
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך  "
The Last of the Simple 

)Bubbyדברי הספד למרת בסיה בת זעוול  (

) דברים פרק יח, יג-טו 1  (

ים (יג) מי יהה תמ הי יךמ: תי לההה גויים(יד) ס עים ייקהומק אל  כיי הג
ל עהניניים ויאה ם אהל מי ה יורשש אותמ ר אתמ להה אששה אש המ

יךמ:  ן ליךמ ייקומק אללהה ה להא כשן נמתג עו ויאתמ ממ ים יישי  קהסימי

) השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת2  (
העשין 

מצוה שמינית שנצטוינו להיות לבבנו תמים עמו ית' והוא
שנאמר (שופטי' יח) תמים תהיה עם י"י אלהיך. 

How we relate to G-d

) מלבי"ם תהלים פרק טו פסוק ב 3  (

, במצות שבין אדם למקום שבו יתהלך לפני ה' הולך(ב)
צריך שיהיה הולך תמים, שגדר התמימות שיעשה כל
מעשיו לשם ה' בלבד בלי שום פניה חיצונית... ובענין

האמונה יהיה דובר אמת בלבבו שלא תהיה אמונתו מן
השפה ולחוץ, כי גדר האמונה הסכמת הלב עם מה שהוא

מוציא בשפתיו:

) ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יא 4  (

 זש"ה (תהלים יח) עם חסיד תתחסד עם גבר תמיםה
תתמם עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל, ר' יהודה ורב

נחמן ר' יהודה פתר קרא באברהם אבינו כיון שבא בחסידות
הקדוש ברוך הוא בא עמו בחסידות בשעה שבא בתמימות

הקדוש ברוך הוא בא עמו בתמימות ובשעה שבא בעקמנות
הקדוש ברוך הוא בא עמו בעקמנות בשעה שנתברר על

עסקיו הקדוש ברוך הוא בירר לו עסקיו.....אימתי בא
בתמימות בשעה שאמר (שם /בראשית י"ח/) אולי יחסרון
חמשי' הצדיקי' חמשה מה כתיב (בראשית יח) ויאמר לא

אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה 

How we relate to the future

) רש"י דברים פרשת שופטים פרק יח פסוק יג 5  (

 התהלך עמו בתמימות תמים תהיה עם ה' אלהיך -(יג)
ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבא

עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו:

 How we relate to reality 

) רמב"ן שמות פרק יג 6  (

ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים
שהם יסוד התורה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו

עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע
ומנהגו של עולם 

How we relate to challenges

) בראשית פרק יז, א-ב 7  (

ניים וגישרמא ייקהומק(א) ע שמ שג נמה ויתש עיים שמ שי י אבירמם בהן תי  וגייהי
ישה לשךי ליפמנגי וההי הג דגי היתי ל שג ניי אש למיו אש ר אש אהל אבירמם וגיהאמה

ים מי  : תמ

) רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יז פסוק א 8  (

 אף זה צווי אחר צווי, היה שלם בכל נסיונותי. והיה תמים -

How we relate to others

) תהלים פרק טו, ב-ג 9  (

ים הולשךי (ב) מי ת ביליבמבו: תמ   ופעשל צהדהק וידבשר אלמה

) [רבינו] בחיי בראשית פרק יז 10  (

ודע כי נקרא "תמים" מי שתוכו כברו, ופיו ולבו שוים, ומפני
שאברהם אבינו ע"ה היה שרש האמונה, וראש כל מיחדים,

וענין היחוד צריך שתהיה עדות הלב והפה שוים, על כן הזכירו
הש"י "והיה תמים", הוא הדין בכל שאר עבודות הש"י יצטרך
האדם שיהיו פיו ולבו שוים, שיצדיק כל אחד לחברו ויעיד עליו

ולא יחלוק עליו בשום ענין, כי כל מי שהוא אחד בפה ואחד
בלב והנה הוא חולק קצתו על קצתו ומכזב קצתו את קצתו 



The depth of simplicity and simplicity of
redemption 

) מהר"ל גבורות ה' פרק נא11  (

שהוא עולם, ולא היתה הגאולה מצד העולם הזה...

ולפיכך צוה, רק מצד עולם העליון הפשוט, המורכב

שהרי אין בו, לאכול מצה לחם עוני שהוא לחם הפשוט

כי לשון מצה בא על דבר שהוא, דבר רק עצם פשוט

דמיון זה כהן גדול משמש בכל ימי השנה בבגדי,... פשוט

וזהו בשביל, וביום הכפורים בבגדי לבן לפני ולפנים, זהב

,שהרי היה נכנס לפני ולפנים, שהוא קונה מדריגה עליונה

,יש לו לסלק ממדריגות עולם הזה שמדריגתו אינו פשוט

אבל, ולכך יש לו לשמש בכל השנה בבגדי זהב בחוץ

לפי מעלת, כשנכנס לפני ולפנים יש לו לשמש בבגדי לבן

וכל... כי בגדי לבן הם פשוטים, המדריגה שנכנס לשם

 ...מדריגה העליונה יש בה פשיטות

The completeness of simplicity

) ספר חובות הלבבות הקדמה 12  (

וצריך שתדע, כי הכונה והתועלת במצוות הלבבות הם שיהיו
גלויינו וצפונינו שוים ושקולים בעבודת השם, עד שתהיה עדות

הלב והלשון והאברים שוה, ….

The   תם   is eternal 

) ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קעג 14  (

תמים תהיה עם ה' אלהיך, כשאתה תם חלקך עם ה' אלהיך 

) ספר כד הקמח אמונה 15  (

וכבר הודיענו דוד המע"ה בפסוק אחר כי בשכר התמימות יזכה
האדם להיות קיים נצחי לעולם לפני השם ית' 


