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 ד"בס
 תמים תהיה

 נבון הרב מואיז
 

 חדשות ynet :"אסטרולוג עם התייעץ ליידרמן המיועד הנגיד" 

 פוגשים מגדת עתידותלמיליון זוגות המירוץ ": זכינית רשת" 
 

י( ט) :יח פרק דברים ה כִּ א ַאתָּ ָאֶרץ בָּ ק ֶאל־הָּ ְלַמד לְָּך ֹנֵתן ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר־ְיֹקוָּ ם ְכתֹוֲעֹבת ַלֲעׂשֹות ֹלא־תִּ ֵהם ַהּגֹויִּ : הָּ
ֵצא( י) מָּ יר ְבָך ֹלא־יִּ תוֹ  ַמֲעבִּ ֵאש ְבנֹו־ּובִּ ים ֹקֵסם [המולך עבודת היא:י"רש] בָּ מִּ ( יא: )ּוְמַכֵשף ּוְמַנֵחש ְמעֹוֵנן ְקסָּ

ֶבר ְוֹחֵבר י אֹוב ְוֹשֵאל חָּ ְדֹענִּ ים ְוֹדֵרש ְויִּ י־תֹוֲעַבת( יב: )ֶאל־ַהֵמתִּ ק כִּ ל־ֹעֵׂשה ְיֹקוָּ ְגַלל ֵאֶלה כָּ ֵאֶלה ַהתֹוֵעֹבת ּובִּ ק הָּ  ְיֹקוָּ
יש ֱאֹלֶהיָך ם מֹורִּ ֶניָך אֹותָּ פָּ ים( יג: )מִּ מִּ ְהֶיה תָּ ם תִּ ק עִּ    ס: ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּ

 

  יא פרק זרה עבודה הלכות ם"רמב

 ֹקֵסם
 

 מכל מחשבתו ותפנה שישום כדי המעשיות משאר מעשה העושה זה :קוסם איזהו -ו  הלכה
 שיאמר או הווה אינו או להיות עתיד פלוני דבר ויאמר להיות שעתידים דברים שיאמר עד הדברים

 לארץ שגוהר מי ויש, באבנים או בחול שמשמשים הקוסמין מן יש, מכך והזהרו כן לעשות שראוי
 מקל שנושא מי ויש, ואומרים ומדמין בעששית או ברזל של במראה שמסתכל מי ויש, וצועק וינוע
 ומקלו ישאל בעצו עמי אומר שהנביא הוא, ומדבר מחשבתו שתפנה עד בו ומכה עליו ונשען בידו
 . לו יגיד

 אבל מרדות מכת אותו מכין לקוסם שהשואל אלא לקוסם ולשאול לקסום אסור -ז  הלכה
' וגו בנו מעביר בך ימצא לא" שנאמר לוקה בהן וכיוצא אלו מכל מעשה עשה אם עצמו הקוסם

 [לוקה :פיו על השואל מעשה עשה שאם ל"שהיל רבינו קיצר בכאן :משנה לחם] ."קסמים קוסם
 

 ... מאד מגונה לקוסם השאלה...  :לא תעשה לא מצות ם"לרמב המצוות ספר

 ְמעוֵֹנן
 

 יום רע פלוני יום טוב פלוני יום באצטגנינות שאומרים עתים נותני אלו מעונן איזהו -ח  הלכה
 .פלוני לדבר רע פלוני חדש או פלונית שנה פלונית מלאכה בו לעשות ראוי פלוני
 שהן מדמין שהכסילים הכזבים אותן הודיע אלא מעשה עשה שלא פי על אף לעונן אסור -ט  הלכה
 העת באותו הליכתו או מלאכתו וכיון האצטגנינות מפני העושה וכל, חכמים ודברי אמת דברי

 ..., תעוננו לא שנאמר לוקה זה הרי שמים הוברי שקבעו

 ּוְמַנֵחׁש
 

 איני מידי מקלי נפל או מפי פתי ונפלה הואיל שאומרים אלו כגון הנחש הוא כיצד...  - ד הלכה
 לי יארע אם לעצמו סימנים המשים וכן, ... , נעשים חפציי אין אלך שאם היום פלוני למקום הולך

 בדברים כיוצא כל וכן, אברהם עבד כאליעזר, אעשה לא לי יארע לא ואם פלוני דבר אעשה וכך כך
 ... . לוקה אלו מדברים דבר מפני מעשה העושה וכל אסור הכל האלו

 ּוְמַכֵשף
 

  יא סימן ז פרק וארא פרשת שמות( בובר) טוב שכל
 שמראים מכחישין כיצד פירוש, מעלה של פמליא שמכחישין, כשפים שמם נקרא למה יוחנן ר"א

 למאמינים חלילה כי אפס, [אלוקים :א"ז] מקום של מעשיו מעין ומופתים אותות שעושים
, כן אינו והוא הוא שכן עינים באחיזת מראין אלא ,ממש מעשה עושין שהן ולאמור בהם להאמין

 : הוא אלהים אצבע פרעה אל החרטומים ויאמרו דכתיב
 

 שיראה והוא העינים את האוחז אבל, כשפים מעשה שעשה והוא סקילה חייב המכשף  - טו הלכה
 הוא בך ימצא לא בכלל במכשף שנאמר זה שלאו מפני, מרדות מכת לוקה עשה לא והוא שעשה

 . תחיה לא מכשפה שנאמר עליו לוקין ואין הוא דין בית מיתת לאזהרת שניתן ולאו

 בסכלותו דעתו על ומעלה ענין להן ואין עם-לשון שאינן בדברים שמדבר זה חובר איזהו - י הלכה ָחֶבר ְוֹחֵבר
 מזיק אינו העקרב על או הנחש על וכך כך שהאומר אומרים שהן עד, מועילין הדברים שאותן

 בדברים וכיוצא סלע או מפתח שמדבר בעת בידו אוחז ומהן, ניזוק אינו האיש על וכך כך והאומר
 באצבעו הראה אפילו דבורו עם מעשה שעשה או כלום בידו שאחז עצמו והחובר, אסור הכל האלו

 לא הגיד ולא בלבד דברים אמר אם אבל, "חבר וחובר' וגו בך ימצא לא" שנאמר לוקה זה הרי
 לפניו יושב והוא הקולות אותן החבר עליו שאמר אדם וכן, כלום בידו היה ולא ראש ולא אצבע

 אותן וכל, החבר בסכלות שנשתתף מפני מרדות מכת אותו מכין הנאה בזה לו שיש ומדמה
 . אותם אין היטב וגם ירעו לא המכוערים המשונים והשמות הקולות

 אוֹב ְוֹׁשֵאל
 ְוִיְדֹעִני

 

  יא פסוק יח פרק שופטים פרשת דברים י"רש
 :שלו השחי בבית המת את ומעלה משחיו ומדבר "פיתום" ששמו מכשפות זה - אוב ושאל
 :מכשפות ידי על העצם ומדבר, פיו לתוך, "ידוע" ששמה חיה עצם מכניס - וידעני

 
 אוב ושואל' וגו מעביר בך ימצא לא" שנאמר ידעוני בעל או אוב בעל לשאול אסור - יד הלכה

 מכת אותו ומכין באזהרה בהן הנשאלו בסקילה עצמן וידעוני אוב שבעל למד נמצאת, "וידעוני
 .לוקה מאמרן כפי ועשה מעשיו כיון ואם, מרדות

 ְוֹדֵרׁש
 ֶאל־ַהֵמִתים

 

 מת שיבא כדי הקברות בבית ולן והולך עצמו את המרעיב זה המתים אל דורש איזהו - יג הלכה
 דברים ואומרים ידועים מלבושים לובשים שהם אחרים ויש, עליו ששאל מה ויודיעו בחלום

 כל דבר של כללו, בחלום עמו ויספר פלוני מת שיבא כדי לבדן וישנים ידועה קטרת ומקטירין
 ."המתים אל ודורש' וגו מעביר בך ימצא לא" שנאמר לוקה ויודיעו המת שיבא כדי העושה
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 טז הלכה יא פרק זרה עבודה הלכות ם"רמב
 הארצות לגויי הקדמונים כוכבים עובדי בהן שהטעו והם הן וכזב שקר דברי כולן האלו ודברים

 להעלות ולא אלו בהבלים להמשך מחוכמים חכמים שהם לישראל ראוי ואין, אחריהן שינהגו כדי
 האלה הגוים כי" ונאמר, "בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי" שנאמר, בהן תועלת שיש לב על

 בדברים המאמין כל, "'וגו כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל אותם יורש אתה אשר
 הסכלים מן אלא אינן אסרתן התורה אבל חכמה ודבר אמת שהן בלבו ומחשב בהן וכיוצא האלו

 החכמה בעלי אבל, [לא היה להם חינוך] שלימה דעתן שאין והקטנים הנשים ובכלל הדעת ומחסרי
 הוות אלא חכמה דברי אינם תורה שאסרה הדברים אלו שכל ברורות בראיות ידעו הדעת ותמימי

 על כשהזהירה תורה אמרה זה ומפני, בגללן האמת דרכי כל ונטשו הדעת חסרי בהן שנמשכו והבל
  .אלהיך' ה עם תהיה תמים ההבלים אלו כל
 

  העשין שכחת ם"לרמב המצוות לספר ן"הרמב השגות
 י"י עם תהיה תמים"( יח' שופטי) שנאמר והוא' ית עמו תמים לבבנו להיות שנצטוינו שמינית מצוה

 והוא כל עושה לבדו שהוא ושנאמין' ית לבדו אליו לבבנו שנייחד הזאת הצוואה וענין. "אלהיך
 ותומים אורים ל"ר חסידיו מאנשי או מנביאיו הבאות נדרוש לבדו וממנו עתיד כל אמתת היודע

 דבר נשמע אם אבל. פנים כל על דבריהם שיבאו נבטח ולא מזולתם ולא שמים מהוברי נדרוש ולא
 והמזלות הככבים מערכת משנה הוא כי "שמים בידי הכל" נאמר[ מלגי עתידות למיניהם] מהם

 כפי אלינו תהיינה הבאות שכל ונאמין, [מד' ישעי] יהולל וקוסמים בדים אותות מפר, כרצונו
 תחתו אל השמים ומאותות תלמדו אל הגוים דרך אל( י' ירמי) שהבטיח כענין לעבודתו התקרבנו

 הכלדיים מן דבר שואלים שאין מנין( ב קיג) שלפסחים באחרון ואמרו. מהמה הגוים יחתו כי
 הכוכבים במלאכת המתעסקת האומה שארית הם והכלדיים. אלהיך י"י עם תהיה תמים שנאמר

 זה ופירוש. אלהיך י"לי תם אתה הרי בענין האמור כל עשית אם ספרי ולשון. ש"כלדיב הנקראים
 שיהיה צוה כן ואחרי וקוסם מעונן ומן ומתים וידעוני מאוב העתיד את לשאול הכתוב שאסר

 נביאו מן אבל מזולתם או הנזכרים מן עתידה מגיד מדברי נירא ולא באלה 'יתב עמו תמים בנויל
 ... . בפרשה יאמר כאשר נשמע ואליו נדרוש

 ן"ורמב יז לך) אמר, זרע לו ולתת ברית לו לכרות בא כאשר אבינו אברהם נצטוה הזאת ובמצוה
 הכשדים על והחולק באמונה יסוד לטוב זכור הוא שהיה מפני כי. "תמים והיה לפני התהלך"( שם

 עוד צוהו ומנהיג יוצר עליהם שיש ראה והוא ולככבים ולירח לשמש הכחות כל מייחסים שהיו
 כלל בעניינם יסתכל ולא אמת שום בזולתו שיהא בלבו יתן ולא עמו תמים ולהיות לפניו להתהלך

 סדור והמסדר אותם המצוה הוא כי' ית לבדו אליו לבו יהיה אלא אותם מנהיג שיוצרם דעתו עם
. הזאת המצוה ענין זהו. 'וכו שלך מאצטגנינות צא (א קנו שבת) שאמרו כענין כרצונו מערכתם
 המצות כוללת צוואה שהיא הרב חשב ואולי. תמים להיות( קמד אות) וכתב ההלכות בעל והזכירה

 לא ולכן י"י בתורת ההולכים דרך תמימי אשרי( קיט' תהל)' שנ כענין התורה בדרכי ללכת כולן
 : בכאן בה שפרשנו מה הוא הזה בכתוב והנכון רבותינו מדברי והמתבאר. בחשבונו הביאה

 

  א פסוק יז פרק בראשית ן"רמב
 אחרי( יג יח דברים) אלהיך' ה עם תהיה תמים כטעם הזה בענין עוד אחרת מצוה - תמים והיה

 בשניהם והענין, (י יח שם)' וגו ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם בך ימצא לא השם אזהרת
 לעשות היכול הוא, ובסוף בתחילה היכולת בעל הוא לבדו הוא ברוך הקדוש כי בלבו שיאמין

 כל על דבריהם שיבאו יאמין ולא, ומכשף למנחש או קוסמים ואל מעוננים אל ישמעו ולא, ולבטל
 שלא טובה עושה, "שדי אל" והוא" אל" שהוא, העליונים עליון ביד שהכל בלבו יגזור אבל, פנים
 בדים אותות מפר, לפניו האדם שיתהלך כפי, ויפה טוב המזל בהיות רעה ומביא במזל היה

 :'וכו שלך מאצטגנינות צא( א קנו שבת) שאמרו וזהו(. כה מד ישעיה) יהולל וקוסמים
 

   רפג סימן ן"לרמב המיוחסות א"הרשב ת"שו
. דבריהם ולהאמין, להם לשמוע דמותר... , נחוש בכלל האצטגנינות שאין, משמע ובודאי... 

 ומרבה מצות עושה, כרצונו שלא, דבר בהן ראה ואם...  .באצטגנינות נסתכלתי: שאמר, מאברהם
 ... ... .הנס על סומך ואינו ממנו נשמר, למלאכתו טוב שאין יום, באצטגנינות ראה אם אבל .בתפלה

 

 למעשההלכה 
 

  קעט סימן ומכשף מעונן הלכות דעה יורה ערוך שולחן
' ה עם תהיה תמים: שנאמר משום: הגה. בגורלות ולא בכוכבים בחוזים שואלים אין - א סעיף

 בקוסמים לשאול דאסור ש"וכ(. ספרי ובשם פ"דע תוספות בשם י"ב( )יג, יח דברים) אלהיך
 (. ו"צ' סי י"מהרא פסקי) ומכשפים ומנחשים

 א סעיף קעט סימן ומכשף מעונן הלכות דעה יורה ערוך שולחן על ך"ש
 .דאורייתא איסור וכישוף וניחוש בקסמים מעשה העושה אבל בהן לשאול אסור תהיה תמים משום הוא - ש"וכ

 

 לחקור שאין אלא,  הנס על יסמוך ולא יעשה לא, המזל כנגד שהוא יודע שאדם במה : ...הגה ... -ב  סעיף
  . שנתבאר כמו/( ג"רפ/ ו"רפ סימן ן"רמב תשובת)( יג, יח דברים) תהיה תמים משום זה אחר


