
 

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 

 "פתש בהרפרשת 
 סוף התורה

 

 
 

 

 
 

 ויקרא פרק כה
ֵבל ְוִח  ִנים ַעד ְשַנת ַהיֹּ יו )נב( ְוִאם ְמַעט ִנְשַאר ַבשָּׁ נָּׁ ַשב לֹו ְכִפי שָּׁ

תֹו: ִשיב ֶאת ְגֻאלָּׁ ֹּא ִיְרֶדּנּו  יָּׁ ה ִיְהֶיה ִעּמֹו ל נָּׁ ה ְבשָּׁ נָּׁ )נג( ִכְשִכיר שָּׁ
א ִבְשַנת ַהיֵֹּבל הּוא  ְבֶפֶרְך ְלֵעיֶניָך: ֵאל ְבֵאֶלה ְויָּׁצָּׁ ֹּא ִיגָּׁ )נד( ְוִאם ל

יו ִעּמֹו: נָּׁ ִד  ּובָּׁ ֵאל ֲעבָּׁ ַדי ֵהם ֲאֶשר )נה( ִכי ִלי ְבֵני ִיְשרָּׁ ים ֲעבָּׁ
ִים ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם: ם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּׁ  הֹוֵצאִתי אֹותָּׁ

 רש"י 
ואם לא )נד(  כלומר ואתה רואה: - לא ירדנו בפרך לעיניך)נג( 

הוא ובניו  באלה הוא נגאל, ואינו נגאל בשש: - יגאל באלה
ני כי לי ב)נה(  הנכרי חייב במזונות בניו כישראל: - עמו

כל  - אני ה' אלהיכם שטרי קודם: - ישראל עבדים
 המשעבדן מלמטה כאלו משעבדן מלמעלה:

 
 ויקרא פרק כו

ֶכם ְוֶאֶבן  ִקימּו לָּׁ ֹּא תָּׁ ה ל ֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמֵצבָּׁ ֹּא ַתֲעשּו לָּׁ )א( ל
ֶליהָּׁ ִכי ֲאִני ה'  ֹּא ִתְתנּו ְבַאְרְצֶכם ְלִהְשַתֲחֹות עָּׁ ַמְשִכית ל

ַתי ִתְשמֹּרּו ּוִמ  ם:ֱאֹלֵהיכֶ  אּו ֲאִני ה': )ב( ֶאת ַשְבתֹּ ִשי ִתירָּׁ  ְקדָּׁ

 רש"י 
כנגד זה הנמכר לגוי, שלא יאמר  - לא תעשו לכם אלילם)א( 

הואיל ורבי מגלה עריות אף אני כמותו, הואיל ורבי עובד 
עבודה זרה אף אני כמותו, הואיל ורבי מחלל שבת אף אני 

 נאמרו מקראות הללו. ואף הפרשיות הללו כמותו, לכך 
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 
סוף מוכר את ביתו. לא חזר בו, סוף לוה ברבית. כל אלו האחרונות קשות מן הראשונות. לא חזר בו, סוף מוכר את  חזר בו,

לשון כסוי, כמו )שמות לג כב( ושכותי כפי, שמכסין  - ואבן משכית עצמו. לא חזר בו, לא דיו לישראל אלא אפילו לגוי:
לפי שהשתחואה בפשוט ידים ורגלים היא, ואסרה תורה לעשות כן אפילו לשמים,  - להשתחות עליה הקרקע ברצפת אבנים:

 נאמן לשלם שכר: - אני ה')ב(  חוץ מן המקדש:

 
 יהושע פרק א

ֹּאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוֻשַע ִבן נּון  )א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶֹּשה ֶעֶבד ה' ַוי
ֵרת מֶֹּשה ֵלאמֹּר: ה קּום ֲעבֹּר ֶאת  ְמשָּׁ )ב( מֶֹּשה ַעְבִדי ֵמת ְוַעתָּׁ

ֶהם  ִכי נֵֹּתן לָּׁ נֹּ ֶרץ ֲאֶשר אָּׁ אָּׁ ם ַהֶזה ֶאל הָּׁ עָּׁ ל הָּׁ ה ְוכָּׁ ַהַיְרֵדן ַהֶזה ַאתָּׁ
ֵאל: ֶכם  ִלְבֵני ִיְשרָּׁ קֹום ֲאֶשר ִתְדרְֹּך ַכף ַרְגְלֶכם בֹו לָּׁ ל מָּׁ )ג( כָּׁ

נֹון ַהֶזה ְוַעד  ְנַתִתיו ַכֲאֶשר ִדַבְרִתי ֶאל מֶֹּשה: ר ְוַהְלבָּׁ )ד( ֵמַהִּמְדבָּׁ
דֹול ְמבֹוא  ת כֹּל ֶאֶרץ ַהִחִתים ְוַעד ַהיָּׁם ַהגָּׁ דֹול ְנַהר ְפרָּׁ ר ַהגָּׁ הָּׁ ַהּנָּׁ

ֶמש ִיְהֶיה ְגבּוְלֶכם: ֶניָך כֹּל ְיֵמי ַחֶייָך  ַהשָּׁ ֹּא ִיְתַיֵצב ִאיש ְלפָּׁ )ה( ל
ִייִתי ִעם מֶֹּשה ֶאְהֶיה ִעּמָּׁ  ֹּא ֶאֶעְזֶבךָּׁ:ַכֲאֶשר הָּׁ ֹּא ַאְרְפָך ְול  ְך ל

ֶרץ ֲאֶשר  אָּׁ ם ַהֶזה ֶאת הָּׁ עָּׁ ה ַתְנִחיל ֶאת הָּׁ ץ ִכי ַאתָּׁ )ו( ֲחַזק ֶוֱאמָּׁ
ֶהם: ֵתת לָּׁ ם לָּׁ )ז( ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹּד ִלְשמֹּר  ִנְשַבְעִתי ַלֲאבֹותָּׁ

ס ה ֲאֶשר ִצְּוָך מֶֹּשה ַעְבִדי ַאל תָּׁ ל ַהתֹורָּׁ ִמין ַלֲעשֹות ְככָּׁ ּור ִמֶּמּנּו יָּׁ
ֹּאול ְלַמַען ַתְשִכיל ְבכֹּל ֲאֶשר ֵתֵלְך: ֹּא יָּׁמּוש ֵסֶפר  ּוְשמ )ח( ל

ה ְלַמַען ִתְשמֹּר ַלֲעשֹות  ַלְילָּׁ ם וָּׁ ִגיתָּׁ בֹו יֹומָּׁ ה ַהֶזה ִמִפיָך ְוהָּׁ ַהתֹורָּׁ
ז ַתְשִכיל ֶכָך ְואָּׁ ז ַתְצִליַח ֶאת ְדרָּׁ תּוב בֹו ִכי אָּׁ ל ַהכָּׁ )ט( ֲהלֹוא  :ְככָּׁ

ת ִכי ִעְּמָך ה' אֱ  ץ ַאל ַתֲערֹּץ ְוַאל ֵתחָּׁ ֹלֶהיָך ְבכֹּל ִצִּויִתיָך ֲחַזק ֶוֱאמָּׁ
 ֲאֶשר ֵתֵלְך:

 רש"י 
מחובר על סדר התורה  - ויהי אחרי מות משה)א( 

  המסויימת /המסיימת/ בפטירת משה וזה מחובר לה:
הייתי חפץ ורבותינו ואילו היה קיים בו  - משה עבדי מת)ב( 

דרשוהו על שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של 
משה בא יהושע ושאל אמר לו הקדוש ברוך הוא משה עבדי 
מת והתורה על שמו נקראת לומר לך אי אפשר צא וטורדן 

תדרך כיוצא בו נאמר  - כל מקום אשר תדרך)ג(  במלחמה:
ראל הרי למשה ושנינו בספרי אם ללמד על תחומי ארץ יש

הוא אומר מן המדבר והלבנון אם כן למה נאמר אשר תדרך 
אף חוצה לארץ משתכבשו את הארץ כל מה שתכבשו חוצה 

הוא  -מן הלבנון והמדבר  )ד( לארץ יהיה קדוש ויהיה שלכם:
מדבר קדש מדבר צין שעל ידי אדום שהיה במקצוע דרומית 

 מזרחית ודרך שם נכנסו לארץ שנאמר והנה אנחנו בקדש
וגומר, ומניין שהיה בדרומית מזרחית שנא' והיה לכם פאת 

זה  - ועד הנהר הגדול נהר פרת נגב ממדבר צין על ידי אדום:
ועד הים  בכלל הזה: - כל ארץ החתים רחבה מדרום לצפון:
 חזק )ו(  לארכה מן המזרח למערב: -הגדול מבא השמש 

בתורה כמו שהוא או' לשמור ולעשות ככל  - חזק ואמץ מאד רק)ז(  בדרך ארץ כמה שהוא אומר כי אתה תנחיל: - ואמץ
והתבוננת בו כל הגיון שבתורה  - והגית בו ספר משנה תורה היה לפניו: - ספר התורה הזה)ח(  תצליח: - תשכיל התורה:

והיכן צוהו במלחמה כמ"ש אל תערוץ ואל תחת  - הלוא צויתיך חזק ואמץ)ט(  בלב כד"א והגיון לבי לפניך, לבך יהגה אימה:
 בימי משה שנא' ויצו את יהושע בן נון וגו':

 
 יהושע פרק כד פסוק כט

ִנים: ֶעֶשר שָּׁ ה וָּׁ ת ְיהֹוֻשַע ִבן נּון ֶעֶבד ה' ֶבן ֵמאָּׁ ֵאֶלה ַויָּׁמָּׁ ִרים הָּׁ  ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְדבָּׁ
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