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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
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 ונסוריא שדות צ״ל ואין בא״י בתים להם משכירין אין כ״א•) כ׳: אידיהן(דף לפני
 ר׳ דברי שדוח ומשכירין בתים מוכרים לארן ובקוצה שדוח לא אבל בתים להם משכירץ

 ובמ״ל שדות ומשכירין בתים מוכרים ובסוריא בתים להם משכירין בא״י אומר ר״י מאיר
יעשנה שלא ובלבד יוסף רב אמר כר״י הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר ואלו אלו מוכרין
 פתוח שכונה אין תנא שכונה וכמה שכונה

 וכו/ אמרו מה מפני ומ״ש : אדם בט משלשה
: בגמרא שם אמרו כך

 שם משנה .וכו׳ שהתירו במקום אם ד
 שאמרו במקום אף בגמרא ואמרו

 ואע״א מוגרי דלא דוכתא דאיכא מכלל להשכיר
 משנה מלכתוב רבינו נמנע לא כר״י שהלכה

 המשנה לשון לתפוס ורצה זה דין להשמיענו זו
 שהרי כר״מ הלכה דנימא למיתש ליכא דהא
 משכיר אבל ומ״ש :כר״י בסמוך פסק ז״ל הוא
 לבית שלא שאם כלומר אוצר. לעשותן להם

 להם משכירין אמרו במה א״כ אמרו דירה
 :אוצר היינו להם משכירין דהאי כתב לכך

 לעשותן בתים להם משכיר אבל הראב״ד כתב
 של אוצר יהא שלא ובלבד א״א אוצר

 כתב ורבינו .עכ״ל אסור' שכרו עשה ואם יין
 לעשותו יכול דאינו ופשיתא פירש ולא אוצר
 כדברי אסור שזה עשאו ואם נסך דיין אוצר

 שכבר זה לכתוב רבינו הוצרך ולא הראב״ד
 הנאת שכל אסורות מאכלות בהלכות נתבאר

 פירות להם מוכרין ואין : אסור נסך יין
 מוכרין אין י״נו:) (דף משנה וכו׳. ותבואה

 משיקצץ הוא מוכר אבל לקרקע במחובר להם
 ובגמרא לקון ע״מ לו הוא מוכר אומר ר״י
 לקוץ ע״מ אילן לו מוכר ת״ר כ׳:) דף (שם

 לו מוכר אין אומר ור״מ ר״י דברי וקוצן
 כר״מ פסק הרי״ף הרמ״ך וכתב קוצן. אלא

 דקי״ל ועוד כוותיה מתניתין דסתם משוס
 רבינו שפסק וי״ל .ע׳׳כ בגזרותיו כר״מ הלכה
 דמאן בגמרא בברייתא דמוכח משוס כר״י

 דסתס ואע״ג ר״מ היינו דר״י עליה דפליג
 מתני' כסתם הלכה בברייתא וממלוקת במתני׳

 כר׳יי דהלכה סבר דתלמודא דמוכח הכא שאני
 איבעיא התם אמרינן דהכי אליביה. בעיא דבעי

 מאי מעמא ההם מהו לשמוע ע״מ בהמה להו
 ולא קיימי ברשותיה דלאו יהודה רבי שרי
 דברשותיה כיון בהמה אבל להו משהי מצי

 .ל״ש דלמא או לה משהי קיימא כוכבים דעובד
 הביא למה הרי״ף על לי חמיהא הרא״ש וז״ל

 יהודה דר׳ אליביה שהיא בעיא הך בהלכותיו
 אליבא דתלמודא סחמא דמדבעי נראה והיה
 דקתני והא כוותיה הלכתא אלמא יסדה דרבי

במתני׳

 בדברי פליגי ור״מ יהודה דרבי אלא כר״מ הוא סחמא לאו משיקון הוא מוכר אבל במתני׳
 דקאמר ליה משמע דלא לקון עמו משיחנה הוא מותר אבל דבריו מפרש יהודה דרבי ח״ק
 אחר לו ימכרנו לא לקרקע מחובר שהיה בשביל וכי זה הוא חידוש דמה משיקצן ח׳׳ק

:עכ״ל כר״י בחבוריו פסק ז״ל והרמב׳׳ם ממש משיקצון בברייתא פירש מאיר ורבי שנקצן
ולא עד וכו׳ להם מוכרין אין מה ומפני

 הראב׳׳ד השגת
 לעשוהן גתים להם משכיר אגל‘

 יהיה שלא ונלכד א׳א . אוצר
 שכרו עשה ואם יין של אוצר

: אסור

עד
כ׳.) דף (שם ברייתא’ הכל . בנתינה

 בשבחן לספר דאסור דאע״ג בגמרא ומוכח
 להודות יכול נאה טכביס עובד ראה אס

 שככה ברוך או ה׳ מעשיך לבו מה ולומר
:בעולמו לו

 פ׳ בגימין ברייתא וכו׳. עניי מפרנסין ה
 ממחץ ואין הנזקין(דףס^א:):

 בשלומם ושואלין :[נ״ע:] שם משנה .וכו׳
 מפני בשלומם ושואלין (ס״א). שם משנה וכו׳.
 ראש ובטבד רפה בשפה והייע שלום דרכי
 אשמועינן עובא ואפ״ה בסמוך רבינו שכתב וכסו
 כזפלין ואין :ומודה אזיל דילמא חיישינן דלא
 שישנא בר דימי דרב מימרא [ס״ב] שם .וכו׳

 ביום שלא אפילו פירושו ולעולם דרב משמיה
 :שם ברייתא ראש. ובכובד עד יכנס לא וכו׳: חגו

 כתב .וכו׳ אמורים האלו הדברים כל אין ך
עראי ישיבת יושב ואפילו הראב״ד

 מפני לארץ בחוצה ושדות בתים להם למכור ומותר
 לבית לא להשכיר שהתירו במקום אף ד :ארצנו שאינה

 עבודת לתוכה מכנים שהוא מפני התירו [א] דירה
 אל תועבה תביא לא ונאמר כוכבים

 בתים להן משכיר *אבל .[ג] ביתך
 להן מוכרין ואין .אוצר ״ לעשותן

 במחובר בהן וכיוצא ותבואה פירות
 משיקוץ הוא מוכר אבל .לקרקע

 אץ מה ומפני וקוצץ. לקוץ מנת ״על לו מוכר או
 חנייה להם תתן לא תחנם ולא שנאמר להן מוכרין
 עראי ישיבת ישיבתן קרקע להם יהיה לא שאם בקרקע

א.  ״כמה לומר ואפילו בשבחן לספר אסור וכן הי
 בשבח שיספר וחומר קל בצורתו. זה כוכבים עובד נאה

 תחנם ולא שנאמר מדבריהם דבר שיחבב או מעשיו
 עמו להדבק שגורם מפני .בעיניך חן להם יהיה לא

 מתנת להם ליתן ואסור“ הרעים. ממעשיו וללמוד
 אשר לגר שנאמר תושב לגר הוא נותן אבל חנם

 ולא במכירה לנכרי מכור או ואכלה תתננה בשעריך
 ישראל עניי עם כוכבים עובדי עניי מפרנסים ה :בנתינה

 כוכבים עובדי עניי בידי ממחין ואין שלום. דרכי מפני
 בשלומם ושואלים שלום. דרכי מפני ופאה שכחה בלקט
 להן כופלין ואין שלום. דרכי מפני חגם ביום ואפילו
 ביום כוכבים עובד של לביתו יכנם ולא .לעולם שלום

 בשפה שלום לו נותן בשוק =מצאו .שלום לו לתת חנו
 אמורים האלו הדברים כל אין ו :ראש ובכובד רפה
 שיד או כוכבים העובדי לבין ישראל שגלו בזמן אלא

 תקיפה ישראל שיד בזמן אבל ישראל על תקיפה עכו״ם
 עובדי להניח לנו אסור עליהם

 ישיבת יושב *ואפילו .בינינו כוכבים
 למקום ממקום עובר או עראי

 עד אלא בארצנו יעבור לא בסחורה
שנצטוו מצות שבע עליו שיקבל

 זה הרי מצות שבע עליו קבל ואם .שעה לפי האפילו בארצך ישבו לא שנאמר נח בני
שב. גר השגחוהראב״ד נוהג שהיובל בזמן אלא תושב גר מקבלין ואין תו

ד. צדק גר אלא מקנלין אין היובל ?זמן שלא *אכל I בלבד צדק גר ,אלא מקבלי[ אי[ היובל בזמן שלא *אבל לנ : pfio נישינת לו משוה איני א״א ב

m אין :מע מז לאוץ ו׳< כהראנ׳ד כסג הסמ׳ג ג :קמה סי׳ ״ד1י טר ב :שם יז׳ד פטר «י׳

 העברה ולא וט׳ מצאנו לא זאת א״א .וכו׳
 משום דשעמא דכיון ליה משמע ורבינו .עכ״ל

 או עראי בישיבת אפילו לי אותך יחמיאו פן
 הילכך להכי למיחש איכא למקום ממקום בעובר

 אפילו בהו דכתיבא דישיבה לומר כרמך על
 לשאר ילפינן אומות ומשבע קאסר דהו כל

פןיחפיאו: שייך נמי ב« דהא כוכבים עובדי
 פרק בערכין וכו׳. מושב גר מקבלין ואין

 אבל הראב״ד כתב :כ״ט) (דף המקדיש
 לו משוה איני א״א וכו׳. היובל בזמן שלא

 שאין שאע״פ לומר העמו • עכ״ל הארן בישיבת
 אם נוהג היובל שאין בזמן תושב גר מקבלין

 מישיבת אוחו ימנעו למה מצות שבע קבל
 ולדעת .יחמיאו פן ביה למיחש ליכא הא הארן
 קיבל מעצמו שאם ה״נ דאין לומר נראה רבינו
 מישיבת אותו מונעין שאין מצות שבע עליו

 מקבלין דין בית שאין אלא לומר בא ולא הארן
 י״ד בפרק נתבאר חושב גר ודין :אוחו

 מהלכות שביעי ופרק ביאה איסורי מהלכות
הבחירה: בית הראב״ד השגת

אין או טאי ישינס יושב *ואפילו
בסחורה למקום ממקום טגר

טלם שמענו ולא מצאנו לא זאת א׳א .נארצע יעגור לא  אומוס ׳0 מביא שהוא והפסוק מ
א דו ואפילו מ :הפגרה ולא נהו כסיג ישיגה לדג

משגה לחם
 דוכתא דאיכא מכלל בגמרא ואמרו כ״א.) (דף שם משנה וכו׳. שהתירו במקום אה ד

 קשה וא״כ .ע״כ מוגרי דוכחא בכל יוסי לר׳ דאי כר״מ וסתמא מוגרי דלא י
 מורהכר״מ. שהוא זה לשון כתב איך יוסי כר׳ פסק דהוא דכיון רבינו על לכאורה
והתיר שדות להשכיר אסור שבארן שמפני וה״ק יוסי לר׳ זה לשון גם לפרש דיש ונראה

למלך משנה
ם עונדי להניח לנו אסור ו  הרב גרגרי עיין (א׳ה .גארצך ישגו לא שנאמר כי׳ פינינו כונני

ך ז׳ל המחפר ר ף מצוסין מ ד ) ג ד ע׳ג) ס׳ז ח׳  סימן משפמים (פ׳ החינוך על ננמוקי וח׳
;יע׳ש צ׳ד)

עכו״ם
 המשגה לשון תפס ולכך יוסי כר׳ בפירוא פסק שהואז״ל בדבריו שנמעה רבינו משש ולא דירה לביס אלא התירו לא הבתים דהיינו שהתירו בדבר אף קאמר והכא בתים להשכיר

בדבריו ממעינן לא מרווח יומר האחר שפירוש ואע״ס כך היה טנחו רבינו אבל יותר מרווח כר״מ שהוא האחר שפירוש מפני כך המשנה בלשון לפרש רצה לא שבגמרא אע״פ
:כ׳) (דף שם .וכו׳ לספר אסור וכן :כר״י ופסק י״מ) שם(דף וט׳. פימת להן מוכרין ואין :כדפרישית

:ס״א) הנזקין(דף פרק בגימין .וכו׳ עניי מפרנסים ה

מיימוניות הגהות
 שדוישראנ• גבית אלא אסור אין התורה דמן אר״י מלהשביר נזהרין אין שאנו מה א]1

 פרק נדאיתא מזוזה גבי כמו ביתך אל תועבה תניא לא קרא אמר ושם שם דר עצמו
 אלא גזור לא ורבנן מדרבנן אלא אסור אין בתים שאר להם להשכיר אבל התכלת

 הירושלמי מן ראיה בהן חיים רבינו הביא וכן ,גזור לא לארץ בחוצה אבל ישראל בארץ
 אפילו לו מוכרין למכור שנהגו מקום הא עד בו׳ להשכיר שאמר במקום אה דאמר
 אסירא ליצנותא כל אומר עומד המגילה את הקורא בשילהי [נ] :התרומה ספר , דירה לבית

 לדירה אן* להשכיר נהגו והאידנא קנ׳׳א סי׳ הטור °[לשון ז ע״ב כוכבים דעבודת מליצנותא בר
 אלא אסר אלפס [רב ° הסמ״גן] כתב וכן בבתיהם כוכבים עבודת להכניס נוהגין עזאין
הבורא של בשבחו מבוין [אם ° כהרמב״ם:] פסק והרא׳ש תחילה אותם קצץ א״ב

יתברך
: השולח פ׳ .תושג גר עד טקנל עד וצ׳ע: זה מהו יודע ואיני :עכ׳ל הפניה ולא וכו׳ מצאע לא זאת ז״ל הראנ׳ד כתב : נטעה נארצך. עד האלו הדגיים כל אין ס׳ג): (דף הנזקין פ׳ סוף

:המקדיש סוף .הפק סוף עד תושג גר מקנלין אין

אין
עוז מנדל

. ע ק ק ק ג ר כ״ב): כ״א (דף אידיהן לטי ה ת מו  פרי, אוצר. לעשותן עד כתים להם למכור ו
ב :י״ע) אידיהן(דף לפני ת ר שכרו עשה ואה יין של אוצר יהא שלא ונלכד ז״ל הראנ׳ד כ ט  א

אני :עכ׳ל יי כי אומר ו ס כאחי שניהם דנ י נ  מפורש ז׳ל ר'מ שכתג מה ט שוים ושניהם ט
 כמנהגו סתם כתנ כן ועל שנתוכו ולאוצרות לפונדי,אות משכירים אכל דגרסינן ובתוספתא כירושלמי

ה משנה בחכור ר ר אכל ט ט סן יין שכר אי  החמור את השוכר דסנן השוכר ס׳ היא שלימה משנה נ
ם שאר או נית לי מה ממור לי ומה אסור שכרו יין עליו להניא רי מ גם ינ '  נהל' כתנו ז״ל י

 :כ׳) י״ע אידיהן(דף לפני. ס׳ .היא עראי ישינת עד כו׳ פירות להן מונרין ואין : אסורות מאכלות
כן ט אסור ו ס ר :אידיהן לפני ום׳ כערכין יש ם׳ .הרעים ממעשיהם עד וכו׳ כשנתן ל  כו׳ ואסו
ס :כ׳) אידיהן;דף לטי סרק .כנתינה ולא פד סי  (דף הנזקין פ׳ .שלום דרכי מפני עד וכו׳ מסדנ

אין :ס׳א) ט יכנס ולא :כירושלמי אידיהן לפני סרק .שלום להם ספלים ו ד עד לני .ראש וננונ
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אין (ןי״א  ומשמע . מוס אמרי ארשת גסארא דאיחא מ״כ . במוקומוכו׳ הולכין א.
וכו׳ כוכבים העונדי במוקות אץהולכין כלל דרך בסמלה כסב דרבינו

 לא מ״ש לפרש להם המיוחד במלבוש ילבש לא .מפרש והדר העמיס מן אסכם ואבדיל עד
 מקומוס יב<ה ולא .בשערו ולא שכסוב מה לפרש וכו׳ ראשו ציציה יגדל לא במלבוש.

 במלבושים ילבש ולא : בהם וכיוצא מ״ש לפרש
 דאיהא פ"מ סימן קולון מהר״י כחי .וכו'

 אף בארגמן ויוצאין הואיל סאמר שלא בספרא
 בקילוסין ויוצאין הואיל וכו׳ בארגמן יוצא אני
 רבינו נסכוון שלא ז״׳ל הוא וכהב .וכו׳ אני אף

 ופירשו להם המיוחד מלבוש אלא לאסור
 ד״א מפני או צניעוח משוס ממנו הישראלים

 ופירשו פריצוח מפני להם שנהיימד שכיון
כשלובשים אז יהדוחן מפני ממנו הישראלים

עשר אחד פרק

הראב״ד השגת
 כמין מקומות יכנה *־ולא

 יודע איני א״א .עכו״ס היכלות
 יעשה שלא יאמר אס זה מהו
 עושים שהן כמו צורות בהם

 סימן תמניס שם יעשה שלא או
 כדרך הרכים את נו לקנן

:עושים שהם

ן א מדמין ולא העובדי'כוכבים בחקות הולכץ“ אי
בהן וכיוצא בשער ולא במלבוש לא להן ’
ובחקותיהם ונאמר .הגוים בחקות תלכו ולא שנאמר

הכל .אחריהם תנקש פן לך השמר ונאמר תלכו. לא
יהיה אלא . להן ידמה שלא מזהיר הוא אחד בענץ אמריהס להם'ונמשך כמודה נראה הישר^ים

 מעשיו ובשאר במלבושו מהן'וידוע מובדל הישראל ״ ייר על להם המיוחד מלבוש כשאינו אבל
. כוכבים העובדי מן להשסנוס חייב הישראל אץ . . - ״ י ״,. .J  V.״,
̂ך נ״ל .וכו׳ יגדל ולא :ועיקר כלל . ובדעו. במדעו מהן מובדל שהוא כמו צלזך ש ו הוא וכן ג

 במלבוש ילבש לא [א] .העמים מן אתכם ואבדיל אומר י
.ראשם ציצית כמו ראשו ציצית יגדל ולא .להן המיוחד

 שהן כמו באמצע השער ויניח הצדדין מן יגלח ולא
 מכנגד השער יגלח ולא [כ]בלורית. הנקרא וזה עושין

 מלאחריו הפרע ויניח לאזן מאזן פניו
 מקומות יבנה הן.*ולא שעושין כדרך
 שיכנסו כדי עכו״ם של היכלות כבנין

 וכל . עושין שהן כמו רבים בהן
לוקה: בהן וכיוצא מאלו אחת העושה

 מישראל מסתפר שהיה עכו״ם ב
 שלש קרוב לבלוריתו שהגיע כיון

 קרוב [ג] שהיה ישראל ג ♦ ידו את שומט רוח לכל אצבעות
 שלא לפי גנאי לו והיה מלכיהם לפני לישב וצריך ולמלכות

 כנגד ולגלח במלבושיהן ללבוש מותר זה הרי להן ידמה
 שנאמר כעכו״ם מנחשין ̂אין ד ג עושין שהן כדרך פניו
 הואיל שאומרים אלו כגון הנחש הוא כיצד .תנחשו לא

 למקום הולך איני מידי מקלי נפל או מפי פתי ונפלה
 ועבר הואיל . נעשים חפציי אין אלך שאם היום פלוני
 אצא שאם היום ביתי מפתח יוצא איני מימיני .שועל

 העוף צפצוף ששומעים אלו וכן .רמאי אדם יפגעני
 פלוני דבר לעשות טוב כך. יהיה ולא כך יהיה ואומרים

 תרנגול שחוט שאומרים אלו וכן פלוני. דבר לעשות ורע
 תרנגולת שחוט .ערבית שקרא זה
 המשים "=וכן תרנגול. כמו שקראה זו

 כך לי יארע אם לעצמו סימנים
 לא ואם פלוני דבר אעשה וכך

 עבד כאליעזר לאאעשה, לי יארע
 בדברים כיוצא כל וכן .אברהם

 מעשה העושה וכל אסור הכל האלו
:לוקה אלו מדברים דבר מפני

מי

 רהשם ציציח כמו ראשו ציציס יגדל ולא לגרום
 ציציס יגדל לא מפרש והדר וחני וכו׳ יגלה ולא

 מנינים משני באחד כיצד והא וכו׳ ראשו
 ולא וכו׳ הצדדים מן יגלח לא עושים שהם
 בלוריח לגדל ; אסור ומ״ש .וכו׳ השפר יגלח

 רבינו וכהבה [כ"מ.] מעמידין אין בפ׳ מדחני׳
 מישראל מסהפר שהיה כוכבים עובד בסמוך

 רוח לכל אצבעוס שלש לבלוריתו שהגיע כיון
 כוכבים עבודת דלשם משוס. וכיעמא ידו שומע

 בה: להם להדמות הישראל אסור מגדלה הוא
 בב״ק וכו׳. פניו מכנגד השער יגלח ולא ומ״ש
 עגלה פרק ובסוסה פ״ג.) (דף מרובה פ׳ סוף

 ה״ז קומי המספר תניא מ״פ:) (דף ערופה
 לצד קומי מספר רבינו ומפרש האמורי. מדרכי
 רש״י פירשו וכן מאמריו הפרע ומגיח הפנים

וכו׳; מקומות יבנה ולא : והערוך
 א״א וכו׳ מקומות יבנה ולא הראב״ד כתב

 שהם כמו וכו׳ זה הוא מה ידעתי לא
 יבנה שלא לומר דהיינו ונ״ל .עכ״ל עושים

מאלו אחד העושה וכל :היכלות אותם כסבנית
והיאךשבכללות'לחו הוי והא וא״ת לוקה

 לא כגון היינו שבכללות דלאו וי״ל .עליו לוקים
 לא שונים עניניס כולל שהוא הדס על תאכלו
 אכילת תאכלו לא נפש שתהרגו ביום תאכלו

 עבודות שכולל תעבדם לא וכגון ומורה סורר בן
 כל אבל חייב ושאינו סקילה עליהם שחייב

 אמד משם אסורים כלס זה בלאו הנכללים
 ועונשן כוכבים העובדי במקות הולך דהיינו

 הנזכר לכל תלמוד ומכאן .מלקות דהיינו שוה
 נכללים רבים שאיסורים גזה כיוצא זה בפרק

עליהם: ולוקים אמד משם אחד בלאו
.וכו׳ מסתפר שהיה כוכבים
 (דף מעמידין אין פרק ברייתא

 כיון מישראל המסתפר כוכבים עובד כ״ע.)
 רב- אמר וכמה ידו אח שומע לבלוריתו שהגיע
 אצבעות שלש אהבה בר אדא רב אמר מלכיה

:רוח לכל
 בסוף .וכו׳ למלכוח קרוב שהיה ישראל נ

עגלה ובת׳ פ״ג) (ב״ק מרובה פ׳

עובד ב

הראב״ד השגת
 אס סימניס לעצמו המשים *וכן
. וכך כן לו יארע כו׳  !ה א״א ו
 מוהר זה דכי שהרי גדול שכוש

 הלשון העעהו ואולי הוא ומוהר
 כאליעזר שאינו נחש כל שראה
 הגר והוא נחש אינו ויונהן

 היא ולא נאמר איסור שלענין
 ואיך לסמוך ראוי אינו ה״ק אלא
 עכייה כמוהס צדיקיס על חשג

 מפי,י הוו אינהו הוו ואי זו
לאפיה: דנורא פולסי

:קעע סי׳ יו״ד עור .נא לאוין המ״ג ג :כג העניה ג :קעה סי׳ יו׳ד עור .נ לאוין סמ׳ג א

 כיון וא״ת מכיריםמותו. היו דא״כ ישראל כשל מלבושיו שלאהיו ודאי ישראל את הציל
 הורה איסור להתיר חכמים ביד כח היה היאך מאלו אחד כל על שלוקה רבינו שכתב

 המלכים לפני עומדים וכשישראלים דשרו הוא ישראל הצלת משום לומר ויש .המלכות לקרובי
מבעהים דהוו הוה ישראל הצלח נמי לדוד שהיו ילדים ס׳ והני ישראל את מצילים הם

 דבר פרמה לא שהתורה אינמי אסהאויבים.
 ומסרה תלכו לא ובחקותיהם אמרה אלא

 על לגזור שאין ראו והם לחכמים הדבר
:למלכות הקרובים

 מיתוס ד׳ פ׳ סנהדרין .הנמש הוא כיצד ד
 האומר זה מנמש ת״ר ס״ו) (ס״ה

 בנו מידו לו נפלה מקלו או מפיו נפלה פחו
 הפסיקו צבי לו קורא עורב מאחוריו לו קורא
 נקנו ורבינו שועלמשמאלו. מימינו נחש בדרך
 מש ולא בעלמא לדוגמא מנייהו וחלהא תרי

 ששומעים וכן'אלו שכתב ומה .כלס את למנוח
 תנחשו לא ה״ר שם זה גס .וכו׳ העוף צפצוף
:ובדגים ובעופות בחולדה המנחשים אלו כגון
 בשבת ברייתא וכו׳. שמופ שאומרים אלו וכן

 ופירוש .יוצאה אשה במה ס״פ ס״ז) (דף
 משאר יותר איחר רש״י כתוב ערבית שקרא
̂.שקרא ולי חביריו  כתב עכ״ל. כעורב, נראה
 דמותר אמרינן שבס דבמסכת סימה הרמ״ך

 האמורי דרכי משום בו ואין לכחהלה לשומפה
 דידן דבנוסחי לו נזדמן מוניעה וספר .עכ״ל

:רש״י דברי הס וכך רבינו כדברי כתוב
 הנשה גיד בפרק .לעצמו סימנים המשים וכן

 שאינו נמש כל רב אמר צ״ה:) (חולין
 אינו שאול בן וכיונהן אברהם עבד כאליעזר

 גדול שיבוש זה א״א הראב״ד וכתב :נמש
:ענ״ל ,לאפיה דנורא פולסי מפקי וכו׳
 נח לבני אסור שהניחוש ז׳׳ל מדבריו נראה

 היה נח בן אברהם עבד אליעזר דהא
 לבן אפילו לנחש אסור והלא כתבו ההגהות גם
 ארבע בפ׳ דאמר למאן דהיינו אומר ואני .נח

 לפום אבל הכישוף על מוזהר נח דבן מיתות
 שבע דעלמא סוגיין דהא הכי קיי״ל לא קושפא
מהל׳ בפ״ע רבינו וכ״כ נח בני שנצפוו מצוות

 הזכירו לא רבינו שאול בן יונתן ולענין .מלכים
 שהיה את״ל ואפילו בגירסהו היה שלא ואפשר

 המאמר מפרש ז״ל' שהוא לומר אפשר בגירסהו
 כל וה״ק דיונהן הא לן תקשי דלא באופן

 אליעזר שסמכו כמו עליו סומך ואינו המנחש
 דשל דמו לא ומיהו סימניהם. על ויהונתן
 הצמידים נתן שמיד נחוש הוה ודאי אליעזר

 ביה ליס ולדידיה את מי בת ששאל קודם
 יש שאול בן יונתן אבל , היה נח דגן איסור

 היה גמור דצדיק ניחוש הוה דלא לומר לנו
 היינו זה סימן שעשה ומה מנחש היה לא דמסהמא

 ומכל עולה היה נמי ובלא״ה נערו לזרז כדי
 וסמך שהשיגוהו התשובה על סמך הרי מקום
 שהוא וכיון מוכח הכי דקרא דפשפיה בכך
 לכתוב רבינו רצה לא נתכוון לניחוש לא עצמו

 הנפה גיד בפ׳ כתב והר״ן שאול. בן וכיונחן
וכן הרמב״ם כסב וכו׳ כאליעזר שאינו נחש כל

 התירו ראובן גר אבפולס מ״נו) ערופה(סופה
 ומשם היה ; למלכות שקרוב מפני קוימי לספר לו

ועוד .הוא וכ״ש המלגושין להתיר רבינו למד
כן [י״ז.]וע״י במעילה כדאיחא יהודי שהוא מתנכר היה ראובן אגפולסבר דאי דאשכמן

הציל
למלך משנה

 את שונזט רוח לכל אצנעות שלש קיוג שהגיע'לגלוייתו כיין מישראל מסתפר שהיה עכו׳ם ב £י״א
ה א׳ דו( :מלכים) ה׳ המחנר הרג בדכרי מיץ י

לפיבך

̂ו וכו׳ אכל לא דרב שם ואמרו וכו' לגו מבא יומא לאנפאי קאתי מברא אמר לאפיה אתי דקא מברא חזי מתניה חנין רב לבי אזיל ד,א איעליס לא הא איעלומי משום אי מ״מ ושא

 עבד אליעזר כגון וכו׳ סימנים לעצמו המשים
 הראב׳׳ד עליו וכתב .אפור הכל כו' אברהם

 תמוהים הר״אב״ד ודברי וכו׳ הוא גדול שבוש זה
 איסור שלענין בגמרא מפורש שהרי בעיני
 שהצדיקים שא״א הירון צריך הדבר ומ״מ נאמר.

מעשיו את התולה הוא הורה שאסרה שהנחש דברים של גחירוצן נ״ל וכך מנחשים. יהיו הללו
בסימן

משנה לחם
 ;קע״ח סימן דעה ביורה יפה הרב״י ביאר זה כל וכו׳. הולכין אין א פי״א

 ס״ה בסנהדרין(דף מיתות ד׳ פ׳ ברייתא .וכו׳ פתי ונפלה הואיל וכו׳ מנחשים אין ך
הוה רב שם צ״ה:)אמרו הנשה(דף גיד פרק וכו׳. סימנין המשים וכן ס״ו);

אלא
מיימוניות הגהות עוז מנדל

א ״  נאות אות מוזכר והוא הכתוגיס נפשפי מונן זה כל . העמים מן עד כו׳ נחל,ות הולכין אין פי
:פ״ו דשנת ונתוספתא א׳) נכרי(צפניה מלטש הלונשים כל על ופקדתי הנניאים ונדנרי נספרי

א א :נמקומו וענין דנר כל מוזכר שם גם נפפרי . עושין שהן כדרך עד נמנינוש ילנש ל  יננה ול
ב לוקה: עד מקומות ת אני :עכ׳ל עושין שהן כדרך זה מהו יודע איני ז׳ל הראכ׳ד כ  כי אומר ו

 ידעתי ■לא ואנכי לו היתה נקנלה או מצאן שעכ׳פ לי אומר ולני .וצורותן כדמותן כדירתן כוכנים העונדי כהקות יעשה לא כך כו׳ היכל תננית נית אדם יעשה לא פגים לענין שאמרו כדרך רמז׳ל דעת
 כז׳ מנחשין אין :ונתענית מ״ע) (דך הוטה מסכת םון־ .עושין שהן עד כו׳ למלכות קרונ שהיה ישראל :כ׳ט) מעמידין(דך אין פרק .ידו עד וכו׳ מסתפר שהיה מי : ראש להקל אין קדוש מפי ויצא והואיל

 סימנית המשים וכן :ונספרי ותוספתא ס״ז) (דך אשה נמה פרק .תרנגול כמו עד צפצוך ששומעין אלו ובן :נתוספתא דשנת קמא ונפרק וספרי וספרא ס״ה) (דך מיתות ארנע פרק .רמאי יפגענו עד
ב :צ׳ה) (דך גידהנשה פרק .לוקה עד לעצמו ת אני :עכ׳ל לאפיה דנורא פולסא מפקי יכו׳ זה,שנוש-גדול ז׳ל הדאנ׳ד כ ר כל צ׳ה) הנשה(דך גיד פ׳ שתירצו ז׳ל התוספות נעלי שרנותינו אומר ו דנ

הקשה

 להוסיף שאין הרא״ם נתב [א] ;שש] הטור םותר״לשון כזו נאד. כריה שברא יתברך
 ג נוכביס העוברי מוזקות שהוא בידם קבלה שהיתה חכמים שמנו מה על מסברא

ראובן בן אבטולום סוטה בשילהי [ג] : בלורית פי׳ סוטה בשילהי פירש״י ובן [נ]
התירו


