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לבריאות איתנה וברכה והצלחה 
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למקרה , חדשים ציצית
 מסרתי, החוטים לי שייקרעו

 והוא החוטים את ל"זצ למרן
 הקרועים את החוטים הוציא

 בכנף החדשים את והכניס
 מקומו בא על והכול הבגד

 .בשלום
 חלה, מעשה אותו לאחר מיד

 חוליו את הסטייפלער
 לבסוף וממנו נפטר האחרון

 הספיק ולא, עולמו לבית
 הרב. החוטים את להשיב

 על כמובן מחל הורביץ מצידו
 הדבר את והוציא, העניין כל

 לאחר, והנה .לגמרי מליבו
 כינס', שלושים'ה ימי שעברו

את , קניבסקי ח"הגר מרן
' רכושו' את וחילק המקורבים

 את נתן לזה. ל"זצ אביו של
, גביע נתן לאחר ',קיטל'ה

 את כמדומה הותיר לעצמו
ומה . הלאה וכן', ספודיק'ה

 את ?הורביץ א"הגר קיבל
 …ל"זצ מרן של הטלית
 הטלית, התפלל שבה הטלית

 אלפי לכל השתמש שבה
 טלית, הסנדקאויות שקיבל

 בקדושה ספוגה שהייתה
 אותה זו הייתה .ובטהרה

 את הכניס שבה טלית
ראה  הורביץ והרב, החוטים

. ומכופלת כפולה' השבה' בכך
 שתהיה דאגו השמיים מן

, פקפוק ללא ,גמורה השבה
 .הגולה בני כל של רבן מצד
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  פשט על הפרשה �
 )כט, לד(" ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה וגו' כי קרן עור פניו בדברו אתו"

קרני ההוד וכו' ור"ש בר נחמן אמר הלוחות ארכן ובתנחומא סל"ז, מנין זכה משה ל
ששה טפחים ורחבן שלשה טפחים והיה משה מחזיק בשני טפחים והקב"ה בשני טפחים 
וטפחיים ריוח באמצע משם נטל משה קרני ההוד. וצ"ב. ויל"פ בדרך רמז, דהנה התורה 

זה היה ומצוותיה מחולקות לג', שיש את החלק הפשוט שכל א' ביכלתו להבין וכנגד 
משה מחזיק בשני טפחים ויש את סודות התורה שאין ביד בריה יכולת להבינם 
ולהשיגם וכנגד זה אלו שני הטפחים שהחזיק הקב"ה, ויש את חלק התורה שרק אחרי 
עמל ויגיעה רבה יש בכח אנוש להשיגה וזהו ב' הטפחים האמצעיים, וז"ש שמשם זכה 

ר פניו כמ"ש בנדרים מ"ט ב' שפניו של רבי מרע"ה לקרני ההוד והיינו שחכמת אדם תאי
שחכמת אדם תאיר פניו, וכן אמרו כמה  יהודה צהובים היו ואמר שהסיבה היא משום

 אמוראים בירושלמי שקלים פ"ג ה"ב ע"ש.
 (טעמא דקרא) 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    

    """"אודותיואודותיואודותיואודותיו    החיבוריםהחיבוריםהחיבוריםהחיבורים    עלעלעלעל    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    חושבחושבחושבחושב    מהמהמהמה""""

 לאור היוצא הגליון את א"שליט לרבינו להראות, בפעם פעם כמידי זכינו, תצוה קודש שבת ערב שעבר בשבוע
 כלל ובדרך, ספרים ומעוד, דקרא טעמא מספרו בשמו המובא כל על במהירות מביט א"שליט מרן, שבוע מידי

: בקולו נשמעת פלא של כשנימה, בשאלה אלינו פונה הוא הפעם. כדרכו בקצרה ומברך כוח יישר ברכת מביע
 '...וללמוד לשבת יותר עדיף הרי? עלי סיפורים מלכתוב חוץ לעשות מה לאנשים להם אין וכי'

 
 הספר, א"שליט מרן אודות לאור שיצא ביותר נפלא ספר על מאמר שעבר שבוע הבאנו – זוכר שלא למי

 והסייעתא, יום שום להחסיר שלא ההקפדה כדי תוך יום מידי שלו הלימוד סדרי על מפרט' החובות' שנקרא
, מעלה שום בזה רואה לא, רבינו אבל, א"שליט המקורבים הנכדים אחד שכתב כפי, זה של המופלאה דשמיא

 לשבח מקום כאן יש ומה, לקיים צריך יהודי שכל דפשיטא מילתא הוא המצוות וקיום התורה לימוד, לדידו
 ...אודותיו ולהרחיב

 
 מלווה א"שליט מרן של ההלכתיות הנהגותיו כל – ענק ספר הופיע וחצי כחודשיים לפני: שמענו בזה כיוצא

 הוא, עותקים של אלפים באלפים נמכר שכבר' אלא' שנקרא הספר', עיניים מראה טוב' של בבחינה, בתמונות
 שלו מהנהגות חלק על עצמו א"שליט מרן עבר שנים כמה שלפני בפרט, היום עד היתה שלא ראשונית יצירה
 מה מבין איני, בפליאה והגיב ארוכות דקות בו הביט, בספר מרן הבחין הימים באחד. ידו בכתב תיקן ואף עצמו
 ...אותם להדפיס שטרחו שלי בהנהגות מצאו

 
 הקדוש התנא לדברי וזכה, והענוה הרוח שפלות מדת על א"שליט מרן ועמל יגע שהרבה, זה בכל היטיב ק"ודו

 נקיות לידי מביאה זריזות זריזות לידי מביאה זהירות זהירות לידי מביאה תורה') ב' כ ז"ע( יאיר בן פנחס רבי
 לידי מביאה חסידות חסידות לידי מביאה חטא יראת חטא יראת לידי מביאה ענוה ענוה לידי מביאה' וכו נקיות

 .מכולן גדולה ענוה' וכו הקודש רוח
  

  שו"ת בעניני הפרשה �
לומר בכל יום פרשת הכיור. ואם מפני שבבית המקדש התעסקו עם הכיור  ש. מה הענין

בכל יום לטהר את עצמם לפני העבודה, מדוע א"כ לא אומרים גם פרשת המנורה בכל 
 יום כנגד מה שהטיבו והדליקו את המנורה בכל יום. 

.(‰„Â·ÚÏ ‡· Ì‡) ÍÈ¯ˆ Ô‰Î ÏÎ ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ,‡ .˙ 

     .ÌÏÂÎ· ‚‰Â� ‰ÏÈË�‰ ,·  בעיונים מביא בשם רבינו שליט"א תירוץ אחר תפלה למשה  בסדור[מצאתי
שפרשת המנורה כלול באביי הוה מסדר סדר המערכה שאומרים בהמשך. וכן מובא בדעת נוטה ח"א עמוד 

שבשו"ת לב חיים או"ח ח"ב  94מב' תשובה צה' בשם רבינו שליט"א. והוסיפו במקורות וביאורים הערה 
ובא שעמד בשאלה זו ותירץ באופן אחר, והיינו שכיון שבשו"ע סימן א' סעיף ט' כתוב שאחר סימן א' מ

פרשת הקרבנות יאמר פרשת מזבח מקטר קטורת וסימני הקטורת ועשייתו הרי בתוך פרשת מזבח מקטר 
קטורת נאמר והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבקר בבקר בהיטבו את הנרות יקטירנה ובהעלות אהרן את 

 נרות וגו', ונמצא שהוא מזכיר את הדלקת הנרות ולכן לא הוצרכו לתקן לומר פרשת הנרות בפרטות.]ה
                                       (‡·‰ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰) 

  



 

 
(‚Î ,‚Ï) "Â‡¯È ‡Ï È�ÙÂ È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" 

פירוש מופלא שמע הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין מגיסו הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, וממנו אפשר שאם 
היטב את המתרחש עימו, יראה שחסדי השם לא תמנו כי לא כלו רחמיו, וגם בתוך -יתבונן האדם ויחקור חקור

 ו.החשיכה הגדולה אפשר לראות על כל צעד ושעל את נפלאותיו וחסדיו עמנ
אמר ה', ואמרתם מה  "חזקו עלי דבריכם יד)-(מלאכי, פרק ג', פסוקים יגדבריו של הגר"ח קניבסקי נסובים על הפסוקים 

 נדברנו עליך: אמרתם שוא עבוד אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבקות".
משיבים ואומרים 'מה נדברנו עליך', מה עשינו?! טובים, והם -ן על עם ישראל באשר לדיבוריהם הלאהקב"ה מתלונ

 לא יודעים מה חטאו ומה דיברו. והקב"ה משיב, הרי 'אמרתם שוא עבוד אלוקים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו', וכו'.
והיקשה הגר"ח קניבסקי: הרי הקב"ה אמת וכל דבריו אמת, ואם כן ברור שעם ישראל הוציאו מפיהם את הדברים 

עבוד אלוקים', ואם כך קשה מאוד, כיצד אפשר להיתמם ולומר 'מה  הם משמע לכאורה ש'שואהקשים הללו, שמ
 נדברנו עליך'?! הלא תימא עצומה היא! מפרשים רבים מנסים להסביר את פשר הדברים.

ואמר הגר"ח קניבסקי פירוש משלו, ויש בדברים אלה כדי לרומם את הלבבות השבורים בעת הזאת. הכוונה היא על 
פנים, ועם ישראל באומרו 'שוא עבוד אלוקים', לא בא בטענות ח"ו על הריבונו של עולם, אלא -רות של הסתתקופ

פנים, ולכאורה -מנסה להציג את העובדות כמות שהן, שלפי מה שעינינו רואות הרי בני ישראל מצויים בהסתר
 קים, ואין תוצאות... כביכול., ומרבים להתקרב אל האלוומתפללים המצב הוא ששוא עבוד אלוקים, שמתפללים

חלילה. היתה זו רק ח קניבסקי, לא התכוון לרגע אחד לומר שלא כדאי לעבוד את השם. עם ישראל, מדגיש הגר"
ער שבו הקב"ה מסתיר את פניו מהעם, ואינו מראה להם בעליל שיש תוצאות לתפילותיהם הצגת המצב המצ

 ולעבודת הקודש שלהם.
לא טוב הוא אשר דברתם. כי האמת היא שאם הייתם מתאמצים  -'חזקו עלי דבריכם'!  ה ואמר,ועל זה השיב הקב"

 תוכו של ההסתר פנים.-לחפש ולחפש, הייתם מוצאים את חסדיי וטובותיי גם בתוך
הוא פירושו של הפסוק שלנו, "וראית את אחורי ופני לא יראו". האדם רואה רק מעט מאוד ממעשיו של -והוא

דבר ודבר, כי יבוא יום והכל יראו איך שהעניינים  לו להודות ולהלל את הקב"ה על כליש הקב"ה איתו, ולכן 
  התגלגלו לטובה.

 (עלינו לשבח)
 

 

 שו"ת בעניני הפרשההמשך 
 ש. בחז"ל מחפשים רמז למרדכי מן התורה מנין, ומצאו מור דרור בפרשת כי תשא. מה השייכות בין מרדכי למור דרור. 

'È‰ ÈÎ„¯ÓÂ) ÊÓ¯ .˙ .(ÌÈÓ˘·‰ ÍÂ˙Ó 
 ש. מדוע בכלל הוצרכו לחפש רמז מן התורה למרדכי. 

 .‰¯Â˙· ‡ˆÓ� ¯·„ ÏÎ .˙ 
ש. בצלאל שהוצרך לבנות את כלי המשכן, זה היה המצווה שלו, האם הוצרך לברך לפני שהתעסק בבניית הכלים, כמו 

 שמברכים לפני כל עשיית מצוה, או שהתעסק רק בהכשר של כלי המשכן. 
.ÏÎ‰ ÏÚ ‰„Â·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Á‡ ‰Î¯·Â ,ÔÎ .˙ 

ש. בפרשת כי תשא מצינו שעם ישראל רואה ע"י השטן שמשה רבינו מת ומתחילים להכין את העגל, מדוע לא התחילו 
 לבכות ולהספיד את משה רבינו כשראו שהוא מת. 

.Ì‰Ï Ô˙� ‡Ï Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ .‡ .˙ 
    .ÌÈÓ˘· ¯ËÙ�˘ ÔÂÈÎ .·       

 זר)(קונטרס עזרת אליע
 

ÌÈ‡¯Â˜Ó ˙Â·¯ ˙ÂÈ�Ù ˙Â·˜Ú· ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ¯·Ú˘ ÚÂ·˘ ‡·ÂÓ‰ ÏÚ ‰˘¯Ù‰ ÏÚ Ë˘Ù ¯Â„Ó·,  
ıÈÏ¯‚ ˘"Ó È·¯ ‚"‰¯‰ ,ÌÈÏ˘Â¯È· Â�È·¯ È„ÈÓÏ˙Ó „Á‡Ó ·˙ÎÓ Â�Ï·È˜ ‡"ËÈÏ˘Â�Â˘ÏÎ ˜È˙Ú�Â ,: 

 

 מענה להשואלים
, נשתרבב ונכנס שלא במקומו, הדיבור המתחיל וצפית אותו, ומקומו לעיל בפרשת בטעמא דקרא פרשת תצוה

 :תרומה בסוף ד"ה ועשית את המזבח [וכפי שנכתב בכתי"ק של מרן שליט"א], ויתוקן בס"ד במהדורה הבאה. וכצ"ל
ש תמיד עליה עוד נשאלתי כיון שלא היה על המזבח ציפוי נחושת אלא כעובי דינר וכמ"ש בתנחומא כאן סי"א, והא

כדכתיב (ויקרא ו' ה') והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וא"כ הנחושת רותח מחמת האש ואיך הלכו הכהנים 
יחפים במקום הילוך רגלי הכהנים ולא נכוו. ונראה דכמו שכתבו התוס' בשילהי חגיגה כ"ז א' (ד"ה שאין) בשם 

אינו אוכל ה"נ יש בו מעלה שאינו מרתיח את תנחומא (ועיין בתנחומא פרשת שמות סט"ו) דהאש של מעלה 
המתכת ושפיר יכלו לילך עליו (שוב הראוני בספר מושב זקנים מבעה"ת ריש ויקרא א' ח' שכתב כן בשם ר"י החסיד). 
והתוס' בחגיגה שם מיירי לגבי מזבח הזהב, [דקאי אהא דאיתא שם מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב 

 ].אור שולטת בוכמה שנים אין ה
 בכבוד התורה עמליה הוגיה ושוחריה
 משה שמעון גרליץ

  

  


