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Current Jewish Questions 
Segulot, Simmanim and Superstitions 1 

 
"Civilized people lose their religion easily, but rarely their superstitions." 

 Karl Goldmark 
 
I. Prohibition of Idolatry  
 

1a. M. Sanhedrin 7:6 
He who engages in idol-worship [is executed]. It is all 
one whether he serve it, sacrifice, offer incense, make 
libations, prostrate himself, accept it as a god, or say to 
it, ‘thou art my god.’ but he who embraces, kisses it, 
sweeps or sprinkles the ground before it, washes it, 
anoints it, clothes it, or puts on its shoes, he transgresses 
a negative precept [but is not executed]. He who vows or 
swears [lit. Confirms a thing] by its name, violates a 
negative precept. He who uncovers himself before Baal-
Peor [is guilty, for] this is the mode of worshipping him. 
He who casts a stone on merculis thereby worships it. 
 
1b. B. Sanhedrin 60b 
What is meant by ‘WHETHER HE SERVE IT’? — R. 
Jeremiah said: This is what is meant: Whether he serve it 
in its normal way, or sacrifice, make libations, offer 
incense, or prostrate himself, even if these acts are not 
the normal mode of worshipping that particular deity. 
Why is blood sprinkling not included? — Abaye said: 
Because sprinkling is the same as offering LIBATIONS, 
as it is written, their drink libations of blood will I not 
offer. 

 ו :משנה סנהדרין ז. 1
 העובד עבודה זרה אחד העובד

ואחד הזובח ואחד המקטר ואחד 
המנסך ואחד המשתחוה ואחד 

המקבלו עליו לאלוה והאומר לו 
אלי אתה אבל המגפף והמנשק 
והמכבד והמרבץ והמרחץ הסך 

ר בלא המלביש והמנעיל עוב
תעשה הנודר בשמו והמקיים 

בשמו עובר בלא תעשה הפוער 
עצמו לבעל פעור זו היא עבודתו 

הזורק אבן למרקוליס זו היא 
 עבודתו:

 
 ב :תלמוד בבלי סנהדרין דף ס

אמר רבי  -מאי אחד העובד? 
ירמיה: הכי קאמר, אחד העובד 

כדרכה, ואחד המזבח, ואחד 
המקטר, ואחד המנסך, ואחד 

. ואפילו שלא כדרכה -המשתחוה 
וליחשוב נמי זורק! אמר אביי:  -

זורק היינו מנסך, דכתיב +תהלים 
 ט"ז+ בל אסיך נסכיהם מדם.

 
II. Avoiding the perception of Avoda Zara 
 

2a. M. Chullin 2:9 
One may not slaughter [in such manner that the blood 
runs] into the sea. Or into rivers, or into vessels; but one 
may slaughter into a pool of water. Or when on board 
ship on to the backs of vessels. One may not slaughter at 
all into a pit; yet a person may dig a pit in his own house 
for the blood to run into. In the street, however, he 
should not do so lest he appear to follow the ways of the 
heretics. 
 
 
 

 ט :משנה חולין ב. 2
שוחטין לא לתוך ימים ולא אין 

לתוך נהרות ולא לתוך כלים אבל 
שוחט הוא לתוך עוגא של מים 

ובספינה על גבי כלים אין שוחטין 
לגומא כל עיקר אבל עושה גומא 

בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם 
לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא 

 יחקה את המינין:
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2b. B. Chullin 41b 
ONE MAY NOT SLAUGHTER INTO THE SEA. 
Why is it that a person may not slaughter into the sea? It 
is, is it not, because it might be said that he is 
slaughtering to the deity of the sea? Then is it not the 
same when a person slaughters into a pool of water, for 
it might be said that he is slaughtering to the image 
[reflected in the water?] — Raba answered: This was 
taught only regarding turbid water. 

 ב :תלמוד בבלי חולין מא
מהלך תניא כוותיה דרבא: היה 

בספינה ואין לו מקום בספינה 
לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה 

ושוחט, ודם שותת ויורד על דופני 
הספינה; ואין שוחט לגומא כל 

חצרו כיצד  עיקר, והרוצה לנקר
הוא עושה? עושה מקום חוץ 

 לגומא ושוחט, ודם שותת ויורד 
לגומא; ובשוק לא יעשה כן, 

משום שנאמר: +ויקרא י"ח+ 
הם לא תלכו, ואם עשה ובחוקותי

 צריך בדיקה אחריו: -כן 

 
III. Permitted Idolatry 
 

3. B. Sanhedrin 67b 
Abaye said: The laws of sorcerers are like those of the 
Sabbath: certain actions are punished by stoning, some 
are exempt from punishment, yet forbidden, whilst 
others are entirely permitted. Thus: if one actually 
performs magic, he is stoned; if he merely creates an 
illusion, he is exempt, yet it is forbidden; whilst what is 
entirely permitted? — Such as was performed by R. 
Hanina and R. Oshaia, who spent every Sabbath eve in 
studying the Laws of Creation, by means of which they 
created a third-grown calf and ate it. 

 ב :תלמוד בבלי סנהדרין דף סז. 3
אמר אביי: הלכות כשפים 

כהלכות שבת, יש מהן בסקילה, 
ויש מהן פטור אבל אסור, ויש 

מהן מותר לכתחלה. העושה 
בסקילה, האוחז את  -מעשה 

פטור אבל אסור, מותר   -העינים 
כדרב חנינא ורב  -לכתחלה 

הוו  אושעיא. כל מעלי שבתא 
רה, ומיברי להו עסקי בהלכות יצי

 עיגלא תילתא ואכלי ליה. 

 
IV. Existence of Other Powers 
 

4. Devarim 4:35 
You were shown these things so that you might know 
that the LORD is God; besides him there is no other. 

 דברים פרק ד:לה . 4
ק הּוא  י ְיֹקוָּ ַדַעת כִּ ְרֵאתָּ לָּ ה הָּ ַאתָּ

ְלַבּדֹו: ֱאֹלקים ֵאין עֹוד מִּ  הָּ

5. B. Sanhedrin 67b 
R. Johanan said: Why are they [sorcerers] called 
Kashshafim? — Because they lessen the power of the 
Divine agencies.  "There is none else besides Him:" R. 
Hanina said: Even by sorcery. A woman once attempted 
to take earth from under R. Hanina's feet. He said to her, 
‘If you succeed in your attempts, go and practice it [sc. 
sorcery]: it is written, however, There is none else beside 
him’. But that is not so, for did not R. Johanan say: Why 
are they called mekashshefim? Because they lessen the 
power of the Divine agencies? — R. Hanina was in a 
different category, owing to his abundant merit. 

 ב :תלמוד בבלי סנהדרין סז. 5
אמר רבי יוחנן: למה נקרא שמן 

יא של שמכחישין פמל -כשפים 
מעלה. +דברים ד:לה+ אין עוד 
מלבדו, אמר רבי חנינא: אפילו 

 לדבר כשפים. ההיא איתתא 
דהות קא מהדרא למשקל עפרא 
מתותי כרעיה דרבי חנינא. אמר 

זילי עבידי,  -לה: אי מסתייעת 
 ?אין עוד מלבדו כתיב. איני

והאמר רבי יוחנן: למה נקרא 
שמכחישין פמליא  -שמן מכשפים 

שאני רבי חנינא  -של מעלה! 
 דנפיש זכותיה.
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6. B. Sanhedrin 65b 
Our Rabbis taught: A Ba'al ob is one who speaks from 
between the joints of his body and his elbow joints. A 
yidde'oni is one who places the bone of a yidoa’ in his 
mouth and it speaks of itself. An objection is raised: And 
thy voice shall be, as of one that hath a familiar spirit, 
out of the ground: surely that means that it speaks 
naturally? — No. It ascends and seats itself between his 
joints and speaks. Come and hear: And the woman said 
unto Saul, I saw a god-like form ascending out of the 
earth: [And Samuel said to Saul . . .] surely that means 
that it spoke naturally? — No. It settled itself between 
her joints and spoke. 

 ב :תלמוד בבלי סנהדרין סה. 6
תנו רבנן: בעל אוב, אחד המעלה 

בגולגולת. בזכורו ואחד הנשאל 
 -מה בין זה לזה? מעלה בזכורו 

אינו עולה כדרכו ואינו עולה 
עולה  -בשבת. נשאל בגולגולת 

כדרכו, ועולה בשבת. עולה? 
להיכא סליק? הא קמיה מנח! 

אלא אימא: עונה כדרכו, ועונה 
 בשבת.

7. B. Rosh Hashanna 16b 
What he means is, why do we sound a teki'ah and 
teru'ah! — sitting and then again sound a teki'ah and 
teru'ah standing? — It is so as to confuse the Accuser.  
R. Isaac further said: If the shofar is not sounded at the 
beginning of the year, evil will befall at the end of it. 
Why so? Because the Accuser has not been confused. 

 ב :תלמוד בבלי ראש השנה טז. 7
ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? 

כדי לערבב השטן. ואמר רבי 
יצחק: כל שנה שאין תוקעין לה 

מריעין לה בסופה.  -בתחלתה 
 דלא איערבב שטן. -מאי טעמא 

8. B. Yoma 20a 
What about Satan? — He answered: Satan has no 
permission to act as accuser on the Day of Atonement. 
Whence [is that derived]? — Rama b. Hama said: 
Hasatan2 in numerical value is three hundred and sixty-
four, that means: on three hundred and sixty-four days 
he has permission to act as accuser, but on the Day of 
Atonement he has no permission to act as accuser. 

 א :כתלמוד בבלי יומא . 8
אמר ליה: שטן  -ושטן מאי אמר? 

ביומא דכיפורי לית ליה רשותא 
אמר רמי בר  -לאסטוני. ממאי? 

בגמטריא תלת  -חמא: השטן 
הוי, תלת  מאה ושיתין וארבעה

אית  -מאה ושיתין וארבעה יומי 
ליה רשותא לאסטוני, ביומא 

לית ליה רשותא  -דכיפורי 
  לאסטוני.

9. B. Sanhedrin 67b 
Then the magicians said unto Pharoah, This is the finger 
of God: R. Eleazar, said: This proves that a magician 
cannot produce a creature less than a barley corn in size. 
R. Papa said: By God! He cannot produce even 
something as large as a camel; but these [larger than a 
barley corn] he can [magically] collect [and so produce 
the illusion that he has magically created them], the 
others he cannot. 

 ב :סנהדרין סז תלמוד בבלי. 9
+שמות ח'+ ויאמרו החרטמם אל 
פרעה אצבע אלהים היא אמר רבי 

אליעזר: מיכן שאין השד יכול 
לבראות בריה פחות מכשעורה. 
רב פפא אמר: האלהים! אפילו 

 -כגמלא נמי לא מצי ברי, האי 
לא מיכניף  -ליה, והאי  מיכניף 

 ליה.

10. B. Yoma 77b 
The School of R. Menasseh taught: R. Simeon b. Gamaliel 
said: A woman may wash one of her hands in water to give 
bread to an infant without any fear. It was reported about the 
older Shammai that he would not [hand food] to be eaten 
even with one hand, whereupon the Rabbis decreed that he 
must do so with both hands. Why that? Abaye said: Because 
of Shibta. (An evil spirit, or odor, that endangers the health of 
those that eat food touched with unwashed hands.) 

 ב :. תלמוד בבלי יומא עז11
תנא דבי מנשה, רבן שמעון בן 

גמליאל אומר: מדיחה אשה ידה 
אחת במים ונותנת פת לתינוק, 

ואינה חוששת. אמרו עליו על 
שמאי הזקן שלא רצה להאכיל 
בידו אחת, וגזרו עליו להאכיל 

אמר בשתי ידים. מאי טעמא? 
 : משום שיבתא. אביי
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