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ִמְתלֵַּבט ֵּבין ַאיְפֹון לְׁשֹוֵדד יָם לַַחיְזָר לְלֹוֵחם ַסּיֶֶרת.

ַאָּתה יֹוֵדַע, ָהַרב, ָמה ֲאנִי ֲהכִי אֹוֵהב ְּבפּוִרים?

וַאי, ֵאיךְ יַָדְעָּת?

ֲאנִי ְמַקּוֶה ֶׁשַההֹוִרים ֶׁשּלִי יְַרׁשּו לָנּו ְקָצת יֹוֵתר. ַאָּבא ֶׁשּלִי הּוא 
רֹוֵפא ִׁשּנַיִם, ּכָכָה ֶׁשִאם יְִהיּו ְּבָעיֹות הּוא יּוכַל לֲַעזֹר. 

ָ, ָהַרב, לְגֵַּבי ַקְּפצֹונִים וְנַָּפִצים? ֲאנִי ּגָר ִּבְׁשכּונָה ֵּדי  ּוָמה ַּדְעְּתך
ְׁשֵקָטה ֲאָבל ּכְכָל ֶׁשּפּוִרים ִמְתָקֵרב ׁשֹוְמִעים ַהְרֵּבה קֹולֹות 
ֶׁשל ִּפיצּוִצים��. ּכַּנְִרֶאה יֵׁש ּפֹה ּכַָּמה יְלִָדים ֶׁשעוִֹׂשים ִאּמּונִים 

לְפּוִרים...

ָאז ָמה ֶאְפָׁשר לֲַעׂשֹות ִאם ָהיָה ַמָּמׁש ַרַעׁש וְִהְפַסְדִּתי ּכַָּמה 
ִמּלִים ֶׁשּלֹא ִהְצלְַחִּתי לְִׁשמַֹע ִמַּבַעל ַהּקֹוֵרא?

ּוָמה לְגֵַּבי ְׁשִתּיַת יַיִן ְּבפּוִרים? �� ָׁשַמְעִּתי ֶׁשּיֵׁש ִמְצוָה ֶׁשָּצִריךְ 
ַמָּמׁש לְִׁשּתֹות ַהְרֵּבה ּולְִהְׂשַּתּכֵר.

ֲאַחְׁשוֵרוֹׁש?

ָאז ָמה ַאָּתה רֹוֶצה לֹוַמר ָּבזֶה? לֹא לְִׁשּתֹות ְּבפּוִרים? ֲאָבל 
יֵׁש ִמְצוָה, לֹא?

ָּברּור. ֲאנִי ִמְתּכַּוֵן לְָהִביא ִׁשָּׁשה ִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות לֲַחֵבִרים טֹוִבים 
ֶׁשּלִי. ֲאנִי ָּבטּוַח ֶׁשֵהם ָמה זֶה יְִׂשְמחּו��.

יֵׁש יֶלֶד ֶאָחד ֶׁשהּוא ְּברֹגֶז ִאִּתי ּכְָבר ַהְרֵּבה זְַמן. ֶהֱעלְַבִּתי אֹותֹו 
ַּפַעם ְּבצּוָרה לֹא יָָפה ּוֵמָאז ִּבַּקְׁשִּתי ְסלִיָחה ּכַָּמה ְּפָעִמים ֲאָבל 
הּוא לֹא ִהְסּכִים לְִסלַֹח לִי. ַאָּתה חוֵֹׁשב ָׁשם ָאִביא לֹו ִמְׁשלֹוַח 

ָמנֹות זֶה יִגְרֹם לֹו לְַהְׁשלִים ִאִּתי? וְָהַרַעׁש ַהּזֶה ּגַם ַמְפִריַע לְִׁשמַֹע ֶאת ַהְּמגִּלָה. ָאִחי ַהּגָדֹול הּוא 
זֶה ֶׁשּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמגִּלָה ְּבֵבית ַהּכְנֶֶסת ֶׁשּלָנּו. ַּבָּׁשנָה ֶׁשָעְבָרה 
הּוא יָָצא ַמָּמׁש ָצרּוד ּכִי ָהיָה ָצִריךְ לְִצעֹק ִּבְׁשִביל לְִהְתּגֵַּבר 

ַעל ָהַרַעׁש.

ָׁשלֹום ָהַרב יֹונִי. קֹוְרִאים לִי ִּבנְיִָמין וֲַאנִי ֶּבן ֶעֶׂשר. ֶאְפָׁשר לְִׁשאֹל 
אֹוְתךָ ְׁשֵאלָה ֲחׁשּוָבה? ּכְָבר ּכַָּמה יִָמים ֲאנִי ִמְתלֵַּבט לְגֶַּביָה וְלֹא 

ָמָצאִתי ְּתׁשּוָבה. לְָמה לְִהְתַחֵּפׂש ְּבפּוִרים? ��

ָ. ַעל ֵאילּו ֶאְפָׁשרּויֹות  זֹו ְׁשֵאלָה נְֶהֶּדֶרת, ֲאָבל ַהְּתׁשּוָבה ְּתלּויָה ּבְך
ָחַׁשְבָּת?

ֵאּלּו ַרֲעיֹונֹות ְמַענְיְנִים. ּכְַדאי לְִהְתיֵַעץ ִעם ַאָּבא וְִאָּמא וְגַם לֲַחׁשֹב 
יַַחד ִאָּתם ָמה ּגֹוֵרם לִי לְִבחֹר ְּבכָל ַאַחת ֵמָהֶאְפָׁשרּויֹות, ָמה 
ֲאנִי יָכֹול לִלְמֹד ִמּזֶה ַעל ַעְצִמי ּוָמה ֲאנִי ְמַׁשֵּדר ְּבזֶה לְֵאּלּו 

ֶׁשרֹוִאים אֹוִתי.

ֲאנִי ְמנֵַחׁש: ֶאת ֲהִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות. ַאָּתה ּכְָבר חֹולֵם ַעל ּכָל 
ַהַּמְמַּתִּקים ֶׁשַאָּתה עֹוֵמד לְַקֵּבל.

ָ. ָאַמְרִּתי  ּכִי ּגַם ֲאנִי ָהיִיִתי ַּפַעם ֶּבן ֶעֶׂשר וְיֵׁש לִי ַהּיֹום יְלִָדים ְּבגִילְך
לֶָהם ֶׁשֲאנְַחנּו ְׂשֵמִחים ֶׁשֵהם ְמַקְּבלִים ִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות ְמתּוִקים 
ֵמֲחֵבִרים, ֲאָבל לֹא טֹוב לְַהגְזִים. ּכָל יֶלֶד יּוכַל לְִבחֹר ֲחִמָּׁשה 
ַמְמַּתִּקים וְלְִׁשמֹר לְַעצְמֹו וְֶאת ַהְּׁשָאר ֲאנְַחנּו אֹוְסִפים וְתֹוְרִמים 

לֲָענִּיִים.

יֵׁש ִמנְָהג לְַהְרִעיׁש ַּבּזְַמן ֶׁשּקֹוְרִאים ַּבְּמגִּלָה ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ׳ַהָּמן׳. 
ֲאָבל ָאסּור לְִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָחְמֵרי נֶֶפץ. זֶה ּגַם ַמְבִהיל ֲאנִָׁשים וְגַם 
ְמֻסּכָן. נְִתַקלְִּתי ּכְָבר ְּבִמְקִרים ֲעצּוִבים ֶׁשל יְלִָדים ֶׁשּנְִפְצעּו 

ְּבאֶֹפן ָחמּור ִּבגְלַל נַָּפִצים.

לְִקרֹא אֹוָתן ַעל ַהָּמקֹום ֵמַהֻחָּמׁש ֶׁשַאָּתה ַמֲחזִיק ַּבּיָד ּולְַהְמִׁשיךְ 
לְַהְקִׁשיב. ִאם ֶאְפָׁשר לְִמצֹא ָמקֹום ָקרֹוב יֹוֵתר לְַבַעל ַהּקֹוֵרא 

ָעִדיף.

ַיִן ְּתכּונָה ֶׁשהּוא  ּכָתּוב ַּבָּפסּוק ״יַיִן יְַׂשַּמח לְַבב ֱאנוֹׁש״. יֵׁש לַּי
עוֶֹׂשה ַהְרּגָָׁשה טֹוָבה ּוְמַׂשֵּמַח. ִמַּצד ֵׁשנִי, ּכְֶׁשָאָדם ַמגְזִים ִאּתֹו 
הּוא ָעלּול לְַאֵּבד ֶאת ַהְּׁשלִיָטה ַעל ַהִהְתנֲַהגּות ֶׁשּלֹו וְלֲַעׂשֹות 
ְּדָבִרים ֶׁשַאַחר ּכָךְ יְִתָחֵרט ֲעלֵיֶהם. ַאָּתה זֹוכֵר ִמי ְּבתֹוָרה ָׁשָתה 

יַיִן יֹוֵתר ִמַּדי?

נָכֹון, ּכָךְ ְמֻסָּפר ַּבְּמגִּלָה ּוִבגְלַל ַהְּׁשִתּיָה ַהֻּמגְזֶֶמת ֶׁשּלֹו, הֹוִפיַע 
ֶאְצלֹו ָהַרֲעיֹון ַהַּמֲעלִיב לְַהִּציג ֶאת ִאְׁשּתֹו לְַרֲאוָה לְֵעינֵי ּכֻּלָם. 
ֲאָבל עֹוד ַהְרֵּבה ָׁשנִים קֶֹדם, ּכְָבר ַּבּתֹוָרה, ְּבֵסֶפר ְּבֵראִׁשית 
ְמֻסָּפר ּגַם ַעל נַֹח וְגַם ַעל לֹוט ֶׁשִהְׁשַּתּכְרּו וְזֶה הֹוִביל אֹוָתם 

לְִדָבִרים לֹא טֹוִבים.

ְּבוַַּדאי ֶׁשָּצִריךְ לְִׂשמַֹח ְּבפּוִרים, ֲאָבל ְׁשִתּיָה ְמֻרָּבה ֶׁשל יַיִן לֹא 
ַמְתִאיָמה לִילִָדים. ֲאנִי ַמִּציַע ֶׁשִאם ְּבִקּדּוׁש ְּבַׁשָּבת נֹוֲהגִים 
ֶאְצלְכֶם ַּבַּביִת ֶׁשּכָל ֶאָחד טֹוֵעם ֵמַהּיַיִן, ָאז ְּבפּוִרים ַּתֲעֶׂשה 
ְׁשֵּתי ְטִעימֹות. ֲאָבל ֶאת ִעַּקר ַהַּמֲאָמץ ַּתְׁשִקיַע ְּבלְִׂשמַֹח וְגַם 

לְַׂשֵּמַח ֲאֵחִרים.

ֲאנִי ְמָתֵאר לְַעְצִמי, ֲאָבל ַּדע לְךָ ֶׁשַהּכֹוַח ַהּגָדֹול ֶׁשל ִמְׁשלֹוַח 
ָמנֹות הּוא לָאו ַּדוְָקא לְגֵַּבי ֵאּלּו ֶׁשֵהם ּגַם ּכָכָה ֲחֵבִרים טֹוִבים 
ֶׁשּלָנּו. ָׁשוֶה לְִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּכֹוַח ַהּגָדֹול ֶׁשל ַהִּמְצוָה ַהּזֹו ּכְֵדי לְַחֵּבר 
ֶאת ַהּלֵב ֶׁשּלָנּו לְִמי ֶׁשְּקָצת ִהְתַרֵחק ֵמִאָּתנּו. אֹו ֶׁשהּוא ּבֹוֵדד 

וְָעצּוב וְַהִּמְׁשלֹוַח ֶׁשּלָנּו יְַׂשַּמח ַאּוָתֹו.

ֲאנִי לֹא יֹוֵדַע, ֲאָבל ָׁשוֶה לְנַּסֹות. ָּתכִין לֹו ִמְׁשלֹוַח יֶָפה ִעם ִמכְָּתב 
ֶׁשּבֹו ִּתְרׁשֹם ֶׁשַאָּתה ֶּבֱאֶמת ִמצְַטֵער ַעל ָמה ֶׁשָהיָה וְֶׁשִּתְׂשַמח 
ֶׁשִּתְהיּו ׁשּוב ֲחֵבִרים. אּולַי ִּבזְכּות ּפּוִרים ַהּלֵב ֶׁשּלֹו יִָּפַתח וְהּוא 

יְַסּכִים לְִסלַֹח ַעל ָמה ֶׁשָהיָה וְֶׁשַּתְחזְרּו לְִהיֹות ֲחֵבִרים. ֵחלֶק  לְִׁשמַֹע  לֹא  לֲַאנִָׁשים  ּגֹוֵרם  זֶה  ְּבָעיָה:  ְּבזֶה עֹוד  וְיֵׁש 
ֵמַהְּקִריָאה וְָאז ֵהם לֹא יֹוְצִאים יְֵדי חֹוָבה ְּבִמְצוַת ְׁשִמיַעת 

ַהְּמגִּלָה.
ּכָל ַהּיְלִָדים ֻמזְָמנִים לִַּמְׁשָּדר ַהֶּמְרּכָזִי לְפּוִרים ִעם 

ָהַרב יֹונִי ּוִבּתֹו ַטלְיָה לִָביא
ְּביֹום ֵׁשנִי, יג' ֲאָדר ְּבָׁשָעה 11:00. ִסּפּוִרים, ִחידֹות 

וְַהְפָּתעֹות ��. ֵהָרְׁשמּו ַעכְָׁשו:

י׳ באדר ה׳תשפ״ג | 18


