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 מקנאה? צלאיך להנ
 

 (לז, יא)"ויקנאו בו אחיו" 
 

אמרו (שבת י:) מכאן שלא יתן לבנו האחד יותר מבנו השני כי גורם  רבותינו

קנאה, כמו אצל יעקב שבשביל ההפלייה ירדו למצרים וכו'. גם אמרו (אבות ד, 

 כא) הקנאה מוציאה את האדם מן העולם.

השאלה נשאלת, כיצד אפשר לצוות בשר ודם שלא יקנא, הלא טבע הוא  אבל

ה שלחבירו יש משרה ודירה ובנים ומכוניות ואשה באנוש יציר עפר שיקנא, כי רוא

 טובה וממון רב, ולעומתו לו חסר מאלו או קצתן, ואיך לא יקנא, ומדוע לא יקנא.

, צריך לדעת: א. כי הישג של אדם, אינו מעצמו כמ"ש (ירמיה ט, כב) "אל אכן

יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו", ונאמר (קהלת ט, יא) "כי לא 

לקלים המירוץ... וגם לא לחכמים לחם", אלא כל המעלות וההישגים והתכונות 

הטובות, הכל מתת אלקים אשר יצר את האדם. ומעתה על מה תהיה טענה לאדם 

 שחסר לו. וכי על ה' אלקיו?!

דבר נוסף, כי האלקים עשה את האדם ישר בתכונות אלו ואלו. ורואים  ב.

חרת. ומדוע נשתנו אלו מאלו ואין פרצופיהן שלזה נתן תכונה זו ולאחר תכונה א

דומין, אלא לפניו נגלו כל תעלומות, והוא ברא כל אדם כפי הצורך להיות לו 

לטובתו ותיקונו במשך שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה. וגם אם יהיו ימיו 

כן ברא תכונותיו, לזה כך ולזה כך. ואילו היה  -מאה ועשרים שנה, וכפי תיקונו 

צריך לדבר פלוני היה הדבר בא אליו. וכאשר חסר ומשולל מדבר פלוני, זהו  אדם

סימן מובהק, שאין לו צורך בכך, ומעתה מה לי לקנאות בפלוני, או להביט 

 באלמוני, הן בנכסיו הן בהצלוחותיו, או בכל אורחותיו. 

ישמח האיש האיש בחלקו והאשה בחלקה. ויביט בענייניו ויתקן אורחותיו  אלא

נוח על מושביו, וידע נאמנה, כי הקנאה לא תוסיף לו דבר כי בקנאתו על זולתו, וי

 הוא אוכל עצמו ומכלה את בשרו, ועיניו תכלינה כל פעם בזוכרו את זולתו.

, כל השמח בחלקו ושמח בחלק חבירו, ושמחת חבירו זו כביכול ומאידך

ו וינוח ליבו שמחתו, והצלחת חבירו כאילו הוא הצלחתו. בזה ישאר על בריאות

 בקרבו. וה' יתברך יתן לו חסרונו כפי שיודע שורשו ותיקונו. והיה זה שלום.

 

 

 

 -ה'  סיפור נפלאות -
 

בעבור, יתברך נפלאותיו הזוכר

בשוחר ואמרו. מצרה נצול זה

את הוא ברוך הקדוש גאל לא: טוב

, נסים עמהם עשה ולא ישראל

מזכירין שהיו בשביל אלא

אני כן אם, דוד אמר. נפלאותיו

דברי כאן עד. ותצילני מזכיר

דבש בספר הביאו, ל"ז רבותינו

 ). ה אות נ מערכת( לפי

 

נעים ומה טוב מה כן כי הנה

את יתן כי, תהלים ספר לקרוא

, אומר שהוא מה לידע אליהן רוחו

שיגיד, טוב מה בעתו ודבר

לאשתו יזכיר' ה וחסדי הנפלאות

ופורים וחנוכה בפסח ביתו ובני

בתי בחברת בעמדו וכן, וכיוצא

המתענגים אנשים של כנסיות

לדבר במקום שיחה להרבות

אסורים ודברים בטלים דברים

אקרא מעבור הירא האיש, וכדומה

', בדבריכם' ה הוגעתם' דכתיב

נפלאות לספר הדברים ימשיך

על ישראל עם עשה אשר, ה

לעצמו הפרט ועל הכלל

, יעשו וכן יראו וממנו, ולזולתו

ונפלאותיו צדקתו יגידו וכלם

מתגדל שמים שם ונמצא, יתברך

 .שכר עליה ונוטלין מצוה והיא
 

 

(רבנו אליעזר פאפו  

')'נפלאותספר "פלא יועץ" ערך   הי"ו, נא להזכירו בתפלה, תזכו למצוות! יוסף בן אדלהגליון לרפואת הילד 



 

 

 

 נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה. 

 ועוד חזון למועד אי"הכאן הובאו המסקנות בקצרה, 

 ירושלים 57124(ע"ר). ת.ד.  "מתן תורה"הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות 

www.MatanTorah.org 
 dvartora1@gmail.comלקבלת הגליון בדוא"ל שלחו ל: 

 לשמיעת שיעורי מורנו הרב שליט"א
 20שלוחה  03-617-1068: קול הלשון

  אמירת "ויהי נועם" אחר ההדלקה
כתב: ויש סגולה לשמירה לומר כל לילה אחר הדלקת נר חנוכה שבעה  (הלכות חנוכה אות כג)בספר בן איש חי שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

לומר שבע פעמים יושב  ,פעמים "ויהי נועם" וכו' ומזמור "יושב בסתר", וכנזכר בספר מועד לכל חי. עכ"ל. מה כונתו
  בסתר, או פעם אחת. 

לא הוזכר אלא "שבע פעמים ויהי נועם", ולא הוסיף יושב בסתר. לכן כתב הבן  (סימן כז אות יג)במועד לכל חי  תשובה:תשובה:תשובה:תשובה:
נחשבין יחד. כי משה רבנו ע"ה אמר אחד  (מזמור צא)ויושב בסתר  (מזמור צ)"ויהי נועם" ש ויתכןאיש חי גם יושב בסתר. 

. והכל (סוף פרק לט). וע"ע רש"י בחומש פקודי (מזמור צ)ר מזמורים ממזמור צ' עד מזמור ק' כמ"ש רש"י בתהלים עש
ומצאתי  .(דף טו:)נחשב כאחד, אלא שאין אומרים אלא הנ"ל: את סוף מזמור צ' ואת מזמור צ"א. וע' בגמרא דשבועות 

כתוב לומר "ויהי נועם" וכו' היינו עם "יושב בסתר". שכתב דבאמת כש שליט"אלידידי הרה"ג ר' יוסף חיים מזרחי 
יש . ואולם (בסופו אות יח)ובקשר גודל (בתחילתו) עכ"ד. והוכיח זאת. ונכון. ויש לסייעו ממ"ש החיד"א בשומר ישראל 

  נהגו לומר רק פסוק "ויהי נועם" שבע פעמים, ואח"כ "יושב בסתר" פעם אחת.
  

  הדלקת חנוכיה כדעת בית שמאי
: אף שהלכה וכתב הריטב"אכנגד פרי החג, מרו שלדעת בית שמאי מדליקין בדרך פוחת והולך א .)כא(בשבת : שאלהשאלהשאלהשאלה

מצוה אלא בהידורה, הרוצה לנהוג כבית שמאי רשאי. וכיון לדבריו הבכל מקום כבית הלל, כיון שלא נחלקו בעיקר 
ף המעשה בשני זקנים, והיא כדי ללמד שאף שהלכה , וביאר על פי זה מדוע הביא הרי"(תרעא ס"ב ד"ה וי"א)הביאור הלכה 

כבית הלל, מכל מקום מותר לנהוג כבית שמאי. אך סיים שאין לסמוך על כן להלכה, כיון שלא נמצא כן בשום פוסק. 
ועלה על דעתי לשאול האם יש ענין לנהוג גם כן כדעת בית שמאי, והיינו שאדליק חנוכיה אחת  עכ"ל. .]ריטב"א[מלבד ה
  כדעת בית הלל, וחנוכיה נוספת במקום אחר בבית לפי דעת בית שמאי כדי שארוויח את ב' הדעות.בברכה 
: נראה בס"ד דיוכל להדליק ב' חנוכיות כדרך שכתב כת"ר. אכן מצד אחר יתכן ואין לנהוג כן, יען דכתב מרן תשובהתשובהתשובהתשובה

ליק ב' חנוכיות לא יוכל וכדרך שכתב "ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר". וע"ש במשנ"ב הטעם. ומעתה להד
 מרן.

  ,02-9709118ירושלים, או בפקס:  57124שאלות ניתן להפנות לת.ד. 

 dvartora1@gmail.comאו דרך מערכת הגליון בדוא"ל: 
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äæ øáãäù úîà ,÷ø ùé íéòîåùäì ùåçì äæì ÷çìååø úà 

øáãä ,íàå øøáúé íäì øáãäù úîà ,åäåçéëåé ìò äæ. 

 

 סביבון 
ראוהו ששיחק באחד מלילות חנוכה ש חתם סופרהגאון בעל מסופר על 

בעל תולדות  מהר"י מנסכיז'בסביבון של כסף שהיה לו. וגם הגה"ק 
יצחק, ככתוב בספר זכרון טוב (דף יח): "ואיזה פעמים סיבב ג"כ דריידל 

 עם ילד שנתגדל בביתו".
הג הסביבון כמבואר בספה"ק. ולי נראה בס"ד שונים ניתנו למנ וטעמים

טעם, כי הסביבון מסתובב על 'רגל אחת'. ורגל הוא ה'אמונה'. לרמוז, 
, כמו הסביבון הזה, כי ע"י על ידי אמונה אפשר לשרוד בתוך כל הקשייםש

האמונה בהשי"ת, הוא נותן עוז למשיחו ועוז ותשועה לבניו היקרים 
 על אחתדף כד.) בא חבקוק והעמידן להצליח ולעמוד. ועיין במכות (

 צדיק באמונתו יחיה. 
ה. כלומר כאן פיה הדול גס נ, והם ר"ת נ ג ה פהכתובות הם:  האותיות

'ם. ש'יה ה'דול ג'ס נ, נ ג ה שבארץ הקודש. אבל אותם שבחו"ל כתבו 
גימטריא  פ"נגהורמז בזה בבני יששכר רמזים. ע"ש. ואולם תראה כי 

שהצליחו להתגבר והצליחו בהדלקה. גם סופי  ה""הצלחקל"ח בגימטריא 
עם האותיות גימטריא קל"ט כמנין הצלחה עם  םש ההי לגדוס תיבות נ
. כי בחנוכה מתגלה אורו. ח"משיגימטריא שנ"ח שהוא  ש"ונגההכולל. 

 נוכה.ח מיימונת ש דליקיןמוהוא ר"ת 

 

 

 תחי' א. ש. ב. ח.המדור להצלחת 

 
לוו עלי  !בני ;אמר להם הקב''ה לישראל: (דף טו:)במסכת ביצה 

 . וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע
יש שכתבו שזהו דוקא כשיהיה לו אחר כך במה לפרוע, אבל אם 
יודע שלא יהיה לו לפרוע לא ילוה, "שאינו חייב להצר לעצמו כדי 
להרבות באכילת שבת". ויש שכתבו שאפילו אם אין לו לפרוע, ילוה 

 לפרוע. להוצאות שבת ויבטח בה' הטוב שיעזרהו 
לא ילוה. ואם לאו  –ולמעשה, אם ההלואה גורמת לו להיות מיצר 

 (מתוך חוברת 'קניות לשבת')          ילוה ויבטח בה' הטוב שיעזרהו.  –

 

 ז"ל מנשה בן רבקהלע"נ 


