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פרשת: ואתחנן         
 

 אהבת המצוות 

ְבָך ּוְבכָּל נְַפְשָך ּוְבכָּל ְמאֶֹדָך‘ ְוָאַהְבתָּ ֵאת ה''  ‘(ה‘,)פרשת ואתחנן ו'' אלוקך ְבכָּל ְלבָּ

 ישנם שני דרכים לקיום המצות, הדרך הראשונה : היא לעשות את המצוות מתוך אהבה וחיבה. 

והדרך השניה : היא לעשות אותם מתוך יראה ופחד מהשם. הדרך הנעלה יותר לקיום המצוות היא בדרך 

מסביר: שאינו דומה מי שעושה מאהבה לעושה מיראה, וכמו אדם שעושה לאדונו שרש''י  האהבה וכמו  

עבודה מתוך יראה, שהאדונו מטריח עליו יותר מידי,הרי הוא מניחו והולך לו .אבל אם עושה מתוך אהבה 

 אפילו אם יהיה טורח הרבה, לא ינטוש את אדונו משום שאוהבו. 

ואפשר להוסיף ולומר עוד חילוק, שהעושה מיראה אינו חפץ בעשיית הדבר אלא שעושה העבודה מחמת 

שמפחד מאדונו, שלא יעניש אותו וכדומה. וברגע שיסתלק הפחד או בזמן שאין האדון מרגיש בו, יפסיק 

לקיים דבריו.ואפשר להסביר הדבר בדרך משל:כגון אבא שמחנך את בנו בדרך של איומים ועונשים, כל זמן 

שהילד קטן הריהו מפחד מאביו ומצייט לו, אבל לאחר שגדל, לאט לאט אינו מפחד מאיומי אביו ומתחיל 

הילד להמרות פי אביו, משום שחונך לעשות רצון אביו מתוך יראה ופחד, ברגע שאלו נעלמו לא נשארה 

סיבה מספיק טובה לשמוע בקול אביו, אבל אם מתחנך הילד לעשות רצון אביו מחמת אהבתו אליו, אפילו 

שיגדל הילד ימשיך לעשות רצון אביו מכיון שאהבתו כלפיו לא פסקה. כך גם האדם שעושה את המצוות 

 מהאהבה לעולם יתמיד בקיומם. 

י הוצאת “ י התאמצות הגוף. השניה: ע “ עלינו לדעת שאהבה מתבטאת בשני דרכים עקריות, הראשונה: ע 

לאדם זה יהיה קל להוציא ממון לצורך קיום המצוות אבל   -ממון. יש אדם שאוהב את גופו יותר מממונו 

לעשות את המצוות על ידי שיצטרך להתאמץ בגופו ממש, יהיה הדבר קשה עליו ביותר, משום שחס הוא על 

ולכן אדם זה בדיוק להיפך, שקיום המצוות בגופו   -גופו. ומצד שני יש אדם שאוהב את ממונו יותר מגופו 

אפילו אם יצטרך להתאמץ עליהם מאוד, אינו כלום בשבילו, רק שלא יצטרך להוציא על המצוות כסף 

ְבָך ּוְבכָּל נְַפְשָך ּוְבכָּל ‘  ְוָאַהְבתָּ ֵאת ה '' ‘(  ה‘,)ושממונו חביב עליו עד מאוד. ולכן נאמר בפסוק   אלוקך ְבכָּל ְלבָּ

 . י(“)עיין שם ברשבממונך  -בכל מאודךבגופך.  -בכל נפשך''  ְמאֶֹדָך

י התאמצות הגוף או אם “ ראוי ונכון שכל אדם יתבונן באיזה דרך עליו להתחזק יותר בקיום המצוות, אם ע 

 י הוצאת הממון. משום שעלינו לקיים את המצוות בין בממונינו בין בגופינו. “ע

הגיעו זוג הורים מבוהלים, וביקשו לשאול שאלה דחופה. נולד לנו בשעה טובה בן זכר, סיפרו, והחלטנו  ,ל“מרן רבינו שלמה זלמן אויירבך זצאל מעונו של 

 יונתן. היום הוא היום השמיני ללידתו, ואנו עומדים ממש לפני הברית. -לקרוא את שמו כשם אבי האשה המנוח

ואשר על כן מבקשים אנו לשאול ‘, יונתן’והנה, טרגדיה נוראה אירעה אמש אצל השכנים שלנו, כאשר ילדם הקטן נפטר לבית עולמו. שמו של אותו ילד היה 

 .?..את פי רבינו, האם אנו יכולים לקרוא לבנינו בשם הזה, לאחר האסון הנורא שפקד את השכנים במות בנם יונתן, האם יש בזה חשש משום סימן רע

 “עליכם לבחור עבורו שם אחר!”השיבם רבינו. “. בשום אופן, לא תקראו לתינוק בשם זה”

 ו.ש בלאחר שיצאו, נימק הרב את תשובתו בפני תלמידיו: ההורים מן הסתם חושבים שהוריתי שלא לקרוא בשם יונתן, משום שיש לחוש לסימן לא טוב שי

וחשבתי בליבי, שהרי כאשר אותה שכנה שבנה יונתן נפטר, תשמע ”הסביר הרב בפקחותו העצומה, “, הפלגתי כמה שנים קדימה”אך כמובן שלא זה הטעם... 

בודאי שצער וגרימת נפש מרובים ייגרמו לה כאשר תשמע את חברתה ‘! דקירה בלב‘זה יהיה עבורה כ‘, וכו‘ יונתן בוא הביתה‘את אמו של הילד קוראת לו 

 יום קוראת לבנה, בשמו של בנה שזה כמה שנים טמון באדמה. ולכן הןריתי להם שלא לקרוא שם זה. -יום

בכל זאת אין לקרוא לילד יונתן, ובזה יהיה הכיבוד הגדול ביותר לאב, בכך )בקריאת ההורים שם הנכד על שמו(  ‘  כיבוד אב ‘ואף על פי שקיים כאן שיקול של 

    )והערב נא(שלא יקראו לילד על שמו כדי שלא לגרום חלילה לצער הבריות.  

  ‘(טז‘, )פרשת ואתחנן הַכֵבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך 

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת:
יונתן בן זוהרה, שחר בן כוכבה   

 אילנה בת שמחה, אסתר בת ימנה 
 בתוך שאר נשמות ישראל

 ת.נ.צ.ב.ה
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  19:55הדלקת נרות: 

20:49צאת השבת:   

21:24ר"ת:   

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
             106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597  

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

18:00שיעור גמרא:   
19:35מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:35תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
 יישר כח גדול

גבריאל ונונו, ויוסף אלמליח. לתורני השבת:    

 בשעה טובה ומבורכת ובמזל טוב
 נולד לרבי מרדכי לוי ורעייתו, בן זכר.

בנתיבות.“ הבבא סאלי”הברית מילה התקיימה ביום חמישי,בציונו של   
 תיזכו לגדלו לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.



חיים הוא דייג. הוא יושב על המזח, משליך את החכה אל המים, נושא תפילה חרישית 
ומחכה למתיחת החוט, זה הסימן שלו שהדג נתפס בחכה. יש ימים שיש בהם ברכה, והדגים 

כמו רבים ביניהם מי יזכה להיכנס לסל של חיים. בזה אחר זה הוא שולה את הדגים מן 
המים, בורר את הדגים היפים והגדולים. את הקטנים הוא משליך חזרה, תגדלו, הוא לוחש 

להם חרש, תחזרו בעוד חודש, אקבל אתכם בשמחה. כשהסל מתמלא, בעוד היום גדול 
והשמש עודנה בחצי הרקיע לוקח חיים את הסל ופונה לחנות הדגים שבמדרחוב הסמוך, הם 

תמיד קונים ממנו את כל הסחורה, ולחיים יש מספיק כסף בדיוק עד למחר. עם המשכורת 
היומית שלו חוזר חיים הביתה. לא, הוא כבר לא חוזר אל הים, למרות שעוד היום גדול. 

המחר אינו מטריד אותו. הוא מסתפק במה שהרוויח היום, פילוסופיית החיים שלו דורשת 
שלווה ומרגוע, וכי למה יטריד את עצמו היום בדאגות המחר. פעם שמע גם את חכם 

אברהם דורש בבית הכנסת ומצטט את דברי החכמים: 'מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל 
למחר, הרי זה מקטני אמונה'. בבית הוא יושב בשלווה, אוכל בנחת, מעיין בספר והולך לבית 

הכנסת לתפילה ושיעורי תורה. טוב לו בחייו. ויש גם ימים אחרים, ימים שבהם הדגים לא 
ממהרים לקפוץ אל הסל, החכה מוטלת מבויישת במים השקטים, ודגים אין. בימים כאלו 
יושב חיים רגוע, הוא לא מאבד את שלוות נפשו, מתיק האוכל הקטן שלצידו הוא שולף 

ספר משניות קטן, ובינתיים, עד שיבואו הדגים הוא גורס, משנה ועוד משנה, משנן ומעיין, 
וממתין בסבלנות עד שמשהו ייתפס בחכה, עד שיהיה משהו בסל. רק לקראת ערב, 

כשהשמש כבר מסנוורת אותו מן המערב, מרים חיים את הסל שהספיק להתמלא במקצת, 
פונה אל בעלי המסעדות, מקבל כמה שקלים וממהר הביתה לאכול משהו ולרוץ לבית 
המדרש, להספיק כמה שנשאר. באחד הימים, חיים יושב על המזח, החכה במים, ספר 

המשניות ביד, והשלווה נסוכה על הפנים, עוצרת בסמוך מכונית מפוארת ומתוכה יוצא איש 
עשיר, פעם הם היו שכנים, ועכשיו ההצלחה האירה לו פנים, הוא עזב את השכונה ועבר 

לגור במגדלים החדשים בצפונה של העיר. עכשיו הוא בא להתרפק על זיכרונות העבר, 
 לבקר בשכונה, לראות את החוף.  'שלום עליכם רבי חיים, מה שלומך?'

'עליכם השלום! ברוך השם יום יום, כמו שאתה רואה מתפרנסים ולומדים קצת משניות  -
 בשביל הנשמה'.

 'חיים, אפשר להציע לך עסק?' -
 'למה לא? אם זה טוב, אז יהיה לטובה!'. -
'תראה, אתה יושב כאן שעות, עם החכה ביד, מתאמץ לשלות דגים באמצעים פשוטים,  -

 ומתפרנס בדוחק. למה שלא תחשוב בגדול? תסתכל קדימה תתקדם, תתרחב, תתפתח!'.
 חיים תלה בו זוג עיניים, אינו מבין לאן האיש חותר.

'בהתחלה תצטרך אמנם לעבוד קצת יותר קשה, תשקיע יותר שעות ותתפוס יותר דגים. את 
הכסף שתרוויח תשים בצד ותחסוך. כשיצטבר לך סכום גדול מספיק, תקנה לך סירת דייגים 

קטנה מיד שנייה, או אולי תיקח הלוואה ותקנה משהו יותר טוב. תשקיע בציוד ותקנה 
רשתות מקצועיות, תצא אל הים הפתוח ותתחיל לתפוס הרבה יותר דגים ממה שתפסת עד 

היום, תעבוד עם יותר מסעדות, תתפרס ותהיה הספק הבלעדי של אותם המסעדות. את 
הכסף שתרוויח תחסוך עד שתוכל לקנות סירה יותר גדולה, עם זרועות חשמליות ומנופים, 

 תעסיק צוות עובדים, תשווק את הדגים לחנויות נוספות ותעלה את סכום הרווחים.
 הוא שתק לרגע. וחיים השחיל מילה: 'ואז?'

עיניו של האיש נצצו: 'ואז, תרכוש עוד סירות, תעסיק עוד עובדים, תפתח רשת לשיווק 
דגים, אתה לא תצטרך עוד לצאת ולעבוד בחום ובקור, בשמש ובגשם, תוכל לשבת במשרד 

ממוזג במקום מכובד ולנהל את הרשת, תעסיק מאות עובדים, ותגלגל סכומי כסף אדירים. 
 תחשוב בגדול, חיים!'

 'ואז?' -
'נו, באמת?! אז תהיה עשיר באמת, יהיה לך כסף, תוכל לעשות מה שאתה רוצה. אתה  -

אמנם תצטרך לעבוד קשה. אבל אז, כשיהיה לך קצת זמן פנוי, תוכל לבוא לכאן, לשבת 
קצת על חוף הים בשלווה, ליהנות מהרוח והשמש, לדוג קצת דגים, ולקרוא פרקי משניות 

 בנחת.... ממש תענוג.
 'זה מה שאני עושה עכשיו, ידידי...' -

 )שלום לעם('איזהו עשיר? השמח בחלקו!' כבר אמרנו? 

 סיפור לשבת
 ט“מאורעות תרפ

 ט(“לבריאת העולם )התרפ 9865בשנת 

 אב קמו הישמעלים על היהודים ‘ ביום יז

 יושבי ארץ ישראל והרגו כמה אנשים ונשים 

 ושרפו בתים וספרים וספרי תורה, ובפרט ביושבי

 לחודש אב ועשו ‘ חברון שעליהם קמו ביום יח 

 נקמות במיתות שונות. וחשבו לאבד את כל יושבי 

 שהיה שהפיר‘ ארץ ישראל חס ושלום, לולי ה

 יהודים נהרגו בחברון ובצפת. 311עצת גוים.  

 )ביום שלישי בלילה(באב ‘ כ

נוהגים לעשות התרת נדרים ארבעים יום קודם ראש השנה 

 שהטעם לכך הוא עלב( “א סקי“)סימן תקפ‘ כף החיים’וכתב 

שמי ב( “ט ע“פקודי דף רמ‘ )פפי מה שכתוב הזוהר הקדוש  

 שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה ישאר 

 ן נוהגים לכ ו נשמעת, לת תפי ידוי ארבעים יום ואיןבנ 

 לעשות התרת נדרים וקללות, ויזהר מכאן ואילך 

 בכל עניניו שלא יתחייב חס ושלום נזיפה או 

 נידוי בבית דין של מעלה ותפילתו 

 אינה  נשמעת בראש השנה 

 ויום הכיפורים.  

הרב יונתן סימוני פינת ההלכה/  

 הלכות ברכת המזון

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
   

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 איזהו עשיר? השמח בחלקו!
‘(משנה א‘ )מסכת אבות פרק ד  

כתב בספר החינוך: כל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויות לו כל א. 

ימיו בכבוד. והמדקדק יזהר לברך תחילה מתוך הספר ולא בעל פה. 

 ק א(“ב ס“)סימן קפה מ

אף על פי שמותר לברך ברכת המזון בכל לשון )דוקא שמבין אותו ב.  

 לשון(, ומכל מקום מצוה מן המובחר בלשון הקודש. )שם(

צריך שישמיע לאוזניו מה שמוציא בשפתיו. ואם לא השמיע לאוזניו ג.  

 ב(“יצא, ובלבד שיוציא בשפתיו. )שם ס

אדם שהוא אנוס ואינו יכול לברך ברכת המזון על כל פנים יהרהר ד.  

 ב(“ב סק“בליבו, והקדוש ברוך הוא יקבע לו שכר. )שם מ

מי שהיה מברך ברכת המזון, ובאמצע הברכות נזכר שכבר ברך ברכת ה. 

המזון, פוסק ואפילו באמצע, ואין לו לסיים אף את אותה ברכה שהתחיל 

 בה. ויאמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

אם אירע שנשתכר כל כך אף על פי כן יברך ברכת המזון, מכל מקום ו. 

 ק ו(“ב ס“ה ומ“יזהר לברך לפני שמגיע לשכרות. )שם ס

 א(“ע סימן קפו ס“נשים חייבות בברכת המזון. )שז. 

אישה שאכלה ונסתפקה אם ברכה ברכת המזון או לא, אינה צריכה ח.  

לברך מספק, מה שאין כן איש שמסתפק אם ברך שחייב לחזור ולברך 

 דש(‘ י עמ“מספק כיון שחיובו ודאי מדאורייתא. )שם ילקו

 ב(“קטן חייב בברכת המזון מדרבנן כדי לחנכו. )שם סט. 

מי שבני ביתו אינם יודעים לברך ברכת המזון, יברך בקול רם י.  

להוציאם ידי חובה. ויכויןלהוציאם ידי חובה, וגם הם צריכים לכוין 

לצאת ידי חובה ולשמוע את כל הברכות מפיו. אך נכון שבני ביתו ילמדו 

 לברך בעצמם ברכת המזון.

צריך לשבת בעת שמברך ברכת המזון, בין אם אכל כשהוא עומד, יא.  

והוא הדין בברכה מעין שלש שצריך לאומרה  ובין אם אכל כשהוא יושב.

 מיושב.

         “““רבי יוסף אמויאל בן יעקברבי יוסף אמויאל בן יעקברבי יוסף אמויאל בן יעקב”””כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת:   גרם[ 13-שיעור אכילת לחם כדי לברך ברכת המזון הוא בכזית ]כיב. 


