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פרשת בהר תשפשב
םופופו וא וטוטוא

בלגן ומהומה שררו סמוך לתחנה המרכזית בירושלים. הלילה הוא ליל ל”ג בעומר 

- ותור ארוך של אוטובוסים חיכה שם בכדי להעלות את אלפי היהודים למירון ליום 

ההילולא של התנא הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי.

בכל הפינות ובמדרכות התגודדו קבוצות של יהודים מכל הסוגים והגוונים: חסידים, 

ליטאים, ספרדים, תימנים ועוד. כלם ניסו למצא אוטובוס עם מושבים פנויים.

למצא  לאנשים  עוזרים  שאלות,  על  עונים  ההמון,  בין  דרכם  את  פילסו  המארגנים 

מקומות באוטובוסים, ומגישים ספרי קודש ללמידה לכל אשר ליבו חפץ לעסוק בתורה 

כשהוא  רוטל”  “חי  שהכריז:  אחד  יהודי  אפילו  היה  הנסיעה.  שעות  שלושת  במהלך 

מחלק כוסיות של יין!

הרב וולנדר, הרב של הכלא בירושלים, היה אחד מהמוני המשתתפים באירוע הזה. 

בזמן שהוא עשה את דרכו לכיוון טור האוטובוסים, הוא הבחין בפנים מוכרות לידו.

“צדוק, האם זה אתה?” קרא הרב וולנדר.

צדוק “הצדיק”, שעמד לעלות לאוטובוס הנוסע לשדה התעופה, הסתובב. “הא, הרב 

וולדנדר! כמה טוב לראות אתכם!” אמר צדוק.

כשהרב וולנדר התקרב, הוא הבחין שצדוק נושא בידו את ספר 'הזוהר' הקדוש – בגודל 

ענק – כמוהו לא ראה מעולם.

“מאיפה מצאת כזה זוהר אדיר?” שאל הרב וולנדר.

“אה, אני כתבתי את הזוהר הזה בעצמי,” אמר צדוק. “אני החלטתי שבוע שעבר שאני 

רוצה ללמוד את כל הזוהר לכבוד ההילולא של רשב”י, אבל זה היה מידי מידי ארוך 

וכל המילים היו בשפה מוזרה שאני לא הבנתי. אז לא היתה לי ברירה אלא לכתוב אותו 

מחזיק  אותי  ורואה  לידי  שעובר  אחד  שכל  בשביל  ענק  בגודל  ספר  ארגנתי  בעצמי. 

בספר ידע על אתר איזה צדיק עומד מולו!”

“אממ…” ענה הרב וולנדר. “אבל אם אתה כל כך מתעניין בהילולא של רשב”י, מדוע 

הנוסע  אוטובוס  על  לעלות  במקום  התעופה  לשדה  הנוסע  לאוטובוס  פונה  אתה 

למירון?”
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“תראה, הרב, אני למעשה אכן תכננתי ללכת למירון,” ענה צדוק. “אני מתגורר בתקופה 

האחרונה באמריקה ומשמש כעוזר לראש העיר מקדילקודי – אני היועץ הראשי שלו 

עבור  להתפלל  שאוכל  בכדי  בעומר  לל”ג  במיוחד  ארצה  טסתי  ואני  קבלה,  לענייני 

ראש העיר בקברו של רשב”י. אבל אחרי שראיתי את התורות הארוכים של היהודים 

שומרי התורה והמצוות המצטופפים באוטובוסים האלו, שיניתי את דעתי. הנה, הבט 

באוטובוסים האלו – זה פשוט 'מאה שערים – על גלגלים!' אז זהו. אני סב על עקבי כעת, 

ופונה חזרה לסנט לואיס שבאמריקה, שם אבקש מראש העיר לבנות קבר רשב”י חדש, 

קרוב לאזור בו אני מתגורר, שם, בארצות הברית. יש שם הרבה יותר מקום ולא יהיו כל 

כך הרבה יהודים עומדים צפופים בכל עבר – ביום ל”ג בעומר.”

הרבה  כך  כל  כשיש  המראה  הוא  יפה  כמה  “תראה  וולנדר.  הרב  אמר  צדוק,”  “אבל 

יהודים עומדים בצוותא!”

לכל  ולבן  שחור  הלובשים  אנשים  המוני  רק  זה  בזה?  יפה  “מה  צדוק.  ענה  “יפה?” 

האופק. זה ממש משעמם!”

“צדוק,” הרב וולנדר המשיך. “בפרשת השבוע ישנה הלכה בעניין בתים בערי חומה. 

בזמן שבית המקדש היה קיים, אם מישהו מכר בית ניתן לו הזדמנות לרכוש אותו חזרה 
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בהגיע היובל. אולם שם התורה אומרת לנו משהו מעניין מאד. לא כמו הבתים בערים 

אחרות, אם מכרת בית בעיר שהיה בו חומה היתה רק שנה אחת בה ניתן לרכוש חזרה 

את הבית. התורה עשתה זאת בכדי שאנשים שמכרו בתים בערי חומה יזדרזו לקנות 

אותם חזרה לפני שייאבדו את הסיכוי.“

“אה, אני חושב שאני יודע למה,” אמר צדוק. “זה בגלל שלחומות העיר יש סגולות 

מיוחדות בתוכן המסוגלות להעשיר אנשים, נכון?”

“אה, לא, מעולם לא שמעתי על כך,” אמר הרב וולנדר. “אבל אכן היה משהו מיוחד 

בערי החומה. תבין, ערי חומה היו נחשבות מקום בטוח יותר למגורים כך שיותר אנשים 

גרו שם.

"ערי החומה בישראל היו עמוסות ביהודים לומדי תורה ושומרי מצוות. והשם רוצה 

שנבין כמה מיוחד זה להתגורר במקום המוקף ביהודים שעושים רצון השם – ככל שיש 

יותר, יותר טוב! אתה הזכרת את מאה שערים – איזה מקום מדהים לכל אלו שיש להם 

את הזכות לגור שם! מקומות העמוסים ביהודים שומרי תורה ומצות הינם מקומות של 

קדושה, מקומות המלאים בשכינתו של הקדוש ברוך הוא”.

ביהודים  מוקף  להיות  סגולה  שזה  אומר  אתה  “אז  לרווחה.  נפערו  צדוק  של  עיניו 

חרדים?” הוא שאל.

דבר  שזה  אומר  אני  הזו.  במילה  השתמשתי  לא  “אני  ענה.  וולדנדר  הרב  “סגולה?” 

נפלא עבור היהודי להקיף את עצמו בכמה שיותר יהודים שומרי תורה ומצוות!”

“זה ממש נשמע לי סגולה! תודה הרב וולנדר!” אמר צדוק כשהוא רץ אל תוך הקהל 

הרב בכדי למצא לעצמו מקום באוטובוס שיעדו הוא – מירון.

שבת שלום ומבורך!

צידה לדרך
כאשר הינך מוקף ביהודים חרדים, אתה נמצא 
במקום של קדושה עצומה. זו זכות גדולה לחיות 

ולגור בשכונה של יהודים שומרי תורה ומצוות!
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