
המחשבות  את  'לגזור'  ַמתחילים  ער:  הׂשֵ
גבולות,  שֵיש  הילד  את  ללמד  הּפרועות, 
לעׂשות:  מותר  שחושבים  מה  כל  ושלא 
לעׂשות  חָייבים  וֵחלק  מּותר  מעט  ָאסור,  הרּבה 
אות  הּפֵ מַסמלות  וחָייבים  שמּותר  מה  (את 

הראש).  שבִציֵדי 
עוׂשים  לא  לָבנות  ָלמה  ִתשאלו,  עכשיו 

בנות  אצל  גם  ּובכן,  חינוך?  גיל  אינו  שלוש  גיל  אצָלן  ַחָלֶקה? 
הסוערות  ערות  שהַהׁשְ שהֲחָשש  אלא  חינוך,  גיל  הוא  שלוש  גיל 
יותר.  הרּבה  קָטן  נים  הּבָ אצל  כמו  מסּוּכנות  להיות  ַיהפכו  שלהן 
צריך  פחות  ולכן  לאלימות,  פחות  נוטות  יותר,  עדינות  נות  ּבָ
לא  לכן  ֵמראשן.  השופעות  המחשבות  כל  את  לתקן  להקּפיד 
כשִאישה  יותר,  מאּוחר  גיל  ּבְ רק  כלל.  ׂשערן  את  לגזוז  חָייבים 
התורה)  על  שְמבּוָססים  היהדות  של  (הדינים  הֲהָלָכה  ִמתחֶתנת, 
עצמה  את  לַהקדיש  כדי  ערות  הׂשְ את  לַכסות  אותה  מחֶייבת 

לבעלה. רגע  ֵמאותו 
ְמנּוִסי  נִיר  ּכָתַב: 

שָלֹוש  ּבְנֵי  יְלִָדים  לְַסּפֵר  ָקדּום  יְהּוִדי  ִמנְָהג  ַעל 
ּבְַחיֵיֶהם ָהִראשֹונָה  ּבַַּפַעם 

ַחָלֶקה

ֱה
שָאּול ֵמיַרב  ִאייְָרה: 

ר־ ּבַ ִשְמעֹון  רּבי  של  (הֶקבר)  'ִציּון'  ּבַ פעם  ִייתם 
ֶעׂשרות  ֹעומר  ּבָ ל"ג  יום  ּבְ ֵמירֹון?  ַהר  ּבְ יֹוַחאי 
ִשמעֹון,  רּבי  של  ה'ִהילּוָלה'  את  ָשם  חוגגים  ֲאָלפים 
ֶשנוסע  מי  יכול  הרגילים  השנה  ימות  ִבּ גם  אבל 
שֵלמות  חות  משּפָ ּוְמיּוחד:  יֶפה  מחֶזה  לראות  לָשם 
אזור  ּבָ ִלְבָנם  השלישי  ההּוֶלדת  יום  את  ַלחגוג  ַלמקום  עולות 

הציּון.  ְסביב 
של  ער  הׂשֵ המסיּבה  תחילת  ּבִ רגילה:  ְמסיּבה  זו  אין  ואולם 
שלו  ער  הׂשֵ ּוְבסֹופּה  ַילדה,  של  כמו  ארוך־ארוך  מחה  הׂשִ על  ּבַ
את  מַסּפרים  המסיּבה  אמצע  ּבְ כן,  ילד.  של  ער  ׂשֵ קָצר־קָצר, 
ּכזאת  חגיגית  ִתסּפורת  הִראשונה!  עם  ּפַ ּבַ השלוש  בן  הפעֹוט 
בני  וכל  אמצע,  ּבָ עומד  הילד  אֵחר:  מקום  שום  ּבְ ִתראו  לא 
ְקוּוצת  וגוזזים  זה  אחר  זה  אליו  ניָגשים  והמּוזמנים  המשּפחה 
אות  ּפֵ קצת  לַהשאיר  להקּפיד  צריך  ערותיו.  ׂשַ ֵמַרֲעַמת  ער  ׂשֵ

ארּוּכות.  אות  ּפֵ להשאיר  הנוהגים  ויש  הראש,  בִצֵדי 
בִייִדיש,  ֵשם  גם  לה  יש  'ַחָלֶקה'.  נקֵראת  זו  מיּוחדת  תסּפורת 
ֵשֵרִניש. הַחָלֶקה הוא ִמנָהג יהודי  אבל קֶשה יותר ַלֲהגות אותו: אּוּפְ
לצֵיין  כדי  אותו  מַקְיימות  הֵעדֹות  ִמּכל  רּבות  ּומשּפחות  קדום, 
נקרא  והוא  ַיהדות  ּבַ חשּוב  גיל  הוא  שלוש  גיל  שלוש.  גיל  את 
ַמתחילים  נים  הּבָ ֶשּבו  הגיל  זהו  חינוך':  'גיל 
לחֵנך  ַמתחילים  כללי  ּוְבאוֶפן  תורה,  ללמוד 
על  ּולהקּפיד  הִמצוֹות  את  לקֵיים  הילדים  את 
אוהבים  רּבים  כי  אף  ּומּותר.  שָאסור  מה  כל 
אין  ֵמירון,  הר  ּבְ ַדווקא  הַחָלֶקה  את  לעׂשות 
האנשים  ורוב  הִמנהג,  של  העיקרי  הֵחלק  זה 

ָבתיהם.  ּבְ הַחָלֶקה  את  עוׂשים 

של  לׂשערו  נותנים  ָלמה  הַחָלֶקה?  מנהג  של  ַמשמעותו  מה 
אותו  מַסּפרים  ואז  תמימות,  שנים  שלוש  רא  ּפֶ לצמוח  הבן 

הראשונה? עם  ּפַ ּבַ
שֵאין  בתורה  כתוב  ֵמהתורה:  ִמצָווה  ּבְ קשור  ֶאחד  ר  ֶהסּבֵ
אלא  שלו,  הראשונות  השנים  שלוש  משך  ּבְ רי  ּפְ ֵמעץ  ֶלאכול 
הצומח  ער  והׂשֵ עץ,  כמו  הוא  האדם  הרביעית.  ֵמהשנה  רק 
ערות  הׂשְ את  לגזוז  אין  לכן  העץ.  פרי  כמו  הוא  ראשו  על 

שלוש.  גיל  עד 
בין  הֶקשר  את  המסּביר  יותר,  עמוק  נוסף,  פירוש  ישנו  אבל 

החינוך.  התחלת  לבין  הראשונה  התסּפורת 
החיים  בעֵלי  אצל  האדם?  בֵני  של  ער  הׂשֵ את  מַייֵחד  מה 
ואילו  יחסית,  קָצר  והוא  הגוף  כל  על  גֵדל  להם)  יש  (אם  ער  הׂשֵ
ִמתאֵרך  והוא  הראש,  על  ז  ִמתרּכֵ ער  הׂשֵ כל  כמעט  האדם  אצל 
החיות?  לעומת  האדם  את  מַייֵחד  עוד  מה  הזמן.  כל  ּומתאֵרך 
ַמעלות  אלו  עּובדות  ראש.  ּבָ הן  גם  זות  המרּוּכָ מובן,  ּכַ הַמחשבות 
די  להן  שֵאין  ַמחשבות  מין  כמו  הן  ערות  שהׂשְ ִציורי:  ַרעיון 

החּוצה.  וגולשות  ְגדותיהן  על  עולות  הן  ולכן  ראש,  ּבָ מקום 
ערות'.  'ׂשְ מילה  ּבַ גם  משתקפת  והיא  מַשעַשעת,  ַמחשבה  זו 
ַמחשבות.  ירושּה  שּפֵ ערות',  'ַהׁשְ ַלמילה  דומה  ערות'  'ׂשְ המילה 
המילים  ְשלוש  את  רים  כֶשמַחּבְ 'ְסערות'.  כמו  נשַמעת  גם  והיא 
הן  ולכן  סוערות,  ערות  ַהׁשְ הן  ערות  שהׂשְ להגיד  אפשר  האֶלה 

ֵמהראש.  החוצה  פורצות 
ערות  ַלׂשְ לתת  המנהג  את  יותר  קצת  להבין  אפשר  עכשיו 
גיל  כאמור,  אותן.  ר  לסּפֵ להתחיל  אז  ורק   3 גיל  עד  לצמוח 
כמעט  לילד  מותר  שלוש  גיל  עד  ולכן  חינוך',  'גיל  הוא  שלוש 
שהוא  מה  ּולהגיד  רוֶצה  שהוא  מה  לעׂשות  לו  מותר  הכול: 
שלוש  גיל  עד  ער:  הֵשׂ הֲאָרכת  שמַסֶמלת  מה  דיוק  ּבְ זה  רוֶצה. 
גבולות.  בלי  לשּפֹוע  הילד  של  הסוערות  המחשבות  לכל  נותנים 

'מּופרע'. קצת  להיות  ַלילד  שמּותר  מסֵמל  הפרוע  ער  הׂשֵ
הילד:  את  לחֵנך  ּוַמתחילים  נגמר  הזה  החופש  שלוש  מגיל 
תגיד  תחטוף,  אל  הצעצוע,  על  ַלֲאחותָך  תַווֵתר  יֶפה,  ִתתנֵהג 
גזיזת  שמַסמלת  מה  זה  ועוד.  ועוד  יֶפה  לא  ר  תדּבֵ אל  תוָדה, 
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