


המעשה,  מבעלי  שמענו  הבא,  הסיפור  ת 
משפחת כהן מבני ברק, לולא שמענו אותו 
כי  ניתן לחוש  היה  עוד  גיבוריו,  אוזנינו מפי  במו 
מדובר בהגזמה, אך עם עובדות קיימות ומוכחות, 

קשה להתווכח. ומעשה שהיה כך היה:
וזוגתו  י' כהן  במשך שנים רבות, המתינו הרב 
אחד,  במשפט  זה  את  כותבים  קיימא.  של  לזרע 
זה  מה  אפשרי,  בלתי  ואולי  לתאר,  קשה  אך 
אומר שנים רבות של המתנה לישועה, של ציפיה 
ואכזבות  בוער  רצון  נכספת,  שאיפה  כמוסה, 

שמתגלגלות בין האצבעות...
'את אשר יאהב ה' יוכיח', ולאלה שהוא אוהב 
לילדים  ההמתנה  נסיון  את  מעניק  הוא  במיוחד 
כהן  הרב  עצמם  מצאו  כך  רבות.  שנים  במשך 
כמשמעו  פשוטו  הגלובוס  את  הופכים  וזוגתו 
בניסיון נואש להגיע לפתרון, מתפללים ומתחננים 
המתוק  הבכי  קול  את  לשמוע  דרוכה  בציפיה 
בעולם, עושים כל סגולה אפשרית מתוך אמונה 

בוערת כי עוד יזכו להחזיק תינוק קטן ביד...
היה זה במוצאי תשעה באב תשע"א. כאילו לא 
הזה,  הנורא  ביום  ישראל  בעם  הכללי  באבל  די 
התקשר  לילה  באותו  אישי.  אבל  לכך  הצטרף 
אליהם אחד המומחים המובילים, ובפיו בשורות 
מלא  בקול  אמר  לבשר',  מצטער  'אני  קשות. 
איש  אינני  הנוכחיים  הנתונים  לפי  'כי  אמפתיה, 

בשורה!'
מעבר לקו השתררה שתיקה של הלם. המומחה 
הקשיב לאנחות הבוקעות מפי בני הזוג, אך נאלץ 
מצערת  הבנה  אי  למנוע  כדי  הדברים  על  לחזור 
ומאכזבת: 'בדרך הטבע, לא נראה שמשהו יועיל, 
שסיים,  לפני  הוסיף  ידכם!'  את  מחזק  מצטער, 

מנסה לעודד את רוחם...
המציאות  בהפנמת  עברו  ספורים  שבועות 
למרות  וביטחון  באמונה  בהתחזקות  החדשה, 
גודל הנסיון. אחרי כמה שבועות, התגלגל לידיהם 
בשם  נכתב  בו  שבת',  ב'תוספת  העוסק  גיליון 
האר"י הקדוש כי 'תוספת שבת' והפצת מעלתה 
היא סגולה גדולה לפקידת עקרות ולישועות בזרע 
של קימא. הם חשו כאילו הגיליון התגלגל במכוון 
הבדוקה  הסגולה  להאיר את  כדי  לידיים שלהם, 

והמנוסה, גם כשכל הסיכויים אבדו מזמן...
הקטנים,  לפרטים  וירדו  לנסות,  החליטו  הם 
זוכים  איך  ברוגע,  לשבת  להיכנס  מצליחים  איך 
ממצה,  דיון  אחרי  השבת.  את  ולקבל  להקדים 
יצא מתחת ידם דף קטן בו נכתב: 'החל מהשבוע, 
עובר  הניקיון  כל  רביעי.  ליום  קניות  מקדימים 
עוברים   – לקירור  הבישולים  וכל  חמישי,  ליום 

ניקיון  רק  ששי  ליום  להשאיר  בערב.  לחמישי 
סופי ובישולים אחרונים!' – רשמו בכתב יד ברור 

ועגול, ותלו על המקרר...
בשבוע הראשון, הם חשו לראשונה את חויית 
את  הרגישו  הם  השבת,  כניסת  בעת  הרוגע 
השלווה האופפת אותם ואת הבית כולו רגע לפני 
הדלקת  שעת  היתה  לא  מעולם  המלכה.  כניסת 
כשמתכוננים  יותר,  ומרוממת  מרגשת  הנרות 
בהתרגשות,  אליה  כשניגשים  ברוגע,  אליה 
כשלדמעות ניתן הדרור לזלוג עוד לפני שהגפרור 

מצית את האש...
הלב,  מעמקי  התפילה  אז  בקעה  לגדל',  'וזכני 
'בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אוהבי השם...' 
– מעולם לא נאמרו המילים בכוונה כה גדולה, 
המאפשר  הדעת  ביישוב  הנפש,  שלוות  מתוך 
התפילה  אמירת  בעת  הראויה  ההתרגשות  את 
הזו.  השמש עוד הציצה מבעד לעננים, שולחת 
קרני אור לתוך הבית הקטן, שאור הנרות בהק בו 

בשעה מוקדמת יחסית...
צרוף,  תענוג  של  שבועיים  אחרי 

המשיכו לשלב הבא: עידוד וחיזוק 
בט"ז  וכך,  להצטרף.  אחרים 
בני  פרסמו  תשע"א,  באלול 
הזוג מודעה בעיתון, בה נכתבו 
הדורות  מגדולי  ציטוטים  כמה 
במעלת 'תוספת שבת', על גודל 

ועל  החוויה,  עוצמת  על  הזכות, 
השערים הנפתחים בהקדמת קבלת 

השבת. המודעה פורסמה, אין לנו את 
המידע מה היתה השפעתה בקרב הציבור, אך 

אנו יודעים גם יודעים מה פתחה עבור בני הזוג...
כאמור, המודעה פורסמה בתאריך ט"ז באלול 
תשע"א. את השורה הבאה, צריך לקרוא פעמיים 
ושלוש כדי להאמין: בט"ז באלול תשע"ב, בדיוק 
המחזיק  הסנדק  יד  על  האב  עמד  אחרי,  שנה 
בתינוקו הקטן, ואמר בדמעות אושר וגילה: 'ברוך 

אתה... להכניסו בבריתו של אברהם אבינו!' 
בלי ריצות, בלי לילות טרופי שינה, בלי כלום, 
במתנת  הטבע,  בדרך  טבעי,  הכי  באופן  ממש. 
אהבה מבורא עולם, חבקו בני הזוג בן יקר, ונקרא 
עדיין  הברית  בשעת  גם  אברהם.  בישראל  שמו 
ואושר  משמחה  עיניהם  את  הזוג  בני  שפשפו 
בלתי ניתנים להכלה – הן קול היבבה הנשמע הוא 

בכי של תינוק, התינוק שלהם - - - 
הציף  האושר  שחקים,  הרקיעה  השמחה 
בדמעות, וגם המסר העולה ממנו בקע מכל יבבה 
עוצמתי  מפתח  היא  שבת  תוספת  התינוק.  של 

במיוחד, וגם כשהכל סגור וחשוך, גם אז חותרת 
כסא  מתחת  רחמים  של  חתירה  שבת  תוספת 

הכבוד, ויוצרת ישועות פלאיות יש מאין!
שנה וקצת אחר כך, נזכרה האשה כי הבטיחה 
תפרסם   – שבת  תוספת  בזכות  שכשתיוושע 
עוצמת  בדבר  הציבור  ותיידע את  הנס,  דבר  את 
כשבנה  כסלו תשע"ד,  בי'  הזו.  הנפלאה  הסגולה 
מודעה  פרסמה  משנה,  יותר  בן  היה  אברהם 
נוספת, בה סיפרה על גודל הנס לה זכתה בזכות 
הקוראים  את  וריגשה  השבת,  קבלת  הקדמת 
תוך  כך,  כל  והפלאי  הייחודי  האישי  בסיפורה 
הוספת המלצה אישית למצפים לישועות, לנסות 

את הסגולה העוצמתית במיוחד...
ואז, תוספת שבת זיכתה שוב, ובעוצמה. שנה 
אחר כך, בדיוק מופלא, בי' כסלו תשע"ה, בדיוק 
שנה אחרי הפרסום השני, שוב הובהלו בני הזוג 
זכו  שעות,  מספר  בתוך  ושוב,  החולים,  לבית 
את  ונפלא,  העצום  הפלא  את  בידיהם  למשש 

תינוקם החדש, הפעם היתה זו בת...
הילדה נקראה בשם 'איילה', כיום 
כבת שנה וקצת. האם המאושרת 
חובקת היום את אברימי ואיילה 
ופיה לא פוסק מלהלל ולשבח: 
שבת,  תוספת  של  ילדים  'אה, 

ילדים של תוספת שבת!'
על  עולה  המציאות  לפעמים, 
בעלי  עם  לשוחח  ניתן  דמיון.  כל 
המעשה, ולשמוע מהם את הסיפור 
חיה.  אישית  בעדות  ראשון  מכלי  כולו 
קשה להאמין בצירוף התאריכים, זה אולי נראה 
דו  כל התאריכים  הן   – יתכן  לא  זה  מקרי, אבל 
בדיוק  הוא  הבן  של  הברית  תאריך  משמעיים: 
קודם  שנה  הראשון  הגיליון  פורסם  בו  התאריך 
לכן, וגם תאריך הלידה של הבת תואם להפליא 
את תאריך פרסום הגיליון השני, שנה קודם לכן...

כמו  איתן,  להתווכח  שקשה  עובדות  יש 
ופתיחת השערים למקדימים  הישועות הפלאיות 
מוקדם  תכנון  דורש  זה  אמנם  שבת.  פני  לקבל 

והיערכות מחודשת, אך זה כל כך כדאי:
לשבת  נכנסים  שבת,  פני  לקבל  המקדימים 
באוירה  ומחייכות,  מאירות  בפנים  המלכה 
מקסימה, מתוך רוגע נפשי ושלווה בלתי רגילה. 
אהבה  מתנת  מופלאות,  לישועות  גם  זוכים  הם 

מנותן השבת למקדימים לקבל את פני בתו...
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מצוות עונג שבת היא מצוה מן התורה שנאמר בישעיה (נ"ח, י"ד) "וקראת לשבת עונג" 
וכתבו האחרונים כיון שסיים הנביא "כי פי ה' דיבר" ניתן ללמוד שהיא מצוה מן התורה. 
ובגמרא מסכת שבת (קי"ח) דרשו חז"ל לענין שכר מצוה זו ואמרו שכל המענג את השבת 
נותנין לו משאלות לבו, וכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. רואים שחז"ל 
ניסו להסביר לנו מהו גודל השכר שזוכים עבור מצות עונג שבת וכיון שאין שום דבר גשמי 
שווה ערך למצוה אחת רוחנית בחרו חז"ל בביטוי "נותנים לו נחלה בלי מיצרים" כלומר 

שהוא שכר אין סופי. 
נתאר לעצמינו שמגיע אלינו אדם שרוצה להציע לנו עסקה, והעסקה היא שאם נאכל 
יין משובח ונתענג במיני מעדנים ותפנוקים יתן לנו משכורת, את כל  בשר טוב ונשתה 
גן עם כל דמי השכירות של כל הבניינים והחנויות שעליהם.  הקרקעות של העיר רמת 
אנחנו  שרק  צדדית  חד  כעסקה  נראית  שהיא  כיון  הגיונית  איננה  לכאורה  הזו  העסקה 
מרוויחים בה. כך מבאר האור החיים הקדוש את מצות עונג שבת שאומר לנו הקדוש ברוך 
הוא תאכלו ותשתו ותתענגו ואני אשלם לכם שכר טוב אין סופי "נחלה בלי מיצרים", אין 

זה אלא מאהבת הקדוש ברוך הוא את בניו.
אמרו חז"ל כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה חוץ מהוצאות א. 

שבתות וימים טובים והוצאות בניו לתלמוד תורה שבאלו אם מוסיף מוסיפים לו לכן צריך 
האדם לפזר מכספו לענג את השבת אבל לא יפזר יותר מדאי שלא יבוא לידי עניות.

כתב מרן השו"ע שצריך האדם לצמצם מהוצאותיו בימי החול כדי שישאר לו כסף ב. 
לענג את השבת.

מעיקר הדין יוצא אדם ידי חובת עונג שבת אפילו בתוספת מועטת שמוסיף במאכלו ג. 
לכבוד השבת אולם צריך להשתדל לכבד את השבת כפי יכלתו.

אין לאדם להיכנס להלוואות וחובות באופן שאינו יודע מהיכן יוכל להחזיר ואפילו אם ד. 
עושה זאת לצורך מצות עונג שבת כיון שזה נקרא מצוה הבאה בעבירה. והמלוה מאדם 

באופן שאינו יודע מהיכן יחזיר לו נחשב לרשע שנאמר "לווה רשע ולא ישלם".
כל דבר שקונה ומכין לשבת טוב שיאמר עליו "לכבוד שבת קודש" שעל ידי דיבורו ה. 

חלה קדושת השבת על כל המאכלים והדברים.
אדם שקנה מאכל ואמר עליו "לכבוד שבת קודש" אין דבר זה מחייבו לאוכלו בשבת ו. 

ולכן אם אירע שלא אכל את המאכל בשבת מותר לו לאכלו ביום חול ואינו צריך לשמרו 
לשבת הבאה.  

אדם שהיה רגיל לקנות דגים משובחים לשבת ואירע פתאום שהתייקרו מחירי דגים, ז. 
אינו מחוייב להמשיך לקנות בכל מחיר את הדגים הללו אלא יקיים מצות עונג שבת בדגים 

אחרים או בדבר מאכל אחר. 
ועונג שבת הוא לעשות בצק שיש בו שיעור חיוב הפרשת חלה ח.   בכלל מצות כבוד 

שהוא כמות של 1560 גרם ותפריש חלה בברכה ותאפה חלות לכבוד השבת, ומצוה זו 
מוטלת על האשה כמו מצות הדלקת נרות שבת כמו שאמרו חז"ל: חוה כיבתה נרו וחלתו 

של עולם שהוא אדם הראשון לכן תדליק נרות ותאפה חלות לכבוד שבת ויתכפר לה.
אופן הפרשת החלה היא שלאחר שעשתה עיסה בכמות הנ"ל תברך "ברוך אתה ה' ט. 

אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש חלה תרומה" ולאחר מכן תיקח 
חתיכה מועטת מן הבצק ותאמר "הרי זו חלה" ותעטוף את חתיכת הבצק בשני שקיות 

ותניחנו באשפה.
אם י.  ביתה  לבני  או  לשכנים  מהם  ומחלקת  הנ"ל  בכמות  לשבת  חלות  שמכינה  אשה 

כוונתה לחלק להם חלקי בצק והם יאפו אותם בעצמם פטורה מהפרשת חלה ואם בכל 
זאת רוצה להפריש אסור לה לברך על ההפרשה ואם כוונתה לחלק להם לאחר האפייה 

חייבת להפריש חלה עם ברכה.
בזמנינו שמצוי מאפיות לרוב שמכינות חלות משובחות וטעימות יש אומרים שיוצאים יא. 

ועונג שבת בזה שקונים חלות מהמאפיה אולם יש המהדרים בכל זאת  ידי חובת כבוד 
להכין חלות לשבת בעצמם ותבוא עליהם ברכת טוב.

מצוה לטעום ממאכלי שבת כדי לדעת אם חסר בהם דבר לצורך שיפור טעמם ויש יב. 
אומרים שאף אם ידוע לו שלא חסר בהם כלום יש מצוה לטעום ממאכלי שבת ועל זה 

נאמר "טועמיה חיים זכו". 

התורה,  בקבלת  בעיקר  עוסקת  יתרו  פרשת 
אכן הפרשה מתחילה בביאתו של יתרו להסתופף 
את  מציינת  התורה  השכינה.  כנפי  תחת  ולהכנס 
ביאתו של יתרו בעקבות "וישמע יתרו", הוא שמע 

את כל הניסים שנעשו לעם ישראל. 
המיוחד  מה  המפרשים  כך  על  עמדו  וכבר 
בשמיעת יתרו והרי כל העולם שמע את כל הניסים. 
וכפי שאנו אומרים בשירת הים "שמעו עמים ירגזון 
חיל אחז יושבי פלשת". והפלא היותר גדול בסוף 
עמלק  "ויבוא  התורה  מספרת  שם  בשלח  פרשת 
עמלק,  הגיע  מדוע  ברפידים".  ישראל  עם  וילחם 
וגם שם מסבירים רבותינו כי הוא שמע על קריעת 
ים סוף ואיבוד חיל פרעה, ובא להלחם עם ישראל.      
'אזנים לתורה' מבאר הנה אמת שמצינו  בספר 
ניסים  שמיעת  אבל  שמעו,  עמים  שעוד  בכתובים 
יש  ונפלאות לבד אינה מעוררת את האדם, אלא 
מי  האדם.  בתוך  שיש  מה  את  להבעיר  כוח  בה 
שמחפש את האמת אזי שמיעת ניסים תעורר אותו 
מי שמחפש את  אבל  ה'.  לעבודת  יותר  להתקרב 
השקר הוא ינסה בכל כוחו לבטל את רושם הנסים 
ויסיק מסקנה הפוכה לבוא להלחם עם ישראל. זהו 

ההבדל בין 'יתרו' ל'עמלק'. 
"יתרו" שהיה ממחפשי ה'אמת' ודורשי ה' מפי 
משה, הוא הוציא מנסי יציאת מצרים את המסקנה 
"עמלק"  זאת  לעומת  ולהתגייר.  לבוא  הראויה 
אחרת  היתה  שלו  והמסקנא  זאת,  שמע  הוא  גם 
הגיעו  העמים"  ו"שאר  בישראל.  ללחום  בא  הוא 
ומה  ונמוגו".  נבהלו  ורגזו  "חלו  אחרת.  למסקנה 
הם עשו ? מספרים חז"ל שחפרו והטמינו את כל 
ישראל  כדי שכאשר  אוצרותיהם בקירות בתיהם, 

יכנסו לארץ לא יהנו מרכושם.
את  הקובע  הוא  "הנס"  רק  לא  מכאן:  והיוצא 
ההגבה עליו. אלא גם ההבנה של האדם לקליטתו. 
נסים  ה'  הראנו  שאילו  להאומרים  תשובה  ומכאן 
גלוים כיום צאתנו ממצרים היה כל העולם מתהפך 
בין לילה למאמינים במאה אחוז. אבל אין האמת 

כן. 
נוספת  הערה  לבאר  ניתן  האמור  פי  על 
נאמר  תורה  מתן  לפני  מדוע  העירו  שהמפרשים 
"ויהי קולות וברקים" ואילו לאחר מתן תורה נאמר 
הלפידים".  ואת  הקולות  את  רואים  העם  "וכל 

מהיכן באו 'לפידים' והרי בתחילה נאמר 'ברקים'.
לרגע  נראה  ברק  מבאר:  שמואל'  'דברי  בספר 
אולם  התורה.  קבלת  לפני  היה  וזה  נעלם,  ומיד 
זהו  לפיד  כי  "לפידים"  נאמר  התורה  קבלת  אחר 
אור המתקיים ואינו נעלם. והמתבאר מזה:  'ברק' 
הוא אור שאין לו אחיזה, ולכן כבה מיד. וכך קודם 
מתן תורה לא היו ישראל מוכנים מספיק שישאר 
הרושם בתמידות, שעדיין החומר שלהם לא נטהר 
מזוהמתו. ולכן היה זה רק 'ברק' המאיר לזמן קצר. 
וכן כל נס שהאדם חווה ראה או שמע יש בו 'ברק' 
אבל זה לבד לא מספיק. אבל אחר 'קבלת תורה' 
ופתילה שמחזיקים  'לפידים' בחינת שמן  הם כבר 

את האור ולכן יש לו קיום תמידי. 
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