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ת  "לא תלמד לעשו עשים שהיו עושים האמוריים הנקראים 'דרכי האמורי':גבי המאומרת ל  )סנהדרין סח.( הגמרא  

מבאר את הדברים:    )דברים יח, ט( אבל אתה למד להבין ולהורות". מה הכוונה בביטויים להבין ולהורות? רש"י  

".  םהורות לבניך לא תעשה כך וכך שזה הוא חוק העובדי כוכביכלומר להבין מעשיהם כמה הם מקולקלין, ול"

עשים אלו, ויש צורך בלימוד מיוחד ואר בדברי הגמ' ורש"י שהיתה הו"א שיהיה אסור ללמוד כיצד נעשים ממב

כדי להתיר ללמוד במקרה שמדובר בלימוד ובהוראה )יש להעיר שבגמ' משמע שהכוונה דווקא בעשיית מעשה  

נושא עלולה להביא  בתית ביסור הוא כה חמור? ניתן אולי לבאר שעצם ההתעסקות המחשואכ"מ(. מדוע הא

רצ אלו  ובנושאים  ואחרות,  כאלו  למחשבות  האדם  אאת  ה'  תהיה עם  'תמים  הוא  התורה  בפועל,  -ון  לקיך'. 

חידשה התורה שמותר ללמוד 'כדי להבין ולהורות', משום שבסופו של דבר מדובר בלימוד תורה ולכן הדבר 

 . 1לא יביא לידי קלקול

להבין את הגדרים המדויקים של איסור ההליכה בדרכי האמורי,  למוד וננסה ללכת בעז"ה בעקבות הגמ' ול

 דגש על איסור ניחוש בפרט. בשימת 

 

 הצגת הקושיה 

 אומרת: )סה:( הגמ' בסנהדרין 

רבנן: מנחש  " בנו קורא לו מאחריו. עורב קורא לו, צבי   -תנו  נפלה מידו.  נפלה מפיו מקלו  זה האומר פתו 

אל תתחיל בי, שחרית הוא, ראש חודש הוא מוצאי שבת הוא. תנו    ו.משמאל  הפסיקו בדרך, נחש מימינו ושועל

 ". כגון אלו המנחשים בחולדה בעופות ובדגים -נן: לא תנחשו ולא תעוננו רב

'לא תנחשו'. מוצגות כאן כל מיני    )ויקרא יט, כו( גדרת האיסור הנזכר בתורה בפרשת קדושים  הגמרא כאן דנה בה

ן  ת כדי לעבור על איסור ניחוש, ומשמע שמדובר בכל מיני סימנים שבזמל לעשודוגמאות לאמירות שאדם יכו

צינו בתוספתא  חז"ל היו מוגדרים כסימנים שמראים על סכנה כלשהי העלולה לבוא. דוגמאות רבות נוספות מ

סור . חז"ל מבארים שכל הדברים הללו נכללים בתוך האי 2סז:( -)סז.וחלקן הובאו בגמ' בשבת    ( ח-ז)פרקים  בשבת  

 
ן הותר אר שהמסקנה היא שלמרות שהדבר עלול להביא לידי קלקול, הלימוד הינו נצרך ומשמעותי ולכ ניתן כמובן לב  1

האדם מצווה ללמוד  בכ"ז. אך נראה יותר לבאר כמ"ש שהמסקנה היא שהלימוד לא יביא לידי קלקול, שכן תמוה לומר ש
שנותו בגמרות מפורשות. בנוסף, האדם  יאו לידי קלקול, ולכאורה היה צריך ללמד דבר זה רק לדיינים ולא לדבר המב

המנע מהן, ואם הלימוד עלול להביאו לאיסור עצמו יצא שכרו צריך ללמוד את האיסורים ואת הלכותיהם כדי שידע ל
 וכך פחות יכשל בו. בהפסדו ומוטב שלא ילמד על האיסור ככלל 

היה מתחיל במלאכה ", "לא תאבד ברכתינפלה פת ממנו אמר החזירה לי ש כמה דוגמאות כדי לשבר את האוזן: "  נביא  2
". עני הוא וסופו להעשיר  ואמר  נפל נחש על גבי מטה", "א תנפול הפתהמצווחת לתנור של", "יבוא פלוני שידיו קלותואמר  
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ימנים כאלו ואחרים ולנהוג על  חש, ולכאורה דבר זה סותר סוגיות רבות בהן משמע שמותר להתייחס לס לנ

 פיהם. נציג כמה מקרים: 

ב גידל רצה לקנות שדה מסוימת, ורבי אבא קדם וקנה אותה. רב גידל קבל  מספרת שר   )נט.( הגמ' בקידושין    א.

טלה הימנו', וכשנשאל רבי אבא מדוע עשה כן השיב  אחר ונעליו לפני החכמים מדין 'עני המהפך בחררה ובא  

מעוניין בשדה, וכעת הוא מוכן לתקן את המעוות. רבי אבא לא הסכים למכור את השדה   שלא ידע שרב גידל

ג 'לרב  משום  מילתאידל,  מסמנא  ולא  היא  קמייתא  'דארעא  ופירש"י  מקחו ',  אדם  שימכור  טוב  סימן  אינה 

שוד  מתנה לרב גידל, ובלבד שלא ימכור את מקחו הראשון. רבי אבא אינו ח לתתה ב '. רבי אבא העדיף  הראשון

 לעבור על איסור ניחוש, ולכאורה לפי הגמרא בסנהדרין מדובר באיסור.

דנה האם הדין שניתן להשיב אבידה בסימנים הינו מה"ת או תקנה דרבנן. בין היתר מביאה    כז:( ) הגמ' בב"מ    ב.

  רה מכך שלא ניתן להתיר עגונה לשוק עפ"י סימנים הנמצאים בכליו של מן התוהגמרא ראיה שסימנים אינם  

ניתן לסמוך עליהם גם לאיסור אשת איש. הג מרא מתרצת  אותו אדם, ואם סימנים היו מועילים מה"ת היה 

מברייתא ששליח שאיבד גט אשה    )וכן ביבמות קכ:( שחוששים שמא השאיל את כליו לאחר, והקשתה הגמרא  

לאחר ואותו אדם   או בארנקו יכול לתתו לאשה כדי לגרשה בו, ואינו חושש שמא השאילו  ר בכיס ומצאו קשו

יס וארנק, כיוון שאנשים לא  קשר בו את הגט ואינו של אותה אשה. הגמרא מתרצת שמדובר בדין מיוחד בכ

. 3' מזלוכר לו מנחשי, ואומר: סימן לאדם שמשאיל כיסו שמו', ופירש"י 'משום דמסמניעשויים להשאיל אותם '

 . 4משום ניחוש וסימן מוכח מהגמרא שדבר מקובל ומצוי הוא לא להשאיל כיס וארנק 

משמע שאין כל איסור בדבר זה, ולכאורה לפי פשטות סוגייתנו משמע    5מסוגיות אלו וכן ממקומות נוספים 

טוב את מהות יותר   שיש בכך איסור ניחוש מדאורייתא. נראה שכדי להבין את היחס בין המקרים עלינו להבין 

 בכך כל איסור. איסור ניחוש, וממילא יובן מדוע במקרים מסוימים אין 

 

 ניחוש אליעזר ויונתן 

 שם נחלקו הראשונים כיצד להסבירה:  ,)צה:(  יסור ניחוש נמצא בסוגיא בחולין פתח להבנת מהות א

טבא לגו אזל קם    י יומארב הוה קאזיל לבי רב חנן חתניה חזי מברא דקאתי לאפיה אמר מברא קאתי לאפ"

א נפוק אתו כולי עלמא לאפיה אתא טבחי נמי לא אבבא אודיק בבזעא דדשא חזי חיותא דתליא טרף אבב

עיניה מיניה אמר להו איכו השתא ספיתו להו איסורא לבני ברת לא אכל רב מההוא בישרא מ''ט אי עלים רב  

כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול  שאינו משום איעלומי הא לא איעלים אלא דנחיש והאמר רב כל נחש  

בדיק בספרא  רב בדיק במברא ושמואל  .  אי ורב לא מתהני מסעודת הרשותאינו נחש אלא סעודת הרשות הו

ושמואל מת אמר ש''מ נח נפשיה דשמואל   א''ל לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה  ...רבי יוחנן בדיק בינוקא

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר בית תינוק  .  ליטרח רבי יוחנןי דלא  ולא היא לא שכיב שמואל אלא כי היכ 

יוסף איננו ושמעון איננו   תלתא זימני דכתיב  אף על פי שאין נחש יש סימן אמר ר' אלעזר והוא דאיתחזק ואשה  

 ". ואת בנימין תקחו

והוא   ות לה,נסביר את המעשה בקצרה. רב רצה ללכת לבית חתנו, והמעבורת באה לקראתו ולא הוצרך לחכ

 
' ולא בביטוי 'ניחוש', אך בתוס' )ב"מ כז: ד"ה כיס( מבואר הינו בביטוי 'דרכי האמורייש להעיר שבמקורות אלו השימוש  

ניחוש הוא, י(, שכתב: " לק בכך )לקמן נדון בדבריו בס"ד(, וכן מבואר גם ברש"י במסכת שבת )סז. ד"ה דרכי האמורשלא חי
 ".וכתיב ובחוקותיהם לא תלכו 

ארנקי ובטבעת, ובמש"כ שם הח"מ )ס"ק מב( והב"ש  בין סימנים רגילים בכליו לבין  עיין בשו"ע )אהע"ז יז, כד( שלא חילק    3
 )ס"ק סט(, ואכמ"ל. 

מת יש בכך איסור. אך זה לגבי סוגיא זו יש מקום לתרץ שכך הנוהג בעולם שאנשים חוששים ואינם משאילים, אך בא  4
שיש אדם    שאנשים עושים, שהרי יכול להיותנראה דוחק שחכמים יכריעו דין הנוגע לאיסורי תורה עפ"י מצב בעייתי  

 צריך לחשוש שמא השואל קשר בו את הגט.שפועל עפ"י ההלכה ומוכן להשאיל גם את כיסו ושם לכאורה 
 ן להתייחס לדברים מעין אלו נמצאת ברשב"א בתשובה )א, תיג(.רשימת מקורות ארוכה של מקומות בהם משמע שנית  5
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דלת בהמה שחוטה תלויה, וכשכולם יצאו  אמר שזהו סימן ליום טוב. כאשר רב הגיע הוא ראה דרך חריץ ב

רב,   אסור לקראת  העין  מן  שנתעלם  שבשר  )לשיטתו  הבשר  על  ולהתבונן  להמשיך  רב  דאג  הטבח,  כולל 

העין, שהרי רב לא   עלם מןבאכילה(. רב לא אכל מן הבשר, ולא ניתן לומר שהטעם לכך הוא משום שהבשר נת

מרא אכל ממנו משום שיש בכך איסור ניחוש, והקשתה הג העלים עיניו ממנו. הגמרא מציעה להסביר שרב לא 

אינו נחש'. לכן מסבירה הגמרא שהטעם    7וכיונתן בן שאול  6הרי רב אמר ש'כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם 

 א נהנה מסעודת הרשות. ורב ל שרב לא אכל הינו משום שהיה מדובר בסעודת הרשות

א פירטה מה  , הקשתה הגמ' שאין בכך איסור ניחוש כלל, אך ל על הסבר הגמ' שרב לא אכל משום איסור ניחוש 

 הטעם לכך שאין כאן איסור נחש. רש"י כתב: 

 . "כאליעזר עבד אברהם שאם תשקני אדבר בה ואם לאו לא אדבר בה סומך עליו ממש - כל נחש שאינו"

אומר שאם יקרה  בין המקרים הוא האם הסמיכה על הנחש הינה מלאה. כלומר, האם האדם החילוקלפי רש"י 

. 8פי שתכנן מראש, או שהאדם מוכן גם לשנות את התוכניות שלו עפ"י הסימןדבר מה זה סימן שכדאי לעשות כ

שאינו סומך   כיוון  כאשר האדם מציב סימן רק על הצד שתכנן מראש )כן לעשות או לא לעשות(, אין בכך איסור,

מה שרצה מראש לעשות. איסור ניחוש הינו רק  באמת על הניחוש אלא רק מוסיף אותו כסניף לכך שיעשה  

. כיוון 9כאשר הניחוש הינו לשני הצדדים, והאדם מתכוון לשנות את בחירתו בעקבות הסימן, לטוב או למוטב 

ן שאם המעבורת לא היתה נמצאת מראש  , כיוושכך, גם אם רב היה אוכל מן הבשר, לא היה בכך איסור ניחוש

 . 10ת את תוכניותיוא היה מתייחס לכך כסימן רע הגורם לו לשנובצד שלו והיה צריך לחכות לה ל

כך ניתן להבין גם מהמשך הסוגיא. הגמ' אומרת ש"בית תינוק ואשה אע"פ שאין נחש יש סימן", וביאר רש"י  

 שון רש"י: ר, וכלשאע"פ שאסור לנחש, לסמוך על סימן כזה מות

שא ונה אחר שבנה בית או שנולד התינוק או שנ סימנא בעלמא הוי מיהא דאי מצלח בסחורה ראש - יש סימן"

 ". אשה סימן הוא שהולך ומצליח ואי לא אל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח

אחת. על סימן  בפעם    הגמרא אומרת שבשביל לסמוך על סימן כזה צריך שיוחזק שלוש פעמים, ולא מספיק 

בו מהתכנון המקורי ש ניתן לסמוך אף כדי שיחזור  ידיו  כזה  רק כדי לחזק את  ולא  שרוצה ל מעשיו,  בדבר 

 
הנה אנכי נצב על   היום ועשה חסד עם אדני אברהם: להי אדני אברהם הקרה נא לפני -א ה'  ויאמריד: "-בראשית כד, יב 6

מליך  והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם ג   אנשי העיר יצאת לשאב מים:עין המים ובנות  
 ".אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני 

ואם כה יאמרו עלו    ליכם ועמדנו תחתינו ולא נעלה אליהם:ה יאמרו אלינו דמו עד הגיענו אאם כי: "-שמואל א' יד, ט  7
 ".בידנו וזה לנו האות ה'ינו כי נתנם עלינו ועל

מהידוע כי הטוב הוא בא ממנו ית' ב"ה אבל הרע אינו יורד מאן דבעי(: "  כ"כ המהרש"א בהוריות בחידושי אגדות )יב. ד"ה  8
ה מעצמו כמ"ש כי עונותיכם הבדילו ביני לביניכם ולזה הטוב  אדם הוא מסלק מדת טובו ית' ב"  מן השמים אבל עונו של

ו בא בהחלט כי אפשר נו ית' ב"ה בהחלט כמ"ש לא יצאה מדה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזרה וכו' אבל הרע אינהבא ממ
ן לעצמו שנאמר אין עוד מלבדו ולזה הנות שישתנה כמ"ש ברבי חנינא שלא היה יכול המכשף להזיקו משום דנפיש זכותיה  

ממנו ית' ב"ה אבל הנותן לעצמו סימן בדבר מה בהפך זה ולרע  סימן בדבר מה לטובה אין זה ניחוש אלא סימן טוב שיבא לו  
א הדבר בהחלט ואינו כן דברחמי שמיא אפשר שישתנה וכל הני דנקט בהך ברייתא דפ"ד  לו הרי זה ניחוש שתולה שיב

 ". הן ניחוש לרעה לוניחוש כגון פתי נפלה מפי וכו' מיתות דהוי 
לכות תנאים. לפי חכמים, כדי להחיל תנאי אין צורך שהתנאי יהיה כפול,  דבר דומה לזה מצינו במחלוקת ר"מ וחכמים בה  9

ן  ר למשל 'הרי את מקודשת לי אם תתני לי מאתים זוז', ואם תתן תהיה מקודשת ואם לא תתן הקידושיומספיק שאדם יאמ
י מקודשת' התנאי צריך תנאי כפול וכל עוד האדם לא אמר גם 'ואם לא תתני לי לא תהי  לא יחולו. לפי ר"מ לעומת זאת

 לא נתפס, והקידושין יחולו אפילו אם לא נתנה לו את הכסף.
אם בקושי  אם מזומנת לו אזיל ובודה זרה יא, ד( מקשה על הסבר זה, שהרי על 'רב בדיק במברא' כתב רש"י "הכס"מ )ע  10

את המעבורת רק בקושי,  אר מדבריו שסמך על סימן המעבורת ברמה שלא היה הולך אם היה מוצא  ", ומבומוצאה לא אזיל
שסמך ממש על הסימן. הכס"מ מציע לתרץ שרב   אע"פ שמראש תכנן ללכת, ולכאורה למה שכתבנו יש בכך איסור כיוון

ליכה, וכל האיסור הוא כאשר ורת כסניף וסמך נוסף להמנע מהה היה נמנע גם מפני דברים אחרים, אלא שהתייחס למעב
 "ה נרחיב בכך בהמשך. הוא תולה על הסימן את כל המעשה, ובעז
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 . 11לעשות, משום שמדובר בסימן שהוחזק כמה פעמים ויש לו משמעות, ולכן אין בו משום איסור ניחוש 

הקשו כיצד אליעזר ויונתן ניחשו. לגבי    כיונתן( וד"ה    )ד"ה כאליעזר עיקרון דומה ניתן להבין גם מדברי התוס'. התוס'  

, ולגבי  12ים על ידיה של רבקה שאל בת מי היא ' שבאמת קודם שאליעזר שם את הצמידאליעזר תירצו התוס

יונתן התוס' מתרץ שיונתן אמר זאת כדי לזרז את נערו, אבל באמת היה עולה גם אם הפלשתים לא היו אומרים  

'עלו אלינו'. בשנ  סומך  י התיר להם  שהאדם  נובע מכך  שהתוס' לומד שהאיסור לנחש  על  וצים הללו מבואר 

 . 14  13אין בכך איסור ניחוש הנחש, אבל אם אינו סומך עליו 

 

 מחלוקת הרמב"ם והראב"ד 

כדי להציג את השיטה השניה בביאור הסוגיא בחולין, נקדים את מחלוקת הרמב"ם והראב"ד שככל הנראה 

 כותב: )עבודה זרה יא, ד(  הרמב"םנחלקו בהבנת סוגייתנו. 

הואיל ונפלה פתי מפי או נפל    יצד הוא הנחש כגון אלו שאומריםאין מנחשין כעכו"ם שנאמר לא תנחשו, כ"

וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע  ...  מקלי מידי איני הולך למקום פלוני היום שאם אלך אין חפציי נעשים

אעשה, כאליעזר עבד אברהם, וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל  לי לא  לי כך וכך אעשה דבר פלוני ואם לא יארע  

 .  "אלו לוקהל העושה מעשה מפני דבר מדברים וכ אסור

 וכתב עליו הראב"ד: 

וכן המשים לעצמו סימנים אם יארע לו כך וכך וכו'. א"א זה שבוש גדול שהרי דבר זה מותר ומותר הוא ואולי  "

ויונתן אינו נחש והוא סבר שלענין איסור נאמר ולא היא אלא ליעזר  הטעהו הלשון שראה כל נחש שאינו כא

 ". קים כמותם עבירה זו ואי הוו אינהו הוו מפקי פולסי דנורא לאפיהנו ראוי לסמוך ואיך חשב על צדיה"ק אי 

הרמב"ם פוסק שאסור להשתמש בסימנים ולבחור על פיהם האם לעשות דבר מה או לחזור בו, ומביא כדוגמא 

כזו, ומסביר שככל   אברהם. הראב"ד אומר שתמוה ביותר לומר שאליעזר ויונתן עשו עבירה   זר עבדאת אליע

'כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן אינו נחש'. הראב"ד מסביר  הנראה הרמב" ם למד זאת מדברי הגמ' האומרת 

האם    לענייןשהרמב"ם טעה בהבנת הגמרא וסבר שהיא מדברת לעניין איסור, אך באמת כוונת הגמרא הינה  

 ראוי לסמוך עליו או לא. 

שהגמרא מדברת לעניין איסור   יארנו לעיל בשיטת רש"י והתוס',נראה שהרמב"ם למד את הסוגיא כמו שב

ומקשה שאין בכך איסור ומדוע נמנע רב לאכול מן הבשר משום חשש ניחוש, הרי זה לא נחש אסור. הראב"ד  

נחש שאינו כאליעזר וכיונתן אינו נחש שאפשר לסמוך   הנחש.   לעומת זאת לומד שהסוגיא מדברת לעניין איכות

 
סור לנחש היינו בדבר שאין בו היגיון, אבל  ניתן להביא מכך ראיה למה שנכתוב לקמן בשם הראשונים שכל מה שא  11

 ו ואין בו איסור ניחוש.בדבר המבוסס על שכל או על ניסיון ניתן לסמוך עלי
הוא מספר ששאל על ייחוסה קודם ' מוכיח כן מכך שבתיאור שאליעזר מתאר למשפחתה של רבקה את המעשה  התוס 12

'אין מוקדם ומאוחר בתורה'. רש"י על    -נתינת הצמידים  שמספר על נתינת הצמידים, ומה שבתיאור התורה נזכר קודם
הרי הוא תחלה נתן ואחר כך שאל, אלא שלא  שנה הסדר, ש   -ואשאל ואשים  "  ה:התורה )בראשית כד, מז( ביאר באופן שונ

עפ"י  ", ולשיטתו ניתן לבאר שלא היה כאן איסור ניחוש  יאך נתת לה, ועדיין אינך יודע מי היא יתפשוהו בדבריו ויאמרו ה
 דברי התורה תמימה שנביא לקמן בס"ד.

כיוון שאינו כניחוש אליעזר הקשתה הגמ' שאין איסור בניחוש  לכאורה לפי פירוש זה מהלך הסוגיא לא ברור, ומה    13
? נראה שצריך לדחוק ולומר לפי התוס' שהכוונה היא כמו אליעזר ויונתן אם חוש, הרי ניחוש זה לא היה בכלל ניויונתן

 .ם על הניחוש, אע"פ שהם עצמם לא סמכו על הניחוש עקב האיסור בכךהיו סומכי
הוא מתייחס רק לצד המעודד אותו לפעול כפי שבחר אין    רש"י לתוס'. לפי רש"י ברור שאםהיה מקום לחלק בין שיטת    14

ס לצד השני ולא אך לפי תוס' יכול להיות שמקרה כזה כבר יוגדר כמי שסומך על הניחוש, אע"פ שאינו מתייח בכך איסור,  
ר ר מדוע דחתה הגמ' שלא היה איסומתכוון לחזור בו מהמעשה. אך נראה שאין לומר כן, כיוון שאם נסביר כך לא ברו

 ניחוש במקרה של רב.
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עליו. לפי הסבר זה צריך להבין מה מיוחד בנחש של אליעזר   נחש שאינו כזה שלא ניתן לסמוך, לעומת  15עליו 

? בנוסף, לא ברור מה הס"ד של הגמ' שרב לא אכל משום שניחש, הרי המעבורת 16ויונתן שהיה ראוי לסמוך עליו 

 ווקא סימן טוב, ומדוע ישמש כסימן הגורם לא לאכול מהסעודה?וזה ד יצאה לקראתו

 הולך בשיטת הראב"ד )אמנם לא ציין אליו במפורש(, ומסביר את מהלך הסוגיא על פיו:  )שמואל א' יד, ט(  הרד"ק

אבל המאמר ההוא שאמר רב כך פירושו כל נחש וסי' שהוא אינו עושה אותו סי' לעצמו מתחילה כמו שעשה  "

מה לא אכל  ו לפיכך הקשה לו להונתן אינו נחש וסימן ואין לסמוך עליו או לחוש ממנו אם יבא מאלי עזר ויאלי

מההיא סעודה מפני שהניחו כולם הבשר ויצאו לקראתו חשב זה לסי' כי הסעודה ההיא לא תהיה לברכה מפני  

ש שאינו כנחש אליעזר  כל נח  שהניחוה ומה סימן ונחש היה לו בזה כיון שמתחלה לא שם לבו לזה והא אמר רב

   ".חשש בזה הדבר ש ממנו א"כ רב למהויהונתן אינו נחש ואין לסמוך עליו ואין לחו

היחודיות בניחוש של אליעזר ויונתן היא שהניחוש קדם למעשה, ואם הניחוש לא קדם למעשה אין לו משמעות 

מן הבשר אינו הניחוש עם  א אכל  ואין להתייחס אליו. הניחוש אותו מעלה הגמרא כאפשרות לסיבה שרב ל

י  את הבשר לא שמור, ואע"פ שהוא עצמו    צאו לקראתו והניחוהמעבורת, אלא ניחוש אחר. רב ראה שכולם 

יש בכך סימן רע. על כך מקשה הגמ' שהרי רב עצמו אמר שכל   -שמר על הבשר ואותו בשר לא נעלם מן העין

צריכה למצוא סיבה אחרת מדוע רב לא אכל. כך   הגמרא  ניחוש שאינו קודם למעשה לא ראוי לסמוך עליו ולכן 

נחש יש סימן'. כאשר הסימן חזר שלוש פעמים, ויש בו מוחזקות    דין של 'אע"פ שאיןמסביר הרד"ק גם את ה

מסוימת, אע"פ שלא התייחס במחשבתו לסימן זה והחליט לנהוג לפיו והסימן בא מאליו, ניתן לסמוך על הסימן  

ג ממנו ת סימן בדבר לשמח לבו ולחזקו אם יהיה לטוב ואם יהיה לרע יש לדאויש קצ"הזה, וכלשון הרד"ק:  

 ". ם ממנוולבקש רחמי

מתי א"כ קיים איסור לנחש? לאחר שמזכיר הרד"ק את דברי הברייתא המובאת בגמ' בסנהדרין, הרד"ק מסביר  

 שקיים חילוק יסודי המגדיר את האיסור: 

לי הדיעות הרעות וקבעום חק ומנהג עליהם וחושבים כי הם  בהן בע הנה אלו הדברים וכיוצא בהן שנהגו  "

ו הוא  המטיבים  זה  וסי'  המריעים  לאות  א'  ויעשה דבר  מעשה  אדם לעשות  ירצה  אם  אבל  התורה  שאסרה 

 ".למעשה ההוא כדי לחזק לבו ולעורר לבו לדבר ההוא זה הדבר מותר

בה האדם מתייחס לעניין זה. אם האדם הצורה  העיקרון המכריע עפ"י שיטה זו אם קיים איסור ניחוש הוא  

ל שמעורר  כדבר  לניחוש  אמתייחס  ומחזק  לכך,  כאשר  בו  מתעורר  האיסור  בעיה.  בכך  אין  בבחירותיו,  ותו 

 . 17האדם מתייחס למעשים אלו כדבר שהוא עצמו הגורם לטוב ולרע

 

 כל שיש בו משום רפואה 

שבת   בד  )סז.( המשנה במסכת  ר"מ וחכמים  ר"מ מותר לצאת בביצת  יני הומביאה מחלוקת  צאה בשבת: לפי 

 
א"א אף זאת שאמרו בית תינוק ואשה  ה שנאמר לגבי בית אשה ותינוק: "כך מסביר הראב"ד בהמשך )הלכה ה( גם את מ 15

 יש סימן לא אמרו לענין איסור והיתר אלא לענין סמיכה אם ראוי לסמוך על סימניהם ואמרו שראויאף על פי שאין נחש  
 . "לסמוך אחר שהוחזקו שלש פעמים

לגמרי הוא זה שאפשר לסמוך עליו, לעומת מקרה לכאורה היה ניתן לומר שהכוונה שדווקא ניחוש שאדם סומך עליו    16
לא ניתן לסמוך עליו. הסברה בדבר זה היא שהניחוש בעצם תלוי באדם וברצונו,  בו מראש הניחוש היה רק לכיוון אחד ולכן  

היה אמור לשנות אותו, משא"כ במקרה בו הסכים לשנות את   ן לעשות דבר מה הניחוש מראש לאואם מראש הוא תכנ
ש היה שאם י הניחוש שאז יש לו משמעות. אך נראה שלא ניתן לומר כך, משום שבמקרה של אליעזר הניחומעשיו עפ"

שאף ניחוש לכיוון אחד   תשאב לכל גמליו היא תתאים ליצחק, אך לא אמר שאם לא תשאב בהכרח שלא תתאים, ומוכח
 יות כזה שניתן לסמוך עליו. יכול לה 

ולניחוש בצורה נכונה, אף אם הוא משתמש בסימן שהשתמשו בו 'בעלי הדיעות   לפי"ז לכאורה אם האדם מתייחס לסימן  17
)יו"ד סי' רלח( בהסברת  סימנים שהוזכרו בגמרא, אין בכך בעיההרעות' כמו ה . דברי הרד"ק, וכ"כ בשו"ת בית שערים 

עפ"י האנשים    שסימנים אלו יהיו אסורים בעצם, משום שהם הפכו להיות דבר המוגדר  שיש מקום לומרנראה  אמנם,  
 . עין ואכמ"ל , ואולי דבר זה יהיה אסור משום מראיתבמציאות כדבר הגורם לתוצאה מסוימת
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, וחכמים אומרים שדבר זה אסור אף בחול משום דרכי  18לוב משום רפואה חרגול, שן שועל ובמסמר מן הצ

האמורי. בהסברת שיטת ר"מ מביאה הגמ' את דברי אביי ורבא האומרים ש'כל דבר שיש בו משום רפואה אין  

שנראית רפואתו, כגון שתיית כוס ותחבושת  אה'? רש"י מסביר: " ום רפובו משום דרכי האמורי'. מה הכוונה 'מש

 ".מכה

אומרת שאנשים לא משאילים כיס וארנקי משום שיש בכך סימן גרוע.   )כז:( לעיל, הגמ' בב"מ  כפי שהזכרנו  

ר הקשה מדוע אין כאן חשש לאיסור ניחוש? התוס' תירץ עפ"י הגמ' הנ"ל האומרת ש'כל דב  )ד"ה כיס( התוס' שם  

 בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי'.שיש  

. 19ל רפואה לא רק לעניינים העוסקים ברפואה, אלא לדברים נוספיםחיב את הגדר שמבואר מדברי התוס' שהר 

 כיצד התוס' הבין את המושג 'משום רפואה'? 

 : לז( )ג, ב המהר"צ חיות בב"מ שם מציע לבאר את דברי התוס' עפ"י דברי הרמב"ם במורה נבוכים, שכת

דרכי האמו" בו משום  אין  רפואה  בו משום  כל שיש  שיגזרהו העיון  רי,  ואמרו בפירוש  רוצים בזה שכל מה 

הטבעי הוא מותר וזולתו אסור, וכן כאשר נאמר אילן שמשיר פירותיו טוענו באבנים או סוקרו בסקרא, הוקשה  

יקרא מאי טעמא וכו', הנה התבאר  קרו בסעל זה המעשה בשלמא טוענו באבנים כי היכי דליכחש חיליה אלא סו

 ". לא יגזרהו ההיקש הטבעי אסור לעשותו משום דרכי האמורימה ששסקירה בסקרא וכל מה שדומה לזה מ 

הרמב"ם מגדיר את המושג 'רפואה' לא כדבר העוזר לריפוי הגוף בהכרח, אלא כדבר שיש בו שכל טבעי וניתן  

ר האסור הוא דבר 'שלא יגזרהו ההיקש הטבעי' ולא ניתן  , והדבלהבין את אופן פעולתו. דבר כזה הוא מותר 

וכחה לכך היא מעצם הסוגיא. לאחר שהגמ' מזכירה את ההיתר של רפואה, היא מקשה עליו  . ההלהבינו בשכל

מכך שמותר לסקור אילן שמשיר פירותיו בסיקרא וכן מותר לטוענו באבנים, והקשתה הגמ' שטעינת אבנים  

י בלבד,  חול  חו, אך מדוע תועיל סקירתו בסיקרא. אם במונח רפואה הכוונה לריפויאת כו  מועילה כדי להכחיש

שניהם לא נועדו לריפוי מחלה )ואם נאמר שגם מחלת עץ נחשבת מחלה שניהם נועדו   -אין כל הבדל בין השנים

לישה  ים המחלריפוי מחלה(. האפשרות לחלק ביניהם נובעת מכך שבסיקרא אין היגיון שכלי לבין טעינת אבנ 

 את כח העץ כך שלא יגדלו יותר מדי פירות ולכן לא ינשרו. 

התוס' מתכוונים לומר שמדובר בדבר בו יש היגיון שכלי   -וצה המהר"צ חיות להסביר את דברי התוס'"ז ר עפי

 ולכן ניתן לפעול בצורה כזו.

מצאנו גם בדברי הר"ן.   מוטעות מקור נוסף לחלוקה זו בין דבר הנובע מהיגיון שכלי לבין דבר הנובע ממחשבות  

)גם במסכת סנהדרין וגם במסכת חולין(  ב שהניחוש האסור הוא הניחוש שאין בו היגיון, וכך כתב כות  הר"ן 

 בחידושיו לחולין: 

ומכל מקום הדבר צריך תירוץ שאי אפשר שהצדיקים הללו הוו מנחשין וכך נראה לי בתירוצן של דברים  "

יו בסימן שאין הסברא נותנת שיהא בהם גורם תועל' לדבר או נזק  את דברשהנחש שאסרה תורה הוא התולה 

ו נפל מידו וצבי הפסיק לו בדרך כדאיתא בפ' ד' מיתות שאלו וכיוצא בהם הם מדרכי האמורי אבל  ן פתכגו

הלוקח סימנין בדבר שהסברא נודעת שהן מורין תועלת הדבר או נזקו אין זה נחש שכל עסקי העולם כך הם  

 ...".עולם ו שלם ירדו גשמים לא אצא לדרך ואם לאו אצא לדרך אין זה נחש אלא מנהגומר שאשהרי הא

 
 כדי לטפל בבעיות שינה, ומסמר מן הצלוב ביצת החרגול מיועד לכאב האוזן ותולים אותו באוזן, שן של שועל נועד    18

 מועיל למכה נפוחה )עפ"י הגמ' ורש"י שם(.
ש  מה שייך דבר זה לרפואה, וכתב שצריך לחלק כמו שהגמ' בחולין מחלקת בין סימן לבין ניחוהרש"ש שם באמת הקשה    19

דבריו מבוססים על שיטת רש"י  )בסוגיא בב"מ הגירסה היא 'מסמני', לעומת הסוגיא ביבמות שם הגירסה היא 'מנחשי'(.  
בניגוד לנחש. אלא שלא ברור כ"כ מה   ולין שהכוונה במשפט 'אע"פ שאין נחש יש סימן' היא שסימן כזה מותרבסוגיא בח

הסוגיא שם, הכוונה היא לחלק בין דבר שאירע באופן חד פעמי לבין  החילוק בין ניחוש לבין סימן לדבריו. לפי משמעות  
ארנק וכיס קרה מספיק פעמים במציאות כדי שנוכל   ם, שיש בו סוג של חזקה. אולי הסימן שלסימן שקרה שלוש פעמי

 וע עבור כולם ולא רק אצל האדם שהמעשה אירע אצלו, וצ"ע. להגדירו כסימן קב
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כזכור, הראב"ד הקשה על הרמב"ם שאסר לעשות לעצמו סימנים מיונתן ואליעזר )וכן הקשו התוס'(. הר"ן מציע  

סס על  ר המבוכל מה שאסור הוא רק דבר שאין בו סברה, אבל דב  -ליישב את הקושיה עפ"י העיקרון הנ"ל

אימה אשה הגומלת חסד, ולשם כך נתן  ק מת סברה, ניתן לסמוך עליו. אליעזר עבד אברהם סמך על כך שליצח 

סימן שאם כשיבקש שתתן לו מים לשתות תשקה גם את כל גמליו, יש כאן סימן שהיא מתאימה ליצחק. יונתן  

בטח יונתן בגבורתו  וממילא "  וכיו"בהתבסס על כך שאם יאמרו 'עלו אלינו' זהו סימן שהם מפחדים ממארב  

 ". עולם ששנים או שלשה אבירי לב יניסו הרבה מן המפחדים  ו שלשהוא ונושא כליו יפגעו בהם שכן מנהג

חשוב לציין, שמלבד הנפק"מ הפשוטה בין ההסבר של 'רפואה' כתרופה ודבר המועיל למחלות )כפי שהבין  

מבוסס על היגיון שכלי, קיימת נפק"מ משמעותית  בדבר ההרש"ש המובא בהערה לעיל( לבין ההבנה שמדובר 

ס לרפואה כתרופה, באמת מדובר באיסור, אלא שיש היתר הוא משום פיקוח נפש  תייחבהגדרת ההיתר. אם נ

ומחלה של אדם, אבל אם נתייחס למושג רפואה כדבר המבוסס על שכל, נראה שהכוונה ב'אין בו משום דרכי 

אין בדבר זה משום דרכי האמורי, לא    - סר. כך גם היא משמעות הלשוןלא נא  האמורי' היא שמראש דבר כזה

דבר שנאסר. מה שנאסר הוא דבר שאין לו ביסוס ושורש במציאות, וכל תולדתו היא במחשבות של ע"ז  זה ה

 ואליליות. 

 

 ריפוי בדרך סגולית

הרמב"ם מסביר שדבר תחילה  מצביע על סתירה פנימית בתוך דברי הרמב"ם. ב  )ח"א סי' תיג( הרשב"א בתשובה  

טבעי', דהיינו דבר שניתן להבינו בסברה ומובן מדוע הוא ון השיש בו משום רפואה הכוונה 'כל מה שיגזרהו העי

 : מתקשה בהסברת המשנה בשבת. אלא שבהמשך דבריו הרמב"ם  20עובד מבחינת חוקי הטבע הידועים לנו

הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבים בהן    על, כיואל יקשה עליך מה שהתירו מהם במסמר הצלוב ושן השו"

כי כל מה שנתאמת נסיונו באלו אף ...  משום רפואה, והולכין על דרך תלות העשבשהוציא אותם הנסיון והיו  

 ....", מפני שהוא רפואה ונוהג מנהג שלשול הסמנין המשלשליםעל פי שלא יגזרהו ההיקש הוא מותר לעשותו

הוא לעשותו, ואף  ניתן  - ר שלא מובן עפ"י הסברה, אך נתאמת ע"י ניסיוןשאף דבמבואר בדברי הרמב"ם הללו  

מוגדר כדבר שיש בו רפואה. בפשטות נראה שיש כאן סתירה בדעת הרמב"ם, שבתחילה כתב שמותר לעשות 

ההיקש   מובן עפ"י  שאינו  דבר  שאף  כותב  הוא  וכאן  טבעית,  בצורה  עובד  הוא  כיצד  שידוע  דבר  כיון    -רק 

 ון מותר לפעול על פיו? בניסי שהתאמת

מביאה מחלוקת    )פג.( יפוי בדרך סגולית. המשנה במסכת יומא  ם המתייחס לר נקדים מקור נוסף בדברי הרמב"

לפי ר' מתיא בן חרש מותר להאכילו מחצר כבד שלו ולפי חכמים אסור. הרמב"ם    -בדין אדם שנשכו כלב שוטה

 בפיהמ"ש שם מבאר את יסוד המחלוקת:

לב שוטה אם נשך,  ותרת כבד שלכמתיה בן חרש שהתיר להאכיל את האדם ביום צום כפור י  כה כר'ואין הל"

מפני שאינו מועיל אלא בדרך סגולה. וחכמים אומרים אין עוברין על מצוה אלא ברפוי בלבד שהוא דבר ברור 

לא   חלוש  שענינם  לפי  לא,  בסגולות  הריפוי  אבל  אותו,  מחייבים  הפשוט  והנסיון  ההגיון,  יחייבהשההגיון  ו 

 . "עהו ה כלל גדול דונסיונו רחוק, והיא טענה מן הטוען בה, וז

נשאל כיצד פירוש זה למשנה מסתדר, הרי במשנה בשבת נאמר שמותר לצאת    ( וסי' קנג  סג סי'  ה  ח") הרדב"ז בשו"ת  

זה ק דין  בביצת החרגול וכדו', אע"פ שדברים אלו אינם מרפאים באופן טבעי אלא סגולי, והרמב"ם עצמו פס 

 
"ר"ל כל מה שיאמר שהוא מועיל ממה שלא יגזור אותו בשלב מוקדם יותר בפרק זה:    יותר מפורש מכך כתב הרמב"ם  20

ות ות והכחות המיוחדות, והוא אמרו ובחקותיהם לא תלכו, ולא תלכו בחקהטבעי אבל נוהג לפי דעתם, כמנהג הסגולהעיון  
אך ,  לא יגזרם היקש טבעי  הגוים, והם אשר יקראום ז"ל דרכי האמורי, מפני שהם סעיפי מעשה המכשפים, שהם דברים

בהכר הכוכבים  לעניני  נסמכים  הם  אשר  הכשוף  למעשה  מושכים  ולעב הם  הכוכבים  להגדיל  הענין  ויתגלגל  דם  ח, 
יק דווקא לדברים שלא נובעים מהיגיון טבעי אלא . בדבריו אלה של הרמב"ם משמע שהאיסור נוגע באופן מדו ולרוממם"

 מר הרמב"ם שהם נסמכים לענייני הכוכבים ולעבודה זרה.מסגולות וכוחות מיוחדים, אשר עליהם או
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איסור בו נובע מאיסור הוצאה בשבת לבין  בין מעשה שה  ? תשובת הרדב"ז היא שיש לחלק )יט, יג( בהלכות שבת  

איסורים אחרים. הסיבה לכך היא שאיסור הוצאה בשבת מוגדר מצורת השימוש של אנשים בחפץ, וכיון שאותו 

ניתן להוציא    - גזר הבדל הלכתימכך נ  אדם מתייחס לחפץ זה כמלבוש ממילא אין כאן איסור הוצאה. כתוצאה

שמועילה רפואה  אף  סגו  בשבת  בדרך  ברפואה רק  ניתן  לא  רפואה  לצורכי  ממש  איסור  על  לעבור  אך  לה, 

 המבוססת על סגולה ולא על פעולה טבעית. 

לפי ר' מתיא    -הרמב"ם הסביר א"כ שכל מחלוקתם של ר' מתיא בן חרש וחכמים היא בתועלת תרופה סגולית

חרש   בתרותרופה  בן  גם  חולה  לצורך  בה  להשתמש  ניתן  ולכן  מועילה  חככזו  אסורה.  זאת  פה  לעומת  מים 

בה  להשתמש  להתיר  סיבה  כל  אין  וממילא  המועילה,  תרופה  אינה  סגולה  על  המבוססת  שתרופה  סוברים 

  בצורה אסורה. לכאורה לפי דברי הרמב"ם, אין כל בעיה להשתמש בתרופה הפועלת כסגולה מצד עצמה אלא

רות וכיו"ב. הרדב"ז הסביר  , מאכלות אסוחילולי שבת  -ד איסורים נוספים שעלולים להיות בתרופהרק מצ

שהסיבה שאין בכך כל בעיה היא ש'כל דבר שיש בו רפואה אין בו משום דרכי האמורי'. לכאורה לפי המבואר 

 סגולית?  בצורה בדברי הרמב"ם במו"נ יש מקום לחשוש לאיסור עצמי של ניחוש גם בתרופה הפועלת

יון, ואין כל קושיה על כך מלשונו במורה שהתאמת בניס   נראה שניתן לבאר שהרמב"ם באמת מתיר גם דבר 

', שכן המדע והעיון הטבעי מתבסס גם שכל מה שיגזרהו העיון הטבעי הוא מותר וזולתו אסורנבוכים שכתב '

תופעה מסוימת, עורכים ניסויים    לבחון  על הבנה בטבע, אך לא פחות מכך על ביצוע ניסויים. כאשר רוצים

קרה או לא, ולאחר מכן מנסים לבודד את הגורמים לתופעה ולפי"ז  ופעה קרתה במשמטרתם לבדוק האם הת

נוצרת ע"י   ניתן לנסות ולהסביר מהי הסיבה שהתופעה  להבין מהו הגורם המדויק לתופעה. לאחר שלב זה, 

ר להבנתנו, ושהידע המדעי שנרכש עד היום אינו מסוגל נו מעבגורם זה, ולפעמים להגיע למסקנה שדבר זה הי

 ופעה זו. לספק הסבר לת

: כאשר אנו נתקלים בתופעה של תפוח הנופל מן העץ, נוכל לתת שתי אפשרויות מה גורם לתפוח 21לדוגמא 

אפשרות אחת היא שמדובר במשהו מיוחד בתפוח, ואפשרות שניה היא שקיים כוח משיכה. לאחר   -ליפול

יכה. כאשר נעזוב את התפוח ן, אלא כוח מש נה ונראה שגם היא נופלת, נבין שלא התפוח הוא הענייזוב בנשנע

 בחלל ונראה שהוא לא נופל למטה, נבין שכדור הארץ מפעיל כוח משיכה המפיל את הכדור.

אלא   טבעי,  בכח  שמדובר  היא  שהמסקנה  היא  אחת  אפשרות  אפשרויות:  שתי  בין  לחלק  ניתן  זה  במקרה 

בעי לדבר זה. אפשרות תגלה הגורם הטבדבר שהמדע לא הצליח להגיע אליו, אך יתכן שבעתיד ימדובר  ש

שניה שיכולה להיות היא שלמרות שבניסויים נראה שתופעה כזו קיימת, מבחינת חוקי הטבע הידועים לנו היא  

כאשר הרמב"ם כותב לומר שלא הגיונית, ועל כורחנו נצטרך להסביר שמדובר בכח סגולי ולא טבעי. לפי"ז ניתן  

א מסכים שניתן להתבסס גם על דבר שהתאמת בניסיון  עיון טבעי, הושניתן להשתמש רק בדבר שנגזר ע"י  

ולא   לנו,  ידוע  אינו  זה  שהיגיון  אלא  היגיון  בו  שיש  בדבר  לשימוש  גם  היא  הכוונה  אבל  ידוע,  אינו  והסברו 

 לשימוש בדבר שעובד עפ"י סגולה. 

גנט(. ן השואבת' )=מביא כדוגמא לדבר שאין אנו יודעים את הסברו את ה'אבשב"א מבסוף התשובה שם הר 

כאשר דנים על האם דבר כזה או אחר מוגדר ככזה שהתאמת בניסיון, אנו הולכים אחר המדענים שהתייחסו  

ואה'. לנושא, וכלשון הרמב"ם 'כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבים בהן שהוציא אותם הנסיון והיו משום רפ

אדם צריך לנהוג עפ"י הידע של העולם   -ה כה:( )גמ' ר"ימיך'  לגבי דבר זה קיים ג"כ הדין של 'אין לך אלא שופט שב 

. כיון שכך,  22בימיו, אף אם בימים אחרים יכול להיות שמצוי ידע רב יותר ושההשגה המדעית כיום לוקה בחסר 

 
 שונות ואין זו מטרת המאמר.שנות גם בה את הנתונים ולהגיע להבנות הדוגמא להמחשה בלבד, וניתן ל 21
שופטים ולימוד התורה שונה לגמרי מידע מדעי. בעולם התורה קיים מושג של  יש להעיר כמובן, שבענין זה איכות ה  22

 - אחרונים כפתחו של היכל  לבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל  וכמו שנאמר בגמ' בעירובין )נג.(: "  ירידת הדורות,
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ע"י ניסיון אם לא ידוע לו הסבר טבעי,  שהוצא  ברור שאף אם נבאר בדברי הרמב"ם שלא ניתן להשתמש בדבר  

 ש, היות והיום יודעים את הסברו הטבעי וניתן ללכת לפי ידיעה זו. מגנט יהיה מותר בשימו היום 

הרשב"א עצמו באמת חולק על הרמב"ם, וסובר שכל כוח שקיים בעולם ניתן להשתמש בו, משום שמדובר בכח 

הבין את  ור הוא ללכת אחר דברים שאינם מועילים, או ל. האיסשהקב"ה שם בעולמו כדי להגן על בני האדם

 סגולים ככאלה הקשורים להמשכת שדים וכוחות חיצוניים. היחס למעשים  

)שבת  נראה שבענין זה נחלקו גם רש"י והרא"ש. בהגדרת דבר שאין בו משום רפואה ואסור לעשותו אומר רש"י  

שונים    מקשה על רש"י מכך שמצינו לחשים  )ו, יט( שם    הרא"ש   '. כגון לחש שאין ניכר שיהא מרפא'  ( ד"ה שיש  סז.

אמירתם בו שהותרה  שיהיה  ניכר  ואינו  מעשה  'כשעשה  היא  רפואה  בו  שאין  בדבר  שהכוונה  מסביר  ולכן   ,

בשתי אפשרויות:   רש"י  דברי  את  לבאר  ניתן  מותר.  רפואה  בו  שיש  לחש  אבל  הפשוט  א.  רפואה',  ההסבר 

שגם דבר שאינו פועל עפ"י היגיון טבעהרמב"םוהמתבקש הוא שרש"י חלק על   וסבר  זו ,  י מותר בשימוש. 

יבה שרש"י נצרך לומר שלחש אסור משום 'שאין ניכר שיהא מרפא', כלומר שנראה שרפואתו לא מועילה הס

 ולכן מדובר בדבר אסור, כי כל מה שהותר הוא רק הדבר שיש בו משום רפואה ומועיל. 

ר ה אסור, ולכן זה מוגדרש"י כשיטת הרמב"ם, שמעשה שנעשה בדרך סגול  ת דברי לאור דברינו ניתן לבאר א  ב.

. אמנם, כל מה שרש"י אוסר הוא דבר שברור שנעשה בדרך סגולה, אבל דבר 23כדבר שאין בו משום רפואה 

יודעים להסבירם ניכר שיהא    -שסביר שנובע מכוחות טבעיים אלא שאיננו  מותר. זה הפשט בלשונו 'שאין 

אע"פ שאיננו יודעים  פ"י הסברה שהוא מרפא,  ה עפ"י הטבע שהוא אמור לרפא, אך אם ניכר עלא נראש  -מרפא'

 מותר להשתמש בה.  -מדוע רפואה זו עובדת

אפשר להרחיב ולומר שזו בדיוק הנקודה בה חולק הרא"ש על רש"י. הרא"ש סובר כשיטת הרשב"א שניתן  

כראי ומביא  סגולה,  בתור  המועיל  במעשה  גם  לכך  להשתמש  הרא"ש  ה  ממילא  לכן  שהותרו.  הלחשים  את 

ינו דבר ש'עשה מעשה ואינו ניכר שיהיה בו רפואה', דהיינו שנראה שהמעשה  שדבר שאין בו רפואה הי מסביר  

 . 24אינו מועיל ולכן הוא מוגדר ככזה שאין בו משום רפואה ואסור 

 

 מהות איסור ניחוש

סור של דרכי האמורי, ניתן להבין את מהות האי  איסור  לפי הגדר שלמדנו, שדבר שיש בו משום רפואה אין בו

אינו משום שמדובר בכוחות של טומאה שלא ראוי לישראל להדבק בהם, אלא משום    בצורה חדשה. האיסור 

שמדובר בדברים לא אמיתיים העלולים לגרום לאדם לפנות למקומות לא נכונים ולנטוש את דרך האמת. דבר 

 רבים אחרים: , המתייחס לניחוש ולאיסורים )יא, טז( ע"ז הלכות זה מבואר בדברי הרמב"ם בסוף 

לו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו  ודברים הא"

שיש תועלת   ולא להעלות על לב  ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו  ואין  אחריהן, 

אינן אלא   ודבר חכמה אבל התורה אסרתןהאלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת    בדבריםכל המאמין    ...בהן

אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה  ...  מן הסכלים ומחסרי הדעת

  ה אמרה תורה אינם דברי חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן, ומפני ז

 
סידקי מחט  נקב  כמלא  חדתואנו  מושגים  מתגלים  מתקדמים  שהדורות  ככל  זאת  לעומת  המדע  בעולם  והידע  ".  שים 

 והיכולות משתכללות מדור לדור. 
ואף אות יג( שדן בדברי רש"י בסוגיא שם, שכתב )פג. ד"ה אין מאכילין(: "  מצאתי בס"ד בשו"ת יבי"א )ח"ח או"ח סי' לז  23

אינה   זו  פי שנוהגין הרופאים ברפואה  כך  הרפואה גמורעל  האם להתיר לו איסור בהמה טמאה על  דן  ". בתשובה שם 
גולה או רי רש"י הללו כדברי הרמב"ם בפיהמ"ש שם המסביר שהטעם שאין עושים רפואה זו הוא משום סמשמעות דב

ט את המילה 'גמורה' ולפי"ד יוצא שלא מדובר לא, והביא כמה אחרונים שביארו כן בשיטת רש"י )והעיר שהר"ן השמי 
 כלל ולא רק שאינה רפואה גמורה(. ברפואה

לבאר באותו אופן שביארנו את שיטת רש"י, אך משום שהרא"ש סובר שלחשים מותרים   אמנם, גם את לשון הרא"ש ניתן  24
 אה יותר לומר כמו שכתבנו.יותר נר
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 . "תהיה עם ה' אלהיך תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים

ה לולי דברי הרמב"ם והראשונים כאמור היה נראה לומר שהאיסור הוא דווקא על דבר שיש בו משהו,  לכאור 

 וממנו התורה הזהירה, וכמו שהרמב"ם עצמו מזכיר בלשונו ומכנה בעלי דעה זו בשם 'סכלים וחסרי דעת'. 

כזו הרשב"א    מוצגת   אפשרות  בתשובות  השואל  אסר יג( ת)א,  בדברי  שהתורה  סבור  היה  הוא  דבר .  דווקא  ה 

אין מה לחשוש ממנו. הרשב"א עצמו    -שעלולים לטעות אחריו, בעוד דבר שבאמת אין בו תועלת ואינו מועיל 

היא  ה לכך  האומרת שמותר לשאול בשדים בצורה מסוימת, והסיב  )קא.( מביא ראיה לסברה זו מהגמ' בסנהדרין  

אל, שהאיסור לכאורה אמור להיות דווקא  וכיח מכך הרשב"א כדברי השומפני שמכזבים ואינם אומרים אמת. מ

)אמנם, הרשב"א    25דבר שיש בו תועלת, ובמקרה בו אינם אומרים אמת באמת מותר לשאול בהם מסיבה זו

 עצמו חוזר בו מכח דברי הרמב"ם(. 

הוא על דברי הרמב"ם מהגדר של כישוף, שגם עליו הרמב"ם אומר   קשה גםמ  )סוף הדרוש הרביעי( הר"ן בדרשותיו  

ר' חנינא אמר לאותה אשה שניסתה לעשות עליו כישוף, ש'אי מסתייעת    )סנהדרין סז:( בו ממש, אך בגמ'    שאין

  זילי עבידי אין עוד מלבדו כתיב'. הגמ' מקשה על ר' חנינא מדברי ר' יוחנן האומר שכשפים נקראו כך משום 

וא יכול לעשות דבר כזה. ם פמליא של מעלה, והגמרא מתרצת שר' חנינא שזכויותיו רבות ולכן המכחישיש

 מוכח מדברי הגמ' שהכישוף הינו דבר אמיתי, ולכן מסביר הר"ן טעם אחר לאיסור: 

ראוי  " ענין  וזהו  חבלה,  מלאכי  מצד  ושפע  רושם  לקבל  התחתונים  הגופים  יוכנו  הכשפים  מעשה  ידי  שעל 

טל, עם כל זה לא ירצה התורה, כי עם היות שלא יכוין בזה דבר מצד הפועל אשר יהיה דבר ב  ר אותוסושתא

השם יתברך שנכין צד מהגופות התחתונים לקבל רושם מלאכי חבלה, והוא כי אמנם נבראו להיות כלי זעמו  

אישים מה  מה או  אושל הקדוש ברוך הוא לבד, לא שישפיעו כוחותיהם במציאות כי אם כאשר ירצה להשחית  

 . "כענין מכת בכורות וכיוצא בו

יד הדברים האלו לפעול בעולם, ולא כמ"ש הרמב"ם, אבל רצון ה' הוא שהם יפעלו הר"ן מבאר שבאמת יש כח ב 

 רק ע"י ציוויו בעת הצורך, ולא שאנשים יפנו מעצמם אל כוחות ודברים כאלה. 

 

 עשיית מעשה ללא אמירה 

 :( )אות נכתוב בצוואת ר' יהודה החסיד 

 ".רנו מן הביתתרנגולת שקראה כמו תרנגול ישחטנה מיד, וכן כל דבר שינוי יסי"

האומר: שחטו "  )סז:( הראשונים מקשים כיצד ניתן לשחוט תרנגולת שקראה כתרנגול, הרי נאמר בגמ' בשבת  

א  התוספת", ומקור הגמרא מדרכי האמורייש בו משום    - תרנגול זה שקרא ערבית, ותרנגולת שקראה גברית  

)סז: ד"ה אופן אחד הוא עפ"י דברי רש"י בשבת   העלה ליישב בשני אופנים:  )סי' קיא( בשו"ת מהרי"ל    . 26( ז, ג)שבת  

". מוכח מתוך דברי רש"י שהיתה לפניו  וכן בכולן עד סוף פירקא גרסינן: הרי זה מדרכי האמוריהכותב: " יש בו( 

)עבודה זרה  י להוציא. גירסא זו הביא גם הכס"מ  בא רש"בו משום דרכי האמורי' שממנה    'איןגירסא אחרת של  

ד(  הרמ"ך,  יא,  בתשובה    בשם  הרשב"א  גירסת  היתה  "  יג( ת)א,  וכך  דרכי כמ"ש  משום  בהם  אין  בספרינו  כתוב 

בספר הכבוד " )אך הקשה שלא ניתן לומר כן בדברי ר' יהודה החסיד, שכן הוא זוכר שר' יהודה החסיד  האמורי

 כך היתה גירסתו. ובסמוך נביא את דבריו המובאים שם(. ח שלא הקשה כן וא"כ בהכר 

שהעלה המהרי"ל ליישב )בשם מהר"א ז"ל( הוא שהעולם אומרים שכל הבעיה היא כאשר אומר האופן האחר  

 
תר. כך גרס גם  זו הסיבה שנמנעו מלהשאל בהם, אך לא שזו הסיבה שמומפני שמכזבין', ופירש ש  'אלאגירסת רש"י שם    25

 ירסאות ולנפק"מ היוצאת מהן, ועיין בפסקי הרי"ד שם. הרי"ף )כ. מדפה"ר(. המאירי מתייחס במפורש לשתי הג
וסף בגמרא בשבת. רש"י )ד"ה שקרא ערבית( הסביר באמת שהמעשה המדובר הוא לענ"ד אפשר ליישב עפ"י הסבר נ  26
כמעשה    שקראה בלילהתרנגולת זו שקראת גברית  מסביר "  תרנגולת שקראה כמו תרנגול. המיוחס לר"ן לעומת זאתב

, וניתן לומר דבריו כל האיסור הוא רק במקרה בו קראה בלילה, אך אם קראה ביום לכאורה אין כל איסור  ". לפי תרנגול
 ך ביום. שצוואת ר' יהודה החסיד נוגעת רק למקרה בו התרנגולת קראה כ
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הוא שישחטו את התרנגולת משום שקראה כגבר, אך אם אומר שישחטוה בסתמא ואינו מזכיר שהטעם לכך  

ר"א , וכתב על תירוץ זה הג)קעט, ג( ך. דברי המהרי"ל אלו הובאו ברמ"א  שוש לכשקראה כתרנגול זכר אין לח 

 .27" ודבריו קשין כחומץ לשינים לגנוב דעת המקום" )סק"ח( 

חולק על שיטה זו, שהרי הקשה על מה שאמרו   )ב"מ כז: ד"ה כיס( מעלה שלכאורה התוס'    )סק"ג( הפתחי תשובה  

מן לא טוב, ולכאורה הרי לא אומר שום דבר ומדוע בכך סימשאילים כיס וארנקי משום שיש    שאנשים לא 

 וס' סובר שאין הבדל בין אם עושה מעשה או שאומר מה רצונו. אסור? אלא ע"כ שת

דן האם ניתן להרחיב גדר זה גם לדברים אחרים שנזכרו שאסור לעשותם משום דרכי האמורי. הוא   )סק"ב( הט"ז  

שיש שינוי טבע לפניו ויש מקצת  הוא רק בדברים אלו "אמירה  שכל מה שהותר לעשות מעשה בלא    מציע לחלק

, אבל בדברים אחרים שאין בהם שינוי טבע והאדם ירא רק משום המנהגים של דרכי האמורי "חרדה על האדם

 אין להתיר אף אם לא אומר מדוע עושה כן. 

מותר לו לעשות כן היתה שהיה    מבאר שרב סמך על סימנו, והסיבה  )חולין צה: בד"ה כאליעזר עבד אברהם( המהרש"א  

כן. המהרש"א מביא שכן כתבו לגבי תרנגולת. הוא לא הזכיר במפורש שזו הס   -מהטעם האמור  יבה שנוהג 

משמע בפשטות מכך שהמהרש"א הבין שהחילוק בין אמירה לבין מעשה מתייחס לכל דבר ולא רק לשינוי טבע  

 דם. הגורם לחרדה אצל הא

לבי מעשה  בין  לחלק  הסברה  מבאר 29  28הן אמיר מה  ואינו  מעשה  עושה  אדם  שכאשר  בדוחק  לבאר  ניתן   ?

ש עושה את  שהסיבה  הוא  להיות שבאמת  יכול  עליו,  לבוא  העלולים  לדברים  משום חשש  היא  אותו  עושה 

שום שיש  המעשה מסיבה אחרת. לא מוכרח שכל אדם שחוזר בו משום שבנו קורא לו מאחריו עושה זאת מ 

יוון  קוק למשהו ולכן הוא החליט לחזור ולא ללכת למקום בו תכנן מראש. כ שבנו ז יכול להיות    -בכך סימן רע

שכך, הגדר הינו כאשר ברור בהסתכלות חיצונית שהסיבה שהאדם פועל כך היא משום חשש, ודבר זה יתבצע  

המקום', שכן אם האדם באמת מתכוון ע"י אמירה. על כך אומר הגר"א ששימוש ברעיון כזה הוא 'לגנוב דעת  

שים לא יבינו בהכרח שהוא  זו, הרי המעשה צריך להיות אסור, ועצם העובדה שמבחינה חיצונית אנ לסיבה  

 עושה איסור לא אמורה להפוך את המעשה למותר. הסבר זה הינו דחוק, ועדיין צ"ע בגדר זה. 

 

 דברי התורה תמימה 

לין ש'כל נחש שאינו  מ' בחוהמעשה של אליעזר, הביא את דברי הגהתורה תמימה בפרשת חיי שרה, בסיפור  

מביא את קושיית התוס' כיצד אליעזר ניחש למ"ד שבן נח אסור כאליעזר עבד אברהם אינו ניחוש'. בדבריו הוא  

 :)בראשית כד, יד הערה יז( בניחוש, וכתב לתרץ באופן מחודש, המעלה הבנה מחודשת באיסור ניחוש 

ר רק נחוש כזה שמנחש על המקרה עצמו מבלי  נו אסואה ברור בכלל ענין זה, כי באמת איאבל מה שנר"...  

ממנו סיעתו לסבוב מקרה זה, משום דאז יש בזה ענין כשוף, כמ"ש בחולין ז' ב' למה    להזכיר שם ה' ומבלי בקש

 
גול בבית רבו )ר' ישראל איסרלין(, ואמר שמה שמצוה לשוחטה הוא הלקט יושר מביא שפעם קראה תרנגולת כתרנ  27

 ום שבכ"מ רצה לשחוט תרנגולת ולא משום חשש לצוואת ר' יהודה החסיד.מש
סקיו משום שמדובר )יו"ד סי' רלח( האריך להוכיח שכל הניחוש האסור הוא רק על הצד שימנע מע בשו"ת בית שערים 28

לבין סמיכה   בעיה, וכמו שביארנו לעיל בחילוק בין מקום בו סומך על הנחש לגמריבדבר רע, אבל בסימן טוב אין כל  
ב ההשארה  מעשה:  לבין  אמירה  בין  החילוק  את  להסביר  מציע  הוא  עפי"ז  הרע חלקית.  הדבר  היא  הזה  במקרה  חיים 

ן ניתן לסמוך על  וה ולא מזכיר מה הסיבה, הוא מתייחס לדבר הטוב ולכוהשחיטה היא הדבר הטוב. אם הוא אומר שישחט 
א מתייחס לדבר הרע ומשנה את פעולותיו עקב הניחוש. ולכן רק  סימן כזה, אך אומר שישחטוה משום שקראה כזכר, הו

 שקראה כזכר מותר לשוחטה, אך אם שוחטה בסתם אין בכך בעיה.   אם אינו אומר ששוחטה משום
או לא, אך מפאת קוצר היריעה רק נציין  הרחיב בשאלה זאת מצד הדיון על האם דיבור נחשב כמע היה מקום ל  29 שה 

ול  שא. ר"י ור"ל נחלקו )עיין ב"מ צ: ועוד מקומות( בדין של חוסם פרה ע"י קול. לפי ר"י קלסוגיא אחת המתעסקת בנו
מעשה. התוס' )שם ד"ה ר"י( מקשה מסוגיא נחשב כמעשה ולכן עובר על 'לא תחסום' לוקה, ולר"ל פטור משום שלא עשה 

דיבור המביא לידי מעשה. הרמב"ם ראה שגם לפי ר"י אין בדיבור מעשה, ומתרץ שר"י אמר את דבריו רק בבכריתות המ
 ם שדנו בסתירות בגמרא ובדברי הרמב"ם(, ואכמ"ל.  )שכירות יג, ב( פוסק כר"י שלוקה )עיין במ"מ ובלח"מ ש 
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מעשיהם  נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלה, והיינו שמסירים כביכול את השגחת ה' ומאמתים  

ו' הי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום וגו', והיה הנערה אשר תאמר וגה' אל  הם, משא"כ אליעזר שאמר כאן

אותה הוכחת לעבדך, הרי שעשה הכל בדרך אמונה ותפילה, שביקש מהקב"ה שיסבב לו סימן זה למען יהי'  

דם לעשות כן לכתחלה. ומה שאמרו בטוח במעשיו, אין בזה אף ריח נחוש וכשוף ונדנוד איסור, ומותר לכל א

זה בדרך נחוש מבלי הזכיר  הכונה אם עשה סימן כ  -נחוש שאינו כאליעזר עבד אברהם אינו נחוש    מרא כלבג

שם ה'. ועם באור זה יתיישב הכל, וגם יתיישב ע"פ דרך זה מה שהקשו התוס' בסמוך מיונתן בן שאול האיך  

 ".בקרא, ודו"ק יען כי גם הוא זכר שם ה', כמבואר  -ניחש 

 -רתורה תמימה היא שאיסור הניחוש ואיסור הכישוף נמצאים תחת אותה כותבסס התהנחת היסוד עליה מת

דווקא   אלא  ה'  השגחת  את  שולל  אינו  בניחושו  האדם  בו  במקרה  שכך,  מכיוון  מעלה.  של  פמליא  הכחשת 

אליה בניחוש  -מתייחס  מהקב"ה  סיוע  ויונתן ביקשו  אליעזר  איסור.  יהיה  שהגמ' לא  ומה  מותר,  זה  ולכן  ם, 

 חות טומאה וכדו'.ת הניחוש האסור היינו במקרה בו אינו מזכיר שם ה' אלא סומך על כומהם א לומדת

מדברי הראשונים שלא תירצו כדברי התורה תמימה, משמע לכאורה שלא סברו כדבריו, שכן תירוץ זה אינו  

ר ום לוממעיקרה. אמנם, בשיטת הרמב"ם יש מקתירוץ אלא הבנה אחרת בגדר האיסור המונעת את הקושיה  

 הודה החסיד בצוואתו.דבר כזה, ואולי ניתן גם להסביר עפ"י חידוש זה גם את דברי ר' י

 : ( יא, ח) נראה לענ"ד שניתן להביא מקור וסיוע לדברי התורה התמימה מדברי התוספתא בשבת 

  אילו דברים המותרין היה מתחיל במלאכה נותן הודאה ושבח לפני המקום בחבית או בעיסה מתפלל הוא "

 ".בהן ברכה ואל תכנס בהן מאירה שתכנס

משום דרכי האמורי, היא רואה צורך להבהיר שמותר ברים האסורים  לאחר שהתוספתא פורטת רשימה של ד

לתת שבח והודיה ולהתפלל שמלאכתו תצליח. מדוע יש הו"א שיהיה בכך איסור מפני דרכי האמורי? הרי  

חזור בו מעשייתו, שהרי אינו מתנה שום דבר אלא רק  כדי שילכאורה בתפילה אין ניחוש שהוא סומך עליו עד  

? לכן נראה לענ"ד שיש לפרש את דברי התוספתא שעוסקת במקרה 30לאכתו "ה שיסייעו בממבקש מלפני הקב 

. לפי פירוש זה, החידוש  31בו האדם מתנה את מעשיו, אך מבסס את תנאו על השגחת ה' ולא על כשפים וכיו"ב 

', ורה תמימה, שכל האיסור האו רק כאשר מתייחס לכוחות של טומאה וכדוברי התשל התוספתא הוא בעצם ד

 מבקש מאת הקב"ה שיסייע בידו וכיו"ב אין בכך שום איסור. אבל כאשר 

ראיה נוספת שניתן להביא לחידושו של התורה תמימה היא מתירוץ הראשונים לגבי 'ר' יוחנן בדיק בינוקא'. 

ד בכס"מ והו"  )חולין צה: הרי לכאורה יש בכך איסור ניחוש, וכך תירץ הר"ן    שה כך,הראשונים הקשו מדוע ר' יוחנן ע 

 : ( יא, ד ע"ז

נבואה  " ניתנה  דב"ב  בפ"ק  כדאמרינן  היא  קטנה  נבואה  כגון  אלא  הנחש  מצדדי  אינו  תינוק  של  שענינו  י"ל 

 . "לתינוקות

תן לאדם מידע ונתן לו  קב"ה נהר"ן מתרץ שאמירה של תינוק הינה 'נבואה קטנה'. יש כאן בעצם דרך שבה ה 

אן האדם קישר את ההתלבטות והבחירה לקב"ה  שטות היא שכאת האפשרות לפעול על פיו. הסיבה לחילוק בפ

ולא בחר כיצד לנהוג רק עפ"י מנהגי הגוים. אמנם, ניתן בפשטות לדחות ולומר שכל החידוש הזה קיים רק כאן,  

יכול ומצווה לשמוע לדברי נביא, המשמש תחליף    ם. אדםמשום שהתורה חידשה שלקטן יש כוח נבואי מסוי

נביא  .  להיך-אה'  ואתה לא כן נתן לך  : "... טו( -)דברים יח, יד, וכדברי הפסוקים  וש של הגויםיהודי לכישוף והניח

 
ה לפני כוחות אחרים שלהם אסור, לפרש שהחידוש הוא שמותר להתפלל לפני המקום בניגוד לתפיללא נראה שאפשר    30

אמורי אלא משום שמדובר בעבודה זרה גמורה )אפילו תפילה למלאכים נחלקו האם משום שאיסור זה אינו משום דרכי ה
 ט 'מכניסי רחמים'(.ן במהר"ל נתיב העבודה פרק יב ושדי חמד ראש השנה סימן א לגבי הפיומותרת, עיי

המתי  31 התוספתא  בלשון  דוחק  זה  שיצליחואמנם,  ה'  מאת  בקשה  כמובן  הוא  הפשוט  והפירוש  תפילה,  ללשון   יחסת 
אבל אינו תולה הדבר במעשיו. ועיין במנחת ביכורים בפירושו לתוספתא שכתב: "בחבית או בעיסה. מתפלל שתצלח  

שמותר  ש שטעם ההיתר אינו שמדובר בעניין של סייעתא דשמיא, אלא  שיתחיל מי שידיו מבורכות". מבואר בדבריו שפיר
 משום שאינו תולה כל מעשהו עליו, וצ"ע בכל זה. 
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". אותו כוח שקיים אצל הנביא, קיים ברמה מסוימת גם להיך אליו תשמעון-אה' מקרבך מאחיך כמני יקים לך 

הזכרת ד מכאן שכל  ניתן לשמוע לדבריו ולבצע החלטות על פיהם, אך לא ברור שניתן ללמוולכן    אצל הקטן,

 שם שמים 'מכשירה' את הניחוש והופכת אותו לדבר ה'.

 

 סיכום 

קיימים מקורות רבים מהם משמע שמותר להשתמש בסימנים כאלה ואחרים, ודבר זה לכאורה עומד בניגוד 

ה התורה.  שקבעה  הניחוש  בחלאיסור  ונחלקו גמ'  נחש,  אינו  ויונתן  כאליעזר  שאינו  נחש  שכל  אומרת  ולין 

 ונים בהסברת הסוגיא: הראש

לפי הרמב"ם הסוגיא דנה בהגדרת האיסור, וכוונתה היא שכל ניחוש שאינו סומך עליו אינו אסור. הראב"ד  

ניחוש ראוי לסמוך. הרד"ק מבאר ש הוא אם    האיסור מקשה עליו ומסביר שהסוגיא נאמרה לעניין על איזה 

 המעורר לבו ומחזקו. כדבר האדם מתייחס למעשה כדבר הגורם בעצמו לתוצאה ולא רק 

הגמ' במסכת שבת מזכירה היתר של דבר שיש בו משום רפואה, והאחרונים בעקבות התוס' והרמב"ם ביארו 

אין בו  לדבר ששהכוונה לדבר שיש בו משום תועלת ולאו דווקא למצב של חולי. לפי"ז האיסור מצטמצם רק  

ראשונים האם רק דבר המובן לנו בדרך טבעית  קו ההיגיון, וכל דבר המבוסס על היגיון מותר. בגדר זה נחל 

 )ואולי שכנראה יש לו הסבר טבעי( נכנס תחת כותרת זו או שכל דבר מותר אף אם מבוסס על דרך הסגולה. 

קר וכזב, וכך כותב הרמב"ם בסוף הל' דברי שלפי ההיתר הנ"ל, מהות האיסור הינה יחס לכוחות לא אמיתיים ול

ומסביר שכוחות אלו קיימים במציאות, אלא שרצון ה' שהאדם לא יפנה אליהם  ליו ע"ז. הר"ן בדרשות חולק ע

 והם יפעלו רק עפ"י ציווי הקב"ה. 

  היתר נוסף שקיים בדברי הראשונים הוא להתייחס לניחוש רק במעשה אך ללא אמירה. הסברה בדבר זה אינה 

   נוב דעת המקום'. ם לגכל צורכה, והגר"א כתב על היתר זה 'ודבריו קשין כחומץ לשיני  ברורה

חידוש בהסברת הדין מצינו בדברי התורה תמימה, המחדש שהאיסור הינו הכחשת פמליא של מעלה, ולכן  

בריו יוע לדבמקרה בו האדם מתייחס לניחוש כחלק מהשגחת ה' בעולם אין בכך כל איסור. ניתן להביא סמך וס

יוחנן ומר'  לפני המקום  ושבח  הודאה  לתת  קטן,  שהי   מהתוספתא המתירה  של  פסוק  אמירת  עפ"י  מנחש  ה 

 ומשמע שהסיבה שדברים אלו מותרים היא משום שהם מיוחסים לקב"ה ולא לכוחות טומאה.

 

התורה   דברי  את  במלואם  לקיים  שנזכה  יג( יה"ר  יח,  א  )דברים  ה'  עם  תהיה  ומ-'תמים  כךלקיך",  נזכה   כוח 

ת בכך ששאר הגוים הסומכים על כוחות מימולהתחדשות הנבואה בימינו, שכן התורה מנמקת את מצוות הת

  חיצוניים, ולעמ"י הקב"ה נתן נבואה ועליה יש לסמוך. 

שאסור לשאול  )קיג:( מקשה על הרמב"ם שהשמיט מצוה זו ממנה לומדת הגמ' בפסחים    )שכחת העשין ח( הרמב"ן  

דרשת הספרי  ע"פ  א מדובר באיסור אלא בתנאי,  מסביר שהרמב"ם למד של  ו"ם בפירושהמלבי  בכלדיים, אך

 :)פיסקא קעג( 

תמים תהיה עם ה' אלהיך, כשאתה תם חלקך עם ה' אלהיך וכן דוד אמר ואני בתומי אלך פדני וחנני ואני  "

ין הרי אתה תמים  ור בענבתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם. תמים תהיה עם ה' אלהיך, אם עשית כל האמ

 ".לה' אלהיך 

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, הספרי: "בות  וכך כתב רש"י בביאור הפסוק בעק 

 כאשר נהיה תמימים אז נזכה להיות עם ה'. -"אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו

 


