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ָּת ִמימ ִּת ְהיֶ ה
הגדת עתידות
הרצונ העז לדעת עתידות הוא נחלתמ של חלקימ גדולימ באוכלו9יה .מקור הרצונ
אינו רק 9קרנות לגילוי הבלתי נודע ,אלא הוא גמ נובע מנ הפחד ואי הוודאות
יחה מנחשימ
במציאות ,המתאפיינת בחו9ר יציבות מתמשכ .השאיפה הזו ִה ְצ ִמ ָ
וקו9מימ ,מכשפימ ושואלימ באוב .תופעה זו הייתה כל ככ נפוצה ,עד שהתורה
מוצאת לנכונ להקדיש פ9וקימ רבימ לאזהרות חמורות מפניה ,במיוחד כשהפכה
להיות מובילה בקרב הכנענימ תושבי הארצ:

ăü
...ĖĀ čø ČĢý ĚĀă ĕü ČāĘ .ęĐý ĐĀ ęĕü āđ ăĎĐÿ ĦāčĞú āđĦėă ø Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ďĚÿ Ęø Ħü ČāĘ...ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ Ččă Ā ĐĦăĀ Čÿ ĕėÃ
ă ü ĥý ă Ĉ ėÿ Ěø đă ĥĈ ēý Ĝÿ Ěø đă ěĜý āđĞĚø ęĕĚü ĝĀ ģø ęĝāý ģ
) .ÃĐĘă þ Čý Đĥדברימ יח ,ט-יב(
ĉ ý āĞ Ęėă Ā ÅĐ Ħčÿ Ğú āđĦ ĕė...ğ
ההי9חפות אחרי מגידי עתידות למיניהמ ,עלולה לגרומ חורבנ והר 9ליחיד ולאומה
לא פחות מנ ההישענות על פ9ילי עצ ואבנ.
התורה מגדירה את התופעה הזאת  ,Ã ÅĐ Ħčÿ Ğú āđĦÃשבגללה ה’ גירש את הכנענימ
מאדמתמ והביא במקוממ את בני ישראל:

.ÃĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă Ěü ęĦĀ āđČ ĥĕĈ Ĥü āđĚ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĐĘăþ Čý ĐĀ ĦāčĞý āđĦă Đÿ ĘĘÿ Ďø čü đă ...Ã

)שמ ,פ9וק יב(

עמ ישראל נדרש לאמצ גישה אחרת שתלווה אותו לכל דרכו והיא התמימות,
כמודגש בפרשת ’עקב’:

.ÃĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ęĞü Đĕþ Đø Ħăü ęĕĚü Ħ”ăĀ
”ּת ִמימ ִּת ְהיֶ ה”.
במאמר הזה ננ9ה לפענח את כוונת התורה באמרה ָ

)שמ ,פ9וק יג(
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ִעמ ה’ או לפני ה’
נפנה ל7פר בראשית פרשת לכ לכ ,לציווי המקביל אל אברהמ אבינו:

.”ęĕĚü ĦĀ Đĕý Đø đþ ĕĜÿ ĠĀ Ęø Ėø Ęăý Đÿ Ħø Đü ĕďąÿă ĥÿ Ĉ ĘąČý ĕĜü Čú :đĕĘĀ Čý ĤĚČā
þ ĕă đÿ ęĤĀ čø Čÿ ĘČþ 'Đ ČĤĀ ĕă ý đÿ ...Ã
)בראשית יז ,א(

” ÃęĕĚü ĦĀ Đĕý Đø đþ ĕĜÿ ĠĀ Ęø Ėø Ęă ý Đÿ Ħø Đכלומר לפני ה’,
נערוכ הקבלה בינ מה שנאמר אצל אברהמ ü
עמ מה שנאמר לעמ ישראל Ā Đāþ ĘąČù 'Đ ęĞü Đĕþ Đø Ħăü ęĕĚü ĦÃăĀ
ִ ,ÃĖĕעמ ה’.
אברהמ אבינו מתהלכ לפני ה’ ,כלומר הוא מבצע את חלקו בברית לפני שה’ מבצע
את שלו .אברהמ ממלא את המוטל עליו במיידי ,בעוד שהבטחות ה’ עדיינ תלויות
ועומדות .זו דרגה גבוה מאוד של אמונה ,שמשמעותה  -לתת אמונ מלא בה’
שימלא את כל הבטחותיו עד לפרט האחרונ גמ אמ זה ייקח מאות שנימ ,וזהו
.Ã ÅĐ ĕĜý Ġø ĘÃ
ü
לעומת זאת ,מה שנדרש מעמ ישראל הוא להיות תמימ ִעמ ה’ ,בדומה למה שנאמר
ּבנ ַֹח ) .Ãēāÿ Ĝ Ėø Ęăþ Đÿ Ħø Đü ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĦČ”þבראשית ו ,ט( או אחרי ה’ כמו Ã...đă ėĘý Ħăý ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ ĕĤý ēú Č”ÿ
)דברימ יג ,ה( כלומר ,בעקבותיו.
אמור מעתה ,עמ ישראל נדרש להיות נאמנ להתחייבויותיו במקביל להתחייבות ה’
ואולי גמ אחריו ,ולא להישענ על מגידי עתידות קו7מימ ומנחשימ עובדי אלילימ.
כלומר או קיומ הדדי של ההתחייבויות בו זמנית ,או שה’ מבצע את חלקו ורק אחר
ככ עמ ישראל נדרש למלא את התחייבויותיו.
היכנ מצינו שעמ ישראל התחייב התחייבות כלשהי הנוגעת למגידי עתידות?
בכדי להשיב על השאלה הזאת נשוב לפרשת יתרו ,מיד אחרי מתנ תורה:

.ģāēĤĀ Ěý đă ďĚø Ğÿ ĕă ÿ đÿ đă ĞĜĂ ĕă Ā đÿ ęĞĀ ĐĀ ČĤø ĕă ÿ đÿ ...ęďĕü Ġü ă Ęăÿ Đÿ ĦČþ đø ĦāĘ āđģă Đÿ ĦČþ ęĕČāü Ĥ ęĞĀ ĐĀ ĘėĀ đÃø
.ÃĦđă ĚĜĀ ěĠþ ă ęĕĐāü ĘąČù đă ĜĚĀă Ğü Ĥčă ý ďÿ ĕø ĘČÿ đø ĐĞĀ ĚĀ ĥø Ĉ Ĝü đø đă ĜĚĀă Ğü ĐĦăĀ Čÿ Ĥčă þ ďÿă :Đĥāþ Ĉ Ě ĘČþ đă ĤĚČ
ø ĕă đÿ
)שמות כ ,טו(

העמ מבקש ממשה רבנו לתווכ בינמ לבינ ה’ .הבקשה הזאת נובעת מתוכ אימה
ופחד שלא יוכלו להחזיק מעמד בחיימ ,אמ ישמעו ישירות את קול ה’ המדבר
אליהמ.
דּו שיח זה ,חוזר בהבלטה בפרשת דברימ וביתר פירוט:
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...ĕĘÿ Čý ěđă čĤø ģø Ħăü đÿ ĥĈ Čý čă Ā ĤĞāý ăč ĤĐĀ ĐĀ đø Ėø ĥāþ Ĉ ēĐÿ Ėø āđĦă Ěü Ę āđģă Đÿ ĦČþ ęėþ Ğú Ěø ĥĀ Ĉ ėă ø ĕĐü ĕø đÃÿ
ĕėă ü Ħđă ĚĜĀ ĐĚĀă ĘĀ ĐĦăĀ Ğÿ đø .ĕēĀ đĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ĥčă ý ďÿ ĕø ĕėă ü đă ĜĕČü ĤĀ ĐĒă þ Đÿ ę āđĕă Đ...
ÿ đă ĤĚČā
ø Ħă đÿ
ď āđĞ đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐ Ę āđģ ĦČþ Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü đă Ĝēø Ĝÿ Čú ęĕĠü ĝāø ĕ ęČü ĦČāĒă Đÿ ĐĘāĀ ďĎă ø Đÿ ĥĈ Čý ĐĀ đă ĜĘý ėČā
ø Ħ
.đă ĜĦø ĚĀ đĀ
Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā ĦČý đă ĜĕĘý Čý Ĥčă ý ďÿ Ħăø Ħăø Čÿ đø ,đă ĜĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĤĚČā
ÿ ĕ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęėă Ā ĦČý ĞĚĀ ĥú Ĉ đă ĐĦăĀ Čÿ čĤÿ ģ...
ø
Ā
(כד- כ,)דברימ ה
.”đă Ĝĕĥĉ ü ĞĀ đø đă ĜĞø Ěÿ ĥĀ Ĉ đø ĖĕĘþ Čý đă ĜĕĐāý ĘąČù 'Đ Ĥčă ý ďÿ ĕø
 לשמוע בקולו של משה רבנו נביא,כאנ מופיעה התחייבות מפורשת של בני ישראל
.האלוקימ
.'ęĕĔĠđĥ' נשוב אל פרשת
 שהוא מייצג את כל הנביאימ,פת הבהרהGמשה עומד ומזכיר את התחייבותמ בתו
 התחייבות בני ישראל חייבת לכלול את כל נביאי האמת, כלומר.שיבואו בעקבותיו
:שיקומו במשכ הדורות

ĦăĀ Ęø Čÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø .ěđă ĞĚĀ ĥø Ĉ Ħăü đĕĘĀ Čý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ Ęø ęĕģü ĕĀ ĕĜĚ
ü ėă Ā ĖĕĀ ēþ Čÿ Ěý ĖĀ čă ø Ĥø ģăü Ěü Čĕčü ĜÃĀ
(טז- טו,)דברימ יח
.Ã...'Đ Ę āđģ ĦČþ ĞĚ
ÿ ĥø Ĉ Ęü ğĝČ
ý ČāĘ ...čĤāý ēčă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ęĞü Ěý
 כפי שאתמ, ה’ קיבל את בקשתכמ:יש לשימ לב לדגש הבא בדברי משה רבנו
 בעקבות התחייבותמ של בני ישראל.()ּככֹל ַא ֶשר ָש ַאלְ ּת
ְ בעצמכמ שאלתמ וביקשתמ
 חזר ה’ והתחייב מצידו להעמיד נביאימ,’לשמור ליישמ את דברי הנביאימ בשמ ה
:מעמ ישראל אשר יחזקו את הקשר בינו לבינמ

!đă Ĥčă ý ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú đă čĕĔĕ
ü Đý ĕĘĀ Čý ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
Ęėă Ā ĦČý ęĐĕþ Ęý Čú Ĥčă þ ďü đø ,đĕĠü čă ø ĕĤÿ čĀ ďø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đø ,ĖĀ āđĚėă Ā ,ęĐĕþ ēý Čú čĤþ ģăþ Ěü ęĐþ ĘĀ ęĕģü ČĀ Čĕčü ĜĀ
(יח-וקימ יזG פ,)שמ
.Ãđă ăĜđþă Ģÿ Čú Ĥĥþ Ĉ Čú
יפ ומדגיש כי התחייבות לשמוע בקול הנביא הדובר בשמ ה’ מחייבתGהקב”ה מו
:’מימ ומנחשימ אשר אינמ מייצגימ את דבר הGלהתנתק ולא לשמוע בקול קו

ăü
ĐĦăĀ Čÿ đø đă ĞĚĀ ĥø Ĉ ĕü ęĕĚü ĝāø ģ ĘČþ đø ęĕĜü Ĝāø ĞĚø ĘČþ ęĦĀ āđČ ĥĈ Ĥý āđĕ ĐĦăĀ Čÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕü āđ ăĎĐÿ ĕėÃ
đĕĘĀ Čý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ Ęø ęĕģü ĕĀ ĕĜāü Ěėă Ā ĖĕĀ ēþ Čÿ Ěý ĖĀ čă ø Ĥø ģăü Ěü Čĕčü ĜĀ .ĖĕĀ Đāþ ĘČù ÅĐ ĖĀ Ęø ěĦÿ ĜĀ ěėý ČāĘ
(טו- יד,)דברימ יח
.Ãěđă ĞĚĀ ĥø Ĉ Ħăü
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איכ כל זה מתקשר עמ הביטוי Ā Đāþ ĘąČù ÅĐ ęĞü Đĕþ Đø Ħăü ęĕĚü ĦÃăĀ
?"Ėĕ
 ÃęĕĚü ĦÃשכוונתה :שלמ ,ולא בעל מומ.
התשובה היא בניתוח המילה ăĀ
בפרשת האזינו אומר משה רבנו לישראל:

.ÃĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đĕėĀ ĤĀ ďøă ĘėĀ ĕėă ü , āđĘĞû ĠĀ ă ęĕĚü ĦăĀ ,Ĥđă ăĢĐÃÿ

)דברימ לב ,ד(

כל פעולות ה’ המ שלמימ במישור המו@רי ,מפני שכל דרכיו המ על פי כללי חוק
ומשפט .משפט הוא חוק המכיל נורמות שוויוניות המבו@@ות על ערכי מו@ר
וצדק .מה המ ערכי המו@ר של ה’ שבזכותמ ,שלמ פעלו?
התשובה מופיעה בפ@וק הבא בשירת האזינו:

.ÃČđă Đ ĤĥĀ Ĉ ĕĀ đø ģĕďüă Ģÿ .Ęđþ ĞĀ ěĕČý đø ĐĜĀ đă ĚČù ĘąČÃý
יש כאנ שתי צלעות מקבילות.
.Ãģĕďüă ĢÃ
 ÃĐĜĀ đă ĚČù ĘąČÃýמקביל ל  ÃĘđþ ĞĀ ěĕČÃý ÃĤĥĀ Ĉ ĕÃĀמקביל ל ÿ
– ÃĘđþ ĞĀ ěĕČÃ
 - ÃĐĜĀ đă ĚČù ĘąČÃýפירושו ,נאמנ להתחייבויותיו ,ולכנ הוא יָ ָשר ועקביý .
פירושו פועל בצדק ולכנ הוא ַצ ִּדיק.
פועל ה’ הוא תמימ ושלמ בשני המישורימ :גמ בנאמנות וגמ בצדק.
משה עומד ומשמיע באוזני העמ:

"ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ęĞü Đĕþ Đø Ħăü ęĕĚü ĦÃăĀ
כוונת הפ@וק היא :תהיה נאמנ וגמ צדיק.
ראשית ,כשמ שה’ נאמנ להתחייבויותיו אליכ ככ אתה תהיה נאמנ להתחייבויותיכ
אליו .בהתאמ לבקשתכ הוא ויתר על התגלותו הישירה אליכ ובמקומ זאת הוא
מתגלה לנביאימ שיעבירו את מ@ריו לעמ ישראל .גמ מצידכ ,עליכ להיות נאמנ
לבקשתכ ולהקשיב לדברי הנביאימ בשמ ה’ ולא לקו@מימ ולמנחשימ.
שנית ,זכור את ה’ שהוציאכ ממצרימ ודאג לכ לאורכ כל הדרכ ,ולכנ אל תעשה לו
עוול ותלכ אחרי ההבל והכישופ .ככ תהיה צדיק.
היה תמימ ,שלמ בנאמנותכ ,ישר ועקבי בהתחייבויותיכ ,ותיזהר מעשות עוול לה’
אלוקיכ.
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תמימות

רש”י בפירושו לפ<וק Ā Đāþ ĘąČù ÅĐ ęĞü Đĕþ Đø Ħăü ęĕĚü ĦÃăĀ
 ,"Ėĕלוקח אותנו אל עולמ ַהּתֹמ
והתמימות .אל תתחכמ ותבקש לדעת עתידות דרכ קו<מימ ומנחשימ< .מוכ על
ה’ ולכ בעקבותיו.
עידנ התמימות הוא עידנ הילדות .הילד <ומכ על הוריו שיעשו את הטוב ביותר
למענו ,מבלי להתחכמ התחכמות יֶ ֶתר.
זהו הי<וד להקדמת  ÃĞĚĥĜĘ ĐĥĞĜÃוזהו <ודמ של מלאכי השרת הנקראימ
’כרובימ’ ובתרגומ ’כרביא’ דהיינו שפניהמ כפני תינוק )רביא בארמית(.

Ęđģ Ħč ĐĦĢĕ ĞĚĥĜĘ ĐĥĞĜ ĘČĤĥĕ đĚĕďģĐĥ ĐĞĥč :ĤĒĞĘČ ĕčĤ ĤĚČÃ
ÅĐ đėĤčÅ čĕĦėď ?đč ěĕĥĚĦĥĚ ĦĤĥĐ ĕėČĘĚĥ ĐĒ ĒĤ ĕĜčĘ ĐĘĕĎ ĕĚ :ěĐĘ ĐĤĚČđ
) ÅđĤčď Ęđģč ĞđĚĥĘ đĤčď ĕĥđĞ ēė ĕĤđčĎ đĕėČĘĚתהילימ קג ,כ() ČĥĕĤč ,בתחילה(
)שבת פח(.
) ĤďĐđ ,ĕĥđĞואחר ככ( .ÃĞđĚĥĘ
הנכונות ללכת אחרי ה’ עוד לפני ששומעימ את פרטי ההצעה שה’ מציע ,היא
ביטוי למתנ אמונ מלא בה’ .הנה פ<וק נהדר המבטא את רמת האמונ הגבוהה
שעמ ישראל רחש לה’:

Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĤÿ ēú Čÿ Ėø Ħăý ėø Ęþ ,Ėø ĕü ĦāĀ Ęđă Ęėă ø Ħčÿ Đú Čÿ ,Ėø ĕü Ĥÿ đă ĞĜø ďĝþ ēþ Ėø ĘĀ ĕĦăü Ĥø ėÿ ĒĀ ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė ...Ã
)ירמיהו ב ,ב(
.ÃĐĞĀ đă ĤĒø ČāĘ ġĤþ Čþ čă ø
במקומ אחר ,מו<יפ ירמיהו הנביא ומנמק מדוע ראוי הוא שעמ ישראל יתנ אמונ
בלתי מ<וייג בה’:

ăü
ę āđĘĥĀ Ĉ Ħ āđčĥø Ĉ ēø Ěÿ ÅĐ ęČĂ Ĝø ęėĕþ Ęý Ğú čĥāý Ĉ ē ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦāčĥĀ Ĉ ēú Ěÿă Đÿ ĦČþ ĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ ĕėāü ĜČĀ ĕėÃ
)ירמיהו כט ,יא(
.ÃĐđĀ ģø Ħü đø ĦĕĤü ēú Čÿ ęėþ ĘĀ ĦĦý ĘĀ ,ĐĞĀ ĤĀ Ęø ČāĘđø

