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דברים פרק כו

רש"י

י ְמ ַצְ ָ ַלעֲת )טז( היו הזה ה' אלהי מצו  7בכל יו יהיו בעיני
)טז( ַה ַה ֶה יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
חדשי ,כאלו בו ביו נצטוית עליה :ושמרת ועשית
ֶאת ַהח ִי ָה ֵא ֶ"ה ְו ֶאת ַה ִ& ְִ $ָ %טי
אות  7בת קול מברכתו הבאת בכורי היו ,תשנה לשנה
ב ָכל
את ְ* ָכל ְל ָב ְב ָ ְ
ית ָ
וְ ַָ %מ ְר ָ' וְ ָע ִ ָ
ַפ ֶ) :ָ %יז( ֶאת יְ קֹוָק ֶה ֱא ַמ ְר ָ' ַה ִל ְהית הבאה) :יז( האמרת  7והאמיר )פסוק יח( אי 4לה עד
נְ
ְל ָ ֵלאל ִֹהי וְ ָל ֶל ֶכת ִ* ְד ָר ָכיו ְו ִל ְ%מֹר ח ָיו מוכיח במקרא ולי נראה שהוא לשו 4הפרשה והבדלה
הבדלתי ל מאלהי הנכר להיות ל לאלהי ,והוא
מ ְָ $ָ %טיו וְ ִל ְ%מ ַֹע ְ*קֹל:
תיו ִ
מ ְצ ָ
ִ
יר ָ ַה ִל ְהית ל ְל ַע הפריש אליו מעמי האר :להיות לו לע סגולה ומצאתי
)יח( וַיקֹוָק ֶה ֱא ִמ ְ
תיו :לה עד והוא לשו 4תפארת כמו יתאמרו כל פועלי או4
ְסג ָ"ה ֲַ 2א ֶ%ר ִ*ֶ 3ר ָל ְ וְ ִל ְ%מֹר ָ2ל ִמ ְצ ָ
ל ִת ְ' ָ ֶע ְליַ 4על ָ2ל ַה5יִ  ֲא ֶ%ר ָע ָה )תהלי צ"ד ,ד() :יח( כאשר דבר ל  7והיית לי סגולה
)יט( ְ
)שמות יט ,ה() :יט( ולהית ע קדוש וגו' כאשר דבר 7
6רת וְ ִל ְהי ְֹת ָ ַע
ל ִת ְפ ֶ
ל ְֵ %
ִל ְת ִה ָ"ה ְ
והיית לי קדושי )ויקרא כ ,כו(:
י ֲַ 2א ֶ%ר ִ*ֵ 3ר:
ָקדַֹ %ליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
רשב"ם

רמב"ן

)טז( היו הזה ה' אלהי מצו לעשות  7הנה השלי משה
)יז( את י"י האמרת היו  7אתה
לבאר את התורה ולחדש כל המצות אשר צוה אותו הש
הזקקתה שאמר הקב"ה ונתרצה להיות
לחדש לה ,ולכ אמר היו הזה ה' אלהי מצו לעשות
ל לאלהי ,כי הדבר תלוי בו ליעשות
את החקי האלה ואת המשפטי ,כי כבר השלמתי ל
הוא אלהי ויושיע מתו שקבלת
הכל .והזכיר ושמרת ועשית אות בכל לבב ובכל נפש 7
מצוותיו ,וג הוא האמיר ,הפעיל
והלב והנפש כבר פירשתי )לעיל ו ה() :יז( וטע את ה'
שאמרת ונתרצית שתהיה לו לע ,לפי
שעשה נסי וגבורות עד שנתרצית להיות האמרת היו  7כיו 4שקבלת עליכ כל התורה בפירושיה
ובדקדוקיה ובחדושיה ,הנה גדלת הש ורוממת אותו
לו לע .האמרת פאישדירא בלע"ז:
שיהיה הוא לבדו לכ לאלהי לא תודו באל אחר כלל:
וללכת בדרכיו  7שתעשו הטוב והישר ותגמלו חסד איש את רעהו .ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו 7
יזכיר בפרט החוקי והמשפטי כאשר פירשתי )לעיל ד ה( ,ויכלול במצותיו כל המצות מצות עשה ולא
תעשה .ולשמע בקלו  7ככל אשר יצוה לכ משאר המעשי ,על ידי או על יד שאר הנביאי כאשר
פירשתי )לעיל יג ה( .ויתכ 4שיהו "מצותיו" מצות עשה "ולשמוע בקולו" המניעות ,כלומר מצות לא
תעשה) :יח( ואמר וה' האמיר היו  7כי היו הזה לכ כיו סיני ,והש רומ וגדל אתכ בקבול
התורה שתהיו לו לע סגולה מכל העמי ,ולשמר כל מצותיו  7כי לכ לבדכ ית 4תורתו ויצוה אתכ
בכל המצות הרצויות לפניו לא לע אחר ,כעני 4שכתוב )תהלי קמז יט כ( מגיד דבריו ליעקב חקיו
ומשפטיו לישראל לא עשה כ 4לכל גוי) :יט( ולתת עליו על כל הגוי אשר עשה לתהלה  7שיהללו
כל עמי האר :בהיות ה' קרוב בכל קרא אליו ,ולש  7שיצא ל ש בגוי בהדרו אשר ש עלי ,כי
אתה נעלה על כל ,ולתפארת  7כי תתפאר עליה לעשות בה כל אשר תחפו ,:תגזור אומר ויק ל,
כעני 4פ 4יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי )שופטי ז ב( ,ולהיות ע קדוש  7לדבקה בו בסו>:
ועל דר האמת ,לתהלה ,כי אלהי ישראל הוא תהלת ,ושמו הגדול הוא אלהי ,ובזה תפארת כעני4
שנאמר כי תפארת עוזמו אתה )תהלי פט יח( ,תפארת ישראל )איכה ב א(:
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ספר מורה הנבוכים חלק שני פרק מג

 ...ויותר נפלא מזה שתהיה ההערה בש אחד אותיות הש ההוא ה אותיות ש אחר בשנוי סדר,
ואע"פ שאי 4ש גזרה בי 4שני השמות הה ולא שתו> עני 4ביניה בשו פני ,כמו שתמצא במשלי
זכריה בלקחו המקלות לרעות הצא 4במראות הנבואה ,וקראו האחד נוע והאחר חובלי ,והיתה
הכונה בזה המשל שהאומה בתחלת ענינה היתה בנוע הש והוא אשר הנהיגה והיישירה והיתה
שמחה בעבודת הש מיושרת לזה והש רוצה אותה ואוהבה ,כמו שאמר את ה' האמרת היו וה'
האמיר היו ,ומנהיגה ומיישירה ,או משה ומי שאחריו מ 4הנביאי ,ואח"כ נעתק ענינה עד שמאסה
אהבת הש ומאסה הש וש מנהיגיה חובלי כירבע ומנשה ,הנה זאת המלה לפי הגזרה חובלי,
מ 4מחבלי כרמי ,ואחר כ 4למד ממנו ג"כ ר"ל מקרוא שמו חובלי ,על מאס בתורה ומאוס הש
אות ,וזה העני 4לא יגזר מחובלי אלא בהחלי> סדר החי"ת והבי"ת והלמ"ד ואמר בעני 4המאוס
והגעילה מזה המשל ,ותקצר נפשי בה וג נפש בחלה בי ,והפ אותיות חבל ושמהו בחל ,ובאו לפי
זה הדר עניני זרי ג"כ סודות באמרו במרכבה ,נחשת קלל ,ורגל עגל ,וחשמל ,ובמקומות זולת זה
כשתחפש בשכל בכל מקו יתבארו ל מכח הדברי אחר זאת ההערה:
קדושת לוי לפרשת כי תבוא
את ה' האמרת היו וכו' .הכלל הוא ,כי השפע מהבורא ברו הוא נקרא דבור כנאמר )תהלי לג,ו( בדבר ה'
שמי נעשו ,וכשישראל ה במדריגה עליונה אז כביכול ישראל גורמי הדיבור בהקדוש ברו הוא להשפיע
עליה טובות ,כי א חס ושלו אינו כ 4נאמר )שמות טו,יא( מי כמו באלי ,ודרשינ) 4גיטי 4נו ע"ב(
באלמי כו' .וזהו הרמז את ה' האמרת היו ,אתה גור היו בדיבור בהקדוש ברו הוא להשפיע שפע
 5טובה על ישראל וזהו כשישראל ה במדריגה עליונה בבחינת היו שבכל יו ויו יהיה בעיניה כחדשי:
וה' האמיר היו להיות לו לע סגולה כו' ולתת עליו 4על כל הגוי אשר עשה לתהלה ולש ולתפארת.
הנה בביאור הפסוק אי 4קישור תיבות אשר עשה לש כו' ,לתיבת כל הגוי ,מהראוי היה לכתוב בתחילה
התיבות לש כו' .ויבואר על דר מאמר חכמינו ז"ל )סנהדרי 4צט (.מקו שבעלי תשובה עומדי אי4
צדיקי גמורי יכולי לעמוד ש וכו' .ויבואר עוד מאמר חכמינו ז"ל )יומא פו ע"ב( גדולה תשובה
 10שזדונות נעשו לו כזכיות .להיות כי יש שני מיני עבדי .אחד ,שרואה תמיד פני המלכות ועובד אותו .ואחד,
שאינו רואה תמיד פני המלכות א מעורר עצמו לעבוד את המלכות ואי 4מבקש מאת המלכות ההצטרכות
שמגיע לעצמו ,א בקשתו שיהיה יכול לעבוד אותו .והנה זה שעובד אותו כ שאינו מבקש ההצטרכות
שנוגע לעצמו רק בקשתו לעבוד אותו תמיד ומפנה עצמו מכל עסקיו ומשעבד נפשו אל ה' .זהו מכוו 4בפסוק
)תהלי קב,א( תפלה לעני כי יעטו> ,רוצה לומר זה התפלה שהוא לצור עצמו ,דהיינו לעני שהוא צרי
 15לפרנסה ,כי יעטו> לשו 4איחור הוא מאחר אותו ואינו מבקש אותו ,רק לפני ה' ישפו שיחו ,דהיינו שיוכל
להיות תמיד לפני ה' ולעבוד אותו ,הג שיש לו דאגת פרנסה ,א> על פי כ 4הוא משעבד נפשו לה' .והנה אז
יש להקדוש ברו הוא תענוג גדול ואומר ראו אד מלא עו 4כזה ימלא לבו לדבר גדול כזה לעבדני ושמח
בעבודתו כל כ .וזה שאמרו מקו שבעלי תשובה עומדי אי 4צדיקי גמורי יכולי לעמוד ש ,כי
מבעלי תשובה יש להקדוש ברו הוא תענוג גדול שהוא איש בער ועד השתא הל בדרכי כסיל והשתא
 20יתלהב כ לעבודת ה' .ומשו הכי גדולה תשובה שזדונות נעשי 4לו כזכיות ,כי מחמת גודל התענוג של
הבורא ברו הוא עושה לו מזדונות שלו זכיות .והנה כאשר הקדוש ברו הוא משגיח על ישראל ועל
האומות ורואה שאי 4האומות עובדי 4אותו הקדוש ברו הוא מתפאר מאוד בישראל ואומר כל שבעי
אומות ה כסילי ושוטי וישראל בחר לו יה:
וזה שנאמר וה' האמיר היו להיות לו לע סגולה כו' על כל הגוי אשר עשה ,א תאמר למה ברא
 25אות ,לזה אמר שברא את הגוי לש ולתפארת ולתהלה שיוכל להתפאר בישראל .והנה התפארות הוא
לבוש שהש יתבר ברו הוא מתלבש בתפארת ונתכנה התפארת בש לבוש כמו שנאמר )שמות כח,ב(
ועשית בגדי קודש לש ולתפארת .וזהו יכבוש עונותינו )מיכה ז,יט( רוצה לומר ,מלשו 4כבשי ללבושי,
דהיינו תפארת ,פירוש שמתפאר ע עונות לאמר איש עו 4כזה יעבוד אותי נמצא מתפאר הקדוש ברו הוא
ע העונות .וזהו יכבוש עונותינו ,שהתפארת מכונה בש לבוש שהקדוש ברו הוא מתלבש בתפארת ההוא.
 30וזהו מעביר ראשו 4ראשו ,4פירוש של חוטא הזה הקדוש ברו הוא מעביר ראשו 4ראשו 4העונות .והטע
דכ הוא המדה ,פירוש לבוש ,דהיינו התפארות שמתפאר הקדוש ברו הוא ע עונותינו ,רוצה לומר וכ4
הוא המדת תפארת שהקדוש ברו הוא מתפאר ע עונותינו ולכ 4מעביר ראשו 4ראשו 4אמ:4
או יבואר ,וה' האמיר כו' .ולהיות ע קדוש כאשר דבר .הכלל ,הדיבור שיוצא מפי הקדוש ברו הוא הוא
רק חסד על העולמות ובאמת הדיבור בשעה שהוא דבוק להקדוש ברו הוא אז הוא חסד גדול אבל
 35כשמתפשט הדיבור מפי הקדוש ברו הוא אז החסד מצמצ עצמו כפי שיוכלו העולמות לקבל כל אחד כפי
בחינתו אבל באמת אד אשר דבוק תמיד להקדוש ברו הוא אז יכול לקבל החסד כאשר הוא דבוק
להקדוש ברו הוא .וזהו לע קדוש כאשר דיבר ,כאשר הדיבור דבוק להקדוש ברו הוא:
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