
 מופלאשדכן במחיצתו של 
 מאת הרב משה גרילק

 
, באותה שכונהאיתי הגר  ,שכן חביב שלי. שכןבואו ואספר לכם סיפור קצר על 

 ,תערבילתפילת לתפילת מנחה  ו שלי שכן הוא בעיקר  ,אך  .שכונת הר נוף
הוא אחד היהודים המופלאים   ,דעו לכם ,והוא. בבית הכנסת מדי יום ביומוכמעט 

י יהוא שדכן. שדכן יוצא דופן, בינתיים עד כמה שידיעותהקיימים היום בעולם. 
אני יודע שמשפט זה יכעיס אותו מאוד. אם . במקצועו היחידי בעולם –מגיעות 

ומה   מה פתאום?! אני?!! מי אני?!" :יראה אותו יאמר בתחושת ענוה אמיתית
משפט עוד פעם אחזור ואכתוב  ,ובכל זאת ".תווךמנסה לאני אני?! בסך הכול 

 הוא העניקבאמצעות ה"שידוכים" שלו אחד היהודים המופלאים היום בעולם.  :זה
למעלה ממאה ששים וארבע ל ,ממש, הצלה ממוות וודאיחיים בשנים האחרונות 

אחת. הרוויח עליהם אגורה !! ( יהודים. ולא תאמינו הוא עשה זאת מבלי ש461)
 לקיים מצוות בוראו עליו.המבקש של יהודי  תמתוך התמסרו ,הכול
**** 

 
אני יודע: קורנות הן אני עוקב אחר קלסתר פניו. אם  כשהוא נכנס לתפילת מנחה

המתלווה להבעת מבוייש ה ךחיוהמחכה לי סיפור מרתק אחרי תפלת מנחה. 
גם היום  הצליח במשימה שאני יודע  מסגירה אותו:  מרוח על כל פניוהסיפוק ה

יהודי גזר דין של חיים ממוות שהיה על גם היום גזר  עצמו. הקדושה שנטל על
ועוד בטרם שאנו נעמדים לתפילת מנחה הוא בא ולוחש  רחמנא ליצלן. ,צפוי לו

על האוזן בהתרגשות: "תזכיר בתפילת רפאנו את חיה בת רוחמה ואת יעקב בן 
 החולים ביילינסון? תהניתוח בבי תעכשיו הם עוברים א .לאה

ואנו כמובן נעתרים לבקשתו. אלא מה לא מובן מאליו שגם אנו נרים את תרומתנו 
 ?!הקטנה להצלחת נס ההצלה הזה

**** 
 

יתכן ואתם כבר מנחשים במי המדובר. יתכן שאי פה ואי שם כבר שמעתם עליו 
 ועל פעלו הנדיר והיוצא דופן. אבל גם אם כך אתם בכלל לא מכירים אותו. 

כן נכון, שמו הרב אברהם ישעיה הבר שליט"א. "אברהם ישעיה" שנקרא כך 
ביתו  בבני ברק. כמובן על שם: "החזון איש" זצ"ל שאביו היה בצעירותו מבין באי 

מפעל  ."מתנת חיים" :הקרוי הוא האיש העומד בראש מפעל ייחודי ביותר ,נכון
של המצווה מידת החסד ושל שמצא לו בקעה להתגדר בה בספקטרום הרחב של 

כר"ם בישיבה הפנויות משמש  שבשעותיו ,בין אדם לחבירו. היהודי היקר הזה
הרי רוב זמנו  ,מה היא גדולה(עד כתארים לעצמכם )ומזה פרנסתו ואתם כבר מ

מסוג שדכנות  .למקצוע... השדכנותכפי שכבר רמזנו בתחילת המאמר מוקדש 
יוצאת דופן במיוחד. ל"שדך" בין חולה כליות הזקוק בדחיפות אין דומה לו, ש

שרוד בעולם לאפשר לו כדי ל , כדי לגאול אותו מייסורי הדיאליזה תלת כליהשלה
מתוך  ,חינם כסף ,את אחת מכליותיו לתרוםגיבור יהודי המוכן החיים לבין 



חינם אין כסף. . כן כן,  כדי לקיים מצווה של הצלת נפשות גרידארק בהתנדבות ו
  בארץ החיים של היום בו הכסף יענה הכול?מוזר מאוד ללא דמי תיווך הנשמע 

**** 
 ואני זוכה להתפלל לידו בתפילת מנחה בימי החול...

 
הוא מקריא לי מסרון שקיבל ממש עכשיו לפני תפילת מנחה מאחד הנה 

 ,שמשפחתה של מי שזכתה בכלייתו תורם הכליה בו כותב לו .התורמים הללו
אמור להם שאני עקשן ואדחה כל מה "מציפה אותו במתנות. והוא לא מוכן לכך. 

אבל  .אקחמילא  –השוקולד  תסישהם רוצים להעניק )"את בקבוק מיץ ואת חפ
. אסור ליהנות מעשיית מצווה מבלי שכל לא בגדים לילדים שלי בשום אופןאת ה

  (".לא נוח לי עם זה ?היום יודו לי
 . שפניו קורנות דוחק בי הרב המשתיל "נו, מה אתה אומר לזה?"
 .   !"ישראל מךמי כעהגבתי אוטומאטית: "מה אני אומר? "

**** 
 

לכלל החברה  הכללית נוספה אכן, לתרומתה האדירה של היהדות החרדית 
המושמצת השכם והערב  ,חשיבות. החברה החרדית שלנו תחן רב תנקוד

תרמה  -כפרזיטית, כמנצלת את החברה  הכללית, כאוכלי לחם חסד ועוד ועוד 
וחסכה למשק במדינה ברשת אדירה של מפעלי חסד שעזרו למיליוני בני אדם 

המפעל האדיר של  ,"יד שרה" אם זה .דולרים במשך השניםהמדינה מיליארדי 
ר שהענקת אביזרי בריאות חינם לנזקקים לחולים נזקקים ולנכים חינם אין כסף א

מלבד זאת "יד  .הארץ גם במושבות הערבים והדרוזיםרחבי לה סניפים בכל 
מדינות ישנן שרה" ממגנטט כבר עמים ומדינות לפעלה הברוך. ברחבי העולם 

כולו  .לרווחת אזרחיהן להקים גופים דומיםצד באו ללמוד מ"יד שרה" כישרבות 
מן  ,רתהשווה יוכל כך. ייצוא, יהודי ואמיתי מקורי וייצוא ישראלי כחול לבן. 

הייטק ונשק. ייצוא המיטיב עם מאות  ,מאשר ייצוא חקלאי ,תחניוהבחינה הר
ולא הזכרנו את המפעל . ברך שמוית מיליוני בני אנוש בעולם כחפץ בוראנו

ק"א ואירגוני הצלה זו של צ'ולק, או עזר מציון ררפיעזר למרפא של  העצום של 
נוספה כאמור,  ,ועתה .פי מתנדבים ברחבי הארץם אלמעסיקי כל אלו למיניהם. 
תרומת השתלת  מפעל את  ,זוהרת כזוהר הרקיע ,במינה תחוליה ייחודילהם עוד 

  מי שזקוק להשתלה מצילת חיים.  ללכ ,הרב הברשל  כליותה
**** 

כדאי לכם לבוא פעם לתפילת מנחה במניין  והסיפורים אשר בפיו תמיד מרגשים.
שלנו ולהצטופף מסביבו אחרי התפילה ולשמוע את החדשות האמיתיות של אותו 

 . תחזרו שונים הבייתה.יום
ע על בחור צעיר או אישה צעירה מהתפעלות כשאתה שומלא תמיד אתה 

כלל לא מכירים. רק מתוך תחושה  שהם םלתרום כליה עבור אד יםהמוכנ
ל תורם שבמעשה הזה הם מצילים חיי אדם. אתה מנסה לחדור אל המוטיבציה ש

גיבורי כוח עושי דברו אלה. כמו האם היית תורם מולו עצמך  תאתה מודד אכזה ו
להפקיר את גופך זה בכל אופן ר. תאשר למרות שהסיכון בדבר הוא פחות ביו



א ולא מיד אני מסוגל לקלוט את מלשוודה תומ אני מודה .נתחיםמסכין הל
  .של המעשה האציליהעוצמה 

 
הסיפורים המרגשים על חולים שהתאוששו ועל המפגשים  ואחר כך לשמוע את

הסוחטים דמעות גיל והתפעלות מצד כל בין התורמים והנתרמים המרגשים 
 של נתינה לזולת.תענוג ההוא ועצום וידעת מה גדול  המאזינים. 

 
**** 

 ברצוני לספר שני סיפורים יוצאי דופן גם בתוך כל המסכת היוצאת דופן הזאת. 
 יום אחד הופיע  הרב הבר לתפילה נרעש כולו. ובפיו הסיפור המוזר הבא:

תרום כליה להציל חייו של אדם להמעוניינת  הוא קיבל טלפון מאישה גרמניה
היא לתרום דווקא בארץ חולה האסור בכבלי הדיאליזה. לשאלתו מדוע מעוניינת 

חסר בני אדם הזקוקים לתרומתה. תשובתה הייתה  ,גרמניה ,וכי בארץ מולדתה
מצמררת: סבא שלה היה מפקד נאצי במחנה השמדה. והיא רוצה לתרום כדי 

 כעין כפרה. ו של יהודי...ילהציל חי
טוב. לא כאן המקום להאריך בפרטי הסיפור המרגש על בואה של הגרמניה 

אם יהודיה צעירה בתרומתה ועל הצלתה  ,כבוד המלכים לה זכתה כאן על ,לארץ
 מן הנורא מכול. 

ועוד סיפור טרי טרי ממש מן הימים האחרונים: סטודנט כושי מאחת מארצות 
אפריקה והלומד באנגליה הגיע לארץ לתרום כליה לצעירה דרוזית מן המשפחות 

דמים בין העדה הזאת שלצערנו הגדולה נכרתה ברית  ,המכובדות של עדה זו
לבין שכונתנו הר נוף שכן שוטר דרוזי נהרג בקרב עם הרוצחים הנתעבים בבית 
הכנסת שלנו. אביו של סטודנט זה הוא מעשירי יבשת אפריקה. ואמו היא שרת 

להיות ליד  ילארץ בלוויית שומרי ראש כד הוהיא הגיע ההחינוך במדינת מגורי
כמו חסדו של הרב אורי לופוליאנסקי מיגנט בנה בשעה שיקריב את כלייתו. הנה, 

 ףגם סיפור החסד של תרומת כליות מן החי מתחיל לטפטאליו  מדינות רבות.  
 החוצה אל אומות העולם. 

 ועל כל זה אנו שומעים אחרי תפילת המנחה בשכונתנו הר נוף. 
 

 מזון למחשבה
 הוא צירוף של האות יו"ד –חסיד 

 עם תיבת חסד.
 העושה חסד לומר לך: שיהוד

 הריהו חסיד.
 ()רבי ישראל ממודז'יץ
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