
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 עלון שבועי לעילוי נשמת שלום טוויל הכהן בן בתיה ז"ל

 1137 עלון ב"פתש ט"ז מנחם אב ואתחנן פרשת

ה ְוֶאת " ְצוָׁ ָׁ ֶאת ַהמ ִּ ַמְרת  ָׁ י ְמצַ ְוש  נֹכִּ ר אָׁ ֶ ים ֲאש  טִּ ָׁ פ  ְ ש  ים ְוֶאת ַהמ ִּ ךָׁ ַהי ֹום ַהֻחק ִּ ו ְ

ם  ברים ז, יא[]ד                                                                      ". ַלֲעׂשֹותָׁ
 

 רצון מעשי
 

 "? אין לך דבר העומד בפני הרצוןאתגר, מה הוא המקור הקדום לאימרה הנפוצה "
 
באמת אשמח לשמוע מכם מהו ". זו אימרה ידועה )אגב, דבר העומד בפני הרצוןאין לך "

 המקור הקדום לאימרה זו(, אך השאלה הגדלה היא האם באמת אין דבר העומד בפני הרצון?
 

. הרצון הוא כח פנימי חזק, שמניע את האדם לעשות דברים או הרצון, ממנו תוצאות חיים
ְרצֹונֹוַחי  לחדול. הוא מניע עולמות, כי "  . , ו[תהלים ל]" ים ב 

 
התורה מדגישה את חשיבות הרצון, הבא לידי ביטוי במילה "ושמרת". כמו שמצינו אצל יעקב 

יו ָשַמר ֶאת ַהָדָבראבינו ע"ה, " יה ממתין ה -שמר את הדבר . ופירש רש"י ", יא[בראשית לז]" ְוָאב 
...". זאת אומרת שה' מצווות אותנו לצפות ולרצות לקיים את המצוה, עוד ומצפה מתי יבא

לפני שהגיעה. עצם הציפיה היא חלק מהמצוה, כי היא מעידה על הרצון הפנימי לעשות את 
 המצוה. 

 
", ללמדנו שלא די ַלֲעׂשֹוָתם. התורה מסיימת את הפסוק במילה "אך התורה לא מסתפקת בזה

ואוורירי, שלעיתים הוא תלוש מן המציאות, אלא חייבים להביא את הרצון ברצון ערטילאי 
לידי מעשה. וזה עצמו מעיד על מידת הרצון. אם זה רצון חלש אז יש רצון כללי, אך אין דחף 
פנימי מעשי להשיג את הייעד, אך אם הרצון הוא אמיתי ועמוק, אז חזקה על האדם שיביאנו 

 לידי מעשה.
 

", אך זאת בתנאי שהוא רצון מעשי, שמביא לידי מעשה, עומד בפני הרצוןאין לך דבר האז "
 ולא נשאר בגדר חלום מתוק או תקוה רחוקה. 

 
אך מה נעשה אם באמת אי אפשר לעשות, או מנועים מלממש את אותו דבר שאנו רוצים 

 לעשות? 
 

ות שאי אפשר עדיין נותר לנו מבחן לאותו רצון, וזה יהיה ע"י לימוד ההלכות של אותן מצו
לקיים בפועל, כי זה יעיד על כך שאנו רוצים מאוד לקיים את המצוה, רק שאנו מנועים מסיבה 

 שאינה תלויה בנו. זה ייחשב רצון מעשי לגמרי. 
 

ידוע שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ואם הרצון , "[ויקרא פרשת צו]שם משמואל נסיים בדבריו של ה
  ."ם ומשבר סלעים, אבל דא עקא שהעבירות מקררין את הרצוןהוא חזק ואיתן הוא מפרק הרי

 
 לכן מי שיש לו רצון אמיתי, וגם רצון לרצות, כדאי שיזהר יותר ויותר מהעבירות, 

 כי הן עלולות להכחיש את כולו ולהחלישו, והרי אנו רוצים מאוד לרצות לעשות את רצון ה',
 טובים.ויהי רצון שהרצון שלנו יביאנו גם לידי מעשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , כדרך חייםואחתנן""
 

יודה שלא כיף לו כשפונים אליו  תנוכל אחד מא
 . בתקיפות

 
למלא משאלות לבו, לא רק שזה לא יחזק אותנו 

אלא אדרבה, זה יגרום לנו פחות לרצות לשמוע 
בקולו, כי זה מקומם כשאדם דורש ממך 

 בחוזקה. זה אוטומטית מעורר כח התנגדות. 
 

נו רוצים שיפנו שאנח אך אם זה כך, אז כמו
כך גם אנו צריכים לפנות לאחרים.  אלינו בנחת,

 )ע"פ "א תעשה לחברךל -עליך  אומה ששנ"כי 
 (."דעלך סני לחברך לא תעביד, "שבת לא, א

 
 :חשיבות של הפניה בלשון תחנוניםלמקורות 

 
ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' "תחילה וראש, פרשת השבוע 

ו למרות שמשה רבנו יכל ". א ֵלאֹמרָבֵעת ַהה 
ובזכות מה תלות בזכות עצמו, לדרוש, ולל

שהנהיג את ישראל, והשקיע בהם כל מרצו. 
ובכל זאת לא פנה אלא בלשון תחנונים, לשון 
מתנת חינם, כאילו לא מגיע לו כלום, אלא 

 מחפש רק מתנת חינם.
 

 כך לימדנו החכם מכל אדם...
 
ים ְיַדֶבר ָרש " יר ַיֲעֶנה ַעּזַתֲחנּונ    .[משלי יח, כג] ֹותְוָעשִׁ
 

ְשָבר ָגֶרםְולָ "ועוד אמר   .משלי כה, טו[]" שֹון ַרָכה ת 
 

שלשה משנה. " ]שבת לד, א[רבותינו אמרו 
דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם 

 . חשכה: עשרתם, ערבתם? הדליקו את הנר
 

אמר רבה בר רב בהמשך הגמרא שם מובא: "
הונא: אף על גב דאמור רבנן שלשה דברים צריך 

צריך למימרינהו בניחותא, כי היכי אדם לומר וכו', 
. אמר רב אשי: אנא לא שמיע דליקבלינהו מיניה

 ."לי הא דרבה בר רב הונא, וקיימתי מסברא
 

גם כשאתה אומר דברי קדושה, שחכמים ציוו 
אותך לומר, תאמר אותם בנחת, כדי שיתקבלו 

 על לב שומעיהם, כי זו עיקר המטרה.
 

מיבעי ליה ... אמר רבינא ]תענית ד, א[ועוד אמרו 
, שנאמר והסר לאיניש למילף נפשיה בניחותא

 כעס מלבך וגו'.
 

 יהי רצון שנזכה לדבר כל דברינו בנחת.
 
 
  

 
 
 

 תורת החיד"א
כשהיה בתיבה היו עמו שידין רוחין  - נח

רובם ולילין והיו מזיקין אותו עד שהיו 
וגם מפני ריח רע עד שבא מלאך אחד  ,חולים

ולקח אחד מבני נח והביא אותו לגן עדן ולמד 
אותו כל רפואות שבעולם ואותם הרפואות 

  רפואות פרוזהו ס ,נכתבו בספר
 ]דבש לפי נ,כח[ תשב"ץ לתלמיד מהר"ם סימן תמ"ז

 
 ט' באב. מה הסיבה? אחריסמוך  ואתחנןקוראים את פרשת  
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 ילקוט יוסף
 

 

 ה מותר לקרוא בשבתמ -סימן שז סעיף י"ב 
 

גבאי שיש לו מחברת ובה שמות המתפללים, מותר לו לעיין בשבת ה. 
, במחברת כדי לכבד בעלייה לספר תורה את המתפללים לפי סדר מסויים

 ואין בזה משום גזרת שטרי הדיוטות. 
 

וכן הנוהגים שכאשר יש בשבת חתן או אבי הבן בבית הכנסת, הגבאי או 
שנכתב בערב שבת,  הכתבהשמש מזמינים את הקרואים לספר תורה מתוך 

. וכן פרנס המסדר את העולים לספר תורה מתוך יש להם על מה שיסמוכו
 הכתב, מותר, מפני שהוא צורך מצוה. 

 
ישיבות ומוסדות הכותבים על גבי לוח המודעות את שמות התורנים ו. 

כדי לדעת  לעיין ברשימה זו מותר, או סידור הספרים, לסידור חדר האוכל
מי הוא התורן לשבת, ואין לחוש שמא יבואו למחוק מהרשימה, ]מאחר ורק 

 מסדר התורנות הוא זה שרשאי לשנות את התורנות[. 
 

, לערוך אסיפה של ראשי הקהל בשבת, כדי לדון בתקנות הקהל מותרז. 
ואם חוששין שהדבר יגרום לחילול ולא גזרינן בזה שמא יכתבו פרוטוקול. 

 . אופן, ראוי להימנע מזה שבת באיזה
 

לקרוא בשבת את המודעות העוסקות בעניני מצוה והמתפרסמות  מותרח. 
 , וכגון, זמני התפלה והשיעורים, הרצאות והספדים, ומציאות ואבידות וכיו"ב. בלוח המודעות שבבית הכנסת

 
. ולכן אין לקוראם בשבתאו ספרי קודש,  אך מודעות העוסקות בעניני מסחר, אפילו מסחר בעניני מצוה כגון מכירת אתרוגים

 כשיש מודעות של מסחר בלוח המודעות שבבית הכנסת, ות. 
 

 , הן אם מעיין בלוח זה בתחנת האוטובוס, והן בביתו. לעיין בשבת בלוח הזמנים של האוטובוס או הרכבת אסורט. 
 

 סמוכין בהלכה, והנח להם לישראל במנהגם.  , יש לזהמה שנהגו להקל לקרוא בשבת בשלטים הרשום בהם שמות הרחובותי. 
 

 , והמחמיר תבא עליו ברכה. המהלך בדרכו בשבת, מותר לו לקרוא את השמות של החנויות והפירמות שלהםיא. 
 

משום  אין בזה איסורוכיוצא בזה,  הנוהגים לקרוא בשבת מה שכתוב על גבי אריזות של מזון, ותויות של בקבוקי שתיהיב. 
 ת. שטרי הדיוטו

 
 , ואין בזה איסור משום גזירת שטרי הדיוטות. להסתכל בספר טלפונים כדי לבדוק כתובת של אדם מסויים מותריג. 

 
, שגזרו חז"ל שמא יבוא לקרוא בשטרות שיש בהם לקרוא בשבת מכתבים ואגרות שלום, או כרטיסי ברכה לשנה טובה אסוריד. 

 עניני מקח וממכר. 
 

בשבת מבלי להוציא בשפתיו, שיתכן ונכתב בו דבר שיש בו צורך  לעיין בו מותרמכתב שהגיע לידיו בשבת, ולא קראו עדיין, טו. 
 היום או צורך הגוף. 

 
 שבת, ובין אם הגיעו לידיו בשבת.  -, בין אם הגיעו לידיו מערב תורה, מותר לקוראם בשבת -מכתבים שכתוב בהם דברי טז. 

 
 . לקרוא בה בשבת מותרבחלקה דברי תורה, וחלקה האחר ריק, אפילו הכי  מחברת שכתוביז. 

 
. וכן מותר לקרוא את שם הרב הכתוב תמונות משפחתי, או בתמונות רבנים וגדולי תורה -להסתכל בשבת באלבום  מותריח. 

 ראים בהם בשבת וביום טוב. וכדו', אף שקו וכן פסוקים, לתלות בדפנות הסוכה תמונות של רבנים מותרוכן בתחתית התמונה. 
 

ומכל , אף בתמונות שכתוב בהם שמו של הרב. לחלק לילדים בשבת תמונות של רבנים לאחר קריאת התהלים יש להקליט. 
 , גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות. לקרוא בשבת כתב הסבר למאורעות הכתוב בתחתית תמונות שונות וציורים אסורמקום 

 
מפני שרבים מהקהל אינם , ועושים כן שבת, ומחלקים אותם בליל שבת או ביומו את הקבלות מערבים גבאי צדקה המכינכ. 

אף על פי שיש ללמד עליהם זכות שהרי הדבר נעשה לצורך מצוה, ולא לצורך הדיוט, , באים לבית הכנסת אלא בשבת ומועד
 , אלא ישלחו אותם לתורמים בימי החול. מכל מקום נכון שלא לחלק את הקבלות בשבת

 
ואף אם מקבלי הקבלה בלאו הכי , מחשש שיוציאום מרשות לרשות. לחלק את הקבלות בשבת אסורובמקומות שאין שם עירוב 
 להרבות בשיעור ההוצאה, ולכן ישלחו את הקבלות לתורמים בימי החול.  לסייע בידם אסורמטלטלים בשבת באיסור, 

 
שמעיקר הדין מצוה, וכדומה,  גון סעודת נישואין, או סעודת בר, כלחלק בשבת הזמנות לסעודת מצוה מותרבמקום צורך כא. 

וכל זה בתנאי , ואין להם דין שטרי הדיוטות או מכתבים, מאחר שהם עוסקים בסעודת מצוה. מותר לקרוא בהזמנות אלה בשבת
 .נכון יותר להחמיר ולחלק את ההזמנות בימי החולו . ומיהשאינו מכשילם בטלטול ההזמנה מרשות לרשות


