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1. DEVARIM 18:13 – THE OBJECTIVE IS PERFECTION 

 
.1יֶק/ֱא 'ה םִע הֶיְהִּת םיִמָּת  

 

You must be perfect/complete with God your God. 
 
2. DEVARIM 18:9-13 – WHAT’S THE CONTEXT? 
 

 ׁשֵאָב ֹוּתִבּו ֹונְב ריִבֲעַמ 6ְב אֵצָמִי ֹאל .םֵהָה םִיֹוּגַה תֹבֲעֹותְכ תֹוׂשֲעַל דַמְלִת ֹאל >ָל ןֵתֹנ 6יֶק4ֱא 'ה רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא אָב הָּתַא יִּכ
 לַלְגִּבּו הֶלֵא הֵֹשֹע לָּכ 'ה תַבֲעֹות יִּכ .םיִתֵמַה לֶא ׁשֵרֹדְו יִנֹעְדִיְו בֹוא לֵאֹשְו רֶבָח רֵבֹחְו .ףֵשַכְמּו ׁשֵחַנְמּו ןֵנֹועְמ םיִמָסְק םֵסֹק
.6יֶק4ֱא 'ה םִע הֶיְהִּת םיִמָּת .6יֶנָפִמ םָתֹוא ׁשיִרֹומ 6יֶק4ֱא 'ה הֶלֵאָה תֹבֵעֹוּתַה  

 

When you enter the land that God your God is giving you, you shall not learn to imitate the abhorrent 
practices of those nations. Let no one be found among you who consigns his son or daughter to the 
fire, or who is an augur, a soothsayer, a diviner, a sorcerer, one who casts spells, or one who consults 
ghosts or spirits, or one who inquires of the dead. For anyone who does such things is abhorrent to 
God, and it is because of these abhorrent things that God your God is dispossessing them before you. 
You must be perfect/complete with God your God. 
 
3. RAMBAM, M.T., HILCHOT AVODA ZARA, 11:16 – AUGMENTING PROHIBITION AGAINST IDOLATRY 
 

 ןיֵאְו .ןֶהיֵרֲחַא ּוגֲהְנִיֶש יֵדְכ תֹוצָרֲאָה יֵיֹוגְל םיִנֹומְדַקַה םיִבָכֹוּכ יֵדְבֹוע ןֶהָב ּועְטִהֶש םֵהְו ןֵה בָזָכְו רֶקֶש יֵרְבִד ןָלֻכ ּוּלֵאָה םיִרָבְדּו
 )גכ גכ רבדמב( רַמֱאֶנֶש .ןֶהָב תֶלֶעֹוּת ׁשֵיֶש בֵל לַע תֹולֲעַהְל ֹאלְו ּוּלֵא םיִלָבֲהַב >ֵשָמִהְל םיִמָכֻחְמ םיִמָכֲח םֵהֶש לֵאָרְשִיְל יּואָר
 לֶאְו םיִנְנֹעְמ לֶא םָתֹוא ׁשֵרֹוי הָתַא רֶשֲא הֶלֵאָה םִיֹוּגַה יִכ" )די חי םירבד( רַמֱאֶנְו ."לֵאָרְשִיְב םֶסֶק ֹאלְו בֹקֲעַיְב ׁשַחַנ ֹאל יִכ"
 לָבֲא הָמְכָח רַבְדּו תֶמֱא ןֵהֶש ֹוּבִלְב בֵשַחְמּו ןֶהָב אֵצֹוּיַכְו ּוּלֵאָה םיִרָבְדִב ןיִמֲאַמַה לָכ .'ֹוגְו "ןֵכ ֹאל הָתַאְו ּועָמְשִי םיִמְסֹק
 הָמְכָחַה יֵלֲעַב לָבֲא .הָמֵלְש ןָתְעַד ןיֵאֶש םיִנַטְקַהְו םיִשָנַה לַלְכִבּו תַעַדַה יֵרְסֻחְמּו םיִלָכְסַה ןִמ אָלֶא ןָניֵא ןַתָרָסֲא הָרֹוּתַה
 ןֶהָב ּוכְשְמִנֶש לֶבֶהְו ּוהֹת אָלֶא הָמְכָח יֵרְבִד םָניֵא הָרֹוּת הָרְסָאֶש םיִרָבְדַה ּוּלֵא לָכֶש תֹורּורְב תֹויָאְרִב ּועְדֵי תַעַדַה יֵמיִמְתּו

 םיִמָת" )גי חי םירבד( םיִלָבֲהַה ּוּלֵא לָכ לַע הָריִהְזִהֶשְכ הָרֹוּת הָרְמָא הֶז יֵנְפִמּו .ןָלָלְגִב תֶמֱאָה יֵכְרַד לָכ ּוׁשְטָנְו תַעַדַה יֵרְסַח
  :"6יֶה4ֱא 'ה םִע הֶיְהִת
 

All the above matters are falsehood and lies with which the original idolaters deceived the gentile 
nations in order to lead them after them. It is not fitting for the Jews who are wise sages to be drawn 
into such emptiness, nor to consider that they have any value as [implied by Num. 23:23]: "No black 
magic can be found among Jacob, or occult arts within Israel." Similarly, [Deut. 18:14] states: "These 
nations which you are driving out listen to astrologers and diviners. This is not [what God... has 
granted] you." Whoever believes in [occult arts] of this nature and, in his heart, thinks that they are 
true and words of wisdom, but are forbidden by the Torah, is foolish and feebleminded. He is 
considered like women and children who have underdeveloped intellects. The masters of wisdom and 
those of perfect knowledge know with clear proof that all these crafts which the Torah forbade are not 
reflections of wisdom, but rather, emptiness and vanity which attracted the feebleminded and caused 
them to abandon all the paths of truth. For these reasons, when the Torah warned against all these 
empty matters, it advised [Deut. 18:13]: 6יֶק4ֱא 'ה םִע הֶיְהִּת םיִמָּת  -- "Be of perfect faith with God, your 
Lord." 
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4. RAMBAN (CRITIQUE OF SEFER HAMITZVOT OF THE RAMBAM) – IT’S NOT JUST A WARNING 
 

 תאזה האווצה ןיינעו ."ךיקולא 'ה םע היהת םימת" :רמאנש אוהו ,הלעתי ומע םימת ונֵּבל תויהל וניוטצנש
 ,תואבה שורדנ ונממו ,דיתע לכ תתימא עדויה אוהו ,לכ השוע ודבל אוהש ןימאנשו ,ודבל וילא ונבבל דחיינש
 ידיב לכה" רמאנ לבא ...םהירבד ואוביש חטבנ אלו םימש ירבוחמ שורדנ אלו ...וידיסח ישנאמו ויאיבנמ
 .)ה"כ ,ד"מ היעשי( "ללוהי םימסוקו םידב תותוא רפמ" ,ונוצרכ םיבכוכה תכרעמ הנשמ אוה יכ ,"םימש
 לא םייוגה ךרד לא" :)'ב 'י הימרי( חיטבהש ןיינעכ ,ותדובעל ונברקתה יפכ ונילא הנייהת תואבה לכש ןימאנו

 ןיאש ןיינמו" :םיחספד ארתב קרפב ורמאו ."המהמ םיוגה ותחי יכ ,ותחת לא םימשה תותואמו ודמלת
 תקסעתמה המואה תיראש םה םיידלכהו ."ךיקלא 'ה םע היהת םימת :רמאנש ?םיידלכה ןמ רבד םילאוש
 תאזה הוצמהו .'וכו "ךיקולא 'הל םת התא ירה ,ןיינעב רומאה לכ תישע םא" :ירפס ןושלו .םיבכוכ תדובעב
 ,"םימת היהו ינפל ךלהתה" :)ו"ט ,ז"י תישארב( רמא ,ערז ול תתל ,תירב ול תורכל אב רשאכ וניבא םהרבא
 חרילו שמשל םלוכ תוחוכה םיסחימ ויהש םידשכה לע קלוחהו הנומאה דוסי םולשה וילע אוה היהש ינפמ יכ
 אהיש ,ובלב ןתי אלו ומע םימת תויהלו וינפל ךלהתהל דוע והויצ  גיהנמו רצוי שיש האר אוהו ,םיבכוכלו
 תותואב ,םהב ןימאי אל ,רמולכ( םתוא גיהנמ םרצויש ותעד םע ,ללכ םניינעב לכתסי לאו ,תמא םוש ותלוזב
 אלא ,)ארובל ותנומא םע םהב ותנומא ופתשב אל םג רמולכ ,םרצוי תורמל םינותנ תוחוכב אל םגו ללכ םימש
 :)א"ע ,ונק תבש( ורמאש ןיינעכ ,ונוצרכ םתכרעמ הנשמהו םתוא הוצמה אוה יכ ,הלעתי ודבל וילא ובל היהי
 ברה בשח ילואו ...תאזה הוצמה ןיינע והז .)תיגאמ הנומא לכל דובעשמ ררחתשה=( "ךלש תונינגטצאמ אצ"
 ךרד ימימת ירשא" )'צ ט"יק םילהת( ןיינעכ ,הרותה יכרדב תכללו תווצמה תללוכ הוצמ איהש )ם"במרה=(

.ונחנא ונבתכש יפכ אוה ןוכנהו וניתו בר ירבדמ ראבתמה לבא ,ונובשחב האיבה אל ןכלו ."'ה תרותב םיכלוהה  
 
5. IGRA DEKALLA (R. TZVI ELIMELECH SPIRA OF DINOV) – PERFECTION IN AND OF ITSELF 
 

 םדוק תועש 'ב תרומשאב הבר אנעשוה דע הנשה שאר ןמש םימיה לע זומרי .)גי חי םירבד( ךיקלא י"י םע היהת םימת
 י"י םע וללה תועשה לכב היהת ם"ימת ןינמ תועש צ"ת ןהב שיו ,הבוטל המיתחה רומגל ןוצר תע איה זאש ,םויה
 'וכ 'יחת 'ת עדונכ ,'תה תואב שיאו שיא לכ לע םשרנש ,הלאה םימיב המיתחהו הביתכה לע תורוהל יתבר 'תו ,ךיקלא
 תויתואב ןכו ,היחמה ל"בה ןינמכ םה תויתוא ראשו ,'ת ה"ביתכ תויתואב שי ןכו ,'ת תיותהו )ד ט( לאקזחיב ש"מכ
  :ןיבתו םלוע תנוהכ תירב רפסב ןייע ,היחמ םה תויתואה תיראשו ,'ת שי ה"מיתח

 
 ידי לעש ןנבר ונת דחא םוקמב )ב"ע ו"פ אמוי( ידדהא ןנבר ומרד .)גי חי םירבד( ךיקלא י"י םע היהת םימת דוע זומריו

 הנהו .הארימ ןאכ הבהאמ םישועב ןאכ וצריתו ,תוגגשכ םישענ ורמא דחא םוקמבו ,תויכזכ םישענ תונודז הבושת
 היוה דע לארשי הבוש )ב די עשוה( קוספב ונירמאמ הזו ,עדונכ םיקלא דוקינב היוה האליע הבושת אוה הבהאמ
 לכ ,המדאה לע ותויהב ןמז לכ תויהב ,םימת ארקנ םדאה הנהו .םיקלא דוקינב היוה םש רשא םוקמה דע ל"ר ,ך"יקלא
 ארקנ אל ןיידע ,תוגגשכ םישענ תונודז יזא הארימ הבושת תושעב הנהו ,הובג ךרוצל תנווכמ ותלועפ י"שהל ויתועונת
 םישענ תונודזשכ ןכ ןיאש המ ,ו"ח קירל ותאירב זא התיהו אוה 'דל אל רשא וייחב הלועפ השע ןכ יפ לע ףא יכ ,ם"ימת
 היהת ,היהת םימת והזו .אצויכו זא ןיליפת חינה וליאכ הריבע רבעשכ ןמזה בשחנש וישעמב ם"ימת ארקנ ,תויכזכ
 דוקינב היוה םש רשא םוקמה דע אובתשכ ,ךיקלא היוה םע ךיתועונתו ךישעמב םימתו ךדלח ייח ימי לכב םימת
  :םיקלא

 
 .ם"יקלא הי"וה תומש 'בב ומלוע גיהנמ 'תי ארובה יכ תעדי רבכ .)גי חי םירבד( ךיקלא י"י םע היהת םימת דוע זומריו
 אירטמיגב םיקלא םש ידי לע אוה ,םהליסכו םימשה יבכוכו םימשה תוכרעממ עבטה רדסב תייעבטה הגהנה ונייהד
 הנהו .ונוצרכ םדדשל לכויו תויוה לכ הווהמה היוה םש ידי לע אוהו ,הכרעמה דודיש יפ לע תויסינ הגהנה שיו .עבטה
 רמאת אל ,עבטב גהנתמ םלועה הארתשכ ,םיקלאה אוה היוה יכ ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו )טל ד םירבד( ביתכ
 םצע רתתסמ םכותב ,םיקלא םשד ע"בטה תלועפ וליפא יכ ןכ רמול ו"ח ,ה"ב היוה תחגשה ילב תולזמה עבטב אוהש
 היהת םימת והזו .םילבוקמו רהזב ןייע ןיקיתע םירבדהו ,רתתסמ לא התא ןכא )וט המ היעשי( בותכש ומכ ,ש"תי היוה
 והזו ,הרומג החגשהב היוה םע אוה לכה ,עבטב ךמע גהנתמש המ לכ ל"ר ,ך"יקלא תניחבש ןיבתשכ ,ך"יקלא היוה םע
 ץפחב תורשקתנ ךיתועונת לכ יכ ןיבת יכ ךישעמב םימת היהת זא ,הי"וה םע אוה ך"יקלאש ונייהד ךיקלא י"י םע
  :ש"תי ארובה
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6. DIVREI EMES (CHOZEH OF LUBLIN) – GIVING EVERY PART OF YOURSELF TO GOD 
 

 וב קובדה הנהו רסח אוה לכה םייק אל םאו שפנו ףוג םדא לש םידיג ה"סשו םירבא ח"מר דגנכ תוצמ ג"ירת שי הנהד
 התאשכ 'יהת םימת הזו 'וכ ה"סש ה"י םע ימש שודקה רהוזב אתיאדכו לכה ללוכ ה"ב 'יוה םש יכ לכהב קובד אוה 'תי
:ךיקלא 'ה םע  

 
7.  MEI HASHILOACH (IZHBITZER) – YOUR PERFECTION IS RECIPROCATED BY GOD 
 

 ול ןיאו י"שה דבוע םדאה םאב ונייה ,ומע םימתמ ה"בקה םימתה לכ ).ב"ל םירדנ( 'מגב .ךיקלא 'ה םע היהת םימת
 ומע םימתמ י"שה םג זא ,ודבעל ךירצ אליממ וארב י"שהו ארבנ אוהש רחאמ תוטישפב השוע קר הזמ תוראפתה םוש

.ןבל באכ קר ,ויתויכזמ ול הכנמ וניא הבוט   ול עיפשישכ
 
8. KEDUSHAT LEVI (R. LEVI YITZCHAK OF BERDICHEV) – MATERIALISTS ARE ALWAYS LACKING 
 

 לבא רסח דימת אוה הזה םלוע תואת רחא ךלוהש ימ יכ ,ךיהלא 'ה םע היהת םימת )גי ,חי םירבד( קוספה שוריפ והזו
 לכב יכ ,ןורסח םוש ךל היהי אלו ,היהת םימת יזא ל"נכ תוממורה תאריב ארובה תא דובעתש ךיהלא 'ה םע היהתשכ
 יבתכב ראובמ הזלו .החמש ידיל אב הלודג האריה תמחמ יכ ,ומש ךורבו אוה ךורב ארובה תדובעב החמש ףיסוי םוי

 וליחדב רמימל אקודו אמיחרו וליחדב היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחי םשל הוצמ לכ םדוק רמול ךירצ ל"זיראה
 המיאב ארובה דבועו הליחתב הלודג הארי וילע לפונ אוה ךורב ארובה תלודג גישמש תמחמ ל"נה יפל יכ ,אמיחרו םדוק
 ךיהלא 'ה תא האריל האריה תשרפב הרותב ביתכ ןכלו .ארובה דבע תויהל הכזש החמשה וילא אב ךכ רחאו האריבו

:ל"נכ הבהא םדוק הארי יכ ,ךיהלא 'ה תא תבהאו םדוק  
 
 


