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תשעה באב תשפשב
ק ננ ל  ו יינב

כלא ירושלים, בעת שיעור הבוקר הקבוע של הרב וולנדר

"לפני שנסיים," אמר הרב וולנדר, "רציתי לדון איתכם בנושא מסוים שמעסיק אותי 

לאחרונה. אני יודע שזה לא נעים להיות בכלא. רבים מכם עצובים מהמצב שבו אתם 

נמצאים, ומקווים ליום שבו תהיו חופשיים. אני רוצה לשתף אתכם במשהו ששמעתי 

מהרב אביגדור מילר זצ"ל.

"כאשר אנחנו מדברים על תשעה באב ועל חורבן בית המקדש, הרב מילר אמר שלא 

מספיק שרק נהיה עצובים על החורבן. אנחנו צריכים לעשות משהו בנידון! צריך לנסות 

להביא את המשיח באופן פעיל - אם אנחנו לא עושים כך, האם אנחנו באמת רוצים 

שהוא יבוא?

"והנה, הובא לידיעתי שחלק מכם אינכם מתנהגים כפי שרשויות הכלא מצפים מכם. 

אתם לא מבצעים את המטלות שהוטלו עליכם, וחלקכם אפילו הסתבכתם בעבירות 

על חוקי בית הכלא. אני לא מבין איך יתכן שאתם מנהגים כך, אם באמת כל כך רע לכם 

כאן. כולכם יודעים שאם תקפידו על הכללים ותעשו מה שאתם אמורים לעשות, תזכו 

לשחרור מוקדם. אז איך יכול להיות שהתנהגותכם אינה למופת? האם אתם לא באמת 

מעוניינים לצאת מהכלא?"

בדיוק אז, קול צעקה מוכרת קטע את דבריו של הרב. הוא הרים את מבטו, ולא הופתע 

שבו  החדר  תוך  אל  באזיקים  מובל  "הצדיק",  צדוק  הימים,  משכבר  מכרו  את  לגלות 

התקיים השיעור.

"תעזבו אותי!!!" צעק צדוק על השוטר שליווה אותו. "לא עשיתי שום דבר רע! אינך 

יכול לעצור אותי! אני המשיח!"

הרב וולנדר נשם נשימה עמוקה.

"צדוק," הוא אמר בשלווה. "איזו הפתעה לראות אותך כאן!"

"אה, הרב וולנדר!" קרא צדוק, כשראה את רבו. "בדיוק האדם אותו ציפיתי לפגוש! 

האם אתה יכול בבקשה לומר לשוטר הזה שאני הוא המשיח ושהוא חייב לשחרר אותי 

כדי שאוכל להמשיך לבנות את בית המקדש?"
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"אממ..." אמר הרב וולנדר. "למה עצרו אותך הפעם?"

"בגלל שבניתי את בית המקדש!" קרא צדוק ברוגז.

כאן התערב השוטר: "עצרנו אותו על ניסיון להקים בנין מאבנים באמצע רחוב שמואל 

הנביא, בניגוד לחוק."

"צדוק," שאל הרב וולנדר. "מדוע ניסית לבנות את בית המקדש באמצע הרחוב?"

"אמרתי לך, אני המשיח!" אמר צדוק. "לפחות אהיה המשיח, ברגע שאסיים לבנות 

את בית המקדש," הוא מלמל.

אותך  הופכת  אינה  המקדש  בית  בניית  כל,  "קודם  שוב.  וולנדר  הרב  אמר  "צדוק," 

אוטומטית למשיח. הרמב"ם אומר שהמשיח צריך להיות תלמיד חכם וצדיק גדול כמו 

דוד המלך, לגרום לכל כלל ישראל ללכת בדרך התורה ולהתחיל להילחם את מלחמות 

נגד העמים הסובבים  ורק לאחר שינצח במלחמות  'בחזקת משיח'.  לפני שייחשב  ה' 

אותנו, יבנה את בית המקדש במקומו הנכון, ויחזיר את כלל ישראל לארץ ישראל, אז 

הוא ייחשב למשיח בפועל."
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"בסדר, אז אני עושה את הצעדים הללו לא לפי הסדר," הגיב צדוק. "אבל לפחות אני 

עושה אותם!"

וולנדר  הרב  אמר  הנביא,"  שמואל  רחוב  לא  הוא  המקדש  לבית  המתאים  "המקום 

בשקט.

"אה," אמר צדוק. "אבל אפשר להעביר אותו למקום הנכון לאחר שבנייתו תסתיים."

הליך  שיסתיים  לאחר  עוד  איתך  אדבר  "אני  בתקיפות.  וולנדר  הרב  אמר  "צדוק," 

הקליטה שלך ויקצו לך תא. אבל כעת עלי לסיים את השיעור שלי."

ובעוד צדוק מלווה מחוץ לחדר, אחד האסירים האחרים הרים את אצבעו.

"כבוד הרב" הוא אמר. "האם צדוק לא עשה בדיוק מה שאמרת? הוא בעצם מנסה 

להביא את הגאולה במקום רק להיות עצוב בלי לעשות כלום?"

"לא, קובי," ענה הרב וולנדר. "תאר לעצמך שתחליט היום לשטוף את התקרה בחדר 

הזה או לצבוע את הסורגים של התא שלך בצבע ירוק. זה לא יעזור לך לקבל שחרור 

מוקדם מהכלא, כאשר התפקיד שלך הוא לשטוף כלים במטבח.

"בדומה לכך, עלינו לחשוב מה אנחנו באמת מסוגלים לעשות כדי להביא את המשיח. 

בתשובה,  לחזור  עלינו  החורבן,  אל  מתאבלים  שאנחנו  לכך  שבנוסף  היא  והתשובה 

אנו  כך  יותר,  זאת  שנעשה  וככל  מצוות.  ולקיים  תורה  ללמוד  לה',  יותר  להתקרב 

מתקרבים לאותו יום בו נזכה לראות בביאת המשיח, במהרה בימינו!"

ובכך סיים הרב וולנדר את השיעור והלך לשוחח עם צדוק "הצדיק".

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
אם אנחנו באמת עצובים בתשעה באב, זה צריך 
לגרום לנו לרצות לבנות מחדש את בית המקדש. 

עכשיו זה הזמן להתמסר יותר מתמיד לקיום 
התורה והמצוות!

4 | תורת אביגדור לילדים


