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 דברים פרק יח  
 נֵֹת� ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ָה�ֶר� ֶאל ָא �ָ
ה ִ�י) ט(

 לֹא) י( :ָהֵה& ַה'"ִי& ְ�ת"ֲעבֹת ַלֲע#"ת ִתְלַמד לֹא ָלְ�
 ְקָסִמי& קֵֹס& ֵָא� +ִב
" נ"ְ ַמֲעִביר ְבָ� ִיָ*ֵצא
 א"ב ְו�ֵֹאל ָחֶבר ְוחֵֹבר) יא( :+ְמַכֵ/. +ְמַנֵח� ְמע"ֵנ�

 ָ�ל ְיקָֹוק ת"ֲעַבת ִ�י) יב( :ַהֵ*ִתי& ֶאל ְודֵֹר� ְוִי1ְעִֹני
 ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ָהֵא2ֶה ַה
"ֵעבֹת +ִבְגַלל ֵא2ֶה עֵֹ#ה

 ְיקָֹוק ִע& ִ
ְהֶיה ָ
ִמי&) יג( :יָ�ִמ4ֶָנ א"ָת& מ"ִרי�
 : ֱאלֶֹהיָ�

 

 י"רש
 להבי� למד אתה אבל 5 לעשות תלמד לא) ט(

 ה& כמה מעשיה& להבי� כלומר, ולהורות
, וכ� כ� תעשה לא לבני� ולהורות, מקולקלי&

 5 באש ובתו בנו מעביר) י( :הגוי& חוק הוא שזה
 מכא� אש מדורות עושה. המול� עבודת היא

 5 קסמי� קוס� :שתיה& בי� ומעבירו �ומכא
 אל� א& ואומר מקלו את האוחז, קוס& איזהו

 ישאל בעצו עמי, אומר הוא וכ�. אל� לא א&
 עקיבא רבי 5 מעונ� ):יב, ד הושע (לו יגיד ומקלו

 :העיני& אוחזי אלו אומרי& וחכמי&. להתחיל יפה פלונית עונה שאומרי&, עונות נותני אלו אומר
 או נחשי& שמצר. 5 חבר וחובר) יא( :מידו נפל מקלו, בדר� הפסיקו צבי, מפיו נפלה פתו 5 מנחש

 את ומעלה משחיו ומדבר פיתו& ששמו מכשפות זה 5 אוב ושאל :אחד למקו& חיות שאר או עקרבי&
 :מכשפות ידי על העצ& ומדבר, פיו לתו�, ידוע ששמה חיה עצ& מכניס 5 וידעני :שלו השחי בבית המת
 לא אלה כל עושה 5 אלה עושה כל) יב( :בגלגולת והנשאל בזכורו המעלה כגו� 5 המתי� אל ודורש
 בתמימות עמו התהל� 5 אלהי�' ה ע� תהיה תמי�) יג( :מה� אחת אפילו, אלה עושה כל אלא נאמר

 :ולחלקו עמו תהיה ואז בתמימות קבל עלי� שיבא מה כל אלא, העתידות אחר תחקור ולא לו ותצפה
 

 ם "רשב
 מ� ולא תדרוש וממנו 5 'וגו תהיה תמי�) גי(

 נת� ישראל את ב& ה"הקב מנסה כי ולפי. המתי&
 :השעירי& פי על להגיד הטומאה ברוח כח

 

 בעל הטורים
שא& תל� בתמימות , ו גדולה" תי5 תמי�) יג(

 :ו". ועד תי"כאלו קיימת מאל
 

 ן"רמב
 שנייחד 5 אלהי�' ה ע� תהיה תמי� וטע&) יג(

 כל עושה לבדו שהוא ונאמי�, בדול אליו לבבנו
 נדרוש לבדו וממנו, עתיד כל אמתת היודע והוא

 לומר רצוני חסידיו מאנשי או מנביאיו, העתידות
 ולא שמי& מהוברי נדרוש ולא. ותומי& אורי&

, פני& כל על דבריה& שיבואו נבטח ולא, מזולת&
, שמי& בידי הכל נאמר מה& דבר נשמע א& אבל

 בכל היכול הכל על עליו� &האלהי אלהי הוא כי
 הבאות שכל ונאמי�. יהולל וקוסמי& בדי& אותות מפר כרצונו והמזלות הכוכבי& מערכות משנה

 החיי& בעד ודורש מקוס& העתידות שאלת אזהרת אחר ולפיכ�. לעבודתו האד& התקרב כפי תהיינה
 ואליו תדרוש נביאומ אבל עתיד ממגיד תירא ולא, אלה בכל הש& ע& תמי& שתהיה אמר המתי& אל

 הוא" תמי& "כי, ביראתו חסר תהיה שלא, אלה�' דה בדחלתא תהא שלי&, אונקלוס דעת וזה. תשמע
 זה הזכרתי וכבר, עשה מצות וזו. חסרו� ושו& מו& בו שאי�) ה יב שמות (תמי& שה כמו, בדבר השל&
 ):א יז בראשית (תמי& והיה בפסוק

 
 ם הלכות עבודת כוכבים פרק יא "רמב

 למד נמצאת, וידעוני אוב ושואל' וגו מעביר ב� ימצא לא שנאמר ידעוני בעל או אוב בעל לשאול אסור .הלכה יד
 כפי ועשה מעשיו כיו� וא&, מרדות מכת אותו ומכי� באזהרה בה� והנשאל בסקילה עצמ� וידעוני אוב שבעל

 . לוקה מאמר�
 לא והוא שעשה שיראה והוא העיני& את האוחז אבל, כשפי& מעשה שעשה והוא סקילה חייב המכש. .הלכה טו

 בית מיתת לאזהרת שנית� ולאו הוא ב� ימצא לא בכלל במכש. שנאמר זה שלאו מפני, מרדות מכת לוקה עשה
 . תחיה לא מכשפה שנאמר עליו לוקי� ואי� הוא די�

 כדי הארצות לגויי &הקדמוני כוכבי& עובדי בה� שהטעו וה& ה� וכזב שקר דברי כול� האלו ודברי& .הלכה טז
 תועלת שיש לב על להעלות ולא אלו בהבלי& להמש� מחוכמי& חכמי& שה& לישראל ראוי ואי�, אחריה� שינהגו

 מעונני& אל אות& יורש אתה אשר האלה הגוי& כי ונאמר, בישראל קס& ולא ביעקב נחש לא כי שנאמר, בה�
 ודבר אמת שה� בלבו ומחשב בה� וכיוצא האלו בדברי& המאמי� כל', וגו כ� לא ואתה ישמעו קוסמי& ואל

, שלימה דעת� שאי� והקטני& הנשי& ובכלל הדעת ומחסרי הסכלי& מ� אלא אינ� אסרת� התורה אבל חכמה
 אלא חכמה דברי אינ& תורה שאסרה הדברי& אלו שכל ברורות בראיות ידעו הדעת ותמימי החכמה בעלי אבל
 אלו כל על כשהזהירה תורה אמרה זה ומפני, בגלל� האמת דרכי כל ונטשו הדעת חסרי בה� שנמשכו והבל תהו

 . אלהי�' ה ע& תהיה תמי& ההבלי&



 2 

  
 

 
  אות י הלכה ג–ד הלכות בכור בהמה טהורה " יו–ליקוטי הלכות לרבי נתן 

  

 ַנֲחזֹר ְלִעְנָיֵננ+ ֶ�ִעַ=ר ַהְ/ֵלמ+ת ִהיא ַרק ֱאמ+ָנה ]י[

ִמימ+ת'ִנְקֵראת ָהֱאמ+ָנה ְוַעל ֵ�� . ל"ְלַבד ַ�ַ<ְ ,'

ֱאלֶֹקיָ� ִ�י ָהֱאמ+ָנה ' ְִחיַנת ָ
ִמי& ִ
ְהֶיה ִע& ה
ִ�י ָ�ל , ִהוא ְ
ִמיָמה +ְ�ֵלָמה ְַתְכִלית ַהְ/ֵלמ+ת

ַה1ְָבִרי& ְיֵגִעי& לֹא י+ַכל ִאי� ְלַדֵר לֹא ִתְ#ַע  5 

ְוַג& . 'מ"ַע ְוכ+ַעִי� ִלְרא"ת ְולֹא ִתָ*ֵלא אֶֹז� ִמְ/
ְוַעל ֵ�� . ִא& יֹאַמר ֶהָחָכ& ָלַדַעת לֹא י+ַכל ִלְמצֹא

ֵאי� ְ�ֵלמ+ת ְלַה1ַַעת ְוַה
"ָרה ִ�י ִא& ַעל ְיֵדי 
ִ�י ִאי ֶאְפָ�ר ְלַהִ?יג ְַה1ַַעת �+& 1ָָבר , ֱאמ+ָנה

ר ִ�י ֵמ�ַח, ְִ�ֵלמ+ת ִ�י ִא& ַעל ְיֵדי ָהֱאמ+ָנה 10 

ִיְתַָרְ� +ְבַצ1ִיָקיו +ְבִמְצ"ָתיו ' ֶ�ה+א ַמֲאִמי� ַה
ִיְתַָרְ� ֱֶאמ+ָנה ְ�ֵלָמה ה+א ָ�ֵל& ְַתְכִלית 

ִ�י ָהֱאמ+ָנה ִהיא ְִלִ
י ְ'ב+ל ִ�י ה+א , ַהְ/ֵלמ+ת
ַמֲאִמי� ְָהֱאֶמת ֶ�ִהוא ַעד ֵאי� ס". �. ַעל 4ִי 

ֲאָבל , ר ְלַהִ?יג" ַ1ַַעת ְ�+& אֶֹפ�ֶ�ִאי ֶאְפָ� 15 

ְוַעל . ָהֱאמ+ָנה ַמֶ=ֶפת ַה�ֹל ַעד ֵאי� ס". ְוַתְכִלית
ֵ�� ְצִריִכי� ֶ�ִ
ְהֶיה ָהֱאמ+ָנה ְִ�ֵלמ+ת ְִלי �+& 
מ+& +ְפָג& ְ�ָלל ְִבִחיַנת �@2ְָ� ָיָפה ַרְעָיִתי +מ+& 

�ְְו�ז ז"ֶכה ְלַהִ?יג ַעל  ְיֵדי ֶזה 1ַַעת ָ'ד"ל , ֵאי� ָ
ִ�י ַעל ְיֵדי ְ�ֵלמ+ת ֱאמ+ָנה ז"ִכי� ְלַדַעת , ל"ַ�ַ< 20 

ִאִ
י ִמ2ְָבנ"� 2ָ�ַה ִאִ
י ' ל ְוֶזה+ �@2ְָ� ָיָפה ְוכ+"ַ�ַ<
ְלָבנ"� ִהיא ֵית  . 'ִמ2ְָבנ"� ָ
ב"ִאי ָ
�+ִרי ְוכ+

ְ�מ" ֶ��ְמר+ , � ֶ�ה+א ְִחיַנת ַה*ִֹחי�ַהִ*ְק1ָ
" 1ֵָעה , ַר"ֵתינ+ ִזְכר"ָנ& ִלְבָרָכה �Aֵ�ֶ ָ�ל ִמי

ִ�י ְלָבנ"� ה+א . ְ�ִא2+ ִנְבָנה ֵית  ַהִ*ְק�1ָ ְָיָמיו 25 

. ַ�*+ָבא ַBַֹהר ַהָ=ד"�, ְִחיַנת ְלב"ָנא 1ְמָֹחא
, י"ְ�מ" 4ֵ�ֵֶר� ַרִ�', ִ
י ִמ2ְָבנ"� 2ָ�ַה ְוכ+ְוֶזה+ ִא

ֵמֵעת ֶ�ֵ
ֵצא ִמֵית  ַהִ*ְק�1ָ ַעד ֶ�ַ
ֲחזֹר ְוָתבֹא 
ַהְינ+ . ַע�Aֵ ָ�&', ְלָ�& ִ
ְהֶיה ָ
ִמיד ִאִ
י ְוכ+

B�ֶ�ְ"ֶכה ֶלֱאמ+ָנה ְ�ֵלָמה ְַתְכִלית ַהְ/ֵלמ+ת  30 

ח "ְת4ֶַ/ֶטת ְָכל ָהֵאיָבִרי& ֶ�ָ�ל ְרַמְוָהֱאמ+ָנה ִמ
+ְכמ" ֶ�ְ*ָבֵאר . ֵאיָבָריו ְמֵלִאי& ֱאמ+ָנה ְ�ֵלָמה

ַרֵנ+ ִזְכר"נ" ִלְבָרָכה ַעל 4ָס+ק ִויִהי ָיָדיו ֱאמ+ָנה 
Cָ�ִֶריְ� ֶ�ִ
ְהֶיה ָהֱאמ+ָנה ְָכל , ַעד ֹא ַהָ/ֶמ�

ְוֶזה+ . ה ְלַהִ?יג ַהֵ?ֶכל �ַחר ָ�ְ�ָהֵאיָבִרי& ְו�ז ז"ֶכ 35 

�ְַהְינ+ ֶ�ָהֱאמ+ָנה , �@2ְָ� ָיָפה ַרְעָיִתי +מ+& ֵאי� ָ
, ל"ֶ�ִהיא ְִחיַנת 2ָ�ַה ֶ�ְ�ל+ָלה ִמָ�ל ַהְ/ֵלמ+ת ַ�ַ<

 �ְִהיא ְִבִחיַנת �@2ְָ� ָיָפה ַרְעָיִתי +מ+& ֵאי� ָ
ְ�ֵלמ+ת ְָכל ָהֵאיָבִרי& ְוֵאי� ֶ�ָהֱאמ+ָנה ִהיאִ 

ִ�י ָהֱאמ+ָנה ִהיא ְִחיַנת ק"ָמה , מ+& ְ�+& ֵאיָבר 40 

ְ�ֵלָמה +ְכ�Aֵ�ֶ ֵאיֶזה ִחDָר"� +ְפָג& ְָהֱאמ+ָנה ֲאַזי 
ֵי� ֵאיֶזה ִחDָר"� +מ+& ְֵאיֶזה ֵאיָבר ְ�ִפי ַה4ְָג& 

ְפָ�ר ְלַהִ?יג ַה1ַַעת ַעל  ְיֵדי ֶ�ֱָאמ+ָנה ְו�ז ִאי ֶא
ח "ָהֱאמ+ָנה ַהBֹאת ֶ�ֵאי� ָלE ְ�ֵלמ+ת ְָכל ָהְרַמ

ֲאָבל ְ�ֶ�ָהֱאמ+ָנה ְַתְכִלית ַהְ/ֵלמ+ת . ֵאיָבִרי& 45 

�ְִאִ
י , �ז, ְִבִחיַנת �@2ְָ� ָיָפה ַרְעָיִתי +מ+& ֵאי� ָ

ְזֶ�ה ָ
ִמיד , נ"� ָ
ב"ִאיִמ2ְָבנ"� 2ָ�ַה ִאִ
י ִמ2ְָבִ�ֶ

ִ�י ַעל  ְיֵדי , ל"ְלַדַעת ָ�ֵל& ֶ�ה+א ְִחיַנת ְלָבנ"� ַ�ַ<
ִאִ
י , ְוֶזה+. ל"ָהֱאמ+ָנה ְִ�ֵלמ+ת ז"ֶכה ְלַדַעת ַ�ַ<
' 1ְַהְינ+ ֶ�ה, ִמ2ְָבנ"� 2ָ�ַה ִאִ
י ִמ2ְָבנ"� ָ
ב"ִאי 50 

ִלְכֶנֶסת ִיְ#ָרֵאל ֶ�ֵה& ַמֲאִמיִני& ִיְתַָרְ� א"ֵמר 
. ל"ְוַעל  ֵ�� ִנְקָרִאי& 2ָ�ַה ֶ�ִהיא ִמ1ַת ָהֱאמ+ָנה ַ�ַ<
ֶ�ֲאִפ2+ ְֵעת Aִ�ְֶתַרֲחק+ ֵמַה1ַַעת ֶ�ה+א ְִחיַנת 

ִע& ָ�ל ֶזה ַעל  ְיֵדי , ל"ְלָבנ"� ְלב"ָנא 1ְמָֹחא ַ�ַ<
ְהֶיה ָ
ִמיד ִא
" ֵמֵעת Aֵ�ְֶצא+ ָהֱאמ+ָנה ַהְ/ֵלָמה ִי 55 

ְוִיְתַרֲחק+ ֵמַה1ַַעת ַעד Aַ�ְֶחְזר+ ְוָי�+ב+ ְלַה1ַַעת 
. ִאִ
י ִמ2ְָבנ"� ָ
ב"ִאי, ְוֶזה+. ֶ�ה+א ְִחיַנת ְלָבנ"�

ֵמֵעת ֶ�ֵ
ְצא+ ַעד ֶ�ָ
בִֹאי , י ָ�&"ְ�מ" 4ֵ�ֵֶר� ַרִ�

�+ִרי ֵמרֹא� , ְוֶזה+ AֵDִ�ֶ&. ָהֵב�ִ
ְהי+ ִאִ
י ְוָ

' ִ�י �ַחר ָ�ְ� ָ
�+ִרי ִ�יר"ת ְוִתְ�ָח"ת ַלה. ֲאָמָנה 60 

ִיְתַָרְ� Aְ�ֶַזֶ�ה א"ָתְ� ַה1ַַעת ַהBֶה ְוֶזה ְִחיַנת 
ִלי �+& מ+& ֲאִפ2+ ְ &
ַהְכ"ר Cָ�ִֶריְ� Aִ�ְֶהֶיה ָ

ְו�ז ה+א ָרא+י ַלֲעל"ת ַעל ַהִ*ְזֵַח , ַָעִי�ְד"ִקי� ֶ�
ִלְהי"ת ע"ֶלה ֶאל ַהְ=ד@ָ/ה Aִ�ְֶתֵָרר ְוַיֲעֶלה 

ל Bֶ�ֶה+ ְִחיַנת "ִלְבִחיַנת מִֹחי� ְִחיַנת קֶֹד� ַ�ַ< 65 

ִ�י ִאי ֶאְפָ�ר Aַ�ֲֶעֶלה ַהָ=ְרָ� , ל"ַהָ=ְרָנ"ת ַ�ַ<
קֶֹד� ִלְבִחיַנת מִֹחי� ִ�י ִא& ְ�ֶ�ה+א ִלְבִחיַנת 

ִ�י ִעַ=ר ָהֲעִלAָה ה+א ַעל  ְיֵדי , ָ�ֵל& ִמָ�ל מ+&
ְ�ֵלמ+ת ָהֱאמ+ָנה ֶ�ַעל  ְיֵדי ֶזה ז"ִכי� ְלַדַעת ֶ�ה+א 

ל ְוִאי ֶאְפָ�ר ִלְז�"ת ָלֶזה "ַ�ַ<' ְִחיַנת ְ
ִפ2ִי� ְוכ+ 70 

Bֶ�ֶה+ . ָ� ָ�ֵל& ְִלי �+& מ+&ִ�י ִא& ְ�ֶ�ַהָ=ְר
ִחיַנת ֱאמ+ָנה ְִ�ֵלמ+ת ְִלי �+& ִחDָר"� ְִחיַנת ְ


ִמי& ִ
ְהֶיה ִע& הָ ,'&
ִחיַנת ְוַיֲעקֹב ִאי� ְָ .
ַהְכ"ר  ִ�י ְקד@ַ/ת, ל"ְוֶזה+ ְִחיַנת ְכ"ר ָ
& ְוַכַ<

ֱאמ+ָנה ֶ�ע"ָלה ִלְבִחיַנת ִהיא ְִחיַנת ֵר+ר ָה 75 

ְוֶזה ְִחיַנת ָ�ל ַה*+ִמי� . ל"ְוַכַ<' ְ
ִפ2ִי� מִֹחי� ְוכ+
ִ�י ַה�ֵֹה� ָצִריְ� , ַה4"ְסִלי� ַ�ֲֹהִני& 4"ְסִלי� ְָנִ�י&

Aִ�ְֶהֶיה ָ�ֵל& ִמָ�ל מ+& Bֶ�ֶה+ ְִחיַנת ֱאמ+ָנה 
ַהְקִריב ָקְרָנ"ת ְלָבֵרר ְִ�ֵלמ+ת ְו�ז ָיכ"ל ְל

ְוַעל  ֵ�� . ל"ָהֱאמ+ָנה ִלְבִחיַנת מִֹחי� ְ
ִפ2ִי� ַ�ַ< 80 

ִ�י ֵא2+ ַה*+ִמי� , ַה*+ִמי� ַה4"ְסִלי� ַ�ֲֹהִני&
ַעל  ֵ�� ְַו1ַאי , ְמַרְ*ִזי� ֶ�ֵאי� ָהֱאמ+ָנה ְִ�ֵלמ+ת

' ִ�י ִאָ/ה ִיְר�ת ה, י&ֵא2+ ַה*+ִמי� 4"ְסִלי� ְָנִ�
ִהיא ְִחיַנת ֱאמ+ָנה +ְצִריָכה ֶ�ִ
ְהֶיה ְִלי �+& 

ְוֶזה+ ְַעְצמ" . ל"ַ�ַ<' מ+& ְִבִחיַנת �@2ְָ� ָיָפה ְוכ+ 85 

ִחיַנת מ+ֵמי ַהַ*ְקִריִבי& ָקְרָנ"ת ְוַעל  ֵ�� 1ִי� ְ
 :ל"ֶאָחד ָלֶה& ַ�ַ<
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