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רש"י

תמים תהיה עם ה' אלקיך  -התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות ,אלא כל מה
שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו:
רשב"ם

תמים תהיה וגו'  -וממנו תדרוש ולא מן המתים .ולפי כי מנסה הקב"ה בם את ישראל נתן כח ברוח
הטומאה להגיד על פי השעירים:
רמב"ן

וטעם תמים תהיה עם ה' אלקיך  -שנייחד לבבנו אליו לבדו ,ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע
אמתת כל עתיד ,וממנו לבדו נדרוש העתידות ,מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים.
ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם ,ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל פנים ,אבל אם נשמע דבר
מהם נאמר הכל בידי שמים ,כי הוא אלקי האלקים עליון על הכל היכול בכל משנה מערכות הכוכבים
והמזלות כרצונו מפר אותות בדים וקוסמים יהולל .ונאמין שכל הבאות תהיינה כפי התקרב האדם
לעבודתו .ולפיכך אחר אזהרת שאלת העתידות מקוסם ודורש בעד החיים אל המתים אמר שתהיה
תמים עם השם בכל אלה ,ולא תירא ממגיד עתיד אבל מנביאו תדרוש ואליו תשמע .וזה דעת אונקלוס,
שלים תהא בדחלתא דה' אלקך ,שלא תהיה חסר ביראתו ,כי "תמים" הוא השלם בדבר ,כמו שה
תמים )שמות יב ,ה( שאין בו מום ושום חסרון .וזו מצות עשה ,וכבר הזכרתי זה בפסוק והיה תמים
)בראשית יז ,א(:
פסחים דף קיג ע"ב

רש"י

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי
איש הוצל :מניין שאין שואלין בכלדיים  -שנאמר )דברים יח ,יג( תמים תהיה
עם ה' אלקיך.

בכלדיים  -בעלי אוב.

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק יא הלכה טז

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי
שינהגו אחריהן ,ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב
שיש תועלת בהן ,שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל ,ונאמר כי הגוים האלה אשר אתה יורש
אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו' ,כל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהן
ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל
הנשים והקטנים שאין דעתן שלימה ,אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו
הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי
אמת בגללן ,ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' אלקיך.
Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,
or to sign-up to receive sources in advance.
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