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  דברים פרק כו 
 ַלֲע�ֹות ְמַצְ�� ֱא�ֶהי� ְיֹקָוק ַהֶה ַה	ֹו�) טז(

ִ�י� ֶאת  ְוָ%ַמְרָ'  ַהִ&ְ%ָ$ִטי� ְוֶאת ָהֵאֶ"ה ַהח 
   :ַנְפֶ%� �ְבָכל ָבְב�לְ  ְ*ָכל אֹוָת� ְוָעִ�יתָ 

 ְל� ִלְהיֹות ַה	ֹו� ֶהֱאַמְרָ'  ְיֹקָוק ֶאת) יז(
ָ�יו ְוִלְ%ֹמר ִ*ְדָרָכיו ְוָלֶלֶכת ֵלא�ִהי�  ח 
   :ְ*ֹקלוֹ  ְוִלְ%ֹמעַ  �ִמְ%ָ$ָטיו �ִמְצֹוָתיו

 ְלַע� לוֹ  ִלְהיֹות ַה	ֹו� ֶהֱאִמיְר� ַויֹקָוק) יח(
 :ִמְצֹוָתיו 2ָל ְוִלְ%ֹמר ָל4 ר3ִ*ֶ  2ֲַאֶ%ר ְסג ָ"ה

 ָעָ�ה ֲאֶ%ר ַה6ֹוִי� 2ָל ַעל ֶעְליֹו5 �ְלִתְ'�) יט(
 ָקֹד% ַע� ְוִלְהֹיְת� �ְלִתְפ7ֶרת �ְלֵ%� ִלְתִהָ"ה
  : 3ִֵ*ר 2ֲַאֶ%ר ֱא�ֶהי� ַליֹקָוק

  

  י "רש
 בעיני9 יהיו יו� בכל 8 מצו� אלהי�' ה הזה היו�) טז(

 ועשית ושמרת :עליה� נצטוית ביו� בו כאלו ,חדשי�
 תשנה, היו� בכורי� הבאת מברכתו קול בת 8 אות�
 אי5) יח פסוק( והאמיר9 8 האמרת) יז( :הבאה לשנה
 הפרשה לשו5 שהוא נראה ולי במקרא מוכיח עד לה�

, לאלהי� ל9 להיות הנכר מאלהי ל9 הבדלתי והבדלה
 סגולה ע�ל לו להיות האר> מעמי אליו הפריש9 והוא

 כל יתאמרו כמו תפארת לשו5 והוא עד לה� ומצאתי
 והיית� 8 ל� דבר כאשר) יח( ):ד, ד"צ תהלי�( או5 פועלי

' וגו קדוש ע� ולהית�) יט( ):ה, יט שמות( סגולה לי
  ):כו, כ ויקרא( קדושי� לי והיית� 8 דבר כאשר

  ן "רמב
 8 לעשות מצו� אלהי�' ה הזה היו�) טז(

 ולחדש התורה את ארלב משה השלי� הנה
 לחדש הש� אותו צוה אשר המצות כל

 מצו9 אלהי9' ה הזה היו� אמר ולכ9, לה�
, המשפטי� ואת האלה החקי� את לעשות

 ושמרת והזכיר. הכל ל9 השלמתי כבר כי
 והלב 8 נפש9 ובכל לבב9 בכל אות� ועשית
 וטע�) יז( ):ה ו לעיל( פירשתי� כבר והנפש

   קבלת�ש כיו5 8  היו� האמרת' ה את

  אבן עזרא
. בלב9 8 ושמרת. משה דברי אלה 8 הזה היו�) טז(

, גדולה מלשו5 8 האמרת) יז( :באר> 8  אות� ועשית
 רבי ויאמר). ו, יז' ישעי( אמיר בראש מגזרת וקרוב
', ויאמר' מגזרת המלה כי, ע"נ הספרדי הלוי יהודה
. אלהי9 יהיה שהוא שיאמר עד, הישר עשית כי 8 והטע�

, סגולה לע� לו שתהיה שאמרת עד. ל9 העוש הוא ג�
 לשני� יוצא פעל האמרת מלת תהיה והנה. פירש ויפה

  :האמירה שכר הוא זה 8 עליו� ולתת�) יט( :פעולי�
  

 הוא שיהיה אותו ורוממת� הש� גדלת� הנה, ובחדושיה ובדקדוקיה בפירושיה התורה כל עליכ�
 את איש חסד ותגמלו והישר הטוב שתעשו 8 כיובדר וללכת :כלל אחר באל תודו לא לאלהי� לכ� לבדו
, )ה ד לעיל( פירשתי כאשר והמשפטי� החוקי� בפרט יזכיר 8 ומשפטיו ומצותיו חקיו ולשמר. רעהו

, המעשי� משאר לכ� יצוה אשר ככל 8 בקלו ולשמע. תעשה ולא עשה מצות המצות כל במצותיו ויכלול
 ולשמוע" עשה מצות" מצותיו" שיהו ויתכ5). ה יג יללע( פירשתי כאשר הנביאי� שאר יד על או ידי על

, סיני כיו� לכ� הזה היו� כי 8 היו� האמיר�' וה ואמר) יח( :תעשה לא מצות כלומר, המניעות" בקולו
 לכ� כי 8 מצותיו כל ולשמר, העמי� מכל סגולה לע� לו שתהיו התורה בקבול אתכ� וגדל רומ� והש�
 קמז תהלי�( שכתוב כעני5, אחר לע� לא לפניו הרצויות המצות בכל אתכ� ויצוה תורתו ית5 לבדכ�

 הגוי� כל על עליו� ולתת�) יט( :גוי לכל כ5 עשה לא לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב דבריו מגיד) כ יט
 ש� ל9 שיצא 8  ולש�, אליו קרא9 בכל קרוב' ה בהיות האר> עמי כל שיהללו9 8 לתהלה, עשה אשר
 כל בה� לעשות עליה� תתפאר כי 8  ולתפארת, כל� על נעלה אתה כי, עלי9 ש� אשר בהדרו בגוי�
, )ב ז שופטי�( לי הושיעה ידי לאמר ישראל עלי יתפאר פ5 כעני5, ל9 ויק� אומר תגזור, תחפו> אשר

 ושמו, תהלת9 הוא ישראל אלהי כי, לתהלה, האמת דר9 ועל :בסו@ בו לדבקה 8 קדוש ע� ולהיות9
 ישראל תפארת, )יח פט תהלי�( אתה עוזמו תפארת כי שנאמר כעני5 רת9תפא ובזה, אלהי9 הוא הגדול

  ):א ב איכה(
  

  )דברים כו(ם "פירוש המלבי
ל אמר שהוא לשו5 הפרשה "י ז"ורש, יש אומרי� שהוא לשו5 הגדלה והרמה .האמרת'  את ה) יז(

. ושו שקדשהויש לומר שהוא לשו5 מאמר הנזכר בלשו5 המשנה ביבמה ועשה בה מאמר שפיר. והבדלה
כ5 בזה העני5 כי במעמד הר סיני .ונקרא בש� קידושי5 כאשר קדושי אשה מפני שהיא כבר זקוקה לו

הבטיח� אז שיהיו לול לע� סגולה ועתה חידש ברית ' כבר קבלו בני ישראל על עול מלכותו יתבר9 וה
  ...עמה�
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  מהדורא קמא סימן רנט  -ן "ספר ליקוטי מוהר
ִמְת*ֹוֵדד �ְמָפֵר% ִ�יָחתֹו ְוַצֲערֹו ִלְפֵני ַה�Aֵ  �7%ֶ2ְָד 
, �ִמְתַו3ֶה �ִמְתָחֵרט ַעל 6ֶֹדל ַהְ$ָגִמי� ֶ%ָעָ�ה, ִיְתָ*ַר4

 Bִכיָנה 2ְֶנְג3ֹו ְמָפֶרֶ%ת ְלָפָניו ִ�יָחָתAְֲאַזי �6ַ ַה
ֶ%ָ$ַג� 2ִי 2ָל ְ$ָג� �ְפָג� , תוֹ ְוַצֲעָרB �ְמַנֶחֶמת אוֹ 

ְוֶזה ְ*ִחיַנת , ָ$ַג� ֶאְצָלB �6ַ 52ֵ 2ְִבָיכֹול, ְ*ִנְ%ָמתוֹ 
. 'ְוכ�" ֶהֱאִמיְר�' ֶהֱאַמְרָ' ַוה' ֶאת ה): "ו"3ְָבִרי� כ(

ְוִהיא ְמַנֶחֶמת אֹותֹו ֶ%ְ'ַבֵ�% ַ'ְח*�לֹות ְלַתֵ�5 2ָל 
  :ַהְ$ָגִמי�

  ן ערב מהדורא קמא סימ -ן "ספר ליקוטי מוהר
ֶזה 2ְָלל , )ה"ְ'ִהִ"י� צ(ִא� ְ*קֹולֹו ִתְ%ָמע�  ַה	ֹו�

�Aֵא ָיִ�י� ְלֶנֶגד ֵעיָניו 2ִי , 6ָדֹול ַ*ֲעבֹוַדת ַהC%ֶ8  ִא�
ָצִרי4 , ֵה5 ְ*ֵעֶסק ַ$ְרָנָסה ְוִהְצָטְרכ�תוֹ , אֹותֹו ַה	ֹו�

ְוֵכDְ , 5ָפִרי�*ַ  &�ָבאֶ%Cא ַיֲחֹ%ב ִמ	ֹו� ַלֲחֵברֹו 2ַ 
ַ*ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָ*ַר4 �א ָיִ�י� ְלֶנֶגד ֵעיָניו 2ִי ִא� אֹותֹו 

', 2ִי %ֶ2ְרֹוִצי5 ִל2ֵָנס ַ*ֲעבֹוַדת ה, ַה	ֹו� ְואֹותֹו ַהAָָעה
א 2ֵָבד ָEְֹוִאי ֶאְפָ%ר לֹו , ִנְדֶמה ְלָה7ָד� 2ְִא"� ה�א ַמ

א  ָEֹא ַמ ָEֲֹח�ב ֶ%ֵאי5 לֹו ַרק . 2ָזוֹ  2ֵָבדִל	ֲאָבל %ֶ2ְַ
א 2ְָלל, אֹותֹו ַה	ֹו� ָEֹא , �א ִיְהֶיה לֹו ַמC%ֶ ְוַג�  

ְוַכ	ֹוֵצא ָ*ֶזה ִ*7%ְר , ֶאְתַ$ֵ"ל ְ*ַכָ�ָנה �ְבֹכַח 2ָָרא�יָמָחר , ֵלאֹמר ָמָחר Fְתִחיל, ִיְדֶחה ֶאת ַעְצמֹו ִמ	ֹו� ְליֹו�
2ִי יֹו� ַהָ&ֳחָרת ה�א עֹוָל� , י ֵאי5 ְל7ָד� ְ*עֹוָלמֹו 2ִי ִא� אֹותֹו ַה	ֹו� ְואֹותֹו ַהAָָעה ֶ%עֹוֵמד *וֹ 2ִ , בֹודֹותָהעֲ 

  :ְוָהֵב5, 3ְַיָקא' ַה	ֹו�, 'ַה	ֹו� ִא� ְ*קֹולֹו ִתְ%ָמע�. Fֵחר ְלַגְמֵרי
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