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 Shoftim 5730 “Idolatry” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=262&Guidance=1  

  יח פרק דברים
י( ט) ִּ֤ ה   כ  א ַאתָּ ָּ֣ ֶרץ בָּ אָָּ֔ ָ֥ק ֶאל־הָּ ן ֱאֹלקיָך ֲאֶשר־ְיֹקוָּ ָּ֣ ְך ֹנת  ָ֑ ד לָּ ְלַמָּ֣ א־ת  ֹֹֽ ֹות ל ת ַלֲעשָ֔ ָ֥ם ְכתֹוֲעֹבֹ֖ ם ַהּגֹוי  ֹֽ ה   :הָּ
א( י) ָּ֣ צ  מָּ א־י  ֹֹֽ יר ְבָךָ֔  ל ָ֥ ֹו ַמֲעב  תֹ֖ ֹו־ּוב  ש ְבנֹֽ ָ֑ א  ם בָּ ָּ֣ ים ֹקס  מ ָ֔ ֵ֥ן ְקסָּ ָ֥ ש ְמעֹונ  ֹ֖ ף ּוְמַנח  ֹֽ  :ּוְמַכש 

There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the 

fire, one that useth divination, a soothsayer, or an enchanter, or a sorcerer. 

ר( יא) ֹ֖ ֶבר ְוֹחב  ָ֑ ל חָּ ָ֥ י אֹוב   ְוֹשא  ְדֹענ ָ֔ ש ְוי  ֹ֖ ים ְוֹדר  ֹֽ ת   :ֶאל־ַהמ 
ת( יב) י־תֹוֲעַבָ֥ ֹֽ ֹ֖ק כ  ה ְיֹקוָּ ש  ל־ֹעָּ֣ ֶלה כָּ ָ֑ ְגַלל   א  ֹבָּ֣  ּוב  ֶלה תַהתֹוע  א ָ֔ ָּ֣ק הָּ יש ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ ָ֥ ם מֹור  ֹ֖ יָך אֹותָּ ֶנֹֽ פָּ  :מ 
ים( יג) ָּ֣ מ  ה תָּ ְהֶיָ֔ ֹֽ ם ת  ֹ֖ ָ֥ק ע   ס: ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ
י׀( יד) ָּ֣ ָּ֣ם כ  ֶלה ַהּגֹוי  א ֵ֗ ר הָּ ה   ֲאֶשִּ֤ ש ַאתָּ ָּ֣ ם יֹור  ים אֹותָָּ֔ ָ֥ ים ֶאל־ְמֹעְננ  ֹ֖ עּו ְוֶאל־ֹקְסמ  ָ֑ ְשמָּ ה י  א ְוַאתָָּּ֕ ָֹּ֣ ן ל ַָ֥תן כ ָ֔ ָ֥ק ְלָךֹ֖  נָּ  :ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ
יא( טו) ְרְבָךִּ֤  נָּב ִ֨ ק  יָך   מ  ַאֶח  י מ  נ  ֹמָ֔ ים כָּ ָ֥ ָּ֣ק ְלָךֹ֖  יָּק  יו ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ ֹ֖ לָּ ּון א  עֹֽ ְשמָּ  :ת 
ל( טז) ְלתָּ  ְכֹכִ֨ ַאַ֜ ם ֲאֶשר־שָּ ע ִ֨ ִּ֤ק מ  ב ֱאֹלקיָך   ְיֹקוָּ ָ֔ ֹום ְבֹחר  ל ְביָ֥ ֹ֖ הָּ ר ַהקָּ אֹמָ֑ א ל  ָֹּ֣ ף ל ַע   ֹאס ֵ֗ ְשֹמִ֨ ָּ֣ק ֶאת־קֹול   ל  ש ֱאֹלקי ְיֹקוָּ א ִ֨  ְוֶאת־הָּ

ָ֥ה את ַהְּגֹדלָּ ֹֹּ֛ ה ַהז א־ֶאְרֶאָ֥ ֹֹֽ ֹוד ל א עֹ֖ ָֹ֥ ּות ְול מֹֽ  :אָּ
אֶמר( יז) ָֹ֥ ֹ֖ק ַוי י ְיֹקוָּ ָ֑ לָּ יבּו א  ֹ֖ יט  ר ה  רּו ֲאֶשָ֥ ֹֽ ב   :ד 
יא( יח) ים נָּב ִ֨ ָ֥ ק  ם אָּ ֶהֹּ֛ ֶרב לָּ ֶקָ֥ ם מ  יֶהֹ֖ ֹוָך ֲאח  מָ֑ י כָּ ִּ֤ ַרי   ְונַָּתת  יו ְדבָּ ר ְבפ ָ֔ ֶבָּ֣ יֶהָ֔  ְוד  ת םֲאל  ֹ֖ ר א  ּנּו כָּל־ֲאֶשָ֥  :ֲאַצֶּוֹֽ

Alef.  

1.   From the example at the end of the passage from the Moreh, it would appear that RaMBaM 

understands this action as simply bringing the child in proximity to fire rather than actually 

offering the child up as a fire sacrifice. That is typically how the worship of Molech is 

understood:  

  כ פרק ויקרא
ָּ֣י( ב) ל   ְוֶאל־ְבנ  א  ְשרָּ יש תֹאַמר   י  ָּ֣ יש   א  י א  ְבנ ִ֨ ל מ  א ַ֜ ְשרָּ ר׀ י  ָּ֣ ן־ַהּג  ָּ֣ר ּומ  ל ַהּגָּ א ֵ֗ ְשרָּ ר ְבי  ן ֲאֶשִ֨ ֵּ֧ ת  ֹו י  ַזְרעֹּ֛ ֶלְך מ  ( 1 ַלֹמֹ֖

ֹות ת מָּ֣ ָ֑ ם יּומָּ ֶרץ ַעָ֥ ֹ֖ אָּ הּו הָּ ָ֥ ְרְּגמ  ֶבן י  ֹֽ אָּ  :בָּ
י( ג) ן ַוֲאנ ִ֞ ִּ֤ ַני   ֶאת  יש ֶאת־פָּ ָּ֣ א  ּוא בָּ י( 2 ַההָ֔ ָ֥ ְכַרת  ֹו ְוה  ֶרב ֹאתֹ֖ ֶקָּ֣ ֹו מ  י ַעמָ֑ ִּ֤ ַזְרעֹו   כ  ן מ  ֶלְך נַָּתָּ֣ ַען ַלֹמָ֔ א   ְלַמֵ֗  ֶאת־ ַטמ 

י ש ָ֔ ְקדָּ ל מ  ֹ֖ ם ּוְלַחל  ָ֥ י ֶאת־ש  ֹֽ ְדש   :קָּ
    י"רש 

 בתות ובן בנו בן(, י יח דברים) ”באש ובתו בנו מעביר“ שנאמר לפי - למלך נתן מזרעו כי

 :למולך מזרעו בתתו לומר תלמוד, מנין פסול זרע. למולך נתן מזרעו כי לומר תלמוד, מנין
 RaShI obviously equates Devarim 18 with VaYikra 20 in this regard.  

ם( ד) ם ְוא ִ֡ ָּ֣ ּו   ַהְעל  ימֹֽ ם ַיְעל  ֶרץ ַעִ֨ אַָּ֜ יֶהם   הָּ ינ  ֹֽ יש ֶאת־ע  ָּ֣ א  ן־הָּ ּוא מ  ֹו ַההָ֔ תָ֥ ֹו ְבת  ַזְרעֹ֖ ֶלְך מ  י ַלֹמָ֑ ֹ֖ ְלת  ית ְלב  ָ֥ מ  ֹו הָּ  :ֹאתֹֽ
י( ה) י ְוַשְמת ִ֨ ֵּ֧ ַנֹּ֛י ֲאנ  יש ֶאת־פָּ ָ֥ א  ּוא בָּ ֹו ַההֹ֖ ְשַפְחתָ֑ י( 3 ּוְבמ  ְכַרת ִ֨ ֹו ְוה  ת׀ ֹאתַ֜ ָּ֣ ים ְוא  ָּ֣ ל־ַהֹזנ  יו כָּ ֵ֗ ֹות ַאֲחרָּ ְזנֹּ֛ י ל  ָ֥  ַאֲחר 

ֶלְך ֶרב ַהֹמֹ֖ ֶקָ֥ ם מ  ֹֽ  :ַעמָּ

2.    In VaYikra 20:2-5, various specific punishments are mentioned: 1) execution of the 

perpetrator; 2) the perpetrator will suffer Karet; 3) if the perpetrator is not executed by the 

this-world authorities, HaShem will Punish him and his family if the latter followed his 

example.  

שתארע המכה ההיא במקרה יום א' לאדם א', ויכוין אל הפעולה ההיא ויימשך אחר הדעת ההוא     .3 —

(In order to try to frighten individuals into compliance, warnings are given of dire things 

happening to one’s children if the customary ritual isn’t followed, and in order to give 

credence to the threat, attention will be drawn to a singular event) that the plague occurred 

inadvertently on a particular day to a particular individual, and attention would be directed 

to this activity, and people will be drawn to follow this practice/idea. 

Beit.  
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1.    RaLBaG1 would appear to be modifying R. Akiva’s position in Sanhedrin 64—the individual 

making the recommendation regarding when the best time to do something  will be guilty of 

this sin according to RaLBaG only if there is no logical reason why the thing ought to be done 

at this time. If a logical, empirically valid reason could be identified, then what has been 

recommended is simply good advice rather than some form of divination. 

2.    The exceptions to the sin of “MeOnen” that RaLBaG cites all are tied into the seasons or 

average temperature, i.e., when and how to plant certain types of plants,  the avoidance of 

blood letting when it is extremely hot, refraining from cutting down a tree when there isn’t 

sufficient moonlight to assist in drying the wood out. (The last suggestion appears to be the 

most susceptible to scientific revision since it is the intensity of the sun rather than the 

moon that will effect drying timber. This may be due to when RaLBaG lived—1288-1344.) 

 if the advice that is being given about doing something)—מופשט מכל סבה אחרת מחייבת זה   .3

at a particular time is) disconnected from any other type of cause that would make this 

obligatory. 

4.    What may appear logical or based upon science from one point of view, may not be from 

another. When we insist that a reason be logical, empirical, etc., will this always constitute 

an objective, universal standard, or is there still room for superstition and individual 

subjectivity? 

5.    While RaLBaG defines Kohelet 11:2 as referring to a particular type of planting during Tishrei 

(the 7th month) and MarCheshvan (the 8th month), this is hardly an obvious, compelling 

interpretation:  

  יא פרק קהלת
ֶלק( ב) ָ֥ ה ֶתן־ח  ֹ֖ ְבעָּ ָ֑ה ְוַגָּ֣ם ְלש  ְשמֹונָּ י ל  א כ ִּ֚ ָֹּ֣ ע ל ַדָ֔ ְהֶיָ֥ה ת  ה ַמה־י  ֹ֖ עָּ ֶרץ רָּ ֹֽ אָּ  :ַעל־הָּ

  י"רש
 עוד חלק, חסד צריכי לשבעה ומשלך מלחמך חלקת - לשמונה וגם לשבעה חלק תן( ב)

 :די תאמר ואל אחריהם שיבואו לשמונה
 מן הצדקה י"ע תנצל או לכולם ותצטרך באים ימים עוד שמא - רעה יהיה מה תדע לא כי

 אחד תן בראשית ימי שבעה אלו וגומר חלק תן אמרו ורבותינו, אימתי עכשיו לא ואם הרעה

 לשבעה חלק תן אחר דבר, המילה ימי שמנת אלו לשמנה וגם, בשבת לנוח ליוצרך חלק מהן

 :החג ימי שמונת של, לשמונה וגם, פסח ימי שבעת של צבור קרבנות
 לא כי א"ד', הראשוני ויועילו עוד תקריבו ולא הבית יחרב אם - רעה יהיה מה תדע לא כי

 :רעות גזירות ויבטל הקרבנות ויועילו בחג הגשמים על נגזר מה ידעת לא יהיה מה תדע
   עזרא אבן
 באמצע מכיון הקדש והיכל' יציר ספר בעל שאמר מה במקרא שבעה עיקר - חלק תן( ב)

 בלי תמיד והענין בו שהחל היום כמו הוא השמיני' היו כי השבוע ימי כנגד לשמנה ואמר

 :בתולה נערה יהיה כי כמו רעה עם יהיה ואמר עוני לידי שיבא רעה יהיה מה וענין הפסק
   תמימה תורה

 וגם, פסח ימי שבעה אלו לשבעה חלק תן, אומר יהושע רבי, תניא -' וגו לשבעה חלק תן( ב)

( הכפוריםט ויום ש"ורה עצרת לרבות - וגם אומר וכשהוא, החג ימי שמונת אלו - לשמונה

 [:'ב' מ עירובין]

                                                           
1 Levi ben Gershon (1288–1344), better known by his Latinised name as Gersonides or the abbreviation of first 
letters as RaLBaG,[1] was a philosopher, Talmudist, mathematician, physician and astronomer/astrologer. He was 
born at Bagnols in Languedoc, France. According to Abraham Zacuto and others, he was the son of Gerson ben 
Solomon Catalan… https://en.wikipedia.org/wiki/Gersonides  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latinised_names
https://en.wikipedia.org/wiki/Gersonides#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematician
https://en.wikipedia.org/wiki/Physician
https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomer
https://en.wikipedia.org/wiki/Astrologer
https://en.wikipedia.org/wiki/Bagnols-sur-C%C3%A8ze
https://en.wikipedia.org/wiki/Languedoc
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Zacuto
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerson_ben_Solomon_Catalan
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerson_ben_Solomon_Catalan
https://en.wikipedia.org/wiki/Gersonides
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 לשמונה וגם, שבת ימי שבעה אלו לשבעה חלק תן, אומר אליעזר רבי -' וגו לשבעה חלק תן

 [:ר"מ( ]מילהי ימי שמונת אלו
 השביעי ביום דכתיב לשבעה חלק תן, בנשיאים קרא פתר נחמיה רבי -' וגו לשבעה חלק תן

 [:ר"מ( ]מנשהיא לבני נשיא השמיני ביום דכתיב - לשמונה וגם, אפרים לבני נשיא
 ימי שבעת אלו לשבעה חלק תן, במלואים קרא פתר יהודה רבי -' וגו לשבעה חלק תן

 השמיני ביום ויהי דכתיב לשמונה וגם, ידכם את ימלא ימים שבעת כי שנאמר, המלואים

 [:שם( ]יב'וגו
 ישראל את משה שמל דור זה לשבעה חלק תן, אומר עזריה רבי -' וגו לשבעה חלק תן

 [:שם( ]דורותיג לשמונה יהושע שמל דור זה - לשמונה וגם, דורות לשבעה
 - לשמונה וגם, נדה ימי שבעת אלו לשבעה חלק תן, אומר הינא רבי -' וגו לשבעה חלק תן

 [:שם( ]מילהיד ימי שמונת אלו
 זה - לשמונה וגם, סוכה ימי שבעת אלו לשבעה חלק תן, אמר לוי רבי -' וגו לשבעה חלק תן

 [:שם( ]עצרתטו שמיני

6.    RaLBaG would probably consider RaShI’s and the Beiur’s2 interpretations as providing 

reasonable scenarios for this advice,  

 i.e., RaShI: by giving Tzedaka to 7 or 8 needy individuals, you are creating a pool of   

potential givers of Tzedaka to you, from whom you might be able to 

draw if you find yourself in need someday in the future.  

        Beiur: by distributing your property among a number of different transporters, 

even if something goes wrong with one, the others will reach your 

desired  destination. 

Gimel.  

1.    RaShI is attempting to explain why this verse comes at the tail end (there is a Stuma 

immediately afterwards, indicating that it is the end of a series of verses) of prohibitions of 

all sorts of activities. The common denominator according to RaShI is that these activities 

are various attempts at divining the future. A religious individual with trust in HaShem, i.e., 

who qualifies as a “Tamim”, should not feel that he needs to engage in such activities 

because he is unworried regarding what the future might bring.  

2.    In v. 12, those who engage in these practices will be rejected by God and therefore 

alienated from Him: 

  יח פרק דברים
ת( יב) י־תֹוֲעַבָ֥ ֹֽ ֹ֖ק כ  ה ְיֹקוָּ ש  ל־ֹעָּ֣ ֶלה כָּ ָ֑ ְגַלל   א  ת ּוב  ֹבָּ֣ ֶלה ַהתֹוע  א ָ֔ ָּ֣ק הָּ יש יָךקֱאֹל ְיֹקוָּ ָ֥ ם מֹור  ֹ֖ יָך אֹותָּ ֶנֹֽ פָּ  :מ 

The converse of that thought is contained in the next verse, i.e., when you refrain from such 

practices, then you will certainly be with HaShem, and He with you.  

3.     

ים( אם)  רש"י:        ָּ֣ מ  ה תָּ ְהֶיָ֔ ֹֽ ם( אז תהי') ,(לגבי העתידות) ת  ֹ֖ ָ֥ק ע   ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ

ים   רשב"א פי' א': ָּ֣ מ  ה תָּ ְהֶיָ֔ ֹֽ ם ת  ֹ֖ ָ֥ק ע   (ואל תלך אחרי אלהים אחרים, שדים, וכו') ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ

                                                           
2 Moses Mendelssohn (6 September 1729 – 4 January 1786) was a German Jewish philosopher to whose ideas the 

Haskalah, the 'Jewish enlightenment' of the eighteenth and nineteenth centuries, is indebted. Born to a poor 
Jewish family in Dessau and originally destined for a rabbinical career, Mendelssohn educated himself in German 
thought and literature and from his writings on philosophy and religion came to be regarded as a leading cultural 
figure of his time by both Christian and Jewish inhabitants of the Holy Roman Empire. He also established himself 
as an important figure in the Berlin textile industry, which was the foundation of his family's wealth. Moses 
Mendelssohn's descendants include the composers Fanny and Felix Mendelssohn and the founders of the 
Mendelssohn & Co. banking house… https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn   
 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_Jew
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
https://en.wikipedia.org/wiki/Haskalah
https://en.wikipedia.org/wiki/Dessau
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire_of_German_Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Textile
https://en.wikipedia.org/wiki/Fanny_Mendelssohn
https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn
https://en.wikipedia.org/wiki/Mendelssohn_%26_Co.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn
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4.    In neither of his commentaries does RaShBa appear to explicitly agree with RaShI. The latter 

stresses the issue of predicting the future, due to his understanding of the common 

denominator that links the prohibited activities that are listed immediately before. The 

former, on the other hand emphasizes not believing in deities and alien forces (1st 

interpretation) and fulfilling the Commandments (2nd interpretation). The 2nd interpretation 

by implication suggests that fulfilling God’s Commandments suggests full-scale trust in God, 

but this does not address the specific issue of having a clear sense of the future.  

5.    Those who   are erring (To’im) believe that by only following the Commandments and 

ignoring the rituals associated with these other powers and forces, bad things will occur. 

RaShBA believes that such an understanding is simply wrong.  

6.     

  יב פרק שמות
ה( ה) ים ֶשָ֥ ֹּ֛ מ  ָ֥ר תָּ כָּ ֹ֖ה זָּ נָּ ְהֶיָּ֣ה ֶבן־שָּ ֶכָ֑ם י  ים לָּ ָ֥ ש  ן־ַהְכבָּ ים מ  ֹ֖ ז  ע  ן־הָּ חּו ּומ  ֹֽ קָּ  Physical perfection without illness or:ת 

disability.                                                                                                                                                  

  כו פרק תהלים
ד׀( א) ו ִ֨ י ְלדָּ נ  ִּ֤ ְפט  ק שָּ י ְיֹקוֵָּ֗ נ  י־ֲאֲ֭ ֹֽ יבְ  כ  ָּ֣ מ  י ת  ְכת  ַלָ֑ ָ֥ק הָּ י ּוַביֹקוָּ ְחת  ַטֵ֗ א בָָּּ֝ ָֹּ֣ ד ל ֹֽ  Spiritual wholeness reflecting a trust in:ֶאְמעָּ

God exclusively.                                                                                                                                      

Daled.  

 

V. 14, that immediately precedes 15, serves as the basis for R. Hirsch’s idea: 

י׀( יד) ָּ֣ ָּ֣ם כ  ֶלה ַהּגֹוי  א ֵ֗ ר הָּ ה   ֲאֶשִּ֤ ש ַאתָּ ָּ֣ ם יֹור  ים אֹותָָּ֔ ָ֥ ים ֶאל־ְמֹעְננ  ֹ֖ עּו ְוֶאל־ֹקְסמ  ָ֑ ְשמָּ ה י  א ְוַאתָָּּ֕ ָֹּ֣ ן ל ַָ֥תן כ ָ֔ ָ֥ק ְלָךֹ֖  נָּ  :ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ
יא( טו) ְרְבָךִּ֤  נָּב ִ֨ ק  יָך   מ  ַאֶח  י מ  נ  ֹמָ֔ ים כָּ ָ֥ ָּ֣ק ְלָךֹ֖  יָּק  יו ֱאֹלקיָך ְיֹקוָּ ֹ֖ לָּ ּון א  עֹֽ ְשמָּ  :ת 

The Tora is understood by R. Hirsch as stating that in contrast to the other nations that resort to 

all sorts of devices to try to understand the hidden and mysterious things that their gods desire 

of them, the Jewish people will rely on their prophets who will convey to them God’s Will in 

open accessible matters that the people ought to know about.  

Heh.  

HaEmek Davar wishes to know why one of the requirements for a true Navi is that he come 

from the midst of the Jewish people. If the criteria for a prophet is that he be exceptionally 

spiritual, it would seem that this could apply to all sorts of individuals, some of whom may not 

be Jewish, or for that matter even known to the Jewish people. Therefore the commentator 

notes that this is a function of being able to determine who in fact is a Navi rather than his 

objective qualifications for prophecy. 
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Additional sources: 

 

 
 פרשת שופטים

 שנת תשי"ז
 "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"

 יג -דברים פרק יח, פסוקים ט 
 

 "אלוקיך עם ה' תמים תהיהב. "   

 פסוק י"ג

ם" ְהֶיה ע  ים ת  מ   "ֹלֶהיָך-ה' אֱ  תָּ

  :הלכות עבודה זרה, י"א ט"ז ,רמב"ם
ודברים האלו )דהיינו הקסם, הלחש, הדרישה אל המתים, השאלה באוב והכישוף שעליהם דיבר בהלכות 

כוכבים ומזלות כולן דברי שקר וכזב הן, והם שהטעו בהם עובדי  הקודמות להלכה זו בפרק י"א(
להמשיך  ,הקדמונים לגויי הארצות, כדי שינהגו אחריהן. ואין ראוי לישראל, שהם חכמים מחוכמים

כי לא נחש ביעקב ולא " (במדבר כ"ג, כ"ג) בהבלים אלה ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר
ודבר חכמה אבל  קסם בישראל" וכו'. כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת

התורה אסרתן, אינו אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה. אבל 
בעלי החכמה ותמימי דעת ידעו בראיות ברורות, שכל אלה הדברים שאסרה התורה אינם דברי חכמה 

  .אלא תוהו והבל, שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן
 ."אמרה תורה כשהזכירה על כל אלו ההבלים "תמים תהיה עם ה' אלקיךומפני זה 

 
בהשגותיו ל"ספר המצוות" של הרמב"ם, מצוה ח' ממצוות עשה שלא מנאן הרמב"ם ויש למנותן  רמב"ן

 :לדעת הרמב"ן
שנצטוינו להיות לבנו תמים עמו יתעלה, והוא שנאמר: "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". ועניין הצוואה הזאת 

שנייחד לבבנו אליו לבדו, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע אמיתת כל עתיד, וממנו נדרוש 
הבאות, מנביאיו ומאנשי חסידיו... ולא נדרוש מחוברי שמים ולא נבטח שיבואו דבריהם... אבל נאמר 

ישעיה ) "ללמפר אותות בדים וקוסמים יהו" ,"הכל בידי שמים", כי הוא משנה מערכת הכוכבים כרצונו
  .(מ"ד, כ"ה

אל דרך הגויים " :('ירמיה י' ב) ונאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבנו לעבודתו, כעניין שהבטיח
ואמרו בפרק בתרא דפסחים: "ומניין שאין  ."אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו, כי יחתו הגוים מהמה
קיך". והכלדיים הם שארית האומה המתעסקת שואלים דבר מן הכלדיים? שנאמר: תמים תהיה עם ה' אל

  .'בעבודת כוכבים. ולשון ספרי: "אם עשית כל האמור בעניין, הרי אתה תם לה' אלוקיך" וכו
התהלך " :(בראשית י"ז, ט"ו) והמצוה הזאת אברהם אבינו כאשר בא לכרות לו ברית, לתת לו זרע, אמר

סוד האמונה והחולק על הכשדים שהיו מיחסים לפני והיה תמים", כי מפני שהיה הוא עליו השלום י
ציוהו עוד להתהלך לפניו ולהיות  –הכוחות כולם לשמש ולירח ולכוכבים, והוא ראה שיש יוצר ומנהיג 

תמים עמו ולא יתן בלבו, שיהא בזולתו שום אמת, ואל יסתכל בעניינם כלל, עם דעתו שיוצרם מנהיג 
כלל וגם לא בכוחות נתונים למרות יוצרם, כלומר גם לא  לא יאמין בהם, באותות שמים ,אותם )כלומר

כי הוא המצוה אותם והמשנה  ,בשתפו אמונתו בהם עם אמונתו לבורא(, אלא יהיה לבו אליו לבדו יתעלה
מערכתם כרצונו, כעניין שאמרו )שבת קנו, ע"א(: "צא מאצטגנינות שלך" )=השתחרר משעבוד לכל 
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  .אמונה מאגית(
הזאת... ואולי חשב הרב )=הרמב"ם( שהיא מצוה כוללת המצוות וללכת בדרכי התורה, זהו עניין המצוה 

דרך ההולכים בתורת ה'". ולכן לא הביאה בחשבונו, אבל  תמימי אשרי" ('תהלים קי"ט צ) כעניין
 .המתבאר מדברי רבותינו והנכון הוא כפי שכתבנו אנחנו

 

  כ פרק ויקרא
יֶתם( כו) ִּ֤ ְהי  י   ו  ים ל  י ְקֹדש ָ֔ ָ֥ ֹוש כ  דֹ֖ י קָּ ָּ֣ ָ֑ק ֲאנ  ל ְיֹקוָּ ָ֥ ים ֶאְתֶכֹּ֛ם וַָּאְבד  ֹ֖ ַעמ  ֹֽ ן־הָּ ֹות מ  ְהיָ֥ י ל  ֹֽ  :ל 
   

  –' וגו אתכם ואבדל( כו)
  :אומר עזריה בן אלעזר' ר, תניא

 , חזיר בשר לאכול אפשי אי אדם יאמר שלא מניין 
 , הערוה על לבא אפשר אי                                    
 , כך עלי גזר שבשמים ואבי ?אעשה ומה !אפשי אבל 

 [כ"תו( ]נטלי להיות העמים מן אתכם ואבדיל ל"ת 
  נט הערה תמימה תורה

 . מצוה עושה כאלו הוי ,שמים מלכות עול עליו ומקבל מעבירה, פורש שהוא מי כי ז"לפי ונמצא( נט

 , מצוה כעושה שכר לו נותנין עבירה עבר ולא היושב שכל שם שדרש' ב ג"כ במכות' וע

 ונמנע כשבאה אלא ,כלל לידו עבירה באה שלא תעשה ואל בשב הכונה דאין, דהכא הדרשה פ"ע ל"וצ

 :היצר בכבישת' ה מצות פ"ע ממנה

 

  יג פרק הושע
ה׀( ב) ָּ֣ פּו ְוַעתָּ ָּ֣ א יֹוס  ֵֹ֗ ּו ַלֲחט ֶהם   ַוַיְעשָּ֣ ה לָּ כִָּ֨ ם ַמס  ִּ֤ ַכְספָּ ְתבּונָּם   מ  ים כ  ה ֲעַצב ָ֔ ָ֥ ים ַמֲעש  ֹ֖ ש  רָּ ה חָּ ֶהם   כ לָ֑ ם לָּ ָּ֣ ים ה  ָ֔ י ֹאְמר  ָּ֣ ם ֹזְבח  דָָּ֔  אָּ

ים ֹ֖ ל  ּון ֲעגָּ קֹֽ שָּ  :י 

And now they sin more and more, and have made them molten images of their silver, according to their 

own understanding, even idols, all of them the work of the craftsmen; of them they say: "They that 

sacrifice men kiss calves." 

  ז פרק ירמיהו
ּו( לא) נִ֞ ֹות ּובָּ מָּ֣ ֶפת בָּ יא ֲאֶשר   ַהֹתֵ֗ ָּ֣ ם ְבג  ֹּנָ֔ ף ֶבן־ה  ְשֹרֹּ֛ ם ל  יֶהָ֥ ם ֶאת־ְבנ  יֶהֹ֖ ש ְוֶאת־ְבֹנת  ָ֑ א  א ֲאֶשר   בָּ ָֹּ֣ י ל ית  ּו ָ֔ א צ  ָֹ֥ ה ְול ֹ֖ ְלתָּ י עָּ ֹֽ ב   :ַעל־ל 

And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their 

sons and their daughters in the fire; which I Commanded not, neither came it into My Mind. 
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  תיג סימן א חלק א"הרשב ת"שו
 . למונטפשליר שהשבתי תשובה

 במה דבורי אשים לבל מגדרי חוץ אצא ולא בעדי גדרתי ימי כל. תוציאני מגדרי ומעלתך יכריחני כבודך 

 מה להוציא בערפי אוחז אתה ועתה. הנסתרות ממבוכות להוציאני וחכם נבון איש אמצא עד החקירות בו שרבו

 אמתתם ממני ונפלאה מבוכתם רבה כי חקירתם מכיל/ לבי/ לבבי אין שאמרת אלו דברים כי פי על. בו חפץ לי שאין

 לענות אותי הסיתו ומעלתך ואהבתך אעשה מה אבל. יסודותם על שאסמוך דברים ויש לי און מצאתי לאמר

 . ורומה עומקה לבבי ישיג לא ואם מה ויהי נעלמה בחכמה
 במתכת אריה צורת עשיית על בארצכם אשר החכמה מאנשי אחד שאלני אחת פעם באמת כי אני ואומר 

 גבי שעל מסלע ראיה לו והבאתי. לרפואה הצורה בעשיית איסור שום רואה שאיני אמרתי כי והתרתי. לרפואה

 צינית מאי בגמרא עלה ואמרינן. הצינית גבי שעל בסלע יוצאין( ה"פ דף) יוצאה אשה במה בפרק ששנינו הצינית

 אלא. טסא ליה ליעביד שוכתא משום ואי. חספא ליה ליעביד לה מעלי דקשי דכל אילימא. סלע שנא מאי. ארעא בת

 לרפואה צורה אלמא. וצורתא ושוכתא הקושי כלומר לה מעלו כלהו אביי אמר. פולסא ליה ליעביד צורתא משום

 . מותר

. במרום לפני המשמשין שמשי דמות תעשון לא'( כ שמות) ”אתי תעשון לא“ ומשום אריה צורת' משו ואי 

 הרב מורנו שגם ואמרתי. אדם מפרצוף חוץ הדדי בהדי פנים ארבע דמות אלא תורה אסרה לא אביי אמר הא

 לא וכשהתרתי. חטא וביראת ובמנין בחכמה ממנו גדול לנו ואין. ועושה מתיר היה ל"ז נחמן בר משה רבינו הגדול

 . אחקרנו ולא ריב על לענות דרכי שאין הארץ בחכמי שם מחלוקת שנפלה ידעתי
 ראיה אותה ודחו. אסורה לרפואה שהצורה לומר החולקין החכמים מן זה על' שאלו אלי באו מיכן ואחר 

 אכניס שלא כדי והשבתי לה כלל מתקבל שאינו בענין אותה שדחו פי על אף. הצינית גבי שעל מסלע שהבאתי

 כמדומה ידועה בעונה אותה בעושה אבל. בדבריהם לנפול לי מה זה את זה מנצחין הם שאם. במחלוקתם עצמי

 . השבתי ולא נשאלתי לא זה שעל
 לא. ענין בכל הדבורים וכל המעשים וכל העונות וכל הצורות כל לחלוטין שיאסרו רואה איני מקום ומכל 

 . האמורי דרכי או כשוף שיראה מה משום ולא ”תנחשו לא“ משום ולא ”תעוננו לא“ משום

 במתכת הצורות מן ושיש. בזה אחד ספר שיש לך אמר אחד שחכם ואמרת המדות על הפרזת ואתה 

 עבודה מדרכי זה כי ספק ואין. אחר בדבר או בשעוה מיוחדת הקטרה להם ועושה מיוחד צמר בבגד וכורך מיוחד

. לכולם אב ובנין הסוג תחת נופלין המינין כל כי. הכל תתיר ההוא שבספר הקטנה הצורה להקטיר באת ואם זרה

 . דבריך אלו
 אסורין אלו עבודות ארבע וההשתחואה והניסוך והזיבוח שההקטרה. אסור הקטרה שם שיש כל ובאמת 

 בגמרא לומר רצוני התורה חכמי בדברי רואה שאני לפי הכל לאסור אין כן בלא אבל. לפעור ואפילו זרה עבודה לכל

 ואשמעיניה עלי רב לי ואעשה בארץ חכם וידעתי יתן ומי. אליך שאכתוב כמו מכללם שהותרו דברים ובירושלמי

 מימון ברבי משה רבינו הרב צדק מורה הגדול הרב וגם עמך בזה ואדון .יודיעני אלה בכל חכמה ובסתום וישמיעני

 . למבוכה ארוכה תמצא אולי ושואל כחוקר רק דבריך ועל דבריו על כמשיב ולא. ל"ז
 אלא אסרה לא שהתורה. ”תעוננו לא“ משום עובר לרפואה אפילו ידועה בשעה צורה שהעושה כתבת 

 . דבריך אלו. לטעות כדי בו שיש עיקר קצת בו שיש דבר
  :לשונו זה. זרה עבודה בהלכות כתב שכן בהפך כתב ל"ז/ ם"רמב/ הרב אבל. כן שהוא ואפשר

 מן אלא אינו ,אותם אסרה התורה אבל ,אמת שהן בלבו ומחשב בהם ובכיוצא אלו בדברים המאמין כל"

 ותמימי החכמה בעלי אבל. שלמה דעתם שאין והקטנים הנשים ובכלל הדעת ומחסרי/ הכסילים/ הסכלים

 שנמשכו והבל תוהו דברי אלא. חכמה אינם תורה שאסרה' הדברי אלו שכל ברורות בראיות ידעו הדעת

 הדברים אלו כל על כשהזהירה תורה אסרה זה ומפני'. בכלל האמת דרכי דברי ונטשו הדעה חסרי בהן

 . לשונו כ"ע "יךקאל' ה עם תהיה תמים( ח"י דברים)

  :לשונו זה המורה בספר ז"ל בפרק זה עוד וכפל

  ".כלל דבר יחייבו שהם שכל יאמין ולא' אות נותן ההיקש אין המכשפים יעשו אשר האלה והמעשים"

 '. המור בספר אלה דברים וחזק חזר עוד

 ושרי שמן שרי"( א"ק דף) חלק בפרק שאמרו לפי שאמרת כמו יותר נראה היה ,להכריע בידנו היה ואלו 

 שעשו השלמה התורה שהעידה מצרים ובחרטומי בשאול וידעוני באוב וכן ".שמכזבין מפני' בשב מהן נשאלין בצים

 . ובלהטיהם בלטיהם
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 תועלת בו שנמצא דבר שכל למדים נמצינו דבריו שמתוך. ל"ז הרב בדברי עיון מקום לי יש מקום ומכל 

 מצד' שנתאמ בין ,בגופן בהן שנמצאת אמיתית מסגלה בין ,שיהיה צד זה מאי תורה שאסרה מה בכלל אינו באמת

 מסמר( 1 כגון. מקרית אחרת מסגולה הלקוחה סגולה מצד בו שנמצא מה להתיר בזה עוד הרב ונמשך. הנסיון

 אבן( 3ב הנמצאת כסגלה עצמה מצד היא שועל של שן שסגולת. שועל של שן( 2 כסגלת סגלתו שאין הצלוב

 אינה הצלוב מסמר סגלת אבל. הרבה וזולתן הכלב צואת( 5ו' הפאוניא סגלת( 4 הרב שמנה אותן וסגלת. השואבת

 סגלה עוד תמשך ההיא הסגלה ומן הצלוב מן שקבל המקרה מצד אלא. המסמר צורת מצד ולא עצמו הברזל מצד

 אלא בלבד היא ולא תפיל שלא האשה שמצלת שמצאו תקומה אבן( 6 וכמהו. זירפא ליה דאית באיש לפעול אחרת

'( ס דף ו"פ שבת) שהתירו מה בעיניך יקשה ואל לשונו זה ל"ז הרב שכתב וכמו מותר כ"ואעפ. משקלה אפילו

 והולכין'. רפוא משם והיו הנסיון אותן שהוציא בהם חושבין היו ההוא בזמן הדברים כי. שועל של ושן הצלוב מסמר

 נסיונות שנתאמת מה שכל. הגרון מורסת על הכלב וצואת הנכפה על פאוניאה שקורין העשב תליית'( 4 דרך על

 בו' שנמצא מה כל התיר שאסר אחר הנה. רפואה משום לעשות מותר הוא ההקש יגזרהו שלא פי על אף כאלו

 בהתאמת הנסיון שיבחן עד בהן אסורין אנו איןו. הקודמים נסיוני על לסמוך מותר כן ואם. הנסיון מצד תועלת

 חכמי על סומכין שאנו וכמו הקודמים של נסיונם על לסמוך מותרין אנו שועל של ושן הצלוב מסמר שהרי. לעינינו

 כל על אלא בלבד הרפואות וחכמי התורה חכמי על ולא. אותם גוזר הטבעי ההקש שאין הרפואות באותן הרפואה

 של בין הקמיעין התירו שהרי. הקמיעין כבעלי עליהן לסמוך לנו התירו ההוא הענין שנתנסה שאומרים האנשים

 בספר לברכה זכרונו והרב. העיקרין מן עיקר זה ואי כתב של קמיע זה אי חכמים לנו' פי ולא. כתב של בין עיקרין

  :לשונו זה ז"ל בפרק שם שכתב והוא. שהתיר אחר לאיסור כתב המורה

  דעתם לפי להתיר נהגו אבל הטבעי העיון אותו יגזור שלא ממה מועיל שהוא שיאמרו מה כל"  

  אשר והם הגוי בחקות תלכו לא'( כ ויקרא) אמרו והוא. אסור המיוחדות והכחות הסגלות כמנהג  

 ".טבעי היקש יגזרם לא דברים ושהם המכשפים מעשה סעיפי שהם מפני האמורי דרכי יקראו  

 מסמר לאסור ונשוב. הטבעי העיון אותו גוזר שאינו כל ,הסגלה מצד תועלת בו שיש מה אפילו לנו שאסר הנה

 כמסמר ההיתר או הרב מדברי למעשה בידנו נקח זה אי ידענו לא. אותו שהתרנו אחר האמורי דרכי משום הצלוב

 לפי נאמין לא לסגלה' בספריה שתלה מה' שאפי ל"ז הרב יאמר ואולי. האמורי דרכי משום שאסר מה או הצלוב

 מה מצד מעשה לעשות ונסמוך נאמין ל"ז חכמים שאמרוהו מה אבל. המכשפים בעניני ולהבל לתוהו ענינם שעיקר

 . רבה במבוכה ל"ז הרב ושמנו. לסגלה להם ונתאמת שהתירו

 הנחשים מכלל שהתירו מהם יראה רבים דברים בגמרא רואה שאני לפי זה על ושואל חוזר אני ועוד 

 באותן. בשבת ובירושלמי בגמרא וסנהדרין וגיטין זרה ועבודה וחולין בשבת וההתעוננות' המכשפי ומן והלחשים

' אפי מהן באחד ואין האמורי דרכי משום בהם אין בספרינו כתוב(. ז"ס דף) יוצאה אשה במה פרק בשילהי שנאמרו

 לו' משיש( 7. מהני לבד האמורי דרכי משום בהו אית כולהו התם דאמר למאן ואפילו. הטבעי העיון שיגזור אחד

 לאדרא חד חד נחת בלע בלע נחת חד חד הכי ואמר קדקדו על לו מניח המין/ מאותו/ מאותן מביא בגרונו עצם

 לא. גוזר הטבעי העיון שאין ממה ודבור מעשה בכאן שיש הנה. שיאה שיאה כתריס ננעלת כמחט' ננעצת הכי נימא

 אבא בר חייא דרבי ויראה. בגמרא והותרו המלות באותן הדבור ולא הקדקד על ההוא המין הנחת שיועיל מעשה

 שם ועוד. רפואה משום ומותר הנסיון אותו תתיר זה כי מהא לבד האמורי דרכי משום בהו אית דכולהו דאמר

 לשם האם שם בין יש תועלת ומה. בשמאלא קיטרי וכל דאימא משמא מנייני כל( 8 אביי אמר'( ב ו"ס דף/ )שבת/

 דברים ולומר ידוע בדבר וליתן אביי אמר ידועים דברים ולומר ידוע בדבר וליתן? העיון לפי לימין השמאל ובין האב

' ולישדיי לישקליה מידי דרי דהוי גמלאה שומשמנא( 9 חזי וכי. דרכים אפרשת ליתיב לא ואי'. וכו חיורא אמר ידועים

 לא ואי. עלך וטעונך טעונאי ליה ולימא' ולידריי וליברזליה גושפנקי שיתין ולחתמיה באברא' ולסתמ דנחשא בגובתא

 ולהדריה. לי דאיקלע לאורחא דמיא כוזא אוזפן נהרא נהרא ליה ולימא לנהרא וליזיל חדתא כוזא( 10 לישקול

' וביומי אתא ביומיה דאיקלע דאורחא לי דיהבת שקול נהרא נהרא ליה ולימא. לאחוריה ולישדייה עליה זמני שבעה

 ומנין' ידועו ומלות' חותמו ומנין בנהרא ידוע ומקום נחשת של ידוע ובכלי ובמיא במילתא ידוע מי בכאן והנה. אזלא

 כי. אמרתן אביי של דאומנתו אשה דברי זה כי תאמר ולא. והתירו הטבעי העיון גוזר מהן אחד ואין הקפות של ידוע

 ולא חכמים שאמרום רבים כאלה לשם ועוד. עליה וסומכין האמינום בגמרא אותן וקבעו אביי משאמרן בודאי

 צמירתא לאשתא( 11 יוחנן רבי דאמר( שם/ )ו"נ שבת/ דחכימי' דטוביני יוחנן רבי אפילו אלא עוד ולא. אומנתו

 פורתא ביה לידוק קמא ויומא. ברקא נירא ביה וליקטר ורדינאה דאיכא להיכא וליזיל פרזלא דכוליה סכינא לישקול

 דף) הבשר כל פרק ובחולין. ובימים ידועים וקשרים ידוע ומקום ידוע מתכת כאן והנה. וגומר' ה מלאך וירא ולימא

 אמרה מטרוניתא וההיא בארבא דאזלי( 12 כדאמרינן. בעצמן מעשה שעשו הונא רב בר ורבה חסדא ברב'( ב ה"ק

 לההיא איקלע ינאי רבי'( ב ז"ס דף) מיתות ארבע פרק ובשילהי. ושריוה מלתא איהו ואמר לספינתא' ואסרת מילתא
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 פורתא שדא שפוותהא מרחשן דהוה איתתא לההיא חזייה. שתיתא ליה וקריבו מיא אשקיון( 13 להו אמר אושפיזא

 ושם'. וכו לשוקא סליק רכבא חמרא הוה אשקייה. מדידי שתו נמי אתון מדידכו שתאי אנא אמר. עקרב והוה מיניה

 בזבזיה לימא לסימטא( 14 בשבת שם וכן. שם כמוזכר רבים מעשים חנניה בן יהושע ורבי אליעזר ברבי בירושלמי

( ט"ס דף) קורדיקוס פרק ובגיטין. הכי לימא הכסא דבית ולשידא. דסדום' לארע דאשתלחו מלכיא אלין'. וכו מס

 קמא בפרק וכן. הכי ולימא הכי ליעביד דליליא ולשברירי. הכי ליעביד הכי לימא דיומא לשברירי. מספר אין כאלה

. זוגות ולאכול לשתות אסרו וכן( 15. והתירום העיון גוזר אלה מכל אחד אין ובאמת'(. ב ב"י דף) זרה דעבודה

 לידי דאתיא מילתא/ רבנן/ רבני ומתקני פסח של כוסות ארבע בתקנת שהקשו עד הרבה עליהם ל"ז והקפידו

 נפלה( 16 ולומר לחוש אסרו הנחשים ומן. לרעה מצטרף ואין לטובה מצטרף ברכה של כוס לומר והוצרכו. סכנה

. במתא אתתא ולקול בדברא גברא לקול לחוש ושלא( 19 מאחריו לו קרא בנו( 18 הפסיקו צבי( 17 מידו פתו

 ואמר אלו בדברים כיוצא על סמך שאול בן יונתן וכן. במתא גברא ובקול בדברא אתתא בקול לסמוך והתירו

 על לישראל ההיא הגדולה הישועה השם שעשה צדיק ואותו .ועלינו אלינו עלו אלינו יאמרו כה אם( ד"י' א שמואל)

 תורה שאסרה הנחשים מן נחש שהוא ואמר אותו אסר ל"ז שהרב פי על ואף. מנחש נעשה ולא עבירה עבר לא ידו

 כמוזכר זה על וסמך בינוקא בדיק( 20 יוחנן רבי אמרו וכן. אמר והאמת בהשגות ל"ז ד"הראב הרב השיג כבר

 בשבת מעים בני וממשמשין סכין( 21 אמרו( א"ק דף) חלק' ובפר. במעברא בדיק ורב בספרא בדיק שמואל. בחולין

 שמכזבין מפני מותרין בצים ושרי שמן שרי( 23 רבנן תנו שם ועוד. בשבת ועקרבים נחשים לחישות ולוחשין( 22

 אומר יוסי רבי. בשבת שדים בדבר שואלין אין( 24 בברייתא שם אמרו השדים שאלת ועל. שביד שמן על לוחשין

' בר יצחק דרבי הא כי סכנה משום אלא אסר לא יוסי רבי ואף. יוסי כרבי הלכה הונא רב אמר. אסור בחול אפילו

 בשלמה( 26( ח"ס דף) קורדיקוס פרק ובגיטין. ופלטיה ארזא ופקע ניסא ליה ואיתעביד בארזא דאיבלע( 25 יוסף

 ליה ואמרו אעביד היכי לחכמים ושאל. בהבנותו בבית נשמע לא ברזל כלי וכל והגרזן ומקבות'( ו' א' מלכי' )דכתי

 כיוצא והרבה ומכשף מנחש מכלל הוציאו אלו כל הנה. השמיר על מהן ושאל עשה וכן. ושידתין שידא אייתי זיל

 לוי בן יהושע ברבי'( ב' ד דף) ז"דע קמא בפרק אמרו. ידועה בעונה מעשיו ומכוין מעונן מכלל הוציאו וגם. באלה

 מטא כי. אלטייה שעתא ההיא מטא כי סבר דפוריא אכרעיה אסריה תרנגולא' איית. גוי ההוא ליה מצער דהוה( 27

 מפנין פרק ובשבת. לגוי ואפילו טוב לא לצדיק ענוש גם( ז"י משלי) מינה שמע אמר. איתער כי ניים שעתא ההיא

 מי מר דאמר לא וחמישי שני אבל. שבתא ומעלי וארבעה בשבא חד דדמא פורסא( 28 שמואל אמר'( ב ט"קכ דף)

 משום לא טעמא מאי בתלתא. כאחת שוין מטה ושל מעלה של דין שבית וחמישי בשני דם יקיז אבות זכות לו שיש

'. ה פתאים שומר( ז"קט תהלים) רבים ביה דדשו כיון? בזוגי מאדים ל"קיי נמי שבתא מעלי. בזוגי מאדים ל"דקיי

 בתריה ארבע דליכא ארבע וארבע עשרין דהוא ארבע ארבסר דהוא ארבע ארבע דהוא ארבע( 29 שמואל אמר

 דשמיה זיקא דנפיק דעצרתא יומא משום טבי יומא מעלי אכולהו רבנן וגזרו. סכנתא דעצרתא יומא מעלי. סכנתא

 ואלמנה. לדגים ברכה בו' ונאמר הואיל בחמישי ונבעלת ברביעי נשאת בתולה( 30'( ה דף ק"פ) ובכתובות. טבוח

 על היום באותו בו שנברא מה כנגד יום בכל מתענין היו מעמד ואנשי. לאדם ברכה בו ונאמרה הואיל בששי נבעלת

 דמארת התינוקות בפי אסכרה תפול שלא ברביעי מדברות הולכי על ובשלישי. המים נחלקו שבו בשני ימים מפרשי

 ורב הושעיא דרב נראה כן ועל. בו שנבראה המלאכה בו תתחזק ויום יום שכל' וכו עוברות על בחמישי. כתיב חסר

 בארבעה כן עושין ולא. ליה ואכלי תלתא עגלא וברו דשבתא יומא מעלי כל יצירה בספר עוסקין שהיו( 31 חנניא

 בריאת היתה שבו משום שבתא במעלי אלא. לבשר יותר הכל שצריכין כרחו בעל הטבח את בהן שמשחיטין פרקים

 לכוין משגיחין וכלן. מצליחין שקמיעיו מזל בן שהוא היינו. גברא דאיתמחי שאמרו הקמיעין ובעלי( 32. הבהמה

 ביד שמוסכם תלים ושמוש. צבי ובעור שליל בעור ידוע בקלף כותבין( 33 וכן. וביום בחודש ידוע במזל מלאכתן

 עתים המחשב זה מעונן שאמר עקיבא רבי שאף ושמעתי. ידועה עונה שצריכין( 34 מסכימין כולן ישראל גדולי

 עשה הוא רעות מחיות קטניות עקרי יפות שביעית ערבי לימודי ליקח יפה מחר לצאת יפה היום ואומר ושעות

 בניו את אחיתופל צוה דברים שלשה( ז"קמ דף) שמת מי בפרק אמרו בתרא בבבא וכן. שבת למוצאי ידועה תפלה

 בלול אמר חסדא רב. חטים זרעו ברור עצרת של טוב ויום( 35 במלכותו תמרדו ואל דוד בית במחלוקת תהיו אל

 רבים דברים שנאמרו פי על ואף. ואמצאנו ידעתי יתן ומי ולישבן לתקנן זמן צריכין כלן אלו דברים ובאמת. איתמר

 שבא כמו מהם אחד להתיר ואין לכלן אחד ואב הם אחד סוג תחת כלן אומרים אין האמורי דרכי מספרי בספרים

 דרכי ובספרי והמנחשין הקוסמין בספרי שאפילו. אסור הכל או מותר הכל להיות משתפן הספר שאין. בכתביך

 דאמוראה בפרקא תנא תני( ז"ס דף) יוצאה אשה במה דפרק בההיא אמרינן דהא ותדע. מותרין דברים יש האמורי

 האמורי דרכי בו שאספו פרק באותו דאלמא מיהא לבד האמורי דרכי משום בהו אית כולהו ואמר. זביד דרב' קמי

 ומזה. המציאות לכל סוג זה ועושין קיים טבע לנמנע בהם שיש הפלוסופים בספורי לנו יארע וכן. מותר מיהא ההוא

 הבאר/ ועלית/ ועליית הסלע מן המים ויציאת והירח השמש ועמידת סוף ים כקריעת האותות בטול להם יצא ודאי
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 נאמר שכן וכיון. לאמרן כ"כש לשמען אסור אלו דברים וכלל והמן העולם חדוש ובכלל. מסעיהם בכל ישראל עם

 יש אם' הספרי כל אלא. בספריהם ושכללוהו שאמרוהו דבר שום ולעשות להאמין ואסור שקר שבספריהם מה שכל

 כרמונים הספרים והרי .ומותר מכללם יוצא דבר בהם שיש אפשר ברובן האיסור מן בהן ושיש שקר של' דברי בהם

. החכמים לרבותינו המקודשים בספרינו אלו דברים שבאו ולפי .היפים הגרעינים את ואוכלים הקליפים את שזורקין

 מעונן קסמים קוסם בך ימצא לא( ח"י דברים) שלמים' מלאי מקראות התורה מקראי מפשטי יראה זה ובהפך

 וגוזר בביאור כמקיים ולא בנרות כמחפש אני ומחפש אלי חרצובות ולפתח הפתח למצוא לבבי נלאה. ומכשף

 בתחלת היה עליון מחסד כי אני ואומר'. לכול לא ואם הזאת המבוכה למקצת עולה קצת אמצא ואולי. גזרות

 יוציאו הסבות ושאר כחליים המקרים יקרה שאם. הנבראים בריאות להעמיד דברים בעולמו להמציא הבריאה

 האלה הכחות ושם'. בריאות על להעמידם או גדרם אל להחזירם מוכנים אלו יהיו השלם טבעם מגדר הנמצאים

 ישיג לא מסוגל בטבע או' הרפואו לחכמי הידועים והמסעדים כסמים בעיון מושג בטבע הנמצאים הדברים בעצם

 כמסמר מסוגל בטבע או מושגי בטבע או מועיל דבר אחד בכל שיש הנמצאים בשאר בעצמו הענין וכן. העיון אותו

 החם לדבר יועילו' ובסגל בחומם המחממים הידועים בסמים הסגלה תמשך וכן'. תקומ ואבן שועל של ושן הצלוב

 אביי אמרו כן ועל. לזה והדומה הקמיעין כענין בדבורים גם אסור בזה שיהיה הנמנע מן ואינו. ה*הרב בזה וכיוצא

 דברים) בתורתו יתעלה כתב ואמנם .האמורי דרכי משום בו אין רפואה משום בו שיש דבר כל כלל דרך ורבא

 שלא הזהיר. וההבטחה האזהרה כולל אצלי פירושו כאן הכתוב ותמים. יךקאל' ה עם תהיה תמים( ח"י

 אלה לא שדים להם להמשיך הרעה בכוונתם הדם ואוכלי והמנחשים הקוסמים הגוים להבלי ונחוש נשתבש

 מצותיו שבעשיית והבטיח. "הלכתי בתומי ואני" מלשון בתמימות עמו לך לומר רוצה השם עם תם היות רק

 לאות אומרו והוא. הטועים אותם שיחשבו מה הפך תמים שה מלשון רע בו יגע לא תמים יהיה ובעבודתו

 הבטחון ואולם. ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל אותם יורש אתה אשר האלה הגוים כי( שם/ ח"י דברים)/

. השלמה התורה בדרכי בלכתנו בטח נלך כי נבטח לעולם כלל ודרך. האנשים ולפי הזמנים לפי לענינים נחלק

 אם והיה" פרשה כולל וזה. עליך תשמור בשכבך'( ו משלי) כאמרו הנסתרות והסבות המקרים מן המצלת והיא

 בתו כמעשה נסתר בנס מדעת שלא "ממות תציל וצדקה". "תלכו בחקותי אם" ופרשת "מצותי אל תשמעו שמוע

 '(. ב ו"קנ דף) שבת בשילהי כמוזכר ואבלט דשמואל ומעשה עקיבא רבי של

 ממנו הרפואה שאמתת וידע 3לשמים לבו שיהא ובלבד ברפואות להתעסק מותר כחליים המקרה חל ואם 

 לא בחליו גם( ו"י' ב י"דבה) באסא אמרו והוא 4.הרופא האיש וברפואת הפלוני בסם תלוי שהכל שיכוין ולא. וידרשנו

 המועילים בדברים ולהתעסק ברופאים לשאול שלא הנס על סומך אינו החולי שהשיגו ומי'. ברופאי כי' ה את דרש

 ואמרם. לרפאות לרופא רשות שנתנה מכאן ל"ז ואמרו ”ירפא ורפא“ אמרו והוא. בסגולות בין הטבעיים בדברים בין

 מה אפילו הרפואות דרכי כל נכנסו זה ובגדר 5.בהשגחה התורה שהזהירה מה הפך זה שאין לומר רשות נתנה

. עיקרין של קמיע בין כתב של קמיע בין הקמיעים דרך וזה. בדבורים בין בעצמים בין הסגולות מן בסגולה שמועיל

 ורבא אביי שאמרו והוא. למעלה שכתבנו המקומות ובשאר זרה ובעבודה וסנהדרין וחולין בשבת שאמרו מה כל וכן

 הסכנות בעניני להכנס שאסור אלא עוד ולא. האמורי דרכי משום בו אין רפואה משום בו שיש כל/ ז"ע חולין/

 באדם לבטוח ומותר 7.נס לו עושין אין הנס על הסומך כל ואמרו 6.עון מזכיר נטוי שקיר' אמר והוא הנס על ולבטוח

 לו ושיעשה בשם לבטוח אך ”.לבו יסור' ומה באדם יבטח אשר הגבר ארור“ ואמרו. השם מן לבו יסור שלא והוא

 השלמים האנשים זולתי 8במלאכתם האדם בני עסקי כל כולל וזה. ומצוה מותר הפלוני האיש י"ע תשועה

 לו ואוי 10.ערוד בו שפגע לאדם לו אוי שאמרו הערוד עם דוסא בן חנינא דרבי כמעשה( A 9.מרובות ושזכיותיהם

 רגליו מתחת עפר ליטול מחזרת אשה שהיתה חנינא דרבי וכמעשה( B. דוסא בן חנינא רבי בו שפגע לערוד

 כשפים שמן נקראו למה מר אמר והא והקשו'(. ד דברים) כתיב "מלבדו עוד אין" שקולי לו ואמר'. לכשפי

 רשות להם אין שבחסידים החסיד אפילוו'. זכוותי דנפישן חנינא' ר שאני והשיבו. מעלה של פמליא שמכחישים

                                                           
3 Anecdote in R. Lichtenstein’s essay about relationships with the non-Orthodox.  
4 This would seem to be true about all medial healing. The reason for the withdrawal of Sefer HaRefuot from 
circulation. 
5 HaShem is your Healer. 
6 To depend upon miracles in Refual is just as bad as in any other area of life.  
7 Like whoever runs after Kavod, Kavod runs away from him.  
8 Na’aseh Shutaf Im HaKadosh Baruch Huh B’Ma’aseh Beraishit. 
9 Apparently there are always exceptions to the rule.  
10 One can’t say this is standard practice. Sin may kill, but the ordinary individual cannot count on that alone.  
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 על אף. הנס על ואסמוך ביין או במים נרי אדליק יאמר שלא 11.עולם של כדרכו רק הבטחון דרך במלאכתן לעשות

 שמן במקום יין בנר ושמה שבת בערב ששגגה לבתו החסיד הוא( Cה( "כ דף ג"פ) תענית' במס שאמר פי

 קודם דבר אדם שיעשה מותר וכן. וידליק ליין יאמר הוא וידליק לשמן' שאמ מי תצטערי אל בתי לה אמר. ונצטערה

 אי'( ב ב"י דף) ז"בע שאמרו וזהו .להגן התורה מן אפילו אחד מקרא או דבר יאמר או יחול שלא כדי המקרה חול

 ואמרינן. רי ירי רירי ברירי משברירי אזדהר אימיך לך אמרה פלניא לנפשיה הכי ולימא. משברירי לזדהר צחי

 בסתר יושב"( א"צ תהלים) ואומר ובתופים ובנבלים פגעים של שיר'( ב ו"ט דף) הטומאה ידיעות פרק בשבועות

 מסדר לוי בן יהושע' ר. "הישועה' לה' וכו רבו מה' ה לדוד מזמור"'( ג תהלים) ואומר. "מחסי' ה אתה כי" עד "עליון

 וכן 12.שאני להגן? תורה בדברי להתרפאות אסור( 36 לוי בן יהושע רבי והאמר הכי עביד והיכי. וגני קראי להני

 שורה רעה דרוח משום אארעא בתראי מיא משו דלא( 37  הא דרבה משמיה אביי אמר'( ק דף הבשר כל) בחולין

 קפיד( 39 אשי רב בר ומר. צרדה לרוח דקשי משום' בידי כסא איניש' בדנקי מפתורא מידי שקלי ולא( 38. עליהן

 להשען אסור דאדרבא הבטחון ממיעוט זה ואין. באלו כיוצא רבים שם ועוד'. לסעודת דצריכי דתבלי ובכנא אאסיתא

 שנכנסו הנה. משיג הטבעי העיון ואין להשמר שצריך בסגלה לחכמים שנודעו הדברים במקום ואפילו. הנס על

 ואפשר. והפעולות הדבור בסגולת בין העצם בסגולת בין רפואה משום בו שיש שאמרוהו כל הזה ההיתר בכלל

 לשר שמכונין כאותן לא. לשמים דעתו ונותן לרפואה צורה עושה שהוא כל זה בכלל והשעות העתים שאפילו

 ואת השמש את וראית השמים עיניך תשא פן"'( ד דברים) אומר' שהכ והוא. אותו כעובד שזה יום באותו השולט

 ל"ז ואמרו ועקרבים נחשים המחבר אמרו חבר ובחובר. "ועבדתם להם והשתחוית ונדחת השמים צבא כל הירח

 עקרבים' שלחיש מותר רפואה לשום שהוא כל בכלל נכנס שזה ונראה. והעקרבים הנחשים על שלוחשין( 40

 בניחוש גם. מיתות ארבע בפרק בהלכות ל"ז הרב שכתב וכמו ועקרבים נחשים של המכה על לחישה היא שהתירו

 אומרין ויונה עורב דשמע( 41 עיליש דרב במעשה אמרו בעופות הנחשים מן שהיא התיירין חכמת בכללו שיש

 ויותר רפואה ובכלל ביה איתנהו כולהו דשבי משום זה גם ואולי. וניצל וברח עליהם וסמך ברח עיליש ברח עיליש

 מעונן ובכלל. השבי מן להנצל עליו לסמוך' שמות במקרה שמע שאם אלא אלו נחשים אחרי ילך ושלא. היא ממנה

 משום רפואה במקום היתר מצד כן גם וזהו חדש בראש דם יקיז לא אמרוו. הוא שבת מוצאי הוא חדש ראש אמרו

 דין בית לדין קבועין ימים שהם מפני שאמרו ובחמישי בשני יקיז בלא( 42 גם 13'.בגמ שם כמוזכר חולשא דאיכא

' וכמצו'. ה ביראת ומוסיף בהשגחה כמאמין רק השמים מן הלב הסרת בזה ואין. מטה של דין ובית מעלה של

. שמים מדין להגן בוידויין וההכנעה יראה/ ומוסיף/ ונוסיף עמים לדין מוכן שהוא השנה בראש וההכנעה התרועה

 לא שתא בריש ריתחא אדכורי( 43 אמרו כן על 14.לעונש יותר קרוב עולם באי על והפקידה הדין שעת דכל

. לידון כעולה החולי ושעת ענשי ריתחא בעידן ליה ואמר. אעשה ענשיתו למלאכא קטינא רב ליה ואמר. מדכרינן

 בהתמעט נחלש שהכח הסכנה כשעת ההקזה יום. והפטר ראיה הבא לו שאומרין לידון לגרדום בעולה שאמרו וכמו

 שלא הזהירו ומזה. אריחי שבעה של בבית אלא מקיז היה לא רופא שהיה ושמואל. מזיקתו מועט רוח ואפילו הדם

. שם כנזכר טבוח דשמו יום באותו וחזק רע שהרוח עצרת ובערב. למאדים בזוגי העומדים הימים באותן דם להקיז

 הזכירו וכבר. בהן מקפידין החבלה שמלאכי לפי מזוגות להשמר והזהירו. הסכנה בשעת מקטרג שהשטן ואמרו

. ורביה בפריה שהעסק מפני וששי בחמישי הנשואות בבעילת שאמרו ומה. זה על ההיזק מן שאירע מה בגמרא

 כדגים חיים בעלי ורביית בפריית הבריאה בתחלת יתעלה מפיו נתברכו וששי חמישי לומר רצוני האלה והימים

 אפשר וכן. הימים משאר בו שנתחדשה במלאכה יותר פועל הבריאה מימי יום שכל אמרתי וכבר. והאדם והעופות

 הבשר כל בפרק שאמרו והוא 15.המכשפים מכשופי מעשי לבטל כדי האסורים הדברים באותן להתעסק שמותר

 מעשה זה בכלל ונכנס. ושריוהא מילתא אינהו ואמרו לספינתא ואסרתה מילתא דאמרה מטרוניתא דההיא במעשה

 בתירא בן יהודה רבי של באביו שעשו ומעשה. במרחץ המין אותו עם שעשו( 44 חנניא בן יהושע' ור אליעזר' דר

                                                           
11 Arrogance for someone to assume that he is on the Madreiga whereby he can assume that a miracle will be 
done on his behalf.  
12 Preventing a condition from occurring is tantamount to Tefilla that something should not happen, assuming that 
one believes that the artifice in and of itself is insufficient, but that it will require God’s Involvement as well, as 
opposed to doing something to try to alleviate a situation—that is a call for a direct miracle, which apparently is 
impermissible. 
13 RaLBaG himself presents this example.  
14 Equating things done for Refua with Shofar on Yomim Noraim.  
15 Engaging in these prohibited actions permitted if they are intended to cancel the effects of witchcraft. (A strange 
application of the Refua principle.) 
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 שאין( ז"י דף) דסנהדרין קמא פרק בשילהי שאמרו הטעם והוא. מיתות ארבע בפרק בירושלמי כמוזכר ברומי

 או ידם על לעכב יוכלו ולא. ויבטלום הכשפים במעשה שיבינו כדי כשפים ובעלי חכמה בעלי אלא בסנהדרין מושיבין

 למד אתה אבל בפירושו ובא לעשות תלמד לא( ח"י דברים) אומרו והוא. המכשפים מן מכשף דעתם את לשבש

 ארבע פרק בשילהי אליעזר' ר שאמר והוא. בהם הנכשל ינצל במה' ולהורו מעשיהם להבין בו רוצה. ולהורות להבין

 ולא קשואין בנטיעת הלכות מאות' ג לי יש( 45 ואומר. הזו הכונה על מהם לומד שאינו מי' כמאשי( ח"פ) מיתות

 השדה כל ונתמלאה מילתא דאמר ועקירתן נטיעתן ולמדו אחת פעם. יוסף בן עקיבא אלא מעולם בהם אדם שאלני

 לעשות תלמד לא התשובה והיתה? חייב מעשה העושה והא הכי עביד והיאך והקשו. ונעקרו מילתא ואמר קשואין

 ואשקייה אושפיזא לההוא דעל( 46 אבהו' דר מעשה אבל. ולהורות להבין למד אתה אבל למד אתה אין לעשות

 כתלמידו המוזכר אבהו' ר היה אלו כזה מעשה לעשות לו מותר היה האיך ידעתי לא'. חמר והות איתתא לההיא

. כזה מעשה עושה היה לא יוחנן רבי של תלמיד אבהו דרבי. ל"ז י"רש' מפי נראה וכן. היה אחר ואולי. יוחנן רבי של

  :לשונו וזה. ל"ז ן"לרמב תשובה ראיתי הסכנה משום אלא מותר שהוא שאמרו בשדים ובשואלין( 47

 לצאת ולהשביע ללחוש זה אין. סכנה משום אלא השדים על דללחוש( א"ק דף) חלק בפרק שהתירו מה"

 כי תמה ואני. כרחו בעל אותו כשמוציאים אותו יזיק שמא אוסר יוסי ורבי. תמליון בן מעשה כדרך האיש מן

 ומשתמשין אותן ומשלחין אותן ומשביעין השדים בדברי לעסוק אלמנייא חסידי שמנהג בבירור שמעתי

 בלטיהם שאמרו כמו. לחוד כשפים ומעשה לחוד שדים דמעשה לומר שיש אני וסבור'. עניני בכמה בהן

 הם חבלה מלאכי ידי על כשפים מעשה ל"ז י"ופרש. כשפים מעשי אלו בלהטיהם שדים מעשה מעשה אלו

 ובודאי' מעשי כמה בו ועשו בו שנהגו דעתם וזהו. שרי שדים מעשה אבל. תורה אסרה אשר והם נעשים

 כך אגדה' ומדר' בתלמו' מעשי ושאר שידא ויוסף וארגנטין תמליון בבן ומעשה. הם כך השמועות פשטי

 . ל"עכ. "נוטים הם

 מן אחוז אחד הקדושים רבותינו מכללם שהתירו ומה. אלה ענינים בכללי ל"ז בדבריהם שבא ממה כתבתי הנה

 רק מעשה לעשות מאלה אחד כתבתי ולא. ולתרגם לתקן באתי ואשר כתבתי כאשר מגמגם עוד ולבי. החמישים

 ברכה אתנו יעשה חכם אמצא עד. להלכה הספק מן כדורש רק חסידים משנת זאת שאין' בגמר שהוזכרו באותן

 וידריכנו מתורתו נפלאות יראנו יםקוהאל. ותודיעונו בוריו על דבר תעמידו ואתם. הסבכה מן רגלינו כאלו להוציא

 . זולתו ואפס וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדולה לבדו לו כי בעבודתו ויצליחנו באמתתו
  שכתב ל"ז הרב בדברי עיון מקום לי יש עוד 

 הטבעי העיון שיגזרהו מה כל בזה רוצה. האמורי דרכי משום בו אין רפואה משום בו שיש כל' בפי אמרו" 

 . כ"ע. אסור וזולתו מותר הוא 

 עיון שיגזרהו מה אם. הטבעי העיון שיגזרהו ל"ז הרב שיקראוהו הדבר מהו ל"ז הרב בדברי כמסתפק שואל ואני

 לפי המועילים והמסעדים הסמים בטבע ספרים שחברו ם*וחבריה וגאלינוס כאריסטו בטבע ספרים שחברו' חכמי

 הטבע בחכמת שהשתדלו אלו חכמים שעיון לפי. האמורי דרכי איסור בכלל הוא עיונם השיג שלא מה וכל עיונם

 זה. הטבעי העיון מאפשרות יפסק אלו חכמים עיון ואצל. בטבעו טבע בעל כל פעל להיות שאפשר מה כל כולל

. מסוגל בטבע אלא מהם בפלא פעולתם אין בסגלה הפועלים הדברים באמת כי. השכל יקבלהו שלא מה באמת

 האנושי המין מכלל ההוא הטבע העלם לרוב שבחכמים החכם אפילו ואולי. החכמים עיון ישיגנו לא טבע לומר רצוני

 תוחבין באניות הים ביורדי( 48 מורגל מזה ויותר. עליה קופץ שהברזל השואבת האבן כסגלת אדם שהוא מצד

 ישיג ולא. ינוח ושם הסדן פני אל שיפנה עד המים פני על וישוט אבן לו ומראין המים פני על צף עץ בחתיכת מחט

 פועלים הם בטבע הסגולות בעלי המינין כל אף כן ואם. הטבע חכמת של אלו שבחכמים חכם כל זה טבע עיון

 של הטבעי העיון לפי המועילים המפורסמים בדברים שאין כמו האמורי דרכי משום בהם ואין והמסעדים כסמים

 הארז מן הכל על ידבר' רפואו ספר שעשה השלום עליו החכם עיון גזרו עיונם יגזרהו לא עוד ואולי. החכמים אלו

 החכם עיון יגזרהו ושמא? המסוגל הטבע מצד שיאמרוהו מה נאסור למה כ"וא. בקיר אשר האזוב ועד בלבנון אשר

 . הטבע חכמי מאלו אחד עיון יגזרהו שלא פי על ואף ה"ע

 אין רפואה משום בו שיש כל/ ח"ע חולין/ ורבא אביי שאמרו מה ל"ז הרב בדברי כמסתפק שואל אני ועוד 

 וזולת. בלבד בטבע ספרים שחברו האלה החכמים עיון לפי רפואה משום בו שיש מה אמרו. האמורי דרכי משום בו

 שנתנה מכאן "ירפא ורפא" הכתוב דבר מלא מקרא ורבא אביי לנו שחדשו הוא מה כן אם. אסור עיונם שהשיג מה

 בהם שיש בדברים בה שדברו שמועה באותה ורבא אביי דברי בגמרא הביאו ולמה? לרפאות לרופאים רשות

 העיון יגזרהו שלא מה אפילו לרפואה התירו שהם ממקומו מוכרע שהדבר יראה ובאמת? האמורי דרכי משום

 חזקיה שגנזו ומה. האמורי דרכי לעשות ליה חס רפואות ספר שעשה השלום עליו ושלמה. אלו חכמים של הטבעי

 בטבעים הרבה המועילים בענינים ספרו עשה בחכמתו שהחכם אלא. האמורי דרכי בו שהיה משום אינו לו והודו
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 כן על השם את דורשים היו לא ובחליים בחליים עליהם סומכים העולם שהיו עד. המסוגלים בטבעים בין הנגלים

 שרפוהו לא אבל גנזוהו כן על. "ברופאים כי יםקאל דרש לא בחליו גם"( ז"ט' ב ה"ד) שכתוב וכענין. לו והודו גנזוהו

 .הנחושת נחש שכיתת פי על אף האמורי דרכי' משו בו אין כי
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Guide for the Perplexed, Part III Chapt. 37  

CHAPTER XXXVII 
THE precepts of the second class are those which we have enumerated in the section "On idolatry." It is 
doubtless that they all tend to save man from the error of idolatry and the evil practices connected with 
it; e.g., observing the times, enchantment, witchcraft, incantation, consulting with familiar spirits, and 
the like. When you read the books which I mentioned to you. you will find that witchcraft, which will be 
described to you, is part of the customs of the Sabeans, Kasdim, Chaldeans, and to a higher degree of 
the Egyptians and Canaanites. They caused others to believe, or they themselves believed, that by 
means of these arts they would perform wonderful things in reference to an individual person, or to the 
inhabitants of a whole country, although no analogy and no reasoning can discover any relation 
between these performances of the witches and the promised result. Thus they are careful to collect 
certain plants at a particular time, and to take a definite number of certain objects. There are many 
things comprised by witchcraft; they may be divided into three classes: first, witchcraft connected with 
objects in Nature, viz., plants, animals, or minerals. Secondly, witchcraft dependent for its performance 
on a certain time; and thirdly, witchcraft dependent on the performance of certain acts of man, such as 
dancing, clapping, laughing, jumping with one leg, lying on the ground with the face upward, burning a 
thing, fumigating with a certain material, or speaking intelligible or unintelligible words. 
 These are the various kinds of witchcraft. In some cases all these various performances are 
required. Thus the witches sometimes order: take a leaf of a certain plant, when the moon is seen in a 
certain degree [of the Zodiac] in the east point or in one of the other cardinal points [of the horizon], 
also a certain quantity of the horn, the sweat, the hair and the blood of a certain animal when the sun is, 
e.g., in the middle of the sky, or in some other definite place; and a portion of a certain mineral or 
minerals, melted at a certain conjunction of sun and moon, and at a definite position of the stars; speak 
then, and say certain words, and fumigate with those leaves or similar ones to that molten image, and 
such and such a thing will happen. In other instances of witchcraft it is assumed that one of the above 
performances suffices. In most cases the condition is added that women must perform these actions. 
Thus it is stated in reference to the means of obtaining rain, that ten virgins dressed with diadems and 
red garments should dance, push each other, moving backwards and forwards, and make signs to the 
sun: the result of this long process was believed [by the idolaters] to be a downpour of rain. 
 It is further stated that if four women lay on their back, with their feet spread and lifted up, said 
certain words and did certain things whilst in this disgraceful position, hail would discontinue coming 
down in that place. The number of these stupid and mad things is great; in all of them without exception 
women are required to be the agent. Witchcraft is intimately connected with astrology; those that 
practise it assign each plant, animal, or mineral to a certain star, and believe that the above processes of 
witchcraft are different forms of worship offered to that star, which is pleased with that act, word, or 
offering of incense, and fulfils their wishes. 
 After this remark, which you will understand when you have read such of their works as are at 
present extant, and have been mentioned by me, hear what I will tell you. It is the object and centre of 
the whole Law to abolish idolatry and utterly uproot it, and to overthrow the opinion that any of the 
stars could interfere for good or evil in human matters, because it leads to the worship of stars. It was 
therefore necessary to slay all witches as being undoubtedly idolaters, because every witch is an 
idolater: they only have their own strange ways of worship, which are different from the common mode 
of worship offered to those deities. But in all performances of witchcraft it is laid down as a rule that 
women should be employed in the chief operation; and therefore the Law says, "Thou shalt not suffer a 
witch to live" (Exod. xxii. 17). Another reason is the natural reluctance of people to slay women. This is 
also the cause why in the law of idolatry it is said "man or woman" (Deut. xvii. 2), and again repeated a 
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second time, "the man or the woman" (ibid. ver. 5)--a phrase which does not occur in the law about the 
breaking of Sabbath, or in any other law; for great sympathy is naturally shown to women. Now the 
witches believed that they produced a certain result by their witchcraft; that they were able through the 
above-mentioned actions to drive such dangerous animals as lions, serpents, and the like out of the 
cities, and to remove various kinds of damage from the products of the earth. Thus they imagine that 
they are able by certain acts to prevent hail from coming down, and by certain other acts to kill the 
worms in the vineyards, whereby the latter are protected from injury; in fact, the killing of the worms in 
vineyards, and other superstitions mentioned in the Nabatean Agriculture, are fully described by the 
Sabeans. They likewise imagine that they know certain acts by which they can prevent the dropping of 
leaves from the trees and the untimely falling of their fruit. On account of these ideas, which were 
general in those days, the Law declares in "the words of the covenant" as follows: The same idolatry and 
superstitious performances which, in your belief, keep certain misfortunes far from you, will cause those 
very misfortunes to befall you. "I will also send wild beasts among you" (Lev. xxvi. 22), "I will also send 
the teeth of wild beasts upon them, with the poison of those that creep in dust" (Deut. xxxii. 24)." The 
fruit of thy land, and all thy labours, shall a nation, which thou knowest not, eat up" (ibid. xxviii. 33). 
"Thou shalt plant vineyards and dress them, but shalt neither drink of the wine nor gather the grapes, 
etc. Thou shalt have olive trees throughout all thy coasts, but thou shalt not anoint thyself with the oil" 
(Deut. xxviii. 39, 40). In short, in spite of the schemes of idolaters to support and firmly establish their 
doctrine, and to make people believe that by idolatry certain misfortunes could be averted and certain 
benefits gained, worship of idols will, on the contrary, as is stated in "the words of the covenant," 
prevent the advantages and bring the troubles. The reader will now understand why, of all kinds of 
curses and blessings, those mentioned in "the words of the covenant" have been selected by the Law, 
and particularly pointed out. Note also the greatness of the benefit [of these laws). 
 In order that we may keep far from all kinds of witchcraft, we are warned not to adopt any of 
the practices of the idolaters, even such as are connected with agriculture, the keeping of cattle, and 
similar work. [The Law prohibits] everything that the idolaters, according to their doctrine, and contrary 
to reason, consider as being useful and acting in the manner of certain mysterious forces. Comp. 
"Neither shall ye walk in their ordinances" (Lev. xviii. 3). "And ye shall not walk in the manners of the 
nation which I cast out before you" (ibid. xx. 23). Our Sages call such acts "the ways of the Amorite"; 
they are kinds of witchcraft, because they are not arrived at by reason, but are similar to the 
performances of witchcraft, which is necessarily connected with the influences of the stars; thus ["the 
manners of the nations"] lead people to extol, worship, and praise the stare. Our Sages say distinctly, 
"whatever is used as medicine" does not come under the law of "the ways of the Amorite"; for they hold 
that only such cures as are recommended by reason are permitted, and other cures are prohibited. 
When, therefore, the dictum was quoted: a tree that casts off its fruit may be laden with stone or dyed 
with red colour, the following objection was raised: The loading of the tree with stones may be justified 
on the plea that it serves to weaken the strength of the tree, but why should it be permitted to dye the 
tree with red colour? This question shows that the dyeing of the tree with red colour, and all similar 
things which are not explained by analogy from nature, are prohibited as "ways of the Amorite." For the 
same reason our Sages said, "The uterus of animals which have been selected for the Sanctuary must be 
buried; it must not be suspended from a tree, and not buried in the cross-road, because this is one of 
'the ways of the Amorite.'" Hence you may learn how to treat similar cases. It is not inconsistent that a 
nail of the gallows and the tooth of a fox have been permitted to be used as cures: for these things have 
been considered in those days as facts established by experiment. They served as cures, in the same 
manner as the hanging of the peony over a person subject to epileptic fits, or the application of a dog's 
refuse to the swellings of the throat, and of the vapours of vinegar and marcasite to the swelling of hard 
tumours. For the Law permits as medicine everything that has been verified by experiment, although it 
cannot be explained by analogy. The above-named cures are permitted in the same way as the 
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application of purgatives. Learn, reader, these noteworthy lessons from this my work, and keep them; 
"for they are a diadem of grace for thy head" (Prov. iv.). 
 We have explained in our large work that it is prohibited to round the corners of the head, and 
to mar the corners of the beard, because it was the custom of idolatrous priests. For the same reason, 
the wearing of garments made of linen and wool is prohibited: the heathen priests adorned themselves 
with garments containing vegetable and animal material, whilst they held in their hand a seal made of a 
mineral. This you find written in their books. The same is also the reason of the precept, "The woman 
shall not wear that which pertaineth unto a man" (Deut. xxii. 5). You find it in the book Tomtom, that a 
male person should wear coloured woman's dress when he stands before Venus, and a female, when 
standing before Mars, should wear a buckler and other armour. I think that this precept has also another 
reason; namely, that the interchange of dress creates lust and leads to immorality. 
 It is easily understood why it is prohibited to derive any benefit whatever from an idol. For 
sometimes a person buys it with the intention to break it, but keeps it, and it becomes a snare to him. 
Even if he broke it, recast it, and sold it to a heathen, he must not use the money which he received in 
exchange for the idol: because people frequently mistake accidental circumstances for essential causes: 
thus most people say of a certain person that he has become rich and wealthy after having dwelt in a 
certain house, or bought a certain animal or vessel; and that these things were a blessing to him. In the 
same way a person may be successful and make a good profit on the business in which he employed the 
money received for the idol; he might then think that the idol was the cause of his success, and that the 
blessing of the money received for it brought him the profit; he would then believe in the idol: a belief 
which is just the reverse of the chief object of the Law, as is clearly seen in every word of it. For this 
same reason, we are forbidden to turn to our use the covering of the idol, its offerings and vessels. We 
are thus guarded against the idea [of ascribing our success to idols]. In those days the belief in the stars 
was very strong; it was generally assumed that life and death, good and evil, depended on the stars. The 
Law employed therefore strong means, as covenant, witnesses, great oaths, and the abovementioned 
[blessings and] curses, in order to overthrow that belief. We are thus commanded to abstain from taking 
any portion of the idol, and deriving any benefit from it: and God tells us that if money received for idols 
be mixed with any person's property, it will bring loss and ruin to that property. This warning is 
contained in the words: "Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed 
thing like it" (Deut. vii. 26). How much more wrong must it he to believe that there is a blessing in idols. 
When you examine all the precepts that relate to idolatry, you will find that their reason is obvious, and 
that they serve to make us abandon this evil belief, and keep at the greatest possible distance from it. 
 We must also point out that originators of false, baseless, and useless principles scheme and 
plan for the firm establishment of their faith; and tell their fellow-men that a certain plague will befall 
those who will not perform the act by which that faith is supported and confirmed for ever; this plague 
may one day accidentally befall a person, who will then direct his attention to the performance of that 
act, and adopt idolatry. It being well known that people are naturally most in fear and dread of the loss 
of their property and their children, the worshippers of fire spread the tale, that if any one did not pass 
his son and daughter through the fire, he will lose his children by death. There is no doubt that on 
account of this absurd menace every one at once obeyed, out of pity and sympathy for the child; 
especially as it was a trifling and a light thing that was demanded, in passing the child over the fire. We 
must further take into account that the care of young children is intrusted to women, who are generally 
weak-minded, and ready to believe everything, as is well known. The Law makes, therefore, an earnest 
stand against this practice, and uses in reference to it stronger terms than in any other kind of idolatry; 
namely, "he defileth my sanctuary, and profaneth my holy name" (Lev. xx. 3). The true prophet then 
declares in the name of God that the very act which is performed for the purpose of keeping the child 
alive, will bring death upon him who performs it, and destruction upon his seed. Comp. "And I will set 
my face against that man and against his family," etc. (ibid. xx. 5). Know that traces of this practice have 
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survived even to the present day, because it was widespread in the world. You can see how midwives 
take a young child wrapped in its swaddling-clothes, and after having placed incense of a disagreeable 
smell on the fire, swing the child in the smoke over that fire. This is certainly a kind of passing children 
through the fire, and we must not do it. Reflect on the evil cunning of the author of this doctrine; how 
people continued to adhere to this doctrine, and how, in spite of the opposition of the Law during 
thousands of years, its name is not blotted out, and its traces are still in existence. 

 Idolaters have acted similarly in reference to property. They made it a law that a certain tree, 
the asherah, should be worshipped, and that of its fruit one part should be offered, and the rest 
consumed in the temple of the idol: this is stated in the regulations concerning the asherah. In the same 
manner, they made it a rule, that the first-fruit of every fruit-tree should be partly offered as a sacrifice 
and partly consumed in the idol's temple. It was also a widespread belief that if the first-fruit of any tree 
was not treated in this manner, the tree would dry up, its fruit would be cast off, its increase would be 
diminished, or some disease would come over it; just as they spread the belief that every child, that was 
not passed through the fire, must die. People in their anxiety for their property obeyed also this precept 
unhesitatingly. The Law, in opposition to this doctrine, commanded us to burn the produce of fruit-trees 
the first three years; for some trees bear fruit after one year, whilst some begin to yield fruit after two, 
and others after three years. The law is based upon the nature of trees grown in an ordinary way, 
namely, in one of the three well-known methods: planting, propagation, and inoculation (neti‘ah, 
habrakah, and harcabah). The Law does not take notice of the case that a kernel or stone is sown; for 
the ordinances of the Law are based on the usual condition of things, and as a rule a young tree in 
Palestine bears fruit for the first time not later than the third year after it has been planted. According to 
the divine promise, the waste and destruction of this first-fruit of the tree will be followed by years of 
plenty of fruit; for it is said, "that it may increase unto you the fruit thereof" (Lev. xix. 25). The fruit of 
the fourth year we are commanded to eat before God, instead of [the heathen custom of] eating ‘orlab, 
"the fruit of the preceding years," in the temples of the idols, as has been described by us. 
 It is further mentioned in the Nabatean Agriculture that the ancient idolaters caused certain 
things named in that work to rot, waited till the sun stood in a certain degree [of the ecliptic], and then 
they performed many acts of witchcraft. They believed that that substance should be kept ready by 
every one, and when a fruit-tree is planted, a portion of that rotten substance should be scattered 
round the tree or under it; the tree would then grow quicker and produce more fruit than is generally 
the case. They say that this process is very extraordinary; it acts like a talisman, and is more efficient 
than any kind of witchcraft in accelerating the productiveness of fruit-trees. I have already shown and 
explained to you how the Law opposes all kinds of witchcraft. The Law, therefore, prohibits us to use the 
fruit yielded by a tree in the first three years after it has been planted, so that there should be no 
opportunity for accelerating, according to their imagination, the productiveness of any tree. After three 
years most fruit-trees in Palestine yield fruit by the ordinary course of nature, without the application of 
those magical performances which were very general in those days. Note this remarkable fact. 
 Another belief which was very common in those days, and survived the Sabeans, is this: When a 
tree is grafted into another in the time of a certain conjunction of sun and moon, and is fumigated with 
certain substances whilst a formula is uttered, that tree will produce a thing that will be found 
exceedingly useful. More general than anything mentioned by the heathen writers was the ceremony of 
grafting an olive branch upon a citron tree, as described in the beginning of the Nabatean Agriculture. I 
am of opinion that the book of medicines which Hezekiah put away (B: T. Pes. 56a) was undoubtedly of 
this kind. They also said that when one species is grafted upon another, the branch which is to be 
grafted must be in the hand of a beautiful damsel, whilst a male person has disgraceful and unnatural 
sexual intercourse with her; during that intercourse the woman grafts the branch into the tree. There is 
no doubt that this ceremony was general, and that nobody refused to perform it, especially as the 
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pleasure of love was added to the (supposed) future results of the grafting. The Law, therefore, prohibits 
us to mix different species together, i.e., to graft one tree into another, because we, must keep away 
from the opinions of idolaters and the abominations of their unnatural sexual intercourse. In order to 
guard against the grafting of trees, we are forbidden to sow any two kinds of seed together or near each 
other. When you study the traditional explanation of this precept, you will find that the prohibition of 
grafting, the principal element in this commandment, holds good for all countries, and is punishable by 
forty stripes: but the sowing of seeds one near the other is only prohibited in Palestine. In the Nabatean 
Agriculture it is further distinctly stated that it was the custom of the people in those days to sow barley 
and stones of grapes together, in the belief that the vineyard could only prosper in this way. Therefore 
the Law prohibits us to use seed that has grown in a vineyard, and commands us to bum both the barley 
and the produce of the vineyard. For the practices of the heathen, which they considered as of a magic 
and talismanic character, even if not containing any idolatrous element, are prohibited, as we have 
stated above (p. 334) in reference to the dictum of our Sages, "We must not hang upon a tree the fœtus 
of an animal belonging to the Sanctuary." The Law prohibits all heathen customs, called by our Sages 
"the ways of the Amorite," because they are connected with idolatry. On considering the customs of the 
heathen in their worship, you will find that in certain kinds of worship they turn toward stars, in others 
to the two great luminaries; frequently they choose the rise of signs in the Zodiac for sowing and 
fumigating; and as to the circuits made by those who plant or sow, some complete five circles, 
corresponding to the five planets, with the exclusion of the two luminaries: others go seven times 
round, according to the number of the planets, when including sun and moon. They believe that all 
these practices are magic charms of great efficiency in agriculture. Thus those practices lead to the 
worship of stars: and therefore all practices of those nations have been prohibited, in the words, "Ye 
shall not walk in the manners of the nation which I cast out before you" (Lev. xx. 23). Those practices 
which were more general and common, or were distinctly connected with idolatry, are particularly 
pointed out as prohibited; e.g., eating the fruit of a tree during the first three years, intermixing of 
species and the mixed species sown in a vineyard. I am surprised as the dictum of Rabbi Joshiyah, which 
has been adopted as legally binding, in reference to the mixed seed in a vineyard, viz., that the law is 
only transgressed when wheat, barley, and the stone of a grape are sown simultaneously. He must 
undoubtedly have seen the source of that kind of the ways of the Amorite. It must now be clear to you, 
and no room can be left for any doubt, that the prohibition of wearing garments of wool and linen, of 
using the fruit of a tree in the first three years, and of mixing divers species, are directed against 
idolatry, and that the prohibition against adopting heathen manners serves to remove anything which 
leads to idolatry, as has been shown by us. 
 


