
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #104  עלון ,ד"בס
 ד"התשע–וירא 

 

 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì , 
 ) 'יז' כ( 'ויתפלל אברהם אל האלוקים וירפא אלוקים את אבימלך'

בבוקר שלפני הניתוח הקריטי שהיה אמור . והרופאים לא נבאו לו טובות, ע במחלה נוראה" לתלמיד חכם אחד חלה
 .נכנס האיש לבית כנסת  אחד בשכונת מאה שערים להתפלל שחרית, לעבור

ואתה מושל בכול ובידך כוח וגבורה  ובידך  ': חזר פעמים רבות מתוך בכיות נוראות על המילים' ויברך דוד'בהגיעו ל 
 . עד שכול מי שהיה באותה שעה בבית הכנסת תקפתהו חלחלה רבה'ק לכוללגדל ולחז

ועורר את עצמו , התלמיד חכם חזר על מילים אלו שוב ושוב כך במשך לא פחות ממחצית השעה בכה ללא הרף
 .ובידו לגדל ולחזק לכול, ורק בידו הכוח והגבורה, שהקדוש ברוך הוא  מושל בכול, בנקודה זו

והרופאים אישרו בפני  , ה  נרפא ממחלתו בצורה  מוחלטת "התלמיד  חכם ב! התרחש ה לא יאומןזמן קצר  לאחר מכן  
כי ע ל פי דרך  הטבע לא  הייתה כל אפשרות שבעולם להירפא ,  שהיה בכך נס  רפואי של  ממש, כול מי שביקש  לשמוע

 .מהמחלה שתקפה את התלמיד חכם
הוא משליך  , אדם תולה א ת כל ת קוותו  בבורא עולםכאשר ה, מה שצריך להוסיף הוא שכוחה העיקרי של התפלה הוא

ככול שאמונתו זו תלך ותתגבר כך גם יגדל הסיכוי שיארע לו נס והשם . ומאמין באמת בכוחו האין סופי, כל יהבו רק עליו
 .יתברך ישמע את  תפילתו

אל  , השכל אל הרגשצריך להעביר את  האמונה הזו  מן ,  ולמרות שכול אחד  מאיתנו הור גל בתפלה והוא מאמין בכוחה
  . ולאחיסמך להיוושע מכל צרותיו, כי רק מי שמתפלל מתוך אמונה חושית יכול לקוות שהתפלה תהיה לו לעזר... הלב

 )טובך יביעו(
הפתיע אחד הרופאים את המשתתפים בתוצאות  , בכנס רבנים שהיה לפני זמן לא רב בנושאים רפואיים בו השת תפתי

 .שניים שעדיין אינם שומרי מצוות ואחד גוי, רופאיםשל מחקר שנערך על ידי שלשה 
 ללא –בדקו הרופאים א ת סיכויי ההחלמה של חולים שהתפללו עליהם , במחקר זה שפורסם גם בכתבי  עת מדעיים

בקרב החולים שהתפללו עליהם ! התוצאה הייתה מדהימה.  לעומת חולים שטופלו בטיפולים רגילים בלבד–ידיעתם 
 ...  הנתונים מדבר ים בעד  עצמם. מקבוצת הבדיקה שלא התפללו עליהם30%גדול באחוז הריפוי היה 

  
 

  äëìää úðéô 

 תחום שבת
 . בשבת ובחגהגבלה על יציאה מהעיר או הישובאבל יש , או בחגמותר ללכת בכל תחום העיר או הישוב בשבת : א
 .'תחום שבת': המרחק אותו מותר ללכת מחוץ לישוב נקרא: ב
' שמות טז(' שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי': תחום נלמד מפסוק בתורההאיסור לצאת מה: ג

 ).'כט
 .  קילומטר11) מיל' יב(האיסור מהתורה הוא ללכת מחוץ לעיר או לישוב מרחק של : ד
 'התורהתחום מ'הוא תחום זה : ה
ולמעשה המרחק המקסימלי שמותר ללכת ,  לעירחכמים הגבילו עוד יותר את המרחק אותו מותר לצאת מחוץ: ו

 .)  אמה2000. ( מטר960בשבת מחוץ לעיר או הישוב הוא 
 ) אמה4000. ( מטר1920ולהכפיל את מרחק ההליכה ל ' עירוב תחומין'במקרים מסוימים אפשר לעשות : ז
אסור לטלטל בשבת , צהויכולים לטלטל בתוך הישוב דברים שאינם מוק, גם למי שגרים בישוב שיש בו עירוב: ח

 .למעט בגדים שלובשים ותכשיטים שעונדים, מחוץ לעירוב שום חפץ
לכן מותר לעבור . אחד מהם הוא תחום שבת, במקרה של חולה שאין בו סכנה הקילו חכמים בכמה גזרות שגזרו: ט

 . מטר כדי לטפל בחולה שאן בו סכנה960תחום של 
אחות העובדים /גם אם מדובר ברופא, מטר לטיפול בחולה שאין בו סכנה קילו11אסור יהיה לעבור את תחום של : י

 .בבית חולים
במקרה שמזעיקים רופא לטפל בחולה שיש בו סכנה אין הגבלה במרחק הנסיעה ומותר לצורך הנסיעה לעשות : יא

 .גם דברים שאסורים מהתורה
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íéãìé êåðéç 

 '  חלק ג- ?עד כמה/ לא לשתף / לשתף 
 לחשיפת הילדים לקשיים  - בעד ונגד -בשבועיים האחרוני ם הצגנו  את שתי הגישות  

 ?מה נכון לעשות: השאלה  היא. מיוחדים שי ש בבית
ומה הסיכונים   , תלוי באיזה קושי מדובר. אין כללים ברורים לכאן או לכאן, ובכן

 .  שאנו לוקחים בשיתוף הילד
אם לא ! שהרי ממילא הוא ידע, כללי הגישה צריכה להיות שיתוף הילדבאופן 

אין טעם להסתיר . אז משיחות טלפון ומהמתח והלחץ שיש באוויר, מההורים ישירות
ומפני שעצם ההסתרה עלולה , מפני שהסתרה כזו היא לא אפשרית, לגמרי את הקושי

הדמיון  של  . ( הישירלגרום למתח ולהעצמת הקושי על ידי  הילד בגלל חוסר  המידע
.) הילדים בהרבה מקרים מביא אותם למחשבות שהמצב הרבה יותר קשה מהמציאות

איך לעדן , למעשה שיקול הדעת של ההורים צריך להיות מתי וכמה לספר בכל שלב
כדי שהמידע אכן יביא לתועלת הרצויה ולא יגרום להגברת , ולמתן את המציאות

א את המשוואה או שלא יודעים איך לתמוך בילד הורים שלא מצליחים למצו. החרדות
 .יתייעצו בגורמים מקצועיים

 .  שושנה–בתפילה לחיים נעימים ללא צרות וייסורים  
                               !ה בשבוע הבא"על כך אי? מי צודק

 .שו ש נה,           שבת שלום  ומבורך
 

 

úáùì øåôéñ 

 הצלה ישירה
ַּכֲעבֹר   . ד" ְּב יֹום  ַהִּכּפ ּוִרים תש ל,ַהְּכֶנֶסת- ִמֵּבית -  ד"ַחַּב- ַאְבֵרְך ִמְּכפַ ר -  )ל"ז (ֵמִאי ר ְפַריְ יָמן '  ֶאת ר ּוס ָׁשַלף ֶרֶכב ַהִּגּי 

.   ָהרּוַח  ָה ָיה  ָׁשפּוף -ַמַּצב.  ָיִמ ים ָקִׁש ים עָ ְברּו  עֲ ֵליֶהם . ָׁשעֹות ְמ ַעּטֹות  ְּכָבר  ָיַׁשב  מּול   ֶהֶגה  ַהַּטְנק  ְוָׁש ַעט  ְלֵעֶבר  ֲחִזית  ַהָּדרֹום
ָאַמר  ַלֲחֵבָרי ו   , "ַחָּיִב ים ְלַהִּׂש יג  לּוָלב  ְוֶאְתרֹו ג.  "ֵמִאיר  ְנת ּוִנים  ְלַאְרּבַ ַעת ַהִּמי ִנים' ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַחג ַה ֻּסּכֹות  ָהיּו  ַמֲעיָ נָ יו ֶׁשל ר 

"   עַ ל נְ ִטיַלת  לּו ָלב "ְּבַכּוָ ָנה ּגְ דֹוָלה ֵּבֵרְך  .  ף אֹוָתם ְּב ִהְתַרְּגׁשּותה ּוא ִזּנֵ ק ֵמַהַּט ְנק  ְוָחַט .  ֵהם  ִהִּגי עּו  ַרק ְל ָמֳחָרת...ַהִּמְׁשָּתִאים
ְד ִניק   "ְּכֶׁשִּס ֵּים ְלָבֵרְך  ֵנעֹו ר ֶהַחַּב .ַמְׁשָמעּות-ָהיּו ּכָ אן ַרּב ֹות "  ֶׁש ֶהֱחיָ נ ּו ְוִק ְּיָמנּו  ְוִה ִּגיעָ נּו  ִלְזַמן  ַהֶּזה"ַהִּמ ִּלים ". ֶׁשֶהחֱ ָינ ּו"ְו

,   ֶׁשְּכָבר ִהִּכ ירּו הּו ְוִה ְתַרְּגלּו  ְלִסְגנ ֹונ ֹו ַהְּמיֻ ָחד, ַה ָּללּו. א ּפָ ָנה ֶאל  ֲחֵבָריו  ַלַּטנְ ק ְוִהִּציַע  ָלֶהם ְלַקֵּים ֶא ת ִמְצוַ ת ַהּיֹוםהּו. ֶׁשּבֹו
 .ֵלב-ַנֲענ ּו ְּבֵחפֶ ץ 

,   וְ ָיָצא ְלַט ְנק  נֹוָסף,ּבַ עַ ת ַהִּמי ִנים  ִהְׁשִאיר  ַעל  ַהַּטְנק   ֶׁשּלֹוֶאת ַאְר.  ָּכְך ֶהְח ִליט  ְלִהְסַּתּכֵ ן ּו ְלַזּכֹות   עֹוד ַח ָּיִל ים ַּבִּמְצָוה-ַאַחר
ָׁשַא ל   , "?ַחג  ָמה. "ַהְּמ ַפֵּקד ִמְצ ֵמץ ְּבֵעי ָני ו. ָקָרא ְלֵעבֶ ר ְמַפֵּקד ַהַּט ְנק,  !"ַחג ָׂשֵמ ַח. "ֶׁשָחָנה ְּבֶמְר ָחק ְּכָמאַת ִים ֶמְט ִרים

רֹב לֹא  ָעל ּו ְּב ָקֶנה  ֶאָחד   -ִּפי -ֶׁשעַ ל , הּוא  ַּגם  ִהִּכ יר ֶאת  ּדֵ עֹוָתי ו.  ַהָּצִעיר-ָּלה ּבֶ ן ִקּב ּוץ  ַהּׁשֹוֵמ ר ֵמִא יר  ָיַדע  ִּכי  ַה  .ְּבִניַמת  ִּבּטּו ל
ינ ּו לּו ָלב ִהּגִ יע ּו ֵאֵל? לֹא, ַחג ֻסּכֹות  ַהּיֹום. " ָׁשב ְוָק ָרא ְּבִחּיּוְך ְלָבִבי, !"ַחג ָׂשֵמַח . "ִעם ָּכל ָמה ֶׁשֵריַח ַיֲהדּו ת נֹודֵ ף ִמֶּמּנּו

.  ִּתְרֶאה ָמ ה קֹוֶרה ּפ ֹה? ָמ ה ַאָּת ה ְמַדֵּבר ִאִּתי ַעְכָׁשו עַ ל ִקּי ּום ִמְצוֹות ".ּבֹו א ַאָּתה וְ ַהֶחְבֶרה  ֶׁשְּלָך ּוְנָבֵרְך ֲעלֵ יֶהם, ְוֶאְתרֹוג
. ָצַעק ְלֶעְבר ֹו, "ֶזה ֶּבאֱ ֶמת לֹא ַהְּזַמן , ֲעזֹב. ֵהָהרֵ גַאָּתה ָעלּו ל ְל, ִּבְזַמ ן ֶׁשַאָּתה עֹוֵמ ד ּוְמַדֵּבר ִאִּת י! ? ֵאיֶזה ַחג  ְוֵאיֶזה ִמְצ וֹות

ְוִתְקָרא ַּגם  ִלְׁשָאר  , ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ּבֹו א. "ֶאְפָׁשר ָהָיה לַ ֲעמֹד ְּבָפנָ יו-ה ּוא ַרק ִחֵּיְך ֶאת ַהִחּי ּוְך ֶׁשִאי . ֵמִאיר לֹא ִוֵּתר' ֲאָבל ר
 "...זֹאת ֻסּכ ֹו ת ַהּיֹום -ְּבָכל . ִכיםָּכְך ְמֻדְכָּד-ַא ל ִּתְה יּו ָּכל . ה'ַהֶחְבֶר

הּוא ַאף ָקָרא ִל ְׁשָאר ַאְנֵׁשי ֶצֶות ַהַּטְנק ָלב ֹוא   . ֵמִאיר' ַאֲחֵרי עֹוד ַּכָּמ ה ִחּלּו ֵפי ְּדָבִרים  ֵנאֹות ְמַפֵּקד ַהַּט ְנק ְלַהָּצָעת ֹו ֶׁשל ר
,   ַאְך ָנַט ל ְלָידָ יו ֶאת  ַהּלּו ָלב. ַהְּמַפֵּקד ִהְתַּכֵּבד ְלָבֵרְך ִר אׁשֹון . ַהִּמ יִנים ְּכֵדי ְלָבֵרְך ַעל ַאְרּבַ ַעת,  ֵמִא יר' ִעּמֹו ֶאל ַה ַּטְנק ֶׁשל ר

עַ ּמּוד  ָעָׁשן  ָסִמיְך   . ַמֲאִמינִ ים-ֵמ ִאיר ִׁשְפְׁש פּו  ֶאת  ֵעינֵ יֶהם  ְּכלֹא '  ַה ַחָּיִלים  ֶׁשִהְצט ֹוְפפ ּו ְסִב יב ר.  ִנְׁשַמע  ִּפיצּו ץ ַעז  ְּבִקְרָבָתם
ַהַּט ְנק  ָהָיה   . זֹו  ָהְיָת ה ְּפגִ יָעה  ְיִׁשירָ ה.  לֹא  ָה ָיה ָּכל  ָמקֹום  ְלָטעֻ ּיֹות  !ְנק ֶׁשַאְך  ִלְפ ֵני ְר ָגִעי ם ֲאָחִדים  ָיְׁשבּו  ְּבתֹוכ ֹוַהַּט , ִהַּתֵּמר

. ק  ִהְתאֹוֵׁשׁש ִראׁשֹו ן ִמן  ַהֶה ֶלםְמ ַפֵּקד ַהַּט ְנ .ּוִמּתֹוכ ֹו ִנְׁשְמ עּו  ִהְתּפֹוְצֻצּי ֹות ַהַּת ְחמֶֹׁשת  ָהַרּבָ ה ֶׁשָהְיָת ה ּבֹו,  ָאפּוף לֶ ָהבֹות
ה ֹוִדיעַ  , ְּכֶׁשִּנְרְּגע ּו ִקְמעָ ה .ֵמִאיר  ְוִנְּׁשק ֹו ְּבִה ְתַרּגְ ׁשּות' ַּכֲעבֹר ֶרגַ ע נָ ַפל עַ ל ַצָּואר ֹו  ֶׁשל ר. זָ ַעק, !"ִּבזְ כּות  ַהּלּו ָלב! ִּבְזכּוְתָך"

.  ָאַמר,  "ֶזה  ִהִּצי ל ֶאת  ַחּיַ י. ֶזה  ַהָּקֵמ ַע ֶׁש ִּלי.  "ַהַחג  ִיָּׁשֵמר  ָה ֶאְתרֹוג ְּבִכ יסֹוֵמִא יר ִּכ י ֵמ ַעָּתה  ְוַעד  ְלסֹוף  ' ְמַפֵּקד ַהַּט ְנק  ְלר
   "...ְיַקְּבל ֹו ִמֶּמּנִ י ְּבַהְׁשָאלָ ה, ִמי ֶׁשְּמעֻ ְניָ ן ְלָבֵרְך עָ ָלי ו"

ֵמִא יר  '  ֵא יְכֶׁשהּו  ִהְצִלי ַח ר. ָחְפר ּו ַּבח ֹול ֹותֵמִא י ר ַוֲחֵברָ יו  ִמְצטֹוְפ ִפים  ַּבְּתָעל ֹו ת ֶׁש' ַהּמֹוֵעד  ָמְצָאה  ֶאת  ר-ַׁשַּבת חֹו ל 
ְּכֵדי ְל ַחֵּלץ ְמַעט ֶאת   ", ִהִּציעַ  ַלֲחֵבָריו ָלֵצאת ְלֶרגַ ע ִמּתֹוְך ַה ּבּוְנֶקר, ְּבַאַחת ַהֲהפּוגֹו ת, ְּבֵליל  ַׁשָּבת. ְלַהִּׂשיג ְמַעט יַ ִין ְלִקּד ּוׁש

ַה ַחּיָ ִלים   . וְ ַלְמרֹות  ַהִּסּכ ּון  ַהָּכר ּוְך  ַּבָּדָבר ַנעֲ נּו  ַלַהָּצעָ ה, ה  ֵמֲחֵבָרי ו  ִהְתַלֲהב ּו ֵמ ָהרַ ְעיֹו ןַּכָּמ " .ָהֲעָצמֹות  ּוְכֵדי  לַ ֲעׂשֹות  ִקּדּוׁש
ַאֲחֵרי ְמַעט  ַהְפָצרֹו ת ִה ְסִּכימּו ַּגם  ֵהם ָלֵצאת ִלְׁשמ ַֹע . ַהּנֹוָתִר ים ָהי ּו ְׁשרּו ִיים ְּבִדְכד ּו ְך ָעמֹק ְוֵסְרב ּו ָלק ּום ִמְּמק ֹו ָמם

 .ִקּדּוׁש
ִהְגִּבי ָהה ְּב ָידֹו  ְוֵה ֵחל   ,  ָמַזג  ְלתֹוכָ ּה ֶא ת ַהּיַ ִין,  ֵמִא יר  ֵהנִ יַח עָ ָלי ו ּכֹוס' ר.  ֶׁשִּׁש ֵּמׁש ַעָּתה ׁשֻ ְלָחן, ֵהם ִנְּגׁש ּו ַלַּט ְנק  ַהָּסמּוְך

ַגע ֶׁשִּסֵּים ֶאת ַהְּבָרכָ ה וְ ִׂשְפֵתי ַהּנ ֹוְכִח ים ָעְמדּו  ַלֲענ ֹות   ָּבֶר, ְוָא ז  "...ִּכי ָּבנ ּו ָּבַחְרָּת  ְואֹו ָתנ ּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָה ַעִּמים. "ְלַקֵּדׁש
זֹו   . ֵמִאיר וַ ֲחֵבָרי ו' ַּתְדֵהָמ ה ָא ֲחָזה ְּבֵלב ר. ָקרֹוב ְמאֹוד, ַהַּפַעם ָה ָיה ַהִּפ יצּוץ ָק רֹוב. ִהְרִע יד ֶאת ַהְּסִביבָ ה ִּפי צּוץ ַעז', ָאֵמן'

 !...ֶׁשָּנַפל  ַהְיֵׁשר ְלת ֹוְך ַהְּת ָעלָ ה ֶׁשִּלְפנֵ י ֶרַגע  ִהְצטֹוְפ פּו ְּבת ֹוכָ ּה, ָגז ִמ ְצִריָהְיָתה  ְּפִגי ָעה ְיִׁש יָרה ֶׁשל  ָּפ

, ה ּוא ׁשּוב  ִחּיֵ ְך, ֵמִא יר' ְור. ָקְראּו  ַהַחּיָ ִל ים ְּבעֹוָדם ר ֹוֲעִדים ֵמ ִהְתַרְּגׁש ּות, ! "ַּפעֲ ַמִים! ִהַּצְלָּת א ֹוָתנּו ! ִהַּצְלָּת ֶאת  ַחֵּיי נּו "
 . ָאַמ ר ִּבְצִני עּות אֲ ִמִּתית, !"זֹו ַהִּמְצוָ ה.  לֹ א ֲאנִ י, ֶזה  לֹא אֲ ִני. "ְרּכֹוְּכַד
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