלך מדינוב, " 4

 .מאמר החודש



 

 

שרק  ,זושא נותן את המסר הכי מדהים לדור המתוסכל הזהרבי ו
 . אתם לא מבינים, שרק מחכה לאישור וללייקלהתברך מחפש  

 ?" אלאלמה לא היית רבי אלימלך"לא ישאלו אותך  ,עלהמשל
לא הבנת איזו ברכה יש ? איך למה הלא היית את" :ישאלו אותך

 5?"בתוכך

ךָּ  ֶרכְּ ה ֲאבָּ ּמֶ ן ּבַ ן ִאילָּ שואלת הגמרא ועונה נפלא בברכה של ? ִאילָּ
ֶאה החודש הזה: ךָּ נָּ ֵהא ִצּלְּ יְּ ֶ הצל  הכל כך נא  יש לך, יש בך! – ש 

תּוִקיןדעת. ושלך ואת לא י ירֹוֶתיךָּ מְּ הּו ּפֵ יְּ ֶ יש בך,   הם מתוקים! – ש 
 יש בך!  

א מֹותךיהי רצון שתהיי...  –את יודעת מה , ֶאלָּ . "זושא"שתהיי  6.כ  
  ..כלומר, את.

  !הלוואי שנזכה להבין איזו ברכה זו

 בצוות העריכה: הדסה סאסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
למה לא היית ' – אם ישאלו אותי בשמים" ר' זושא היה רגיל לומר: 5

?' למה לא הייתי זושא' :אבל אם ישאלו אותי אדע מה להשיב. ?'אלימלך

 "יסתתמו טענותי.
ְכָךה', ע"ב: "תלמוד בבלי, תענית  6 ה ֲאָברֶּ ר ְלָך? ִאיָלן ִאיָלן בַּמֶּ  :ִאם אֹומַּ

יָך ְמתּוִקין' יְהּו פֵּירֹותֶּ יָך ְמתּוִקין', שֶּ י פֵּירֹותֶּ ה. 'ֲהרֵּ יְהֵּא ִצְלָך נָאֶּ י ִצְלָך ?' שֶּ ֲהרֵּ

ה יָך. 'נָאֶּ ְחתֶּ ת תַּ יִם עֹובֶּרֶּ ת הַּמַּ מַּ ְתהֵּא אַּ ת הַּמַּ ?' שֶּ מַּ י אַּ יָךֲהרֵּ ְחתֶּ ת תַּ  . יִם עֹובֶּרֶּ

ָלא נֹוְטִעין ִמְמָך , יְִהי ָרצֹון ,אֶּ ָכל נְִטיעֹות שֶּ  ."יְִהיּו ְכמֹוְתָך -שֶּ
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