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רש"י

)טז( הַ וֹ הַ ֶ ה יְ קֹוָק אֱ הֶ י ְמצַ ְ  ַלעֲוֹת
אֶ ת הַ ח ִי הָ ֵא"ֶה וְ אֶ ת הַ ִ& ְִ ָ$%טי וְ ַָ %מ ְר ָ'
וְ עָ ִיתָ או ָֹת *ְ כָ ל לְ בָ בְ  בְ כָ ל נַפְ ֶ:%
לִהיוֹת לְ 
קוָק הֶ אֱ ַמ ְר ָ' הַ וֹ ְ
)יז( ֶאת ְי ֹ
ֵאהי וְ ָללֶכֶ ת ִ* ְד ָרכָיו וְ לִ ְ%מֹר ח ָיו
ל ִ
מ ְ ָ$%טָ יו וְ לִ ְ%מֹעַ *ְ קֹל ֹו:
מ ְצוֹתָ יו ִ
ִ
לִהיוֹת ל ֹו לְ עַ 
)יח( וַ יקֹוָק הֶ אֱ ִמ ְיר הַ וֹ ְ
ְסג"ָה ַ2אֲ ֶ%ר ִ ֶ*3ר לָ 4וְ לִ ְ%מֹר ָ2ל ִמ ְצוֹתָ יו:
לְת ְ' עֶ לְ יוֹ 5עַ ל  ָ2ל הַ ֹ 6ויִ אֲ ֶ%ר עָ ָה
)יט( ִ
7רת וְ לִ ְהי ְֹת עַ  ָקדֹ%
לִ ְת ִה"ָה לְ ֵ %לְ ִתפְ ֶ
לַיקֹוָק אֱ הֶ י ַ2אֲ ֶ%ר ִ ֵ*3ר:

)טז( היו הזה ה' אלהי מצו  8בכל יו יהיו בעיני9
חדשי ,כאלו בו ביו נצטוית עליה :ושמרת ועשית
אות  8בת קול מברכתו הבאת בכורי היו ,תשנה
לשנה הבאה) :יז( האמרת  8והאמיר) 9פסוק יח( אי5
לה עד מוכיח במקרא ולי נראה שהוא לשו 5הפרשה
והבדלה הבדלתי ל 9מאלהי הנכר להיות ל 9לאלהי,
והוא הפריש 9אליו מעמי האר< להיות לו לע סגולה
ומצאתי לה עד והוא לשו 5תפארת כמו יתאמרו כל
פועלי או) 5תהלי צ"ד ,ד() :יח( כאשר דבר ל  8והיית
לי סגולה )שמות יט ,ה() :יט( ולהית ע קדוש וגו'
כאשר דבר  8והיית לי קדושי )ויקרא כ ,כו(:

רמב"ן

אבן עזרא

)טז( היו הזה  8אלה דברי משה .ושמרת  8בלב.9
ועשית אות  8באר<) :יז( האמרת  8מלשו 5גדולה,
וקרוב מגזרת בראש אמיר )ישעי' יז ,ו( .ויאמר רבי
יהודה הלוי הספרדי נ"ע ,כי המלה מגזרת 'ויאמר',
והטע  8כי עשית הישר ,עד שיאמר שהוא יהיה אלהי.9
ג הוא עושה ל .9עד שאמרת שתהיה לו לע סגולה,
ויפה פירש .והנה תהיה מלת האמרת פעל יוצא לשני
פעולי) :יט( ולתת עליו  8זה הוא שכר האמירה:

)טז( היו הזה ה' אלהי מצו לעשות 8
הנה השלי משה לבאר את התורה ולחדש
כל המצות אשר צוה אותו הש לחדש
לה ,ולכ 9אמר היו הזה ה' אלהי 9מצו9
לעשות את החקי האלה ואת המשפטי,
כי כבר השלמתי ל 9הכל .והזכיר ושמרת
ועשית אות בכל לבב 9ובכל נפש 8 9והלב
והנפש כבר פירשתי )לעיל ו ה() :יז( וטע
את ה' האמרת היו  8כיו 5שקבלת
עליכ כל התורה בפירושיה ובדקדוקיה ובחדושיה ,הנה גדלת הש ורוממת אותו שיהיה הוא
לבדו לכ לאלהי לא תודו באל אחר כלל :וללכת בדרכיו  8שתעשו הטוב והישר ותגמלו חסד איש את
רעהו .ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו  8יזכיר בפרט החוקי והמשפטי כאשר פירשתי )לעיל ד ה(,
ויכלול במצותיו כל המצות מצות עשה ולא תעשה .ולשמע בקלו  8ככל אשר יצוה לכ משאר המעשי,
על ידי או על יד שאר הנביאי כאשר פירשתי )לעיל יג ה( .ויתכ 5שיהו "מצותיו" מצות עשה "ולשמוע
בקולו" המניעות ,כלומר מצות לא תעשה) :יח( ואמר וה' האמיר היו  8כי היו הזה לכ כיו סיני,
והש רומ וגדל אתכ בקבול התורה שתהיו לו לע סגולה מכל העמי ,ולשמר כל מצותיו  8כי לכ
לבדכ ית 5תורתו ויצוה אתכ בכל המצות הרצויות לפניו לא לע אחר ,כעני 5שכתוב )תהלי קמז
יט כ( מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כ 5לכל גוי) :יט( ולתת עליו על כל הגוי
אשר עשה ,לתהלה  8שיהללו 9כל עמי האר< בהיות ה' קרוב בכל קרא 9אליו ,ולש  8שיצא ל 9ש
בגוי בהדרו אשר ש עלי ,9כי אתה נעלה על כל ,ולתפארת  8כי תתפאר עליה לעשות בה כל
אשר תחפו< ,תגזור אומר ויק ל ,9כעני 5פ 5יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי )שופטי ז ב(,
ולהיות 9ע קדוש  8לדבקה בו בסו@ :ועל דר 9האמת ,לתהלה ,כי אלהי ישראל הוא תהלת ,9ושמו
הגדול הוא אלהי ,9ובזה תפארת 9כעני 5שנאמר כי תפארת עוזמו אתה )תהלי פט יח( ,תפארת ישראל
)איכה ב א(:
פירוש המלבי"ם )דברים כו(

)יז( את ה' האמרת .יש אומרי שהוא לשו 5הגדלה והרמה ,ורש"י ז"ל אמר שהוא לשו 5הפרשה
והבדלה .ויש לומר שהוא לשו 5מאמר הנזכר בלשו 5המשנה ביבמה ועשה בה מאמר שפירושו שקדשה.
ונקרא בש קידושי 5כאשר קדושי אשה מפני שהיא כבר זקוקה לו.כ 5בזה העני 5כי במעמד הר סיני
כבר קבלו בני ישראל על עול מלכותו יתבר 9וה' הבטיח אז שיהיו לול לע סגולה ועתה חידש ברית
עמה...
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ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן רנט

ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן ערב

מפָ ֵרִ %יחָ ת ֹו וְ צַ עֲר ֹו לִ פְ נֵי הַ ֵ Aהַ וֹ ִא *ְ קוֹל ֹו ִת ְָ %מע ) ְ' ִה"ִ י צ"ה( ,זֶ ה  ְ2לָל
7ד ִמ ְת*ו ֵֹדד ְ
ָ %ֶ ְ2
מ ְתחָ ֵרט עַ ל ֶֹ 6דל הַ  ְ$ג ִָמי ֶ%עָ ָהָ6 ,דוֹל *ַ עֲבו ַֹדת הַ ֵC%ֶ ,Aא י ִָי לְ ֶנגֶד עֵ ינָיו  ִ2י ִ 8א
מ ְתוַ ֶ3ה ִ
יִ ְת*ָ ַרִ ,4
אוֹת ֹו הַ וֹ ,הֵ  ְ* 5עֵ סֶ ק ְ ַ$רנ ָָסה וְ ִה ְצטָ ְרכת ֹו ,צָ ִרי4
אֲ זַ י  ַ6הַ ְAכִ ינָה  ְ2נֶגְ ֹ 3ו ְמפָ ֶר ֶ%ת לְ פָ נָיו ִיחָ ָתB
ֶC%א יַחֲ ֹ%ב ִמ וֹ לַחֲ בֵ ר ֹו & ַ2בָ א *ַ ְDפָ ִרי ,וְ כֵ5
מנַחֶ מֶ ת א ֹות ֹו ִ2 ,י  ָ2ל  ְ$גָ פְ גָ ֶ ָ$%גַ
וְ צַ ע ֲָרְ B
*ַ עֲבו ָֹדת ֹו י ְִת*ָ ַר 4א י ִָי לְ ֶנגֶד עֵ ינָיו  ִ2י ִא אוֹת ֹו
ְ*נ ְִָ %מת ֹו ָ$ ,גַ אֶ ְצלָ ִ2 5ֵ2 ַ6 Bבְ יָכוֹל ,וְ זֶ ה *ְ ִחינַת
) ְ3בָ ִרי כ"ו(" :אֶ ת ה' הֶ אֱ ַמ ְר ָ' וַה' הֶ אֱ ִמ ְיר" וְ כ' .הַ וֹ וְ אוֹת ֹו הַ ָAעָ ה ִ2 ,י %ֶ ְ2רו ִֹצי 5לִ  ָ2נֵס *ַ עֲבו ַֹדת ה',
7ד ִ ְ2א" הא מַ ָֹEא  ָ2בֵ ד ,וְ ִאי ֶאפְ ָ%ר ל ֹו
נ ְִדמֶ ה לְ הָ ָ
וְ ִהיא ְמנַחֶ מֶ ת אוֹת ֹו ֶ'ְ %בַ ְֵ 'ַ %ח*לוֹת לְתַ ֵָ2 5ל
לִ ָֹEא מַ ָֹEא ָ2בֵ ד ָ2ז ֹו .אֲ בָ ל ַ %ֶ ְ2חֲ ב ֵֶ %אי 5ל ֹו ַרק
הַ  ְ$ג ִָמי:
אוֹת ֹו הַ וֹ ,א י ְִהיֶה ל ֹו ַמ ָֹEא  ְ2לָל ,וְ גַ ֶC%א
Fת ִחילָ ,מחָ ר אֶ ְתֵ" ַ$ל ְ* ַכ ָנָה בְ כֹחַ ָָ 2ראי ,וְ ַכ וֹצֵ א *ָ זֶ ה *ִ ְ7%ר
יִ ְדחֶ ה ֶאת עַ ְצמ ֹו ִמ וֹ לְ יוֹ ,לֵאמֹר מָ חָ ר ְ
7ד ְ*ע ֹולָמ ֹו  ִ2י ִא אוֹת ֹו הַ וֹ וְ אוֹת ֹו הַ ָAעָ ה ֶ%עו ֵֹמד * ֹו ִ2 ,י יוֹ הַ &ָ חֳ ָרת הא ע ֹולָ
הָ ֲעבוֹדוֹת ִ2 ,י אֵ יְ 5ל ָ
Fחֵ ר לְ ג ְַמ ֵרי .הַ וֹ ִא *ְ קוֹל ֹו ִת ְ%מָ ע' ,הַ וֹ' ַ3י ְָקא ,וְ הָ בֵ :5
ליקוטי הלכות

