
typ ספר בעי חיי נקרא עץ הרעת מש״לת ח*ל סי׳ קעי 
 אכינלא ז״ל על אלו היסמאס אם ממיהן מותרים לשהויוהשיו*
 שהם מותרים מעעס היותן מיס של יניס הנלע״י כתנת•

 מצעיר ח״ס בכמה״ר ישראל ננננשת זל״הה

 ryt^j איזמיר שגת התליה לרןפא הנעלה
ו '  י כת״ר אניהסנר1ן ני

 סימן

 ילמינו יני' אם מותי ליופאיס המיכאי' שאלה
 לגויס ישמעאלים זעיליס!עהלקיס לטשו:;
 לי.ס תמכומ ננייומ כדי שימותו או לפחת למנוע ההם
 הרפואות המועילות בדי שימות! א! אס אשור על הכל יבא
 דבי־ מויינו!יבינו ושכרו'ככול (מכופל מןהשמיס אמן כן

 יה״ד
 hZ)VD עיקיא דהאי מילתא אימא במשנת ע״ז
 כדק א", העמידין ובסנהדרין פיק לי
 מית1ת הצי מנא קהי דיני ׳וחנןיהגוים ויוע׳ בהמה דקה לא
 מעלין ולא מויילין ןפיש״י בשנהדדין פ״ד מיתות לא מעלין
 אותס מן הנ!י 1לא מ!רידין אוהס למד להמיה בידים •
 וכתבן י.ת1ס'וא״ת ןהא אמיינן נמסכת ס1פייס כשי שנגדם
 המג ןי״ל דנייוס' לקייושין מפיש דהיינו נשעש מלההה כוי
 ואע״פ שםתס גויס עע״ז הס ועונריןעל זי מצות מ״מ אין
 מויידין דינינהוקיא להתייא יכתיב והי! לך למס 1ענד!ן
 ע״כ וייאה שלזה כתן הימנ״ם בפ״ד מהלכ1ת יוצח שנתנ
 אנל המהיס שאין נינינו ונינם מלחמה מיאין מסבבין להם

 המיתה נאסור להצילן אס נעז למות כגון שיאה אחל ההס
 שנפל ליה אימ מעלהו שנאמד לא מעמוד על דם יעיך ואין
 זה יעיך ע״כ ןכ״כ הרב;•ל נב״י סוף סימן תכ״ה נח״מ .
 ןניאי. לי שלזה פיון ג״כ במ״ש בראש פ״י מהלכות עכו״ם
 ז״ל אין מימין כריתלענ״ו כדי שנעשה עמהס שלום ןנניח
 אותס לענדם מי אלאיחזיו מענו דמם אן יהמו ואסור
 ליחס עליהס שנאמר לא תחנם לפיכך אס יאה עכ״וס אובל
 אן ט1כע בנהי לא יעלנן יאהןנעןי למות לא יצילנו אבל
 לאבדו בידיס אן לדןחפן לבור וכיוצא נזה אסוי מפני שאינו
 ע1שה עמנן מלחמה ע״כ(לכאורה קשה ימתחלה כתב יחזרו
 מעבודתה או יהרגו ולכסוף בתנ ואסור לאביו ניל אלא
 שנחילוי; מתוש ניחא דמ״ס למעלה יחזיו מעבויתה' אן
 יהינו מיידי כשעושים עמנו מלחמה בההיא יאמיינ; נמשי
 מוכרים 0!ב שכגו״ס היוג כשייש המוס' כ־ס הירושלמי
 לל,ד1שי; למ״ש לפיכך אס ראה גו• עונע ננהילא יעלנו נוי
 זאסוי לאביו נילי' מיידי כשאין עושיס עמנו מלחמיכלמס״ם
 הימכ״ם ז״ל והיינו כי״תא דתניא לא מעלין ולא מןיידין
 ןאע״גישתם גויםעע״ז הם ועוברים על זימצןמ אין מויילין
 דרנינהו קיא להתירא בלכתנו התוש' וכן מוכח מדנרי הדג
ד סימן קנח ולרב בעל לחם משנה דאיתי דמ״ש  ז״ל בכ״י י
 ניאש הפרק יהיגו מ״ר׳ כשידינו תקיפא עליהם ואנו עושי'
 מלחמה עמהם וה״ש לכסוף אס יאה עע״ז עונע לא יעלינו
 היינו כשאין ילינו תקיפא עליה' וכן ראיתי לרנינו הגדול
 מהד״מ מפראנ* ז״ל נספר קיית ספי וליתא אלא לכולה
 מילתא כשייינו תקיפא וכאן נעושין מלחמה עמנו וכאן
 באי; עושי! מלחמה ולא ידעתי לפי דבריהם איך נמשך
 לשון לפיכן מהאמוי למעלי נשלמא למה שפיישתי להחילןק
 הוא ני! עושין מלחמה לאין טושין אתי שפיר לפיכך כל
 שאינו עושה עמנו מלחמה כגונא של מעלה לא מויילין
 אנל ללילה! למיייי כשאי; ילינו תקיפא איי אמר לפיכן מי
 ן5א עשיית מלחמה לנד גורם אלא אף כשאין ילינו תקיפא
 ואפי' תלחוק !תאמריה״ק לפי האמור רהיימלוקא כשידינו
 תקיפאלכי:ך כשאין ילינו תקיפא כוי מה זהש^מי מפגי

 נ ש'.ין

 3J הצנמ׳׳ המשתחן׳למעיין מימיו מהו לנסכי' יא דןקא לגני1
 גבוה יאע״ג דנענד נמחונר אצל הדיוט מותי לגמה אסיר
 מק״ו לאחנן וכלמסקי' נכיק כל הצלמים אלא ודאי מכונסים
 היו ואפי' תימא היו מנעים מייי׳ נתלשינהו גלא לפי הקס״ל
 או דטפחינהן נידיה לפי האמת ומשוס יי״י ס״ל למיס של
 רבים אינס נאסייס אפילו דטפחינהו בידיה אמר לר״ל

 אימקמיו עלן זיל ה־ר
 ויש לתמוה על הכושקיס למה יא ביאר! דנמיס נובעים
 אכילו של יחיד רןתייס דאפיל! תימא דלמא סנלי קמאי
 קמאי אזלו והתירוץ נזה מבואר אין צייך לומד לדעת
 הימכ״ס ;*ל לביו׳, להוא ז״ל סוני דאפי' מיס סל יחיד
 אינס נאשייס אלא בדטכחינהז בידיה לא הוצרך לבאי זה
 לביו; יאי; האיסור אלא כנטל ן כיד פשיגוא לאי; מקוס לומד
 קמאי קמאי הלנו שהיי המיס שנטל ניד והשתחוה להם
 אנו אושייס והי לא נטלם ניד פשיטא דהותייסכיו; שצא
 נטלס ניד אלא אפי' לדעת האוסרים היכא יתלשינהו גלא
 לא הוצרכן לבאר זה לכיןן ראי; האיסור אלא כתלשיגה!
 גלא וא1תס המיס אנז אוסייס לא שיין לומר קמאי קמאי

 הלכו
 אי נמי י״ליש״ל לפוסקים להא יאמיינן בפרק כל
 הצלמים אי למיא קא סגיל קמאי קמאי הלכו היינו לפי
 סנית דכא ז״ל ישאל שאלתו במי' מעיי; לנסכים ולא שקל
 נספל מיס להייוט ולפיכך הוצרך לומר לשאלתו הימה אי
 למיא קא סגיל כוי אבל לדיל ללא שאל לא זה ולא אומו אפשר
א סניד !אפילו נובעים אפויים וליכא  דס״ל דאי למיא י
 למימי קמאי קמאי הלכו אלא נדבר הניאה לעי; וצ יל
 לפי זה לס״ל להלכה כד״ל כזה ואפילו רבי יוחנן מו־ה ליי״ל
 ויה א ולא הוצרך להתיר נעונלא ליליה מטעם מיס של יניס
 אלא מפני שתיו מכונסים לאי אין הלכה כר״ל אלא יכדכא
 מזרה קוש״תינ! למקומה למה לא כתמ הפוסקים המר נמים
 של יחיל נונעיס חלח ולה׳ לס״ל להלכה כי״ל לחי למיא

 קא סגילאכי׳נכעיאסיר
 עלה בילינו להמיס של היאסמאס המכריס נשאלה מוהר
 לשתותם מפני כמה עעמיס חלא ללילמאאין
 משתחויםלמיס וכל שאין אנןיזלעיס מלאי שמשתחו•'למיס
 על הספק לא נתלה שפשתחויס למיס זי״ל"אשי לכנ׳ 4ציה
 הוא יאה נעינין שהין משתחןיס למיס כלקההד ה;א הים
 דשגיי מים ולכך אשים אבלהכאשלא יאימשהשתחוה למס
 אי; לתלות מסכקשהשתחוה להס ואעפ״י שכתבתי למעלה
 לאס יש לנו הפק אס הפרוה לשס אליל אזגינ; לחומדא התם
 שאני ראת״ליד רעותא שכבי אנו מאים שמשמחויס למיס
 אין הספק אלא אס חפרוה דנים או יחיל תנינ; לחומרי יעי ז
 ן־איוההתרםפק אכל הכא ימעיקיא אין אני מאין
 שמסתחוין למיס והס נחזק' התד מ/ הספק לא נאסו' אותה
 ןאר אס נאמר ימשתחויס למיס בדאי היל מיס של יביס
 יאיפילו נטלס כיי והשתחוה להם מותרים אפיי לנסכים כייס
 להדיוט כלמוכח נפרק ר"׳ ואמיל שמיס אלו שלהיסמאס הם
 של יחיל"מקרו הה שאינו כיון שאין מנעים אין איפור
י שראשון ראשון הן הולכות וקנאו, אחריה] מותרות ואף נ  כי
 אס תיצל. לומיכמ״ש למעלה רלר״ל אין לימד קמאי קמאי
 הלכו או מיצה ל1מי למיס של היאסמאס הן ממנסין ולא
 שייך לומר בהו קמחי קמאי אזלו כל טול שלא נטלן ניל
 והשהחיה להם אין נאסרים ללעמ הרמב״ס ז״ל ואפי' לדעת
 שאי הפוסקים.דאןשריס הפילו תלשיגהו גלא כל ללא מלשינה!
 גצא מומרים ומיס אל! של היממאס דלאהלשינהוגלא מותייס
 זמעיי לני ששמעתי מפי היב המובהק במה״ר שמואל בן
 וילסיר ז״ל שנשאל ממנו מאת החכם הישיש כמה״ר ישיאל


