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 תשפ"א כי תשאפרשת שיעור מראי מקומות 
 שליט"א שבתי סלבטיצקיהרב 

 
  האם אתה מכיר את הכוחות שיש בך ?
 מנין קיבל משה רבינו את קרני ההוד ?

 

 

 ּוֹמֶשה ;ָהָהר-ִמן ְבִרְדתו ,ֹמֶשה-ביד תָֺהֵעד ֹחתֺל ּוְשֵני ,ִסיַני ֵמַהר ֹמֶשה ְבֶרֶדת ,ַוְיִהי: " כט ,כי תשא לד

 .ִאתו" ְבַדְברו--ָפָניו עֹור ִכי ָקַרן ,ָיַדע-לֹא

 

ישראל יש בה מבחינת משה רבנו עליו -תניא פרק מב : "אלא העניין הוא, כי כל נפש ונפש מבית

 ."השלום

 

 ? "ומשה לא ידע כי קרן, מנין זכה משה לקרני ההוד: "  תשא לז :מדרש תנחומא

 

בלוחות הראשונות לא קרן ומשה לא ידע כי קרן עור פניו, ומפני מה : " שמות לד כ"ט :מדרש אגדה

עור פניו, לפי שהראשונות מכתב אלקים היו, שנאמר כתובים באצבע אלקים, אבל השניים כתבם 

 ."משה מפי הגבורה, לכך הוקרן עור פניו, וכן אמר החכם חכמת אדם תאיר פניו )קהלת ח' א'(

 

נראה כי בפעם הראשונה ברדתו מן ההר לא  -כי קרן עור שמות כי תשא תרע"ב : "  :שם משמואל

קרן עור פניו, דאם לא כן מדוע לא יראו אז מגשת אליו, ואם באמת היה גם אז קירון פניו שוב לא 

יתחדש להם דבר, ומדוע נתייראו עתה. ונראה דענין קירון עור פניו הוא אור החוזר מזיו השכינה, כמו 

ר העומד נגדו, ומובן שזה תלוי בליטוש המראה, אם היא מלוטשת שרואין במראה מלוטשת אור הנ

יותר מאירה יותר, ועל כן יש לומר שבמה שאמר מחני נא מספרך ומסר נפשו עבור כלל ישראל, עבור 

זה עצמו גם גוף שלו מלוטש ומאיר ביותר, מה שלא היה כן בלוחות הראשונות, אף שלעצם מעלתו 

 "   היה אז אלף פעמים יותר...

 

"אמרו רז"ל מן המערה, שנאמר והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, נתן תשא ל"ז :  תנחומא 

הקב"ה כף ידו עליו, ומשם זכה לקרני ההוד, וכן הוא אומר קרנים מידו לו ושם חביון עוזו )חבקוק ג'(, 

  י ההוד" ויש אומרים שבשעה שהיה הקב"ה מלמדו תורה מניצוצות שיצאו מפי השכינה נטל קרנ....

רב שמואל אמר עד שמשה כותב את התורה נשתייר בקולמסו קמעא והעבירו על ראשו, וממנו נעשו 

 "לו קרני ההוד, ...

 

מכל האדם, האיש משה עניו מ    'במדבר י''ב ג ומצינו שהעידה התורה על משה :  אור החיים

שלא כתב עניו אלא ענו חסרה יו''ד ואף זה מן הענוה, ובשכר זה וכשאמר ה' לכתוב הדברים מצינו לו 

זכה לקרני הוד כי הפליא ברצונו יתברך גם ה' הפליא חסדו לו בשנותו מכל האדם, והוא מה שרמז 
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רבי יהודה באומרו נשתייר בקולמום קמעא והוא אות יו''ד שהיה צריך לכתוב ולא כתב לרוב ענותו 

 ר".וממנה זכה כנזכ

 

אמר ר"ל בשעה שכתב את התורה נטל משה זיו הפנים כיצד אמר ר"ל  "רים רבה ג, יב, מדרש דב

התורה שנתנה למשה עורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה וחתומה באש ומלופפת באש ועם 

 ."שכותב קינח את הקולמוס בשערו ומשם נטל זיו הפנים

 

א( שהרואה ספר תורה שנשרף חייב לקרוע שתי קריעות, אחת על הגויל ואחת על  מועד קטן )כו

 הכתב.

 

רב פפא בשם ר' שמעון בל לקיש: התורה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה נתנה "בשקלים )טז ע"ב( 

 לו אש לבנה חרותה באש שחורה

 

 "נובלת חכמה של מעלה תורה"  : מדרש רבה בראשית פרשה יז פסקה ה

 

והוא אור התורה כמו שהיא בשרשה ומקורה דהנה אמרז"ל דהתו' ניתנה : " ט"רייצ תרצמאמרים ה

באש שחורה ע"ג אש לבנה והוא כמו אותיות הכתובי' בדיו על הקלף הרי האותיות מגלים לבנונית 

הקלף כן האש שחורה אותיות התוי הם המגלים את אש לבנה אמנם אש לבנה עצמה ה"ז למעלה 

 ".מהמתלבש בהאותיות 

 

 ?"אמר רב הונא: תשעה וארון מצטרפין. אמר ליה רב נחמן: וארון גברא הוא" מז, ב, : ברכות

 


