
  ד"בס

  אלקיך' תמים תהיה עם ה
  

  )של הרב יצחק גינזבורג" תשובת השנה: "מתוך(  מהי תשובה–הקדמה 

  .נבקש לעמוד מקרוב על מהותה המיוחדת של התשובה, חודש הרחמי� והסליחות, בפתיחתו של חודש התשובה

כי באפר ו, קש, עניתת: תשובהמובא רמז בראשי תיבות לתיבת , ידוע שבספרי המוסר שקדמו להתגלות החסידות 

תשובה "החסידות באה לגלות את העבודה של ". תשובה תתאה"הנקראת , זוהי תשובה מתו� מרירות עצומה. ספדה

  .תשובה מתו� שמחה, "עילאה

  : הרמז שנת� לתיבת תשובה רבי זושא מאניפולי

  אלקי�' תמי� תהיה ע� ה  ת

  לנגדי תמיד' שיויתי ה  ש

  ואהבת לרע� כמו�  ו

   דעהובכל דרכ�  ב

  אלקי�' הצנע לכת ע� ה  ה

  

  .כל אות ואות היא עול� ומלואו ומעוררת השראה

, הפע� יצא בהשגחה פרטית. במהל� החדש הקרוב נבקש בכל שיעור להתבונ� מקרוב באחת מאותיות התשובה

 �  .ג"י, ח"בדברי� י, פרשת שופטי�,  מופיע בפרשתנו לאות ת, שהפסוק הראשו

 �מהעכשיו . מהנקודה שבה נמצאי� כרגע. מתחיל מהסו!. 'התשובה מתחיל מהאות תמעניי� לשי� לב שכל מהל

  . הזה בדיוק

  

  לקי� ֱא'הויָ%ִמי� ִ%ְהֶיה ִע� 

  

מה זה להיות תמי� ? מה זה להיות תמי�? למה הכוונה: התבוננות קצרה בפסוק הזה מעלה את השאלה הבסיסית 

  '?ע� ה

וההוראה שמנגד , סור ללכת אל מעונני� ומכשפי� ומעלי� באוביהאההקשר שבו מופיע הפסוק הזה בפרשתנו הוא 

  .נקרא את הפסוקי�. 'כלומר ההליכה אל כשפי� וקסמי� יש בה משו� חוסר תמימות ע� ה. ' להיות תמי� ע� ה–

  ?מדוע דוקא זאת האיכות המסויימת שהתורה מציינת כנגד הנטיה למעונני� ולמכשפי�? מהי תמימות: שאלה

  

  



  

   ")תום ודעת"לפי הסבר הרב יצחק גינזבורג בספר ( ?ימותמהי התמ

  :נית� להבי� בכמה אופני� 

 .לא מתוחכ� . פשוט  .1

 .'נקיות שאינה נותנת מקו� לחיצוניות ביחס לבריות ולה.  יושר פנימי  .2

  .'שכל ישר ולב של� ע� מה שקורה וע� ה. המחשבה וברמת הרגש, ברמת האמונה. 'תמימות דעי� ע� ה .3

 :על פי פירוש הראשוניםהתמימות 

אלא כל מה שיבוא עלי� , התהל� עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות: " מפרש במקו�י"רש •

  ". קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו

  :י"התבוננות בפירוש רש

   בגמישות – התהל� עמו 

ע מתו� הדבקות וההתעקשות לקבל את תאמי� שהטוב הנראה והנגלה יגי.  תייחל לפתרו� ולישועה ממנו  ותצפה לו

  .בעצמו' הישועה מה

  .ורצונו בלי להתפזר ולהתמלא בדאגות'  חי בהווה ועושה את עבודת ה– ולא תחקור אחר העתידות

  .כמו ילד של אבא. קבל בפשטות.  קבל ברצו�– כל מה שיבוא עלי� קבל בתמימות

לא יתקיי� הפירוד והפיצול שמייצר חרדות . 'חלק של הותרגיש ,  ואז הנפש תהיה מחוברת– ואז תהיה עמו ולחלקו

  .יהיה נע� ועונג אלקי. ומשיכה לאחיזות שוא

  

  .על הפסוק הזה ישנו סיפור חסידי

ט "לקח הבעש. ט וביקש ממנו לעורר רחמי� עליו שתהא לו מידת הבטחו�" פע� אחת בא אחד מ� החסידי� לבעש

  .קל! בתור קמיע ומסרהו לאותו חסידסגר את ה, פיסת קל! וכתב עליו מילי� אחדות

שכתב ש� באריכות , "אלקי�' תמי� תהיה ע� ה"י על הפסוק "לאחר זמ� פתחו את הקמיע ומצאו בה כתוב דברי רש

אלא כל מה שיבוא עלי� קבל בתמימות , התהל� עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות: "שלא כדרכו

  ".ואז תהיה עמו ולחלקו

התמי� מקבל בפשטות שכל מה שקורה אתו בכל . י את המפתח לבטחו� של האד�"אה בתמימות של רשט רו"הבעש

הוא חי את ההווה מתו� הבנה ובטחו� שבכל רגע . ועל כ� לא מנסה לחקור ולדרוש אחר העתיד' , רגע הוא רצו� ה

  .כמו ילד של אבא שלו, מדבר אתו דר� מה שקורה' נתו� ה

  

  

  



על א! שהוא מציי� הוראה זאת כהגדרת השלימות , כמצות עשה" י� תהיהתמ" לא מנה את �"הרמב •

התמימות היא ".  דר� אר- שקדמה לתורה"בחינת . 'מעי� הנחת היסוד שצריכה להיות לעובד ה.בעצמה

הבריאה .הדבקות באמת המפוכחת של הבריאה שאינה כופפת עצמה לאד� ולגחמות שלו, שלימות הדעת

ועל כ� לא שיי� כלל " אי� עוד מלבדו"תמימות בהבנה ש.  והרצו� האלקימשקפת את החוקיות האלקית

ועל כ� ,  כל הכשופי� אי� בה� דבר מלבד אחיזת עיני�,ויותר מכ�. למצוא פתרונות או אחיזות באלילי שוא

 להיות תמי� זה להיות של� בשכל ע� –� "אצל הרמב. חסרו� בחכמה, הדבקות בה� מבטאת גריעות בדעת 

. מייתרת כל דבר אחר, ההבנה שיש אמת אלקית וכ� היא נראית. י קשר לרגשות סובייקטיביי�בל. האמת

  .וצרי� לציית רק לפיה

ברא את העול� כ� שיש כוח למעונני� ולמכשפי� לדעת עתידות ' לטענתו ה. �" חולק על הרמב�"הרמב •

להשתלב בבריאה הבחירה אי� . וזה כחלק מהבחירה החופשית שנת� ביד האד�, ולהטות את הטבע

�החטא לדעתו הוא . � דוקא מבי� את הרצו� האנושי לחקור אחר העתידות"הרמב. והבחירה במה להאמי

המצב המתוק� הוא . בעצמו' בפניה אל מקורות נמוכי� וחלקיי� כאשר יש נביא שיכול למסור את חפ- ה

ולא ישמע , ל לעשות ולבטלהוא היכו, ה לבדו הוא בעל היכולת בתחילה ובסו!"שהאד� יאמי� בלבו שהקב

ה "הקב. כיו� שהכל בידי שמי�, אל המאונני� והמכשפי� ויאמי� שדבריה� יתקיימו בודאות ובשלימות 

� רואה את "הרמב. ותפקידו של האד� להעניק לו את הנצחו� ולבחור בו, כביכול מתחרה ע� המכשפי�

התהל� : "לאברה�' כדברי ה. עות חייומתו� מהל� מאור' התמימות כסוג של תהלי� שעובר האד� ביחס לה

עד כדי בחירה , לרצות ברצינות להדבק בו' , להיות תמי� זה לבחור לשמוע את רצו� ה". לפני והיה תמי�

. צא מהאצטגננות של�: אמר לו' שה, כאברה� אבינו ממש. לפעול ולנהוג שלא כמקובל בכללי העול� הזה

הליכה לצדיק משפיעה השגחה חדשה . צדיק ולא לרופאסבר שאד� חולה צרי� ללכת ל, למשל, �"הרמב

� "הרמב. �"� את המציאות שונה מההבנה של הרמב"כל ההבנה של הרמב. שחורגת מגבולות הטבע, לאד�

והעבודה של האד� היא בירור האלקי , מדבר אתנו דר� הבריאה והכוחות שהוא ש� נטע בה' סובר שה

והאד� בפשטות צרי� לציית , ריאה ובחוקיה צופ� אלקי � שרואה בב"לעומת הרמב. וההתחברות אליו

� התמימות היא "מבחינת הרמב. 'וכ� להיות של� ע� האמת של ה) של הבריאה, של התורה(לחוקי� 

  .'שלימות ביראת ה

  שלש תמימויות לפי החסידות
". בטל רצונ� מפני רצונו', עשה רצונו כרצונ� וכו. "רוצה' רצו� תמי� לרצות את מה שה. שלימות הרצו� .1

 )י"כל הנקודות שהוזכרו עד כה מהודהדות בדברי רש. (ההיפ� מפיזור הרצונות

  

   :'א',מסופר בגמרא במסכת ברכות כ

א� משו� ?  לנו נסוביננו שלא מתרחש, מה שונה בי� הראשוני� שהתרחש לה� נס: אמר לו רב פפא לאביי

... ואילו אנו שוני� ששה סדרי�, הרי בשנותיו של רב יהודה כל לימד� בסדר נזיקי� היה, לימוד התורה

ואילו אנחנו , בא גש�, ) האסורה בסנדל, בתחילת התענית( כשהיה שול! נעלו האחת –ואילו רב יהודה 

אנחנו איננו ', ו מוסרי� נפש� על קדושת הראשוני� הי: אמר לו? ואי� משגיח בנו, וצווחי�, מצערי� עצמנו

  ...'מוסרי� נפשנו על קדושת ה

יוצרת ', הנכונות למסור את הנפש ללא פחד מתו� התקשרות הלב ע� ה. 'רב יהודה היה קשור בתוק! הלב ע� ה

 .א! יותר משלימות ההשגה של התורה, מציאות של נס ושפע אלקי



 

� שלקמ�"מתהדהד בדברי הרמב(ורה ומצוות  כנות ורצינות בכל ענייני ת.תמימות בלב .2( 

עיקר השלימות שמקיי� את המצוות בכוונה פנימית מתו� .  שלימות בקיו� המצוות.תמימות במעשה .3

 )� שלקמ�"מתהדהד בדברי הרמב. ('שמחה על ההזדמנות להדבק בה

  

מאפשרי� לה המוזכרי� נות� לנפש מיקוד ותוכ� פנימי ה" אפיקי התמימות"מעניי� לראות שכל אחד מ •

 .להשתחרר מוודאויות שוא ואחיזות שוא

  

  .נית� להקביל את שלש התפיסות על התמימות לשלשת התמימי� בתורה

  התמימים בתורה
  . בתורה מופיעי� כמה מודלי� של תמימות

 נח לא היה שות! במעשה ההשחתה של בני דורו והיה נאמ� לחוקי – איש תמי� היה בדורותיו נח .1

פועל , מקבל אותה. תמי� ע� האמת האלקית. � לתמימות" מזכיר את גישת הרמב.הבריאה המקוריי�

 .על פיה

. התמימות של אברה� מבטאת תנועה של התקשרות מתמדת.  התהל� לפני והיה תמי�–אברה�  .2

 .שוב ושוב' בחירה פע� אחר פע� לעמוד בנסיו� ולבחור בה

 היו ימי חייו והוא פיתח את הכשרו� "מעט ורעי�"יעקב הוא האיש ש.  איש ת� יושב אוהלי�יעקב .3

מלווה אותו ' יעקב לומד את עצמו מתו� התחושה שה. לחוש בהשגחה פרטית דר� כל הצרות וההסתרות

). 'יודע יעקב את עצמו מתו� הקשר ע� ה, מתוכ� ' לעומת האבות שידעו את ה. (ומטפל בו באופ� אישי

  : וכ� אומר יעקב

  בראשית פרק מח 

 ֶאת יֹוֵס! ַוֹ:אַמר ָהֱא4ִהי� ֲא9ֶר ִהְתַה8ְכ7 ֲאֹבַתי ְלָפָניו 5ְבָרָה� ְוִיְצָחק ָהֱא4ִהי� ָהֹרֶעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַוְיָבֶר0) טו(

  :ַה:ֹו� ַהֶ;ה

ָה� ְוִיְצָחק ְוִיְד?7 ָלֹרב ַהַ@ְלָא0 ַהֹ?ֵאל ֹאִתי ִמָ<ל ָרע ְיָבֵר0 ֶאת ַהְ=ָעִרי� ְוִיָ>ֵרא ָבֶה� 9ְִמי ְו�9ֵ ֲאֹבַתי 5ְבָר) טז(

 :Bְֶקֶרב ָהAֶר-

  .י"הגישה של יעקב מרומזת בדברי רש

. י מבי� את התמימות כהשענות מוחלטת ללא ניסיו� להבי� ולפענח ולדעת את כל סודות הבריאה"נראה שרש

  . האלקיתולהרגיש חלק מהשלימות והאחדות' נות� לאד� אפשרות לגעת בה', עצ� הלהיות ע� ה, מבחינתו

חיבור שבכל רגע ע� השתנות מאורעות ', המקו� הזה בנפש מאיר את האד� ומעניק לו את החבור החי ע� ה

�כשב� אד� מונח . בהודאה על מה שיש ובהודיה על הקיי�. חיבור מצד ספירת ההוד. מקבל פני� חדשות, הזמ

ויודע ' האד� מצפה אל ה. תר לגמריזה נהיה מיו. באמת אי� לו צור� בכל המעונני� והמכשפי�, במקו� הזה

  .תוכיח את עצמה ג� בטוב הנראה והנגלה' י ה"והציפיה להיענות רק ע' , שהטוב יבוא רק מה

  



  אחרית דבר
ס "את כל הפרד, כשלומדי� את כל חלקיה: בדר� כלל דורשי�" . תמימה משיבת נפש' תורת ה: "כתוב בתהילי�

הוא יזכה , האד� יעמיק וישיג יותר בנפלאות התורה ובשלימותהכמה ש, כלומר . אז התורה היא משיבת נפש

". משיבת נפש"ואז היא . התורה היא סתומה וחתומה כבתולה. ט הוא שונה"הפירוש של הבעש. להשבת נפשו

עדיי� , כאשר כשיודעי� שע� כל מה שלמדו מ� התורה, נפשו של האד� מתעוררת לחוש את האינסופיות שלה

ולכ� , התורה היא כמו מי� שאי� לה� סו!. ואז התורה היא משיבת נפש, סתרת מ� העי�התורה היא פלאית ונ

נותני� לתורה . אלא צוללי� בה� וכ� נעשי� חלק מ� המכלול, כשרוצי� להשיב את הנפש מה� לא שותי� אות�

  . לגעת 

ופיות ולפלאיות ההסכמה להתמסר לאינס. ורחוק ומופלא מאתנו, הוא אינסופי' ה. 'כ� ג� ביחס לאמונה בה

  .וזה בכוח התמימות. נותנת לקחת חלק בה, הזאת

מרמז ג� , שעניינה הוא שהיא תמימה ושלימה ולא מושגת, שמזלו בתולה, שחודש אלול, הרב גינזבורג מסביר

כשהרעיו� הוא שאנו מוכני� להיות .  מחובר מהצירו! של לא ולו–אלול : באותיותיו על צורת ההסתכלות הזאת

הנכונות המחודשת הזאת . גדול מאתנו ומהשגתנו. לא מוב�, לא מפוענח, לא מושג. שהוא בבחינת לאג� כ, לו

  .מזרימה כוחות חיי� לכל מערכת הנפש כולה

  .הש� גדל, כשאנחנו קטני� . ולתת לאינסופיות שלו לגעת בנו, אנו נזכרי� לפנות לו מקו�, כשהמל� בשדה 

מומחיות המקנה , יסלק עצמו ממומחיות בעול� הזה,  סירות נפש ממשבמ', מי שרוצה להיות עמו ולחלקו של ה

רק . ולתשומת הלב אליו' בה" מומחיות"ויחוש עד כמה היא אינה רלוונטית ל, תחושה של שליטה על העול�

שב , עד כמה דוקא ככזה אנחנו מבקשי� אותו' , בעקבות טיפוח התחושה עד כמה איננו יודעי� דבר על ה

  :ההשתקפות היא בשתיי�. משתק! במציאות שנשללה' יצד ההתמי� לראות כ

  .'מתפנה מקו� בנפש לחוש את ה. ומצוותיו על ידי נביאיו' בשמיעת קול ה  .א

הבנה עמוקה שכל המאורעות ה� ביטוי של . באחיזה בעול� הזה כמשל וכהמחשה למקורו העלו�  .ב

 .'והתבוננות בעול� כתפאורה של ה' רצו� ה

וג� את ישראל , ג� את אומות העול�, הנוכחת והחובקת כל' שרי שמביא עמו את המלכת הועל כ� אלול בא לפני ת

  .'בסוכה האינטימית ע� ה

בחגי תשרי ובשנה . ה וטוב לבבמתו� שמח'  אלול מחבר אתנו ע� שתיקה ופינוי מקו� שלאחריו יש מקו� לנוכחות ה

  .כלה

  :תרגיל 
  .  איזשהו נושאכל אחת תרשו� לעצמה דאגה או קושי שיש לה סביב

 ?מה את עושה כדי להרגיש יותר טוב. נסי לשחזר לעצמ� כיצד את מתמודדת ע� הדאגה או הקושי .1

2. � :כיצד תוכלי להתחזק בכל הרמות הללו:  ערכי תוכנית הבראה לעצמ

  תמימות הרצו�    תמימות הלב      תמימות המעשה

          ?באיזו מ� התמימויות את זקוקה לחיזוק מיוחד .3

 בי תפילהכת .4


