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 " להזהיר גדולים על הקטנים  " 

 

  אמור

  

 )"משכני אחריך" להגר"ר אלבז שליט"א(

19:04  

19:55 

20:47 

 
 האם מותר לאישה לאכול אחרי הדלקת נרות לפני השקיעה?

 

בנות ספרד אינן מקבלות שבת בהדלקת נרות, ולפי זה מותרות לאכול עד 
אשכנז לקבל שבת בהדלקת נרות, ולכן במקום אולם מנהג בנות . השקיעה

צורך, לכתחילה עליה לעשות תנאי לפני ההדלקה שאין בדעתה לקבל שבת, 
ואז מותר לה לאכול עד השקיעה. ואם לא עשתה כן, יכולה להקל בזה רק 

 במקום צורך גדול

האם ניתן להניח מרק קר על 
פלטה חשמלית שאינה פועלת 
אבל תופעל ע"י שעון שבת בשלב 

 מאוחר יותר?

 

 מרן הגר"ע יוסף התיר את הדבר.

את  להקדיש  מעוניין 
נשמת,   לעילוי  העלון 
להצלחת   או  לרפואת, 

 יקירך? 
 052-5307712צור קשר:  

 פנחס בוזגלו בן דינה ז"ל

 שרה ז"ליעקב בן  

 עדנה בת זינת ז"ל  

 מסעוד אביטן בן חנה ז"ל

 ז"ל     פירחהבת    רחל אוחנונה

  

 ימי חול
 7:15      שחרית:

 17:50שיעור תורה : 
 18:50  מנחה:

 19:25  ערבית:

 לעילוי נשמת  

 שבת 
 7:00שיעור תורה : 

  7:45 : שחרית
 17:30שיעור תורה: 

   18:30מנחה: 
 סעודה שלשית 

 זמני תפילות 

 חדשות ועידכונים 

  הרצאה מפי  
 א"שליט  שניר גואטההרב  

 בבית המדרש 



 
 

 

 

ניו בחנות  כמוכרת  עבדתי  שנים  כארבע  פארם  -לפני 
, ועבדתי שם כדי  23באזור אשקלון. הייתי צעירה בת  

היה   הסניף  באוניברסיטה.  לימודיי  את  לממן 
בשיפוצים, ומטבע הדברים לבנים וחפצים התגלגלו על  

 הרצפה.  

המאוחרות   הארבעים  בשנות  זוג  נכנס  אחד  ערב 
והתנהל כפכפים  נעלה  האשה  בכבדות.  לחייהם.  ה 

ראיתי שהיא מתקרבת לאחד האזורים שרוצפו מחדש.  
 חששתי שהיא פשוט תיתקל במרצפת ותיפול. 

רציתי לצעוק לה שתזהר, אך היא היתה רחוקה ממני  
 והצעקה נותרה בתוכי. 

כל אחד מכיר את הרגעים הללו, שבהם אתה קופא על  
 . מקומך ואינך מצליח להשמיע הגה

 . ואז... ראיתי אותה מועדת..

 •••• 

בסיפורי אני רוצה לספר קצת על הזוג   לפני שאמשיך 
 הזה, שאז עדיין לא הכרתי. 

שמם אביגד ואחינועם מעטוף, והם מתגוררים במושב  
 ברקת. 

. חלפו מספר שנים והם  22אביגד ואחינועם נישאו בגיל  
 לא נפקדו בילדים. כל מה שהם עשו לא עזר. 

אבי החליטו  נישואין  שנות  עשרה  שמונה  גד  לאחר 
שטרם   לנשים  מיוחד  שיעור  בביתם  לייסד  ואחינועם 

 נפקדו. 

שיחות   שומעות  הלשון,  שמירת  לומדות  היו  הן 
להן   וטיפולים שיביאו  לדברים  בנוגע  ומחליפות מידע 

 את פרי הבטן המיוחל. 

מבין   הראשונה  נפקדה  השיעור  הקמת  לאחר  כשנה 
הנשים, ומכאן ואילך כל מספר חודשים נפקדו זו אחר  

 זו.

אחת.    7  תוך מלבד  השיעור,  נשות  כל  נפקדו  שנים 
 אחינועם מעטוף, זו שייסדה את השיעור. 

 שנה.  25הם נותרו חשוכי ילדים במשך  

 **** 

לשנת   אחינועם  התגבשה    25בהגיע  לעקרותה,  שנה 
את   גייסו  הן  הזוג.  של  גבו  מאחורי  נשים  קבוצת 
הבעלים והחלו במשותף לפקוד קברי צדיקים, בעיקר  

של   קברו  אי"ש"את  עשרה  "החזון  הסגולה  שע"פ   ,
אנשים שמתפללים ליד קברו יכולים להשפיע ולפקוד  

 עקרות. 

הב למען הזוג,  קשה לתאר כמה תפילות נאמרו מלב או
להקל   נאמנים  שליחים  בו  ראה  מהזוגות  אחד  שכל 
וצדקות   דמעות  כמה  הקשות.  השנים  את  בעבורם 

 נשפכו... 

מעטוף    27 הזוג  ובני  חולפות  אינם    - שנים  אם  גם 
נואשו   כבר  הם  כי  אומרות  שלהם  העיניים  מדברים, 

 מלראות זרע של קיימא. 

  אך החבורה אינה מתייאשת וממשיכה להתפלל. ואז 
שנים, לאחר טיפול נסיוני מיוחד, מתבשרים    27לאחר  

בני הזוג כי לראשונה נפקדו והיה אם הכל ילך כשורה,  
 בעוד תשעה חודשים יזכו לפרי בטן. 

 ***** 

השמחה   ואחינועם.  אביגד  על  עבר  מה  לתאר  קשה 
עצורה, אך הרקיעה שחקים. הם   שלהם אמנם היתה 

שכ כמו  איש,  בכך  לשתף  שלא  בצדק,  תוב:  החליטו, 
 "ואביו שמר את הדבר". 

כי   הרופא,  להם  הודיע  ואז  ירחים  שלשה  עברו  כך 
מבחינתו הכל תקין וכי ניתן לשתף את הקרובים להם  

 במידע. 

 

 

 

איך עושים זאת? הם החליטו שבשיעור הקרוב יזמינו  
את בני המשפחה, ההורים והאחים והאחיות, ואיכשהו  

 יודיעו במהלך הערב את הבשורה המרנינה. 

רב הגדול הגיע. תחילתו בשיעור הקבוע ולאחר מכן  הע
תקרובת   הוגשה  הזוג.  בני  משפחת  להגיע  החלה 
שהוכנה בידיה המקצועיות של אחינועם: בשר, ג'חנון,  
 מרק תימני. איש לא העלה בדעתו לאן הולך הערב הזה. 

 ואז ביקש אביגד את רשות הדיבור..... 

 בידיים רועדות הוציא נייר והחל לקרא: 

והיום    שנה  49על בן שנעקד    ו לאימי כי ששונה פנה"שיח
רמה ששונה  כי  לה  לאחר    בשרו  נפקד  אשר  בן    27על 

 שנה..." 

◇◇◇ 

שקט בקהל. איש לא הבין. וגם אלו שהחלו להבין לא  
 העזו להביע זאת שמא לא הבינו נכון. 

◇◇◇ 

 אביגד ממשיך: 

בכיליון ציפינו  לו  הרגע  בחודש    "והנה  ואחינועם 
 השלישי להיר...." 

הוא לא הספיק לומר את המילה, וזעקה רמה נשמעה  
הדמעות   כמות  את  לתאר  קשה  השומעים,  מציבור 

 החיבוקים... 

את   שארגנה  האשה  מעגל:  שנסגר  ברור  היה  לכולם 
מפגש   זה  אין  ושוב  היא,  אף  נפקדה  העקרות  מפגש 

 עקרות כי אם מפגש אמהות. 

♡♡♡ 

 נחזור אליי. כעת, במעבר חד, 

ניו בסניף  מוכרת  אני,  לסיפורם  -איך  נכנסת  פארם, 
 המרגש של בני משפחת מעטוף? 

כאמור   אך  אותם,  הכרתי  לא  הזה  שבשלב  האמת, 
הזוג   נכנס  כעת,  שתיארתי  האירוע  לאחר  חודשיים 
והתנהלה   בכפכפים  הלכה  האשה  עבודתי.  לסניף 

והיא  בכבדות.   החדש,  בריצוף  נתקע  שלה  הכפכף 
 מעדה ונפלה בכבדות על ביטנה.... 

רצנו אליה, הפכנו אותה והושבנו אותה על הרצפה, היא  
ז אני שומעת את בעלה אומר: "תקשיבי  רצתה לשכב וא

 לי". 

הבטתי בו. זו הפעם הראשונה בחיי שראיתי תימני לבן.  
קר:   טון  על  לשמור  ניסה  אך  מאד  נסער  היה  הוא 

שנים ללא ילדים. אשתי    27"תקשיבי לי, אנחנו נשואים  
רוצי   אנא,  חרב.  עולמנו  וכעת  ראשון,  להריון  נכנסה 

 המצב". הזעיקי אמבולנס, תסבירי להם את 

 התאבנתי, 

ותושיה. כוחות  התקשרתי    רצתי לטלפון,  אך קיבלתי 
 וצרחתי שיבואו במהירות.  למד"א 

איני זוכרת מה צרחתי שם, אבל רק מההיסטריה הם  
הגיעו תוך דקות ספורות. ליויתי אותם החוצה ואמרתי  

 לבעלה: "תודיעו לי אם הכל בסדר". 

בית  לאיזה  וביררתי  שלו  הטלפון  מספר  את    לקחתי 
 חולים הם נוסעים. 

 לא אשכח את דמותו: 

 אבל כל הכאב בער לו בעינים.  מאופק, אדם אציל נפש, 

גידף  ולא  צעק  לא  אתם    הוא  "איך  אמר:  לא  אפילו 
 מכניסים אנשים למקום באמצע שיפוצים?" 

בעיניו היה רק מבט של מי שמנסה להשתלט על הכאב  
 ואינו מצליח. 

 

 

 

 

התרחק   יושבת  האמבולנס  עצמי  את  מצאתי  ואני 
 ומדברת לאלקים.

אני באה מבית לא דתי, לא שמרנו שבת ולא כשרות,  
ואני מוצאת את עצמי מדברת פעם ראשונה עם מישהו  

 עם אלקים.  -שלא האמנתי בו 

היה מתח    אוירת נכאים שררה בסניף.  ישבתי ובכיתי.
 כולם הרגישו אשמים, ואני יותר מכולם.  באויר.

תי למנוע זאת ופשוט כשלתי וקפאתי על  הרגשתי שיכל
 מקומי.

להמשיך   טעם  שאין  כולם  החליטו  שעה  חצי  אחרי 
 לעבוד כך והסניף נסגר. 

האשה   שאם  ידעתי  ומפוחדת.  עצובה  הביתה  הלכתי 
לעצמי. חשתי   לא אסלח  הזו תאבד את התינוק שלה 
תהלים   ספר  איזה  חיפשתי  בבית.  משתגעת  שאני 

בצב לאחי  שנתנו  תנ"ך  להגיד  ומצאתי  התחלתי  א. 
 בדבקות וחשתי שהמילים מדברות אליי. 

 "קולי אל ה' אקרא... 

 הקשיבה לקול שוועי מלכי ואלקי כי אליך אתפלל 

 חנני ה' כי אומלל אני, רפאני ה' כי נבהלו עצמי...

 סורו ממני כל פועלי און כי שמע ה' קול בכיי" 

ופרק מצאתי את ההתייחסות למקרה   בכל פרק  וכך, 
לפחדיי ולתקוותי. קראתי פרק אחר פרק במשך  שלי,  

 שעות עד שסיימתי את כל התהלים. 

לפני שנרדמתי אמרתי: "אלקים, אם תתן חיים לילד  
 הזה, אני אהיה שלך לעולם". 

 ואז נרדמתי. 

על הקו היה קול של אשה:   עורר אותי.  צלצול טלפון 
אחינועם. היא אמרה: "שמעתי שדאגת, רציתי לבשר  

התינו שב"ה  מספר  לך  בעוד  אהיה  אני  וגם  בסדר  ק 
 ימים".

שהרגיעה   לה  הודיתי  ומהתרגשות.  משמחה  בכיתי 
והיא   התהילים,  כל  את  שקראתי  לה  סיפרתי  אותי. 
אמרה לי שאני לא היחידה ושאי אפשר לדעת תפילתו  
מרגישה   שהיא  הוסיפה,  זאת  ועם  התקבלה,  מי  של 

 שהיה לי חלק גדול בזה. 

היתה זו התפילה שלי,  לי היה ברור במאת האחוזים ש
לא   מעולם  בעצם  ככה,  התפללתי  לא  שמעולם  מפני 

 התפללתי. 

ובקשתי   שלומה  מה  לברר  פעמים  כמה  התקשרתי 
 להיות מוזמנת לברית או לקידוש. 

נכחתי   ראשון.  בן  להם  נולד  שנה  בי"ד באדר באותה 
הבן   שזה  הרגישו  שכולם  אנשים  מאות  עם  בברית 

 אביחי.  שלהם. וייקרא שמו בישראל: אלאור 

שנות    -  אלאור  הרבה  כ"כ  לאחר  אור  להוריו  שהביא 
 ציפיה 

 מפני שהחיה את אביו  - אביחי

 אך לא רק להוריו הוא הביא את האור. גם לי. 

הייתי בחורה רחוקה מדת ופתאום התחלתי להתעניין  
ולהתחזק באמונה. לאחר שנה וחצי התארסתי עם בעל  

 תשובה, כמוני. 

אני   האירוסין  לאחר  כפולה:  שבוע  הזמנה  מקבלת 
 לברית ולקידוש. 

ובת.   בן  תאומים,  נולדו  מעטוף  ולאחינועם  לאביגד 
קראו   לבן  הכפולה.  בשמחה  ארוסי  עם  השתתפתי 

אמונה בה' יתברך והרבה אור,    -נהוראי ולבת אנהאל  
 הרבה חיים וחסדי שמים. 

שנה...  ואז היא נתקלה   27הם המתינו 

 במרצפת סוררת ו..מעדה על ביטנה

 סיפור מטלטל 


