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שמחת תורה תשפ"א
הערה על מותו של משה רבינו
In memory of Dr. Chuck Feldman z”l
מיתת משה | דברים פרק לב

מֹואב אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵּי יְ ֵּרחֹו
(מח) וַיְדַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה בְ עֶ צֶ ם הַ ּיֹום הַ זֶה לֵּאמֹר( :מט) עֲלֵּ ה ֶאל הַ ר הָ עֲבָ ִרים ַהזֶה ַהר ְנבֹו אֲ ֶשר ְב ֶא ֶרץ ָ
ְּור ֵּאה ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ שֶ ר אֲ ִני נ ֵֹּתן לִ בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל לַאֲ חֻ זָה( :נ) ּומֻ ת בָ הָ ר אֲ שֶ ר ַא ָתה ֹעלֶה ָש ָמה וְ ֵּה ָא ֵּסף ֶאל עַ ֶמיָך כַאֲ ֶשר ֵּמת ַאהֲ רֹן
ָא ִחיָך בְ הֹר הָ הָ ר ַוּי ֵָּאסֶ ף ֶאל עַ מָ יו:
רש"י

(מח) וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה  -בשלשה מקומות נאמר בעצם היום הזה ,נאמר בנח (שם ז ,יג) בעצם היום הזה
בא נח וגו' ,במראית אורו של יום ,לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס
בתיבה ,ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה .אמר הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי היום,
וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה .במצרים נאמר (שמות יב ,נא) בעצם היום הזה הוציא ה' ,לפי שהיו מצרים אומרים
בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחים אותם לצאת ,ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין בהם .אמר
הקדוש ברוך הוא הריני מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם
היום הזה ,לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ,אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו
את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את התורה אין אנו מניחין אותו .אמר
הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי היום וכו'( :נ) כאשר מת אהרן אחיך  -באותה מיתה שראית וחמדת אותה ,שהפשיט
משה את אהרן בגד ראשון והלבישו לאלעזר וכן שני וכן שלישי וראה בנו בכבודו .אמר לו משה אהרן אחי עלה למטה ,ועלה.
פשוט ידיך ,ופשט .פשוט רגליך ,ופשט .עצום עיניך ,ועצם .קמוץ פיך ,וקמץ והלך לו .אמר משה אשרי מי שמת במיתה זו:
נח בתיבה | בראשית פרק ז פסוק יג

ּושֹלשֶ ת נְשֵּ י בָ נָיו ִא ָתם ֶאל ַה ֵּתבָ ה:
בְ עֶ צֶ ם הַ ּיֹום הַ זֶה בָ א נֹחַ וְ שֵּ ם וְ חָ ם וָ ֶיפֶת ְבנֵּי נֹחַ וְ ֵּאשֶ ת נ ַֹח ְ
רש"י

בעצם היום הזה  -למדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים אילו אנו רואים אותו נכנס לתיבה אנו שוברין אותה והורגין אותו,
אמר הקדוש ברוך הוא אני מכניסו לעיני כלם ונראה דבר מי יקום:
מילת אברהם | בראשית פרק יז

ּומ ְקנַת כ ֶֶסף ֵּמ ֵּאת בֶ ן ֵּנכָר נִ מֹלּו ִאתֹו:
(כו) בְ עֶ צֶ ם הַ ּיֹום הַ זֶה נִמֹול ַאבְ ָרהָ ם וְ י ְִש ָמעֵּ אל בְ נֹו( :כז) וְ כָ ל ַאנְשֵּ י בֵּ יתֹו ְילִ יד בָ יִת ִ
רש"י

(כו) בעצם היום הזה  -שמלאו לאברהם תשעים ותשע שנה ולישמעאל שלש עשרה שנים נמול אברהם וישמעאל בנו:
יציאת מצרים | שמות פרק יב פסוק נא

וַיְ ִהי בְ עֶ צֶ ם ַהּיֹום הַ זֶ ה הֹוצִ יא ה' ֶאת בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם עַ ל צִ בְ א ָֹתם:
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