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  טז הלכה יא פרק כוכבים עבודת הלכותמשנה תורה  ם"רמב
 כדי הארצות לגויי הקדמונים כוכבים עובדי בהן שהטעו והם הן וכזב שקר דברי כולן האלו ודברים
 לב על להעלות ולא אלו בהבלים להמשך מחוכמים חכמים שהם לישראל ראוי ואין, אחריהן שינהגו
 האלה הגוים כי ונאמר, )כג:במדבר כג (בישראל קסם ולא ביעקב נחש לא כי שנאמר, בהן תועלת שיש
  ). יד:דברים יח ('וגו כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל אותם יורש אתה אשר
 אינן אסרתן התורה אבל חכמה ודבר אמת שהן בלבו ומחשב בהן וכיוצא האלו בדברים המאמין כל

 ותמימי החכמה בעלי אבל, שלימה דעתן שאין והקטנים הנשים ובכלל הדעת סריומח הסכלים מן אלא
 שנמשכו והבל תהו אלא חכמה דברי אינם תורה שאסרה הדברים אלו שכל ברורות בראיות ידעו הדעת
 ההבלים אלו כל על כשהזהירה תורה אמרה זה ומפני, בגללן האמת דרכי כל ונטשו הדעת חסרי בהן

 . )יג;דברים יח (היךאל' ה עם תהיה תמים
 
Rambam, Misheh Torah, Laws of Idolatry 11:16 
These practices are all lies and falsehoods. The ancient pagans used them to mislead the 
ignorant masses into being guided by them. It is not fitting for Jews, as people of 
intelligence and intellect, to continue to subscribe to these vanities and to imagine that 
there is any benefit in them as it is stated, “For there is no enchantment with Jacob, 
neither is there any divination with Israel.” And it is stated, “Those nations that you are 
about to dispossess do indeed resort to soothsayers and augers; to you, however, Hashem 
your God has not assigned the like.” 
All who give credence to any of these things and imagine that they are true but only 
forbidden by the Torah, are nothing but fools and weak-minded, or belong to the category 
of women1 and children whose understanding is imperfect. But scholars and enlightened 
thinkers are convinced that all these things prohibited by the Torah are not matters of 
wisdom, but mumbo-jumbo by which the gullible are misled, and for the sake of which 
they abandon always of truth. Therefore, the Torah, in admonishing to beware of these 
vanities, declares: You shall be whole-hearted with Hashem your God.” 

  
  יח פרק דברים ן"רמב
 מנהיגי העליונים עשה מאין הכל ברא כאשר יתברך הבורא כי, הכשפים בעניני והבן דע ועתה

 ומבטם הנהגתם לפי ובמזלות בכוכבים עליה אשר וכל הארץ כח ונתן, מהן למטה אשר התחתונים
 מלאכים מנהיגים והמזלות הכוכבים על עוד ועשה, האיצטגנינות בחכמת מנוסה הוא כאשר בהם

   ...להם נפש שהם ושרים
 נוכל לא ואנחנו. יהיה מה ולעגור לעורב יגיד מי כי, כלל אמת בהם שאין לומר בנחשים יתחסדו ורבים

  ...בהם יודו כן גם ורבותינו. רואים לעיני יתפרסמו דברים להכחיש
 האלה הגוים)   יד בפסוק  (ופירש חזר, הנזכרות התועבות עם והקוסמים המעוננים הכתוב כלל וכאשר
 לך נתן כן לא ואתה, הבאות  לדעת חכמתם כי ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל אותם יורש אתה אשר
 ובגללם לפניו תועבות שהם בעבור הנזכרים האלה המעשים השם לך אסר הנה יאמר - אלהיך' ה

   .מפניך ההם הגוים הוריש
 

                                                 
1 In those days women were not given any education. 


