
  לד פרק דברים

ָמת( ה) ם וַיָָּ֨ ה ָשָׁ֜ ֶׁ֧ ד־יְקָֹוָ֛ק מֹש  ֶֽב  ץ ע  ר  ֶ֥ ב ְבא  י מֹוָאָ֖ ֶ֥ ֶֽק ַעל־פ   :יְקָֹו

   עזרא אבן
 .כעבד שצוהו מה עשה במותו שאפילו -' ה עבד משה שם וימת( ה)

   בחיי רבינו
 איש: הפרשה בתחלת הכתוב קראו בחייו הנה, שמת עד" עבד" נקרא לא'. ה עבד משה שם וימת( ה)

 והענין, התורה חומשי בכל כן תמצא שלא מה'" ה עבד" קראו מותו אחר הפרשה בסוף ועכשיו, האלקים

 ומפורש, תדיר לפניו ומשמש חדרים בחדרי עמו ונכנס אדוניו אצל רגיל העבד כי, השגתו וגודל למעלתו

 שמת עד קדוש נקרא אינו שהאדם מצינו וכן. מבחייהם יותר במיתתן צדיקים גדולים( ב ז חולין: )אמרו

 אמרו שכן, שמתו האבות על דרשוהו ל"ורז", המה בארץ אשר לקדושים( "ג, טז תהלים: )שכתוב וזהו

 מצר הרע שיצר לפי, בארץ שינתנו עד קדושים לצדיקים קורא הוא ברוך הקדוש אין( טז: )תהלים במדרש

 עד קדושים נקראו לא העולם אבות ואפילו, שמת עד בו מאמין הוא ברוך הקדוש ואין ז"בעוה לאדם

, המהללת היא הצדיקים ונשמת, סלה יהללוך יום בכל וקדושים: בתפלה תקנו ומזה. כאן עד, בארץ שניתנו

 ..".קה תהלל הנשמה כל( "ו, קנ תהלים: )כענין

   יצחק תולדות
, יםקהאל איש קראו ובחייו, שמת עד תורה חומשי חמשה בכל' ה עבד קראו לא, ה' עבד משה שם וימת

 ואמרו, תמיד לפניו ומשמש חדרים בחדרי עמו ונכנס אדוניו אצל רגיל העבד כי, ולהשגתו למעלתו זה

 זך יותר שהוא, למיתתו סמוך ישראל את בירך ולכן, מבחייהם יותר במיתתם צדיקים גדולים[ ב ז חולין]

 ...למיתתו סמוך ברכם יעקב וכן, מחומר נבדל כמלאך והיה, זכה וחכמתו

   והקבלה הכתב
 הגדולה המעלה וזוהי. עתה עד' ה עבד לקרותו זכה לא אז, משה עבדי כ"ג כתיב שבחייו אף'. ה עבד שם

 מתיבתא מרי כולהי אתי מ"בר ש"וכמ', וכו לשחוור הדבק מלך מלך עבד ש"כמ' ה עבד להקרא שבכולם

 ':וכו סגדין אנן ולך בפומך מליל ה"קב ודאי ואמרו' קמי ואשתטחו

 

   


