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 נחש או סימן
 

 
את הסיבה . בפרשת השבוע אנו מוצאים שיעקב אבינו התנגד לדרישת בניו לקחת עמם את בנימין למצרים

ון איננו ואת ויאמר אלהם יעקב אביהם אֹתי שכלתם יוסף איננו ושמע: "לסירובו מבהיר יעקב במשפט הבא
 ).לו, מב" (בנימין תָקחו עלי היו ֻכלנה

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר בית תינוק ואשה : "במסכת חולין בתלמוד הבבלי מובאת הברייתא הבאה
אמר רבי אלעזר והוא דאתחזק תלתא זימני דכתיב יוסף איננו ושמעון איננו . אף על פי שאין נחש יש סימן

 1."ואת בנימין תיקחו
הרי , עלם בנימין לאחר היעלמותם של יוסף ושמעוןיברייתא מסבירה כאן שיעקב אבינו חשש שאם יה

. ואף לבשר את סוף חייו של יעקב עצמו, שהדבר עלול לבשר את היעלמות יתר בניו ורכושו של יעקב
  להםהוא מייחס אירועים שקבוע את מעשיו על סמךשלפיו אסור לאדם ל, בתורה מובא האיסור של ניחוש

 2.בהם להתחיל  עומדשהוא בפעולות ההצלח אי או הצלחה המבשרים שמימיים מסרים
אין בה ניחוש מבוססת על אירועים חוזרים ונשנים שהייתה הברייתא קובעת שהחלטתו של יעקב אבינו 

הברייתא גם קובעת . סימן לקיומה של סכנה עתידיתשהאירועים הללו הם רק משום , האסור מן התורה
הצלחתו והוא רואה ב, נשא אישה והוליד תינוק, ה של יעקב דומה למקרה שבו אדם בנה ביתשהמקר

 בסוף הברייתא מבהיר רבי אלעזר שהכוונה היא רק . גם בשאר דבריםוצליח את דרכי' המשולשת סימן שה
סוגיית התלמוד הבבלי מביאה דוגמאות נוספות .  אירעו לאדם בזה אחר זהת הדבריםבמקרה שכל שלוש

רב סבר שיום מסוים היה . לאמוראים שנתנו לסימנים שונים המבשרים על העתיד להשפיע על התנהגותם
, הגיעה לנמל מוקדם מהשעה היעודהיום מוצלח לעוברי דרכים משום שהמעבורת שהעבירה נוסעים בנהר 

מורא רבי יוחנן האמורא הארצישראלי לא רצה לנסוע לבבל לבקר את הא. להולא היה צורך להמתין 
, ך"משום שלפני יציאתו המתוכננת הוא פנה לילד ושאל אותו באיזה פסוק הוא אוחז בלימודי התנ, שמואל

ייסע שעם  ט ראה בכך סימן שאיןרבי יוחנן .)ג, כח, א"שמ" (ושמואל מת" אוחז בפסוק וא שההילד השיבו
 על ימינך או על טהנ"כמו כן מסופר בגמרא על רב ששת שנמנע מלעשות מעשה בגלל הפסוק  3.לבבל

 4. שנלמד על ידי ילד"שמאלך
כאשר , בסוגיית התלמוד אומר האמורא רב שניחוש האסור מן התורה הנו מה שעשה אליעזר עבד אברהם

 שהיא נבחרה להיות כלתו של תהיה בכך הוכחה, התנה שאם האישה תשקה אותו מים ותשאב לגמליו
בניגוד מוחלט לפסק .  בגדר של ניחושהרי העתיד אינכל שאר הסימנים מבשהתחשבות ברב סבור ש. יצחק

ולהלן ,  על העתידסימנים המרמזיםמבוססת על  ההחלטה כל ם להחליט "אוסר הרמב, ההלכה של רב
 5:דבריו

או נפל , כיצד הוא הניחוש כגון אלו שאומרים הואיל ונפלה פתי מפי. אין מנחשין כגויים שנאמר לא תנחשו
הואיל ועבר שועל מימיני איני יוצא . שאם אלך אין חפצי נעשים, מקום פלוני היוםאיני הולך ל, מקלי מידי

 ואומרים יהיה כך ולא ףוכן אלו ששומעים צפצוף העו. רמאי שאם יצאתי יפגעני אדם, מפתח ביתי היום
                                                           

  1
שם מובאת , )352' עמ, ליברמן' מהד, כתב יד ליידן(', הלכה י', ברייתא זו מובאת בשינוי נוסח בירושלמי שבת פרק ו'; ה ב"צ,   חולין

' פס, ט"רמז קמ, בילקוט שמעוני, כמו כן. שה ותינוק  בשם רבי אלעזר בן יעקב ולא בשם רבי שמעון בן אלעזריההלכה של בית א
 .מובאת ההלכה בשם רבי שמעון בן אלעזר', וקראו אסון בדרך 'ה"ד, ח"ל

 כג, כג' במ; י, יח' דב; כו, יט' ויק   2
3

 .שם, חולין  
4

 .א, סח, גיטין  
 . ה-הלכות ד, הלכות עבודת כוכבים יא   5
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 וכן אלו שאומרים שחוט תרנגולת זו שקראה כמו. ורע לעשות דבר פלוני, טוב לעשות דבר פלוני, יהיה כך
אם יארע לי דבר כך וכך אעשה דבר , וכן המשים לעצמו סימנים. שחוט תרנגול זה שקרא ערבית. תרנגול
וכל העושה . וכל כיוצא בדברים האלו הכל אסור. כאליעזר עבד אברהם, ואם לא יארע לי לא אעשה, פלוני

אשה זו שנשאתי . מי שאמר דירה זו שבניתי סימן טוב היתה עלי. מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה
אם , וכן השואל לתינוק אי זה פסוק אתה למד. מעת שקניתיה העשרתי, ובהמה זו שקניתי מבורכת היתה

הואיל ולא כיון מעשיו ולא , כל אלו וכיוצא בהן מותר. אמר לו פסוק מן הברכות ישמח ויאמר זה סימן טוב
 .ותרהרי זה מ, אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה, נמנע מלעשות

מר וכאילו כל כוונתה היא ל,  אישה ותינוק,ם מעמיד את הברייתא המתירה להשתמש בסימן של בית"הרמב
של ' תינוק'ם גם מסביר את ה"הרמב. שבכל אחד מן המקרים הללו צריך אדם לשמוח על חלקו בעולם

,  שלמדהברייתא כאילו הכוונה היא שיש לשמוח במקרה שבו שאל האדם תינוק מהו הפסוק האחרון
 6.והפסוק היה פסוק של ברכה

כפי , אירועים מסוימים הנחשבים לסימןעל  סתמךוקובע שהברייתא מתירה לה, ם" על הרמבמשיגד "הראב
ובלשונו .  בבחינת ניחוש האסור מן התורהוא באירועים שה שימושרקאוסרת ו, שעשו האמוראים בתלמוד

  :הוא כותב
כל נחש שאינו כאליעזר 'ואולי הטעהו הלשון  שראה . תר הואזה חידוש גדול שהרי דבר זה מותר ומו

ואיך חשב . אינו ראוי לסמוך: אלא הכי קאמר. ולא היא, והוא סבור שלעניין איסור נאמר', וכיונתן אינו נחש
 .ואי הוו מפקי פולסא דנורא לאפיה? על הצדיקים כמותן עבירה זו

בית " ניםמנות של הסימי סביב מידת המההואד שכל הדיון בסוגיה התלמודית "בדבריו אלה אומר הראב
רבי משה . ולאסור את השימוש בהם, ונה לסווג את הסימנים הללו כניחושוואין בסוגיה כל כ, "אשה ותינוק
רבי יוסף קארו  7.ד שההלכה מתירה לסמוך על הסימן"א מחזיקים אף הם בדעתו של הראב"מקוצי והרשב

ועל אף שהוא מנסה לתרץ את , ם מתוך סיפורי האמוראים שסמכו על סימנים שונים"מקשה על פסק הרמב
 סימן שאותו היא "תינוקובית אשה "ם דומה שגם הוא סבור שהצלחתו של אדם בענייני "שיטת הרמב

יחשב למנחש אם יסמוך י  אינו סבור שאדם,ם"בניגוד לרמב, רבי יוסף קארו. האדם ימשיך להצליח בעתיד
  8.מפעלים עסקיים שוניםלעניין התחלת במקרה שכזה על מזלו הטוב 

קובעים שהתנאי שעשה הם . א"ק והגר"ם הרדוה ,ם" שיטת הרמבהשגתם עלמרחיקים לכת עוד יותר ביש ה
ם ם שגם בימינו מותר לאדטוענילפיכך הם ו, אליעזר עבד אברהם נחשב לסימן מותר ולא לניחוש אסור

  השאלה היא היכן עובר9.דע להתנהג בצורה מסוימתלהתנות עם אלוקיו שאם יקרה דבר פלוני בעתיד הוא ֵי
א מתירים לבסס החלטות על סימן שהאדם התנה עליו "ק והגר"הרד. הגבול בין ניחוש אסור לסימן מותר

בית אישה "ל למעט במקרים ש, ואוסרים לבסס החלטות על סימן שהאדם לא התנה עליו מראש, מראש
למעט , א וכנראה גם הרב קארו אוסרים את השימוש בכל הסימנים כולם"הרשב, ד"לעומתם הראב. "ותינוק

שת ומשום שהוא זכה בזה אחר זה בשל, בשעה זו יש לאדם מזל טובכי אלו הדומים לחזקה שלפיה הוכח 
 . אישה ותינוק,הברכות של בית

הוא ממליץ ולכן  , הגבול בין ניחוש וסימןבהגדרה ברורה של לקושי נדרשא בהערותיו לשולחן ערוך "הרמ
וההולך : "והוא אף מוסיף ואומר. להימנע לחלוטין מהשימוש בכל סוגי הסימנים המלמדים על העתיד

 10".חסד יסובבנו' בתום ובוטח בה
מליץ על ידי כך שהוא מ, ם"א מחזירנו לפסק הרמב"בסיכומה של סוגיה זו אנו רואים שהרמ, אשר על כן

 .לנו לחזור ולהתרחק מכל הסוגים האפשריים של ניחוש העתיד
סירובו של יעקב לשלוח עוסקים כלל בהם אין העיון בפוסקים שסקרנו לעיל בסוגיית סימן וניחוש מגלה ש

 נשאלת השאלה האם עובדה זו משמעה שהפוסקים כולם לרבות .את בנימין למצרים לאחר שאבדו שני בניו
 שיקול לגיטימי לחלוטין - חשש המבוסס על ריבוים של מקרי אסון - שו של יעקבם רואים בחש"הרמב

ם טורח לפרש את "ראינו שהרמב. ם דומה שהתשובה לכך תהיה שלילית"מפסק הרמב? לקבלת החלטה
בפסק שלו הוא .  בניגוד לדבריו של רבי אליעזר ולפשט סוגיית התלמוד"בית אשה ותינוק"הברייתא של 

                                                           
6
 .ה, שם; ד, יא, הלכות עבודה זרה, משנה תורה  
; ן"ירושלים תש, ם עם פרוש יד פשוטה"בתוך משנה תורה לרמב, ה-ד, יא, ז"הלכות ע, ד על המשנה תורה"  השגות הראב7  

וכן 'ה "ד, ס תיג, חלק א, א"תשובות הרשב; ג"ירושלים תשל, ג"הוצאת הסמ, ב, דף י, לאוין סימן נא, ספר מצות גדול
 .ז"ירושלים תשנ, מכון אור המזרח', אסרו לשתות

 .'ש וכן"ומ'ה "ד, אות ד, קעט, יוד, בית יוסף; עטס ק, יוד, שולחן ערוך; ס קעט, יוד,  ספר הטור 8 
, סנהדרין, בית הבחירה(מאירי ה. א"ירושלים תשס, פרנקל, ד, יא, הלכות עבודה זרה, משנה תורה; ט, א יד" שמ,ק"   רד9 

עבד  והתניית תנאים כמו אליעזר "בית אישה ותינוק" פוסק שכל אחד מסימני )249' עמ, ץ"פרנקפורט תר, חרמון, סח א
, ה-ד, יא, הלכות עבודה זרה, ד"יש לציין שמלשונו של הראב, כמו כן; אברהם נחשבים לסימן מותר ולא לניחוש אסור

 . ניתן גם להקיש שאף הוא סבור שלא היה כל איסור בתנאים שעשו אליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול
 . ח"ירושלים תשי, פאר התורה, ק ד"ס, קעט, יוד, א על השולחן ערוך"הערות הרמ  10
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 בכךו, ברייתא מתייחסת למצב שבו אדם מסוים זכה בזה אחר זה בכל שלשת הברכותנמנע מלפרש שה
בית "ם בפרשו את האירועים של "חלף זאת נדחק הרמב. נוצרה החזקה שימשיך להיות לו מזל טוב בעתיד

ם נועדה "נראה סביר לחשוב שפרשנות זו של הרמב. אנשים שוניםל שאירעו כמקרים נפרדים "אישה ותינוק
במתכונת , סימנים לאירועים עתידייםכה למנוע את התפשטות התופעה של הסתמכות על חזקות בעיקר

                                                                                                                .החזקה שיעקב אבינו חושש לקיומה בפרשתנו
 

 פרי חיימוביץ'ד ג" עו
 שליםירו
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