ערב חג סוכות תשע"ז

בס"ד

חג שמח מאולפנת חורב
"וימת שם משה עבד ה' בארץ מואב על פי ה'" (דברים ל"ד ה') –

הרב עודד

בסוף פרשת האזינו ( דברים ל"ב מ"ח – נ') מתארת התורה את ציווי ה' אל

וצריך להבין את פשר ההשוואה והדמיון בין כניסת נח לתיבה ויציאת

משה לקראת מותו" .וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר עלה אל הר

מצרים ,למות משה .מובן על פי המדרש מדוע התורה מדגישה את כניסת

העברים הזה הר נבו  ...ומת בהר אשר אתה עלה שמה"

נח לתיבה בעיצומו של יום ולא כגנב בלילה ,בניגוד לבני דורו שלא רצו

על פסוקים אלו מביא רש"י את דברי המדרש" :וידבר ה' אל משה בעצם

לאפשר לנח ולבני משפחתו להינצל על ידי התיבה ,או את יציאת ישראל

היום הזה  -בשלשה מקומות נאמר בעצם היום הזה ,נאמר בנח (שם ז' י"ג)

ממצרים ,במראית אורו של יום ,בניגוד למצרים שלא רצו לאפשר לבני

בעצם היום הזה בא נח וגו' ,במראית אורו של יום ,לפי שהיו בני דורו אומרים

ישראל לצאת ממצרים ,אולם מדוע התורה מבליטה את מות משה בעיצומו

בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס בתיבה ,ולא עוד

של יום כאילו לעשות דווקא לבני ישראל? הרי לבני ישראל באמת קשה

אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה .אמר הקב"ה הריני

להיפרד ממשה רבנו שהוציאם ממצרים ,קרע להם את הים ,נתן להם את

מכניסו בחצי היום ,וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה .במצרים נאמר

התורה וכו' ומביאם עד הכניסה לארץ? ואולי נכון יותר שהפרידה תיעשה

(שמות י"ב נ"א) בעצם היום הזה הוציא ה' ,לפי שהיו מצרים אומרים בכך

בכלל בלילה בחשאי כדי להכהות את כאב וקושי הפרידה?

וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחים אותם לצאת ,ולא עוד אלא אנו

ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק בספרו "משך חכמה" על הפסוק בפרשת כי

נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין בהם .אמר הקב"ה הריני מוציאן בחצי היום

תבוא "ולא נתן ד' לכם לב לדעת כו' עד היום הזה" (דברים כ"ט ג') ,כותב

וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .אף כאן במיתתו של משה נאמר

"הענין כי בארתי בכמה מקומות אשר טעיות בני ישראל בכמה מקומות

בעצם היום הזה ,לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין

היה כי חשבו למשה לפועל מעצמו ,ולכח האלקי השופע בו הבדילו מן

אנו מניחין אותו ,אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את

היוצר ,והוא לא היה ,רק לפה לאלקים לדבר אתו אודות הנוגע לכלל בנ"י,

המן והגיז לנו את השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את התורה אין אנו

ואיפוא ראו כי משה מעצמו אינו מנהיג ואינו שופע מאומה ,ביום שמת משה,

מניחין אותו .אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום וכו'"

אז הבינו כי מחומר קורץ כמוהם וגם הוא בן תמותה ורק רצון הבורא הקיים

כלומר ,חז"ל מקשרים שלשה מקומות שבהם נאמר בתורה "בעצם היום

בשלמותו בלא שינוי הוא האומר וגוזר"

הזה" שהיה בעיצומו של יום  -כניסת נח לתיבה ,יציאת מצרים ומות משה.

היו מבני ישראל שחשבו אולי לייחס למשה אלוהות ח"ו ,כאילו יש למשה

על הפסוק "ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר והיו ימיו

כוחות מעצמו ולא בשליחות ה' ,ולכן מדגישה התורה ומבליטה את דבר

מאה ועשרים שנה" (בראשית ו' ג') אומרים חז"ל (חולין קל"ט ב') "משה מן

מותו ככל האדם "בעצם היום הזה" .למרות מעלתו העליונה שזכה משה

התורה מנין ,בשגם הוא בשר" כלומר בשגם עולה בגימטריה כמו משה שחי

להגיע אליה ,כפי שנאמר "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה'

מאה ועשרים שנה .התורה בספר שמות (א' –ב') מתארת את דבר לידתו

פנים אל פנים" (דברים ל"ד י') ולמרות שמקום קבורתו לא נודע ,אחרי הכל,

של משה רבנו ומדגישה את היותו ילוד אישה "וילך איש מבית לוי ויקח את

משה רבנו הוא בשר ודם וכל כוחו בא בשליחות ה' ולא מעצמו ח"ו.

בת לוי ותהר האשה ותלד בן" ומתארת גם את מותו של משה ככל האדם

ויתכן לומר עוד ,כי לתורה חשוב להדגיש לבני דורו של משה וגם לנו את

"וימת שם משה עבד ה' בארץ מואב על פי ה'" (דברים ל"ד ה').

היותו של משה ילוד אישה ובן תמותה ככל האדם .ייתכן והיו מבני ישראל
שהיו מעדיפים לראות את משה כסוג של מלאך ואז אולי התורה פחות
מחייבת ,כי היא שייכת ומחייבת רק מלאכים בדרגת משה ולא אנשים

מזל טוב לצוות:

רגילים כמונו בני תמותה .ברגע שמשה מת ככל האדם מתברר שלמרות

לעדי דוד להולדת הבן,
לשירה פרידמן להולדת הבת
ולרב דוד מוריה לבר מצוה של בנו.

מעלתו העליונה מאוד למעלה מכל אדם אחר ,הוא עדיין ככל האדם ,ואם
תורת משה שייכת ומתאימה לו ,היא מתאימה גם לנו .אשר על כן ,כותב
הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ה' הלכה ב') "אל יעבור במחשבתך דבר
זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל ,שהקב"ה גוזר על
האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע  -אין הדבר כן .אלא כל אדם
ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו"...

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא מאז ראש השנה:
כמדי שנה קיימנו "יום התעוררות" לכלל תלמידות האולפנא ביום לימודים האחרון שלפני יום הכיפורים.
בשנה זו עסק היום בנושא "לחיות בגדול" .היום נפתח בשיחתו של הרב עודד.
בנות כתה ז' השתתפו ב"מסע קולונועי" עם מר איתן זימן וכן שמעו את סיפורו האישי של השחקן אבישי
שטרית .בנות שכבות ט' -י"ב שמעו את שיחתה של הגב' בת שבע שוב שסיפרה להן את סיפור האימוץ של
בנה וכן השתתפו בסדנאות חסידות ,סיפור אישי ,דרמה ,קולנוע ותכשיטנות שעסקו בנושא היום בזוויות
שונות .היום הסתיים בהתוועדות עוצמתית בהובלת הרב זאביק הראל ,ראש מדרשת טוהר והנגן הראל טל
בהשתתפות כל בנות האולפנא.
בנות שכבת ז' למדו על הפיוט "כחומר ביד היוצר" ויצרו בחימר בהנחיית המחנכות

שנה טובה ,גמר טוב,
שבת שלום וחג שמח!
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

