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תוכות תשפשב
 ן,דאת,ת ארתה לל

ברררררדדדפפ! אבא קדח את הבורג האחרון בדפנות הסוכה כששימי ואיצי הוציאו 
את הסכך.

“תודה רבה ילדים!” אמר אבא בחיוך אל שימי ואיצי שטיפסו אל מרומי הסוכה בכדי 
לעזור לגלגל ולפתוח את הסכך. “זו באמת עזרה גדולה מאד.”

יעלי הקטנה עמדה על הרצפה כשבידה מקל. “הנה, אבא!”, היא קראה. “הכנתי לך 
סקק!”

המקל  את  להעלות  בכדי  ידו  את  הושיט  כששימי  בחום,  אבא  ענה  יעלי!”  “תודה, 
ולצרפו למעלה לשאר הסכך.

מחלקו העליון של הסולם נשמע לפתע קולו של איצי, “הי, למה יש אות 'P' )כמו פ' 
באנגלית( ענקית על גדר חצר השכנים הגויים שלנו?”

אבא הביט לכיוון החצר, “אתה צודק,” הוא אמר, “מעולם לא שמתי לב אל כך.”

“הם רק תלו את זה אתמול,” אמר שימי. “טוב, כנראה אדון פלדינו רוצה לתלות את 
ראשי התיבות של שמו על הגדר.”

“זה מוזר,” אמר איצי. “איזה השקעה... האם אתה חושב שהוא מתייחס אל זה כמו 
שאנחנו אל המזוזה, ולהבדיל, נושק לזה בכל זמן שהוא עובר שם?”

אבא ושימי צחקו. “ראיתי את הפועלים תולים את זה,” אמר שימי. “אדון פלדינו אמר 
לי שזה עשוי מברזל מעובד וזה אמור לשרוד מאות שנים.”

“יש לו בית מדהים,” הוסיף איצי. “הוא עכשיו גמר לשפץ ואני שמעתי שכל הבית שלו 
פועל על מחשבים מובנים. הכל חשמלי. כל מה שנותר לו לעשות זה לומר: “בית, תכין 

לי סטייק!” והמקרר שולח נתח של בשר הישר אל התנור שמבשל לו את שביקש!”

היוקרתי,  הבית  על  ומשוחחים  עומדים  אנחנו  “כאן,  שימי.  אמר  זה,”  מענין  “איזה 
המרהיב והיציב של שכנינו עם ה'P' הגדולה שלו, בזמן שאנו, עצמינו, עומדים ובונים 

סוכה קטנה ושברירית.”

“לא הייתי אומר שברירית,” אמר איצי לאחיו הגדול. “אבא שלנו מוכשר מאד בבניה. 
והסוכה שלנו יכולה לעמוד יציב גם במשך שנה שלימה!”

נכון,” הסכים שימי. “אולם למדנו במסכת סוכה שכל העניין של סוכה  “זה באמת 
הוא שזה רק זמני. הגמרא אומרת שאנחנו עוזבים את בתינו החזקים והקבועים בחג 
הסוכות ועוברים אל דירות ארעי. ולמרות שסוכה חזקה היא עדיין כשרה, יש צורך 
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לבנותה בצורה שהיא לא תשרוד הרבה זמן.”

“מדהים!” אמר איצי. “וכל כך למה?”

הכל,  אחרי  זו.  לשאלה  התשובה  את  זוכר  ממש  לא  “אני  שימי.  אמר  “אההממ…” 
הסוכות במדבר כנראה כן שרדו 40 שנה.”

“תראו,  צעקה:  יעלי  הרגע  באותו  אולם  תשובה,  לקבל  אבא  אל  פנו  הילדים  שני 
התקרב,  כשהאמבולנס  הרחוב.  ממורד  הסירנה  יללות  נשמעו  כשברקע  ינבולנז!” 
עמדו שלושתם ופנו לשמים בתחינה: “אם זה יהודי שם בפנים, בבקשה השם, שלח לו 
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רפואה שלימה!” כפי שלמד אבא מהרב אביגדור מילר לעשות.

להפתעתם, האמבולנס עבר על פניהם והאט. הוא עצר מחוץ לביתו של השכן אדון 
פלדינו!

 'P'שני הפרמדיקים קפצו מתוכו, פתחו את דלת האמבולנס האחורית, עברו את ה
הענקית כשהם עם אלונקה ומחולל חמצן ונכנסו הישר אל ביתו של השכן.

הכל  “האם  לבית.  מחוץ  אל  באיטיות  הפרמדיקים  אחד  יצא  מספר,  דקות  לאחר 
בסדר?” שאל אבא בהיסוס.

הפרמדיק הביט אל אבא, שעדיין עמד על הסולם כשהוא מסדר את הסכך. “לצערי, 
לא,” הוא אמר. “השכן שלכם נפטר.”

ששכחה  לאחר  השכן.  אודות  הפתאומיות  החדשות  למשמע  בהלם  היו  הילדים 
הסערה בחוץ, פסעו אבא והילדים אל תוך הסוכה בכדי להמשיך את הקישוטים.

שימי פנה אל אבא. “אני לא מאמין למה שקרה,” הוא אמר. “רק לפני רגע דיברנו על 
אדון פלדינו וה'P' הענקית שלו עם כל ביתו והתכולה היוקרתית. וכעת הוא הלך. מה 

הענין לקנות את כל הדברים האלה כשהוא בכלל לא הולך להנות מהם?”

“כן,” אמר איצי. “וכעת תעבור איזו משפחה אחרת לבית שלהם והשם שלהם כנראה 
לא יתחיל ב'P', כך שהשימוש בו תם.”

“ילדים,” אמר אבא. “זו התשובה לשאלה ששאלתם מקודם על הסיבה לכך שהסוכה 
נבנית בצורה שהיא לא צריכה לשרוד הרבה זמן. ולכך שהסכך עצמו צריך להיות דק 

מספיק שהגשם יכול לחדור פנימה.

הזה  בעולם  נמצאים  שאנחנו  לנו  להזכיר  בכדי  באה  סוכה  של  שהמצווה  “מכיוון 
לפרק זמן קצר ותפקידינו כאן הוא לעבוד את השם. בשונה משכנינו המנוח, אנחנו 
לא מכלים את זמנינו בהשקעה בעולם הזה הארעי כל כך, חוץ ממה שיכול לעזור לנו 

להתקיים ולעבוד את השם טוב יותר.

"ולכן, פעם בשנה אנו יוצאים מבתינו המוגנים והחזקים בכדי לדור בסוכה. בדיוק 
כפי שעשה עם ישראל במדבר. המגורים במדבר ללא חנויות מזון או ריהוט לימדו את 
עם ישראל והזכירו לו שהחיים בעולם הזה אינם לנצח. הם זמניים. וכן, על ידי קיום 

מצוות הסוכה, אנו ממשיכים ללמוד ולהפנים את המסר הזה בכל שנה מחדש.”

חג כשר ושמח!
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