
"י ַהָּקדֹוׁש: "ִהְתַהֵּלְך ִעּמֹו ִּבְתִמימּות  ַעל־ַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך", ּכֹוֵתב ַרּׁשִ
ִעּמֹו  ִּתְהֶיה  ְוָאז  ִּבְתִמימּות,  ַקֵּבל  ָעֶליָך  ָּיבֹוא  ָּכל־ַמה־ּׁשֶ ֶאָּלא  ָהֲעִתידֹות,  ַאַחר  ַּתְחקֹר  ְוֹלא  לֹו,  ּוְתַצֶּפה 
ַהְמַלְּמִדים  ָהיּו  ֶהָעָבר  ּוְבדֹורֹות  ֶּבן־ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל־ָּכל  ְיסֹוד  ַאְבֵני  "י ֵאּלּו, ֵהם  ַרּׁשִ ִּדְבֵרי  ּוְלֶחְלקֹו". 
ָּכל־ ֵמֶהם  ָימּוׁשּו  ְלַבל  ְּבַעל־ֶּפה,  ְלַׁשְּנָנם  אֹוָתם  ּוַמְרִּגיִלים  ַהַּתְלִמיִדים  ְּבִלּבֹות  ֶאת־ְּדָבָריו  ַמְׁשִריִׁשים 
"י ַהָּללּו ְלֶאָחד  ַחֵּייֶהם. ָּכְך ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ְטֶוְרְסִקי ִמְּסְקִויָרא, ֶׁשֶהְרָאה ַּפַעם ֶאת ִּדְבֵרי ַרּׁשִ
"י ֶהֱאִריְך ָּכאן ֶׁשֹּלא ְּכַדְרּכֹו ְוָכַפל ֶאת־ְלׁשֹונֹו, ְּכֵדי ְלַרֵּמז ּוְלַהְדִּגיׁש ַעל  ִמְּמקָֹרָביו, ְוָאַמר: "ְרֵאה ָנא, ֶׁשַרּׁשִ
"י ְמָפֵרׁש ָּכאן ֶאת ְׁשֵני ֶחְלֵקי ַהָּפסּוק, "ָּתִמים ִּתְהֶיה" ְלִהְתַנֵהג ִּבְתִמימּות  ֲחִׁשיבּות ִמַּדת ַהְּתִמימּות". ַרּׁשִ
ְוֹלא ַלֲחקֹר ַאַחר ָהֲעִתידֹות, "ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך" - ֶׁשַהִּמְתַנֵהג ִּבְתִמימּות, זֹוֶכה ִלְהיֹות ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה 
ְוהּוא ַמְמִליְך אֹותֹו ָעָליו, ְוָאז הּוא זֹוֶכה ֶׁשהּוא ֵמֵגן ָעָליו ְּבכֹל ֲאֶׁשר הּוא ּפֹוֶנה. ַאְך ָאְמרּו ַצִּדיִקים, ֶׁשַרק 
ְּבִעְנְיֵני ָׁשַמִים ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַנֵהג ִּבְתִמימּות ְוֹלא ַלֲחקֹר ַאַחר ָהֲעִתידֹות, ֶאָּלא ֵיׁש ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה 
ֵאין לֹו  ְוגּופֹו,  ְלַפְרָנָסתֹו  ַהּנֹוְגעֹות  ּוִבְפֻעּלֹות  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ְּבִעְנָיִנים  ַאְך  ְּבָכל־ֵעת,  ְוִלְבטַֹח ּבֹו  ַּבה' 
ָלָאָדם ְלִהְתַנֵהג ִּבְתִמימּות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיַרּמּוהּו ָהַרָּמִאים, ְוָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ִעָּמם ְּבִמַּדת 'ַּכְּבֵדהּו ְוָחְׁשֵדהּו', 

ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ָּכאן "ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך", ֶׁשַרק ְּבִעְנָיִנים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ָצִריְך ִלְהיֹות ָּתִמים. 
ַהַּמְלִּבי"ם, ֶׁשּנֹוַדע ִּבְבִקיאּותֹו ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּוִמְכַמֶּניָה, ַמְבִּדיל ֵּבין 'ָּתִמים' ְל'ָיָׁשר' ּוְמָבֵאר: "ָּתִמים ֶׁשֵאין 
ִלּבֹו ָחלּוק, ְּכלֹוַמר ִאם ִּתְהֶיה ָּתִמים ִעם־ה', ְוֹלא ִּתְפֶנה ֵמִעּמֹו ְלַבֵּקׁש ָלַדַעת ֲעִתידֹות ַעל־ְיֵדי ְמעֹוְנִנים, 
ְוַאף ֹלא ַעל־ְיֵדי אֶֹפן ַהֻּמָּתר, ִּכי ִּתְסמְֹך ַעל־ה' ִּכי הּוא ָיִכין ָהֲעִתידֹות ָעֶליָך ְלטֹוב, ָאז ֶחְלְקָך ִעם ַהַהְׁשָּגָחה 
ַהְּפָרִטית ְוֵאין צֶֹרְך ְלָך ַלֲחקֹר ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹוא. ִּכי ָּכל ֶזה ָיִכין ה' ְלטֹוָבְתָך, ִמַּצד ֶׁשהּוא ֱאֹלֶקיָך ּוֵמִאּתֹו 
ֱאֹלֶקיָך",  ה'  "ִעם  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת  ְמָפְרִׁשים  ָהיּו  ַצִּדיִקים  ַּדְרּכֹו".  ַמה־ָּיִבין  ְוָאָדם  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר 
ֶׁשֻּמְזָּכִרים ָּכאן ְׁשֵני ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ֵׁשם ֲהָוָי"ה ֶׁשל ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ְוֵׁשם ֱאֹלִקים ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין, ְּכֵדי 
ְלַלֶּמְדָך ֶׁשָּצִריְך ָאָדם ִלְהיֹות ָּתִמים ִעם ּבֹוְראֹו ְוֹלא ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה, ַּגם ַּכֲאֶׁשר הּוא 
נֹוֵהג ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים ְוַגם ְּכֶׁשּנֹוֵהג ְּבִמַּדת ַהִּדין. ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות ִּבְלַבד 
ִנְצַטּוִינּו ְלַקְּיָמּה "ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך", ְּבִמְצַות "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך", ּוְבִמְצַות ָהֲעָנָוה "ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת 
ֵּתי ִמּדֹות ֵאּלּו ָיכֹול ָהָאָדם ְּבָנֵקל ְלַרּמֹות ֶאת־ָהֲאֵחִרים ּוְלַסֵּמא ֶאת־ֵעיֵניֶהם, ֶׁשֵּכן  ִעם־ֱאֹלֶקיָך", ִמְּפֵני ֶׁשּׁשְ
ָיכֹול הּוא ְלִהְתַחֵּכם ּוְלַהֲעִמיד ָּפִנים ֶׁשל ִאיׁש ָּתִמים, ָּבּה ְּבָׁשָעה ֶׁשִּלּבֹו ָמֵלא ִמְרָמה ְוַתְחּבּולֹות ֶרַׁשע, ְוֵכן 
ָיכֹול ְלִהְתַנֵהג ַּבֲעָנָוה ְמֻזֶּיֶפת ִמּתֹוְך ָרצֹון ְּפִניִמי ְלִהְתָּגאֹות. ְוָלֵכן ֶנֱאַמר ִּבְׁשֵּתיֶהן "ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך", ִּכי ַרק 
ַהָּקָּב"ה ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב, יֹוֵדַע ִאם ַהְּתִמימּות ְוָהֲעָנָוה ֲאִמִּתּיֹות ֵהן. ָה"ִאְמֵרי ַחִּיים" ָהָיה ְמָפֵרׁש 
ֶאת־ַהָּפסּוק: "ִאם עֹוָלה ָקְרָּבנֹו ִמן־ַהָּבָקר, ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו" ָּכְך: ִאם ִיְרֶצה ָהִאיׁש ֶׁשֲעבֹוָדתֹו ַלּבֹוֵרא 
ָנתֹו,  ִיְתָּבַרְך ִּתְהֶיה ִמן ַהְּמֻעֶּלה ּוִמן־ַהֻּמְבָחר, ָהֵעָצה ְלָכְך ִהיא ֶׁש'ִּמן ַהּבֶֹקר', ִמָּיד ִעם קּומֹו ְּבִהְתעֹוְררֹו ִמּׁשְ

'ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו' - ִיְזּכֹר ִמָּיד ֶאת ַהָּפסּוק "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך"...
ִמְנָהג ָהָיה ַּבְּקִהּלֹות ַהְּיהּוִדּיֹות ְּבאּוְקָרִאיָנה, ֶׁשִּבְסֻעַּדת ַׁשַּבת־קֶֹדׁש ֶׁשל־ַׁשֲחִרית, ָהיּו אֹוְכִלים ִּבְתִחָּלָתּה 
ַמֲאַכל ְּבָצִלים ּוְצנֹון ְמֻתָּבִלים ְּבֶׁשֶמן ֶׁשַּטְעמֹו ָמִריר, ַאַחר־ָּכְך ָאְכלּו ָּכֵבד ָחתּוְך ִעם ֵּביִצים, ּוְלַבּסֹוף ִמין 
ְׁשֹלֶׁשת  ִּכי  לֹוַמר,  ָרִגיל  ּפֹוִלי  ִמּׁשְ 'ַהָּסָבא'  ָהָיה  ֲחַמְצַמץ.  ֶׁשַּטְעמֹו  ְּבחֶֹמץ  ָּבָׂשר  ִמְּמַרק  ֶהָעׂשּוי  ַמֲאָכל 
ַהַּמֲאָכִלים ַהָּללּו ְמַרְּמִזים ִליהּוִדי ֵּכיַצד ְלִהְתַנֵהג. 'ֶּבעט ֶעְרַלאְך' - ִהְתַּפֵּלל ִּבְתִמימּות, ַעל־ֵׁשם ַהְּבָצִלים 
ַהָּכֵבד  ַעל־ֵׁשם  ִּבְתִמימּות,  ְּבַחֶּייָך  ִהְתַנֵהג   - ֶעהְרַלאְך'  'ֶלעּב  ִּביֶטעְרַלאְך(,  ְּבִייִדיׁש:  )ָמִריר  ַהְּמִריִרים 
ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך, ַעל־ֵׁשם  - ָּתִמים  'ַזיי ֶעהְרַלאְך'  ּוְלַבּסֹוף  ְּבִייִדיׁש: ֶלעֶּבעְרַלאְך(,  ְקַטִּנים  )ְּכֵבִדים 

ְמַרק ַהָּבָׂשר ֶהָחמּוץ, )ֲחַמְצַמץ ְּבִייִדיׁש ַזְייֶעְרַלאְך(...

בס"ד

ֱאֹלֶקיָך".  ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  ַּבּתֹוָרה:  ִנְצַטּוִינּו 
ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵלל ִמְצָוה זֹו ְּכַאְזָהָרה ּכֹוֶלֶלת ֶׁשל ִמְצֹות 
ַּתְרַי"ג  ֵּבין  אֹוָתּה  מֹוֶנה  ָהַרְמַּב"ן  אּוָלם  ַהּתֹוָרה, 
ִיְתָּבַרְך,  ה'  ִעם  ָּתִמים  "ִלְהיֹות  ּוְמָבֲאָרּה:  ַהִּמְצוֹות, 
ֶּבֱאֶמת,  ּבֹו  ּוְלַהֲאִמין  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְלָבֵבנּו  ֶׁשְּנַיֵחד 
ִיְתָּבַרְך.  ֵמִאּתֹו  ָּבעֹוָלם  ַהַּנֲעִׂשים  ֶׁשָּכל־ַהְּדָבִרים 
ֵליַדע  ְוִכּשּׁוף  ָׁשַמִים  הֹוְבֵרי  ֵאּלּו  ַאַחר  ַנְחקֹר  ְוֹלא 
ַהִּמְצָוה,  ַטַעם  ַעל  ְּדָבִרים".  ּוְׁשָאר  ֲעִתידֹות  ֵמֶהם 
ְוַנֲאִמין  ְלָבֵבנּו ֵאָליו ְלַבּדֹו,  ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ן: "ֶׁשְּנַיֵחד 
ָּכל־ ֲאִמַּתת  ַהּיֹוֵדַע  ְוהּוא  ּכֹל  עֹוֶׂשה  ְלַבד  ֶׁשהּוא 
ָּתִמים  ִּכי  ָהֲעִתידֹות...  ִנְדרֹׁש  ְלַבּדֹו  ּוִמֶּמּנּו  ָעִתיד, 
ֵלם ַּבָּדָבר, ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום מּום ְוׁשּום ֶחְסרֹון,  הּוא ַהּׁשָ
ְּגדֹוָלה,  ַמֲעָלה  ִהיא  ַהְּתִמימּות  ֲעֵׂשה".  ִמְצַות  ְוזֹו 
ֶׁשֵּכן נַֹח ִהְׁשַּתַּבח ִּבְהיֹותֹו "ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים", ְוִהיא 
ֶאת־ָּכל־ עֹוֶׂשה  ֶׁשָהָאָדם  ֵלמּות,  ַהּׁשְ ֶאת  ּכֹוֶלֶלת 
ִלְפֵני  ַעְצִמי  ִּבּטּול  ְוַגם  ָהְראּוָיה,  ֵלמּות  ַּבּׁשְ ַהִּמְצֹות 
ַהָּקָּב"ה ִמּתֹוְך ְּתִמימּות ֵלב ַוֲעָנָוה. ְוִעַּקר ַהְּתִמימּות 
ִהיא ָהֱאמּוָנה ַהְּפׁשּוָטה ְּבַהְנָהַגת ַהּבֹוֵרא ּוִבּטּול ָּכל 
ַּבה'.  ֻמְחָלט  ִּבָּטחֹון  ִמּתֹוְך  ְוַהְּסֵפקֹות,  ַהֶחְׁשּבֹונֹות 
ַהֵּבאּור ָהֲאִמִּתי ֶׁשל 'ָּתִמים' הּוא ָאָדם ָיָׁשר ְוֶנֱאָמן, 
ְּפָגם,  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ָׁשֵלם  ָוזְֹך,  ְּבטַֹהר  ֶאת־קֹונֹו  ֶׁשעֹוֵבד 
ְּכמֹו ָקְרָּבן ֶׁשֵאין ּבֹו מּום. ְּבָטעּות ִנְרֶאה, ִּכי ַהָּתִמים 
ְלַרּמֹותֹו  ְוֶאְפָׁשר  ְלָכל־ָּדָבר,  ַהַּמֲאִמין  ֶּפִתי  הּוא 
ְּבָנֵקל, ְוַלֲאִמּתֹו ֶׁשל־ָּדָבר ַהָּתִמים הּוא ָחָכם ֻמְפָלג, 
ֶׁשְּלַקֵּים  אֹוֵמר,  ָהָיה  ֵמרֹוְּפִׁשיץ  ַנְפָּתִלי  ֶׁשַרִּבי  ְּכִפי 
ָחָכם  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ֱאֹלֶקיָך"  ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים 
ָּגדֹול. ְוֵכן ָאַמר ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֶׁשַרק ְּבִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת 
ְּבַאֲהָבה,  ָּכל־ָּדָבר  ַהְמַקֵּבל  ָּתִמים  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ה' 
ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ּוַמָּתן  א  ּוְבַמּׂשָ ָממֹונֹות  ְּבִעְנְיֵני  ֲאָבל 

ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְּבִפְקחּות ְלַצד יֶֹׁשר ְוֶנֱאָמנּות.

ׁשׁׁ שָ שֻמְדָגשֻמְדגֻמְדגֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשֻמְדָגשֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ ָ
ח חָ ָבחָ בֻ בֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ ָבחֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ חֻ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ ָ בְמֻשבְמשְמשְמׁשׁׁ בֻ בְמֻשבְמֻשבְמֻשבֻ בֻ בְמֻשבֻ ֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ׁשְֹפִטים

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ָּתִמים ִּתְהֶיה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ַאֲחֵרי ָּכל־ַהָחְכמֹות, ָצִריְך ְלַהְׁשִליְך 
ֶאת־ָּכל־ַהָחְכמֹות ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ִּבְתִמימּות, 

ִּבְפִׁשיטּות ְּגמּוָרה ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות. 
ְוזֹו ִהיא ַהָחְכָמה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּבָכל־ַהָחְכמֹות, 

ִלְבִלי ִלְהיֹות ָחָכם ְּכָלל.
)ליקוטי מוהר"ן(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל לָ לָ לִנְמָשלִנְמשִנְמשִנְמׁשָׁׁ לָ לִנְמָשלִנְמָשלִנְמָשלָ לָ לִנְמָשלָ ָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ִעָּמּה  ֶׁשֵּיׁש  ְיֵתָרה  ְּתִמימּות  ַהַּמִים,  ׁשֹוֵאב  ַּפְיְטל  ָהָיה  ָּגדֹול  ָּתִמים 
ַהָּנָהר  ִמֵּמי  ַהַּמִים  ִּבְׁשִאיַבת  ֶאת־ְמַלאְכּתֹו  ְוָהֱאִוילּות.  ִמן־ַהִּסְכלּות 
ִּבְקִביעּות  ָהָיה ֵמִביא  ְולּוֵלא  ְּביֹומֹו,  ִמֵּדי יֹום  ַלְּכָפר, ָעָׂשה  ֶׁשְּבָסמּוְך 
ֶאת־ַהַּמִים ַהְיָקִרים ֶאל ָּבֵּתי ְּבֵני ַהְּכָפר, ּדֹוֶמה ָהָיה ֶׁשֻּכָּלם ָהיּו ּגֹוְוִעים 
ְוָיְדעּו ֶׁשהּוא  ַּפְיְטל ַהָּתִמים,  ֻּכָּלם ָאֲהבּו ֶאת  ֵמיָמיו.  ְּבֶהְעֵּדר  ַּבָּצָמא 
ָהיּו  ַאְך  ֶׁשּלֹו,  ֶׁשֵאיָנּה  ְּפרּוָטה  נֹוֵטל  ֹלא  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ְוָיָׁשר  ָּכֵׁשר  ִאיׁש 
ַהְיֵתָרה.  ִמְּתִמימּותֹו  ּוְלִהְתלֹוֵצץ  ַעל־ֶחְׁשּבֹונֹו  ְלִהְתַּבֵּדַח  ֶׁשָאֲהבּו  ַּגם 
ֶאת־ ְמַדִּמים  ְּכֶׁשֵהם  ֶׁשל־ֶהֶבל,  ְׁשֵאלֹות  אֹותֹו  ִלְׁשאֹל  ָהיּו  ְרִגיִלים 

ְּכִעְנָיִנים ֲחׁשּוִבים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל־עֹוָלם, ּוַפְיְטל ָהָיה  ַהְּדָבִרים 
ֵאלֹות ְוחֹוֵכְך ֶאת־ִמְצחֹו ִּבְמבּוָכה ְּבתּורֹו  ִמְתַיֵחס ִּבְרִצינּות ְמֵלָאה ַלּׁשְ
ַהַּמִים  ׁשֹוֵאב  ֶׁשל  ִּבְׁשֵכנּותֹו  ֶאת־ַהַּדַעת.  ַהְּמִניחֹות  ִּפְתרֹונֹות  ַאַחר 
ִהְתּגֹוֵרר ִאיׁש ֶאָחד ֶּבן־ְּבִלַּיַעל, ֶׁשֹּלא ָהַלְך ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ְוִהְרִויַח ֶאת־
ַּכְסּפֹו ְּבָעְרָמה. ִמּדֹוָתיו ָהיּו ֻמְׁשָחתֹות ּוְמסָֹאבֹות, ְוָׁשָעה ֶׁשל קַֹרת־
רּוַח ָהְיָתה ּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ּפֹוֵגׁש ֶאת ׁשֹוֵאב ַהַּמִים, ְולֹוֵעג ִלְתִמימּותֹו. 
ַאְרָצה.  תֹו  קֹומַָ ְמלֹוא  ְוָנַפל  ֶּבֶאֶבן,  ְּבַדְרּכֹו  ַּפְיְטל  ִנְתַקל  ֶאָחד,  יֹום 
ְוהּוא  ְּבַתְחִּתיתֹו,  ִנְסַּדק  ַהְּדָלִיים  ַאַחד  ִּכי  ִּגָּלה  ִמְּנִפיָלתֹו,  ְּכֶׁשָּקם 
ֶנֱאַלץ ָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ְּכֵדי ְלַתְּקנֹו. "ַמּדּוַע ָחַזְרָּת ַהַּבְיָתה ְּבעֹוד ַהַחָּמה 
ָּבָרִקיַע"? ְׁשָאלֹו ְׁשֵכנֹו ֶּבן־ַהְּבִלַּיַעל, ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ַּפְיְטל ׁשֹוֵאב ַהַּמִים 
ָׁשב ְלֵביתֹו. "ַהְּדִלי ִנְסַּדק" ָאַמר ַהּשֹׁוֵאב, ְוִנְכַנס ֶאל־ֲחֵצרֹו ְּכֵדי ְלַתְּקנֹו. 
ֵכן ַהֻּמְׁשָחת, ּוְלַאַחר ֶרַגע ֵהִקיׁש  ִחּיּוְך ַעְרמּוִמי ָעָלה ְּבָזִוית ִּפיו ֶׁשל ַהּׁשָ
ַקּלֹות ַעל ַׁשַער ֶחְצרֹו ֶׁשל ַּפְיְטל. "ֲאִני ָזקּוק ְּבַבָּקָׁשה ִלְקָעָרה ְּגדֹוָלה 
ְּכֵדי ְלַעְרֵּבב ָּבּה ְּדַבר ַמֲאָכל ָּכְלֶׁשהּו". ַּפְיְטל ֹלא ָחַׁשד ִּבְמאּום, ִנְכַנס 

ֶאל ִמְטַּבח ֵּביתֹו ְוהֹוִׁשיט ִלְׁשֵכנֹו ַקֲעַרת ֵעץ ְּגדֹוָלה. 
ָעְברּו יֹוַמִים, ּוְלֵעת ֶעֶרב, ְּכֶׁשַּפְיְטל ָׁשב ְלֵביתֹו ְּכֶׁשהּוא ָּתׁשּוׁש ֵמֲעַמל 
ִלי  ֶׁשִהְׁשַאְלָּת  ַהְּקָעָרה  ְלָך  "ִהֵּנה  ַּדְלּתֹו.  ְּבֶפַתח  ֵכן  ַהּׁשָ הֹוִפיַע  יֹומֹו, 
ִלְפֵני יֹוַמִים", ַאְך ְלַהְפָּתָעתֹו ֶׁשל ַּפְיְטל, ִהִּגיׁש לֹו ְׁשֵכנֹו ְׁשֵּתי ְקָערֹות, 
ִמֶּמָּנה  ְקַטָּנה  ִנָּיה  ְוַהּׁשְ לֹו,  ִהְׁשִאיל  אֹוָתּה  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּקָעָרה  ָהַאַחת 
ִהְתַּפֵּלא  ֶּזה"?  "ַמה  ְּבִצְבָעּה.  ַהְּגדֹוָלה  ַלְּקָעָרה  ּדֹוָמה  ַאְך  ְּבַהְרֵּבה, 
ֵכן ָעָנה, ְּכֶׁשִחּיּוְך ְזדֹוִני ְמַדְגֵּדג ֶאת ִּפּנֹות ְׂשָפָתיו: "ָקָרה ְלָך  ַּפְיְטל, ְוַהּׁשָ
ֵנס ָּגדֹול! ַהְּקָעָרה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּנַטְלִּתי ִמְּמָך, ָעְמָדה ַעל ֲארֹון ֵּביִתי ֵמָאז 
ִּכי  ִלְראֹות  ֻהְפַּתְעִּתי  ְלָך,  ְלַהֲחִזיָרּה  ְּכֶׁשָּבאִתי  ְוַהּיֹום  ִמְּמָך,  ְנַטְלִּתיָה 
ַהְּקָעָרה ָיְלָדה ְקָעָרה נֹוֶסֶפת, ְקַטָּנה ִמֶּמָּנה. ּוִמֵּכיָון ֶׁשִאיׁש ָיָׁשר ֲאִני, 
ָּבאִתי ְלַהֲחִזיר ְלָך ֶאת ְקָעָרְתָך ְוֶאת ַהְּקָעָרה ַהְּקַטָּנה ֶׁשָּיְצָאה ִמֶּמָּנה". 
ָסָכל ָּגדֹול ָהָיה ַּפְיְטל, אּוָלם ַּגם ְלֶפִתי ָּכמֹוהּו ָהָיה ַהָּדָבר ִנְרֶאה ְמֻגָחְך. 
ָחַׁשב  נֹוֶסֶפת"?  ְקָעָרה  יֹוֶלֶדת  ֶׁשְּקָעָרה  ָּכזֹו  ּתֹוָפָעה  ַעל  ָׁשַמע  "ִמי 
ֵכן עֹוֵמד ַעל־ֶׁשּלֹו ְּבַעְקָׁשנּות, ּוְמָמֵאן ִלּטֹל  ְּבִלּבֹו, ַאְך ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשַהּׁשָ
ָחַׁשב  ִּבְכָלל"?  ִלי  ִאְכַּפת  "ָמה  ָׁשַתק.  ַהְּקַטָּנה,  ַהְּקָעָרה  ַּבֲחָזָרה ֶאת 
ֵכן ֶׁשִּלי הּוא ִטֵּפׁש ּכֹה ָּגדֹול, ֶׁשַּמֲעִניק ִלי ְּבִחָּנם  ַּפְיְטל ְּבִלּבֹו, "ִאם ַהּׁשָ
ִמֶּמּנּו"? הֹוָדה ֵאפֹוא ׁשֹוֵאב  ָלָּמה ֶׁשֹּלא ֶאּטֹל אֹוָתּה  נֹוֶסֶפת,  ְקָעָרה 
ְוֶנֱאָמנּותֹו  ַיְׁשרּותֹו  ַעל  ַהֲעָרָכתֹו  ֶאת  ְּבָפָניו  ְוִהִּביַע  ִלְׁשֵכנֹו,  ַהַּמִים 
ָהַעז  ַהְּצחֹוק  ֶאת  ִלְכֹלא  ֵכן  ֶׁשל־ַהּׁשָ ְּבָידֹו  ָעָלה  ַרב,  ְּבקִֹׁשי  ַהְּגדֹוָלה. 
ֻּפְרָקן  ָנַתן  ְלֵביתֹו  ב  ְּכֶׁשּׁשָ ְוַרק  ִלְפרֹץ ַהחּוָצה,  ְוִאֵּים  ִּבְגרֹונֹו  ֶׁשִחְלֵחל 

ְלִרְגׁשֹוָתיו ְוָצַחק ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ַעל־ִמְׁשַּבּתֹו ֶׁשל ְׁשֵכנֹו ַהָּסָכל. 
ֶׁשל  ַּדְלּתֹו  ַעל  ָהַרַּמאי  ֵכן  ַהּׁשָ ִהְתַּדֵּפק  ְוׁשּוב  ָיִמים,  ְׁשבּוַעִים  ָעְברּו 
ַּפְיְטל, ְוַהַּפַעם ִּבֵּקׁש ִלְׁשאֹל ִמֶּמּנּו ִּכֵּסא ֵעץ. ַּפְיְטל ַנֲעָנה ַּבֲאִדיבּות, 

ַהָּגדֹול  ַהִּכֵּסא  ְּכֶׁשְּבָידֹו  ִמְסָּפר  ָיִמים  ְלַאַחר  ֵכן  ַהּׁשָ ָׁשב  ְוִלְפִליָאתֹו 
ּדֹוֶמה  ַאְך  ְוָנמּוְך,  ָקָטן  נֹוָסף,  ִּכֵּסא  ִנָּיה  ַהּׁשְ ּוְבָידֹו  לֹו,  ִהְׁשִאיל  אֹותֹו 
ֵכן  ְלַהְפִליא ַלִּכֵּסא ַהָּגדֹול. "ַמה ֶּזה"? ָּתָהה ַּפְיְטל ְּבקֹול, ְוׁשּוב ִסֵּפר ַהּׁשָ
ִלְפִליָאתֹו, ִּכי ְּבאַֹרח ֶּפֶלא ָיַלד ַהִּכֵּסא ַהָּגדֹול ִּכֵּסא נֹוָסף ְּבִאיׁשֹון ַלִיל, 
ְו'ֲהֵרי הּוא ְלָפֶניָך'. ָמַׁשְך ַּפְיְטל ִּבְכֵתָפיו, ּוְבִלּבֹו ִרֵחם ַעל ְׁשֵכנֹו ַהִּמְסֵּכן, 

ֶׁשַּדְעּתֹו ִהְתַּבְּלָעה ָעָליו ַעד ְּכֵדי ָּכְך, ַאְך ֹלא ָאַמר ִמָּלה. 
ֶאל  ִהִּגיַע ׁשּוב  ֵכן  ַהּׁשָ ַּכֲאֶׁשר  ָיִמים,  ַּכָּמה  ֶׁשְּלַאַחר  ֵאפֹוא,  ֶּפֶלא  ֹלא 
ָּבֶהם  ֶׁשּלֹו,  ַהֶּכֶסף  ָּפמֹוטֹות  זּוג  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ִּבֵּקׁש  ְוַהַּפַעם  ַּפְיְטל, 
ֵלב.  ְּבֵחֶפץ  ַּפְיְטל  ִהְסִּכים  ָּבת,  ַהּׁשַ ֵנרֹות  ֶאת  ַרְעָיתֹו  ַמְדִליָקה 
ְלַבל  ֵכן, ִמְתַאֵּפק ְּבכַֹח  ַהּׁשָ ְלַבְּקֵרִני", ָאַמר  ָּבִאים  ִנְכָּבִדים  "אֹוְרִחים 
ִיְפרֹץ ְּבכַֹח ֶאל מּול ְׁשֵכנֹו ַהָּתם, "ּוְכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת־ָהאֹוְרִחים, ְמַבֵּקׁש 
ַּפְיְטל  ִּבְזִריזּות ַרָּבה, ָאץ  ֲאִני ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָפמֹוטֹות ַהֶּכֶסף ֶׁשָּלֶכם". 
ַעל־ִלּבֹו,  עֹוָלה  ְּכמּוָסה  ְּכֶׁשִּתְקָוה  ֵמָהָארֹון,  ַהָּפמֹוטֹות  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ר ְּבזּוג נֹוָסף ֶׁשל  ֶׁשָּמא ַּגם ַהַּפַעם ִיְתַרֵחׁש ַהֵּנס ַהִּפְלִאי, ְוהּוא ִיְתַעּׁשֵ
ִּכי  ְלֶחְרָּדתֹו  רֹוֶאה  ּוַפְיְטל  יֹוַמִים,  ָעְברּו  יֹום,  ָעַבר  ְקַטִּנים.  ָּפמֹוטֹות 
ָהַלְך  בּוַע  ַהּׁשָ ַהְיָקִרים.  ַהָּפמֹוטֹות  ֶאת  לֹו  ְלָהִׁשיב  ַמִּגיַע  ֵאינֹו  ֵכן  ַהּׁשָ
ָּבת ָהְלָכה ְוִהְתָקְרָבה. ֹלא נֹוְתָרה ְּבָידֹו ֶׁשל ַּפְיְטל ַהְּבֵרָרה,  ְוָחַלף, ְוַהּׁשַ
ּוְבקֶֹצר רּוַח ָּפָנה ֶאל ְׁשֵכנֹו ְוָדַרׁש ְלַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהָּפמֹוטֹות. "ַצר 
ֵכן, ְּכֶׁשַעל־ָּפָניו ְנסּוָכה  ר ְלָך ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ָהֲאֻיָּמה", ָאַמר ַהּׁשָ ִלי ְלַבּׂשֵ
ֶׁשְּלָך,  ַהְיָקִרים  ַהָּפמֹוטֹות  "ֲאָבל  ְוֵאֶבל,  ַעְצבּות  ֶׁשל  ְמֻזֶּיֶפת  ֲאֶרֶׁשת 
ְוָחרֹון  ַזַעם  ְלָך".  ְּלָהִׁשיב  ַמה  ֵאפֹוא  ִלי  ְוֵאין  ַהַּצַער,  ְלַמְרֵּבה  ֵמתּו, 
ֵהִציפּו ֶאת־ָּפָניו ֶׁשל־ַּפְיְטל, ְוהּוא ֵהֵחל ִלְזעֹק ָחָמס: "ְוִכי ֶּפִתי ָוַבַער ֲאִני 
ֶׁשַאָּתה חֹוֵמד ִעִּמי ָלצֹון? ִמי ָׁשַמע ַעל ָּפמֹוטֹות ֶׁשְּמֻסָּגִלים ָלמּות? 
ֶלָעָפר"?  ְוסֹופֹו  ֵמָעָפר  ֶׁשְּיסֹודֹו  ָלָאָדם  ְּכמֹו  ָלֶהם  ְוגּוף  ְנָׁשָמה  ַהִאם 
ָהַעְרמּוִמי,  ֵכן  ַהּׁשָ ֶׁשל  ֵמַעל־ָּפָניו  ִּבן־ֶרַגע  ֶנֶעְלָמה  ָהַעְצבּות  ֲאֶרֶׁשת 
ְוַתְחֶּתיָה הֹוִפיָעה ֲאֶרֶׁשת ֶרַׁשע ּוִמְרָמה. "ַמּדּוַע ִנְזַּכְרָּת ִלְׁשאֹל זֹאת 
ָיְלָדה ְקָעָרה נֹוֶסֶפת, ֹלא  ַרק ַעְכָׁשו? ֲהֵרי ְּכֶׁשִּסַּפְרִּתי ְלָך ֶׁשַהְּקָעָרה 
ָׁשַאְלָּת אֹוִתי ֵאיְך ַהָּדָבר ִיָּתֵכן, ּוְכֶׁשֵהֵבאִתי ְלָך ִּכֵּסא נֹוָסף, ֹלא ָצַעְקָּת 
ָחָמס  זֹוֵעק  ַאָּתה  ַעְכָׁשו  ַמּדּוַע  ִאם־ֵּכן  ֶאְפָׁשִרי,  ִּבְלִּתי  ֶׁשַהָּדָבר  ָעַלי 
ְותֹוֵבַע ִמֶּמִּני ֶאת ַהָּפמֹוטֹות ֶׁש'ֵּמתּו'"? "ִאם ִמְּקָעָרה ּוִמִּכֵּסא ְיכֹוִלים 
ֵכן  ַהּׁשָ ָאַמר  ַּגם ָלמּות",  ְיכֹוִלים  ֲאַזי ָּפמֹוִטים  נֹוָסִפים,  ֵּכִלים  ָלֵצאת 

ְוהֹוִתיר ֶאת ַּפְיְטל ַהִּמְסֵּכן ָהמּום ּוְפעּור־ֶּפה.

ַהִּנְמָׁשל
ָלָאָדם  ְלַהְמִׁשיל  ְּכֵדי  ִמֻּדְּבָנא  ַהַּמִּגיד  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ַּכָּמה ָערּום הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע, ַהְמַנֶּסה ָּכל־ָהֵעת ְלַהְכִׁשיל ֶאת־ָהָאָדם 
ּוְלַהִּפילֹו ְּבַפח יֹוְקִׁשים. ְלִעִּתים, ַּכֲאֶׁשר ָּבָאה ִמְצָוה ְלָיָדיו ֶׁשל־ָהָאָדם, 
ְמַפֵּתהּו ַהֵּיֶצר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֵעֶבר ְלִמָּדָתּה ּוְמִסיֵתהּו ְלַהְפִריז ָּבּה יֹוֵתר 
ְוַהִּכֵּסא  ַעל־ַהְּקָערֹות  ְּדָבִרים  ֶׁשָּבָדה  ַרַּמאי  ָׁשַכן  ְּכאֹותֹו  ֵמָהָראּוי, 
ֲחׁשּוָבה  ִמְצָוה  ָּבָאה  ַּכֲאֶׁשר  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ַאְך  נֹוָסִפים.  ֵּכִלים  ֶׁשָּיְלדּו 
ְלָיָדיו ֶׁשל־ָהָאָדם, ַמֲחִליׁשֹו ַהֵּיֶצר ְונֹוֵסְך ּבֹו ֲעֵיפּות, ַעד ֶׁשהּוא ַמְפִסיד 
ְלַקֵּים  ְלָכְך  ְוָהֵעָצה  ֶׁש'ֵּמתּו'.  ָּפמֹוִטים  ְּכאֹוָתם  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ָּכִליל 
"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך", ֹלא ַלֲחקֹר ְמאּוָמה, ֶאָּלא ַלֲעבֹד ֶאת ה' 
ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים, ּוְלַקֵּים ֶאת־ָּכל־ְּדָבָריו ְּבִלי ֶחְׁשּבֹונֹות, ּוִמְּבִלי ִלְפנֹות 

ֶאל ַּתְחּבּולֹוָתיו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ַּבה'.
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• ִמְצַות "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך" ִהיא ִמְצָוה ַהּכֹוֶלֶלת 
"ַאְׁשֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ַהּתֹוָרה,  ְּבַדְרֵכי  ָלֶלֶכת  ָּכל־ַהִּמְצֹות 

ְתִמיֵמי־ָדֶרְך". )שיטת הרמב"ם(

ַאַחר  ַּתְחקֹר  ְוֹלא  לֹו,  ּוְתַצֶּפה  ִּבְתִמימּות  ִעּמֹו  ִהְתַהֵּלְך   •

ָּיבֹוא ָעֶליָך, ַקֵּבל ִּבְתִמימּות, ְוָאז  ָהֲעִתידֹות, ֶאָּלא ָּכל־ַמה־ּׁשֶ
ִּתְהֶיה ִעּמֹו ּוְלֶחְלקֹו. )רש"י(

• ִמַּנִין ֶׁשֵאין ׁשֹוֲאִלים ְּבַכְלִּדִּיים )חֹוִזים ַּבּכֹוָכִבים(? ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך". )מסכת פסחים(

ֶׁשְּיֵהא  ַאֶּתם  ְמַבְקִׁשים  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָאַמר  ָּכְך   •

ָיָפה  ֶׁשַהְּתִמימּות  ַאְבָרָהם,  ִמַּדת  ִּתְפׂשּו  ִעָּמֶכם?  ַהָּקָּב"ה 
ֱאֹלֶקיָך",  ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקָּב"ה,  ִלְפֵני 
ְותֹוָרתֹו  ָּפֳעלֹו",  ָּתִמים  "ַהּצּור  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּתִמים  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 
ְּתִמיָמה ֶׁשֶּנֱאַמר "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה". ָאַמר ָּדִוד, הֹוִאיל ְוָכְך 
ַהְּתִמימּות ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, ַאף ֲאִני ּפֹוֵתַח ּוְמַקְּלסֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי־ָדֶרְך". )מדרש שוחר טוב(

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבּגֹוָרלֹות,  ְוֹלא  ַּבּכֹוָכִבים  ְּבחֹוִזים  ׁשֹוֲאִלים  ֵאין   •
ִלְׁשאֹל  ֶׁשָאסּור  ְוָכל־ֶׁשֵּכן  ֱאֹלֶקיָך",  ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים 

ִפים. )שולחן ערוך( ַּבּקֹוְסִמים ּוַבְּמַנֲחִׁשים ּוַבְּמַכּׁשְ

• ָאסּור ְלַנֵחׁש ְּבִנחּוֵׁשי ַהּגֹוִיים, ְּכגֹון ֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים הֹוִאיל 
ְוָנְפָלה ִּפּתֹו ִמִּפיו אֹו ַמְקלֹו ִמָּידֹו, ֵאינֹו הֹוֵלְך ְלָמקֹום ְּפלֹוִני 
ְועֹוֵבר  ֶהֶבל,  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא  ֶזה  ְוֵאין  ַיְצִליַח,  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ַהּיֹום 

ַעל־ָהִאּסּור ֶׁשל "ֹלא ְתַנֲחׁשּו". )שם(

ֶאָּלא  ֵאיָנם  ִנחּוׁש,  ִמּשּׁום  ָהֲאסּוִרים  ָּכל־ַהְּדָבִרים  ַאְך   •
ִּפּתֹו,  ָנְפָלה  ְּכמֹו  ְוִהָּגיֹון,  ַטַעם  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַהְּדָבִרים  ַּדְוָקא 
אֹו ִהְפִסיקֹו ָחתּול ְוַכּדֹוֶמה, ֲאָבל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ָּדָבר 
ַמִים ְמַעְּכִבים  ְמֻסָּים אֹו ָלֶלֶכת ְלָמקֹום ְּפלֹוִני, ְוָחׁש ֶׁשִּמן־ַהּׁשָ
אֹותֹו ְורֹוֶאה ֶׁשֶּיׁש לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות ִמָּכְך, ֻמָּתר לֹו ְלִהָּמַנע 

ִמָּכְך ַּבֲעבּור ֶזה. )שו"ת אז נדברו(

• ָּכל ַהִּנחּוִׁשים ְוַהִּכּשּׁוִפים, ֻּכָּלם ִּדְבֵרי ֶׁשֶקר ְוָכָזב ֵהם, ְוֵאין 
ַּבֲהָבִלים  ְלִהָּמֵׁשְך  ְמֻחָּכִמים  ֲחָכִמים  ֶׁשֵהם  ְלִיְׂשָרֵאל  ָראּוי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבֶהם,  ּתֹוֶעֶלת  ֶׁשֵּיׁש  ַעל־ֵלב  ְלַהֲעלֹות  ְוֹלא  ֵאּלּו 
ַהַּמֲאִמין  ְוָכל  ְּבִיְׂשָרֵאל".  ְוֹלא־ֶקֶסם  ְּבַיֲעקֹב  ֹלא־ַנַחׁש  "ִּכי 
ב ְּבִלּבֹו ֶׁשֵהן ֱאֶמת ְוִדְבֵרי  ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן, ּוְמַחּׁשֵ
ִמן־ַהְּסָכִלים  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ֲאָסָרָתן,  ַהּתֹוָרה  ֲאָבל  ָחְכָמה 
ּוְמֻחְּסֵרי ַהַּדַעת. ֲאָבל ַּבֲעֵלי ַהָחְכָמה ּוְתִמיֵמי ַהַּדַעת, ֵיְדעּו 
ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ֶׁשָּכל־ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ֶׁשָאְסָרה ּתֹוָרה, ֵאיָנם 
ָּבֶהן ַחְסֵרי ַהַּדַעת  ְוֶהֶבל ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ִּדְבֵרי ָחְכָמה ֶאָּלא ּתֹהּו 

ְוָנְטׁשּו ָּכל ַּדְרֵכי ָהֱאֶמת ִּבְגָלָלן, ּוִמְּפֵני ֶזה ָאְמָרה ּתֹוָרה ַעל־
ָּכל־ֵאּלּו ַהֲהָבִלים "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך". )הרמב"ם(

ַהְּמסּוִרים  ִמְנָהִגים  ְוֵהם  טֹוב  ְלִסָּמן  ֶׁשעֹוִׂשים  ְּדָבִרים   •
ֵאֶצל ִמְׁשָּפחֹות ׁשֹונֹות, ֵאין ִאּסּור ְלַהְקִּפיד ֲעֵליֶהם, ִמְּפֵני 

ֶׁשעֹוִׂשים זֹאת ַרק ְלִסָּמן טֹוב. )שו"ת רב פעלים(

• ְּכֶׁשרֹוֶצה ָאָדם ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ְמֻסָּים, ּוְמֻסָּפק ִאם ַלֲעׂשֹותֹו 
ְוִלְראֹות  ַאְקָרִאי,  ְּבַדף  ְוִלְפּתַֹח  ַּתַּנ"ְך  ָלַקַחת  ֻמָּתר  אֹו ֹלא, 
ָּבֶזה  ְוֵאין  ַעל־ִּפיו,  ְוִלְפעֹל  ַהַּדף  ְּברֹאׁש  ִנְמָצא  ָּפסּוק  ֵאיֶזה 

ִאּסּור ֶׁשל ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבּתֹוָרה אֹו ֶׁשל ַמֲעֶׂשה ִנחּוׁש. )החיד"א(

ִמָּכל־ ְלִהְתַרֵחק  ָּבֶזה  ֻהְזַהְרנּו   - ֵתֵלכּו"  "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא   •
ִמן  ֶׁשֵאיָנם  ְוַהְּקֵמִעים,  ַהְּלָחִׁשים  ּוֵמֶהם  ָהֱאמִֹרי,  ַּדְרֵכי 

ַהֻּמְמֶחה ִלְרפּוָאה. )רבנו יונה(

ִיַּקח  ֲאֶׁשר  ֵאיֶזה  ֶׁשֵּיַדע  ֲחלֹום,  ֵאלֹות  ִמּׁשְ ָאָדם  ִיָּמַנע   •
ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֹלא,  אֹו  ַיְצִליַח  ָּדָבר  ּוְבֵאיֶזה 
ה' ֱאֹלֶקיָך". ִּכי ְלַבּסֹוף ֹלא ְּתֵהא לֹו ַּתָּקָנה, ִּכי ַּכָּמה ָׁשֲאלּו 
ְוֵאין  ַזְרָעם,  ָנְפלּו ְּבחִֹלי ַרע אֹו  ְוִנַּדְלְּדלּו אֹו ֵהִמירּו ָּדת, אֹו 

טֹוב ָלָאָדם ֶאָּלא ְלִהְתַּפֵּלל ַלָּקָּב"ה. )ספר חסידים(

• ִאם יֹאַמר ְלָך ָחָכם ֶאָחד אֹו ָנְכִרי אֹו ִיְׂשָרֵאל, 'ֶאְכּתֹב ְלָך 
ִרים',  ָקֵמַע ְּכֶנֶגד ֵהֵחן אֹו ְּכֶנֶגד ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ְּדָבֶריָך ִּבְפֵני ַהּׂשָ
ר', ָלא  ֶאּנּו ָעֶליָך ִּתְתַעּׁשֵ אֹו ִאם ָאַמר 'ֶאֶּתן ְלָך ָּדָבר ֶׁשִּתּׂשָ
ִמַּבְעָיא ְּבַׁשָּבת ֶׁשָאסּור ָלֵׂשאת ְלִפי ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁשָּבת, ֶאָּלא 
ֶאּנּו ָעָליו, ִמְּפֵני ֶׁשּבֹוֵטַח ְּבאֹוָתן ֲהָבִלים,  ֲאִפּלּו ַּבחֹל ֹלא ִיּׂשָ
ֵען" ּוְכִתיב "ָּתִמים ִּתְהֶיה". )שם( ְוָאְמרּו "ְוֶאל־ִּביָנְתָך ַאל־ִּתּׁשָ

ִהְתַחְּזקּות  ְּבִעְנְיֵני  ַרק  ִהיא  ִּתְהֶיה",  "ָּתִמים  ִמְצַות   •
ָהֱאמּוָנה ַּבה' ִיְתָּבַרְך ְוַהִּבָּטחֹון ְּבַהְנָהָגתֹו - 'ִעם' ה' ֱאֹלֶקיָך. 
ָהָאָדם  ָצִריְך  ְלִעִּתים  ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ּוַמָּתן  א  ְּבַמּׂשָ אּוָלם 
ִיָּכֵׁשל ִּביֵדי ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם  ְוָערּום ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ִלְהיֹות ִּפֵּקַח 
ְמִעיָדה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֵאֶצל  ָמִצינּו  ְוֵכן  ְמֻהָּגִנים. 
ַעל־ַהְּתִמימּות,  ִאיׁש  ָהָיה  אּוָלם  ָּתם",  ִאיׁש  "ְוַיֲעקֹב  ָעָליו 
ְוֵיַדע  ֶׁשּבֹו  ַהְּתִמימּות  ִמַּדת  ַעל  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶׁשָהָיה  ְּדַהְינּו 
ָאַמר  ְוָכְך  ִעֵּקׁש,  ִעם  ְלִהְתַּפֵּתל  ּוָמַתי  ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָמַתי 

ַיֲעקֹב ְלָלָבן: "ָאִחיו ֲאִני ְּבַרָּמאּות". )ה'חפץ חיים'(

• "ִמְתַהֵּלְך ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ַאְׁשֵרי ָבָניו ַאֲחָריו" – ַההֹוֵלְך ְּבֶדֶרְך 
ַהְּתִמימּות, זֹוָכה ְלָבִנים ְּכֵׁשִרים ְוִיְרֵאי ה'. )חנוך לנער(

• ְּתִמימּות ֵאיָנּה ְּתכּוָנה ִטְבִעית ִּכי ֶׁשְּמֻקָּבל ִלְסּבֹר ְּבָטעּות, 
ְּכֵדי  ַרב  ָעָמל  ֶׁשָּדרּוׁש  ַוֲחׁשּוָבה,  ֶעְליֹוָנה  ִמָּדה  ִהיא  ֶאָּלא 

ְלָרְכָׁשּה ּוְלַאְּמָצּה. )ה'לב שמחה' מגור(

• ִמְצַות "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך" ִהיא ִמְצָוה ַהּכֹוֶלֶלת 
"ַאְׁשֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ַהּתֹוָרה,  ְּבַדְרֵכי  ָלֶלֶכת  ָּכל־ַהִּמְצֹות 

ְתִמיֵמי־ָדֶרְך". )שיטת הרמב"ם(

ַאַחר  ַּתְחקֹר  ְוֹלא  לֹו,  ּוְתַצֶּפה  ִּבְתִמימּות  ִעּמֹו  ִהְתַהֵּלְך   •

ָּיבֹוא ָעֶליָך, ַקֵּבל ִּבְתִמימּות, ְוָאז  ָהֲעִתידֹות, ֶאָּלא ָּכל־ַמה־ּׁשֶ
ִּתְהֶיה ִעּמֹו ּוְלֶחְלקֹו. )רש"י(

• ִמַּנִין ֶׁשֵאין ׁשֹוֲאִלים ְּבַכְלִּדִּיים )חֹוִזים ַּבּכֹוָכִבים(? ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך". )מסכת פסחים(

ֶׁשְּיֵהא  ַאֶּתם  ְמַבְקִׁשים  ְלִיְׂשָרֵאל:  מֶֹׁשה  ָאַמר  ָּכְך   •

ָיָפה  ֶׁשַהְּתִמימּות  ַאְבָרָהם,  ִמַּדת  ִּתְפׂשּו  ִעָּמֶכם?  ַהָּקָּב"ה 
ֱאֹלֶקיָך",  ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּקָּב"ה,  ִלְפֵני 
ְותֹוָרתֹו  ָּפֳעלֹו",  ָּתִמים  "ַהּצּור  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּתִמים  ֶׁשהּוא  ְּכמֹו 
ְּתִמיָמה ֶׁשֶּנֱאַמר "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה". ָאַמר ָּדִוד, הֹוִאיל ְוָכְך 
ַהְּתִמימּות ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, ַאף ֲאִני ּפֹוֵתַח ּוְמַקְּלסֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי־ָדֶרְך". )מדרש שוחר טוב(

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבּגֹוָרלֹות,  ְוֹלא  ַּבּכֹוָכִבים  ְּבחֹוִזים  ׁשֹוֲאִלים  ֵאין   •
ִלְׁשאֹל  ֶׁשָאסּור  ְוָכל־ֶׁשֵּכן  ֱאֹלֶקיָך",  ה'  ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים 

ִפים. )שולחן ערוך( ַּבּקֹוְסִמים ּוַבְּמַנֲחִׁשים ּוַבְּמַכּׁשְ

• ָאסּור ְלַנֵחׁש ְּבִנחּוֵׁשי ַהּגֹוִיים, ְּכגֹון ֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים הֹוִאיל 
ְוָנְפָלה ִּפּתֹו ִמִּפיו אֹו ַמְקלֹו ִמָּידֹו, ֵאינֹו הֹוֵלְך ְלָמקֹום ְּפלֹוִני 
ְועֹוֵבר  ֶהֶבל,  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא  ֶזה  ְוֵאין  ַיְצִליַח,  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ַהּיֹום 

ַעל־ָהִאּסּור ֶׁשל "ֹלא ְתַנֲחׁשּו". )שם(

ֶאָּלא  ֵאיָנם  ִנחּוׁש,  ִמּשּׁום  ָהֲאסּוִרים  ָּכל־ַהְּדָבִרים  ַאְך   •
ִּפּתֹו,  ָנְפָלה  ְּכמֹו  ְוִהָּגיֹון,  ַטַעם  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַהְּדָבִרים  ַּדְוָקא 
אֹו ִהְפִסיקֹו ָחתּול ְוַכּדֹוֶמה, ֲאָבל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ָּדָבר 
ַמִים ְמַעְּכִבים  ְמֻסָּים אֹו ָלֶלֶכת ְלָמקֹום ְּפלֹוִני, ְוָחׁש ֶׁשִּמן־ַהּׁשָ
אֹותֹו ְורֹוֶאה ֶׁשֶּיׁש לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות ִמָּכְך, ֻמָּתר לֹו ְלִהָּמַנע 

ִמָּכְך ַּבֲעבּור ֶזה. )שו"ת אז נדברו(

• ָּכל ַהִּנחּוִׁשים ְוַהִּכּשּׁוִפים, ֻּכָּלם ִּדְבֵרי ֶׁשֶקר ְוָכָזב ֵהם, ְוֵאין 
ַּבֲהָבִלים  ְלִהָּמֵׁשְך  ְמֻחָּכִמים  ֲחָכִמים  ֶׁשֵהם  ְלִיְׂשָרֵאל  ָראּוי 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבֶהם,  ּתֹוֶעֶלת  ֶׁשֵּיׁש  ַעל־ֵלב  ְלַהֲעלֹות  ְוֹלא  ֵאּלּו 
ַהַּמֲאִמין  ְוָכל  ְּבִיְׂשָרֵאל".  ְוֹלא־ֶקֶסם  ְּבַיֲעקֹב  ֹלא־ַנַחׁש  "ִּכי 
ב ְּבִלּבֹו ֶׁשֵהן ֱאֶמת ְוִדְבֵרי  ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן, ּוְמַחּׁשֵ
ִמן־ַהְּסָכִלים  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ֲאָסָרָתן,  ַהּתֹוָרה  ֲאָבל  ָחְכָמה 
ּוְמֻחְּסֵרי ַהַּדַעת. ֲאָבל ַּבֲעֵלי ַהָחְכָמה ּוְתִמיֵמי ַהַּדַעת, ֵיְדעּו 
ִּבְרָאיֹות ְּברּורֹות ֶׁשָּכל־ֵאּלּו ַהְּדָבִרים ֶׁשָאְסָרה ּתֹוָרה, ֵאיָנם 
ָּבֶהן ַחְסֵרי ַהַּדַעת  ְוֶהֶבל ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ָּבֶהן ַחְסֵרי ַהַּדַעת ִּדְבֵרי ָחְכָמה ֶאָּלא ּתֹהּו  ְוֶהֶבל ֶׁשִּנְמְׁשכּו  ִּדְבֵרי ָחְכָמה ֶאָּלא ּתֹהּו 

ְוָנְטׁשּו ָּכל ַּדְרֵכי ָהֱאֶמת ִּבְגָלָלן, ּוִמְּפֵני ֶזה ָאְמָרה ּתֹוָרה ַעל־
ָּכל־ֵאּלּו ַהֲהָבִלים "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך". )הרמב"ם(

ַהְּמסּוִרים  ִמְנָהִגים  ְוֵהם  טֹוב  ְלִסָּמן  ֶׁשעֹוִׂשים  ְּדָבִרים   •
ֵאֶצל ִמְׁשָּפחֹות ׁשֹונֹות, ֵאין ִאּסּור ְלַהְקִּפיד ֲעֵליֶהם, ִמְּפֵני 

ֶׁשעֹוִׂשים זֹאת ַרק ְלִסָּמן טֹוב. )שו"ת רב פעלים(

• ְּכֶׁשרֹוֶצה ָאָדם ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ְמֻסָּים, ּוְמֻסָּפק ִאם ַלֲעׂשֹותֹו 
ְוִלְראֹות  ַאְקָרִאי,  ְּבַדף  ְוִלְפּתַֹח  ַּתַּנ"ְך  ָלַקַחת  ֻמָּתר  אֹו ֹלא, 
ָּבֶזה  ְוֵאין  ַעל־ִּפיו,  ְוִלְפעֹל  ַהַּדף  ְּברֹאׁש  ִנְמָצא  ָּפסּוק  ֵאיֶזה 

ִאּסּור ֶׁשל ִמְׁשַּתֵּמׁש ַּבּתֹוָרה אֹו ֶׁשל ַמֲעֶׂשה ִנחּוׁש. )החיד"א(

ִמָּכל־ ְלִהְתַרֵחק  ָּבֶזה  ֻהְזַהְרנּו   - ֵתֵלכּו"  "ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֹלא   •
ִמן  ֶׁשֵאיָנם  ְוַהְּקֵמִעים,  ַהְּלָחִׁשים  ּוֵמֶהם  ָהֱאמִֹרי,  ַּדְרֵכי 

ַהֻּמְמֶחה ִלְרפּוָאה. )רבנו יונה(

ִיַּקח  ֲאֶׁשר  ֵאיֶזה  ֶׁשֵּיַדע  ֲחלֹום,  ֵאלֹות  ִמּׁשְ ָאָדם  ִיָּמַנע   •
ִעם  ִּתְהֶיה  "ָּתִמים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֹלא,  אֹו  ַיְצִליַח  ָּדָבר  ּוְבֵאיֶזה 
ה' ֱאֹלֶקיָך". ִּכי ְלַבּסֹוף ֹלא ְּתֵהא לֹו ַּתָּקָנה, ִּכי ַּכָּמה ָׁשֲאלּו 
ְוֵאין  ַזְרָעם,  ָנְפלּו ְּבחִֹלי ַרע אֹו  ְוִנַּדְלְּדלּו אֹו ֵהִמירּו ָּדת, אֹו 

טֹוב ָלָאָדם ֶאָּלא ְלִהְתַּפֵּלל ַלָּקָּב"ה. )ספר חסידים(

• ִאם יֹאַמר ְלָך ָחָכם ֶאָחד אֹו ָנְכִרי אֹו ִיְׂשָרֵאל, 'ֶאְכּתֹב ְלָך 
ִרים',  ָקֵמַע ְּכֶנֶגד ֵהֵחן אֹו ְּכֶנֶגד ֶׁשִּיְתַקְּבלּו ְּדָבֶריָך ִּבְפֵני ַהּׂשָ
ר', ָלא  ֶאּנּו ָעֶליָך ִּתְתַעּׁשֵ אֹו ִאם ָאַמר 'ֶאֶּתן ְלָך ָּדָבר ֶׁשִּתּׂשָ
ִמַּבְעָיא ְּבַׁשָּבת ֶׁשָאסּור ָלֵׂשאת ְלִפי ֶׁשְּמַחֵּלל ַׁשָּבת, ֶאָּלא 
ֶאּנּו ָעָליו, ִמְּפֵני ֶׁשּבֹוֵטַח ְּבאֹוָתן ֲהָבִלים,  ֲאִפּלּו ַּבחֹל ֹלא ִיּׂשָ
ֵען" ּוְכִתיב "ָּתִמים ִּתְהֶיה". )שם( ֵען" ּוְכִתיב "ָּתִמים ִּתְהֶיה". )שם(ְוָאְמרּו "ְוֶאל־ִּביָנְתָך ַאל־ִּתּׁשָ )שם(ְוָאְמרּו "ְוֶאל־ִּביָנְתָך ַאל־ִּתּׁשָ

ִהְתַחְּזקּות  ְּבִעְנְיֵני  ַרק  ִהיא  ִּתְהֶיה",  "ָּתִמים  ִמְצַות   •
ָהֱאמּוָנה ַּבה' ִיְתָּבַרְך ְוַהִּבָּטחֹון ְּבַהְנָהָגתֹו - 'ִעם' ה' ֱאֹלֶקיָך. 
ָהָאָדם  ָצִריְך  ְלִעִּתים  ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ּוַמָּתן  א  ְּבַמּׂשָ אּוָלם 
ִיָּכֵׁשל ִּביֵדי ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם  ְוָערּום ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ִלְהיֹות ִּפֵּקַח 
ְמִעיָדה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֵאֶצל  ָמִצינּו  ְוֵכן  ְמֻהָּגִנים. 
ַעל־ַהְּתִמימּות,  ִאיׁש  ָהָיה  אּוָלם  ָּתם",  ִאיׁש  "ְוַיֲעקֹב  ָעָליו 
ְוֵיַדע  ֶׁשּבֹו  ַהְּתִמימּות  ִמַּדת  ַעל  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶׁשָהָיה  ְּדַהְינּו 
ָאַמר  ְוָכְך  ִעֵּקׁש,  ִעם  ְלִהְתַּפֵּתל  ּוָמַתי  ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָמַתי 

ַיֲעקֹב ְלָלָבן: "ָאִחיו ֲאִני ְּבַרָּמאּות". )ה'חפץ חיים'(

• "ִמְתַהֵּלְך ְּבֻתּמֹו ַצִּדיק ַאְׁשֵרי ָבָניו ַאֲחָריו" – ַההֹוֵלְך ְּבֶדֶרְך 
ַהְּתִמימּות, זֹוָכה ְלָבִנים ְּכֵׁשִרים ְוִיְרֵאי ה'. )חנוך לנער(

• ְּתִמימּות ֵאיָנּה ְּתכּוָנה ִטְבִעית ִּכי ֶׁשְּמֻקָּבל ִלְסּבֹר ְּבָטעּות, 
ְּכֵדי  ַרב  ָעָמל  ֶׁשָּדרּוׁש  ַוֲחׁשּוָבה,  ֶעְליֹוָנה  ִמָּדה  ִהיא  ֶאָּלא 

ְלָרְכָׁשּה ּוְלַאְּמָצּה. )ה'לב שמחה' מגור(

ל לָ לֻמְרָגלֻמְרגֻמְרגֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלֻמְרָגלֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ ָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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