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 ח״ בהגהות הכוור אות סי׳ י״א מ״ש בדברי הכרז בזה וסיים ועכ״פ הדן במר דליקח פת באיסור גישולי גדם נרי״ש ועי׳ בס׳ בכי

 א׳ שהביא דבדו וכ׳ דלדכא אין להחמיר ואפשר שגם האריז״ל
 לא החמיר רק על עצמו וכמו שכהג מהדח בכבשת שהוא חי׳ כזהר
 ולא הי׳ ימחה לאחדם ע״״ש ועי׳ גשו״ת בעי חיי חיו״ר סי׳קכ״ח
 שכ׳ ג״כ דהאדז״ל הי׳ אוסר רק על עצ(מ שלא לשתות אבל לא
 הי׳ מוחה באחדם השותים ע״״ש ועי׳ גשיוד ברכה אות ב׳ מ״ש
 בזה ודעתו טעה להחמיר כי בכגיד ומצוה כראה שהאדז״ל מן הדין
 קאמי לאסור וגם הככה״ג והפכים מאירות ס״ל דמדכא אסור
 ע״״ש ועי׳ בס׳ מזמור לדוד (לחרב מחרד״ף ז״ל) דף ק״ח ע״א
 וע״ב שהביא דבד הככה״ג בזה וע״״ש במ״ש על דבריו וסיים
 ומ״מ הואיל וכמצא .כן גשם האריז״ל יש לזהר היכא דאפשר אבל
 בדאי אפשר כגון גיוס השגת דא״א גשל ישראל ליכא שום
 פקפוק הואיל ולא אשכחן עעמא לאיסורא והפוסקים התימהי וכו׳

 של גוי ולעשות בארש׳׳ט הוא איסור גמור ע״״ש אמכם יערן גס׳
 ערוך השלחן (להרג מהרי״מ מכאווארדק) סיר׳ י״ב שכ׳ דאע״ג
 דפמד פת עכרם אסור כל זק שהם בעין ולא כתבטלו במב
 מכל מקום הנארש״ע של עכרם שכותכין בו פח ופרוד לחם מותר
 לשתות דאין זה חמור משאור וכן כתפשט המכהג לשתות הבארש״ע
 שלהם אע״פ שדרכם ליקח כל הפרודם מעל שלחכם וכותכים לתוך
 הנאל־ש״ע ויש עוד חשש אולי יש בתוך הפרודס ממאכלי אסירות
 מ״מ אין לחוש מדאי גטלים גששים ואין ספק בזה והמצה להחמיר
 יחמיר לעצמו ולא לאחדם עכ״ד והכה גמדכתט לא שמעתי ממיכהג
 זה ולא שמעתי מעולם לקטת גארש״ט אצל עכו״ם אמכם גם
 במדיכות שכוהגין להקל גזה ככ״ל מ״מ עכ״פ לפעכ״ד חלילה להם
 לשתות הגארש״ט או לבשלו בלי סיטן דכיון שיש חשש שזורקין

 אם
 לתוכו פרוד המאכלים מאכלי איסור מעל שלחכם והד קיי״ל דגש וכן אט טהג זמטן כשאט צדך לו ביום השבת אט שולח ולוקח
 מהגר עכ״ד ועי׳ בס׳ יפה ללב חלק א׳ גחימשיו לסי׳ זה שהאריך
 לתמוה על המקילין ומאסף דעת הרבה גמלי המחכדם המחמידם
 בזה ובפרט בשבת שיש עוד חשש איסור אם לא בעיר שמגה
 גרם עיי״ש ועי׳ בגליון מחרש״א דש סי׳ זח שמעורר שנזמטכו
 ששכיח מה ששותין בהקאפפע״ה הייזר קאפ״ע עם חלב א״כ גם
 על הקאפ״ע שחורה יש חשש שטתטן אותה בכלי ששותי׳ ממכה

 לא נטל בלח וכמש״ל סי׳ ק״ע (ס״ק י״ג) וא״כ מה מהכי
 יש ששים נהנארש״ט כגד הפרוד איסור וה״פ :

ק קי״נ סעיף א׳ (א) דבר. עי׳ נס׳ ערך לחם (למהי־יק״ש) י  ס
 שהניא מדנד הש״ס שנת דאדם חשונ צדך להחמיר
 על עצמו נכ״מ נזה נרי״שועש״ךלהלןסי׳קכ״גס״ק נ׳שכ׳ ג״כדמ״מ
 גם נדנד שנאכל כמו שהוא חי אדם חשוב ירחיק עצמו נכל מה

 שיוכל ע״״ש ועפדח סוף סק״ג ונדגמ״ר כאן שהשיגו על הש״ך עם חלנ שחלנו עכו״ם וסיים דמ״מ יש לצדד דמשום דהוי כלי
 נזה ופסקו דאפי׳ אדם חשונ א״צ להחמיר נניי״ש ונדגמ״ר ליין שט אין לחוש נניי״ש ועי׳ נשרת נית יהודא (למהר״י עהח״ש) סי׳
 לדברי המ״א סי׳ רטז ס״ק ט״ו שכ׳ כן להדא עיי״ש ועי׳ במנח״י כ״א וכ״נ מ״ש בזה ועי׳ בשו״ת שאילת יעב״׳ן חלק נ׳ סי׳ קמ״נ
 כלל ע״ח ס״ק ל׳ מה שהאדך בזה והעלה ג״כ הכי וכ׳ דנע״כ שכ׳ דמ״מ אין להתיר לשתות קאפ״ע בבית העכו״ם אלא דרך
 צדכין לומר דחא דאשכחן נש״ס דאדם חשוב צדך להחמיר על אמר אבל לשתות קאפ״ע ושאקילאד״ע בקבוע ננית עכו״ם בודאי
 עצמו כד שלא ילמדו ממט ההמון עם שאיכם בכי תורה להקל אסור ע״״ש והביאו היד אפדם נסי׳ שאח״ז וכ״כ נשיוד ברכה
 שם נשם הרדב״ז בתשר סי׳ תרל״ז עיי״ש ועי׳ גשו״ת חכם צבי
 סי׳ כ׳ ועי׳ ננרכי יוסף או״ח סי׳ שכ״ח אות נ׳ שכ׳ נשם רנ
 גמל א׳ דחפירש מקאוו״ע םה נחול כאלו פירש ממות לחיים

 והפורש ממט נשנת יזכה לעולם שכולו שנת עכ״ד:
 ועי״ בשו״ת חיים גיד (לחרנ מחדח פלאגי ז״ל) סי׳ ט״ו שנשאל
 על הקאייכ״ר סאליף (הוא משקה חם שמרתיחין המים ונותטן
 בו מין עשב כעין עע״ה וציקע״ר) שמוכדם הככדם אם יש בו
 משוס גש״ג וגם אם יש חשש מחמת הכוסות ששותין בחם כיון
 שדרך הככדם לטבול בתוכם גליסקאות שלהם שיש בהם איסור
 משום בשר בחלב ונרי״ש במ״ש בזה וכ׳ טעמים לאסור ושק
 הכדזו גגיהככ״ס שבעימ שלא לשתות סאל״ף של ככד עיי״ש
 ועי׳ מזח גס׳ שדי חמד בחלק אסיפות דטם אות ב׳ במערכת

 גישולי א״י סי׳ ז׳ (גדה וראיתי):
, ראיתי בס׳ שד חמד שם נסי׳ א׳ באמצע הסי׳ שכ׳ ח״ל  תעד
 ומכל זח יש ללמוד על ברעיכ״ו קאתורי שקלאום ככד דאין להם
 היתר ע״י שהישראל יבשל בהם משקה הקאהור דכבר נאסר ע״*
 מה שקלאם ככד ולא פקע איסומ נרי הבישול עיי״ש ולפעכ-ד
 צ״ע איך כאסמ הגרעוטם כשקלאן ככד כיון שחגרעוטם
 גפ׳׳ע נוראי אין עולין עש״מ וגם אין מלפתן
א חי. נר׳ נסלת ו ה ו ש מ ל כ כ א  נהם את הפת וצ״ע: (ג) נ
 למנחה כלל ע״ח דן נרז שכ׳ דדנר שנאכל כשהוא חי למנ גט

 אדם

 יותר היינו דוקא נזמן הש״ס משא״כ נזמח״ז א״ל לחוש לזה כ״כ
 והנועם הוא דאף דלא אכשר דד מ״מ נזמן הש״ס היו המון עם
 מוחזקים יותר לאינן נט תורה מנזהמ״ז לפי שנזמן הש״ס היו כל
 גירסתם על פה ולא היתה התורה שנע״פ סדורה כמו עכשיו
 שנתפשעו ונדפסו הספדם לפטנו כשלחן ערוך נרי״ש אמנם יערין
 נס׳ מזמור למד (להרנ מהרד״פ ז״ל) דף ק״ז ע״א שכ׳ דעיקר
 לדנא כדעת הש״ך ודעימי׳ דאדם חשונ צדך להחמיר על עצמו
' איי נרי״ש ועי׳ נס׳ ג ר  נזה כיון דהד״ף והרא״ש העתיקו ההוא ד
, תוספש שנת סימן  עין המים אות נ׳ מה שהאדך נזה ונר׳ נס
 רכ״ד ס׳׳ק י״ז ובכנח״ג בהגהות ב״י אות י״ד ונשו״ת נעי חיי חידד
 סי׳ קטד מ״ש בזה באורך ועי׳ מזה בשיורי ברכה אות ד וה׳
 ובברכי יוסף חלק ארח סי׳ רנ״ז. וחלק חו״מ סי, טו״ב אות כ״ג
 ובספרו מחזיק ברכה באו״ח שם ובערך השלחן כאן אות ג׳ ובשו״ת
ב) שאינו  חיים שטם סי׳ ד באמצע התשר (בדף ה׳ ע״ג): (
 גאכל כמו שהוא חי. עפת״ש דש סי׳ שאח״ז מ״ש בעטן שתיית
 הקאפ״ע או נרי״א בהקאפעהייזר ועי׳ גפדח גסי' קכ״ח ס״ק ר
 שמתיר להדא עיי״ש ועי׳ גשו״ת באר עשק סי, ק״ה שכ׳ דאפי׳
 ממנהג קדושים מותר וגם אין לחוש לה לתערוגס איסור דלא
 שכיחי נרי״ש ועי׳ גכנה״ג גהגהות הג״י אות י״ז מ״ש גזה וסיים
 ששמע שהאר״י ז״ל אסר הקאוו״' של עכו״ם נרי״ש וגאמת שגס׳
 נגד ומצרה כ׳ כן וסיים שהאדז״ל הי׳ אומר שהשותה אותו עוגר
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