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י /  תִּ הרב יונתן סימוניַמְחכִּיַמת פֶּ  

ָרֵאל” ל ָכל ִישְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ  ‘[פסוק א‘ ]דברים פרק א“ ֵאלֶּה ַהדְּ
בלבד, בלא ‘ מפני שארבעת החומשים הקודמים הינם דברי ה‘, משנה תורה’חומש דברים נקרא: ספר 

בספר זה משה מוכיח משה רבינו. תוספת ביאור ובלא שינוי כלל, מה שאין כן ספר דברים הוא דברי 
ה במדת הרחמים. “במדבר, וכמה יתנהג עמהם הקב‘ ומזכיר לישראל עונותיהם, כמה פעמים חטאו לה

 וגם כן מבאר לדור שנכנס לארץ ישראל את המצוות שנאמרו כבר בחומשים האחרים ביתר ביאור. 
 שחוזר ומשנן את דברי התורה שכבר נאמרו בחומשים הקודמים.‘ משנה תורה’משום כך נקרא 

מבקש ממשה ללכת בשליחותו לדבר לפרעה שיוציא את עם ישראל ממצרים, ‘ בספר שמות ראינו שה
ָבִרים ָאֹנִכי”ומשה לעומת זאת מסרב בטענה  ואילו כאן בפרשתינו, לאחר ארבעים ‘[ י‘, ]שמות ד“ ֹלא ִאיש דְּ
ָרֵאל”שנה שיצאו ממצרים נאמר עליו  ל ָכל ִישְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ והתמיהה גדולה! מדוע “. ֵאלֶּה ַהדְּ

מבקש ממנו לגאול את עם ישראל ממצרים הוא מסרב, ואילו כאן כל ספר דברים נאמר מפיו של ‘ שה
ָבִעים ָשָנה ”משה וידוע שכל ספר דברים אמרו משה במשך שלושים וששה ימים כמו שנאמר  ַארְּ ִהי בְּ ַויְּ

ָרֵאל ֵני ִישְּ ל בְּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ש ִדבֶּ ָחד ַלֹחדֶּ אֶּ ש בְּ ֵתי ָעָשר ֹחדֶּ ַעשְּ בשבט, וידוע שמשה רבינו ‘ דהיינו בא‘[ ]פסוק ג “בְּ
אלה הדברים, )וזה נרמז במילה: באדר הרי שבשלושים וששה ימים אמר משה את כל ספר דברים ‘ נפטר בז

, ואיזה דברים!! דברי מוסר, תוכחה, דקדוקי מצוות, דברים ברומו של עולם. האם זהו (63בגמטריה  -אלה
ָבִרים ָאֹנִכי”אותו אדם שאמר:   “ ?!ֹלא ִאיש דְּ

ָבִרים ָאֹנִכי”מתרץ קושיא זו שמשה אמר תנחומא  במדרש זה היה לפני שנתנה תורה לישראל, “ ֹלא ִאיש דְּ
אבל אחרי שנתנה התורה, וארבעים שנה במדבר משה רבינו לומד אותה. כוח התורה השפיע עליו והפה 

. והנה למדנו שלפני שמשה אלה הדבריםאמר  וכבד פה וכבד לשון אנוכי,,לא איש דברים אנכישאמר, 
ששבעה ‘( י‘, )שמות די “רשלמד תורה שנתנה בהר סיני, עדיין חשש לדבר לפני מלך ושריו, וכמו שפירש 

ממשה ללכת בשליחותו, ומשה מסרב, וביום השביעי הסכים  ללכת רק לאחר שהובטח לו ‘ ימים בקש ה
שלא הוא בעצמו ידבר, אלא אהרון אחיו ידבר לפני פרעה ושריו, אבל לאחר מתן תורה שמשה ישב ולמד 

ַבד ָלשוֹן ָאֹנִכי“את התורה שנתנה בסיני, התורה רפאה אותו ממגבלותיו הגופניות שאמר:  ה ּוכְּ ַבד פֶּ “ כְּ
והעצימה את היכולות הנפשיים שלו עד שקם מעצמו ואמר את כל ספר דברים. וכמו שאומר הנביא 

ַדֵלג ָכַאָיל ִפֵסַח ”: ‘(ו‘, )להישעיה  ָתֹרן )צולע( ָאז יְּ שוֹן ִאֵלם  )לשון רינה, שירה(וְּ ָבר ַמִים  למה?לְּ עּו ַבִמדְּ קְּ ִכי ִנבְּ
ָחִלים ָבֲעָרָבה)ואין מים אלא תורה(   “ ּונְּ

וכמו שאמר דוד המלך בספר תהילים  הרי לנו כוחה של התורה, שמרפאת ומחזקת את העוסקים בה
ש ֵעדּות ה‘ תוַֹרת ה”: ‘(ח‘,)יט ִשיַבת ָנפֶּ ִמיָמה מְּ ִתי‘ תְּ ִכיַמת פֶּ ֱאָמָנה ַמחְּ  “נֶּ

שכל המתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בשמחתה לעתיד לבוא ומי שאינו מתאבל על ירושלים לא יזכה ויראה לעתיד  ]ל:[ידועים דברי הגמרא במסכת תענית 

יהָׁ ”י( -)ישעיה סו לבוא בשמחתה שנאמר: לֶּ ים עָׁ ְתַאְבלִּ שֹוש כָׁל ַהמִּ ּה מָׁ תָׁ ישּו אִּ יהָׁ שִּ ּה כָׁל אֲֹהבֶּ ִּם ְוגִּילּו בָׁ ַל ת יְרּושָׁ ְמחּו אֶּ הובא מעשה “ בני ציון”בספר “ שִּ

מה לי להתאבל על דבר שקרא לפני אלפיים שנה, אין דבר בעולם ”באב, לאחר שרב המקום ניסה להוכיחו ענה האיש: ‘ באדם אחד שזילזל בצומו ואבלו של ט

ְשוֶּה ”שלא לומר דבר שאינו נשמע והכתוב מצווה: ]סה:[ רב המקום זכר את דברי הגמרא ביבמות “ שאדם מתאבל עליו מאות שנים ן תִּ ַּוְלתֹו פֶּ יל ְכאִּ ַאל ַתַען ְכסִּ

ה תָׁ  ומכל מקום שמר הרב את הדבר בליבו. באותם ימים, העניקו השלטונות לרבנים זכות ושיפוט להעניש על פי דיני התורה. ‘(, ד‘,)משלי כו“ ּלֹו ַגם אָׁ

  -םוריהמתין הרב חצי שנה. בהגיע ימי הפורים קנה אותו יהודי יינות, מרקחים, ומיני מאפה, לחוג את הפורים כדת היום. וכשביקש להסב לסעודת הפ

 הנה הגיעו השוטרים לביתו, ולקחוהו למעצר בפקודת הרב. על מה ולמה? 

מה חטא אותו האיש?! ואפילו אם חטא ופשע, מדוע אי אפשר להשהות ”התרעם האיש, כעסו הקרובים, ורגשה העיר כולה. נקהלו כל העיר על הרב ושאלו: 

 “?אם כן, מדוע נאסר? ולמה נמנעה ממנו שמחת הפורים“  ”למען האמת לא חטא ולא פשע מאומה”העונש עד למחר? השיב הרב: 

אם כן ימי הפורים, שארעו   -לשיטתו אין לו לשמוח בפורים! שהרי אם על חורבן בית המקדש שארע לפני אלפיים שנה, לא מצא לנכון להתאבל”ענה הרב: 

 )מעיין המועד(“...  כארבע מאות וחמישים שנה לפני חורבן בית המקדש, על אחת כמה וכמה שאין לו לשמוח בהם

ינִּי” ְשַכח יְמִּ ִּם תִּ לָׁ ֵחְך יְרּושָׁ ְשכָׁ ם אֶּ   ‘(ה‘, )תהילים קלז“ אִּ

 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:
מן בן יעקב ‘פנחס בן דוד, מכלוף תורג   

 אילנה בת שמחה , סימי גוזלן בת נזמה
 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
 

20:00הדלקת נרות:   

20:54צאת השבת:   

21:29ר"ת:   

 

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

 צום ט‘ באב 

  20:17 במוצאי שבתתחילת הצום: 

20:53ביום ראשון צאת הצום:   
בעזרת השם יהפכו לנו ימים אלו מיגון 

טוב. -לשמחה ומאבל ליום  

 

 

 

 יישר כח גדול
“ דורון אלימלך”לתורן השבת:    

במוצאי שבת מברכין רק על הנר, 

לפני קריאת מגילת איכה. ובמוצאי 

 הצום מבדילים על הכוס בלבד.

מנהג הספרדים 

לברך ברכת הלבנה 

 בצאת הצום

 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

17:00שיעור גמרא:   
18:00מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
21:15תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה



קול רעמי התותחים נדם בשעות האחרונות, מאז נכנסה הפסקת האש לתוקפה. במשך ימים 
ארוכים נלחמו שני הצדדים, הצרפתים והגרמנים, משני עברי קו הביצורים הידוע בכינויו 'קו 
ַמאִז'ינו', עד שבצד הגרמני של הגבול הכריזו על הפסקת אש. מפקד הגדוד הצרפתי החליט 
לנצל את ההזדמנות ולקחת חלק מחייליו אל הכפר המרוחק כקילומטר וחצי מקו הביצורים, 

החיילים ירדו מעל סוסיהם, ונשכבו   . כדי להשיג אוכל ולהתארגן לקראת המשך הלחימה 
למנוחה קצרה. טבחי הגדוד הבעירו אש במרכז הכיכר והעמידו עליה דוד ענק. הם שפכו 
לתוך הסיר חלב, סוכר וסולת, על מנת להכין דייסה לגדוד החיילים הרעב והמותש. ריח 
הדייסה המגרה כבר החל להתפשט באוויר, והחיילים ציפו בקוצר רוח לסעודה, אבל אז הגיח 
רץ בהול מקצה הכפר. 'המפקד! המפקד!' קרא בקול חסר נשימה, 'הגרמנים החלו לתקוף 
 הם הצליחו להבקיע את קו הביצורים והם מתקדמים לעברנו! תרועת חצוצרות פילחה את 

חלל האוויר. 'חיילים,' נשמע קולו הרועם של המפקד, 'אנחנו תחת התקפה! כולם לעלות על 
החיילים זינקו כאיש אחד על סוסיהם, והחלו לדהור לכיוון !'הסוסים! אנו יוצאים לכיוון החזית

רק מחלון אחת   . החזית. תוך דקות אחדות התרוקנה הכיכר מאדם ושקט מוחלט השתרר בה 
הבקתות החרבות, הציץ ראשו של טוראי ז'אן בוַטאְנקו, חייל צעיר מכפר קטן ליד מרסיי. 
הוא הביט לכל הכיוונים כדי לוודא שכולם עזבו, ואז יצא וניגש אל סיר הדייסה שנותר על 
האש במרכז הכיכר. ז'אן היה חייל צעיר ומפונק שלא הורגל במלחמות, והרעב הציק לו. הוא 
שלף את שתי מימיות המתכת הקשורות בחגורתו, ומילא אותן בדייסה הרותחת. לאחר מכן 

מימיות   . קשר אותן משני צידיו של אוכף הסוס, ויצא בדהרה להדביק את חבריו לגדוד 
הדייסה הרותחות הציקו לסוס, והוא פרץ בדהירה מטורפת. ז'אן הגיע אל הגבעה שסביבה 
התחפרו שני הצדדים, אך התקשה לעצור את הסוס. שתי המימיות רתחו והכאיבו לסוס, 
והוא המשיך בדהירה חסרת רסן לכיוון החיילים הגרמניים. ז'אן נופף בידיו לכל עבר כדי 

אבל הגרמנים לא הבינו מה מתרחש. .שמישהו יעצור את הסוס, ומפיו בקעו צרחות מבוהלות
הם ראו פרש צרפתי בודד מגיח לעברם בלי פחד, כשהוא מנופף בידיו וצורח בכל כוחו. 
הגרמנים נבהלו ממתקפת היחיד של החייל הצרפתי הנועז, והחלו לסגת לאחור מהגבעה. 
חיילי הלגיון הצרפתי שאגו בשמחה, והסתערו בעקבות ז'אן אל תוך השטח הגרמני, 

המתקפה הגרמנית הסתיימה בכישלון חרוץ.   . כשהגרמנים נסוגים ובורחים כל עוד נפשם בם 
ז'אן הפך לגיבור הגדוד, והמפקד המליץ להעניק לו את אות הכבוד של הלגיון הצרפתי על 

המלחמה תמה, וז'אן חזר לכפר מגוריו הקטן ליד מרסיי. גם שם הוא התקבל . גבורתו הרבה
כגיבור מלחמה, ומועצת הכפר ערכה טקס קבלת פנים מיוחד לבן הכפר שהפגין אומץ כה רב 
והכריע בעצמו קרב גורלי. בתחילה ז'אן חשב לספר שהוא לא גיבור ולא אמיץ, ובסך הכול 
המימיות הרותחות מלאות הדייסה גרמו לסוס לדהור לכיוון הגרמנים, אבל זה היה מאוחר. 
אביו ואמו התגאו בו והכפר כולו העריץ אותו. אם הוא היה מספר את האמת, הייתה נגרמת 

ז'אן התחתן ונולדו לו ילדים. .  לכולם עגמת נפש ואכזבה רבה, והוא היה נידון לבוז ולקלון 
ומדי שנה היה מוזמן לטקס הרשמי לכבוד מקבלי אותות הגבורה של הלגיון הצרפתי. אבל 
הסוד הגדול הכביד על ליבו. הוא ידע שהוא זוכה בכבוד הגדול בלי שום הצדקה, ולמעשה 
הוא בסך הכול פחדן שרצה לגנוב מעט דייסה כדי לשבור את רעבונו. אבל למי הוא יכול 

זה כבר   -לומר את זה? עם מי הוא יכול להתייעץ? ברגע שהוא יגלה את הדבר לאיש אחד  
ז'אן כבר היה זקן, ולעת זקנה החל לחזור ולהיזכר בילדותו. הוא נזכר כיצד אמו  .לא יהיה סוד

הדליקה נרות בשבת, וכיצד אביו היה הולך בחגים לבית הכנסת. הוא נזכר כיצד פעם אחת 
סבו לקח אותו לרב יהודי זקן וחכם, ורעיון חדש צץ במוחו: 'אולי אתייעץ עם רב', הרהר 
ז'אן. 'אני יהודי, וכשיש לי בעייה, עלי להתייעץ עם רב. הרב הוא אדם חכם, ונראה לי שהוא 

ביקש ז'אן להתקבל לשיחה אצל רבה של העיר '.  לא יגלה את הדבר לאיש בלי רשותי 
הסמוכה לכפר מגוריו, ושטח לפניו את ההתלבטות שלו. 'אני חי בשקר כל ימי', אמר ז'אן, 

השיב הרב הזקן לז'אן: 'בתורה יש פסוק האומר: 'ה'  '.'אנו זוכה בכבוד על דבר שלא עשיתי
יילחם לכם, ואתם תחרישון'. מי שעושה את המלחמות ומי שמחליט איזה צד ינצח הם לא 
החיילים ואפילו לא הגנרלים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא קובע מי ינצח 
במלחמה. גם הגיבור הגדול ביותר, לא היה מצליח לעשות את מעשה גבורתו, אם ה' לא היה 
נותן בליבו את האומץ. ובכן, מי שנתן את האומץ בליבו של האמיץ, הוא נתן את הדייסה 
במימייה שלך. אתה היית שליחו של הקדוש ברוך הוא להפחיד את הגרמנים ולגרום להם 
לברוח. ולכן, נצור את הסוד הזה בלבך, ותן לילדיך ולמשפחתך להעריך ולכבד אותך, 

הפסוק,   '. והשתדל להיות אדם טוב וראוי, כיאה למי שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות שליח 
שאותו רב זקן ציטט, מופיע בפרשת השבוע שלנו. הפסוק הזה ממלא אותנו באמונה 
ובביטחון. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהוא יילחם עבורנו בכל אויבינו, וינצח אותם. ככל 
שנחזק את האמונה שלא טילים ולא מטוסים עושים את המלחמה,וכמו שנאמר בתהילים: 

 )הרב איתמר מאיר, שלום לעם(.ֹלא ִיְשָמר ִעיר ָשְוא ָשַקד שֹוֵמר ‘ ה ִאם

 סיפור לשבת
באב‘ ט  

לבריאת 2449באב בשנת ‘ בטא.   
נגזר על אבותינו שישארו במדברהעולם,    

ארבעים שנה, ולא יכנסו מיד לארץ ישראל.   
לבריאת העולם , נחרב 3338באב בשנת ‘ בטב.   

בית המקדש הראשון.   
לבריאת העולם, נחרב בית  3829באב בשנת ‘ בטג. 

 המקדש השני.
לבריאת העולם, נלכדה העיר  3881באב בשנת ‘ בטד. 

 ביתר, בסוף מרד בר כוכבא.
באותה שנה נחרשה ירושלים עד היסוד, והוסב ה. 

 שמה לשם יווני )איליה קפיטולינה(.
 4000לבריאת העולם, גורשו  5050באב בשנת ‘ בטו. 

 יהודי אנגליה, כל רכושם הוחרם  והועבר למלכות.
לבריאת העולם, אירע 5066באב בשנת ‘ בטז.   

גירוש יהודי צרפת.    
לבריאת העולם, אירע 5252באב בשנת ‘ בטח.   

גירוש יהודי ספרד.   
לבריאת העולם,  5258באב בשנת ‘ בטי.   

 היה גירוש יהודי פורטוגז.
לבריאת 5765באב בשנת ‘ בטיא.   

קטיףגוש   י יהוד העולם,  גורשו    
שהועברו לרשות מבתיהם    

הפלסתינית.   
 

 פינת ההלכה
 הלכות תשעה באב

   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.

 הדייסה שהבריחה את האויב

תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, אוכלים בשר ושותים יין א.  

בשבת, ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה המלך, ואפילו בסעודה שלישית 

 שמסתיימת סמוך לשקיעה. 

תשעה באב אסור: באכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ב.  

עד )מוצאי שבת(  ותשמיש המטה, וכל איסורים אלו חלים משעת שקיעה  

 )יום ראשון בלילה(.צאת הכוכבים 

ראוי ונכון להחמיר שלא לעשן בתשעה באב. ובפרט יש להחמיר בעת ג.  

קריאת איכה וקינות בבית הכנסת. אבל לצורך קצת, כגון למי שרגיל 

בעישון, ויש לו צער גדול במניעת עישון הסיגריות, יש להתיר לו לעשן 

 בתשעה באב בצינעא בתוך ביתו, ולא יעשן בפרהסיא בתשעה באב.

רחיצה אסורה בתשעה באב בין בחמין בין בצונן, ואפילו להושיט ד.  

 אצבעו במים אסור.

מי שהיו ידיו מלוכלכות, מותר לרחוץ להעביר הלכלוך, ולא יטול כל ה.  

  ידיו אלא לפי הצורך להעביר הלכלוך.

בתשעה באב   -נטילת ידים של בוקר ונטילה של היוצא מן השירותים ו.  

 נוטל עד קשרי אצבעותיו.

נעילת הסנדל אסורה בין לאנשים בין לנשים, ודוקא בנעלים של עור, ז.  

 אבל נעלים של בד או גומי, מותר.

הכל חייבים להתענות בתשעה באב, ואסור לפרוץ גדר, ואפילו ח. 

מעוברות ומניקות, מתענות  בתשעה באב. אך מעוברות ומניקות שיש להן 

חולי, אפילו אין בו סכנה אין להם להתענות בתשעה באב. ונכון לעשות 

 שאלת חכם בכל מקרה. 

חולה, אפילו אין בו סכנה פטור מלהתענות בתשעה באב, רק שלא ט. 

 יאכל מעדנים.

מינקת צריכה להתענות בתשעה באב אף אם היא מניקה בפועל. אך אם י. 

התינוק חולה והרופא אומר שתענית יגרום לילד נזק, מותר לה לאכול 

         “““דוד רפאל בן ענבלדוד רפאל בן ענבלדוד רפאל בן ענבל”””כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת:  )ילקוט יוסף(. בשביל התינוק


