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ָהַרב יֹונִי. ֵאיךְ ְמַתְּקנִים ׁשֹוָפר ְמֻקלְָקל? ��

נָכֹון, ֵאיךְ יַָדְעָּת?

ּוָמה ַהִּסָּבה ֶׁשּתֹוְקִעים ְּבׁשֹוָפר? נָכֹון ֶׁשּיֵׁש לֹו קֹול ָחזָק ֲאָבל הּוא 
לֹא ּכָזֶה נִָעים. ִאי ֶאְפָׁשר ָהיָה לְִמצֹא ַמֶּׁשהּו יֹוֵתר יֶָפה? נַּגִיד, 

ְקלִָרינֵט. ֲאחֹוִתי, אֹוִרית, ְמנַּגֶנֶת ְּבזֶה ַמָּמׁש ַמְדִהים.

וְלָָּמה ַהִּמְׁשָּפט ַּדוְָקא ַּבּיֹום ַהּזֶה?

ִּבגְלַל זֶה אֹוכְלִים ּבֹו ּכָל ִמינֵי ְּדָבִרים ְמתּוִקים ּוְטִעיִמים, ּכְמֹו 
ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש �� וְִרּמֹון?

רֹאׁש ַהָּׁשנָה הּוא יֹום ֶאָחד, ּכְמֹו ַׁשָּבת?

אּוף. ִקּוִיִתי ֶׁשּיְִהיֶה לִי ֵּתרּוץ טֹוב לְִהְתַחֵּמק ִמִּמְקלַַחת ��. לֹא 
ְמַׁשּנֶה, ֲאנִי ּכְָבר ֶאֱחׁשֹב ַעל ֵּתרּוץ ַאֵחר. וְִאם ּכְָבר ְמַדְּבִרים 
ַעל ַמיִם – זֶה נָכֹון ֶׁשְּברֹאׁש ַהָּׁשנָה הֹולְכִים לְנָָהר ָּדגִים לֲַעׂשֹות 

׳ֶׁשּלִיךְ׳? ֲאנִי ּגָר ִּבְבֵאר-ֶׁשַבע וְֵאין ׁשּום נָָהר ַּבְּסִביָבה.

וואו, זֶה נְִׁשַמע ְמַענְיֵן. ֲאנִי ַמָּמׁש ְמַחּכֶה לְרֹאׁש ַהָּׁשנָה ֲאָבל 
נְִרֶאה לִי ֶׁשַאֲחֵרי יֹוַמיִם ֶׁשָּבֶהם ְּבִעָּקר ִמְתַּפּלְלִים וְאֹוכְלִים 

ְסעּודֹות ְׁשֵמנֹות, ֲאנִי ֵאֵצא ֵמַהַחג ַהּזֶה ַמָּמׁש ְמֻפָּצץ...

ּוָמה לְגֵַּבי לְִהְתַקּלֵַח?

וואי, ִמְׁשָּפט זֶה ָּדָבר ַמְפִחיד. ָמה יְִקֶרה ִאם יְִתָּבֵרר ֶׁשָעִׂשינּו 
יֹוֵתר ִמַּדי ֲעֵברֹות ּונְַקֵּבל עֹנֶׁש ָחמּור? ��

לְָאח ֶׁשּלִי, ִמיכֵָאל, ָהיָה לְִפנֵי ּכַָּמה ֳחָדִׁשים ַּבר ִמצְוָה. ַסָּבא ַחּיִים 
ָקנָה לֹו בַמָּתנָה ׁשֹוָפר. ַהּיֹום לַָמְדנּו ַּבּכִָּתה ַעל ַהִּמְצוָה לְִתקַֹע 
ְּבׁשֹוָפר ְּברֹאׁש ַהָּׁשנָה וְַעל ַהּקֹולֹות ַהְּמיָֻחִדים ֶׁשּלֹו: ְּתִקיָעה, 
ְׁשָבִרים, ְּתרּוָעה, וְָרִציִתי ְמאֹוד לְנַּסֹות ְּבַעצְִמי. ָאז לַָקְחִּתי ֶאת 
ַהּׁשֹוָפר וְנַָׁשְפִּתי ְּבכָל ַהּכֹוַח. יָָצא ִמֶּמּנּו קֹול מּוזָר ��, ַמָּמׁש לֹא 

ּכְמֹו ֶׁשָאמּור לְִהיֹות. ּכְִאּלּו ַמֶּׁשהּו לֹא עֹוֵבד ָׁשם.

ְמֻקלְָקל? ָמה ָקָרה לֹו?

ְּברֹאׁש ַהָּׁשנָה ֲאנְַחנּו זֹוכְִרים ֶׂשה׳ הּוא ֶמלֶךְ ָהעֹולָם. הּוא ָּבָרא 
אֹותֹו ּוֵמָאז וְַעד ַהּיֹום ְמנֵַהל אֹותֹו ְּבָחכְָמה. ְּתִקיַעת ַהּׁשֹוָפר 

ִהיא ּכְמֹו ַהכְָרזָה ֲחגִיגִית: ״יְִחי ַהֶּמלֶךְ״.

ְ, ִהיא ּגַם ַמזְּכִיָרה ֶאת זְכּותֹו ֶׁשל ַאבְָרָהם ָאִבינּו ַהַּצִּדיק  נֹוָסף לְכָך
ֶׁשִּקּיֵם ֶאת ִמצְוַת ה׳ וְלַָקח ֶאת ְּבנֹו לְ׳ֲעֵקַדת יִצְָחק׳. ּבַּסֹוף נֱֶאַמר 
לֹו לְַהְקִריב ַאיִל ּבְִמקֹומֹו, וְזֶכֶר לְכָךְ ָאנּו ְמכִינִים ׁשֹוָפר ִמֶּקֶרן ֶׁשל 
ַאיִל. ָּברֹאׁש ַהָּׁשנָה, ַהּיֹום שּבֹו ָאנּו עֹוְמִדים לְִפנֵי ה׳ לְִמְׁשָּפט 
ַעל ַמֲעֵׂשינּו, ָאנּו רֹוִצים לְַהזְּכִיר ֶאת ַהּזְכּות ֶׁשל ַאְבָרָהם וְלָכֵן 

ּתֹוְקִעים ְּבׁשֹוָפר.

ְׁשֵאלָה ְמֻצּיֶנֶת. ָחזָ״ל ְמגַּלִים לָנּו ֶׁשְּברֹאׁש ַהָּׁשנָה לְִפנֵי ַאלְֵפי 
ָׁשנִים נְִבָרא ָהָאָדם - ָהִאיׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשָהיָה ָּבעֹולָם. ּוֵמָאז ְּבכָל 
ַּפַעם ֶׁשַּמּגִיַע ַהַּתֲאִריךְ ַהּזֶה, צִָריךְ לְִבּדֹק ֵמָחָדׁש ֵאיךְ ִמְתנֲַהגִים 
ְּבנֵי ָהָאָדם וְַהִאם ַמּגִיַע לֶָהם לְַקֵּבל ְּבַמָּתנָה עֹוד ָׁשנָה ֲחָדָׁשה.

ְּברֹאׁש ַהָּׁשנָה עֹוְרכִים ְסעּוָדה ֲחגִיגִית וְעוִֹׂשים ָּבּה ּכָל ִמינֵי 
׳ִסיָמנִים׳ טֹוִבים. לְָמָׁשל, אֹוכְלִים רֹאׁש ֶׁשל ָּדג לְִסיַמן ֶׁש״נְִהיֶה 
לָרֹאׁש וְלֹא לְזַּנֵב״, ּכְלֹוַמר, נְִהיֶה מֹוִבילִים ּוַמנְִהיגִים וְלֹא נִגְָרִרים 
ּוֻמְׁשָּפִעים. אֹו ַּתּפּוַח ִּבְדַבׁש לְִסיָמן ֶׁשִּתְהיֶה ֵׁשנָה ְמתּוָקה, 
וְִרּמֹון ֶׁשּיְִרּבּו ַהּזְכּויֹות ֶׁשּלָנּו ּכְמֹו ַהּגְַרִעינִים ָהַרִּבים ֶׁשּיֵׁש ְּבִרּמֹון.

לֹא. ְׁשנֵי יִָמים צְמּוִדים ֶׁשל ַחג. ּגַם ַּבַחג נְִמנִָעים ִמּלְַהְדלִיק אֹור 
אֹו לִנְסַֹע, ּכְמֹו ְּבַׁשָּבת. ֲאָבל יֵׁש ָּדָבר ֶאָחד ַּמְבִּדיל ֵּבינֵיֶהם: ַּבַחג 
ֻמָּתר לְַבֵּׁשל. וְלָכֵן, ִאם רֹוִצים לִכְבֹוד ְסעּוַדת רֹאׁש ַהָּׁשנָה אֹכֶל 
ָטִעים ֶׁשהּוכַן ַעכְָׁשו, ֶאְפָׁשר לְַהְדלִיק ְּבֶעֶרב ַהַחג נֵר ְמיָֻחד 
ֶׁשּיְִדלֹק ַהְרֵּבה זְַמן ּולְִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֵאׁש ֶׁשּלֹו ּכְֵדי לְַהְדלִיק ֶאת 

ַהּכִיַריִם ּולְַבֵּׁשל ַּבַחג אֹכֶל ָטִרי לְִסעּוָדה.

לֹא ׳ֶׁשּלִיךְ׳ ֶאּלָא ׳ַּתְׁשלִיךְ׳, וְִאם ֵאין נָָהר הֹולְכִים לְָמקֹום ַאֵחר 
ֶׁשל ַמיִם, ּכְמֹו ְּבֵרכָה וְכַּדֹוֶמה. ָאנּו ִמְתַּפּלְלִים ָׁשם לָּה׳ ֶׁשּיְִסלַח 
ַעל ֲחָטֵאינּו ּוְמנֲַעִרים ֶאת ַהּכִיִסים ּכְִאּלּו ֲאנְַחנּו ְמרֹוְקנִים אֹוָתם 

וְנְִפָטִרים ִמּכָל ַהֲחָטִאים.

ָאז ֵאיזֶה ַמּזָל ֶׁשּלְָמֳחָרת רֹאׁש ַהָּׁשנָה יֵׁש יֹום ֶׁשל צֹום.

׳צֹום ּגְַדלְיָה׳ ּכִי ַּבּיֹום ַהּזֶה נֱֶהַרג ּגְַדלְיָה ֶּבן ֲאִחיָקם ֶׁשָהיָה ַהַּמנְִהיג 
ֶׁשל ַהּיְהּוִדים ֶׁשּנֹוְתרּו ָּבָאֶרץ ַאֲחֵרי ֶׁשּנֱֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ַאֲחֵרי 
מֹותֹו ֶׁשל ּגְַדלְיָה ִהְתַּפּזְרּו ְׁשָאר ַהּיְהּוִדים וְָהָאֶרץ נְִׁשֲאָרה 
ׁשֹוֵמָמה, וְלָכֵן זֶהּו יֹום ָעצּוב וְַהְּמֻבּגִָרים נֹוֲהגִים לָצּום ּבֹו. ִאם 
ִּתְרֶצה ָׁשַאל ֶאת ַאָּבא וְִאָּמא ִאם יְַרׁשּו לְךָ לְִהְצָטֵרף לַּצֹום 

לְכַָּמה ָׁשעֹות.

ְּבכָל אֶֹפן, ּכְַדאי לְנֵַּצל ֵהיֵטב ֶאת ַהּיִָמים ַהְמיָֻחִדים ֶׁשעֹוד נֹוְתרּו 
ַעד ַהַחג ּכְֵדי לְִהְתּכֹונֵן ֵאלָיו, לְִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲאִמיַרת ְסלִיחֹות 
וְלֲַחׁשֹב ֵאיךְ ֶאְפָׁשר לְַׁשֵּפר ֶאת ַהַּמֲעִׂשים וְלְִהיֹות טֹוִבים יֹוֵתר 

ַּבָּׁשנָה ַהֲחָדָׁשה.

ִאם ַהַּמיִם ַּבִּמְקלַַחת ֶׁשּלָכֶם ֻחְּממּו ַעל יְֵדי ּדּוד ֶׁשֶמׁש אֹו ּדּוד 
ַחְׁשַמל ִעם ְׁשעֹון ַׁשָּבת )ְּתַבֵּקׁש ֵמַאָּבא אֹו ִאָּמא ֶׁשּיְַסִּבירּו לְךָ 
ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבינֵיֶהם( -  ֻמַּתר לְִהְתַקּלֵַח ָּבֶהם ּבַַחג ּבְַמיִם ַחִּמים.

לְַמּזָלֵנּו, ַהּׁשֹוֵפט הּוא ּגַם ַאָּבא ֶׁשּלָנּו, ּכְמֹו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ּבְִתִפּלָה 
׳ָאִבינּו ַמלְּכֵנּו׳, וְהּוא אֹוֵהב אֹוָתנּו ּוְמַרֵחם ָעלֵינּו. ה׳ ּגַם לִֵּמד 
אֹוָתנּו ֶׁשִּמי ֶׁשָּטָעה וְָחָטא יָכֹול לְַתֵּקן וְלֲַחזֹר ִּבְתׁשּוָבה וְזֶה ָּדָבר 

ְמאֹוד ְמַׂשֵּמַח.

יָכֹול לְִהיֹות ֶׁשָּפׁשּוט נַָׁשְפָּת ּבֹו ּכְמֹו ְּבַמְׁשרֹוִקית?

נִַחְׁשִּתי...ִּתְרֶאה, ָּברּור ֶׁשּכָךְ זֶה לֹא יֲַעבֹד. יֵׁש ֶּדֶרךְ ְמיֶֻחֶדת 
לְִתקַֹע ַּבּׁשֹוָפר וְצִָריךְ ּגַם לְִהְתַאֵּמן ַעל ּכָךְ ּולְַחּזֵק ֶאת ַהְּׁשִריִרים 
ִּבְׂשָפַתיִם. ִאם ַאָּבא ֶׁשּלְךָ יֹוֵדַע לְִתקַֹע – ַּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשּיְלֵַּמד 

.ָ אֹוְתך

ּכָל ַהּיְלִָדים ֻמזְָמנִים לְִמְפּגָׁש ְמיָֻחד ְּבזּום לְִקַראת 
ראש השנה ִעם ָהַרב יֹונִי ּוִבּתֹו ַטלְיָה לִָביא.

ִסּפּוִרים, ִחידֹות וְַהְפָּתעֹות ��. 
ֵהָרְׁשמּו ַעכְָׁשו, ִמְסַּפר ַהְּמקֹומֹות ֻמגְָּבל:


