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 ת"ש דאמ' רב תחליפא בר אבדימי אמ' שמואל נוצרי לדברי ר' ישמעאל לעול' אסור

 

 א עמוד ב דף זרה עבודה מסכת( מאירי) הבחירה בית .2

 שיש מה אבל הודאה חשש אלא בו שאין מה אלא איבה משום ניתר שיהא מוצא שאיני לדון לי יש הסוגיא לפי מ"ומ
 עצמו האיד יום אבל האיד לפני אלא הותר לא לארץ שבחוצה גוים מצד וכן לא העבודה שבגוף למכשול בו לחוש
 על אלא נאמרו לא כלם אלו שדברים לי נראה הדברים עקר כך ומתוך הוא האיד ביום אף ההיתר מנהג והרי אסור

 מפרשו אני אסור לעולם נצרי' בגמ שאמרו ומה לגמרי מותר הללו בזמנים אבל וצלמיהם וצורותיהם האלילים עובדי
 השמש שצלם וידוע נצר נבוכד שם על נוצרים העם אותם שקרא בירמיה האמור מרחק מארץ באים נוצרים מלשון

 כך ומתוך ימים ראשי כענין ראשון ביום משמשת שהחמה ידעת וכבר לו עובדים היו נבוכדנצר עם ושכל בבבל היה
 :וברורים נראין והדברים שבו חמה ממשלת צד על נצר לנבוכד קבוע שהיה שם על נצרי יום לאותו קורין היו

 

 א עמוד כב דף זרה עבודה מסכת( מאירי) הבחירה בית .3

 במעשיהם מזוהמים והיו האלילים מעובדי האומות אותם שהיו הזמנים לאותם נאמרו הללו שדברים התבאר וכבר
' וגו כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה בקצת האמור כענין במדותיהם ומכוערים

 אין עליהם שמענישים ואדרבה הללו שבמדות מכעורים נקיים ושהם הדתות בדרכי גדורים שהם אמות שאר אבל
 דחקים לכמה תצטרך שלא כדי בדברינו הרבה זה נכפל וכבר שבארנו כמו כלל להם מקום הללו לדברים שאין ספק

 :צורך ללא ובתוספות בחדושין מוצא שאתה

 

 א עמוד כו דף זרה עבודה מסכת( מאירי) הבחירה בית .4

 איזו על הספר כונת עיקר ביארנו כבר ואנו כלל אלו מדברים נזהר אדם אין אלו שבזמנים על שמתפלאים ראינו הרבה
 והן הדתות בדרכי גדורות היו שלא הקדומות לאמות כלם שהם שהזכרנו אידיהן ימי שיעידו כמו סובבת היא אומה

 מ"ומ שהתבאר כמו ז"ע עיקרי הם בהן וכיוצא אלו שכל והטליזמאש והכוכבים האלילים בעבודת ומתמידות אדוקות
 שנאסרו הן לאלו הדומים איסורין ושאר יינם וסתם נסך כיין ומשתאות מאכלות איסור וחשש שבת איסור חשש לענין

 בסתם הנאה מאיסור חוץ בו שוות האומות כל חתנות מחשש עליהם שגזרו מאותם הן באכילה שנאסרו הן בהנאה
 נצטרך ולא לבך על מיושרים אלו דברים יהו ומעתה זו במסכת במקומו שיתבאר כמו מפרשים רוב לדעת יינם

 כלל על מפרש אתה ובאיזו הקדומות האמות על מפרשם אתה באיזו בוחן אתה שתהא אלא ודבר דבר בכל להשיבם
 :ותדע ובין הכל

 

 ראב"ד עבודה זרה אלף ונ"ב .5

ויש מרבותינו שאמרו שדווקא כגון שהולך שמה ואוכל מפירותיהן אבל אם משלח לו לביתו מותר שכומרים אינם 
 כתלמידי ישו שמכירים וכופרים כדאיתא בפרק כל כתבי

 

 



 ב עמוד סג דף סנהדרין מסכת ש"הרא תוספות .6

 נשתתף אם אומר ת"ור, יקבל לא עצמה שבועה שכן דכל שמואל רבינו אומר .הגוי עם שותפות שיעשה לאדם אסור
 על אף מידם כמציל שהוא מפני מהן נפרעין פה על דמלוה ז"דע ק"בפ' כדאמרי שיפסיד קודם שבועה לקבל מותר

 בר אבוה דאמר דמגלה בתרא' מפ ראיה ת"ר מייתי ועוד, ודאי והכא ספק דהתם לחלק יש ומיהו, ומודה דאזיל גב
 והוא דשמואל דאבוה בההיא עלמא זהירי דלא משמע אלא רבותיה ומאי הגוי עם שותפות עבדי דלא לי תיתי איהי
 בהן תופשין ואין שלהם בקדשין נשבעין הזה דבזמן ועוד, סעודות' ג דקיימית לי תיתי כתבי כל' דפ כההיא נזהר היה

 וארץ שמים לעושה דעתם וגם ז"ע שם מזכירין אינם מ"מ הנוצרי לישו וכוונתן שמים שם שמזכירין פי על אף אלהות
 תתן לא עור לפני ומשום, לשתף לאחרים לגרום דאסור אשכחן לא אחר ודבר שמים שם שמשתפין גב על ואף

 .כך על הוזהרו לא נח דבני ליכא מכשול

 

 

 

 

 

 


