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 "ויתפלל משה אל ה'..."

 )במדבר פרק י"א 

 פסוק ב'(

 בשבועון האמריקאי "טיים" 
 התפרסם מאמר מעניין שכותרתו היא:

 "כוחה המרפא של האמונה".
 וכך מצוטט במאמר מפרי עטו של ד"ר לארי דיוסי:

כאשר "זה היה בראשית שנות התמחותי כרופא בבית חולים בעיר דאלאס,
 טיפלתי באדם שלקה בסרטן סופני בשתי ריאותיו.

הסברתי לו מהו הטיפול המקובל במקרה כזה וכמה מעט, לדעתי, יוכל טיפול זה 
 לעזור.

כצפוי ויתר האיש על הטיפול. תמיד כשעברתי ליד מיטתו ניצבו חברים ובני 
 משפחה והתפללו להחלמתו.

אחר,התקשר אלי ידיד  חולים -שנה לאחר מכן, כשכבר הייתי מצוי בבית
 מדאלאס ושאל אם ברצוני לראות את החולה.

 לא האמנתי למשמע אוזני.
אותו חולה היה צריך כבר מזמן להיות מוטל 

 בקברו.
כשהראו לי את צילומי הרנטגן של 

 ריאותיו,חשתי תדהמה גמורה.
לא היה שם סימן, ולו הקטן ביותר, לגידולים 

 סרטניים.
שהניע אותי להרהר זה היה אחד מן המקרים 

 שוב על כוחה של התפילה".
שנה לא היה בנמצא רופא  02עד לפני 

אמריקאי, המכבד את עצמו, שהיה מעז לערוך 
מחקר מקיף אודות מושג כה ערטילאי כמו 

 תפילה.
השנים  022הרפואה במערב השתדלה במהלך 

האחרונות להתרחק ולהתנתק מכל זיקה שהיא למיסטיקה, אך נראה שגם בכך 



חלה באחרונה תפנית מעניינת, והיום מוכנים רופאים רבים להטות אוזן לקשר 
 שבין אמונה לרפואה.

 ריפוי בזכות האמונה

הרופאים יוצאים מחדר הניתוח וכשהם סופקים כפיהם ומרימים הסיפור ידוע, 
המודאגת "העסק אבוד אין לו כל סיכוי" תכופות  ידיים הם מודיעים למשפחה

המשפחה מתמוטטת ונאלמת דום, אך ברבים מהמקרים הודעת הרופא רק 
הם קורעים מהווה  את האות לבני המשפחה לפתוח במערכה על חיי יקירם, 

שערי שמים בתפילתם ומתחננים 
באמצעות פרקי תהילים על נפש 

,הם ממש לא מאפשרים למלאך יקירם
ה להתקרב אל מיטת החולה כדי הממונ

 לקחת את הפיקדון.
סיפור מעין זה אירע לפני כחודש כאשר 

 החולים במצב קשה.-הובהל איתן לבית
 בחור דתי, אינטליגנטי ומאמין גדול.

שבדקוהו נראו מיואשים  הרופאים
והפסימיים שביניהם הפטירו:"המצב 

 אבוד".
סקה מלהתפלל לנס. אבל משפחתו של איתן, שלא עזבה את מיטתו ולא פ

חשבה אחרת:"ישועת ה' כהרף עין...מי שאמר לחומץ שידלק, הוא יאמר לחולה 
 והוגדר כנס רפואי...ואיתן הבריא .שיבריא"

 כשנשאלו הרופאים לפשר הנס שקרה, השיבו:"הוא חי רק בכח אמונתו העזה".

 בזכות האמונההריון 
 לא זכתה לפרי בטן.מארה"ב הייתה נשואה עשר שנים ו ארבסנטלהגב' חנה 

ביקרה אצל מיטב הרופאים  היא
ועברה טיפולים שונים, אך 

לשווא.אולם, הזוג ארבסנטל לא איבד 
 את תקוותו ואמונתו.

לא רק הם, אלא כל משפחתם, שפכו 
 את ליבם לאביהם שבשמיים.

לאחר אותן עשר שנים אומללות, 
הגיע הזוג לארץ הקודש, כדי להתפלל 

 על קברי צדיקים.
 הרקיעה שחקים והנס קרה. לתםתפי

לאחר שנה בדיוק, חבק הזוג את בנם בכורם, שנתיים לאחר מכן את בתם, ועוד 
 שנה עברה ונולד ילדם השלישי.

 -אומר מר ארבסנטל כשהוא סוקר באהבה את צאצאיו -"זה רק בכוח התפילה"
 הדין". -"לפעמים יד הרופאים תקצר אך האדם בתפילתו, יכול לשנות את גזר
 עת לחשוב()

 


