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ראש השנה תשפשת
! יג  ךלמה

של  ערמות  מחלקים  בעודם  אבא  עם  יחד  הסתובבו  גליקסמן  משפחת  של  הבנים 

"תורת אביגדור" לנקודות החלוקה השונות שברחבי העיר פאסייק.

"רגע", אמר יעקב שלום, לאחר שהניחו ערמת חוברות בחנות "בייגל מאנץ'". "בייגל 

מאנץ' היא התחנה האחרונה שלנו. למה נשארו לנו בשקית עוד חוברות?"

"ובכן, החל מהשבוע ישנה נקודת חלוקה חדשה, ולשם אנחנו נוסעים עכשיו," השיב 

אבא, בעוד המשפחה נכנסת חזרה אל הרכב.

"הי, תסתכלו!" קרא מרדכי בעודם נכנסים אל מגרש חניה גדול. "היום זה הפתיחה 

החגיגית של הסופרמרקט הכשר החדש 'מעבר 1'!"

"שמעתי שזה אמור להיות אירוע מדהים!" אמר יעקב שלום. "יחלקו 'ימבמבם' בחינם, 

תהיה שם תזמורת צועדת, וראש העיר לקטור הורה, מתכוון גם הוא להשתתף בטקס!"

"הו וואו, זה המקום שאליו אנחנו מביאים את החוברות של תורת אביגדור?" שאל 

ישראל מאיר בהתרגשות.

"אכן כן," אמר אבא וחייך שוב. "בואו ניכנס פנימה."

בתוך החנות בהו הילדים בתדהמה בגודלו של הסופרמרקט החדש. היו שם כל כך 

הרבה מעברים - ונראה היה שאפשר להכניס למקום מטוס ג'מבו!

"תראה, אבא!" אמר ישראל מאיר. "הנה משפחת שפירא מהרחוב שלנו! והנה הרב 

אייזיקסון. ידעת שיש לו גוף כשרות משלו? אולי הוא כאן כדי לוודא שהכל כשר!"

טווווו",  טווווו  "טווווו  ופתאומי:  נבהלו הילדים לשמע קול חצוצרה חזק  אז  בדיוק 

שלאחריה נשמע קול נגינת התזמורת בשילוב של מצלתיים, טרומבונים וקרנות יער.

"מה קורה כאן?" שאל מרדכי.

ננסה  בואו  אבל  זה,  מי  בטוח  לא  "אני  אבא.  ענה  חשוב."  אורח  שהגיע  כנראה  "הו, 

העיר  ראש  השתתקו,  שהחצוצרות  ברגע  ואכן,  זה."  מי  לראות  כדי  לבמה  להתקרב 

הפופולרי של פאסייק, לקטור הורה, עלה לבמה והחל לדבר על חשיבותה של החנות 

החדשה, וכיצד הוא מקווה שהיא תפתור את כל בעיות החנייה והצנרת בעיר.
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לאחר שהכל גווע והגליקסמנים סיימו את קניותיהם לשבת, הושיט אבא את ערמת 

החוברות של תורת אביגדור למנהל החנות, והמשפחה חזרה לרכבה.

לפתיחה  אותנו  שלקחת  "תודה  שלום.  יעקב  אמר  כיף!"  כך  כל  היה  זה  אבא,  "וואו, 

החגיגית!"

"כן," הסכים מרדכי, והוסיף, "אבל אבא, כשתקעו בחצוצרות חשבתי שזו אזעקת אש 

או משהו כזה. איך ידעת שהחצוצרה מורה על כך שאדם חשוב מגיע?"

"זה בדיוק כמו שאנחנו תוקעים בשופר," אמר אבא בעוד הוא והבנים מעמיסים את 

שקיות המצרכים אל תא המטען של הרכב.

הבנים הביטו זה בזה, מבולבלים. הם שמעו את השופר בבית הכנסת במשך כל ימי 

חודש אלול, ולא זכרו שקרה משהו לאחר תקיעת השופר.

מבולבל.  מאיר,  ישראל  אמר  בשופר",  תוקעים  כשאנחנו  קורה  לא  דבר  שום  "אבל 

"הבעל תוקע פשוט תוקע ואז אנחנו ממשיכים להתפלל."

"שום דבר לא קורה?" אמר אבא כשכולם נכנסו למכונית וחגרו את חגורות הבטיחות. 

"קורה דבר גדול ביותר! ה' מגיע! זה מה שלמדתי מה'שאלה ותשובה' היומית שקיבלתי 

מתורת אביגדור הבוקר. השואל שאל את הרב מילר למה אנחנו תוקעים בשופר בראש 
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השנה, והרב זצ"ל הסביר שבימים עברו, כשהמלך היה מגיע לעיר לביקור, היו תוקעים 

בחצוצרות. זו היתה דרך להראות כבוד מיוחד למלך, לקבל את פניו בתקיעות שופר.

אבא המשיך להסביר לבנים בעודו פותח בנסיעה. "כמו שמשתמשים בחצוצרות של 

תזמורת צועדת כסימן לכך שמישהו חשוב מגיע, אנחנו גם כן עושים את אותו הדבר 

עם החצוצרה של כלל ישראל."

"השופר הוא החצוצרה של כלל ישראל?" שאל מרדכי.

"כן, השופר מכריז, 'הוא כאן! המלך הגיע!'"

הבנים חשבו על הדברים במשך מספר דקות.

"אף פעם לא קלטתי את זה." אמר יעקב שלום. "חשבתי שתקיעת שופר היא רק מצוה 

שאנחנו עושים."

"כל מצוה היא יותר מ'רק מצוה', יעקב שלום," אמר אבא. "ה' נותן לנו מצוות כי הן 

אמורות לגרום לנו לחשוב. בכל פעם שאנו עושים מצוה, עלינו לחשוב על הקב"ה - וזה 

מקרב אותנו אליו. וכשזה מגיע לתקיעת שופר, אחת המחשבות החשובות ביותר היא 

שה' מגיע כדי לשפוט אותנו."

ודנו  ביניהם,  וישראל מאיר שוחחו  יעקב שלום  ובעודם ממשיכים בנסיעה הביתה, 

כיצד הם ינסו להשתמש במה שאבא הסביר להם זה עתה כדי לחזק את התפילה שלהם 

בראש השנה הקרוב. אבל מרדכי רק ישב בשקט והסתכל בחוברת שעל ברכיו, בעודו 

מקמט את מצחו.

"הכל בסדר, מרדכי?" שאל אבא.

"כן, רק שבסיפור ב'תורת אביגדור לילדים' מסופר עלינו ועל כל מה שקרה לנו עכשיו. 

איך הם ידעו?"

כתיה וחתימה טובה!

צידה לדרך
כאשר אנחנו שומעים את קול השופר אנחנו יודעים 
שזו מצוה שצווה ה', אבל זה גם מזכיר לנו את קול 

החצוצרות המכריזות על בואו של המלך. בראש השנה 
המלך מגיע לבקר אותנו! חשוב שנזכור את זה.
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