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היום..
הילולא
לצדיק

לומדים בחברותא

דמות משה רבנו רבנו
דמות קדשו לא נודעת .חכמים
לא הרשו לצייר באופן דמיוני
את דמות האבות והקדמונים,
על מנת לא לזלזל במעלתם
התירו
ובקושי
העליונה.
להרשים כחינוך לקטנים.

דוד המלך אומר במזמור צ'" :תפלה למשה רבנו איש האלהים" .ומכיוון שמשה רבנו הוא
"איש האלהים" – קשה מאוד להקיף בעמוד אחד ,אפילו לא פרטים מתולדות חייו .לכן,
נשתדל לציין מעט ראשי פרקים בעובדות מפורסמות שאנו לומדים בתורה ובדברי חכמים.

משה רבנו הוא שבחר בו הקב"ה להיות מנהיגם של ישראל שהתורה תינתן על ידו.
הוא זכה להיות המנהיג שהוציא את בני ישראל ממצרים.
הוא שזכה ועלה לקבל את התורה מאת ה' על מנת לתת אותה לעם ישראל ,והוא שזכה
וכתב מפי ה' את חמשת חומשי התורה.
הוא אדון הנביאים ,שזכה והקב"ה דבר עמו בנבואה "פה אל פה אדבר בו"
הוא הנהיג את עם ישראל במדבר ארבעים שנה ,והוליכם עד לערבות מואב  -על גבול
הארץ המובטחת.
מקור השם "משה רבנו" בדברי בת פרעה שקראה לו משה רבנו" בהסברה" :כי מן המים משיתיהו" (שמות ב' ,י) .היא
זכתה במעשה הטוב שגמלה עמו חסד ,וה' קבע את השם שנתנה כשמו לדורות.
חכמים רמזו במדרש ,כי היו לו כמה שמות :מהפסוק "ותרא אותו כי טוב הוא" – כי-טוב,
טוב ,טוביה .ועוד אמרו כי אביו קרא לו חבר ,ואימו קראה לו יקותיאל.
משה רבנו נולד במצרים לעמרם וליוכבד בני שבט לוי ,בימי השיעבוד הקשים .כשפרעה
גזר" :כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" (שמות א'  .)22אמו נאלצה לשים אותו ביאור ,ובנס
הוא ניצל על ידי בתיה ,שראתה אותו ואימצה אותו לבן .משה רבנו גדל בארמון פרעה,
וכבר מנעוריו בחר לצאת אל אחיו העבריים
ז' באדר – יום ההילולא
ולהושיעם .הוא הציל איש עברי מפני מכהו
המצרי ,ולאחר מכן ניסה להפריד בין שני
משה רבנו נולד ונפטר באותו יום :המדרש
עבריים שרבו .בגלל מעשים אלה נאלץ משה
מסביר שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם
רבנו לברוח ממצרים והגיע למדיין ,שם הוא
של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש.
הושיע את בנות יתרו מפני הרועים שהציקו
משה רבנו בגימטרייה עולה למניין 316
להן ,ושם הוא נשא לאישה את ציפורה בתו של יתרו כהן מדיין .משה
ועל ידו ניתנה התורה שכידוע מונה תרי"ג
רבנו היה רועה את צאן יתרו ,הוא הגיע להר חו ֵֹרב ושם נגלה אליו ה'
מצוות ( 316מצוות).
בַּ ְּסנֶה הבוער באש ואינו אּוכַּ ל .ה' ציווה עליו לחזור למצרים ולשחרר את
אֶ חָ יו מעבדותם .לאחר שסרב ,משה רבנו קבל על עצמו את השליחות,
מנהגי היום ביום זה ראוי שכל אדם
אחיו אהרן גאל את העם ממצרים בנסים ונפלאות שעשה עימהם
ויחד עם ִ
מישראל ייתן ליבו לשני דברים:
ה'.
א .ציפייה לישועה  -משה רבנו נולד ושרד
משה רבנו והעם צעדו אל הר סיני ,שם נגלה אליהם ה' ונתן להם את
בתקופה של גזירות קשות וזכה להושיע
עשרת הדברות .התורה כולה ,תורה שבכתב ותורה שבעל-פה ,ניתנה
את ישראל.
לישראל :תחילה היא נאמרה על ידי ה' ,ואחר כך הוכתבה התורה שבכתב
ב .יראת הדין  -משה רבנו חטא בחטא קל
למשה רבנו .משה רבנו הנהיג את העם בנדודיו במדבר כארבעים שנה,
כנביא ,שופט ומנהיג.
במי מריבה ולא עמדו לו כל זכויותיו
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רבנו עניו מאוד
ישראל.
נבואתו של משה רבנו שונה במהותה מנבואת כל שאר הנביאים :משה
יש נוהגים גם לומר "סדר תיקון ליום ז'
רבנו מדבר עם אלוהים "פנים אל פנים" ,ואילו שאר הנביאים "ראוהו"
אדר" מכיוון שמיתת צדיקים מכפרת,
במראה או בחלום .ולכן ,משה רבנו נחשב ל'אבי הנביאים' ו'אדון
ותענית יחד עם תשובה ותפילה מסייעת
הנביאים' .הרמב"ם קבע זאת כעיקר השביעי מתוך שלושה-עשר עיקרי
האמונה :להאמין " -הוא [משה] אביהם של כל הנביאים הקדומים לפניו
לכפרה שלמה לכל ישראל.
והבאים אחריו ,ואין לכולם מַּ ֲעלָה כמעלתו".
ָָארץ המובטחת ,וסוד ה' בדבר נורא ועליון זה .משה רבנו חי מאה ועשרים שנה ,והתורה
משה רבנו לא זכה להיכנס ל ֶ
מעידה כי עד יומו האחרון "לא כהתה עינו ולא נס ליחו" (דברים ל"ד .)7
לפני שערי ארץ ישראל ,בערבות מואב אל מול נבו ,משה עלה ולא ירד" ,ולא ידע איש קבורתו עד היום הזה" .חז"ל גילו
לנו כי "גואל ראשון הוא גואל אחרון" ,ומשה רבנו יגלה מהרה בכלל הופעת המשיח בגאולה השלימה ,אמן.

