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 בתורה "תמים"למשמעות המושג 
 

 :)יג-ט:יח( נגד כל תופעות המאגיה לסוגיה דרישהמציבה  נופרשת
 .ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעבֹת ַהּגֹוִים ָהֵהם נֵֹתן ָלְך לֹא לֶֹהיךָ -אֱ  'ה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא ֶאל ִּכי

ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב  .ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּשף ְּבנֹו ִבירִיָּמֵצא ְבָך ַמעֲ 0לֹא
לֶֹהיָך -אֱ ' ֶּלה ּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה העֵֹׂשה אֵ  ָּכל' תֹוֲעַבת ה ִּכי .ַהֵּמִתים-ְוִיְּדעִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל
 !לֶֹהיךָ -אֱ ' ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה .יךָ מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפנֶ 

וכיצד הוראתו הנורמטיבית של הציווי  ,כה שליליאלה לתופעות  התורה מדוע יחס: נשאלת השאלה
 ?זו תופעהאלטרנטיבה ל יאה" לֶֹהיךָ -אֱ ' ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה"

ל קשרים שהֶ  הארבעניתן למצוא בתורה  .על הוראותיו "תמים"בהבנת המושג  טמונההתשובה 
 completeness(:0F1(שלמות  :כולם מובילים להוראה אחת משותפתו ,המושג

" יָנהֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהיֶ " :למשל ,מספרית שלמה מכוון לתאר יחידה' תמים'ם המושג לעתי. א
 ).יג:י 'ויה" (ָאץ ָלבֹוא ְּכיֹום ָּתִמים-ַהֶּשֶמׁש ַּבֲחִצי ַהָּשַמִים ְולֹא ַוַּיֲעמֹד" ;)טו:כג' יקו(

" ָׁשָנה-ָתִמים ָזָכר ֶּבן ֶׂשה: "ןכגו ,יש שהוא מתאר את שלמותו הפיזית של הקרבן הראוי לזביחה. ב
הרי , היחידה המספרית קובעת את גיל הקרבן אם). יד:ו 'במ" (ְׁשָנתֹו ָתִמים-ֶּבן ֶּכֶבׂש"; )ה:יב' שמ(

 .ונעדר כל מום בגופושלם  יהבהקשר זה מגדיר את הצורך בקרבן שיה" תמים"המושג 
 ַהּצּור: "כתובכ, ל-והיא מדרכי הא ,דרך התנהגות שאין בה פגם מוסרי של המושג מתאר אחר פן .ג

נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק : "מתוארכפי ש, השגה-ועם זאת היא אידיאל אנושי בר ,)ד:לב' דב" (ָּתִמים ָּפֳעלֹו
 ).לא:יח 'תה" (ָדֶרךְ -ְתִמיֵמי ַאְׁשֵרי"; )ט:ו 'בר" (ָּתִמים ָהָיה

הוא בא בתורה לראשונה  .נורמטיבי בדמות צו עשהמעמד  ומעניק לשל המושג  אחרשימוש . ד
קובע בפרשתנו  כיוצא בזה). א:יז 'בר" (ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםִהְתַהֵּלְך : "לאברהם' דבר הבזה כבהקשר 

המשמעות המשותפת לכל , כאמור ."לֶֹהיךָ -אֱ ' ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה: "נורמה כללית לציבורמשה 
 אם 1F2.מהותי אחרהאחד טכני וה: מוצגת במקראות בשני מישוריםה ,היא השלמות ארבע ההוראות

הרי במישור הרוחני נדרשת דבקות מוחלטת , במישור הטכני נדרשת שלמות מספרית או פיזית
קיומן של כל  –האחת : לשם השגתה של דבקות זו מונחה המאמין לפעול בשתי דרכים. ל-בא

. התנגדות לכל תופעה חברתית ודתית המאיימת על השגת יעדי התורה – אחרתוה, מצוות התורה
 2F3"עבודה זרה"זכתה לכינוי אלה מאיימת ביותר על השגת יעדים כרה התופעה שנתפסה בתו

 ". תועבה"ולכינוי הגנאי 

                                              
משמעות הציווי במקרא ובפרשנות , "להיך-א' תמים תהיה עם ה", חליוה' פ ראו בהרחבה 'תמים'על המושג  1

 .124–109' עמ ,ה"תשס, )קפא(ב  בית מקרא, לדורותיה
 .יג:ברים יחדבפירושו להירש  ר"רשי למישור הרוחני עיינו זעל נקודת החיבור בין המישור הפי 2
, )ג"תשס( 14 מחניים ,"ם וחכמי פרובנס בהגדרת איסור הניחוש"מחלוקת הרמב: כי לא נחש ביעקב" ,סמט' א 3

 .45–43' עמ



ניתן להבחין הרי  3F4,א מוחלט וכולל את כל הסתעפויותיהואף שהיחס השלילי במקרא לתופעה ה
 :בשתי קטגוריות עיקריות של העבודה הזרה

#.א UמנטיקהU – האלים ואת ההתרחשויות  וןמערכת של פעולות אשר באמצעותן ניתן לנחש את רצ
 . הצפויות בעתיד

#.ב UמאגיהU –  ולנתב אותו העומד להתרחש עלשרשרת של אמצעים ופעולות שתכליתם להשפיע . 
רבה הרבה בין שני הסוגים הללו ועיסוקם בעתיד הִק , למרות האבחנה הטיפולוגית המחקרית

 4F5.ורציףדיון בהקשר אחד  –גם לדעת החוקרים שאימצו אבחנה זו  –מצדיקות 
5Fיחזקאל קויפמן

הדרישה אל המתים או מעשי קסמים אינם מוגדרים במקרא והנחש שמסביר  6
של  וגאוותשהמקרא מתנגד לה בהיותה פרי , בפני עצמה 'תועבה'אלא  'דרישה אל אלוהים אחרים'כ

או על האירועים יו או להשפיע על פעולות) מנטיקה(ל -כולתו לדעת את רצון האטחונו בייהאדם וב
האמצעים והטכניקות שבאמצעותם מבקשים הקוסמים למיניהם לרתום  ).מאגיה( העתידים להתרחש

בודת הדחייה הברורה של עמלבד  ,נפסלו ונאסרו על ישראל ,האלים למטרות האדםאת ל או -את הא
ן האלילית מוצגים כאיסורים עצמאיים ושונים מ' חכמה'סוק בסוגי העל יםרוסיהא. האלילים עצמה

בתרבויות העמים הקדומים אמונה  חשבומכיוון שמעשי הקסם נ ,אלוהים אחרים דובלע האיסור
 6F7.בהכרח לאמונה דתית כלשהי הקשור האינש ,נפרדת ומקבילה לעבודת האלילים

לצד אמונה  ,על של מכשפים וקוסמים למיניהם-ת לאמונותיהם של הקדמונים בכוחותעדויו
ניסיונותיו של פרעה לפתור את חלומותיו אינם כוללים , למשל: מקראותכמה מצויות ב ,בריבוי אלים

לפיה כל ההתרחשויות ו המציג יוסף תפיסמנגד . אל החרטומים והחכמיםפנייה לאלי מצרים כי אם 
בעל יכולת לפתור חלומות מכוח ' חרטום'שאינו רואה עצמו מדגיש יוסף . ל אחד-בעתיד מקורן בא

מרכזי חטא נתפסת באוב  של שאול דרישהה ;לפרעהצע שליחות ל המב-אלא שליח הא ,עצמו
 ָׁשָמר ְוַגם ֲאֶׁשר לֹא' ְּדַבר ה ַעל' ַוָּיָמת ָׁשאּול ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁשר ָמַעל ַּבה" :כתובכפי ש ,למותו שהביא

מתואר כמי שמפעיל  נבוכדנצאר ;)יד-יג:א י"יהבד" (ַוְיִמיֵתהּו' ָדַרׁש ַּבה-ְולֹא ,ִלְׁשאֹול ָּבאֹוב ִלְדרֹוׁש
רואה בכבד בעלי , הוא שואל בתרפים: טכניקות קסם לשם קבלת החלטות על כיוון מסעו הצבאי

זועקים , ברח יונהה באשר , מלחי האנייה ;)כו:אכ' יח(צים מקלקל בִח ויזוי העתיד חיים כאמצעי לח
 ).ח:יונה א" (ּזֹאתָהָרָעה הַ -ַּבֲאֶׁשר ְלִמי"ת לגלות ועם זאת מפילים גורלו איש אל אלוהיו
 ללאנאלצה להתמודד , יה בפעילויות מנטיות ומאגיותשצמחה בסביבה תרבותית רוּו, דת ישראל

מוחלט  ניגודל אחד ויחיד עמדה ב0האמונה בא. טבעיים ובריבוי אלים-פשרות עם אמונה בכוחות על
נחרץ נגד כל פעילויות הגדת  מאבקנאבקה לפיכך ו ,אמונה בריבוי אלים ודימונים לסוגיהםכל ל

עדות לראשית המאבק בתופעות אלה מצאנו  .הנגזרות מהשקפות אליליות, הקסם והכישוף, העתידות
 מאבקהראשיתו של  אתלהתהלך בתמימות  לאברהם צועיתוי שבו נמסר הברב ראה . נדרים כתבמס

על גם רב מעמיד אותנו עם זאת  .ד בגילוי העתידות כאחד מענפיהויחיבו ,רהזבודה עב מתמשךה
ת דרכו פלס אהחל לשזה עתה  ,אברהם .הקושי המעשי בביצועהשל ההוראה על אף  מהותה והיקפה

 .כמה נדרשת ממנו התמסרות טוטאלית לאמונתו החדשהעד בחין בשלב זה ה לא ,במשעולי האמונה
  :)א"לב ע( במדרש רב יהודה בשם רב זאתמציג  כך

 :אמר ,אחזתו רעדה -) א:יז' בר(" ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים"לאברהם ה "בשעה שאמר לו הקב
. נתקררה דעתו )שם ב( "ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ  ְוֶאְּתָנה": כיוון שאמר לו! שמא יש בי דבר מגונה

, ואין לי אלא בן אחד הסתכלתי במזל שלי, ע"אמר לפניו רבש) ה:שם טו( "אֹתֹו ַהחּוָצה ַוּיֹוֵצא"
  .אין מזל לישראל !צא מאיצטגנינות שלך: אמר לו

לא השתחרר לגמרי  ,ל אחד מול העולם האלילי-תו באבאמונ לבדו המאמין הגדול שניצב, על פי רב
אשר הבחינה בין אמונה באלים רבים , מתפיסות ואמונות שהיו מנת חלקה של סביבתו התרבותית

 הטמוןדתי הפגם נכוחה את האברהם כן לא ראה ל .אליליות' חכמות'נפרדת ועצמאית בלאמונה 
באותו ) או שלא ביודעין(נאחז ביודעין , כמו אחרים, והוא ,ל אחד-לצד אמונה בא מזלותראיית ב

  ."אין מזל לישראל"וא שהנו להעביר לרב מנסה החידוש הגדול ש 7F8.דחף אנושי עתיק יומין
בעוד . דת בזה דתו שונה מכלואו מיסטיים  ,פי כוחות טרנסנדנטליים-מתנהל עלאינו ' ה-עם       

עסוק עם ישראל נדרש ל, עסוק במזלות ובניסיון לצפות עתידותלשעמים אחרים יכולים להמשיך ו

                                              
 .350–349' עמ, ג"ירושלים תשכ, ד, אנציקלופדיה מקראית ,"כשפים"ערך , ארצי' פ 4
 .281' עמ, ג"תשלירושלים , הנבואה הקדומה בישראל, אופנהיימר' ב 5
 .374–295' עמ, ד"אביב תשכ-תל–ירושלים, א, תולדות האמונה הישראלית, קויפמן' י 6
 .281' עמ, שםאופנהיימר  7
 .א"ע, לב נדרים ,ן"ר ;פרק כט, חלק ג ,בוכיםנרה מו ,ם"רמבעיינו על תבנית נוף מולדתו של אברהם  8



מעשיך יקרבוך ": עתיד בבחינתקיומו באת  יםבטיחמהם הש, בהווהם ימעשי של ציווי םקיוב
באמצעות המעשים  UהעתידUלהבטחת  יםמטיפערכיה של התורה . )ז, עדויות ה( "ומעשיך ירחקוך

UבהווהU הבטחת  ולאUההווהU  באמצעותUהעתידU  ֶקֶסם  ַנַחׁש ְּבַיֲעקֹב ְולֹא ִּכי לֹא" היא קובעתולכן
 ).כג:כג 'במ( "ְּבִיְׂשָרֵאל

 :ן"ם והרמב"ת הרמבועמד
אין  ,הנזכרות בפרשהעל צורותיה לתופעת גילוי העתידות ' תמים'בין הוראת המושג על אף הקשר 

 :ג מצוות התורה"בתרי' תמים'מושג ם מונה את הוראתו הנורמטיבית של ה"הרמב
והדברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי 

ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב  ...הארצות
ומפני זה אמרה תורה ... "ַחׁש ְּבַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאלִּכי לֹא נַ "שנאמר שיש תועלת בהן 

 8F9."לֶֹהיךָ -אֱ ' ִּתְהֶיה ִעם ה ָּתִמים" ההבלים ...כשהזהירה על
היעדר הוראה זו ממניין מצוות התורה אצל דן ב 9F10,אשר מנה מצווה זו במניין מצוות התורה, ן"הרמב
ללכת בדרכי התורה כענין , ת כולןוצוואה כוללת המצוואולי חשב הרב שהיא " :)שם( ם ומיישב"הרמב

 .לא הביאה בחשבונו, ולכן' ההולכים בתורת ה "אשרי תמימי דרך": שנאמר
ם רואה בה הוראה "הרמב, הואדרב, תוקפה המשפטי של מצווה זו אינו מוטל בספק, לשיטתו       

 .רהמצוות התו כל של ןלאופן קיומ נוגעתה, פרוצדורלית מנחה ומקיפה
יכולתה של תופעת גילוי העתידות לשנות צורה בהתאם למקום  –ואשר לרלוונטיות של ההוראה 

דהו -הטועים לחשוב שבידיו של מאן', בקרב המאמינים בהבכל תקופה ואף את השפעתה  הולזמן מגביר
 "ָהָאָדם-ָלֶכם ִמן ִחְדלּו" :במאבקו בתופעה קורא הנביא ישעיהו לעם. את צפונות העתיד כוח עליון לגלות

ח ָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבטַ ' ָאַמר ה ּכֹה: "לעומת הבוטח באדם' ירמיה משבח את הבוטח בה הנביאו ,)כב:ב(
בהיעלמותה של תופעה זו לעתיד  מותנהזיכוך החברה  .)ז-ו:יז( "'ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה ָּברּוךְ  ...ָּבָאָדם
 ). כד:יב 'יחז( "ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ְּבתֹוךְ  ָחָלק ּוִמְקַסם ָׁשְוא ֲחזֹון ָּכל עֹוד ִיְהֶיה לֹא ִּכי" :לבוא

 
 ד פנחס חליוה"עו

 מכללת אשקלון
______________________________________________________________ 
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 .מצווה שמינית ,שכחת העשין ,מהדורת לוין אפשטיין, ם"ן לספר המצוות של הרמב"השגות הרמב 10
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