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מחאה בזעם עצור
בחול המועד סוכות אירע אירוע מיוחד במינו 
בירושלים. שר התורה, מרן הגאון הגדול רבי חיים 
קנייבסקי, בעלותו ירושלימה אל הכותל המערבי, 
סר גם לבקר את הרב הצדיק רבי ישעיה הבר, שהיה 

אז עדיין נתון במעצר בית.
בעצם  היה  עצומים,  הדים  שעורר  זה,  ביקור 
בממסד  חלקים  נגד  גדולה  וזעקה  מחאה  פעולת 
אדם  על  רפש  שהטילו  הרגש,  מאובני  הישראלי, 
האיש  הוא  באזיקים.  ואסרוהו  זה  וישר  צדיק 
בעם  חסדים  גמילות  מצוות  איכות  את  שהעלה 
ישראל אל גבהים לא ישוערו. הוא האיש שהדליק 
בעם.  ביותר  האצילית  ההתנדבות  משואת  את 
הצליח  חיים'  'מתנת  שהקים  העמותה  באמצעות 
להחדיר בלב רבים את המודעות בדבר ערך המצווה 
המיוחדת במינה שהוא מבקש להעניק להם. ואכן, 
אחת  את  לתרום  ישראלים  למאות  גרם  הוא 
הזקוקים  קשים,  דיאליזה  חולי  למען  מכליותיהם 

נואשות לכליה כדי להמשיך לחיות. 
לא יאומן כי יסופר, אולם עד היום כבר תרמו 
קרוב לחמש מאות איש ואישה ברחבי הארץ כליה 
לא  אותו  לזולתם,  חיים  להעניק  כדי  מכליותיהם 
הכירו בדרך כלל, עד לניתוח. והתורמים באים מכל 
ומצוות.  תורה  שומרי  בעיקר  האוכלוסייה,  חלקי 
ולאחרונה נראו גם ניצנים ראשונים מתוך הציבור 
החילוני. הכל מתוך התנדבות מלאה וברצון חופשי 
ומתוך  מצווה  לקיים  עזה  בשאיפה  זאת,  מוחלט. 
הידיעה  שמעניקה  עצום  וסיפוק  עונג  תחושת 
לחיים  זכה  יהודי  עוד  בזכותו,  ממש  שבזכותו, 
לאחר שכבר פקד אותו הייאוש. זהו מחזה מרהיב 

המאפשר לנו להכריז: מי כעמך ישראל!
אני שכן של האיש המופלא הזה. אנו מתפללים 
תפילת מנחה, בימי חול, באותו בית כנסת. ותמיד 
לסיפוריו  עמוק  וברגש  רב  בקשב  מאזינים  אנו 
על מושתליו הטריים. אנו מלווים את מה שהוא 
מספר לנו תוך שאנו מקנאים בו קנאה עזה למראה 
הפשוט  במובן  מתים  להחיות  בה,  שזכה  המצווה 
הוא  כאשר  מאושר  קורן  פשוט  הוא  המילה.  של 
מדווח לנו שמושתל פלוני, אשר הוא ביקש מאיתנו 
שנתפלל להחלמתו, מצבו ב"ה השתפר והוא כבר 

ירד ממיטתו בכוחות עצמו. 

אנו שומעים ממנו גם סיפורים מרגשים על לבטי 
מסוים  פחד  עם  פנימה  בלבם  הנאבקים  תורמים 
הכליה.  תרומת  בעת  בגופם  פולשני  ניתוח  מפני 
כמו כן הוא מכניס אותנו בסוד תגובת המשפחות 
לתרום  משפחתם  מבני  לאחד  לאפשר  המסרבות 
משפחות  ועל  המהססות  משפחות  על  כליה, 
למשל,  האם,  את  בלהט  מעודדות  דווקא  אשר 
תמיד  מרתק.  תמיד  זה  כליה.  לתרום  שהחליטה 
מרגש. תמיד מרומם את הרוח ומטהר את הנפש 

לשמע סיפוריהם של גיבורי כוח עושי דברו.
פעם הגיע לתפילת מנחה נרגש כולו. הוא קיבל 
על  קראה  נוצרייה  גויה,  אישה  מגרמניה.  טלפון 
המפעל שלו וברצונה לתרום אחת מכליותיה ליהודי 
בשירות  שפעל  סבה  פשעי  על  לכפר  ובכך  נזקק, 
הנאצים. לאחר התייעצות עם גדולי תורה כמובן, 
מעמדת  ליווינו,  אנו  לבקשה.  להיענות  הוחלט 
התצפית שלנו בתפילת מנחה, יום יום את ההתפ־
אחד  יום  הזה.  הדופן  יוצא  הסיפור  של  תחויות 
הודיע לנו הרב הבר שהיא הגיעה לארץ, והוא דיווח 
כיצד  זכתה.  לה  הפנים  קבלת  על  בפרוטרוט  לנו 

הייתה נרגשת שהיא תורמת מגופה לעם ישראל, 
על כל התהליך שעברה פה וכיצד כלייתה הצילה 

את חייה של אישה צעירה חולה ביותר. 
לאומית.  להכרה  כמעט  זכה  הבר  ישעיהו  הרב 
מתוך  כפיים  לו  מוחאים  האוכלוסייה  חלקי  מכל 
תחושה שהנה הופעלה מהפכה והושגה פריצת דרך 
גם  ואשר  לפתרון.  סיכוי  חסר  נראה  שהיה  במצב 
הצביע על יופיים המוסרי של אותם מאות תורמים. 
שורות  את  גם  כמובן  מרחיבה  זו  ציבורית  הכרה 
התורמים וכפי שציינו, לאחרונה שם הרב דגש על 
לצרפם  במטרה  החילוני  הציבור  בקרב  תעמולה 
לעצום  אפשר  הנפשות.  מצילי  התורמים  למעגל 
עיניים ולצפות אל העתיד הלא רחוק ולראות כיצד 
תוך תקופה קצרה ניתן יהיה למחוק את הרשימה 
הארוכה של ממתיני התור להשתלת כליה בישראל. 

לו רק היו נותנים לו לפעול...
בשקט  לפעול  לו  נותנים  לא  בדיוק.  זהו  אבל 
ולהביא גאולה כלייתית בעם ישראל. יש כאלו שלא 
שכזו.  ומקסימה  מרהיבה  הצלחה  לסבול  יכולים 
החושך שונא את האור. ובמקום להעניק לו פרס 

פעם הגיע הרב לתפילת מנחה נרגש כולו. 
הוא קיבל טלפון מגרמניה. אישה גויה, 
נוצרייה קראה על המפעל שלו וברצונה 
לתרום אחת מכליותיה ליהודי נזקק, ובכך 
לכפר על פשעי סבה שפעל בשירות הנאצים. 
לאחר התייעצות עם גדולי תורה כמובן, 
הוחלט להיענות לבקשה. אנו ליווינו, מעמדת 
התצפית שלנו בתפילת מנחה, יום יום את 
ההתפתחויות של הסיפור יוצא הדופן הזה

 24



ישראל, החליט מאן דהו לגדוע ביום חשוך אחד 
את המסע המופלא הזה. מאן דהו בממסד כלשהו 
במדינת ישראל החליט להעליל עליו עלילות שווא 
בזויות שלא מחזיקות מים. מתוך צרות עין עלובה 
וקנאה יוקדת ארורה של גופים ממשלתיים עתירי 
ממון, שנכשלו במקום שהצליח למעלה מן המשוער 
מדעתם.  אותם  הוציאה   - מירושלים  חרדי  רב 
על  ולטפול  לגרד  הצליחו  מאומצת  פעולה  לאחר 
פעילותו הברוכה מצילת חיים איזה סעיף מפליל. 
כל איש ישר וחסר אינטרסים יבחין מיד שכל 
ביותר.  גבוהות  ברמות  הזוי  הזו  ההפללה  ניסיון 
לפעולות  מעניקה  וזדונית  מרושעת  פרשנות  ורק 
באיברים"  "סחר  של  הנורא  החטא  את  העמותה 
בעצמם,  המעלילים  החוק.  פי  על  כמובן  האסור 
שגרמו לפתיחת חקירה משטרתית, יודעים היטב 
בסתר לבם שניסיונם האפל בשקר יסודו. רשעים 
אלו המגלגלים עיניים צדקניות כלפי מעלה בשם 
החוק, לא אכפת להם להפסיק את פעולת העמותה 
ובכך לגזור חיי סבל ואף מוות על מאות אנשים. 
כי בלעדי הרב הבר עמותה זו לא תפעל. הכריזמה 
שלו, אש הקודש הטהורה הבוערת בלבו, היא היא 
שמנחילה הצלחה לעמותה זו. הנה תראו עד כמה 
בשבת  קראנו  עליה  והשנאה  הקנאה  היא  נוראה 

האחרונה בתורה בסיפורם של קין והבל. 
ואם כי מה שנאמר כאן ייפול על אוזניים ערלות 
של חסרי מצפון אלו, נשמיע בכל אופן את הטיעון 
הבא: "לו לב יהודי לכם, ולו הייתם באמת ישרים 
רגשות  את  לבלום  מסוגלים  אתם  ולו  והוגנים 
ה"דוס"  כלפי  השנאה  להניח  ויש  והכעס  הקנאה 
לבוש השחורים שהצליח במקום בו אתם נכשלתם 
במשהו -  חוטאת  העמותה  לדעתכם  זאת  ובכל 
באוזניו  ולהשמיע  הרב  את  לזמן  היה  הראוי  מן 
את  לתקן  כדי  לעשות  עליו  ומה  טענותיכם  את 
הטעון תיקון. זאת, אם אכן טעון תיקון. אבל לא 
להרוס, לא לנתץ ולא לגזור דין מוות על יהודים 
רבים. הדרך שנקטתם לפנות למשטרה רק מוכיחה, 

רשעים שכמותכם! שידיכם לא נקיות". 
העץ  מן  לרדת  הלב  אומץ  להם  ויעמוד  ולוואי 
חילוני  עיתון  שכתב  כפי  או  טיפסו.  עליו  הגבוה 
סליחה  לבקש  עליהם  כיפור  יום  שבערב  דווקא 
שרק  מאסר  אותו (עונש  לכלוא  ולא  הבר  מהרב 
הומר  לאו  הגר"ד  הראשי  הרב  של  בהשתדלותו 

במעצר בית).
זה כמובן לא יקרה. כך שרק מחאה ציבורית עזה 
בכוחה לתקן את העוול הזועק עד לשמים, אשר 

בכל  כולו  העם  לעיני  העוולה  עושי  את  תעמיד 
עליבותם, שתקיף המונים ותוקיע את עושי העוול 

לעיני העם בכל עליבותם.
והדברים נכתבים, אני מודה, בזעם עצור. 

•
למען יום כיפור 

התהילה והכבוד ביום כיפור זה מגיעים לאחד 
בשם דודי סלע, שכלל לא מוכר לקהל קוראינו. גם 
שומע  הייתי  לא  שלו  הגבורה  מעשה  אילולי  אני 
את שמעו. כי אני לא מתעניין במשחק הטניס. ובכן 
דודי סלע היה אמור לשחק בטורניר של טניס בסין 
מול יריבו בערב יום הכיפורים, משהתארך המשחק 
והיה חשש שהוא ייכנס לתוך יום הכיפורים, הרי 
כי  והודיע  המשחק  מן  פרש  השקיעה  לפני  ממש 
שלו.  שהניצחון  היה  שנראה  למרות  פורש  הוא 
ניצחון המקנה לו שדרוג מדליה כלשהי ופרס כספי 

מיוחד בסך 34 אלף דולר. 
מדהים. הוא הפסיד פרס כספי בסך 100,000 ₪. 
זהו ניסיון עצום לצעיר ישראלי, שכפי עדות אמו 
ואחיו לאחר האירוע, לא היה לו מעודו שום קשר 
לחגי ישראל כולל יום הכיפורים. הם לא יודעים 

"מאיפה זה בא לו?" 
ארגון "איילת השחר" והעומדים בראשו החליטו 
כהוקרה  להעניקו  כדי  הנ"ל  הסכום  את  לגייס 
לטניסאי הגיבור, שהעדיף את קדושת יום הכיפורים 
על פני התהילה והפרס אליהם שאף על פני ימים 
ארוכים של אימונים ומשחקים, כדי להגיע לתהילה. 
והנה ממש ברגע האחרון, ממש לפני השקיעה, גבר 
בלבו איזה רגש כבוד ליום הקדוש והוא ויתר על 

הכל. 
האם זו לא גבורה? גיבורי כוח עושי דברו ברמתו 

הרוחנית האישית?
ואנסה להסביר בקיצור לאמו "מאיפה זה בא לו". 
הפסוק  סמך  על  במקורות  כמופיע  כיפור  יום 
מכל  אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  "כי 
מכפרת  יום  של  שעצמותו  יום  הוא  חטאותיכם", 
העם  חלקי  בכל  היטב  מורגש  והוא  עצמה.  מצד 
לפי  אחד  כל  הנמוכות.  הרוחניות  ברמותיו  אפילו 
עובר  שלא  יום  הוא  אבל  הרוחני.  ומעמדו  דרגתו 
קרן  כמו  שהוא  יום  יהודי.  כל  על  השפעה  בלא 
ומותירה  האדם  בנשמת  פינה  לכל  החודרת  לייזר 
בו את רישומה. זה בדיוק מה שקרה לדודי סלע 

ברגע המכריע. אמנם הוא תלה את סירובו להמשיך 
ועם  ישראל  עם  למען  משחק  שהוא  בכך  לשחק 
הראוי  מן  אבל  הכיפורים,  יום  את  מכבד  ישראל 
מעל  גבוה  ושורשו  עמוק  יותר  הרבה  שזה  שידע 
גבוה. ובכל זאת הכבוד והתהילה מגיעים לו. כי גם 

זה היה קידוש שם שמים.
יום  במוצאי  כיצד  זוכר  אני  אביב  תל  כתושב 
צעירים  החילוני,  הציבור  היה  גדל  הכיפורים 
הכנסת  לבית  מחוץ  בחצר  שהתאספו  ומבוגרים, 
כדי... כדי מה? כדי לשמוע תקיעת שופר המבשרת 
את סיומו של הצום. הגיוני? לא. פירור של קדושת 
היום - כן! ותוך כדי כך אני נזכר כיצד בליל יום 
הכיפורים בסביבה החילונית בה גרתי, הייתה דירתי 
כמעט היחידית המוארת בליל התקדש החג. בעוד 
בתי רבים משכניי החילונים היו חשוכים, שכן לי 
היה שעון שבת בעוד שבבתיהם לא. והם לא חיללו 

את היום הקדוש על ידי הדלקת חשמל!
וסיפור מרתק ואותנטי מיום הכיפורים האחרון, 

יום הכיפורים של דודי סלע.
מנערה  ביקש  מעורבת  בשכונה  חרדי  שכן 
חילונית לפני החג לבוא להיות בביתו בייבי סיטר 
בעת שהוא הולך לתפילת 'כל נדרי'. אגב כך הוא 
מה  יודעת  היא  האם  ה-16  בת  הנערה  את  שאל 
זה יום הכיפורים. היא ענתה שזה 'יום אבל' בגלל 
מלחמת יום הכיפורים והדתיים צמים באותו יום. 
אתם מבינים מהי השגתם של חלק מבני הנוער 

על יום הכיפורים? 
בכל אופן אותו יהודי הסביר לנערה מהו באמת 
לצום  כך  בעקבות  החליטה  והיא  הכיפורים,  יום 
מלמד  בעצמו  זה  סיפור  בחייה.  הראשונה  בפעם 
על עצמותו של היום. אבל דומני שמה ששמעתי 
בהמשך גם הוא מלמד על התקשרות ולו מינימלית 
של נשמה יהודית אל מקורה. כוונתי לתגובת אבי 

הנערה שהביע סיפוק מן העובדה שבתו... צמה.
בכל  מצוות.  ולא  תורה  בה  אין  כידוע  הערבה 
זאת אפילו בדרגות הנמוכות שלה מחברים אותה 

אל שאר המינים לאגודה אחת...

צידה לדרך
"ישנם העושים מצוות בגלוי 
ועבירות בסתר, וישנם העושים 
עבירות בגלוי ומצוות בסתר" 
(הרה"ק מקוצק) 
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