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פרשת בהר תש"פ
סוף התורה
ויקרא פרק כה
(נב) וְ ִאם ְמעַ ט נ ְִש ַאר בַ שָּׁ נִ ים עַ ד ְשנַת הַ יֹּבֵ ל וְ ִחשַ ב לֹו כְ פִ י ָּׁשנָּׁיו
י ִָּׁשיב ֶאת גְ אֻ לָּׁתֹו( :נג) כִ ְשכִ יר שָּׁ נָּׁה בְ שָּׁ נָּׁה ִי ְהיֶה עִ ּמֹו ל ֹּא י ְִר ֶדּנּו
פֶרְך לְעֵ ינֶיָך( :נד) וְ ִאם ל ֹּא ִיג ֵָּׁאל בְ ֵאלֶה וְ יָּׁצָּׁ א בִ ְשנַת ַהיֹּבֵ ל הּוא
בְ ֶ
ּובָּׁ נָּׁיו עִ ּמֹו( :נה) כִ י ִלי בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל עֲבָּׁ ִדים עֲבָּׁ דַ י הֵ ם אֲ שֶ ר
ֹלהיכֶם:
אֹותם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָּׁר ִים אֲ נִי ה' אֱ ֵ
אתי ָּׁ
הֹוצֵ ִ

רש"י
(נג) לא ירדנו בפרך לעיניך  -כלומר ואתה רואה( :נד) ואם לא
יגאל באלה  -באלה הוא נגאל ,ואינו נגאל בשש :הוא ובניו
עמו  -הנכרי חייב במזונות בניו כישראל( :נה) כי לי בני
ישראל עבדים  -שטרי קודם :אני ה' אלהיכם  -כל
המשעבדן מלמטה כאלו משעבדן מלמעלה:

רש"י
ויקרא פרק כו
(א) ל ֹּא ַתעֲשּו ָּׁלכֶם אֱ לִ ילִם ּופֶ סֶ ל ּומַ צֵ בָּׁ ה ל ֹּא ָּׁת ִקימּו ָּׁלכֶם וְ ֶאבֶ ן (א) לא תעשו לכם אלילם  -כנגד זה הנמכר לגוי ,שלא יאמר
הואיל ורבי מגלה עריות אף אני כמותו ,הואיל ורבי עובד
מַ ְשכִ ית ל ֹּא ִת ְתנּו ְב ַא ְרצְ כֶם לְ ִה ְש ַתחֲ ֹות עָּׁ ֶליהָּׁ כִ י אֲ נִי ה'
עבודה זרה אף אני כמותו ,הואיל ורבי מחלל שבת אף אני
יראּו אֲ נִי ה':
ּומ ְקדָּׁ ִשי ִת ָּׁ
אֱ ֹלהֵ יכֶ ם( :ב) ֶאת שַ בְ ת ַֹּתי ִת ְשמֹּרּו ִ
כמותו ,לכך נאמרו מקראות הללו .ואף הפרשיות הללו
נאמרו על הסדר בתחלה הזהיר על השביעית ,ואם חמד ממון ונחשד על השביעית סופו למכור מטלטליו ,לכך סמך לה וכי
תמכרו ממכר (ויק' כה יד) ,מה כתיב ביה או קנה מיד עמיתך (שם) ,דבר הנקנה מיד ליד .לא חזר בו ,סוף מוכר אחוזתו .לא
חזר בו ,סוף מוכר את ביתו .לא חזר בו ,סוף לוה ברבית .כל אלו האחרונות קשות מן הראשונות .לא חזר בו ,סוף מוכר את
עצמו .לא חזר בו ,לא דיו לישראל אלא אפילו לגוי :ואבן משכית  -לשון כסוי ,כמו (שמות לג כב) ושכותי כפי ,שמכסין
הקרקע ברצפת אבנים :להשתחות עליה  -אפילו לשמים ,לפי שהשתחואה בפשוט ידים ורגלים היא ,ואסרה תורה לעשות כן
חוץ מן המקדש( :ב) אני ה'  -נאמן לשלם שכר:
רש"י
יהושע פרק א
(א) ויהי אחרי מות משה  -מחובר על סדר התורה
(א) וַיְ ִהי ַאחֲ ֵרי מֹות מֹּשֶ ה עֶ בֶ ד ה' וַ י ֹּאמֶ ר ה' ֶאל יְ הֹושֻ עַ ִבן נּון
המסויימת /המסיימת /בפטירת משה וזה מחובר לה:
ְמשָּׁ ֵרת מֹּשֶ ה לֵאמֹּר( :ב) מֹּשֶ ה עַ בְ ִדי מֵ ת וְ עַ ָּׁתה קּום ֲעבֹּר ֶאת
הַ י ְַרדֵ ן הַ זֶה ַא ָּׁתה וְ כָּׁ ל הָּׁ עָּׁ ם הַ זֶ ה ֶאל הָּׁ ָּׁא ֶרץ אֲ שֶ ר ָּׁאנֹּכִ י נ ֵֹּתן לָּׁ הֶ ם (ב) משה עבדי מת  -ואילו היה קיים בו הייתי חפץ ורבותינו
דרשוהו על שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של
לִבְ נֵי יִ ְש ָּׁר ֵאל( :ג) כָּׁל מָּׁ קֹום אֲ שֶ ר ִת ְדרְֹּך כַף ַרגְ ְלכֶם בֹו ָּׁלכֶם
נְת ִתיו כַאֲ שֶ ר ִדבַ ְר ִתי ֶאל מֹּשֶ ה( :ד) מֵ הַ ִּמ ְדבָּׁ ר וְ ַהלְבָּׁ נֹון הַ זֶ ה וְ עַ ד משה בא יהושע ושאל אמר לו הקדוש ברוך הוא משה עבדי
ַ
מת והתורה על שמו נקראת לומר לך אי אפשר צא וטורדן
הַ ּנָּׁהָּׁ ר הַ גָּׁדֹול נְהַ ר פְ ָּׁרת כֹּל ֶא ֶרץ הַ ִח ִתים וְ עַ ד הַ יָּׁם הַ גָּׁדֹול ְמבֹוא
במלחמה( :ג) כל מקום אשר תדרך  -תדרך כיוצא בו נאמר
הַ שָּׁ מֶ ש יִ ְהיֶה גְ בּו ְל ֶכם( :ה) ל ֹּא י ְִתיַצֵ ב ִאיש ְלפָּׁ נֶיָך כֹּל ְי ֵמי חַ יֶיָך
למשה ושנינו בספרי אם ללמד על תחומי ארץ ישראל הרי
יִיתי עִ ם מ ֶֹּשה ֶא ְהיֶה עִ ּמָּׁ ְך ל ֹּא ַא ְרפְ ָך וְ ל ֹּא ֶאעֶ זְ בֶ ךָּׁ:
כַאֲ שֶ ר הָּׁ ִ
הוא אומר מן המדבר והלבנון אם כן למה נאמר אשר תדרך
(ו) חֲ זַק וֶ אֱ מָּׁ ץ כִ י ַא ָּׁתה ַתנ ְִחיל ֶאת הָּׁ עָּׁ ם הַ זֶ ה ֶאת ָּׁה ָּׁא ֶרץ אֲ שֶ ר
אף חוצה לארץ משתכבשו את הארץ כל מה שתכבשו חוצה
בֹותם ל ֵָּׁתת לָּׁ הֶ ם( :ז) ַרק חֲ זַק וֶאֱ ַמץ ְמאֹּד ל ְִשמֹּר
נִ ְשבַ עְ ִתי לַאֲ ָּׁ
תֹורה אֲ שֶ ר צִ ּוְ ָך מֹּשֶ ה עַ בְ ִדי ַאל ָּׁתסּור ִמּמֶ ּנּו י ִָּׁמין לארץ יהיה קדוש ויהיה שלכם( :ד) מן הלבנון והמדבר  -הוא
לַ עֲשֹות כְ כָּׁ ל הַ ָּׁ
מדבר קדש מדבר צין שעל ידי אדום שהיה במקצוע דרומית
ּושמ ֹּאול לְמַ עַ ן ַת ְשכִ יל ְבכֹּל אֲ שֶ ר ֵת ֵלְך( :ח) ל ֹּא יָּׁמּוש סֵ ֶפר
ְ
ית בֹו יֹומָּׁ ם ָּׁולַ ְילָּׁה לְמַ עַ ן ִת ְשמֹּר ַלעֲשֹות מזרחית ודרך שם נכנסו לארץ שנאמר והנה אנחנו בקדש
תֹורה הַ זֶה ִמפִ יָך וְ הָּׁ גִ ָּׁ
הַ ָּׁ
כְ כָּׁל הַ כָּׁתּוב בֹו כִ י ָּׁאז ַתצְ ִליחַ ֶאת ְד ָּׁרכֶָך וְ ָּׁאז ַת ְשכִ יל( :ט) הֲ לֹוא וגומר ,ומניין שהיה בדרומית מזרחית שנא' והיה לכם פאת
יתיָך חֲ זַק ֶואֱ מָּׁ ץ ַאל ַת ֲערֹּץ וְ ַאל ֵתחָּׁ ת כִ י עִ ְּמָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך בְ כֹּל נגב ממדבר צין על ידי אדום :ועד הנהר הגדול נהר פרת  -זה
צִ ּוִ ִ
רחבה מדרום לצפון :כל ארץ החתים  -בכלל הזה :ועד הים
אֲ שֶ ר ֵתלֵ ְך:
הגדול מבא השמש  -לארכה מן המזרח למערב( :ו) חזק
ואמץ  -בדרך ארץ כמה שהוא אומר כי אתה תנחיל( :ז) רק חזק ואמץ מאד  -בתורה כמו שהוא או' לשמור ולעשות ככל
התורה :תשכיל  -תצליח( :ח) ספר התורה הזה  -ספר משנה תורה היה לפניו :והגית בו  -והתבוננת בו כל הגיון שבתורה
בלב כד"א והגיון לבי לפניך ,לבך יהגה אימה( :ט) הלוא צויתיך חזק ואמץ  -במלחמה כמ"ש אל תערוץ ואל תחת והיכן צוהו
בימי משה שנא' ויצו את יהושע בן נון וגו':
יהושע פרק כד פסוק כט
וַיְ ִהי ַאחֲ ֵרי הַ ְדבָּׁ ִרים הָּׁ ֵאלֶ ה וַ יָּׁמָּׁ ת ְיהֹושֻ עַ בִ ן נּון עֶ בֶ ד ה' בֶ ן ֵמ ָּׁאה וָּׁעֶ שֶ ר ָּׁשנִים:
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