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 משה": סיומה של תורה וסגירת מעגל ךויל"

 

 בתחילת פרשת וילך (דברים ל"א) נאמר:

 ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ַוֵּיֶל� א

בֹוא וה' ָאַמר ֵאַלי ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום �א אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְולָ  ב

 �א ַתֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה.

ה' ֱא�ֶהי� הּוא ֹעֵבר ְלָפֶני� הּוא ַיְׁשִמיד ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶני� ִויִרְׁשָּתם ְיהֹוֻׁשַע הּוא ֹעֵבר  ג

 ְלָפֶני� ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה'.

 ן ּוְלעֹוג ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ּוְלַאְרָצם ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֹאָתם.ְוָעָׂשה ה' ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִסיחוֹ  ד

 ּוְנָתָנם ה' ִלְפֵניֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶהם ְּכָכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם. ה

�א ַיְרְּפ� ְו�א ִעָּמ�  ֵל�ַֹההִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי ה' ֱא�ֶהי� הּוא  ו

 ַיַעְזֶבָּך.

ומסתיימת ב"הליכה": ") משה לךינאום פרידת משה פותחת ב"הליכה" ("ו רשתפ

לא ירפך  עמך לךֹהה"חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי ה' אלהיך הוא 

 רמדב ולא יעזבך". הליכתו המטפורית של הקב"ה (אונקלוס: "ארי ה' אלהך מימריה

ה' ינהיג את ישראל גם כאשר  :"משה ךויל"לה מך") היא כמובן נחמג] קדי= מנה[

", ךעזבי ולא רפךיהיפוך נוסף יש בדברי הנחמה לעם שה' "לא  1משה יחדל להנהיגם.

הפכים תח) ומ( "בךיעז ולא ךירפ עמך לא היהיוה' "החוזרים גם בדברי משה ליהושע 

ת א הפרו ינעזבוזה... בדברי ה' על העתיד להתרחש אחרי מות משה: "וקם העם ה

יתי" (טז): היפוך רעיוני ומילולי הכולל ניגוד ומשחק מילים בצליל הפוך ומובן רב

ל) היא -פרשת 'וילך' (ל"א, א שכל 2סמנטי שונה אך דומה. וכבר עמדו על כך,

טית: פותחת וסוגרת בנאומי משה על הנעשה אחר מותו, הראשון סכיא-יתרטמסי

 ל).-ויים (כדו) והאחרון ללו-ל (אלישרא

 
גדל המפרשים עמדו על כך שמטרת "וילך משה" היא לנחם את העם: "הלך אל כל שבט ו .1

להודיע שהוא מת שלא יפחדו וחזק לבם" (ראב"ע לפס' א, ד'"ה וילך); "וזה לנחם אותם על 

 ענינו" (רמב"ן, פס' ב ד"ה ויאמר להם).

, בית המדרש האלקטרוני"ח', תשנוילך -פרשת נצבים -י' גרוסמן, 'תשובת ישראל ותשובת ה'  .2

עלון בספר דברים ומשמעותם', ים כיאסטיים נישיבת הר עציון. כן ראה א' הכהן, 'על מב

 .47-60, תשמ"ג, עמ' 103שבות 
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A ו).-מדבר אל ישראל לפני מותו (א משה 

B ח).-מעודד את יהושע (ז משה 

C יג).-ת התורה להיאמר לישראל (טבכתי 

X יח).-(יד מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ַוִּיְתַיְּצבּו ִויהֹוֻׁשעַ  ֹמֶׁשה ַוֵּיֶל� ה': לפני מתייצבים שעוהיו משה 

C' כב).-השירה להיאמר לישראל (יט תכתיב 

B' ודד את יהושע (כג).עה' מ 

A' כט).-מדבר אל הלוויים לפני מותו (כד משה 

ויהושע ויתיצבו באהל  משה ילךוגות ליהושע: "ית המנהרעוב) Xהמבנה ( זמרכב

אום הפֵרדה עצמו, אם מצרפים נמועד" (ל"א, יד). והיה מי שזיהה מבנה כיאסטי ב

 3הנאום:אליו פסוק מסוף ספר דברים (ל"ד, ז) המקביל לפתיחת 

A ָאֹנִכי ַהּיֹום �א אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה' ָאַמר ֵאַלי �א ַתֲעֹבר ֶאת  ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה

 ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה (ב).

B ְלָפֶני� ֵברֶֹהי� הּוא עֹ' ֱאלה 

C  ִויִרְׁשָּתםִמְּלָפֶני� ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַיְׁשִמיד הּוא 
X  ַֹּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' (ג).ֵבר ְלָפֶני� ֹהּוא עֻׁשַע ְיהו 

C'  ֹאָתם.  ִהְׁשִמידְוָעָׂשה ה' ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִסיחֹון ּוְלעֹוג ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ּוְלַאְרָצם ֲאֶׁשר

 .)ה-ד( ...ִלְפֵניֶכםּוְנָתָנם ה' 

B’  ִֵעָּמ� �א ַיְרְּפ� ְו�א  ֵל�ֶֹהי� הּוא ַההֹה' ֱאליֶהם ִּכי ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפנ

 ַיַעְזֶבָּך (ו).

A’]  ְּבֹמתֹו �א ָכֲהָתה ֵעינֹו ְו�א ָנס ֵלֹחה (ל"ד, ז)]. ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנהּוֹמֶׁשה ֶּבן 

ב לציר הזה ימסב). Xן, מרכז המבנה מתמקד בהעברת המנהיגות ליהושע (אם כג

והבטחה זו  ,"ךילפנמגוים האלה האת  דשמייה שה' "חבאה הבט) 'C/C(במעגל 

תם", כן יעשה גם אֹ ד יהשמ מתפתחת: כפי שכבר עשה ה' בעבר לסיחון ולעוג, "אשר

חה שהנהגת ה' תלווה את טההב) 'B/B( יהשנ למעגב ".םכפנילנתנם ה' ולעמי כנען, "

 ההלך הוא היךלה' א כי" ך"), ואף היא מתפתחת:ילפנ ברֹע ואהיך ה' אלהיהושע ("

" ברֹעת המבנה עוסקים במנהיגות משה. המילה המנחה "ובקצ 'A/Aמעגלי ". עמך

בר עֹ  ואהז מדגישה את הניגוד בין מי שיעבור ומי שלא יעבור: "ה' אלהיך כשבמר

עמך"  ךההל ואהלפניך", "ה' אלהיך  עבר ואה ד את הגוים", "יהושעיישמ ואהפניך", "ל

)(B,C,X,B' - ומעברו של עם ישראל מודגש באמצעות המילים  א ולא משה!הו

" עברת/ לא ר אלי מה' אוש ניגוד והיפוך בין "יכן  .)'B,C,X,C" (םכפניל/ךפניל"

 
3. D.A. Bergen, 'Bakhtin Revisits Deuteronomy: Narrative Theory and the Dialogical 

Event of Deut. 31:2 and 34:7', The Journal of Hebrew Scriptures 3, 2000-2001. 
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 הצו( 4"דבר ה' אשרכך / ילפנ ברעֹ ור למשה, בקצה המבנה) ובין "יהושע הוא סהאי(

 5רכז).מליהושע, ב

לאן הלך? "כל המפרשים נדחקו חילה? ואם הלך תב טיב הליכתו של משה הך מא

). אור החיים); "והכתוב סתום הוא" (כלי יקרבהליכה זו כי לא פורש להיכן הלך" (

הליכה זו הרי סוגרת מעגל בפרשה, בחייו, תורתו ומנהיגותו. הפועל "הלך" משמש 

ל פרשת וילך את מעבר המנהיגות. וכבר עמד בעל ככמילה מנחה ומתאר לאורך 

 ו לשון הליכה בפרשה זונמצי" גה בהליכות משה, יהושע וישראל:על ההדר כלי יקרה

), משמע ול"א, " (מךע הלךהצל ישראל כתיב: "כי ה' אלהיך הוא אכי  6ם,' פניגב

עמך" (ל"א, ח); אך  היהי הוא ךפניל ךההל מחזיק בידך; אבל ביהושע כתיב: "וה' הוא

 ךתהלההאלוהים  תאבלא סעד כלל" (שלא כ"", משה ילךולא כהליכתו של משה: "

 משה ילךוסעד לתומכו", רש"י לבראשית ו', ט). ולפי זה, יהיה " צריךהיה שנח": "

 ויהושע ויתיצבו באהל מועד" (ל"א, יד) שיא המעבר.

השלים  אשרכ""ן: בברמ 7ית.תירשו את "הליכת" משה כפשוטה וכמשמעופש שי

כתוב עתה ה ריו... יאמכל דבריו אז הלכו כל הנצבים לפניו והטף והנשים איש לאהל

 ובא ה הלך ממחנה לויה אל מחנה ישראל לכבדם כמי שירצה להפטר מחבירושי מכ

ליטול רשות ממנו". הליכתו זו היא מעשה שיוזם משה בעצמו לכבוד ישראל, בניגוד 

ו של מקום. ראב"ע מקשר את חותיללנאומיו מתחילת ספר דברים שנאמרו בש

 
וכל עוד אלא  שנה אנכי היום ועשריםאה מבן "), הפסוק הראשון (3לדעת ברגן (לעיל, הערה  .4

התה עינו ולא נס כלא  תוֹן מאה ועשרים שנה במבשה מולצאת ולבוא") נוגד לאחרון ("

הניגוד הזה,  ךמסלֹחה") ובכך ה"דיאלוג" בטקסט; אולם רש"י פירש את הפסוק הראשון, על 

 ג, ולפי פירושו הפסוק האחרון מהווה פירוש לראשון.שאין משה רשאי להמשיך ולהנהי

", ךצאתבך אתה וובר אךֹבב) עמד גם על הדמיון לכ"ח, ו: "ברוך אתה 3(לעיל, הערה  רגןב .5

ם ניהלפ יצאאשר ד ה'... איש על העדה יפקֹ  אמרדבר משה אל ה' ל"וייח: -ולבמדבר כ"ז, טו

ר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון". מויא ...יביאםואשר  יוציאם רואש הםילפנ באיואשר 

 משה אינו רשאי לצאת ולבוא, היינו להנהיג, ויהושע הוא שיעשה זאת.

 ברעֹ ... יהושע הוא ךפנילבר עֹ ירדן הזה. ה' אלהיך הוא האת  עברתכן: "וה' אמר אלי לא  כמו .6

אראה את הארץ ונא ה עבראהוא... ה תאל ה' בעכט: "ואתחנן -ג), דוגמת ג', כג-ך" (אילפנ

לא כי  ראש הפסגה... וראה בעיניך עלה למענכם... יה' ב רביתעון... דהיר עברבהטובה אשר 

העם הזה". השורש עב"ר משמש  ילפנ עבריירדן הזה וצו את יהושע... כי הוא האת  עברת

ך ל משחק מילים על כבמובנים רבים: העברה פיזית וגאוגרפית והעברת המנהיגות, כול

מעבר טבעי  לגבו( עברים"ההר "יתעבר"; אונקלוס: "והוה רגז") כש"ראש הפסגה" הוא ("ו

 מט).-עברים הזה הר נבו" (ל"ג, מחההר  לה אל"עומעבר חיי משה ומנהיגותו): 

: הליכת נשמתו ואזלת ואפיסת מטפוריתהבין את הליכתו של משה כהליכה  החיים אור .7

מציע  בעל הטוריםל"ד, ז).  -א נס לחה" לו לא תשש כחו ו"לא כהתה עינוכוחותיו (אף ש

לעיל מיניה (ל', כ) כתיב '[על האדמה אשר נשבע ה' לאבתיך]  -פתרון בדרך הרמז: "וילך משה 

להגיד להם כי  םלאברהם ליצחק וליעקב [לתת להם]' וסמיך ליה 'וילך משה' שהלך אליה

מדרש (ברכות יח ע"ב) מכאן שהמתים מספרים זה עם קיים הקב"ה את שבועתו... ואיתא ב

 זה".
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יפחדו...  אליע שהוא מת שדלהו ל כל שבט ושבטאלך הההליכה הזאת לסוף הספר: "

במכתב". לפי  ולפי דעתי כי אז ברך השבטים, ואם [= ואע"פ ש]ברכותיהם מאוחרות

השערתו, הליכתו של משה מקבילה לפרשת "וזאת הברכה" שבסוף התורה, מבחינה 

 כרונולוגית ותוכנית, אך לא טקסטואלית. 

את ההליכה הזאת כהליכה מופשטת: עובדיה ספורנו מפרש גם ' לעומת זאת, ר

מבית לוי [ויקח את בת לוי]' (שמות ב', א)".  איש ילךוכמו ', לזה ררתעוה -ילך "ו

ההליכה של משה היא היזמה לנאום הפרדה שלו. כתוצאה מפירושו מתגלה הקבלה 

 :ומות משה ופרשת ידתלסימטרית בין פרשת 

 ג-ב', א תשמו ב-ם ל"א, אידבר

 ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַוֵּיֶל� 

 םֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיוֹ  ֶּבןַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם 

 ָלֵצאת ְוָלבֹואד ֹא אּוַכל עוֹל
 ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזהַוה' ָאַמר ֵאַלי �א ַתֲעֹבר ֶאת 

 ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי ִאיׁשַוֵּיֶל� 

 ֵּבןַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד 

 ַהְּצִפינוֹ  דֹא ָיְכָלה עוְֹול

 ֹרְׂשַפת ַהְיאַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל 

") ןבמבית לוי ויקח את בת לוי ותהר האשה ותלד  איש ילךושנפתח בלידתו (" למעגה

 8ועשרים שנה אנכי היום"). מאה בן ויאמר אליהם משה ילךו(" ים ביום מותוימסת

 ודע ולכא ילהצפינו מפני שהילד גדל וחי, וכאן משה  ואמ לה עודכא יל בתחילתו

ות להגבו 9ולבוא כשהוא מתקרב למותו או לאפיסת כוחותיו או לסוף ייעודו. תלצא

 ר בלידתוו(= הנילוס) הקש יאורההמבניים הגאוגרפיים בתקבולת הן שני גופי מים, 

במותו,  רוהקשר במותו סמוך לכניסה לישראל. לעומת "וילך" והקש ןדהירובמצרים, 

ט קשורה בחיי הילד ובהצלתו, ויש עמה הליכות רבות -ה"הליכה" בשמות ב', א

על  תֹלכֹה בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה דותר" 10בית לוי",מיש א לךיונוספות: "

תי לך אשה מינקת מן העברֹית", אוקר אלךהר אֹחתו אל בת פרעה מותא" 11ד היאר",י

ה ותקרא את אם הילד", "ותאמר לה בת מהעל תלךו, כיל "ותאמר לה בת פרעה

 ילד הזה והיִנִקהו לי".האת  יכיליה העפר

 
: "היום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי וביום זה אמות". ראה מגילה יג ע"ב, קידושין ירש" .8

 לח ע"א.

יכול שתשש כחו, תלמוד לומר 'לא כהתה עינו ולא נס  -: "לא אוכל עוד לצאת ולבא ירש" .9

אחר:  רב, איני רשאי, שנטלה ממני הרשות ונתנה ליהושע. דוכלאלחה' (ל', ז), אלא מהו לא 

זהו  -מר אלי וה' א. מהלצאת ולבא בדברי תורה, מלמד שנסתמו ממנו מסורות ומעינות החכ

 פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבא, לפי שה' אמר אלי".

בתו  תבעצ לךהומשיב " ",?הלך ןהיכלת רבה פרשה א, יט) שואל אף כאן "והמדרש (שמ .10

שאמרה לו 'גזרתך קשה משל פרעה, פרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים 

 ."נקבות'הועל 

ש"י רואה את הליכת הנערות כמנוגדת לשאר ההליכות בפרשה: "ורבותינו דרשו (סוטה רך א .11

בראשית כ"ה, לב), הולכות למות (כמו 'הנה אנכי הולך למות' , ות' לשון מיתהכיב ע"ב): 'הול

 פי שמיחו בה, והכתוב מסייען כי למה לנו לכתוב 'ונערותיה הולכות'?".ל



 מעגלמשה": סיומה של תורה וסגירת  ךויל"

29 

שה "הולך" לסיים דרכו וקורא ליהושע כדי לומר לו לעיני כל ישראל ש"ה' מכן ל

ו" (ח). הוא כותב את התורה, נותנה לכוהנים בני לוי ולזקני ישראל, ילפנ ךההל הוא

טו). ואז: "ויאמר ה' אל -יטה נגד כל ישראל (טנת השמעד שומצווה לקרוא אותה במו

 משה ילךובו ימיך למות קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו; רק משה הן

 וכאן שוב מקבילה לסיפור הלידה:". ויהושע ויתיצבו באהל מועד

 ב', ד תשמו ברים ל"א, ידד

 ְּבֹאֶהל  מֹוֵעד ַוֲאַצֶּוּנּוְוִהְתַיְּצבּו א ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ְקרָ 

 ְּבֹאֶהל מֹוֵעדַוִּיְתַיְּצבּו ַוֵּיֶל� ֹמֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע 

 ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לוֹ  ַוֵּתַתַּצב

 

ו" לדעה מה יהיה למשה (האם יחיה), מתייצבים משה ויהושע תאחו בתתצו" תעומל

את בני לדעה מה יהיה לאחר מותו. ה' מצוום לכתוב את השירה הזאת וללמדה 

ישראל, ומשה כותבה ומלמדה. משה כותב את ספר התורה ומוסרו ללוויים להיות 

 התורה הזאת נגד כל ישראל" במצַוות"את  באוהל מועד ומצווה שלאחר מותו יקראו

פר עד סעל  13ככלותו לכתוב את דברי התורה 12נתנה תורה".ש ם"כיו אשהי להקה

ת ה' לקחת את ספר התורה ולשומו תומם משה מצווה את הלוויים נושאי ארון ברי

  כו). ושוב מקבילות:-מצד ארון ברית ה' (יט

 ג-ב', א תשמו ברים ל"א, ט, כוד

ֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהֹּכֲהִנים ַוִּיכְ 

 ְּבֵני ֵלִוי

 ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה חַ ָֹלק

 ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית ה' ְוַׂשְמֶּתם

ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי  ֵלִויַוֵּיֶל� ִאיׁש ִמֵּבית 

 ֵּבןַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד 

 לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא ַוִּתַּקח

 ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם

 

ת הילד, אבה  תשםומא גבת ת תוקחל, לויהמבית  אישהן באמו של , יות לבש ודבע

מצד  וֹאת מתםשפר התורה הזה "וסאת  תחקל, וילני במשה מצווה את הלוויים 

 
את  קהלהלה הלשונית: "בפ"ג ה"ו. ההשוואה הזאת עולה מן ההק הגים, הלכות חג"רמב .12

את ה' אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על  ויראו ישמעו ולמען ילמדו מעןלהעם... 

ר אש וםם ט', י; י', ד; י"ח, טז), "יידבר" (ָקָהלה םו"י יג) עם יום מתן תורה,-ביל"א, " (האדמה

תי ֹלמדון ליראה אישר א בַרידאת  עם ואשִמעםהאת  יל קֶהלהדת... בֹחרב באֹמר ה' אלי עמ

ד,  מגדיםא' שמאע, 'הקדמה',  ם ד', י). ראה:ידבר" (כל הימים אשר הם חיים על האדמה

ד,  עלון שבות בוגריםמשמעותן', תשמ"ח. נ' הלפגוט ('סמיכות פרשיות בסידרת וילך ו

ומותו המדומה  תשנ"ה) ציין גם להקבלות בין פרשתנו ובין העדרו של משה בפרשת העגל

 שם (שבת פט ע"א: "לסוף מ' יום בא שטן... אמר להם: משה מת").

ראה  -בין השירה ובין ספר התורה בדרך הפשט ראה רלב"ג כאן; ובדרך ההלכה  יזיהוהעל  .13

 ע"ב; רמב"ם, הלכות תפילין מזוזה וספר תורה פ"ז, ה"א.סנהדרין כא 
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ת תקבולת חדשה. ספר התורה מושם בארון ברית ה', רבכך נוצ 14."ארון ברית ה'

התייצבות ה ןכמו כן נוצרת סימטרייה בי 15בהקבלה לילד משה המושם בתבה.

ושימת הילד בתבה (מתוך דאגה להמשך חייו) לבין התייצבותו של משה ושימת ספר 

וך דאגה להמשך שלאחר מותו. בזה נסגר מעגל חיי משה, ספרא התורה בארון מת

 ספר תורתו ובתום תקופת מנהיגותו. ףבסו 16דישראל,

 בוי טכשנפתח בלידת משה, "ותרא אתו  גלמעבפרשת מותו של משה נסגר ה

 17"בוי טכב', ב) כש"נתמלא הבית כולה אורה", הנדרש מה"האור  תשמו" (הוא

ה) "כנגד חמשה חומשי -חמש פעמים 'אור' (שם, ג 18ו.ית א', ד) בתחילת תורתשברא(

 ודעמו א כלהילא  להיבתח 20תם משלים משה ביום מותו.בשאת כתי 19תורה"

 םתורתו הגנוז, כי אם עד שלושה ירחים מלידתו עד ו' בסיוון, יו את אור ןיהצפל

ולבוא  תלצא עוד כולי ינואמותו משה  םביו 21תן תורתו כשהוכרח להתגלות.מ

ימשיך לחדש שאף ( 22מסורות ומעינות החכמה" וממנ וסתמנתורה, שכבר  "בדברי

דוגמת הילד משה בתיבה ששכינה שרויה  שלוש פרשיות). אך ספר התורה בארון,

 ך ויהיה ִעם ישראל גם אחר סגירת מעגלו האישי.יימש 23עמו,

 
דבר את כל דברי השירה "וי ם" (ל"א, יט);הבפי ימהשכתבו לכם את השירה הזאת... : "וכן .14

תורה הזאת" (ל"ב, הכל דברי  תא ם... לעשותכלבב ימושמר אלהם ויאהזאת באזני העם... 

 מו).-מד

ן כהמש ;"בית אולפנא ןמשכלואזל משה  -ך משה יל"ו והשווה את התרגום המיוחס ליונתן: .15

 שבו יהיה מונח ספר התורה נתפס כבית מדרש.

 י"ג ע"ב ועוד. הסוט .16

 רלאו להמאפיג ע"א. מוטיב האור מתקשר גם בדמותו כגואל ("מעבדות לחרות... ו הסוט .17

 ןכיו, "ע את ישראלימושששל פסח]), "ומרים מתנבאה 'עתידה אמי שתלד בן  ההגד" [גדול

יב  הסוט( "מה נבואתיך'יתקינ, יתבאביה ואמר, ' עמד. וראשנולד נתמלא כל הבית כולה 

 ע"א).

אל שלוש ") יוםה נכיאאה ועשרים שנה מ ןיי (דברים ל"א, א) קישר את חיי משה ("בחרבנו ב .18

ה ועשרים יום, אעליותיו להר סיני (תנחומא תשא לא; סדר עולם רבה ו) המצטרפות יחד למ

לעשרת הדיברות המתחילים במילת 'אנכי']". ואילו המדרש חילק את  זברמ[ נכי'אזה טעם '"ו

מאה עשרים שנות משה לשלושה חלקים, כמו עליותיו להר: "משה היה במצרים ארבעים 

ישראל ארבעים שנה" (בראשית רבה ק, י; ספרי דברים  תאשנה במדין ארבעים שנה ופרנס 

 שנז).

 ה. ית רבה פרשה ג,שברא .19

 ם ל"א, כד, דברים רבה, ט, ט.ידבר .20

 "אותו היום ששה בסיון היה" (סוטה יב ע"א). .21

 יג ע"ב; רש"י, דברים ל"א, ב. הסוט .22

טה יב וס ה", שמות רבה א, כח;נשכי מוע" (שמות ב', ו): "שראתה דהיל תאח ותראהו תותפ" .23

 ע"א.


