ספֵּר יְלָדִים בְּנ ֵי שָלוֹש
מנְהָג יְהוּדִי קָ דוּם ל ְ ַ
עַל ִ
חיֵיהֶם
פּעַם הִָראשוֹנ ָה בְּ ַ
בַּ ַ

ַחלֶָקה
כָּתַב :נ ִיר מְנוּסִי

ה
ֱ

אִייְָרה :מֵיַרב שָאוּל

)הקבר( של רבּ י ִש ְמעוֹ ן ַּבר־
יִ יתם פעם ַּב'צִ י ּון' ֶ
יוֹ ַחאי ְּב ַהר ֵמירוֹ ן? ְּביום ל"ג ָּבעֹומר ֶעשׂ רות
ה'הילוּלָ ה' של רבּ י ִשמעוֹ ן,
ֲאלָ פים חוגגים ָשם את ִ
אבל גם ִּבימות השנה הרגילים יכול מי ֶשנוסע
משפחות שלֵ מות
ָּ
לשם לראות מחזֶ ה יפֶ ה ּו ְמי ּוחד:
ָ
עולות לַ מקום לַ חגוג את יום הה ּולֶ דת השלישי לִ ְבנָ ם ָּבאזור
ְסביב הצי ּון.
ואולם אין זו ְמסיבּ ה רגילהִּ :בתחילת המסיבּ ה השֵׂ ער של
פה השֵׂ ער שלו
ַּבעל השִׂ מחה ארוך־ארוך כמו של יַ לדה ,ו ְּבסוֹ ּ
מס ּפרים את
קצָ ר־קצָ ר ,שֵׂ ער של ילד .כןְּ ,באמצע המסיבּ ה ַ
ספורת חגיגית כּ זאת
הראשונה! ִת ּ
הפעוֹ ט בן השלוש ַּב ּ ַפעם ִ
אחר :הילד עומד ָּבאמצע ,וכל בני
לא ִתראו ְּבשום מקום ֵ
המשפחה והמוּזמנים ניגָ שים אליו זה אחר זה וגוזזים ְקווּצת
ּ
להשאיר קצת ּ ֵפאות
להקפיד ַ
ּ
שֵׂ ער ֵמ ַר ֲע ַמת שַׂ ערותיו .צריך
בצִ ֵדי הראש ,ויש הנוהגים להשאיר ּ ֵפאות ארוּכּ ות.
נקראת ַ'חלָ ֶקה' .יש לה גם ֵשם ביִ ִידיש,
תספורת מיוּחדת זו ֵ
ּ
קשה יותר לַ ֲהגות אותו :או ּ ְּפ ֵש ֵרנִ ישַ .
אבל ֶ
נהג יהודי
החלָ ֶקה הוא ִמ ָ
מקיְ ימות אותו כדי לציֵ ין
העדוֹ ת ַ
ּמשפחות רבּ ות ִמכּ ל ֵ
קדום ,ו ּ
את גיל שלוש .גיל שלוש הוא גיל חשוּב ַּביַ הדות והוא נקרא
הבנים ַמתחילים
'גיל חינוך' :זהו הגיל ֶשבּ ו ָּ
ללמוד תורה ,ו ְּבאופֶ ן כללי ַמתחילים לחנֵ ך
ּלהקפיד על
המצווֹ ת ו ּ
את הילדים לקיֵ ים את ִ
שאסור וּמוּתר .אף כי רבּ ים אוהבים
כל מה ָ
החלָ ֶקה ַדווקא ְּבהר ֵמירון ,אין
לעשׂ ות את ַ
עמוד
המנהג ,ורוב האנשים
החלק העיקרי של ִ
זה ֵ
מספר
החלָ ֶקה ְּב ָבתיהם.
עושׂ ים את ַ
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החלָ ֶקה? לָ מה נותנים לשׂ ערו של
מה ַמשמעותו של מנהג ַ
מס ּפרים אותו
הבן לצמוח ּ ֶפרא שלוש שנים תמימות ,ואז ַ
ַּב ּ ַפעם הראשונה?
שאין
סבר ֶאחד קשור ְּב ִמצוָ וה ֵמהתורה :כתוב בתורה ֵ
ֶה ֵּ
לֶ אכול ֵמעץ ּ ְפרי ְּבמשך שלוש השנים הראשונות שלו ,אלא
רק ֵמהשנה הרביעית .האדם הוא כמו עץ ,והשֵׂ ער הצומח
על ראשו הוא כמו פרי העץ .לכן אין לגזוז את השְׂ ערות
עד גיל שלוש.
הקשר בין
אבל ישנו פירוש נוסף ,עמוק יותר ,המסבּ יר את ֶ
התספורת הראשונה לבין התחלת החינוך.
ּ
מה מיַ ֵיחד את השֵׂ ער של בנֵ י האדם? אצל בעלֵ י החיים
השֵׂ ער )אם יש להם( ֵגדל על כל הגוף והוא קצָ ר יחסית ,ואילו
תארך
תרכז על הראש ,והוא ִמ ֵ
אצל האדם כמעט כל השֵׂ ער ִמ ֵּ
ו ֵ
ּמתארך כל הזמן .מה עוד מיַ ֵיחד את האדם לעומת החיות?
המחשבות ַּכמובן ,המרו ָּּכזות גם הן ָּבראש .עוּבדות אלו ַמעלות
ַ
שאין להן די
ַרעיון צִ יורי :שהשְׂ ערות הן כמו מין ַמחשבות ֵ

מקום ָּבראש ,ולכן הן עולות על גְ דותיהן וגולשות החוּצה.
עשעת ,והיא משתקפת גם ַּבמילה 'שְׂ ערות'.
מש ַ
זו ַמחשבה ַ
ּ
שפ
המילה 'שְׂ ערות' דומה לַ מילה ַ'ה ׁ ְשערות'ֵ ּ ,
ירושה ַמחשבות.
מח ְּברים את ְשלוש המילים
כש ַ
נשמעת כמו ְ'סערות'ֶ .
והיא גם ַ
האלֶ ה אפשר להגיד שהשְׂ ערות הן ַה ׁ ְשערות סוערות ,ולכן הן
פורצות החוצה ֵמהראש.
עכשיו אפשר להבין קצת יותר את המנהג לתת לַ שְׂ ערות
לספר אותן .כאמור ,גיל
לצמוח עד גיל  3ורק אז להתחיל ּ ֵ
שלוש הוא 'גיל חינוך' ,ולכן עד גיל שלוש מותר לילד כמעט
הכול :מותר לו לעשׂ ות מה שהוא רוצֶ ה וּלהגיד מה שהוא
השער :עד גיל שלוש
הא ָרכת ֵ ׂ
שמס ֶמלת ֲ
ַ
רוצֶ ה .זה ְּבדיוק מה
לשפוֹ ע בלי גבולות.
נותנים לכל המחשבות הסוערות של הילד ּ
מסמל שמוּתר לַ ילד להיות קצת 'מוּפרע'.
ֵ
השֵׂ ער הפרוע
מגיל שלוש החופש הזה נגמר ו ַּמתחילים לחנֵ ך את הילד:
תנהג יפֶ ה ,תוַ ֵותר לַ ֲא ָ
חותך על הצעצוע ,אל תחטוף ,תגיד
ִת ֵ
שמסמלת גזיזת
ַ
תדבר לא יפֶ ה ועוד ועוד .זה מה
תודה ,אל ֵּ
ָ

השֵׂ ערַ :מתחילים 'לגזור' את המחשבות
הפרועות ,ללמד את הילד שיֵ ש גבולות,
ּ
ושלא כל מה שחושבים מותר לעשׂ ות:
הרבּ ה ָאסור ,מעט מוּתר ֵוחלק חיָ יבים לעשׂ ות
הפאות
מסמלות ּ ֵ
)את מה שמוּתר וחיָ יבים ַ
עמוד
שבצִ ֵידי הראש(.
מספר
לבנות לא עושׂ ים
עכשיו ִתשאלו ,לָ מה ָ
ַחלָ ֶקה? אצלָ ן גיל שלוש אינו גיל חינוך? וּבכן ,גם אצל בנות
שהה ׁ ְשערות הסוערות
ַ
שהח ָשש
ֲ
גיל שלוש הוא גיל חינוך ,אלא
קטן הרבּ ה יותר.
הבנים ָ
שלהן יַ הפכו להיות מסוּכּ נות כמו אצל ָּ
ָּבנות עדינות יותר ,נוטות פחות לאלימות ,ולכן פחות צריך
להקפיד לתקן את כל המחשבות השופעות ֵמראשן .לכן לא
ּ
כשאישה
ִ
חיָ יבים לגזוז את שׂ ערן כלל .רק ְּבגיל מאוּחר יותר,
שמבו ָּססים על התורה(
ההלָ כָ ה )הדינים של היהדות ְ
תחתנתֲ ,
ִמ ֶ
להקדיש את עצמה
מחיֶ יבת אותה לכַ סות את השְׂ ערות כדי ַ
ֵמאותו רגע לבעלה.
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