
משנהכסף ט פ״ח כוכבים עבודת הלכות מדע. משנה כסף90

ב  שנפגם נימוס הניא ישמעאל(דףנ״ג;) ר׳ פ׳ ופו׳. שנפגם כוכנים ענודה מזבח י
 אר״י מזנח וה׳׳ד נימוס ה״ד רונו. שינהץ עד אסור שנפגם מזנח מוסר

 עונדי ע״י היינו רונו שינחז דהאי רנינו ומפרש הרנה. אננים מזנס אהה אק נימוס
מאליה: שנשסנרה כוננים ענודה כדין אסור הכי לאו דאי כוכנים

 עונדא מייסי [נ׳.] שם .וכו׳ מנמלי[ וכיצד
 נאנני דרכים כוננים עונדי שחיפו

 עליהם מלילך דפרשי רננן ואיכא מרקוליס
 נרני מנמס רני יוחנן וא״ר פרשי דלא ואיכא
 ואנו עליהם מהלך קדושים של ננן סימאי
 מחניתא אייתי ירמיה כר ורנא מהם גפרוש
 המרקוליס מן אננים שהניא כוככים עונד נידיה
 נמי ששח ורש י מומרים דרכים נהם וחיפה
 רננן מקי כי והשתא ס״ל דהכי החם משמע
 יוחנן ר׳ הא פרשי דלא רכנן נהדי דפרשי

 פרשי דלא וה״ל כהדייהו ששח ורנ ירמיה ורנ
 נרני מנחם דרני מעשה דהא ועוד רונא

 :נקמינן והכי להו מסייע ומחניתא סימאי
 נסוף משנה .וכו׳ האשרה את מנמלין ביצד

 מנמלה כיצד מ״מ:) (דף אלילים כל
 מקל ממנה נמל וזירד קירסם לאשרה כלומר

 לצורכה שיפה כימלה ה״ז עלה אפילו שרכימ או
 רש״י ופירש מוחרת. לצורכה ושלא אשורה
 לצורכו נמל / שכאיל[ יכשים קסמין קירסם
 ליפותה לצורכה שנה לחים זרדין זירד לישרוף/

 ששיפה כוככיס עונד תניא [שם] ונגמ׳ .עכ״ל
 מותרים ושפאיה היא לצורכו כוככים ענודח
 וישראל מותרים ושפאיה אסורה היא לצורכה
 לצורכו נין לצורכה נין כוככים ענודת ששיפה

 של היתה הרמ״ך כחנ .אסורים ושפאיה היא
 אפילו ישראל של איריא מאי תימה וכו׳ ישראל

 אותה ששפה ישראל נמי כוננים עונד של
 כגמ' כדאמרינן אסורים שפאיה נין היא נין

 והויא להו מגנה דילמא מירה מ״כ.] [שם
 נימול לה ואין ישראל של כוכבים ענודת לה

:עכ״ל / לשלם
שלשה

ט ״  אידיהן לפני ימים שלשה כ׳.) (דף מסכתא כריש משנה וכו׳. ימים שלשה א פ
 מהם ולשאול להשאילן עמהם ולסת לשאת אסור כוככים עובדי של

 עמהם ולתת לשאת כשאסרו הניא בנמ'שם(ו׳:) מהן. וליפרע לפרען מהן וללוות להלוותם
אושעיא בר׳ וביד רב תני לא מתקיים שאין בדבר אבל המתקיים בדבר אלא אסרו לא

אבל ליזם מוכרין מתקיים שאין
 הוא עדין שנפגם כוכבים עבודת מזבח יב השברים:

 ובימום . כוכבים עובד ביד רובו שינתץ בהנאה־עד אםור
 אבן בימום .מזבח זהו ואי בימום זהו אי .מותר שנפגם

 מרקולים אבני מבטלין וכיצד .הרבה אבנים מזבח אחת
 וכיוצא הדרכים את בהן חיפה או בנין מהם שבנה כיון

 האשרה את מבטלים כיצד .בהנאה מותרים הן הרי באלו
 מקל ממנה נטל יונק ממנה זרק או עלה ממנה קרסם

 . בטלה זו הרי לצרכה שלא ששפאה או שרביט או
 היתה ואם .מותרים ושפאיה אםורה היא לצרכה שפאה

 ובין היא בין לצרכה שלא בין לצרכה בין ישראל של
 אין ישראל של כוכבים שעבודת לעולם אםורה שפאיה

:לעולם ביטול לה

תשיעי פרל)
 אםור כוכבים עובדי של חנם לפני י=ימים שלשה א

המתקיים. דבר להם ולמכור מהם ליקה
 מלוה להם ולפרוע מהן ליפרע מהןולהלוותם ללוות
 מהן נפרעין פה על [א] מלוה אבל המשכון על או בשטר

 דבר ° להן למכור ומותר . מידם כמציל שהוא מפני
ם. יום עד ותבשיל ירקות כגון מתקיים שאינו  במה חנ
 אינו ארצות בשאר אבל ישראל בארץ אמורים דברים
עמהן ונתן ונשא עבר .בלבד חגם [ג] יום אלא אםוד

באותן :קמח סי׳ יו״ד עור .מה לאוין סמ׳ב א

 אין אבל צי:ס מוכרין מתקיים שאין דבר
 מפרש שהוא רנינו מדברי ונראה .לוקחיןמהם

 וברייתא אסרה ממכר בין מקח בין דמסניסין
 בדבר אבל המחקייה בדבר אלא אסרה דלא

 בין לגמרי אסרו לא ה״ס לא מתקיים שאינו
 אבל המתקיים בדבר אלא ליקח בין למכור
 שאע״פ לגמרי אסרו לא מתקיים שאינו בדבר

 דתניא והא למכור אסרו לא ליקח שאסרו
 לא יאבל להם מוכרים מתקיים שאין דבר

 ברייתא בהאי דקתני מאי לפרושי מהם לוקהין
 ומעמא .אתיא לא מתקיים שאינו בדבר אבל

 מהקיים שאינו דבר להם למכור דמותר
 היינו המתקיים דבר אפילו מהם ליקח ואסור
 ביום מתקיים שאינו דבר לו דכשמוכר משום

 מודה שיהא מסן ולא מעות לא לו אין חגו
 חיישינן לא חגו יום מקמי ומודה וליזיל עליהם

 בין המתקיים דבר בין מהם כשלוקח אבל
 ביום בידו המעות הרי מתקיים שאינו דבר
 החפן בידו שאין אע״ס עליהם ומודה חגו

 וכתב הגאונים שיטת היא שזו הר״ן וכתב
 מהם ליפרע דתנן ואהא עיקר. שדבריהם

 דפניא כרינ״ק דלא מתני׳ [שם] בגמ׳ אמרינן
 מהם נפרעין אין בשטר מלוה אומר ריב״ק
 כמציל שהוא מפני מהם נפרעין פה על מלוה
 וכתב כריב״ק הלכה יוסף רב אמר מידם
 על דמלוה בירושלמי דמשמע ירוחם רבינו

 ישראל בארן בד״א בשטר: כמלוה הוי המשכון
 ונשא עבר דשמואל. [י״א:]מימרא שם . וכו׳

 ונתן ונשא עבר להו איבעיא [ו׳:] שם וכו׳.
 ותניא מותר אמר ור׳׳ל אסור אמר ר״י מאי

לא דע״כ התם ומשמע לקיש דריש כוותיה
שרי

למלך משנה
ם עבודת שברי א'נ ספק מחמת אלא אסירא דלא אמרת אי אלא מי  כאן יש והלא אסורים אמאי כו
ס  שברי דין ומדחלה בעלה שמא מאליה נשתברה ואת׳ל מאליה נשתברה ספק כוכבים עובד שברה ספק פ׳

 לו אמור .מספק ולא בודאי אסירא דנשתברה מודעה מכאן מאליה נשתברה בדין כוכבים עבודת
ס רש׳י כמ׳ש שכיחא דלא מילתא הוי מאליה ,!נשתברה משוס איריא לא מהא דאי הצלמים כל ס׳

ח;) (דף לרש׳י וראיתי .יעמוד עמדו על ׳ל1 המחבר הרב של סברא שכן וכיון התם ד׳ה מ׳
וכבר מכוין דלאבדם משום היינו לרוח וזורה שוחק דאמר ר׳י דעעם שכתב לאיבוד אזיל דקא

כר׳י דוכתא בכל דקי׳ל אכללין פלע לא דרש׳י ובודאי .כו׳ מאליה משנשתברה גרע ולא בעלה
 דנשתברה היכי דכי דה״ק י׳ל מספק אלא אסירא לא לר׳י דאף דס׳ל נאמר אם אבל .ר׳ל לגבי

 איסוריה קליש לרוח וזורה בשוחק ה׳נ ספיקא משום אלא חז׳ל אסרוה ולא שריא מדינא מאליה
^ ואין  דלא וז׳ל י״ג) (דף חעאת ולד סרק רש׳י מדברי משמע וכן .ודוק גורם וזה זה כ

 דאיכא דאע׳ג לר׳י דס׳ל לומר דכונתו ומשמע .ע׳כ בפירוש כוכבים העובד בעלה לא שהרי בעלה
 לעיל להראב׳ד ראיתי שוב .נפקא לא ספיקא מידי בפירוש בעלה שלא כיון מ'מ דבעלה אומדנא

 דהיינו מעלמא עצים בדאייתי איירי דמתניתין במעילה יוחנן רבי דמשני להא דמפרש י׳ב דין פ׳ז
ם. אילן מאותו שמא חיישינן הסתם מן אבל מעלמא דאייתי שנדע דבעינן לומר  דס׳ל מוכח מ

דנשתברה •

משנה לחם
 דקי״ל אסורה מאליה שנשחברה כוככים עבודת דאמר יוחנן כרבי דלא שמואל לגבי

 לבטל צריך להחזירו יכול דהדיוט דהיכא רב שאמר דמה ז״ל הוא מפרש מש״ה כוותיה
 כלל ביטול צריכה דאינה למימרא לאו לא להחזירו יכול אינו אם אבל וקיסם קיסם כל

 לבטל שצריך אלא יוחק כרבי אסורה והיא הוי מאליה שנשחברה כוכבים עבודת דהא
 יוחק כרבי דאתי אחר בענין רב דברי חירן בהשגות ז״ל והר׳יא .בלבד אחד אבר

 יכול כשהדיוט כך ומפני שברים שברי הוי חוליות של כוכבים עבודת דהך ואמר
 לא יוחנן דרבי ביטול צריך אינו להחזירה יכול כשאינו אבל לבטל צריך הוא להחזירה

 מותרים: שברים בשברי אבל בשברים אלא אסורה מאליה שנשתברה כוכבים דעבודת אמר
שנפגם בימוס שם אמרו נ״ג) ישמעאל(דף ר׳ בפרק שם כוכבים. עבודת מזבח יב

 מילי הני לשברים עובדין דאמר למאן ואפילו אסור שנפגם מזבח מותר
 בימוס ומייתי להאי שקיל הני אבל לבטולה מילתא בה זילא דפלחה כיון כוכבים עבודת

 אסור שנפגם מזבח מותר שנפגם בימוס לקיש וריש יוחנן דרבי כוותיה תניא אחרינא
 כתב ז״ל כוכבים,.והרב״י עובד בידי רובו שינתן רביט וכתב .ע״כ רובו שינהן עד

 מאליה שנשתברה כוכבים עבודת הוי מאליו אלא כוכבים עובד ביד הוי לא דאי דטעמו
 ביד יוהן שלא אפילו וא״כ וכו׳ להאי שקיל הני אבל כוכבים עבודת מילי הני לשברים עובדין למ״ד דאפילו נימוס גגי בגמרא אמרי דהא לי וקשה יוחנן. כרבי דאסורה קי״ל ואק

 תשמיש דהוא דכיגן דלא מזבח גבי אמרינן וה״נ בימוס גבי בגמ׳ דאמרי היכי כי מילתא בה זילא דפלחה דכיון כוכבים לעבודח דמי ולא לסשרי לן הוי כוכבים עובד
: וצ״ע מכבים עובד בידי רבינו כתב דלמה קשה וא״כ אחרינא בימוס ומייתי להאי שקיל כוכבים עבודת של - .

ט ״  נראה וכן וממכר מקח דהוי פי׳ ז״ל ורש״י עמהן. ולחת לשאת אסור ימים שלשה כוכבים עובדי של אידיהן לפני חנן אידיהן לפני פרק ריש .וכו׳ ימים שלשה א פ
 אבל להם מוכרין מתקיים שאינו דדבר ברייתא גבי שכתב ו׳.) (דף בגמרא שם ז״ל רש״י מדברי ונראה .אחר בענין פי׳ ז״ל ור״ח ז״ל רבינו שמפרש

 כוכבים עבודת בה שיש עיר גני לקמן כתב וכן מהן ליקח מותר המתקיים דדבר משמע למוכרה הוא מתאוה מתקיים שאינו שמתוך ליה דמרווח שם ופירש מהח לוקחים אין
 ליקח דאסור כתב ורבינו שרי המתקיים דבר מנייהו למזבן אבל לזבוני מילי הני אידם ביום ונותן שנושא משום אי וכתב אידם ז״לביום הוא ופירש מעוטרות בה"חנויות והיו

 מפורש הכל וכו׳. מהם וללוות מכס: בו להניח שעשו ביריד אלא אידם ביום איירי דלא התום׳ כתימן יתרן מעוטרות דחנויות וההיא ז״ל כרש״י ודלא המתקיים דבר ולמכור
 י״א:) שם(דף .ישראל בארן אמורים דברים במה :בירושלמי איתא והכי יותר מוכח דהוא בשטר ממלוה הוא שכן דכל דודאי המשכון על או מ״ש זולת ובגמרא במשנה שם

 יראה משום ועוד מהם ופרנסחנו יושבים אנו שביניהם עמהם ולתת מלישא עצמינו להעמיד יכולים אנו אין ז״ל ופירש״י בלבד אידם יום אלא אסור אינו בגולה שמואל אמר
 הדבר שאין (לסי) נראה וא״כ אידיהן לפני מקום בכל מוסר בגלות באנו עתה אבל בכ״מ אסור אז אדמתם על ושרויים במלכותם שישראל בזמן דדוקא משמע זה טעם וכפי . ע״כ
אסר לא כך ומפני הם כוכבים עובדי לאו לארן שבסון דאוהם מפרש ז״ל שהוא ונראה בכך. הדבר שסלה ז״ל רבינו על קשה וא״כ לקרן בחוצה ולא ישראל בארן לא תלוי

:בח״ל כלומר בלבד אידם יום אלא אסור אינו בגולה שאמר. וזהו .בלבד אידם יום אלא
כר׳ פסק מכ״מ מותר ונתן נשא באידיהן דאפילו לקיש דריש כוומיה דתניא ואע״ג לקיש וריש יוחנן ר׳ מחלוקת ע״ב) ו׳ (דף שם .וכו׳ חגם ביום ונותן והנושא .וכו׳ ונסן ונשא עבר

יוחנן
עוז מגדל

ח :כד׳ן הפוגיא בפירוש שנחלקו ואע״ס נכונים ז׳ל הסוס׳ בעלי ורנוחינו ויש״י ל'מ ב עד וכו׳ מז

מיימוניות הגהות
 חותמות לו ׳!!יש מי אפילו דלגו התרומה בספר ונתב קרחה בן יהושע ברבי [א]

 מותר משבונות לו יש אם ואפילו ואינו בטוח שהוא סבור שהוא פעמים ושטרות
 לעבורת ומורה ראזיל משום ראיסורא טעמא דפריש °[כרש״י :שלפנץ כבהג״ה מבעמא
 משום דמבירה טעמא דפריש נר׳ת ודלא לטנור אפור המתקיים דבר בל הלכך כוכבים
 ועיין למכור מותר תקרובת לצורך שאינו מה כל וד,לבך כוכבים עבודת לצורך שקונה

 שאר אבל בלבד העיקרי אידם יום אלא אסור אין בגולה ךאמר כשמואל [ג] ! שם בטור
 ליד, קים אמר שישף לבר קורבנא שדר ררבא לשם מצינו וכן ומורו אולי דלא בגווייהו דקי״ל ועוד ומודה אויל בהן למימר שייך ולא ממשות בהן תופשין אין אידיהן
יוסף רב ומפרש בשכר ארמאית ליילד ישראל לבת שרי מעמידין אין בפרק וכן לאיבד, דחייש נשיאה יהודה רבי כדאשנחן איבה מטעם וכן כוכבים לעבודת בלת ילא בגויה

טעמא

׳ פ׳ .בהנאה עד מרקוליס אבני מבטלים וכיצד .הרבה אבנים  מבטלים כיצד :נ׳) (דף ישמעאל י
:מ׳ט) (דף הצלמים כל ס׳ .הפרק סוף עד האשרה

ט ״ שה פ ו׳ הסוגיא לפי ז׳ל הראב׳ד כתבו .בלבד האיש ואוהו עד כו׳ ימים של  ואכולהו נ
מ בפירושיו דקדק ז׳ל רש׳י כי אומר ואני .טכ׳ל קאי ד׳ן שם שנהב כמו ז׳ל כי׳ :נ
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לר״ל:, ילו1י6 אסור חגיהם ביום אבל ימים שלשה באומן וגחן בשגשא אלא ר״ל שרי

 נשיאה יהודה לרבי דינרא ליה דשדר אפיקורוס ההוא שם .ונו׳ דורון לשלוח יאסור ב
 לא ומודה אזיל דילמא אשקליה אעביד היפי אמר קמיה ר״ל ימיב חגו ביום

 ליה דהויא כ׳׳ש אמר בפניו לבור וזרוק מול לקיש ריש ליה אמר איבה ליה הוה אשקליה
 דקאמינא הוא יד כלאחר אמר ספי איבה

 השלכהו שמדעס יבין שלא יד כלאחר ופירש״י
 ואמרינן ישמח. לא ממך שאבד שרואה וכיון

 לאבי קורבנא משדר יהודה רב בגמרא תו
 פלח דלא ביה ידענא אמר מגם ביום דרנא

 ס״ה.) (דף בסרא בפרק .כוכבים עבודה
 אמר מגם ביום שישך לבר קורבנא אממי רבא

פלח אי הא עכו״ם פלח דלא ביה ידענא
 שליחות וא״כ דורון להם לשלוח אסור עכו״ם
 שניהם כוכבים דבעובד שוין וקבלהו דורק

 .מותרים שניהם טכביס עובד וכשאינו אסורים
 צריך בפניו דקאמר יד כלאחר דזריקה ומשמע
 וזרוק מול דא״ל דמאי פירושה דהא לזרוק
ליה למה בפניו לא דאי ועוד מא בפניו

 דאי ועוד להדיא יזרקנו יד כלאחר לזורקו
 דלא דכיון זו בזריקה הועיל מה בפניו שלא,
 יודיעס שאח״כ לומר דאין ומודה אזיל בה ידע

 הוה דא״כ ועוד ומודה אזיל שיודיעם דקודם
דברי הם וכן כדאמרן ודאי אלא לפרושי ליה

וכתב שסתם רבינו על לתמוה יש ולפיכך יש״י
 :בפניו לאבדו שצריך פירש ולא בו יהנה שלא

 לפני רבינומדתנן לה יליף איקוכו׳. היה ג
 ימים שלשה כוכבים שלעובדי אידיהם

 דף (שם בסמוך ותנן וכו׳ ולתת מלשאת אסור
ומשמע וסנמריא קלנדיא אידיהן הס ואלו מ׳•)

 גינוסיא רבינו ומפרש לבריה. דידיה דל״שלןבין מלך להם להעמיד יוםשמתכנסין סתם
 הראב״ד כתב :וכו׳ מכבים עובד אבל :ז״ל גירסתו הימה שכך ואפשר כינוסיא כמו
 ואלו [שם] אידיק לפני פרק משנה זה ודין . עכ׳׳ל קאי^ ואכלהו דגמראוכו׳ סוגיא לסי

בה שיש מיסה כל וחכ״א דר״מ המיתה ויום הלידה ויום וסנמריא קלנדיא ויום וט׳ אידיהן
 שריפה בה ושאין מכבים עבודת בה יש שריפה

 זקנו תגלחת יום .כוכבים עבודת בה אין
 שיצא ויום הים מן בו שעלה ויום ובלוריתו

 היום אותו אלא אסור אינו האסורים מבית בו
 לאפוקי היום דאותו בגמרא ופירש האיש ואותו
 ומפרש משועבדיו. לאפוקי האיש ואותו לפניו

 הויא המלך לידת יום הלידה יום ז״ל הראב״ד
יום אבל לפרהס ימים שלשה דבעינן ממש מג . , ,,

אותו אלא אסור אינו דמלך אפילו זקנו תגלחת שייודע עד בו נהנה ואיינו בפניו נוטלו לאייבה [ד] חשש

 והנושא .בהנאה מותר [ג] זה הרי׳ יימיים השלשה באותן
 ואסור ב * בהנאה אסור זה הרי עמהן חגם ביום ונותן

 לו נודע כן אם אלא אידו ביום לכותי דורון לשלוח
 כותי וכן . עובדה ואינו כוכבים בעבודת מודה שאינו
ואם .ממנו יקבלנו לא הגו ביום לישראל דורון ששלח

 :בה מודה ואינו כוכבים עובד אינו הכותי שזה לו
 או שלשה הרבה ימים עכו״ם אותן של אידן היה ג

 וכולן הן אחד כיום הימים אותן כל עשרה או ארבעה
 ויום הם כו״ם עובדי כנענים ד :לפניהן ימים ג׳ עם אסורין
 עמהם ולשאת לתת אסור לפיכך .אידם יום הוא ראשון
 ושבת שבת שבכל ששי ויום חמישי יום ישראל בארץ

 .מקום בכל אסור שהוא עצמו ראשון יום לומר צריך ואין
 בו שמתכנםין ••יום ה אידיהם: בכל עמהם נוהגין וכן

 ומקלסים ומקריבין מלך להן להעמיד כוכבים עובדי
 הוא והרי הוא חגם יום לאלהיהם

 כוכבים עובד *אבל חגיהם כשאר
לעצמו ומודה לעצמו חג הוא שעושה

!" P קננדיק הס ותנו מ 'm oi «:.,»«
 בו שנולד ום ב ומקלסו שלו לכוכב לפניהם ימים שלשה שאסורין אידיהן ואלו דה״ק

ויום בלוריתו או זקנו תגלחת ויום וסנסריא דקלנדיא בגמרא ואמריק פירש״י וכן
 בהדיא הרי ימים שמונה היו מהם אחד כל

 בשלשה גם אסור רבים ימים חגם היה דאפילו
שלפניהם:

 ואלו שם משנה .וכו׳ שמתכנסין יום ה
 ומני כוכבים עובדי של אידיהן

 בגמרא ומפרש מלכים של גימסיא יום בהדייהו
 עלה ופריך מלך בו שמעמידין יום דהיינו

 שמעמידין ויום מלכים של גינוסיא יום מדמניא
 הא דידיה הא קשיא לא ומשני המלך את בו

 בחיי המלך בן אס שמעמידין כלומר דבריה
 כתב ורבינו זבחים. וזובחים שמח והאב האב

סתם

 מבית ושיצא הים מן בו שעלה
 משתה בו שעשה ויום האסורים

 אלא אסור אינו באלו וכיוצא לבנו
 וכן .בלבד האיש ואותו היום אותו

 חג ויעשוהו מת בו להן שימות יום
 .היום אותו אסורין העושים אותם

 כלים בה ששורפין מיתה וכל
 כוכבים. עבודת בה שיש בידוע קטורת ומקטרים

אותם אבל . בלבד לעובדיה אלא אסור החג יום אין

 הראב״ד ד»שגת
 הוא שעושה צוכנים עובד •אנל

 שלו לכו« ומודה לעצמו מג
 א׳א .גו שגולי גיוס ומקלפו

 הלידה יום דגמרא סוגיא לפי
 יום כשאר הוא הרי מלך של

 יום אגל פנים להם ויש מגם
 כולן וכן וגלודהו זקנו תגלמה

 של כין מלן של בין סוף עד
 אוהו אלא אסור אינו הדיוע
 אינן משועגדיו אגל כלכד היום

 אןהן עוגדין כן אם אלא אסורין
 קהני וכי וסנטריא גקלנדא אפי׳
 משועגן־יו למעוטי האיש אופו

:קאי ואכולהו

 לפניו ליאסר מילי הני חשיבי דלא לפרו ולא היום
 לא אבל האיש אוחו אלא אסור אינו וכן

 זהו ,עבודה אותה עובדים אינם אם משועבדיו
 :ז״ל הראב״ד דברי מתוך שנראה מה

 היא כך המשנה ששיעור נ״ל רבינו •לדעת
 קלנדיא כוכבים עובדי של אידיהם ואלו

 מלכים של גינוסיא ויום וקרעיסיס וסנמוריא
 כוכבים שבדי כלל של אידיהם נשלמו ובכאן

 דהיינו פרסי חג יום למנוס מתחיל והשתא
 המיתה ויום בו שנולד יום כלומר הלידה יום
 חכמים ולדעת ר״מ לדעת שתהיה מיסה כל

 זקנו תגלתת ויום שריפה בה שיש מיסה דוקא
 האיש ואותו היום אותו אלא אסור איט וט׳

 .שריפה בה שיש מיתה דדוקא כחכמים ופסק
 אין שכתב בסמוך רבינו כתט משועבדיו ודין
 וכו׳ המלך כמד מפני או וכו׳ אסור החג יום
 למלך המשועבדין כדין לאיש המשועבדין ודין

 משמע וה״נ הוי פרדשכא בביסיה דקרחא
 אותו אלא אסור אינו קתני כי וא״כ בגמרא
 כשמשועבדיו היינו משועבדיו ולא כלומר האיש

 אותו שומרים אלא יום באומו מודים אין
:אדוניהם כבוד מפני

ח׳;) (דף שם .וכו׳ אסור החג יום אין
 העיירות כל קלנדא שעשתה עיר

 אסורות או מוסרות לה משתעבדות הסמומת
 אמר ור״י אסורה לכל קלנדא אמר ריב״ל
 ואמר מתיה ותניא לשבדיה אלא אסורה אינה

 אוחו אלא אסור אינו הנינן אק אף אשי רב
:משועבדיו לאשקי האיש

דברים
ששמחיםשם; שם והמ׳ג טור א

ולא
משנה לחם

 לקיש כריש דהלכהא חלת דהחולן ההיא משוס אידס ביום אסורה ונתן דנשא יוחנן
:התוסשת שם שכתבו וכמו האי חשיב

 קורבנא ליה שדר ר״י ס״ד) הפועל(דף אח השוכר בס׳ וט׳. דורון לשלוח ואסור ב
; כוכבים לעבודת פלח דלא ביה ידענא אמר אידם ביום דורנא לאבי

 בפניו לזורקו דצריך משמע בגמרא ו׳:) אידיק(דף לפני פ׳ . וכו׳ ששלח כוכבים שבד וכן
:עיון וצריך רבינו הזכירו לא למה הרב״י תמה וכבר יד כלאחר

 :אידיהן בלא הן בגמרא אסיקו שם וט׳. אותן של אידם היה ג
 קלנדיא כוכבים עובדי של אידיהן ואלו ח׳.) (דף. שם .וכו׳ בו שמתכנסין יום ה

 תגלחת יום וכו׳ הלידה וייס מלכים של גינוסיא ויום וקרסיסיס וססרמרא
 שעשה מכבים ועובד האסורים מבית שיצא ויום הים מן בו שעלה ויום ובלוריתו זקנו

 י׳.) ובגמרא(דף .במשנה ע״כ בלבד האיש ואותו היום אוחו אלא אסור אינו לבנו משתה
 ותירצו זה על והקשו המלך אס בו שמעמידים יום יהודה רב אמר גינוסיא יום מאי אמרו
 מלכים של גינוסיא יום שהרי המלך שנולד יום כלומר הלידה יום גינוסיא יום מאי אלא

 יום מאי אלא במסקנא ואמרו הלידה ויום גינוסיא ויום תניא והא זה על והקשו קאמר
מהך ליה משמע בהשגות ז״ל והראב״ד . ע״כ קשיא ולא וכו׳ בו שמעמידים יום גינוסיא

למלך משנה
Tס׳׳ש דאיכא טון שכאשרה הקן לאסור לן הוה לא ספק משום דאי מדמא אסירא מאליה רה5נשת . 

 העופות רוב שדרך משום היינו אילן מאותו שהכיאם חיישינן לא דמסתמא ס״ל שם דהרמנ״ם ואע״ג
 דמדינא נלמוד שניהם ומדכרי פליגי לא נהא אכל שם מרן כמ׳׳ש מעלמא קניהם עצי להביא
 אסורים פחסם אם דלאביי האסורים צלמים כעל ישראל אם נמי דלר״י י״ל זה ולפי • ודוק) אשירא

 מדין ומיהו .מותרים הדין מן אבל גזרה משום אסורים לעולם ולרבא מותרים שברם אם אבל
 שיאמרו מקום בשום מצינו לא שהרי שפחסם אך מותרים ישראל שבעלם צלמים דלר״י לומר אפשר
 ליה דאית _דר״ל אליבא דוקא היינו לשברה פחסה בין דמחלק נמי ולאביי צלמים מבטל ישראל דאין

 פחסם והוי בעלם דלא דאפשר מותרת אינה ודפחשם קאמר הכי משום דבטלס ודאי הוי דשברם
ט דכי לר״י נשתברה כמו לר״ל  נמי פחסה אסורה ומש״ה בעלה אם ספק הוי לר״י ,דנשתברה הי
 דאין נראה יותנן ולרבי .ודאי מידי מוצ^א ספק דאין משוס אסורה ומש״ה בעלה אס ספק הוי לר״ל

אסורה גוונא בכל כוכבים בעובדי זה ולפי בעלה אס ספק הוו דכולהו לשבירה פחיסה בין חילוק
דאימור ס״ס דאיכא משום מותרים ישראל פחסם דאפילו י״ל בצלמים אך ישראל שברה אם אפילו

 אלא אמרה דלא אפשר גזרה משוס דקאמר נמי רבא וסברת . בעלום אימור עבדום ואת״ל עבדום לא
 .גזרה משוס דאסורה קאמר לזה מותרת שתהיה כוכבים עבודת ששיבר דישראל למימר בעי דהוה לר״ל

עבודת והו״ל להו מגבה דלמא לומר כאן שייך דלא גזרו דלא אפשר דר״י אליבא בצלמים אך
לא דאימור ישראל ביד כוכבים עבודת הוו דלא אפשר להו מגבה נמי דכי ישראל ביד כוכבים

: וכדכתיבנא עבדום  גינוסיא יום פירשו דממרא ומעמו מלך של לידה יום הוא דמתניתין הלידה דיוס סוגיא
 דהויא ז״ל וס״ל מלך של לידה היינו הלידה דיום לגמרא ליה דמשמע משמע הלידה יום אה״כ מדהזכיר זה על והקשו .מלך של הלידה יום כלומר הלידה יום שהוא מלכים של

 עובדי של אידיהן לפני קודם שהזכיר מוכיה המשנה ולשון : קודם שהזכיר וקלנדאוכו' סמרנורא כמו ימים שלשה לפניו ואסור גינוסיא יום כמו מלך של לידה יום קבוע Tא כיום
מה קחי אלו ועל קגוע איד יום אינו הדיוט של שיהיה בין מלך של שיהיה בין אלו וע' זקנו חגלחת שהוא אר״כ שהזכיר השאר אבל עמהם אלו והזכיר וכו' קלנדא כוכבים
̂שה לפניו אסור שהוא ודאי קודם שהזכיר מה אבל בלבד היום אוהו אלא אסור אינו במשנה שאמר שהזכיר אמה אפילו כלומר אכולהו קאי בלבד האיש ואוחו שאמר ומה .ימים ש
 הלידה היום אלא כן כתב לא ורבינו .להם המשועבדים עם לא אבל האיד העושים עם אלא אסורין אינן אידם ביום ואפילו א״כ בגמרא שם כדאמרו משועבדיו למעוטי דהיינו קודם
 כרבק: ופסק במשגה שם וכו'. כלים בה ששורפין מיתה וכל : היא אדם כל של ולידה מיתה אבל קאי וסטרנורא אקלנדא דקאמר אידיהן ואלו אדם לכל הוא הכל המיתה ויום
 כווהיה: דתניא משום בלבד לעובדיה אלא אסורה אינה דקאמר יומנן כר' ופסק ור״ל יוחנן רבי מחלוקת קלנדא שעשתה עיר ח':) (דף גמרא שם וכו'.• אסור החג יום אין
דברים י

עוז מנדל מיימוניות הנחות
:י״א) אידיהן(דף לפני ס׳ הכל בתוכה. מותרלהלוך עד מת להם שימות יום וכן בירושלמי כדקאמרינן לו כמחניף שהוא מטעם להתיר יש ועוד איבה. משרבו טעמא
ומהני .לו כמחניף אלא שאינו סותר המכירו בעבדם אבל מכירו שאינו בעכו״ם בד״א
אזל^ דלא בגרוייהו לן דקים מטעמא אלא להתיר אין מהן וליסרע ולישאל עמהן ולתת לשאת אבל ולפרוע ולהלוותן להשאילן רק לו להתיר אין לו ודמחגיף דאיבה טעמי
הישראל אם אחר במקום מוצא היה שלא בך כל לו בוחן שאין כלום בכך אין ללומד אותם נותן או מלוה שהישראל המעות מאלו נותן כוכבים העובד אם ואפילו ומורו

נשיאה יהודה כרבי [ד] :ע״כ ,אסור דאמר יוחנן כרבי ודלא כוותיה דתניא כר״ל [ג] :סה״ת דתקרובת מידי אלא אסור שאינו אר״ת וממכר למפח ועור לו מלוה היה לא
: ע״ש וכו׳ קרבנות מיגא ההוא ליה דשדר
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 אסור דברים אלו י״ג) לף כוכבים (עבודת שם משנה וכו׳. מיוחדין שהן דברים 1
 לו הוא מוכר אומר יהודה ר׳ לבן ותרעול וכו׳ אצכירובלין לעכו״ם למכור

 מקריבין שאין ומוכר אצבעו את קוכיע עצמו בפני שהוא ובזמן התרנגולים בין לבן תרנגול
?וכבים לעבודת להקריבן דרכן שאין כלומר הדברים כל ושאר כוכבים לעבודת מסר

 דפשכיס ואע״ג אסור ופירושן מותר סתמן
 ואס אחא לפלוגי יהודה דרבי משמע דמחני׳

 בין אפילו דאסר כה״ק למיפסק ה׳ל כן
 שפסקכר״י רבינו של שפעמו נראה > התרנגולים

 למי לבן תרנגול אשי רב דבעי משום דהיינו
 לבן תרנגול לו למכור מהו ושקיל שחור ליה ויהבו
 אליבא ולא בעי יהודה דר׳ דאליבא רש״י וכתב
 בעי אשי דרב דכיון לרבינו ומשמע .דרבק

 הכי לאו דאי כוותיה דהלכהא סבר אליביה
 דבהרא אשי' דרב וכיון אליביה בעי הוה לא

 בברייתא דמשמע ועוד נקפינן הכי כוותיה' סבר
 ־ת״ק דברי לפרש אלא בא לחלוק דלא בגס׳

 מקום וכל אימתי יהודה א״ר בברייתא דקתני
 לפרש אלא איט ובמה אימתי יהודה שא״ר
 דברים מעורבים היו שאם ומ״ש חכמיה. דברי

 משום הפעם סתם הכל שמוכר וכו׳ המיוחדים
 למה ידעתי ולא התרנגולים בין תרנגול דהיינו

 שמותר בגמ׳ דאמרינן הא רבינו כתב לא
יותר או מינים שלשה דהיינו חבילה לו למכור

 למכור אסור כוכבים לעבודת מיוחדים שהן דברים רבינו שמ״ש בדבריו מעם רואה ואיני
 על ליה אדקשיא לבן מתרנגול לו שהוקשה ומה . בסמוך וכתבת•־ היא מתני׳ להם

 יש חילוק ודאי דהא כלל ליהא קושיא האמה לפי אבל .הגמרא על ליה ליקשי רבינו דברי
מיוסד אינו תרנגול דסתס כוכבים לעבודת המיוסד דבר לשואל סתם תרנגול שואל בין

:ביותר פשוט וזה לעכו״ם
 מנהג מפני אותו ומשמרין ושותין ואוכלין בו ששמחים

 אלו הרי בו מודין אין הם אבל המלך כבוד מפני או
 שהן“ דברים [ה] ו :עמהן ולתת לשאת מותרין
 מקום שבאותו כוכבים עבודת ממיני למין מיוחדין

 שבאותו כוכבים עבודת אותה לעובדי למכור אסור
 מוכרין לה מיוחדין שאינן ודברים . לעולם המקום
 קונה שהוא כוכבים העובד פירש ואם .סתם אותם
 כן אם אלא לו למכור אסור כוכבים לעבודת אותם
 מקריבין שאין לפי כוכבים. לעבודת מלהקריבו פסלו
 המיוחדץ דברים מעורבין היו ז כוכבים: לעבודת הסד

 לבונה בכלל זכה לבונה כגון מיוחדין שאין דברים עם
 הזכה ילקט שמא חוששין ואין סתם הכל מוכר שחורה

 י=בשם ח : בזה כיוצא כל וכן כוכבים לעבודת לבדה
. . ידיהן בהן שמחזיקין דברים כוכבים לעובד מוכרין שאין . , .
, ״״״. יי,-_, י£ז̂- o-iij־ ״®יה קח דצסחורה מיצתא דמונחס ,1 א ש4מ,, שהם דברים הרמ״ך כתב ״ נזק שישאבו דבר להם מוכרין. אין כך כוכבים לעבודת ״,

 ושלשלאות וכבלים זיין וכלי ואריות דובים כגון לרבים דבר דחפילו חזק מ״ד] ̂שם דבגמ׳
לעובד למוכרו שאסור וכל .הזיין את להם משחיזין ואין ד״א צמטר מותר כוכבים לעבודת המיוחד

 לעובד למכור החשוד לישראל למוכרו אסור כוכבים
:ליסטם לישראל נזק כלי למכור אסור וכן .כוכבים

 להם וכרתו כוכבים העובדי בין שוכנים ישראל היו ט
 מפני וגייסותיו המלך לעבדי זיין כלי למכור מותר ברית

 אנושרויין שהרי עלינו מגינים וגמצאו להצילה [י] המדיגה צרי עם מלחמה בהם שעושים
ם. כ תו  בתוכה. להכנס ואסור לה חוצה להלך מותר בוכבים עבודת בה שיש *עיר ב

 לו אסור למקום ממקום ההולך י בתובה: להלך מותר כוכבים עבודת לה חוצה ^היה
לאותו מיוחדת שהדרך בזמן אמורים דברים במה כוכבים., עבודת בה שיש בעיר לעבור

:קממ קמח סי׳ יו׳׳ד מזר ג :שם יו״ד מור ב :ועי״ש ̂נא סי' מול .מה לאוין סמ״ג א

משנה לחם
 הרבות ארי הוי דנזק בלאפעמא דאפיצו דאסר הוא נזק מפעם ואריות דדובים למימרא והכל וכו׳ למכור אסורין דברים אלו משנה י״ג:) שם(דף וכו׳. מיוחדים שהם דברים ו

 להודיענו נקפיה לדוגמא ואריות דובין כאן דכתב מאי אצא שבת בהלכות כדכתב אסור מוהר אומר יהודה רבי הלבן ותרנגול אמרו במשנה ושם בגמרא שם מפורש
 שהזכיר השאר משום אלא נזק בו שיש כתב ולא והדובין האריות שהוא נזק בו שיש הדבר יהודה כר׳ רבינו דפסק הוא תימה וכתבהרב״י התרנגולים. בין לבן תרנגול לו למכור
 דלא ומתניהין לא נזק בהו לית אי אבל נזק בהו דאית דוקא דהוי וכו׳ וכבלים זיין כלי למי לבן תרנגול למי לבן תרנגול אשי רב בעי י״ד:) (שם דבגמרא משום דהפעם וכתב
 דודאי משום לגמרא ליה קשיא לבד והאריות הדובין אלא וכו׳ וכבלים זיין כלי הזכיר .ז״ל כדפירש״י יהודה לר׳ הוי והךבעיא וכו׳ ושקיל לבן ציה ויהבו ושקיצ שמור ציה ויהבו
ביה דלית חרבות ארי למעוטי דאתא משמע לרבים נזק בו שיש ותני הני הזכיר דלא כיון לי קשה ועדיין כך. רבינו פסק ולכך מתיה דהלכתא ודאי אציביה אשי רב דבעי וכיון

 כוכבים עבודת לתקרובת מיומד לבן תרנגול
 דאמר היכא עלמא דצכוצי בגמרא ומסיק הוא

 ואפילו לבן תרנגול לו למכור מותר למי תרנגול
 עכ״ל: הרי״̂ף וכ״פ התרנגוציס בין יהא לא

ואיני

 משמיזין ואין עד וכו׳ מוכרים שאין כשם ח
 וברייתא משנה הכל .הזיין את להם

 וכו׳. למוכרו שאמר וכל : ימ״ז) מ״י שם(דף
 .וכו׳ למכור אסור וכן :נממן דרב מימרא שם
 אינו שאפילו ומפרש דימי דרב מימרא שם

 כלי לו מוכרין אין לגזול אלא להרוג מועד
 עצמו ומציל נלחם אמריו שכשרודפין לפי זיין

 שוכנים ישראל היו :ממונו את זה ומאבד
 אפי רב אמר דמזבנינן והאידנא שם .וכו'

עלן: דמגנו לפרסאי
 י״א:) (דף שם משנה וכו׳. בה שיש עיר ם
מוצה כוכבים עבודת בה שיש עיר ; ,

 מותר לה תוכה לה חוצה היתה מותר לה
 לאותו מיוחדת שהדרך בזמן לשם מה^צילך

 אמר למקום בה לילך יכוצ ואס אסור מקום
 עבודת בה שיש שעיר רבינו ומפרש מותר.
 צשם ציצך ומהו בה צהכנס אסור כוכבים
 שהדרך דבזמן וקאמר שם דיז לעבור כלומר

 ואין ההיא העיר דרך מקום לאותו מיוחדת
 כנהנה נראה הוא שהיי אסור אחרת דרך שם

 שאלמלא כוכבים עבודת בה שיש העיר מאותו
 כשיש אבל מפצו למחוז לילך יכול היה לא הוא
 שהרי העיר מאותה כנהנה מחזי לא אחרת דרך

 להלך מותר הראב״ד כתב אחרת: דרך יש
 חשש,משא מפני בתוספתאוכו׳ א״א מוצהלה.

:עכ׳׳ל ,ומתן
וכתב

הראב״ד השגת
 .לה הוצה להלך מוהר כוכבים עג\דת בה שיש *יעיר
 עמהם ומהן ובמשא ביריד לה מפרש בתוספתא א׳א

 משא השש מפני אסור החג ביום שם להלוך ואפילו
הן: מ ו

מהרם

 זה אפילו התרנגוצין בדין הזכיר לא למה ועוד . מהבעיא כלל הזכיר לא למה רבינו פל
 דרבי מימרא ־הזכיר צא צמה -־ועוד . ושחור צבן שהזכיר כצומר יהודה צרבי מותר וזה

 וצא מוצק עציו ואין בגמרא' שם שאמרו כמו לבן תרנגול לו למכור מותר למי דחרנגול חייא
 תמה ז״לוכבר רצינו הזכירו ולא חבילה להם מוכרין ומכלן בגמרא פעמא.-עוד ידענא

. .. :צ״ע זה על וגם הרב״י עלזה
 לבונה רשב״ל אמר יצחק י׳ אמר לבונה אמרו י״ד) בגמרא(דף שם זכה. לבונה כגון ז

:בגמ׳ אמרת גירסא לו היה ואולי זכה שאינה בין זכה בין כתב והכיור .זכה
̂אין (דף במשנה שם וכו׳. מוכרין שאין כשם ח  וכל ואריות דובין להן מוכרין ט״ז־

 רב אמר רבא בר חנן רב אמיר אמרו בגמרא ושם .לרבים נזק בו שיש דבר
 מוכרין אין הנן עליו והקשו למכירה לא אבל לפרכוס דקה כבהמה היא הרי גסה חיה
 לית הא לרבים נזק ביה דאית טעמא לרבים נזק בו שיש דבר כל ולא ואריות דובין להן
 אבל יהודה דר׳ ואליבא שבור בארי ותירצו מוכרין דאמר לרב וקשיא שרי לרבים נזק ביה

 ר׳ מהניתין כלומר מלאכה אצל הוא שבור ארי סתם אמר אשי רב ענין בכל אסור לרבנן
 ביה דלית אע״ג בארי נמי אסרי בשבורה דאסרי רבנן אבל בשבורה דמתיר היא יהודה

 פרק שבת בהלכות רבינו פסק יהודה ור׳ רבנן ובמחלוקת .בגמרא ע״כ כלל לרבים נזק
 מוכרין אין שבורה אפילו וכו׳ גסה בהמה למכור חכמים אסרו• שם שכתב כרבנן משרים

 חיה להם מוכרין אין מקום ובכל שם שכתב למכירה דחיהגסה כרב שם פסק גם וכו׳.
 דובין להן מוכרין שאין מתניחין הך וא״כ וכו׳ גסה בהמה להם מוכרין שאין כמו נסה

 אפילו נזק משום טעמא לי למה דלרבנן כהלכהא דלא הוי נזק בו שיש דבר וכל ואריות
׳כ אמר נמי תרבות באריה  כרבנן פסק ושם מתניתין כהך כאן רבינו פשק איך קשה ̂ו

לאו נזק בו שיש דבר וכל ואריות דובין כגון כאן רבינו שצתב דמה לומר ונראה .ורב

עוז כגדל
ה שיש וגיר ם ענודת נ ב י״א): אידיהן(דף לפני פיק . צה הוצה צהצון מותר כונני ת  הראכ״ד כ

 נפירוקיו המהבר שהניאה מצאנו (לא .עכ״ל ומתן, משא חשש מפני וכו׳ לה מפרש נחוספתא
;אידיהן(שם) לפני פ' .מותר ו1נ והלך ניד כו׳ ממקום ההוליך ;השמיעה) שהשופר ונ׳ל שלנו גהעתק

 ביה דלית היכא השאר למעוטי אלא נזק בו יש כתב לא השאר שהזכיר ז״ל רבינו אצל נזק
:בגמרא הכל מפורש ט״ז) שם(דף .כו׳ למוכרו שאסור וכל :נזק

לפרסאי אפי ר׳ אמר מזבנינן דקא והאידנא ט״ז) שם(דף וכו׳. שוכנים ישראל היו ט
דמי היכי ובגמרא י״א:) (דף שם משנה וכו׳.. בה. שיש עיר :עילוון דמגנו

 והיה כוכבים עבודת בה והיה פלשתים של עיר ופירש״י .עזא של עטלוזא כגון מוצה
 משא חשש מפני וכו׳ בתוספתא אברהם אמר ובהשגות .מאד לעיר סמוך ישוב לה חוצה
 ומתן ומשא ביריד אצא שאינו דבריו גילה צא שלמה לרבינו להשיגו כוונתו ע״כ. ומתן

 האיד לפני דוקא וזהו לבד. שם להלוך ולא עמהם וליתן לישא ודוקא כלומר עמהם
כונסו נראה זה .ומהן משא משש מפני אסור שם להלוך אפילו האיד ביום אבל ביריד
ומתן ומשא ביריד שהוא בתוספתא.מפרש כונתו יהיה או .דבריו שכתם רבינו על והשיג
 דיהא חימא וכי כלומר להלוך ואפילו ומתן המשא מחמת אלא בה האיסור שאין כלומר
 שהזכיר ומה ומתן משא משש מפני האיד ביום להלוךאסור שאפילו אמר לזה צהלוך מותר
שמא כלומר ומתן משא מפני אלא אינו האיסור האיד יום. שהוא שאע״ס כלומר האיד ביום

: עמהם ויהן ישא
 לשם לילך מהו ע״ב) י״א (דף במשנה אידיהן לפני פ׳ שם .מיוהדת שהדרך בזמן בד״א יי

 אחר במקום בה להלוך יכול היה ואם אסור מקום לאותו מיוחדת שהדרך בזמן
 העיר מבני אחד לספר.עם שלהם איד ביום העיר לאותה שם להלוך מהו ופירש״י מוהר
 .וכו׳ מיוחדת שהדרך בזמן . אסור והוכה מוסר לה מוצה אמרו שהרי אסור וליהן דצישא
 אז אחרת לעיר משם ללכת דרך שם אין כוכביס העבודת שם אשר העיר שמאותה כלומר

 למקום דרך העיר מאותה היה אם אבל העיר לאותה כהולך נראה דודאי אסור זה ודאי
ללכת כדי לשם שהולך אומר כוכבים עבודת בה שיש צעיר הולך שהוא דהרואה מוהר אחר

משם
יימוניותp הגהות

 כשאר ‘אבל לכל* אסור שלהן איד כיום ושעוד. ,לכד.ניהם לבונה למכור אסור לפיכך [ה]
 לבל למוכרן אסור שלהם וגביעים שלהם ספרים וכן דמותר סתמא כמו דד.וי מותר הימים
 לא מועטת פגימה דבשביל ישראל לו כשנתנם וכטלם פגמם אם ואפילו כוכבים עוכר
 כדאיתא מכשול תתן לא עור לפני משום טעמא הדברים אלו וכל קילוס. בהן מלומר יניח

:זיין בלי וכל וכובעים והרבות שריונים לד.ן מוכרים אנו הטעם ומזה .עלן דמגנו לפרבאי אשי רב אמר להו דמזכנינן והאידנא (ו) :קונם פ׳ כנדרים
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של ליריד הולכין ישמעאל: ר' פרק והופאהא ירושלמי ונו׳. של וחליליין יד ו'י' כלל מיושיים דכריו אין א״א וכו׳ אחרה דרך יש אם אגל הראב״ד עוד וכתב י
שערוחיו ומעלה שערו וכוסב ופירשי׳י י״ג.) (דף פ״ק כרייהא וכו'. בזו והלך ונקרה שכתג מלשון,רבינו מדקדק ״(r שהוא עכ״ל.נראה חשד כאן שאין

מפני מוסר ומודה דאזיל למימר ואיכא להם הוא שכבוד ואע״פ למהום שלהם לערכאוח מיושבים דבריו אין כהג ולפיכך בזו ילך לא לכההלה אבל גזו שהלך מקרה גשקרה דדוקא
עכ״ל. העוררין מן לר.ציל אוהו שמסייעין עדים לו יהיו כך שמהוך מידם כמציל שהוא בשקרה דדוקא לומר ונקרה ולאכהב לכהחלה שמוהר כן סבר רבינו שגם אומר ואני וכו׳.

 דמלהא אורמא אלא לכהמלה ולא שרי מקרה
 עבודה בה שיש עיר הרמ״ך כתב :נקע

 משמע י״ג.] [שם דגנמ׳ הימה וכו׳. כוכבים
 ולכאורה מוהר עמהם ולהס לשאה דאפילו
 מקום לאוהו מיוחדה דהדרך היכא 'משמע
 לשאה שרי דלא לה חוצה אפילו ללכה אסור
 בזה מ״מ לשם והלך דעגר היכא אלא ולהה

 פירש״י וכן עמהם ולחה לשאה שמוהר ספק אין
עכ״ל: הגמרא, מעיקר נראה וכן

 אוהה בה שיש עד וכו׳ עם לבמה אסור יא
 ומ״ש .ע״ז) (דף שם משנה .כיפה

 י״ע:) דף (שם סשוע מוהר. שכרו בנה ואם
:בגמרא

 (שם משנה וכו׳. עכו״ם בה שיש עיר יבל
וכו׳. עכו״ם של חנויות :י״ב) דף

ישמעאל: ר׳ פרק ובהוספהא בירושלמי
 מ״ד) (דף השולח בפ׳ ביהווכו׳. המוכר יג

 אסורים דמיו לכוהי ביהו המוכר
 יכולים בעליו ואין ישראל של ביתו שאנס וכוהי

 מוהר בערכאות ולא ישראל בדיני לא להוציאו
 שהוא מפני בערכאוה ומעלה וכוהב דמיו ליעול
 היינו לכוהי דמוכר רבינו ומפרש .מידם כמציל

 דמיו היו לא כן לא דאם כוכבים ■לעבודה
 ואם א״א הראב״ד כתב כדפירש״י: אסורים
 , מוהרים שיעבדוה קודם דמיו לו הקדימו
 ביהו מכר שאם לואר דהיינו ונראה עכ״ל.
 לעבודה הכוהי נשנה ואח״כ דמיו והקדים לכוהי

 הוצרך מה יודע איני הוא וא"כ מוהר כוכבים
 לעבודה דמוכר ועוד הוא פשוע שדבר להשמיענו

 שלא לכוהי מוכר ולא רבינו אמר כוכבים
 שיקדים צורך דמה ק״ל ועוד כוכבים, לעבודה

 עליו שזקפם כיון הקדימם לא אפילו רמיו
 אמר אפילו ומוהר אצלו חוב הם הרי במלוה

 דמיירי וצ״ל כוכבים. לעבודה הגיח הכוחי שנהן
 וקאמר כוכבים עבודה לצורך לכוהי כשמכרה

 שיתנו קודם בשעבדוה אלא דמים נאסרו דלא
 שעבדוה קודם דמים לו נחנו אם אבל דמיה לו

 קודם גמלוה עליו זקפם אם וה״ה מוחרים
:שנהנוה

וחלילין

 הראב״ד השגת
 אחרת דרך שם יש אם אכל *

 א״א . מוהר כזו והלך ונקרה
 שאם כלל מיושנים דבריו אין

 מוהר אהר למקום משם הולכים
 אהר למקום מתוכה לעכור

:חשד כאן שאין לכתחילה

הראביר השגת
' ביתו המוכר * ו  אסורין דמיו נ

 .המלח לים אותן ויוליך בהנאה
 קודם דמיו לו הקדימו ואם א׳א

:מותרין שיעכדוה

 אחרת דרך שם יש אם *אכל ״ מקום
א :בזו-מותר וחלך ונקרה  אםור“ י
 כיפה כוככים העוכדי עם ״ לכנות

 ואם כוככים עכודת כה שמעמידים
 כונה אכל מותר. שכרו וכנה עכר
 החצר או הטרקלין לכתחילה הוא
 עכודת כה שיש עיר יב ז הכיפה אותה כה שיש

 מעוטרות ושאינן מעוטרות חנויות כה והיו כוככים
 מפני שכתוכן מה ככל כהן ליהנות אםור המעוטרות

 מעוטרות ושאינן נתעטרו כוככים עכודת שכגלל שחזקתן
אח. מותרות  אםור כוככים עכודת של לחנויות כהנ
כוככים: עכודת שמהנה מפני לשכרן  כוככים לעכודת "כית *המוכר יג

 לים ויוליכם כהנאה אםורים דמיו
 שאנםו כוככים עוכרי אכל .המלח

 כו והעמידו כיתו ונזלו ישראל
 כערכאות ולשעלה וכותכ מותרין דמיו כוככים עכודת
 לםפוד אםור כוככים של^עוכדי וחלילין יד : שלהם

 מהן ולוקחין כוככים עכודת של'" ליריד הולכין .כהן
 וכרמים ושדות וכתים כגיותן ושפחות עכדים כהמה
 כמציל שהוא מפני שלהן כערכאות ומעלה וכותכ
 שאינו הכית מכעל כלוקח אמורים דכרים כמה .מידם
 מפני אםור התנר מן שם הלוקח אכל מכם נותן

 זה ונמצא כוככים״ לעכודת [ן]והמכם מכם נותן שהוא
 כהמה אם התגר מן ולקח עכר .כוככים עכודת מהנה

 כםות ואם . ולמטה הארכוכה מן פרסותיה מנשר לקח
לים יוליכם מתכות וכלי מעות לקח ירקכו. לקח וכלים
ו :מורידין ולא מעלים לא עכד לקח .המלח  משתה לכתו יאו לכנו שעשה כוככים עוכד ט
 וכמסיכת הואיל אסור שם הישראלמשלו ולשתות לאכול ואפילו מסעודתו. ליהנות אסור

 סעודה צרכי ולהכין לעסוק משיתחיל אצלו לאכול אסור ומאימתי .אכלו כוככים עוכדי
 הנישואין מחמת אחרת סעודה עשה ואם שלשיםיום. המשתה ימי ולאחר המשתה ימי וכל

 לך וקרא שנאמר הוא כוככים של עכודה מפני הזאת ההרחקה וכל .חדש עשר שנים עד אסור יום שלשים לאחר אפילו
ז :וגי וזנו לכניך מכנותיו ולקחת מזכחו ואכלת כן שמגדלת מפני כוככים עוכדת של כנה את תיניק י־לא ישראל כת [ח] ט

לעכודת
k ד עור ד .וסה מה וין6ל סמ׳ג ה :קנא סי' בעור עי׳ ד :קמ׳ע סי׳ עוי׳ד .מח צאוין סמ׳ג ג :שם בעור עי׳ ב :קמג סי׳ מ׳ :ק;׳ב סי׳ עוי׳

 אכוהב אלא קאי לא כמציל שהוא מפני וא״כ
 .וכו׳ בלוקה בד״א :שלהס בערכאוח ומעלה

 :אבא גר חייא דר׳ בריה אבא דר׳ מימרא שס
 :שס ברייתא .וכו׳ ולקח עבר
 שם .וכו׳ משתה שעשה כוכבים עובד טו

:ישמעאל דר׳ ברייתא ח׳.) (דף
 ומעיקרא שם .וכו׳ לאכול אסור ומאימתי

 באסינהי שערי רמו מכי אימה
 ,ימי וכל המשהה: ליום שכר לעשוח כלומר

 א״ל בין יומין הלהין כל שם וכו׳. המשהה
 ואילך מכאן אסור אמר לא ובין הילולא מהמת

 ליה אמר לא ואי אסור הילולא מחמת א״ל אי
 הילולא מהמה א״ל וכי .שרי הילולא מהמה

:שהא ירחי י״ב עד פפא רב אמר אימה עד
 בפרק משנה וכו׳. היניק לא ישראל בת טז

ישרא; בה כ״ו.) (דף מעמידין אין
 עובדה אבל כוכבים העובדת את הילד לא

 היניק לא ישראל בה ישראלי גת מילדת כוכבים
 כוכבים עובדת אפל כוכבים עובדה של בנה

 כלומר ברשוהה ישראל בס של בנה מינקת
 העובדת ברכוה לא אגל הישראלית בישות
 מפורש גגרייחא וגגמ׳ תהרגנו שמא כוכבים
 אס ישראל בה היניק ולא הילד שלא הפעם

 בן מגדלה או שמילדת מפני כוכבים העובדת
 בשכר.משום שמילדת ומ״ש : כוכבים עבודת
 אמרו ושם יוסף דרב מימרא שם . איבה

 היא פנויה דאי לא בשכר אפילו דמניקה
 היא איש אשת ואס לאינסוגי בעינא אמרה
 ושם גגראי באפי מזדהמנא קא לה אמרה
 לילד אסור בשכר אפילו דבשבת עוד אמרו
 ישראלית לה למימר דיכלה לאיפה למיחש וליכא

 מנפריהו דלא אחון עלה מחללין שפת דמינפרא
 כתפו לא למה ותמהני עלייכו מהללין לא שבת

:רבינו
ההולבין

 *אץ ורגינו פירש״י. *הורף זהו אמרת לעיר משם
מהו שאמר המשנה לשון לו שהוקשה מפני

לחם
ריו סויף כן  כן פי על אף נספרינו מ

:אנזד המפמעוה

 לפרש רצה ולא אסור לה הוכה ברישא אמר כבר והרי כן לומר אפשרי דאיך’ לשם לילך
 לשם ללכת דמהו פירש לכך העיר מבני אחד עם שם לספר ללכת שר״ל ז״ל כפירש״י

 באמצע ולוד לצפת מירושלים הולך הוא כלומר אחרת לעיר ללכת שם לעבור לומר רוצה
 שע"כ אלא לצפת לצאת אחר דרך שם שאין שבזמן ואמר כוכבים העבודת שם אשר הדרך

 יכול היה שלא הדרך מאותו נהנה נקרא שזה שאפשר מפני אסור ודאי אז בלוד שיעבור
 איס דלא כלום אינו כאן הלך מקרה ובדרך אחר דרך לו כשיש אגל אמר בדרך לעבור

 לזו אחר דרך שכשיש מעמו א״נ .האחרת בדרך ללכת יכול היה שהרי הנאה שום ליה
 האחר בדרך שילך שיאמרו כיכביס עבודת בו שיש בעיר שעובר יחשדוהו לא משם שיצא העיר
עבודת בה שיש בעיר עופר שפלוני ראו שיאמרו ובודאי ימשדוהו אמר דרך שם כשאין אבל

מיימוניות הגהות
 ומש״ה כוכבים לעבודת שהולך שיחשדוהו משום איסורא דהוי כפירש״י הטור °[כוזב
 מקום בכל שהולכת שיירא וכן מותר עיר ובן באבסנאי אלא אסרו שלא בירושלמי קאמר
 אם כוכבים העבודת לרחוב ילך לא בעיר הדר ישראל אפילו עמא3 דמהך הרשב״א וכתב
 כדאמר כוכביט עבודת לחצר ליכנם אסור נפש פקוח על ואפילו אחרים לשווקים פתוח אינו
 ,שתי לא אי מאית אי ואפילו וישתה ישחה לא כוכבים עבודת לפני מים המושך מעיין לגבי
 ופעמים כוכבים עבודת תשמישי ממנו ליקח כשהמכם דהיינו התרומה כספר פסק [ז] : ע״כ

 כוכבים עבודת לבנין ופשוט לך יהיה וכך כך אומר דבר לישראל מוכר כוכבים בד כשהע
 בזה אומר אם ואפילו מותר פשוט ועוד סתם אומר ואם מהנה שהרי ממנו ליקח ואסור

 מן הבריח [ואפילו“ :לעניים יתננו דשמא מותר שהוא להיות יכול אלוה פשוט ועוד הלשון
אינוקי למימר יוסף רב סבר [ח] קמ״ט!] סי׳ הבור כ״כ ממנה נהנה שהוא אסור המכס

בשכר

משנה
:נכון והראשון ,בלוד לעבור צריך לצפת ללכת פנים הל שעל .כוכבים

 ובסרהיו י״ב) (דף במשנה שם .וכו׳ חנויות בה והיו כוכבים עבודת בה שיש עיר יב
: למעלה

 דמיו כוכבים לעובד ביתו המוכר אמר מ״ד.) (דףהשולח בפ' וכו׳. ביהו המוכר יג
 בארן ביתו מוכר שהוא מפרש ז״ל ורש״י .כוכבים לעבודה שהוא ופירש״י אסורין

 וכו׳ דמיו לו הקדימו ואם אברהם אמר ובהשגות .חניה להם שנוהן כוכבים לעובדי ישראל
:זה רכל כלל ביאר לא ורבינו

: בגמרא שם נתבאר זה כל .וכו׳ ליריד הולכין יד
 מדקאמר הרב״י ודקדק ח׳.) (דף שם .וכו׳ לבנו משהה שעשה כוכבים עובד טו

 במסיבה אכלו דאם דמשמע וכו׳ כוכבים העובדי ובמסיבת הואיל רבינו
מוהר: עצמן בפני

ההולכין
עוז מגדל

ב ת ו אין ז׳ל הראנ׳ד כ רי אני :טכ׳ל ,משד כאן שאין וכו׳ כלל מיושנין מ  נהיישנה כשדעהי אומר ו
 אמש כדרך ובא נעיר לבא דרכים שני כשיש כי פשוע וזה שוין וזה זה מצאתי ז׳ל ר׳מ בדברי

ר :וכד׳ן בשיעתי בזה הארכתי וכבר נכנש הוא העיר לאותה לצאת כי לומר יש לתוכה  לבנות ואסו
כר ע״ז): אידיהן(דף לפני פרק הכל שמהנה. מפני עד מו  פ׳השולס המלח. לים עד כו׳ ביתו ה

ד) (דף ב :מ׳ ת  :עכ׳ל ,מותרין שיענדוה קודם דמיו את לו הקדימו ואם ז׳ל הראנ׳ד ב
 שפירשוה אלא גרסינן לכותי שלנו המדויקות ונגייהאות מיחניא השולס פ׳ זו ברייתא אומר ואני

מ של דרכו הקדמתי וכבר למאוחר מוקדם נין חלקו ולא כוכבים לעבודת  תורה משנה בחבור ז׳ל ר׳
 ;השולח פרק .בהן לספוד עד שאנסוהו כוכבים עובד אבל :כד׳ן התלמוד לשון שינה בלא
ת :י׳ג) דף (שם אידיהן לפני פ׳ .כו׳ בנותיו וזנו עד כוכבים עובדי של ליריד הולכין  ישראל ב

:כ׳ו) מעמידין(דף אין פרק .הפרק הוף עד תניק לא
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 אסור שלהם לחרשוח ההולכים כ״ם:) יף7( שם משנה .וכו׳ לחרפוה ההולטם יז

 שגו לא ע״א]ארשב״ל ונגמראנל״ג מוסרים והבאים עסהם ולחה מלשאס
 :לחזור דעהו אימא אסורים בזה זה קשורים אבל בזה זה קשורים שאין אלא
 שם ברייהא .וכו׳ מומר ישראל :דשמואל מימרא ל״ג) ל״ב: (שם .וט׳ ההולך ישראל

בין בהליכה בין למרפוח ההולך ישראל
:מומר בישראל ואוקמוה אסור בחזירה

 שם בריימא וכו׳. ליריד שהלך ישראל 'ח
 דעכו״ם משום הפעם שם ואמרו

 אימא אי ישראל זבין גלימא זבין חמרא אימור
 אמרינן אלא ליה מזבץ הוה לדידן הכא דה״ל

 וכתב .בהדיה איכא עכו״ם ודמי זבין עכו״ם
 אימור עכו״ם הכא דאמריק והא ז״ל הרי״ף
 דהא ליה צריכנא לא זבץ גלימא זבין חמרא

 דדמי [ס״ד.] הפועל אס השוכר בפרק אסיקגא
 :זה פעם רבינו כסב לכן מוסר עכו״ם ביד עכו״ם
 לא [ל״ב:] דבנמרא אע״פ וט׳ משאין זה ומפני

 אגנריק הכי אלא פעמא האי יהבינן
 מוהר בחזירה ומודה דאחי אסור בהליכה עכו״ם

 בה דאביק אסור בחזרה ישראל הוה דהוה מאי
בין בהליכה בין מומר וישראל ואזיל הדר מהדר

 שמילאלמדגו פעמא לההוא צריכין דלא הרי״ף שכסב כיון אבל אזיל. דודאי אסור בחזרה
:היא ישראל ביד דעכו״ם משום הני דכל דפעמא

כ״ו.) מעמידין(דף אין בפרק .וכו׳ ראה אם לפיכך :וט׳ בריס מרחין אין א פ״י
 האפיקורסין אבל ולאמורידין מעלין לא העכו״ם דר״י קמיה אבהו ר׳ הגי

:מעלין ולא מורידץ והמומרין והמסורות
דרפואה הוא פשוש .וכו׳ למד אהה מכאן

 בגמרא אמרו ובפירוש מעלין הייגו
 היה ואם וס״ש בשכר: אפילו להעלוסן דאסור
 שמילדס ישראליס מדין גלמד .׳וכו׳ מהם מתירא

 ■אפי׳ להעלותם שאמר שאמרו ואע״פ הגכריה אס
 הא משמע הואגה שיבקש אמרו שם הרי בשכר

 מהם המתירא סואגה לבקש יכול אימ אם
 ומדברי■ .אוהם שמרפאין וה״ה אותם מעלין
 אימ שאם משמע עכו׳׳ם זה בכל שהזכיר רביגו

 להעלוהו וכן בשכר לרפאתו מומר עט״ם
 שהרי הוא פשוע .וכו׳ סושב וגר ומ״ש :מהבור
 דגר ס״ה:) הפועל(דף את השוכר בפרק אמרו

להמיוהו: מצווה אחה מושב
פ׳ משגה .וכו׳ בסים להם מוכרין אין ג

לפגי

ת את תיילד ולא כוכבים לעבודת  אבל ״ עכו״ם מכרי
 מילדת עכו״ם והנכרית איבה משום בשכר היא מילדת

 שלא [י] כדי ברשותה [מ] בנה את ומניקה ישראל בת את
 ולתת לשאת אסור עכו״ם לתרפות ההולכין ין :תהרגנו

 בזה זה קשורין יהיו שלא והוא מותרין והבאים עמהן
 ההולך **ישראל .להזור דעתן שמא קשורין היו שאם

 שמא עמו ולתת לשאת מותר בהליכה עכו״ם לתרפות
 בין בהליכה בין מומר ישראל אסור. ובהזירה בו יהזור

 עכו״ם של ליריד שהלך יישראל יח :אסור בחזירה
 להן מכר עכו״ם שמא עמו ולתת לשאת אסור בחזירה

 עכו״ם וביד בהנאה אסורים ישראל ביד עכו״ם ודמי שם
 מן הבא עכו״ם עם ונותנין נושאין זה ומפני בהנאה מותרין

: בחזירתו ולא בהליכתו לא מומר ישראל עם ולא ההוא התרפות מן הבא ישראל עם ונותנין ואיןנושאין עכו״ם של התרפות

עשירי פרק
ץ א  יחזרו אלא ברית להם תכרות לא שנאמר עכו״ם לעבוד אותם ונניח שלום עמהן שנעשה עממיןכדי לשבעה ברית יכורתע א

יעלנו. לא בנהר טובע או אובד מהם ראה אם לפיכך .תחנם ולא שנאמר עליהם לרחם יואסור .יהרגו או מעבודתם
 דברים במה עמנומלחמה. עושה שאינו מפני אסור בזה וכיוצא לבור לדחפו או בידו לאבדו אבל יצילנו לא למות נטוי ראהו

 מצירים שהיו מפני שחת באר עד ולהורידן ביד לאבדן דין היה מישראל והאפיקורוסין המוסרים אבל עממין בשבעה אמורים
 מהן מתיירא היה ואם . בשכר אפילו עכו״ם לרפאות שאסור למד אתה מכאן ב י!'♦ מאחרי העם את ומסירין לישראל

ר. בחנם אבל בשכר מרפא איבה משום חושש שהיה או  אותו להחיותו'מרפאים מצווה ואתה הואיל תושב וגר אסו
 להם ומשכירין .שדות לא בתים.אבל להם מוכרין ובסוריא ישראל בארץ ושדות בתים להם מוכרין אין” ג בחנם♦

 משכירץ ובסוריא . שדות להם משכירין ואין . משלשה פחות שכונה ואין שכונה יעשו שלא ובלבד ישראל בארץ בתים
. בקרקע חנייה להם ונותן המעשרות מן מפקיעה שתים. בה שיש מפני בשדה החמירו מה ומפני . שדות להם

ומותר
:קנא סי׳ יו״ד סור .מח לאוין סמ״ג ה :קנג סי׳ יו״ד טור • סה סד לאוין סמ״ג ד :מז לאוין סמ״ג ג :שם יו״ד טור .מה לאוין סמ״ג ב :קמח סי' יו״ד טור א .

משנה לחם
פמ< מקום שהוא שמעיה הר״ר ופירש ל״ג.) כ״פ: שם(דף כו׳. לסרפות ההולכלן יז

שט זה וכל .למרחוק עכו״ם למעות פי׳ ז״ל ורש״י .החורף ביס כמו
 סגופס
:סב

למלך משנה
 (דף ח'כ מצוסיך גדרן דרשותיו נספר סמחנר הרב מ׳ש עיין (א׳ה .כו׳ בריס כורהין אץ א פ׳׳י

ג סימן החינוך על גנמוקיו וח׳ד ע׳ב) ס׳ז :יפ׳ש) ס׳
: שם גתבאר רבינו ®יי“

העכו״ם ביד עכו״ם דמי דאמר למאן דהיינו בהלכות כסב כבר זבין גלימא זבין חמרא אימור דעט״ם נועמא אמריק ל״ג.) (דף דשם אע״ג .וכו׳ וגוסנין נושאין זה ומפני יה
ובחזרה אסור בהליכה לחרפות ההולך העכו״ס דדין ודע .ז״ל רביגו דברי הם וכך מעמא האי צריכגא לא מותרין דמיהן עכו״ם ביד דעכו״ם לן קיימא אגן אבל אסורין
דבריו: מכלל מהבאר הוא וכן בגמרא שם מבואר ז״ל רבינו בדברי יפה גתבאר שלא ואע״פ מותר בחזרה בין בהליכה בין ליריד וההולך מותר

.עכו״ם לעבוד שלא ירצו לא אס יהרגו אלא שלום כורחין אין מלכים בהל׳ שנתבאר כמו עמהן מלחמה עושין ואנו תקיפה כשידינו איירי דזה נראה וכו׳. ברית כורתין אין א (|״י
 אין בפרק .וכו׳ והאפיקורוסין המוסרין אבל :מורידין ולא מעלין לא ולפיכך תקיפה ידינו ואין הזה בזמן היימ וכו׳ מעלין לא עכו״ם אדם ראה אם ומ״ש י

 שונה אני ליה אמר מעלין ולא מורידין היו והמסורות המינין אבל מורידין ולא מעלין לא דקה בהמה והרועים העכו״ם יוחנן דר׳ קמיה אבהו ר׳ תני אמרי כ״ו.) (דף מעמידין
קסבר .להכעיס נבלות אוכל במומר כאן לתאבון נבלות אוכל במומר כאן ליה ולישני והקשו .מומר מכאן סמי מורידין (מומר) אמרת ואת המומרים אס לרבות אחיך אבידס לכל

(ולא הוא מומר נמי להכעיס) אפילו אמר וחד (מין להכעיס אמר וחד מומר לתאבון אמר מד ורבינא אחא רב פליגי מומר איתמר אמר הכי ובחר הוא מין להכעיס נבלות אוכל
 מכאן סמי לא הוא מומר להכעיס נבלות אוכל דאמר למאן דאל״כ הוא אפיקורוס להכעיס נבלות דאוכל דס״ל לכאורה משמע מומרים כאן הזכיר מדלא ורבינו ע״כ. אפיקורוס),

 ז״ל רנינו כתב פ״ג חשובה שבהלכות תימה וזה ס״ל. אפיקורוס דכמאןדאמר משסע מומר הזכיר ומדלא לתאבון נבלות אוכל במומר וכאן להכעיס נבלות אוכל במומר דכאן מומר
 חמשה קודם שהזכיר האפיקורוסים עם הזכירו ולא המומרים עם מדהזכירו הוי מומר דלהכעיס אלמא להכעיס שיעשה והוא שם וסיים וכו׳ אמת לעבירה המומר המומרים הם שנים

 נבלות אוכל דאמר כמאן פסק דהוא דודאי י׳׳ל לזה מיהו .אדידיה מדידיה לרבינו וקשה עכו״ם עובד הוא אפיקורוס דאמר כמאן שם דפסק נראה א״כ וכו׳ אפיקורוסין נקראין
 בכלל למנותם חכמים הצריכו לא והמומרים והאפיקורוסיס המוסרין שם שכתב עדות מהלכות י״א פרק הוף שכתב מה על סמך מומר כאן הזכיר שלא ואע״פ הוא מומר להכעיס

 מעלין ולא מורידין ואלו לעוה״ב מלק לחסידיהם ויש מורידין ולא מעלין לא שהעכו״ם מהעכו״ם הס פחותים הכופרין המורדין אלו אבל ישראל רשעי אלא מנו שלא עדות פסולי
והוא הראשון במומר וסיים וכו׳ המומרים הם שנים תשובה בהלכות רבינו במ״ש לי קשה ואכהי .מעלין ולא שסורידין והמורדין המומרין שהזכיר הרי לעוה״ב. חלק להם ואין

שיעשה הוא1 כסב איך א״כ מומר דהוי לתאבון שכן דכל להכעיס מוסר אפילו אלא קאמר לא הוא מומר להכעיס מומר דאמר למאן אפילו הרי כן כסב דאיך להכעיס שיעשה
:וצ״ע מי מומר נמי לתאבון הא להכעיס

 שאמרו מה מפרש שמא צ״ל ע׳׳כ וט׳ המעשרות מן מפקיעה וט׳ שתים בו שיש מפני ומ״ש ופטקכר״י. כ״א:) (דף אידיהן לפני פ׳ שם .וכו׳ באייי ושדות בתים להם מוכרין אין נ
שהיה מה הפקעה חשובה מ״מ מעשר מיד להפקיע בא״י לעכו״ס קנין אין למ״ד אפילו דאתיא פתוס׳ שם שכתבו מפרשים יש כפירוש המעשר מן מפקיעה בגמרא

ז״ל מא שהרי אדידיה מדידיה לרבינו קשה בא״י לעט״ם קנין יש כמ״ד דאחיא שפירשו החום׳ כפירוש מפרש דאי מעשר ממנו מפריש שאינו זורעה ומא עט״ם ביד עתה
;שפירשתי כמו שכונסו ודאי אלא המעשר מן שמפקיעה כתב וכאן בא״י לעכו״ם קנין דאין פיה חממות בהלכות פסק

אף
עוז מגדל

ף מטרש וכן נסיסרי ופירשו הכהונ דנר מלא מקרא .יהרגו או עד כריח כורהין אין פ״י ט  נ
 פרק .נחנם אוהו מרפאין עד עליהן לרחם ואסור :ומלחמותיהן מלכים נהלכוה המכור

חגיה עד נחים להס מוכרין אין : תעשה כלא מן להם תתן לא ובירושלמי כ׳ו) מעמידין(דף אין
כקרקע

מיימוניות הגהות
 לה מותר טצטערה ובכך יתירה חלב לה יש היהודית אם ומיהא דאסור ומסיק שרי בשבר
 איבא דהתם בנך שמתעסקת ידועה במילדת ה׳מ הרשב׳א [בתב0 ן הנכרית בן להניק
 ובענין [ט] !ע״ב] איבה דליבא בשבר אפילו אסור בכו רגילה שאינה אשה אבל איבה

 ונכנס יוצא כעיר ישראל יש אס מותר בכית ישראל אין דאפילו התרומה כספר פסק זה
 ישראל בל הלכו אם אבל יחידי הנכרית עם להניחו אסור ואילך שכיבה מזמן כלילה לבד

 המינין מ־ן אכל הן טומחין בולן הקזה ולגבי מותר סבנה בו יש אפילו מומחה הוא ואם מותר סבנה בו שאין חולה מעבו׳ם ולהתרפאות [י] •• אסור בעיר המינקת ונשארה יו(<ייר1חמ
 ואין פלוני מאילן או ממעין מים קח סתם לו אמר אם אבל עבו״ם לפני שגדל האילן או עכו״ם של ממים ליקה שאומר עבו״ם וכן אסור הוא עכו״ם של לחש שאמר עבו״ם או

מתרפאיע בכל דאמר אהא שעה בל פרק התום׳ פירשו זה ובענין .תרומה ספר שרצים רפ״ח בירושלמי איתא וכן בעבו׳ם רפואה תלה דלא כיון מותר בעכו׳ם אם בי זה דבר סוצא
נ י״ג פרק הנפש שמירת בהלכות זה ענין כתב המחבר ורבינו . ע״ש אשירה מעצי חוץ


