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מי נים סיכו   הגמרא ממסקנת העולים הדי

ומי בדף   הי

  

  
   למסקנא ח"דף סגיטין   

  
  

  ה

  א"ע ח"דף ס 

  

הבשר שכנגד זה פרק בא סימן כי  ,או להיפך, ויש בה טלאי לבן, בהמה שעורה שחור. א

  .מעליווהפך את עורו , לקוי הטלאי

 -  "ושדות שדה האדם בני ותענוגות ושרות שרים לי עשיתי" :שלמה המלך אמר בקהלת. ב

 בריכות אלו 'האדם בני ותענוגות' ,זמר מיני אלו 'שירים ושירות' :ופירשוהו חכמים

  .א עגלה למרכבת נשים ושרים"וי. נקיבה שד זכר ושד ',ושדות שדה' ,ומרחצאות
  ה

  א"ע ח"דף ס 

 ,שאסור להניף על האבנים ברזללפי , 'שמיר'ל הוצרךובנה שלמה את המקדש כאשר . א

כמו (ותפסו שלמה בחכמה גדולה , מלכם' אשמדאי'ושלחוהו ל, שאל את השדים היכן הוא

לתרנגול הבר שנאמן לו ומסרו , נמסר לשרו של יםכי השמיר והודיעו , )שהאריכו בתלמוד

  .ותפסוהו, כדי שיחתכנו הביא את השמירו, בזכוכית של תרנגול זהקן וכיסו , עתובשבו

כמו  .שכוחן גדול השדים אלו ראם ,השרת מלאכי אלו כתועפות ',לו ראם כתועפות'. ב

ועל אותה . שנתגבר עליו ובלעו וזרקו ארבע מאות פרסה ,הראה אשמדאי לשלמה המלךש

', וזה חלקי מכל עמלי'. 'השמש תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה'אמר שלמה  שעה
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 :ואמרוחזר שלמה על הפתחים . )מ כד של חרס לשתיה"וי, לבושו(א גונדו "וי, א מקלו"י

ומצאו כי אשמדאי יושב חכמים קו עד שבד', ני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושליםא'

 ששים שלשלמה מטתו הנה' שנאמר, וגם לאחר מכן פחד ממנו שלמה. ודחאוהו, על כסאו

  . 'בלילות מפחד' וגו לה סביב גבורים

   .א שחזר"וי, מלכותו לאחר שנעשה הדיוטא ששלמה לא חזר ל"י. ג

הדס , וערבה', שורבינא'מין ארז שנקרא  יבשל ביחד, לחולי כאב ראש הבא מחמת דם. ד

צד אחד וישפוך שלש מאות כוסות על . 'יבלא' ומין עשב הנקרא, לפי היםוחי, פהוצפצ, לח

, דמצד אח עליויבשל ורד לבן שכל , ואם לא הועיל .על צד השניושלש מאות , וראששל 

  .וששים על צד השני, ראשוב וישפוך ששים כוסות על צד אחד

ויזהר מן , שכואב לווט תרנגול הבר בדינר של כסף צרוף על הצד ישח, לכאב חצי הראש .ה

כדי שיתחכך בו , ויתלה את התרנגול השחוט במזוזת הבית, לא יסמא את עיניושהדם 

  .בכניסתו וביציאתו
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 :)ג"אות מ( ל בליקוטים"מהרי לשונו של ראינו לנכון להביאהלומדים  לתועלת
 לנסות אסור ,התלמוד שבכל והלחשים הרפואות כל ,ל"סג י"מהר לנו אמר

 ילעגו בידם יעלו לא וכי, עיקרם על לעמוד יכול אדם דאין משום ,אותם
 אשה במה וף פרקס שבת כתבמס דאיתא הא מלבד. חכמים דברי על וילגלגו

בים  לעיין גם וכדאי .כ"ע .יותר חדא שום ולא ',וכו בגרונו עצם לו שנתחב מי
  .)ב"י' ח סי"פחולין ( של שלמה

  
  'והסירותי מחלה בקרבך'בברכת 
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