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תת הסוכות תשפשת
גחק  א  נת א  חקל

חול המועד סוכות בירושלים היה יפה כמו תמיד. מזג האוויר היה מדהים, ובכל 

לראות  יכולת  המדרכות,  על  ואפילו  במרפסות  בחצרות,   - הסתכלת  אליו  מקום 

סוכות מלאות ביהודים החוגגים את החג בשמחה. תוך כדי הליכה ברחובותיה של 

עיר הקודש ניתן היה לשמוע אנשים אוכלים, שמחים ושרים בתוך סוכותיהם.

אפילו בחצר כלא ירושלים הוקמה סוכה גדולה, שבה אכלו וישנו האסירים שומרי 

ימי החג  כל  מִנְהַל הכלא פטר את האסירים מכל המטלות שלהם למשך  התורה. 

על מנת שיוכלו לחגוג את חג הסוכות כראוי. באחד מצהרי חול המועד, אירגן הרב 

במאכלים  עמוסים  היו  השולחנות  האסירים.  עבור  השואבה  בית  שמחת  וולנדר 

ובמשקאות טעימים, והאסירים ישבו כולם בסוכה, ונהנו מהמעדנים שהוגשו להם.

"וְשָׂמַחְּתָ ּבְחַּגֶךָ וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ!" שרו האסירים. אמנם לא היה נעים להיות בכלא, 

בסוכה  והשירה  מהאוכל  נהנים  בעודם  לשמוח  שלא  לאסירים  היה  קשה  אבל 

המקושטת להפליא.

כשהסתיימה השירה, הרב וולנדר נעמד לשאת דברים.

"רבותי," הוא פתח. "הסתכלו סביב. כולם יושבים ונהנים. אבל היכן אנחנו נמצאים? 

איננו יושבים בתוך אולם מפואר או בית מלון יוקרתי, אלא בבקתה רעועה שה' ציווה 

עלינו לבנותה ולהתגורר בה במשך שבעה ימים. ולמה אנחנו כאן? אחת הסיבות 

היא בגלל שה' רוצה שנזכור שהעולם הזה, עם כל ההנאות הנפלאות שיש בו, הוא 

מקום זמני וחולף.

ונחזור לחיים הרגילים, בדיוק כפי שאחרי  "בעוד מספר ימים נעזוב את הסוכה 

היחידים שיש  ונעבור אל העולם הבא. הדברים  הזה  נעזוב את העולם  120 שנה 

להם משמעות אמיתית הם התורה והמצוות אותם אנחנו מקיימים - וזה מה שניקח 

איתנו לבסוף!

"ברגע שכולנו נחזור לחיי השגרה ולמטלות היומיומיות המתלוות אליהם, יהיה 

לנו קל מאוד לשכוח את השבוע הנפלא הזה שבו שהינו כאן בסוכה. ולכן, חשוב 

מאוד ש'ניקח איתנו את הסוכה'. עלינו לזכור את השירים, את האוכל הטוב שה' נתן 

לנו ואת דברי התורה ששמענו, ולקבוע אותם בשכלנו באופן חזק וקבוע.
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"ביקשתי מהמִנְהַל לתת לכם חופשה מהמטלות שלכם במשך ימי החג, על מנת 

לה'.  כדי להתקרב  ולהשתמש בה  לנצל את ההנאה ממצות הסוכה  להקל עליכם 

לגבי  דבר  ואותו  לנו.  שהיה  מה  את  נשכח  שלא  לוודא  עלינו  נגמר,  כשהכל  אבל 

השהות שלכם כאן בכלא."

"כבוד הרב, למה שנרצה לזכור את התקופה הזו שאנחנו כאן בכלא?" שאל אחד 

האסירים.

מקווה  אני  כל,  קודם  כאן.  שלכם  מהתקופה  הרבה  קיבלתם  מכם  רבים  "קובי, 

שכל אחד מכם למד את הלקחים שהיו עליכם ללמוד, שיזכירו לכם לא לחזור על 

הפשעים שגרמו לכם להגיע לכאן. אבל בנוסף לכך, יצא לכם גם להשתתף בשיעורי 

תורה רבים, ולמדתם הרבה. בעזרת ה', בקרוב תשתחררו מהכלא ותצאו חזרה אל 

העולם שבחוץ. אבל אתם חייבים לזכור לקחת איתכם את 

כל הדברים החשובים שלמדתם כאן. קחו איתכם את דברי 

תורה ששמעתם! אל תשכחו את כל הספרים שהספקתם 

אותם  קחו  מאחור!  אותם  תשאירו  אל  כאן!  ללמוד 

איתכם!"
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ובעוד הרב וולנדר מדבר, הופיע סוהר בפתח הסוכה.

"צדוק!" הוא קרא בקול, וצדוק "הצדיק" נעמד במהירות.

"זה לא אני, אני לא עשיתי את זה!" אמר צדוק בעצבנות.

"צדוק, זה עתה קיבלנו הודעה מהשופט בתיק שבו הואשמת בניסיון לבנות את 

בית המקדש באמצע רחוב שמואל הנביא. השופט אמר שאם תבטיח לא לעשות 

זאת שוב, הוא יבטל את כל האישומים נגדך וישחרר אותך."

חיוך ענק הופיע על פניו של צדוק. "כמובן! אני מבטיח לא לבנות שוב את בית 

המקדש ברחוב שמואל הנביא," אמר.

"ובכן," אמר הסוהר. "בוא איתי. אתה תחליף את מדי הכלא שלך בבגדים אזרחיים 

ותשוחרר מיידית."

צדוק מיהר אחרי הסוהר והרב וולנדר המשיך בדבריו.

כמה דקות לאחר מכן ראו האסירים את צדוק מחוץ לגדר בית הכלא מתרחק עם 

מה שנראה כערימה ענקית של ספרים שלקח מבית המדרש של הכלא.

"עצור!" קרא השומר ורץ אחרי צדוק. "מה אתה חושב שאתה עושה? אתה עָצּור 

באשמת גניבת רכוש מבית הכלא!"

"אבל הרב וולנדר אמר לי לעשות את זה!" מחה צדוק, בעוד השומר כובל שוב את 

ידיו באזיקים. "הרב אמר שאני צריך לקחת איתי את הספרים כשאני יוצא מהכלא!"

המשך יבוא…

חג כשר ושמח!

צידה לדרך
כשאנחנו נמצאים במצב מסוים למשך פרק זמן 
קצוב, עלינו לנסות להפיק ממנו את המירב. הבה 

ניקח חיזוק והשראה מחג הסוכות לכל ימות 
השנה.
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