
 
 

 

 הכליות קמו לתחיה  

יער, ואני משמש שמי ד"ר מנחם ברי
בבית   נמרץ  טיפול  מחלקת  כמנהל 

הישועה'  החולים סגן  )  'מעיני  כיום 
 . (מנהל בית החולים 

למעלה   ברפואה  עוסק  כבר  אני 
וככל   שנה.  וחמש  משלושים 

ש יותר  הזה  בתחום  , ניםשנמצאים 
רואים יותר ויותר את מציאות הבורא 
בעולם בהיותו רופא חינם. אנו רואים  

רועים רבים ושונים בחיי היום יום  יא
להכרה ובאים  אנו   בעבודה,  שלא 

כרופאים מנהלים את העניינים, אלא 
שבורא עולם שהוא מנהיג הבירה הוא 

 מכוון את הדברים. 
לעצמכם מתארים  בודאי  כי  אתם   ,

שלי   במחלקה  פוגש  שאני  האנשים 
המ בלשון  בריאים,  אני אינם  עטה. 
במצב חולים  לפגוש  קשים.  רגיל  ים 

משפחה  קרובי  לראות  גם  רגיל  אני 
פרקי  בדמעות  שלוחשים  דואגים 

מ ליד  מה  יתהילים  את  אבל  טתם. 
יוסף  ר'  החולה  אצל  שהתחולל 
קשה   במצב  ששכב  אלכמייסטער, 

שלי   התקשגם    –במחלקה  יתי  אני 
 לעכל. 

למחלקה   הגיע  המבוגר  החולה 
ה. מצבו התדרדר  הפנימית במצב קש

עד שנאלצנו לחברו למכונת הנשמה. 
זמן,   הרבה  כבר  תפקדו  לא  כליותיו 

נת חיים. הוא והוא כעת מונשם, בסכ
שם   והתנהל  נמרץ  לטיפול  נשלח 

והנ יומיים,   עוברים  המעקב.  יום, 
מתפקדות   לא  והכליות  שלושה, 
התרופות  כמויות  כל  בכלל. 
וכל  לגופו,  שנדחסו  המתאימות 

ואה המודרנית לא הועילו תעלולי הרפ
היה מאומה שלו  דם  והלחץ  מאחר   .

לחברו   שייך  היה  לא  נמוך,  מאוד 
. כזה עלול להמיתוחבור    –לדיאליזה  

סו להעלות את לחץ הדם, אך ללא  ינ
מ חיים  סכנת  וכעת  ידית יהועיל. 

 מרחפת מעל ראשו. 
להתי הובא  הקשה  עצות,  יהמקרה 

מומחי   של  לשולחנם  והוגש 
ולוגיה במדינה. אף  הפרופסורים לנפר

של   שבב  אף  נתן  לא  מהם  אחד 
צור, כולם  אפשרות לטפל בבעיה. בקי 

ם, ושדרו יאוש מוחלט דיההרימו את י
 מהמצב הרפואי. 

בערב, שוחחתי עם ם חמישי  והיה זה י
ה, שהיה גר בירושלים. הבן של החול 

מבחינה  המצב  את  לו  הסברתי 
פי  על  תשמע!  לו:  ואמרתי  רפואית, 

היום  דרכי   שקיים  והידע  הרפואה 
בספרות הרפואית, אין שום אפשרות 

הרפו שלך.  לאבא  ה אלעזור 
תפקידה, הקו את  סיימה  נבנציונלית 

מה  עכשיו  לעשות.  מה  יותר  אין 
שנותר הוא לבקש את התערבותו של 
אתה,   מי  יודע  אינני  העולמים.  בורא 
אבל אם אתה מחובר לגדולי ישראל, 

מה אותם,  ושאל  אליהם,  יש    גש 
כי  וערכית,  רוחנית  מבחינה  לעשות 
לעזור  אפשר  אי  רפואית  מבחינה 

 לאביך. 

, "הרוצ"  ארגוןהבן הזה היה מראשי  
העוסק בקרוב רחוקים. ולמחרת, ביום 
שישי, התגלגל שבנות רחוקות מתורה 

ל" לירושלים  הגיעו  מסע  ומצוות 
, והבן הזה היה אחראי ללוות "ברויק
למנהרות  א הגיעו  הם  ,  ל הכותותם. 

וף  ושם הוא הרצה בפניהן על פלאי ג
ואז האדם   בהם.  הטמונה  ה'  וחכמת 

 פנה אליהם בפניה נרגשת: 
מצב קריטי תשמעו כרגע אבא שלי ב"

הוא  היאך  יודעים  לא  אנחנו  ביותר. 
אתמול   רפואית.  מבחינה  וחי  שורד 
בלילה הודיעו לי מנהלי בית החולים  
דרכי   מבחינת  תקוה  כל  שאין 

ה לאחד נגשתי אתמול בליל  הרפואה.
שהפתרון  לי  שאמר  ישראל  מגדולי 

   –א רק אחד הו
מתורה מצ" שרחוקים  אנשים  א 

ומצוות שיקבלו ויקחו על עצמם לומר  
" יצראת  אשר   , "ברכת 

ולמד אותם את משמעות הברכה, את  
שבה המילים  ההלכות  באור  ואת   ,
אליה.   תהיה  שקשורות  זו  זכות 

לנפרולוגיה  את    הפרופסור  שיציל 
   "! אבא שלך 
אנא, הבן לבנות בתחינה: "וכעת פנה 

' ברכת  לומר  על עצמכן  אשר  קבלנה 
מאוד,    'יצר חולה  שלי  אבא  בכוונה. 

 " והוא זקוק לזכויות שלכן!
 דמעות.הבנות התרגשו מאוד עד 

נוסח   את  הבנות  את  הוא מלמד  ואז, 
' יצרברכת  את 'אשר  להן  מסביר   ,

ואת  ה הברכה,  של  היפה  משמעות 
ומילה  מילה  בכל  הטמון  העומק 
בברכה. הן התרגשו מאוד, וקבלו על  

ב להתמיד  מכאן עצמן  אמירתה 
נו מכן  לאחר  לכותהלאה.  ל  גשו 

 להתפלל תפילה הפורצת מעמקי הלב. 
מספר ד"ר ברייער: לפני שבת קודש,  

וס אלי,  התקשר  מה יהבן  על  לי  פר 
היום   בעצמי  בכשארע  ואני  ותל. 

 בגוף.  התרגשתי ועבר לי צמרמורת
לבית   באתי  שבת  אותה  במוצאי 
החולים למעקב. התפלאתי מאוד על  

דרמ שיפור  של  שחל  במצבו  טי 
יום אחר יום,  החולה! עקבתי אחריו 

של   במשך   50ומכמויות  ליום  סמ"ק 
עשרה ימים, התחילו הכמויות לעלות,  

בתפקוד החלו  חמישים   הכליות  של 
ליטר    4, עד שהגענו למצב של    חוזא
 . (סמ"ק 4000)

נתפס!   לא  כזה  דרמטי  כ"כ  שיפור 
  4000  -סמ"ק לעלות ל  50מכמות של  

, זה לא הגיוני מבחינה רפואית! סמ"ק
ט אט הלך המצב והשתפר, והחולה א

השתחרר מבית החולים כשהוא בריא 
 ומתפקד. 

שרחוקים  הרופאים  מעמיתי  חלק 
א באו  ומצוות  לי: מתורה  ואמרו  לי, 

לנו,  " תגיד  הסברייער,  זה  פור ימה 
הזה? זה לא נורמלי, זה לא רפואי, זה 

 ."נס!
 " להם:  השבתי  אשר  ואני  ברכת  זה 

)אשר יצר בכונה(   ."יצר, זה בורא עולם

 סיפור לשבת

 פנחס בן מזל

 יבתושח"

 חוה לאה
 בת אסתר
 יבתושח"

 שמריהו יוסף חיים הרב

 פעשא מרים בן

 יבתושח"
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