
 

 

ז' באדר - יום פטירתו של משה רבנו 
 

 

אמר לו: "כך עלתה במחשבה וכך מנהגו של עולם, דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומנהיגיו, עד עכשיו היה  -
חלקך לשרת לפני, ועכשיו נטלת אתה חלקך והגיע שעה של יהושע  תלמידך  לשרת". 

 אמר לו: "רבונו של עולם, אם מפני יהושע תלמידי אני מת, אלך ואהיה לו  תלמיד". -
אמר לו הקב"ה: "אם אתה רוצה לעשות כך, לך עשה".  -

 

עמד והשכים, והיה יהושע יושב ודורש, ועמד משה וכפף קומתו, והניח ידו על פיו, ונתעלמו עיניו של יהושע ולא ראה  אותו כדי 
שלא יצטער וישלים עצמו אליו. והלכו ישראל אצל פתחו של משה ללמוד  תורה.  

 

שאלו ואמרו: "משה רבינו, היכן הוא"?  -
 אמרו להם: "השכים לפתחו של יהושע".  -

 

הלכו ומצאוהו בפתחו של יהושע, והיה יהושע יושב ודורש, ומשה עומד ברגליו.  
 

מה עלתה השעה הזו, שמשה עומד ואתה יושב"? "אמרו לו ליהושע:  -
 

כיון שתלה עיניו וראהו, מיד קרע את בגדיו וצעק ובכה. 
 

 אמר: "רבי, רבי, אדוני, אבי, למה אתה מחייבני ומענישני"? -
-                                                                           
 אמרו ישראל למשה: "משה רבינו, למדנו תורה". -
 אמר להם: "אין לי רשות".  -
 אמרו לו: "אין אנו מניחין אותך". -
 יצאת בת קול ואמרה להם: למדו מיהושע.  -

 

קבלו עליהם לישב וללמוד מיהושע. ישב יהושע בראש ומשה מימינו ובני אהרן משמאלו, והיה יושב ודורש בפני משה. אמר רבי 
שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בשעה שאמר יהושע "ברוך שבחר בצדיקים", נטלו מסורות החכמה ממשה ונתנו ליהושע, ולא 

היה יודע משה מה היה יהושע דורש.  
 

אחר שעמדו ישראל מהישיבה אמרו לו: "משה, סתום  לנו את התורה".  -
 אמר להם: "איני יודע מה להשיב לכם". -

 

והיה משה רבינו, עליו השלום, נכשל ונופל.  
 

 באותה שעה אמר משה:  -
"רבונו של עולם, עד עכשיו בקשתי חיים, עכשיו הרי נפשי מסורה בידיך".  

  (דברים רבה, פרשת ואתחנן)
۞۞۞ 

 

 ...אין אנו מוציאין שהיו שנותיו כשנות משה רבינו, שמשה כתוב בו "ומשה בן מאה  ועשרים שנה במותו" ויהושע נגנז בן מאה 
שאין ועשר. ולמה פחתו לו עשר שנים  בשביל שאמר לפני משה רבו עשרה דברים ...לפיכך פחתו לו עשר שנים. מכאן את למד 

 מורה, אלא  אומר לאחרים הלכה, במקום שרבו מצוי תלמיד רשאי לומר דבר לפני רבו, שכל המורה דבר לפני רבו, או אפילו, אינו
 שנותיו מתקצרות.   

 (מדרש תנחומא, פרשת תצוה, סימן ט)     
۞۞۞ 

 
רבי יהושע בן קרחה אומר: מנין לתלמיד שיושב לפני רבו, ורואה זכות לעני וחובה לעשיר, מנין שלא ישתוק, שנאמר "לא 

תגורו מפני איש".  
(מדרש תנחומא, פרשת משפטים, סימן ו)  
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 ۞۞۞ 

ֵני ָהֲאָדָמה. ר ַעל ּפְ ל ָהָאָדם, ֲאׁשֶ ה, ָעָנו ְמֹאד ִמּכֹ  )3   (במדבר י"ב,               ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ
 

למוד בני ביתך ענוה, שבזמן שאדם ענוותן ובני ביתו ענוותנין, כשבא עני ועמד על פתחו של בעל הבית ואמר להם: "אביכם יש בכאן"? ואמרו 
לו: "הן, בוא והכנס". עד שלא נכנס, ושולחן היה ערוך לפניו. נכנס ואכל ושתה וברך לשם שמים, נעשית לו נחת רוח גדולה. ובזמן שאין אדם 

ענוותן ובני ביתו קפדנין ובא עני ועמד על פתחו ואמר להם: "אביכם יש בכאן?" ואומרים לו: "לא". וגוערין בו והוציאו בנזיפה: 
) מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ז(

۞۞۞ 

 
.  - אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"הכםחלמיד  ואינו תכםחלמיד  יהודה אמר רב: כל המתגאה בטלית של תבירמר א

) תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צח עמוד א(
 

ובארצות המערב מנהגם הוא שהמוני עם מתעטפים בטליות קטנים שיש בהם שיעור ומברכים עליו להתעטף ואחר הברכה משלשלין אותו על 
כתפיהם ואינם מכסים בו ראשם. ורק התלמידי חכמים מתעטפים בטלית גדולה ומכסין בו הראש. וכללא הוא, כאשר עינייך תחזינה בבית 

הכנסת איש מעוטף בטלית גדולה על ראשו דע לך כי מרבנן הוא או צורבא מרבנן. ואיתנח סימנא "טלית של תלמיד חכם כיצד". וזאת היתה 
תפארת חכמים וכבוד התורה בדורות שלפנינו שאיש המוני לא יעיז פניו לכסות ראשו בבית הכנסת בטלית.  

(הרב רפאל אהרן בן שמעון, נהר פקוד, הלכות ציצית) 
 

ח.  ּנַ ֲעֶלה ָעֶליךָ , ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ ל ּתַ ִאם רוַּח ַהּמֹוׁשֵ
 )4(קהלת י',                          

 

ַנח ְמקֹוְמךָ  ב ְלךָ  ַאל ּתַ ָפִלים ׁשֵ ין ַהׁשְּ  ּבֵ
י ָרם ח ּכִ ַ  וְּנִפיִלים ָהיוּ ִלְנָפִלים קֹוָמה ִיׁשּ
ח וֵּבית ִאים ִיּסַ ָלִלים ִחישׁ  ּגֵ  ְוָנסוּ ַהּצְ

י יֹום ָחִקים ּכִ ֹוֵכן ׁשְ ל ַלׁשּ  ֲעָנִקים ַעל ּכָ
ל יל ִמי ְלָהִקים ִמי ׁשֹוְכֵני ֲעָמִקים ְוַעל ּכָ ּפִ  ְלַהׁשְ

ֶרךְ  ֶלְך קוּם ּדֶ א וְּנַהג ַהּמֶ ּכָ ּכֹון ֶאת ּדַ  ִלׁשְ
ה ָוֶהֶלְך ִהָלֵוה וְּלַדל  וְּבָלׁשֹון ַרּכָ
ֵלךְ  ְוָכל אֹון ַהׁשְ ה ׁשֶֹרשׁ  ּגָ ַגע וַּמּכָ ל ּפֶ  ּכָ
א ִאם ֵ ִהְתַנׂשּ ה ַרע ָנַבְלּתָ ּבְ ֲעׂשֶ  ַהּמַ

ה ָלֵכן קוּם א ֵאל ֶמֶלךְ  ָנא ְוִהְתַרּצֵ ּסֵ ב ַעל ּכִ  יֹוׁשֵ
) רבי דוד בוזגלו (

 


	(תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צח עמוד א)

