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Genesis, Chapter 24
12 And he said: 'O LORD, the God of my master Abraham, send me, I
pray Thee, good speed this day, and show kindness unto my master
Abraham. 13 Behold, I stand by the fountain of water; and the
daughters of the men of the city come out to draw water. 14 So let it
come to pass, that the damsel to whom I shall say: Let down thy
pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say: Drink, and I
will give thy camels drink also; let the same be she that Thou hast
appointed for Thy servant, even for Isaac; and thereby shall I know
that Thou hast shown kindness unto my master.'

Maimonides’ Code
Laws of Idolatry, Chapter 11
(4) It is forbidden to practice soothsaying as idolaters do, as [Leviticus
19:26] states: "Do not act as a soothsayer." What is meant by a
soothsayer? For example, those who say: Since my piece of bread fell
out of my mouth, or my staff fell from my hand, I will not travel to
this place today, since if I were to go I would not be able to accomplish
my desires. Since a fox passed on my right side, I will not go out of my
door today, since if I were to go out I would meet a deceiver. Similarly,
[this category includes] those who hear the chirping of a bird and say:
This will happen or this will not happen; it is beneficial to do this or it
is detrimental to do this. [Also, it includes] those who say: Slaughter
this rooster that crowed like a raven; slaughter this hen that crowed
like a rooster. Similarly, a person who sets up omens for himself; e.g.,
if this and this happens, I will do this. If it will not happen, I will not
do it, as Eliezer, the servant of Abraham did, and the things of the like
- all this is forbidden. Anyone who does one of these things because
of such omens is [liable for] lashes.

Objection of Rabbi Abraham
on Maimonides’ Code Laws of Idolatry, Chapter 11
This is a great mistake, for such a thing is indeed permitted. Perhaps
he [Maimonides] was misled by the formulation [in B. Talmud, Chullin
95b], ‘Any divination which is not like that of Eliezer, servant of
Abraham, or like that of Jonathan, son of Saul, is not considered
divination,’ understanding it as having been said by way of
prohibition. But this is not the case; it means simply, as it is written,
that ‘it is not appropriate to rely’ [on such signs]. How could he
[Maimonides] suspect such righteous people as them of this
transgression? If they were alive today, he would suffer fiery lashes
at their hands.

ספר בראשית פרק כד
(יב) וַי ֹּאמַ ר ְי ֹּדוָד אֱ ֹלהֵ י אֲ דֹּנִ י אַ ְב ָרהָ ם הַ ְק ֵרה נָא
 (יג) ִהנֵה:ֲשה חֶ סֶ ד ִעם אֲ דֹּנִ י אַ ְב ָרהָ ם
ֵ ְלפָ נַי הַ יֹום ַוע
ּובנֹות אַ נְ ֵשי הָ ִעיר יֹּ צְ אֹּ ת
ְ אָ נֹּכִ י נִ צָ ב עַ ל עֵ ין הַ ָמיִם
 (יד) וְהָ יָה הַ ַנע ֲָר אֲ ֶשר אֹּ מַ ר אֵ לֶ יהָ הַ ִטי:ִל ְשאֹּ ב ָמיִם
נָא כ ֵַדְך וְאֶ ְש ֶתה וְאָ ְמ ָרה ְש ֵתה ְוגַם גְ מַ לֶ יָך אַ ְש ֶקה
ית
ָ אֹּ ָתּה הֹּ כ ְַח ָת ְלעַ ְב ְדָך ְליִצְ חָ ק ּובָ ּה אֵ ַדע כִ י עָ ִש
:חֶ סֶ ד ִעם אֲ דֹּנִ י

רמב"ם יד החזקה
הלכות עבודת כוכבים פרק יא
(ד) אין מנחשין כעכו"ם שנאמר לא תנחשו כיצד
הוא הנחש כגון אלו שאומרים הואיל ונפלה פתי
מפי או נפל מקלי מידי איני הולך למקום פלוני
היום שאם אלך אין חפציי נעשים הואיל ועבר
שועל מימיני איני יוצא מפתח ביתי היום שאם
אצא יפגעני אדם רמאי וכן אלו ששומעים צפצוף
העוף ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך טוב לעשות
דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני וכן אלו
שאומרים שחוט תרנגול זה שקרא ערבית שחוט
תרנגולת זו שקראה כמו תרנגול וכן המשים
סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה דבר
פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה כאליעזר עבד
אברהם וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל אסור
.וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה

השגת הראב"ד
הלכות עבודת כוכבים פרק יא
וכן המשים לעצמו סימנים אם יארע לו כך וכך
וכו' א"א זה שבוש גדול שהרי דבר זה מותר
ומותר הוא ואולי הטעהו הלשון שראה כל נחש
שאינו כאליעזר ויונתן אינו נחש והוא סבר שלענין
איסור נאמר ולא היא אלא ה"ק אינו ראוי לסמוך
ואיך חשב על צדיקים כמותם עבירה זו ואי הוו
אינהו הוו מפקי פולסי דנורא לאפיה
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