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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
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הרמב״ם שאף ואאשר הללו שדברים דעתי זהו .יצליח שלא למוש שיש מדאי יוחר לצאח לו אין או מידו לו נפלה פתו כגון נזק או לדבר הועלת גורם שיהא נותנת הסברא שאין בסימן
אליעזר שעשה כמו לגמרי מעשיו עליו ותולה אשור בדבר סימנים שהמשים נתנוון לכך בדבר סימנים הלוקח אבל האמורי מדרכי הס בהן וכיוצא שאלו בדרך לו הפסיק צבי

:עכ״ל ,מותר בדבר הס כך העולם עסקי שכל נחש זה אין נזקו או הדבר תועלת מורים שהם מכרעת שהסברא
הימק ביס אומר רשב״א תניא .צ״ה:) חולין(דף שם .וכו׳ זו דירה שאמר מי ה של מנהגו אלא נחש זה אין אצא לאו ואם לדרך אצא לא גשמים ירדו אס האומר שהרי
̂בזה ויהונתן ואליעזר עולם  מעשיהם הלו בכיוצא

 ליצחק אשה מזווגין היו שלא היה יודע שאליעזר
 שאם לעצמו סימן לקח לפיכך לו הוגנת אלא
 עד במדוהיה ושלימה במעשיה נאה כך כל תהא

 השיבהו מיס מעע נא הגמיאיני לה שכשיאמר
 היא אותה אשקה גמליך גס נדיבה ברוח

 שבקש יהונתן וכן ליצחק. השמים מן שהזמינו
 בלבד כליו ונושא הוא פלשתים במחנה להכות

 אלינו עלו אליו יאמרו שאם זה סימן לקח
 בו ובכיוצא ממארב יראים שהם נראה יהא
 יפגעו כליו ונושא שהוא בגבורתו יונתן ביטח
 פלשה או ששנים עולם של מנהגו שכן בהם

 ואס המופהדים מן הרבה יניסו לב אבירי
 מדבריהם יראה אליכם הגיענו עד דומו יאמרו
 ראוי היה לא בזה ובכיוצא מתפהדים שאינם

 בזה כיוצא וכל לסכנה עצמו שימסור ליהונתן
 בגמרא לה מייתי וכי הוא. עולם של מנהגו
 מהדברים שהוא נמש שכל ה״ק איסור לענין

 כל בהן מכרעת הסברא שאין תורה שאסרה
 אלו שעשו כמו ממש מעשיו על סומך שאינו

 אסור ואיט נמש אינו מוסר בדבר השנים'
 ורב > האסורים הנחשים מדרכי שהוא אע״פ

 אי אמר לא שהרי במברא מעשיו תלה לא
 איזיל לא לא ואי איזיל לאפאי אתי מברא

 יומא אמר לאפיה דאתי מברא חזי דכי אלא
 מההוא אכיל לא אמאי שכן וכיון ̂לגו טבא

 בדיק יוחנן רבי והא לך קשיא ואי בישראל
 בעי דהא בו מעשיו תולה שהיה ונראה בינוקא
 ושמואל א״ל וכי שמואל אפי לאקבולי למיזל

 תינוק של שעניינו י״ל ,הלך ולא נמנע מת
 היא קטנה נבואה כעין אלא הנחש מצדדי אינו

 נבואה ניתנה [י״ב:] דב״ב בפ״ק כדאמרינן
 במברא בדיק רב אמרינן כי זה ולפי .לתינוקות

לוקח שהיה אלא עליה מעשיו תולה שיהא לא

הראב״ד השגת
 מויזר בהן וכיוצא אלו *כל

 נמנע ולא מעשיו כיון ולא הואיל
 סימן זה עשה אלא מלעשות

 זה הרי היה שכנר לדכר לעצמו
 שאמרו זאת אף א׳א .מותר

 שאין אע׳ת ואשה תינוק ניה
 לענין אמרו לא סימן יש נחש

 סמיכה לענין אלא והיתר איסור
 סימניהם על לסמו־ ראוי אס

 אחר לסמון שראוי ואמרו
:פעמים שלש שהוחזקו

’P
 לו אסמזדמנה במברא בדיק כסב שהוא כך רש״י דברי שאין אלא סימןלעצמו. קצת בה

 שתלו וכיהונהן כאליעזר גמור סמך אינו זה שאף ואפשר . אזיל לא מוצאה בקושי ואס אזיל
 של סימן עושה שהיה אלא נמנע היה אחרים דברים מפני רב אבל לגמרי מעשיהם כל עליו

 וכתב סימן יש נמש שאין אע״פ ואשה תינוק בית דאמרינן נמי והיינו להם סניף מברא
אח״כ מצליח אינו שאם סימן יש הנחש על ולסמוך לנחש שאשור נחש שאין אע״פ רש׳׳י

אין

 אשה עלי. היתה טוב סימן שבניתי זו דירה שאמר מי ה
 מעת היתה מבורכת שקניתי זו ובהמה שנשאתי זו

 אתה פסוק זה אי לתינוק השואל ובן עשרתי. שקניתיה
 הברכות מן פסוק לו אמר אם לומד
 אלו *כל טוב סימן זה ויאמר ישמח

 ולא הואיל [ד] מותר בהן וכיוצא
 אלא מלעשות נמנע ולא מעשיו כיון

 שכבר לדבר לעצמו סימן זה עשה
 קוסם **איזהו ו : מותר זה הרי היה

 המעשיות משאר מעשה העושה זה
 מכל מחשבתו ותפנה שישום כדי

 שעתידים דברים שיאמר עד הדברים
 או הווה אינו או להיות עתיד פלוני דבר ויאמר להיות

 הקוסמין מן יש .מכך והזהרו כן לעשות שראוי שיאמר
 וינוע לארץ שגוהר מי ויש באבנים. או בחול שמשמשים

 בעששית או ברזל של במראה שמסתכל מי ויש .וצועק
 עליו ונשען בידו מקל שנושא מי ויש .ואומרים ומדמין

 שהנביא הוא ומדבר. מחשבתו שתפנה עד בו ומכה
 לקסום אסור ז ♦ לי יגיד ומקלו ישאל בעצו עמי אומר

 מכת אותו מבין לקוסם שהשואל אלא לקוסם ולשאול
 אלו מכל מעשה עשה אם עצמו הקוסם אבל מרדות
 וגו׳ בנו מעביר בך ימצא לא שנאמר לוקה בהן וכיוצא

עתים נותני אלו מעונן לאיזהו ח ♦ קסמים קוסם
שאומרים

י טור . וט׳ש לאוין(כ סמ׳ג א ו׳ ח; סי׳ יו׳ד טור .ט לאוין סמ׳ג ב :קטט סי׳ י ע׳ ק

 רואה והנך סימן. יש נחש שאין אע״פ ואשה
 היינו תינוק פירש ורש״י בתינוק רבינו פירוש

לנחש. שאסור נחש שאין אע״פ לו שנולד בן
 הוי בעלמא סימנא סימן יש הנחש על ולסמוך

 שנולד או בית שבנה אחר בסחורה מצלח דאי
שהולך׳ הוא סימן האשה שנשא או התינוק
 מדאי יותר לצאת ירגיל אל לאו ואם ומצליח

 דברי הם וכך .עכ״ל > יצליח שלא לחוש שיש
 אחר וכו׳ שאמרו זאת אף שכתב הראב״ד

;עכ״ל פעמים, שלש שהוחזקו
 תה על אלא אינם אלו דסימנים מפרש ורבינו

 שפסוק וק״ל עתיד דבר על לא שעבר
 מעשיהם לעשות נמנעים שהיו נראה פסוקיך לי
 [חולין פירקא בההוא כדאשכהן פיהם על

 אפי לאקשולי למיזל בעי הוה דר״י צ״ה:]
 מת ושמואל ינוקא ההוא וא״ל לבבל שמואל
 שכוונת לומר ואין ,לבבל הלך ולא ר״י ונמנע
 שכולו בדבר הסימן כל חולה שאיט שכל רבינו
 אותה וכו׳ אליה אשר,אומר הנערה כגון עתיד

 העתיד חל מהעבר ראיה שלוקח אלא הוכחת
 מת דשמואל פסוקיך לי דפסוק ההוא וכגון
 שהרי לבבל מלילך נמנע כן וע״י היה עבר
 מלעשות נמנע ולא מעשיו כיון ולא הואיל כתב

 לבבל לירד רוצה ר״י ■היה עובדא ובההוא
 ר״י היה לא דהתס וצ״ל התינוק. ■ע״י ונמנע
 הוי אלא לאו אס לבבל ירד אס לתינוק שואל

 דבר שהוא שמואל מש אס לדעת לו כשואל
 שאחזו מי בר״פ מדגרסינן קשה אך .עבר

 מפני מעשה מלעשות נמנע ששש דרב [ס״ח.]
 על או ימינך על לך נטה לו אמר שהתינוק

 על סמך שלא השם דשאני לומר ויש .שמאלך
 חסדא רב ליה דנחר אלא לבד התינוק פסוק
 וכדאיחא מעלו דלא עבדי חשידי דהוו ועוד
 אבל רבינו לדעת זהו .גופיה איהו דאמר התם

 ' הפסוק ע״ס מעשה ועושים פסוקיך לי פסוק לינוקא שאמרו גדולים כמה מצינו כתב סמ״ג
 שרי ומש״ה נבואה מין אלא נמש מין היה לא זה כלומר ,עכ״ל נבואה זהכענין וחושבים

;וכו׳ קוסם איזהו :בסמוך שכתבתי הר״ן כדברי ודבריו
 שמעון ר׳ מעונן איזהו ת״ר ס״ה:) סנהדרין(דף מיתות ארבע פ׳ .וכו' מעונן איזהו ח

אס האוחז זה אומרים וחכמים העין על זכור מיני שבעה המעביר זה אומר
העינים

משנה לחם
 מיניה אכל לא ולכך לגו מבא יומא לאנפאי מברא-אתא שאמר מפני כלומר דנחיש אלא

 שאול בן וכיונחן אברהם עבד כאליעזר שאינו נחש כל רב והאמר והקשו אסירא דהוה
 והראב״ד .איסורא לענין רבינו ומפרשו ע״כ הוה הרשות סעודה אלא ותירצו נחש אינו
 וכיוצא כו' מפי נפלה פתי כמו אלא אסור אינו איסורא לענין דודאי מפרש בהשגות ז״ל

 כאליעזר שאינו נחש כל בגמרא שאמרו ומה מותרים. אלו אבל בברייתא הנזכרים בדברים
 פאול בן יונתן שאמר כמו לסימן מתחילה עשאו לא אס ה״ק שאול בן וכיונתן אברהס עבד

 טוב דבר שהיה עלו להם אומרים שהיו כך להם שאירע אע״ס ועלינו עלו יאמרו אם שאמר
 דמשוס דמשמע דנמיש אלא בגמרא שאמרו מה קשה ולדבריו .עליו להסמך סימן היה לא

 נמש כל מקשה קא דא ועל אכליה לא וכו׳ לאנפאי אתי מברא שאמר הנחש משום דאסור
 שמואל הרד״קז״ללספר בפירוש ועיין אסור. הוה אברהם עבד כאליעזר שאס משמע וכו׳

 נמש עשו ויונתן אליעזר דאיך רבינו על שהקשה ומה ז״ל הראב״ד לדעת הפשט יישב דשם
;הנשה גיד בפרק שס זה התוס׳ תירצו כבר

 סימן דעה יורה בספר הרב״י יפה ביאר זה גס .וכו׳ שבניתי זו דירה )אמר5 מי ה
 לענין אלא איסורא לענין נאמר לא זה דכל מפרש בהשגות ז״ל והראב״ד קע״ט.

זימני תלהא דאיתמזק והוא בגמרא שאמרו וראייתו אלו הסימנין על־ לסמוך ראוי אם

מיימוניות הגהות
רו תי מי לספר ה ה מפני קו ת קרוב שהי כו ל מ קו וכן [ד] :ל ס תינו כל פ בו  נקרא שאין ר
ש ח מך אלא מנ ל כסו שיו דבריו ע ר ומע שין בעבו חו מר ני ה גיד בפרק כדא ש  אמר הנ

ש כל רב ח אינו נ עזד ש אלי תן אברהם עבד ב ביונ ש אינו שאול כן ו ח שו נ ת והק פו ס תו  ה
אך ויונתן ש הי עזר וגם ניח ש היאך אלי ח ת ארבע פרק יוסי רבי האמר ני תו  האמור כל מי

שת ף בפר ש ח בן מכ רג נ ה . נ ו י ל ה יוסי רבי דסכר וי״ל ע ל חי ת שאל שת ת מי ב  ואהרי א
תן כן ה נ ת ל ח וכן הצמידין א כ ם בסיפור מו ח ואע״ג הדברי ב ת מי ד ב א ת  לאהר כ

ה תינ חר מוקדם אין הנ מאו ה, ו ר תו על ב תן ו ערו שלזרז י״ל יונ שה נ ה ה”ובלא כן ע  הי
ה, ל ב וכן .ע״כ עו ת ת בספר כ צו מ שם ה א תירץ ורמ״א .ר״י ב תן ה  אחר בענין דיונ

הו וז״ל א מי ש לא דיונתן ה חו ה נ ש הוי דלא הי חו א דבר אלא נ תן יונתן אבל טעם בל  נ
ב לא דאליעזר ואהא וירידה עלייה לדבר טעם ת ץ שום כ ל ,תירו ה כ תי ז רכ א ד ה נג

ם תי שחי מ ה

 . איחחזק לי מה איסורא לענין דאי לסמוך ראוי פעמים שלש דהוחזק דכיון דמשמע
 כלל סימן הוי דלא משמע וא"כ כלל נחש איסור בהם שאין חע״פ מפרש ז״ל ורבינו
 :זמני תלהא דאיתחזק היכא טוב סימן הוי דדוקא בגמרא ואמרינן הוי טוב הימן מ״מ

 שם אמר איך וא״ת פסוקיך. לי פסוק לתינוק שאומר ז״ל לבינו מפרש .לתינוק השואל ובן
 . הקהו בנימן ואת איננו ושמעון איננו יוסף דכתיב פעמים שלש דאיתחזק והוא

 אתי זה תינוק לי שנולד מעש ר״ל דתינוק מפרש אם בשלמא יתיישב לא רבינו ולדעת
ואת איננו שיוסף רעות השלש אלו לי אירעו בנימן לי שנולד מעת יעקב דה״ק שפיר
 שמפרש רבינו לפירוש אבל שמואל בספר •ז״ל הרד״ק שם שפירש וכמו תקחו בניכן

 והוא שאמר דמה ונראה .כלל לתינוק זו היא ראיה מה פסוקיך לי פסוק לתינוק שאומר
 שלש בא אא״כ טוב הטוב ולא רע הרע אין לומר הכונה זמני שלהא דאיתחזק

 ושמעון איננו יוסף שנאמר פעמים שלש בא אא״כ רע הרע שאין ראיה והביא . פעמים
:הקהו בנימין ואח איננו

 פיו על השואל מעשה עשה שאם שהיל״ל רבינו קיצר בכאן .וכו׳ ולשאול לקסום אסור ז
:שכתב.שם מה על שסמך אלא מנחש גבי למעלה שכתב כמו לוקה

אסור
עוז מגדל

 ומסיק לגו טנא יומא לאפאי אהא מנרא ואמר רב דנוזיש עין דהעלמה נשמעתין ז׳ל ר'מ על הקשה
 אכרהם ענד כאליעזר שאינו נחש כל רב והאמי אדידיה דידיה ומקשי דנחיש משום רנ אכיל דלא

 ז״ל והקשו אזילנא לא לא ואי אזילגא לאכאי אתי איי אמר לא והרי כלומר נחש אינו פאול ן3 וכיונתן
 נס שנן כשוד נפישה האמורוח מהמצות הוא נחוש כי מיחות ד׳ פרק אמרינן הא אליעזר ניחש היאך

 הגמלים כלי כאשר ויהי דכתינ ואע״ג לו שנתנרר טד הצמידים לה נתן שלא ז״ל ותירצו עליהן מוזהר
ת ויאמר כתינ והדר וכו׳ זהב נזם האיש ייקח לשתות  וכן נתירה ומאוחר מוקדם אין מ׳מ את מי נ
 היה דבלא״ה תירצו שאול נן יהונתן ועל כן פירש לא ז״ל ‘שרש׳י ואע״פ ונתואל ללבן ספורו מוכיח
 או ברב להושיע לה' מעצור אין שאמר מה מוכיח וכן לבבו ימס ולא כן אמר כליו נושא ולזרז עולה

;כד׳ן הוא אחד התוספות ולשון לשונו ודקדוק ז״ל רנינומשה דברי כל נתרצו ונזה נמעט
ב : מותר עד זו דירה שאומר מי ת  פעמים שלש שהיחזקו אחד .כו' שאמרו זה אף ז״ל הראנ״ד כ

אני :עכ׳ל דרב מלתיה ולגבי מסודר הוא שמעתא ונההיא הנשה גיד פרק זה גס כי אומר ו
:וכד״ן ז״ל ר״מ כדברי
שהזכרתי המקונזות ,אר
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*: היום ואומר ושעוח מחים המחשב זה אומר ר״פ הפינים  למודי לצאח יאה מחר לצאת י
 ורגילים למדים שביפיח מרב כלומר מרבשבימיס למודי ופירש״י ישוח חימין שביעיוח פרב

ס להיוח מיפים פ  כמוסו ושסק לאוסופיאסא אלא אחכמים שליג דר״פלא רבינו ומשרש .י
 הוא הפינים אם אוחז בין וכו׳ ישה פלוני יום באצפגנימס שאומרים פתים נותנים דבין
 כ״מ דר״ע דההיא משרש שהוא נ״ל מפונן^ בכלל
 מלשון משמפ הכי דמפונן דלישנא בה מודו
 המינים את אוחז מוסיפין דחכטים אלא עונה
שק בכלל דהד  דייק והכי כוותיימ ופסק מ
מ מ״ש  וכן וכו׳ עמים שנומטם אלו משק. איז

ק בכלל זה סרי הפינים את האונד! ש  וכו' מ
מבר  וכו׳ לצאת ישה היום שאומר שזה רביע ו
 ערבי שרק שאמרו וכמו האצפגנינוח פ״ש היינו

 בכלדיים שואלים שאין מנין [קי״ג:] שסמים
 וכלדיים אלהיך ה׳ עם תהיה ממים שנאמר

 שהחשיו, מי בסוף כדמשמע בפכבים חוזים היינו
 שכתבתי כמה בזה חולקים ויש רבינו דעת זהו

ס: בסימן דעה יורה שפל ב״י גסשרי פ״  ק
ש ט״ ף יתבאר ,לוקה הפינים את שאוחז ו מ  ב

: הפרק
 מלק בפרק ברייתא .וכו׳ נמש שנשכו מי •יא

נמשים לחישת לוחשים ק״א.) (סנהדרק

ש לריב״ל ברוקק יוחנן דאוקימתא־דר׳  מלייהר שליגי מנינא ור׳ דרב את״ל דאפילו ופוד איתא נ
שד לגבייהו יומק ור׳ כריב״ל למפסק ה״ל  ברגקק יומק א״ר עלה אתמר הא מדקאמר ו
 שט ברוקק דאמר יוחק כר׳ לה סבר הל״ל דאל״כ בהא עליה דסליג מאן דליכא משמע שט

שד שד להברוקק שקי י״ב ש׳ לסנהדרין דבשספתא ו ע משמע חלק פ׳ דבירושלמי ו כ״ מ
ש וצ״ע: רוחק בעינן מ״  על הקורא וכן ו

על תפילין או ס״ס מטח או יבמת שלא התיפק  יום רע פלוני יום טוב פלוני יום באצטננינות שאומרים
 או פלונית שנה פלונית מלאכה בו לעשות ראוי פלוני
 שלא אע״פ לעונן אסור ט •פלוני: לדבר רע פלוני חדש
 שהכסילים הכזבים אותן הודיע אלא מעשה עשה

 מפני העושה וכל . חכמים ודברי אמת דברי שהן מדמין
 העת באותו הליבתו או מלאכתו וכיון האצטננינות

תעוננו. לא שנאמר לוקה זה הרי שמים הוכרי שקבעו
 שעושה הרואים בפני ומדמה העינים את האוחז וכן

 מעונן“ בכלל זה הרי עשה לא והוא תמהון מעשה
ה]  שאינן בדברים שמדבר זה חובר איזהו י : ולוקה [

 שאותן בסכלותו דעתו על ומעלה ענין להן ואין עם לשון
 וכך כך שהאומר אומרים שהן עד .מועילין הדברים

 רוקק בשאיט דאשילו שפסק לדידיה אבל היא וכן* כך והאומר מזיק אינו העקרב על או הנחש על ששנה פרק בירושלמי ואימא בשבת ועקרבים
ט מי דהיינו רבינו ומשרש .שרצים ט לוחש היינו מורה בדברי להתרפאות ממוקמא שמדבר בעת בידו אוחז ומהו .ניזוה אינו האיש על ינ1עי ש ̂ ן « י י « ̂ דמחו יוריה1ד »ויו#

 והחובר אסור. הכל האלו בדברים וביוצא סלע או מפתח
 דבורו עם מעשה שעשה או בלום בידו שאחז עצמו
 ימצא לא שנאמר לוקה זה הרי באצבעו הראה אפילו

 ולא בלבד דברים אמר אם אבל . חבר וחובר ונו׳ בך
 אדם וכן כלום. בידו היה ולא ראש ולא אצבע לא הניד

 לפניו יושב והוא הקולות אותן החבר עליו שאמר
 מפני מרדות מכת אותו מכין הנאה בזה לו שיש ומדמה

 והשמות הקולות אותן וכל .החבר בסכלות שנשתתף
: אותם אין היטב ונם ירעו לא המכוערים המשונים

א  מקום על ללחוש מותר נחש או עקרב שנשכו ימי י
לבו. ולחזק דעתו ליישב כדי בשבת [ו] ואפילו הנשיכה

 הוא ומסוכן הואיל כלום מועיל הדבר שאין פי על אף
 על הלוחש יב :עליי דעתי תטרף שלא כדי לו התירו

[  התינוק על הקורא וכן התורה מן פסוק ״ וקורא המכה [ז
 הקטן על תפילין או תורה ספר והמניח יבעת שלא

 מנחשיםוחוברים בכלל שהם להם לאדי בשבילשיישן.
ק ק י P’f קך* אנל .אסור נמי מ ״ תורה דברי עושין שהן בתורה הכופרים בכלל שהן אלא "

יילייז »»יוי1 י<יי< ̂ ® דשבועות
 אסור ריב״ל והאמר הכי עביד היכי וגני קראי

ה בדברי להתרפאות ר  כי ואלא שאני להגן פ
 אסור מכה דאיכא אי מכה ד&יכא אסור אמר
 מלק לו אין המני: על הלוחש והמק לא והו

 שנו במקק יוחנן א״ר עלה אחמר הא לפה״ב
 משמע הרקיקה מל שמים שם מזכירין שאין

דאוקימתא

 דעתו. תמרף שלא כדי לו ללחוש שמותר נחש או
 להרמה דאפר משום היינו בשבח אפילו ומ״ש

 מהלכות כ״ד בש׳ רבינו וכמ״ש בפילה בשיחה
 תפרף שלא הדי שרי זה לחש ואש״ה שבס

פ ע :עליו ד
 (שם מלק בש׳ .וכו׳ המכה על הלוחש יב

 לפלם מלק להם שאין אלו צ׳.)
 בספרים הקורא אף אוסר ר״ע וכו׳ הבא

 המחלה כל ואומר המכה על והלוחש החיטנים
 ואתמר עליך אשים לא במצרים שמתי אשר
ק [שם בגס׳ עלה ק ברו צ]'ו  שאין לפי פה ק״

 רב אתמר הרקיקה על שמים שם מזכירים
 אפילו אסר חרנא ורבי צרעת בנגע אפילו אמר

 רוקק רבינו הזכיר ומדלא .משה אל ויקרא
 פליגי חנינא ורבי דרב ליה דמשמע נראה
 מזכירין דאין משום פעמא דיהיב יוחנן ארבי
ע דאפילו רב וקאמר הרקיקי: על ש״ש ע  ב

 אסור שמים שם קרא בההוא דלית צרעת
 הללו בתיטת דאק דאפילו אומר חטנא ורבי
ע רפאת עניינם אין וגם שמים שם  ומכה ע

ר אעפ״כ פ שאינו דאפילו משמע וממילא א

פ .וכו׳ הקפן ע  דפ״ב בההיא מדאסייק פ
ת שאפר בסמוך שכתפפ דשבושת(שם)  להתראו

ר שאט להגן הורה בדברי פכ ט ו בי  דכיק י
 ה״ל לישן שלא או להמפעס מצויים דל!פנים
 בדברי מרעתם להצילן ואסור זה לענין כחולים

 תפילין או ס״ת שהמניפם ג״נ וסובר חורה
 הורה בדברי להתרפאות אסור בכלל החולה על

א ק על קורא כלל למה קשה אבל y פ ט  פזי
ק על תפילין או ס״ת ומניח יבעת שלא ק  ה

ק1« וקורא המכה על לוחש עם שיישן בשביל  ו
ה מן ר  הכופרים בכלל שהם פכלם אומר וגזר הפ

ר ריב״ל שהרי פ  חורה בדברי להתרפאות א
 ולכן הכופרים. בכלל שהם אמר ולא בלבד אמר

 לטעמיה דריפ״ל סופר שרביט לומר נראה
דוקא ברוקק המכה על דלוחש דמתניתין דסבר

 דשרי במאי כריב״ל דקי״ל ואע׳׳ג המכה על
 מ״ס עליה דפליג מאן מזיק דלא כיון להגן

ר אלא ליכא בד״ת דלהחרפאוח דאמר במאי פ  אי
א אלא כוותיה קי״ל לא בעלמא ס בכלל פ פיי מ  ה
ט׳ לפה״ב חלק להם שאין אלו וכדהק  ר״ע ו

 על והלוחש החיצונים בספרים הקורא אף אומר
 מ״ש זה 4ולי וכו׳ המחלה כל ואומר המכה

 תפילין או ס״ת והמניח התימק על הקורא וכן
 דלומש ממחני׳ אלא לה יליף מדריב״ל לאו ובו'
 דכל דוקא לאו דמכה ליה משמע המכה על

 מצאתי זה ג(כתבתי אחר .הוא מכה בכלל חולי
 קורין אץ יוצאה אשה במה ס׳ דשפס בירושלמי

ר יברוחא על דקרי והדין המכה על פסוק פ  א
א ה הספק אח וקרא מ  שהוא בני על פ

 בשביל תפילץ עליו תן ספר עליו סן מתפעיס
ר שיישן פ  פגעים של שיר אומרים היו תני והא א

 שלא עד כאן משנפגע כאן יודן א״ר בירוקלים
 חפילץ, עליו חן ספר עליו דאתן משמע נפגע

 שמ״ש לומר נצטרך כן הדבר ואם קאי נמי
ק על תפילין או ס״ת להטח לאפר רפינו ק  ה
א זיוקא בשנפגע שיישן בשביל  שאיט כלומר פ

 מסמפרא והכי בה לן לית הכי לאו הא לישן יכול
 להניח להם למה דאל״ה עסיק דגהכי ודאי
 :בפבן קצר ורבינו לישן כדי תפילין או ס״ח עליו
הו יג ז כו׳. המסים אל דורש אי  ס* ברייתא ו

ת ד׳ פ ודורש ס״ה:) (סנהדרין מי

 חייים ויהיו שנאמר נפשות רפואת אלא ואינן נוף רפואת
 בדי מתהילים ומזמור פסוקין שקרא הבריא אבל לנפשך.

 זה הרי ומנזקים מצרות וינצל קריאתן זכות עליו שתנן
 את המרעיב זה המתים אל דורש לאיזהו ע :מותר
 בחלום מת שיבא בדי הקברות בבית ולן והולך עצמו

 לובשים שהם אחרים ויש .עליו ששאל מה ויודיעו
של כללו . בהלום עמו ויספר פלוני מת שיבא כדי לבדן וישנים ידועה קטרת ומקטירין דברים ואומרים ידועים מלבושים

דבר :שם פוי .מ לאיץ פמ״ג ג :ק«ע פ׳ יו׳י מר .י משין סמ״ג ב :שם טור .נד לאוץ שמ׳ג »

 בבית ולן ופלך עצמו המרעיב זה המתים אל
 ומ״ש :טומאה רוח עליו שתשרה כדי הקברות

: וכו׳ אחרים ויש
אסוו•

משנה לחם
ר ט סו ק א פ ט׳ העינים את האוחז וכן וכו׳ ל  כסב שכאן תמוהים רבינו דברי .ו

א העינים אס האוחז אבל כסב מכשף ולגבי לוקה העיניס אח שכשאוחז פ  ו
 מכשף גבי ז״ל רבינו כתב למה קשה ועוד, .וכו׳ מרדות מכס לוקה עשה ולא שעשה שיראה
ה ע ט  שאין לאו דהד ליה סיפוק ב״ד איסת לאזהרת שניחן לאו שמא מפני לוקה שאינו י

 על עמד וכבר .ב״ד מיסת לאזהרת שטסן לאו שפא מפט טעם לסת ליה ולמה מעשה בו
 לוקה ואינו מרדות לוקה למסה רביט שכתב שמה שם וחירן קע״ט פסי׳ יוסף ביס הרב זה

 מרדות לוקה שכתב קשה ומ״מ y דלוקה ודאי דמעוק לאו משוס אבל דמכשף לאו משוס
ף כיון פ ף ד מפנן לאו משום מדאורייתא מלקות לקי פ  בשורש קולון מהר״י והרב .ד
ק ג״כ זו קושיא על עמד ע״ו תי ק תירק ו פ ק נראה הצעיר ולי .ד ח  דהאוחז דודאי ל
ק כענין העינים אס אוחז יש אבל מעשה עפה העינים אס פ העינים את אוחז ויש מ

 דפרים יד בפס אותך אראה אני שאומר המעוק שעושה כמו שששה דמי מכשף כענין
 באיצכיגניטס כמו העתידים דברים שאומר המשנן ענין הוא שזה ועשה עליך לבא העתידים

 אוחז אבל מעשה עשה שהרי סעוננו לא משום דלקי ודאי דא ועל .ז״ל הרב כדכסב
שק דבר זה שאין לוקט ואינו שלוקט שמראה שהוא כישוף בעטן העיטם אס  מעטן אלא מ

שק דמשום וזה לקי דלא ודאי מעשה שששה אע״פ הוא מכשף י דלא לקי לא מ  מעטינד פ
מי משוס לקי לא מכשף ומשום ליישב נ״ל זה .עליו לוקין ואין ב״ד מיתת לאזהרה שניסן לאו ד

:ז״ל רבינו דברי
א י י  :ע״ש קע״ט בסימן יפה יוסף ביס הרב כן גם ביאר זה כל .וכו׳ עקרב שנשכו מ
ב א י  כסב־ כבר הא מנחשים בכלל הוי אמאי וא״ח .וכו׳ מנחשים בכלל שהם להן די ל

ודאי התם דה״ק ונראה מסוכן. שהוא מפני ללחוש מותר עקרב שנשכו שמי למעלה

עוז מגדל
.מותר ה״ז פד המכס על הלוחש :ק״א) (דף רולק ס׳ .מליו רפסו פד כו׳ פי.רנ שנשכו מי

 ט״ו) הטומאה(דף ידיעות פרק דש ונשנופות קכ׳׳א) הקדש(דף כתני כל ום׳ מלק ס׳ נסנהדרין
מיתות ד׳ פ׳ .לוקה מאמד כפי עד כו׳ דורש איזהו :דנרכות פ׳ק נהל׳ ׳ל1 אלפס רנ והניאה

:ונספרי ס׳ה) (דף

מיימוניות הגהות
 m האוחו מיפת ארבע פרק דתנן והא [ה] 5 אלו פסקים על חמלעיגים המשחיתים

 למאן לוקה אבל מעשה עושה שאינו מפני מכשף ממיתת פטור היינו סטור העינים
.עליו לוקין אין האומר וכרברי לגמרי פטור א״נ עליו לוקין מעשר, בו שאין לאו דאמר

 ע״ר מסקילד, פירוש פהור דתנן וההיא בלאו רחייב המחבר נרבינו ג״ב פי׳ ורא״מ .ס״ד,
 שרצים שמנה פרק ובירושלמי חלק ופרק כ״ח בד,לנה כ״א פרק שבת בהלכות עיין [ו]

בלא פסוק בלוחש אפילו איבא איסורא מיד,ו האי בולי המיר לא רוקק אינו ואם ורוקק ש״ש שמזכיר פירש יוסי [ר׳ ° ז »:עים של שיר אומרים היו התם בדאיתא ]1[ ד׳ הלכה
רקיקה
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מטבעו חון ותמוה זר מעשה שעשה מראה שהוא אמד הס> העיניס אוחז גווני דחרי י״ל ועוד אלו הרי וידעוני אוב גבי מימות ד' פ׳ (שם.) משנה ונו׳. אוב בעל לשאול אסור יד
שמראה כגון עולם של מבעו שהוא ומראה העינים האוחז אבל שלוקה עולם של בך ימצא דלא אזהרה דהיינו ומפרשרבינו באזהרה. בהם והנשאל בסקילה

רבינו לשון ודייק לוקה. אינו זה עולם של מבעו שהם מדברים בו וכיוצא קישואין שממע :כתבוהחוש׳ וכן .אוב ושואל וכו׳
לא לוקה אינו גבי וכאן חמהון מעשה שעשה הרואים בפני שמדמה כתב לוקה גבי שלעיל נסקלין בהדי מכשף דמני וס״ז.) (נ״ג. שם משנה .וכו׳ סקילה חייב המכשה טו

מהר״י כתב זה _ ודרך ,,חמהון מעשה כתב זה המכשף הכי במר וקאמר
 שנאמר לוקה ויודיעו המת שיבא כדי העושה כל דבר ’ יי

:המתים אל ודורש וגו׳ מעביר בך ימצא [ח] לא
 לא שנאמר ידעוני בעל או אוב בעל לשאול אסור יד

 למד נמצאת .אוב.וידעוני ושואל וגו׳ מעביר בך ימצא
 באזהרה [מ] בהן והנשאל בסקילה עצמן וידעוני אוב ^^בעל
ת. מכת אותו ומכין כפי ועשה מעשיו כיון ואם מרדו

ן :לוקה מאמרן הואיל עד וכו׳ המגלח לפיכך א' פי״ב שעשה והוא סקילה הייב המכשף [י] ט
ל . כשפים מעשה א העינים את האוחז אנ f דף (״■י ״י p . S V;־ ?'־Sto
 זה שלאו מפני מרדות. מכת לוקה עשת לא והוא שעשה
 שניתן ולאו הוא בך ימצא לא בכלל במכשף שנאמר

 שנאמר עליו לוקין ואין הוא דין בית מיתת לאזהרת
ז תחיה: לא מכשפה  שקר דברי בולן האלו ודברים ט

 לגויי הקדמונים כוכבים עובדי בהן שהטעו והם הן וכזב
 שהם לישראל ראוי ואין .אחריהן שינהגו כדי הארצות

 על להעלות ולא אלו בהבלים להמשך מחוכמים חכמים
 ולא ביעקב נחש לא כי שנאמר .בהן תועלת שיש לב

 יורש אתה אשר האלה הגוים כי ונאמר .בישראל קסם
וגו׳. כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננים אל אותם

 בלבו ומחשב בהן וביוצא האלו בדברים המאמין כל
, . מן אלא אינן אסרתן התורה אבל חכמה ודבר אמת שהן

שאין והקטנים הנשים ובכלל הדעת ומחסרי הסכלים
 פסקו וכן דמחייב L כרב ופסק ייעו הדעת ותמימי החכמה בעלי אבל .שלימה דעתן

 אינם תורה שאסרה הדברים אלו שכל ברורות בראיות
 הדעת חסרי בהן שנמשכו והבל תהו אלא חכמה דברי

 תורה אמרה זה ומפני .בגללן האמת דרכי כל ונטשו
ה׳ עם תהיה תמים ההבלים אלו כל על כשהזהירה

:אלהיך

 אומר ר״ע העינים אס האוחז לא מעשה העושה
 אחד קשואים לוקמיה שנים יהושע רבי משום
 מעשה העישה פטור לוקט ואחד חייב לוקט
 הטעם רבינו ופי׳ פטור. העינים את האוחז חייב

 ימצא מלא אלא למכשף אזהרה דליכא משום
 ולאו ומכשף ומנחש מעוק קסמים קוסם בך

 לא מכשפה שנאמר הוא ב״ד מיחס לאזהרת שנתן
 : ימצא לא אלא אחרת אזהרה מצינו ולא תחיה

 אבל כאן רבינו שאמר מה על למידק ואיכא
 לוקין • ואין וכו׳ העינים את האוחז

 את האוחז זה בפרק לעיל מ״ש הפך שזה עליו
 שיראה רבינו מ״ש שלפי ועוד לוקה. העינים
 בו שאין לאו שהוא נראה עשה לא והוא שעשה
 מלקות חייבו בהחלה למה קשה וא״כ מעשה

 בסוף כשבא ועוד הוא מעשה בו שאין לאו הא
 עליו לבא הוצרך למה ממלקות למעמו דבריו
 ב״ד מימת לאזהרת שניהן לאו שהוא מטעם
 .מעשה בו שאין לאו שהוא משוס ליה תיפוק

 כדי מעשה עושה הוא העינים אוחז דכל ונ״ל
 והוא שעשה שיראה והוא ומ״ש העיניס לאחוז

 עשה שלא למימר לאו כלל מעשה עשה לא
 ממהון מעשה שאוהו לומר היינו אלא מעשה
 אלא באמת עשאו לא שעשה אדם לבני שנראה
 שוס עושה שהוא ודאי אבל כך להם שנדמה
 ומאחר כך להם להדמות עיניהם שאחז עד מעשה

 אמס שתים עליו ללקות היה בדין מעשה ט .שיש
 דסרווייהו מכשף משום ואחת מעונן משום

 מעונן בברייתא חכמים שנו דהא ביה איתנהו
 ארבע דס״פ ובמתני׳ העיניס את האוחז זה

 ממלקות שנפטר אלא מכשף שהוא משמע מיתוס
 מיסת לאזהרה שניתן לאו שהוא מפני דמכשף

 ממלקות גופיה מעוק דליפטר לומר ואין ב״ד.
 בך ימצא לא דכתיב שבכללות לאו דהוי משום

 מעונן קסמים קוסם באש ובסו בגו מעביר
 לא דכתיב קרא דאהדרינהו דכיון ומכשף ומנחש
 לאו מהם אחד שכל לומר מעוננו ולא תנחשו

 רבינו וכ״כ שבכללות לאו ואינו עצמו בפני
 לאו מפום לוקה וא"כ סנהדרין מהלכות בפי״ח
 ונמצאו דמכשף לאו משום לוקה ואינו דמעונן

 שאינו שכתב ובמה לוקה• במ״ש רבינו דברי
:קיימים לוקה

ועוד

 אבל אלו לשונות ’ ליישב י ע״ז בשורש קולון
 יהושע וה״ר . בכך לחלק לו מנין לי קשיא
 עיניס דאחיזת מירן רבינו של בניו מבני

 דמכשף עירם ואחיזת לחוד תמהון דמעשה
 ההם. בדברים היודע אלא ישיגנו לא וזה להוד
 משום בו התרו שאם שני תימן חירן ועוד

 אינו מכשף משום בו התרו ואס לוקה מעונן
:שכתבתי למה קרוב וזה לוקה

 בחר וקאמר הקפה שמה הראש כל הקפת
 תנאי הראש כל הקפת למימרא [נ״ח.] הכי
 שמה הראש כל הקפת דכ״ע רבא ואסיק היא

 רב בין הונא רב דבין התם ואמרינן הקפה
 שמה הראש כל הקפת ס״ל אהבה בר אדא

 [מכוסכ׳:] וכו׳. המגלח בד״אבאיש הקפה:
 ואחד המקיף אחד חסדא קמיהדרב תנא חגי

 דוקא במסייע אשי רב ואוקמה לוקה הניקף
 בו שאין דלאו משום פטור מסייע אינו דאם

 השערות מזמין פירש״י ומסייע הוא. מעשה
 איט המחגלח אפל הראב״ד כתב :למקיף
 שמדעתו כיון לוקה שאינו אע״ס א״א לוק̂ה
 שייך דלא נ׳׳ל ויותר .עכ״ל > בלאו עופר עשה
 מעשה עבד דלא כיון בלאו עופר שהוא לומר
אין ראשו פאת לו להקיף א״ל אם ואפילו כלל

עשר שנים פרק
 עובדי עושץ שהיו כמו הראש פאתי מגלהין‘' אץ א

וחייב ראשכם. פאת תמיפו לא שנאמר כוכבים

מכות: בסוף והרא״ש
 (דף פ״ק בקדושין .וכו׳ שגלחה האשה ב

 מבל פטורות נשים תנן ל״ה:)
 פאת תקיפו לא דכחיב מנ״ל ובגמ' תקיף

 שישט כל זקנך פאת משחית ולא ראשכם
 וליתגמ הואיל נשי והני בהקפה ישנו בהשחתה
 דליחנהו לן ומנא בהקפה ליתנהו בהשחתה
 להו ליס דהא סברא אימא איבעית בהשחתה

 ראשכם פאת תקיפו ולא קרא איבע״א זקן
 בדיבוריה קרא מדשני זקנך פאת תשחית ולא

 זקנך זקנך מאי זקנכם פאת רחמנא נכתוב דא״כ
 והסריס האשה זקן והסניא ולא אשתך זקן ולא

שהעלו  אפילו צדעיו שני המגלח לפיכך .ופאה פאה כל על
 הראש [א] כל המגלח ואחד הראש כל שיער ומניח בלבד הפאות המגלח אחד .שתים לוקה אחת והתראה אחת בבת

הראב״ד השגת המתגלח איש *אבל המגלח באיש אמורים דברים במה .הפאות וגילח הואיל לוקה כאחד
א׳א למגלה. סייע אא״כ לוקה אינו המחגלח איש *אגל פאת שגלחה האשה ב t לוקה הקטן את והמגלח .למגלח סייע כן אם אלא לוקה אינו

̂ך פאת תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו לא שנאמר פטורה שנתגלחה או האיש ראש :נלאו עוני עשה שמדעחו כיון לוקה שאינו אע״פ ץק
כל : קפא סימן יו׳ד טור .נא לאוין סמ׳ג א

לחם
 התירוהו לא תורה של פסוק שהוא משום הכא אבל סכנה משום התירוהו מנחש ׳שהוא אע״ס

 עד הדברים שאר. וכל .וכו׳ בתורה כופר שהוא אלא בדוכתיה דמנחש איסורא דקאי די ולא
:ס״ה.) מיתות(דף ארבע בפרק מבוארים הפרק סוף

ב3  שפירן יוסף בבית דעה ביורה קפ״א בסי׳ עיין .כו׳ הראש פאתי מגלחין אין א י
 בחרא בפרק • וכו׳ המתגלח איש אבל :ז״ל הטור עליו שהשיג מה

 לדברי דמסייע אשי רב ואוקמה לוקה הגיקף ואחד המקיף אחד אמרו כ׳) (דף דמכות
איסורא לוקין שאין אע״פ מ״מ עליו לוקין ואין מעשה בו שאין לאו הוי דאל״כ וטעמו הכל

מיימוניות הנהות
 לו להגיד מיהה לאחר אליו לשוב החולה אה המשביע רא״ם נתב [ח] :ע״ב] רקיקה

 והרוח לרוח אלא מת של לגופו דורש שאינו ביו^ המתים אל דורש זה אין ישאל אשר
 רוחות לשמוע הקברות בבית שלן אחר בחסיד פ״ג כברכות אשכחן ובן מת נקרא אינו

 על מאביו לשאול מות לחצר אזל דשמואל פירקא בההוא נמי ואמרו זו עם זו מספרות
 בתבו וכן [ט] : ע״ב ,בו׳ מר לי ליתחזי קטן דמועד בתרא פרק וכן יתומים של מעות

 בפונה שהרי האלילים אל תפנו מאל שפירש כרש׳יי, ודלא מרבותיו שקבל בס״ה וב״ב התום׳
 מיתות ארבע בפרק תנן ואנן ונכרתה האבות אל חפנה אשר והנפש שנאמר ברת בו יש

 6בישון זה אין שרים שהשבעת מוכיח מיתות ר' פרק [י] :ע״ב ,באזהרה בהן שהנשאל
: ע״ב ,וע״ש ישנים בספרים חלק בפרק כדאיתא הסבנה מפני אסור אמנם שדים מעשה

: ע״ב ״ הקפה שמד, הראש כל הקכת ק״ל [א]

משנה
 ליכא מלקור. כלומר לוקה אינו רבינו שכתב וזהו ,בהשגות ז״ל הראב״ד וכ״כ איכא דלאו

: איכא דלאו איסורא אבל
 לפיכך שאמר ומה .יפה רביט דברי שביאר ב״י בהרב עיין .וכו׳ שגלחה האשה ב

 מפני אלא אימעיט לא דאשה דכיון מהסברא זה ז״ל רבינו הוציא וכו' העבדים
 בגמרא איכא [ל״ה:] דקדושין דבפ׳׳ק ואע״ג חייב זקן לו דיש דעבד ממילא זקן לה שאין
 לאשה דאיתקש עבד ה״ה זה טעם לפי וא״כ וכו׳ מזקנך אימעיט אשה אימא בעיס ואי

:לחומרא קמא כלישנא רביגו תפס ומ״מ בכ״מ
וכל

עוז מגדל
שף ה) (דף מיתות ד׳ ופ׳ שמתו מי ס׳ .מחיה לא עד בסקילה חייג המכ  האלה והדברים :ונספרי ס׳

 וקינל ס׳ז) (דף אשה נמה ומפיק והמדרשות ההגדות מרמזי למד .הפרק סוף עד כו׳
: בס״ה כתג וכן העם את דעת ולימד

 :ונספרי כ') הלוקין(דף הן אלו פרק .ופאה פאה כל עד וכו׳ הראם פאתי מגלחין אין פי׳׳ב
ו׳ המגלח לפיבך  עד כו׳ המגלח אחד :שם הלוקין ופ׳ כהנים נתורת . שתים ולוקה עד נ

ב :נ׳ז) נזירים(דף שני ופ׳ מינין ג׳ ופרק הלוקין פרק .לוקה הקטן ואת ת כ  אע׳ס ז׳ל ראנ׳ד ו
אני :עכ׳ל נלאו עונר עושה שמדעת כיון לוקה שאינו  פירשו ולא נזה יודה ז׳ל ר'מ כי אומר ו

שה :כתנתי כאשר תורה נמשנה כמנהגו :נ׳ז) נזירים(דף שני ס' .זקנך פאת עד כו׳ שגלחה הא


