
 

ם תחנון דחתן שיצא קו
האם יאמרו הקהל  

 נפילת אפיים 
הלקט   בשבלי  ל']  כתב  אין  [שבולת  החופה  ביום 

נופלין על פניהן כל עיקר בכנסת שיש בה חתן, 
אבינו   ולא  ווידוי  אומרים  אין  וחמישי  ובשני 
פניהן   על  נופלין  אין  המילה  ביום  הרחמן. 

ששם   וחמישי  בכנסת  בשני  הוא  ואם  המילה, 
באו משא"כ  הוודוי  שאין  חמרים  וי"א  ופה. 

המילה  ששם  בכנסת  פניהן  על  מליפול  נמנעין 
זצ"ל  יהודה  ב"ר  יצחק  רבינו  ובשם  כלל. 
פניהם  על  נופלין  אין  המילה  ביום  מצאתי 
בכנסת ששם המילה כלל, ואם הוא שני וחמישי  
ואין   תחנונים,  ולא  רחום  והוא  אומרים  אין 

 .  ]א[סי' קל"ב"י ב ופלים על פניהם. עכ"ל. והובאנ
דנהגו שלא ליפול [שם ס"ד]  ולדינא כתב המחבר  

על פניהם לא בבית האבל ולא בבית החתן, ולא 
 בבהכנ"ס ביום מילה ולא כשיש שם חתן.

הכנה"ג   ז']  וכתב  ס"ק  ב"י  נוהגים  [הגהות  דראה 
עד  לחופה  נכנס  אינו  החתן  שאפי'  בתיר"א 

נו אין  והיה קשה  הערב  פניהם בשחר,  פלין על 
זה  מנהג  מפ'   עליו  שמצאו  עד  לבטלו,  ורצה 

[ס"ק . אולם הפר"ח  [סי' פ']בכתבי מהר"ר ישראל  
דלדידיה ד']   כתב  המהרא"י  דברי  שהביא  אחר 

נכנס  שלא  שכל  אלא  כדבריו  דלא  מסתברא 
והברכ"י   פניהם.  על  נופלים  ה']  לחופה  [ס"ק 

שהנשואין   הצב"י  בארץ  דהמנהג  סמוכין  כתב 
לתפילת   או  השחר  בתפילה לתפילת  מנחה 

והוא ש אפים,  נפילת  אין  אחריה  הנישואין 
דבריהם  והובאו  נכון.  ומנהג  מצעיתא  מילתא 

     . [ס"ק ע']בכה"ח 
כ"א]  והמשנ"ב   בבית [ס"ק  המחבר  דמ"ש  כתב 

החתן היינו משעה שנכנס לחופה, אבל מקודם 
 אומרים, ויש מקילין אף בשחרית.  

כ מילה  הכנה"ג  וגבי  ח']  תב  ס"ק  דמנהג  [שם 
מקוק וכל  שהמילה מושטא  שאפי'  שראה  ות 

בבהכנ"ס  פניהם  על  נופלין  אין  אחר  בבית 
הברית. בעל  שם  החיד"א    שמתפלל  [קשר וכ"כ 

כ"ב]   אות  י"ט  סי'  דאפי' אם המילה בבית אם  גודל 
סגי בהכי.   או הסנדק  נמצא בבהכנ"ס אבי הבן 

בכה"ח   דבריהם  פ"ב],  והובאו  דכן וכ[ס"ק  תב 
   המנהג בירושלים.

כ"ב]    ב"ב כתב המשנ"וכיוצ  דמ"ש המחבר[ס"ק 
בביהכ"נ   ר"ל  מילה,  ביום  בבהכנ"ס  ולא 
שאין   אף  התינוק  את  בה  אח"כ  שימולו 
האחרונים   וכתבו  ברית,  הבעלי  שם  מתפללין 
[ונקראין בעלי  דאם הבעלי ברית מתפללין שם 
המוציא  ולא  והמוהל  והסנדק  הבן  אבי  ברית 

ה אין והמביא  אחר  בבית  שהמילה  אף    תינוק] 
 נופלין ע"פ.

מהרא"י   בפסקי  פ'] והנה  סי'  ואם   -כתב    [פסקים 
ו' בשחרית כשהחתן בבהכ"נ,   י"ל תחינה ביום 
נראה דאין לומר תחנה הואיל ובאותו יום נכנס 
לחופה כולי יומא חדא מלתא היא ומועד דיליה 
הוא, וראיה מע"פ דא"א למנצח משום שחיטת 

  דאין פסחים אלא לאחר חצות. גם   פסחים אע"ג
עמי לי  בריי"נוס  תאומר  שנוהגין  אייזק  מה"ר  י 

מבהכ"נ   לצאת  החתנים  רגילין  ה'  ביום  אפי' 
קודם רצה כדי שיוכלו לומר והוא רחום ותחנון.  

 .  [שם ס"ק ז']והובאו דבריו בד"מ  
אחר שהביא דברי הד"מ משם  [ס"ק י"ב]  ובמג"א  

כתב   אלו  -מהרא"י  במדינות  נוהגים שלא   וגם 
קודם החופה   ם יום או יומייליכנס לבית הכנסת  
 ואולי הוא מטעמא.

הרמ"א   כתב  אלא [ס"ד]  ולדינא  חתן  מקרי  דלא 
 ביום שנכנס לחופה.  

כתב לתמוה על דבריו דהא כל ז'  ס"ק י']  והט"ז [
הב"י   וכמ"ש  חתן,  גבי  מועד  מקרי  משתה  ימי 
ימי   בשאר  תחנון  יאמרו  ולמה  ריצב"א,  בשם 

דכל כשיש שם חתן. וע"כ הסיק דנ"ל    המשתה
ה ימי  לבהכנ"ס מטעם מז'  החתן  יבא  לא  שתה 

 זה שלא ימנעו לומר תחנון.
כנה"ג   בשיירי  ט"ז]   ובאמת  דאפשר  [ס"ק  כתב 

שנכנס  קודם  אלא  לאפוקי  אתא  לא  דהרמ"א 
לחופה אבל כל שנכנס לחופה כל ז' אין נופלין  

הפר"ח   פשוט  כדבר  וכ"כ  פניהם.  ד']  על  [ס"ק 
יוםדא אלא  לאפוקי  אתא  לא  הרמ"א  שלפני    ף 

החופה,   ,החופה ימי  ז'  לאפוקי  אתא  לא  אבל 
  שזה מילתא דפשיטא דכל ז' הימים מקרי חתן.

השולחן   בערוך  דעת   [סט"ז]וכ"כ  בביאור 
וגם   דבזה מיושב קושיית הט"ז,  וכתב  הרמ"א, 
איברא  נדחה.  לבהכנ"ס  יבא  שלא  מ"ש 

ה']  דהברכ"י   שבלי[ס"ק  דמדברי  הלקט   כתב 
ביו דדוקא  משמע  ווההגמי"י  הנישואין  א לם 

ומ"מ  הלבוש.  מדברי  מנראה  וכן  לאחריו 
דנהגו שלא ליפול [ס"ק ז']  למעשה כתב הכנה"ג  

וכן   לבהכנ"ס.  שבא  לחתן  ז'  בתוך  פניהם  על 
ברכ"י   קו"א].  מבואר  ברכה  הכה"ח [מחזיק  וכ"כ 

 בס"ד 

 מיקתא ע  תאמעש

  מאכליםב  אורחיו לכבד את רשאי  בעה"באם ה
 עליו  כיםסומהם  אין ש כשרמה

, כל או"א לפי הוראת  מהכשרים אחריםולא    הכשרים מסויימים מאכלים, והרבה אוכלים מ  עלרבו ההכשרים  דוע שבזמנינו  י
 .  איזה הכשר עדיף מחבירו רבותיו

ולא היה אפשרות למארח    חבירו המקפיד שלא לאכול מהכשר זה,   אליו את והזמין   ,ם הכשר מסוייעובדא הוה במי שאוכל  הנה  ו
אינו    חבירואורח, ושאל האם רשאי להאכילו מהכשר שעליו לגלות זאת לוקשה היה    לארחו,  הרצוימאכלים כפי ההכשר  להכין  

 .  אם שייך בזה משום לתא דלפני עור לא תתן מכשול או חשש אחר  ,סומך עליו שלא בידיעתו
שאדם שאסר עצמו בדבר המותר לאחרים ואחרים יודעים שמחמיר    (סי' תרג)  האור זרועבשם    (יבמות סי' צו)  במרדכיהנה מצינו  ו

דלא    פשיטא שיכול לסמוך על אחרים ואין לחוש שמא יאכילוהו דבר האסור לו  ,ע"ע אע"פ שידע שהוא היתר אלא שהדיר עצמו
, אלא דצ"ע בגוונא שראובן פירש ממאכל לפי  יר דאסור להושיט לו כוס יין משום לאו זה כמו שמצינו לענין נז  ,על לפנ"ע  וריעב
מי    ,שאסור לאוכלו ושמעון נוהג בו היתר ונראה לו שראובן טועה בדבר וגם ראובן אם היה סובר שמותר היה אוכללו    אה שנר
דרב אמר לא עשו בית שמאי כדבריהם וכו'  לחוש שמא יאכילנו שמעון, ויש לדקדק מההיא דאיפליגו רב ושמואל  לראובן  יש  

למא שיכול לסמוך עליו ולא חייש דלמא ספי ליה,  א  ,ושמואל אמר עשו ואסיקנא דעשו ומודעי להו ופרש"י ומש"ה לא נמנעו
לאו דלפ"ע אות א אות   (ערך איסור בחקר הלכה עוד ועי'. (ע"ז א: ברי"ף אות ב) שלטי גבורים ב ועי'[. (יו"ד סי' קיט סע' ז)ברמ"א פסק  כןו עכ"ל.

ה"ה בנ"ד לא סמכינן אסתם בנ"א    מוחזקים בכשרותהם    א"כדס"ל דלא סמכינן אסתם בנ"א א  ' א)ע(שם סדלפי הרמ"א    קטנה ח)
ה"ה בזה, ואפשר דגם הרמ"א מתיר בזה בסתם בנ"א  שמיקל דלא בעינן מוחזק בכשרות  בס"ק א'    ם שוהש"ך    , רק באוכל עמו

כדעת הש"ך דבכל גוונא לא בעינן מוחזק  )  (סי' כ ס"ק א  המ"בר רק לדידיה, ע"כ. ובלא"ה כבר פסק  כיון שהוא איסור קל שאסו
   בכשרות כי סתם בנ"א כשרים הם]. 

חיי דלא  אלא  האוסר  את  מאכיל  המתיר  מכשול אם  מחמת  איסור  מדבריהם דאיכא  וכן  שי ומשמע  להכי.  כ)   ךש"ב'  ס"ק    (שם 
חס ליה דאמרו "(קיא:)    בחוליןוכדמוכח    ,יש בזה משום לפני עורתיר מאכיל את האוסר  אם המ' דתכ  )סי' קכא(  תשובת הרלנ"ח וב

(ח"א סי' סב)    בבנין ציוןוגדולה מזו    .(אות כא)  בביאור הגר"א וכן הסכים    ."לא סבירא לידלזרעיה דאבא בר אבא דליספי לי מידי  
המרדכי   דברי  לדחות  חסדא)    הריטב"א   דברי  ע"פיצא  רב  ד"ה  י:  על כתב דו(סוכה  יסמוך  בכל    לא  ישאלנו  הבית בסתם אלא  בעל 

דבכה"ג ליכא לפנ"ע מה"ת   משמע  )שם (   הש"ךמדברי  והנה  [  .יי"שאור זרוע, עה מקום שיש אצלו ספק ורק בא"א יש לסמוך על  
בירו במתנה שמבואר דהנותן איסור לח (ע"ז ו: ד"ה כל מה שנאסר)    במאיריעי'  אלא ד.  העיר  ה לקחת האיסור באות  האוסר  כיון שביד

  בית יצחק ה,  (סי' קסג ס"ק ב)  המ"א   אע"פ שיכול להשיג האיסור ע"י קניה הוי כתרי עברי דנהרא ועובר בלפנ"ע מה"ת. וכן נקטו
כת' דהיכן שאין האיסור מזומן לפני האוסר    דלקמן  ובפר"ח   .(שם)  והמ"ב  (סי' ה אות ט ד"ה מעתה)  תורת חסד ה  , (או"ח סי' כט אות א)

מזמ והביאו  נו  י והמתיר  דנהרא.  עברי  בתרי  כקאי  הו"ל  האיסור  דבר  לו  ליתן  לביתו  מלאכיומביאו  שסג)  ביד  פסק    ,(אות  וכן 
 ]. גליון קט"ז עמיקתא   שמעתא ב. ועי' (ח"ה סי' יג אות ז) באג"מ

איסור  הפר"ח ולם  א מנהגי  תצז  סי'  כג)  (או"ח  הראיות הנ"ל  הנ"ל  כהמרדכיהסובר    הבאר שבעאחר שהביא דעת    אות  האריך   ,ע"פ 
ניכר, אלא  האוסר אינו עובר משום לפנ"ע בין בומסיק שאם המתיר מאכיל ל  דבריהם  חותלד ניכר בין באיסור שאינו  איסור 

בביתיה  למיכל  מצי  האוסר  ומ"מ  דעתו.  על  להעבירו  למתיר  לו"  ראוי  "אין  ניכר  שאינו  באיסור  שמותר    , דמ"מ  דוקא  ולאו 
ואדרבה ע"ה ותר להתארח אצלהתארח אצל ת"ח אלא אפי' בסתם עם הארץ מ שמודיע לו שהוא אוסר בדבר פלוני,  לו כיון 

עדיף בענין זה מת"ח, שהת"ח יודע שמותר הדבר להטעותו אלא שמכוער הדבר והע"ה סבור דאיכא לאו דלפ"ע ופשיטא שלא  
אות בבתפארת ישראל    יאכילנו דבר האסור לו דהא לא חשיד אלאו דלפ"ע, ע"כ. וכן בועז  פ"ד  הא דהודיעו כתב דלעולם    )(עדיות 

  , דקא' דמודעי אהדדי ללמדך שחיבה וריעות נהגו זל"ז  (יד:)  ביבמות  עוכן משמ  ,ב"ש לב"ה ר"ל מתורת חסידות ולא מצד דינא
בשם יש אומרים (אלא דשוב נקט    )שם (  הריטב"א וכדבריהם הביא    ואי מדינא אסור מהיכא מוכח שחיבה וריעות נוהגת ביניהן.

 . ](סי' קיט)ובדרכ"ת . ל)-(שער המקנה וקנין, כללי לפ"ע אות כט בחתן סופרבזה ' [ועי ו של המרדכי).בשם הרא"ה כדרכ
הפר"ח  מדברי  מבואר  ליכא    ודעימיה   והנה  אסור  לפנ"ע  איסור  דלעולם  הסובר שהדבר  את  מותר להאכיל  שהדבר  הסובר  על 

[ונראה מדבריהם דבנ"ד אין  ראוי.  בר  הדאלא דאין    ה בז  שום איסור   וליכא בתר "המכשיל" אזלינן ולא בתר "הנכשל",  דמחמת  
דכיון שהדין הוא דרשאי המארח להאכילו מה דס"ל דשרי  ראוי לו,  ה   ו באוכלדלחוש לגניבת דעת דיסבור האורח שטרחו לכב

 ].)סע' ו (חו"מ סי' רכח שו"עבו (צד.) בש"ס חולין משום גניבת כמבואר בכה"ג ליכא דו מצדהאורח טועה מענמצא 
לענין   (נדרים צ:)  מתוס' והוכיח כן    , ז)"ט(אישות פ"ט ה  בשער המלך"המכשיל" אזלינן ולא בתר "הנכשל" מצינו    הפר"ח דבתרעת  וכד

לך   אני  טמאה  תאמרא ד  שהקשוהאומרת  לא מהימנא  ם  אמאי  לך  אני  שאחד"א  טמאה  מצ  ,הא  דלא  שהיא  ותירצו  זונה  ינו 
, וקשה דאכתי  הילכך גם לדבריה אינה אסורה לו וכו'  ,עליו  א אינה מוזהרת דודאי הוא מוזהר עליה אבל היאסורה לינשא לכהן  

וכו'  דא איסורא מחמת עצמה דאיהי לא עבדנהי    תיקשו להו אלא מוכח דס"ל דאיהי לא קא    ,אבל הא קא עברה אלפני עור 
כא שהרי בע"כ  עור לי  דלפני  דכתבו  (נדרים צ:)  טה מקובצתי מהשהביא    עברה אלפני עור, כיון דלדידיה ליכא איסורא, אלא דשוב

ועיי"ש ש לו.    .משום לפני עור  אוסרמי שנוהג היתר באיזה דבר אסור להושיט לדהשיטה מקובצת  מסיק למעשה ע"פ  נבעלת 
שדבר המותר לישראל ואסור לעכו"ם אין איסור  דס"ל    (ססי' יד ד"ה עוד יש להקל מאחר)  בתשובת אמונת שמואלוגדולה מזו מצינו  

להושיט  מצינו  אפי דהרי    לו.   לישראל  בישראל  נמנעו(יג:)    יבמות ב'  ולא  לב"ה  מודה  הוי  לא  ליה    (קיא:)  בחוליןוכן    , דב"ש  חס 
לזרעיה דאבא בר אבא דליספי ליה איסור גבי נ"ט בר נ"ט ופלפלו הפוסקים אי צריך להגיד לו מה שהוא היתר לדידיה ולחבירו 

נת שמואל  ודחה דברי האמגופא    )ג(יו"ד סי' סב ס"ק    פר"ח ה  אולם[  .ידיה אסור כ"ש גבי ב"נ דשריא להושיטו מה שהוא שריא לד
ע לא תתן מכשול וזה נותן מכשול לפניו שמושיט לו מה  "מה טעם יש בזה לומר דליכא איסור הושטה הרי התורה אמרה לפנד

ו מותר אלא  מושיט אף לחברשמוזהר עליו ומה שהביא ראיה מההיא דחס ליה לזרעיה וכו' אינו ענין לזה דהתם לפי דעתו של ה 
וכת' שכן מוכח מהר"ן   ,(מע' ל אות יב)  עין זוכרבו  (סי' סב)  ק ברכהמחזיבהחיד"א  נקט    ןוכשנוהגים בו איסור מחמת טעות, עכ"ל.  

אבל   דע"ז.  חסדפ"ק  מה)  עה"(א  בתורת  האמונת    סי'  מחמת  לדינא  בזה  ואין להתיר  עליו  נחלקו  מסיק דאף דכמה מהאחרונים 
לחושמוא מ"מ ל  שהי  ד  עם  לצרופי  חזי  זה  להתירתר  טעם  כשיש  וצדדים  היתרים  בזה  אר  ועי'  וורדים.  מג)   בגינת  כלל    (לפמ"ג 

 ]. (כלל י ד"ה ודע דהתוס') בשושנת העמקיםו
יצחקאבל   השעה"מ)  בפרי  והנה  ד"ה  לח  סי'  חל איסור לכו"ע  (ח"ב  דכיון דשאחד"א  השיטה מקובצת  מדברי  הראייה  ממילא    דחה 
 (יו"ד סי' עז  בכת"סושו"מ    . גליון קכ"ז]  עמיקתא   בשמעתא עי'    , הא דשאחד"א חל אכו"ע תלוי בפלוגתא אמת  ב[ו  ."ענת בלפעובר

וכתב דזה   ,האם לפנ"ע בתר המכשיל או הנכשל אזלינןחה ראייה זו, ויצא לדון נמי בהא  שגם ד   או"ח ססי' סו)ד"ה וזאת תורת העולה, ו
למאן דאוסר הגם שבעיניו טועה הוא כיון דהוא מחזיק זה  ר אסור למספי  דמאן דמתיאלא דיש לחלק   ,תלי בדברי הרמ"א הנ"ל

לאיסור למכשול הוא לו מאן דספי ליה שום דבר ולא גרע ממאן דיהיב לחבירו עצה שאינה הוגנת וכדו', אבל מאן דאוסר מותר  
   .יה התירא הוא לאו עבירה הוא בידולהאכיל משלו למאן דמתיר כיון דלדיד

המחמיריםדבכ  נקטינן  ולהלכה  נינהו  רי  לפנ"ע    ,דרובא  מותר    בנתינת דאיכא  שלדעתו  שנוהגדבר  מבוארראיסו  בו  למי  וכן   .  
ט"ו שיניח עבורו  ע'  להנוהג כרמ"א בסי' שי"ח ס  השו"ע שיכול לומר בשבתהנוהג כפסק  לענין  (תנ' סי' ק סוף אות ג)    במנחת שלמה

וכתב שאם המחמיר סובר מכח הכרעתו .  ר להניחו)לפי השו"ע אסו ד סולדת ד(אע"פ שהוא אינו י  תבשיל שלא נצטנן על האש
דאסור מסתבר שגם צריך לחשוש ללפנ"ע. אלא דעיי"ש שכתב דאם רק מחמיר ע"ע מפני מנהג אבותיו או רבותיו ובכגון דא אין  

מד אות א ד"ה  (ק' סי'  ש  יי"[ועעכ"ל.  לחוש ללפ"ע כי גם זה שנוהג איסור יודע שחבירו א"צ להחמיר כמותו וכל א' כמנהג אבותיו,  
ומבואר בכת"ס שמתיר גם באיסור    (ח"א סי' כא)  מבי"טה  שהכת"ס המתיר למי שאוסר לתת למי שמתיר כוון לדבריכתב  ש  וטעמא)
דוקא באיסור תורה אבל שנקט כן    בזה י"ללהחמיר  שנקט  הנ"ל  רק מדרבנן אפשר דגם השער המלך    והיכן שהוא איסור  ,תורה 

 .], ע"כיהוא מודה דשר אפשר דגם בדרבנן
ולא היה אפשרות להמארח   זה,הכשר מסויים והזמין את חבירו המקפיד שלא לאכול מהכשר  במי שאוכל  עתה נחזור לנ"ד  מ

 שלא בידיעתו.  זה האם רשאי להאכילו מהכשר  ,וכדו' בבושה  כרוךלהכין המאכלים כפי ההכשר של האורח והדבר 
לאיסור  ד נוגע  הדבר  אם  שלא לאכולממש למחמהנה  ל  ,יר  ליש  הנ"ל  פנ"עאסור משום  הרמ"א  הפר"ח  (  כדעת  לפי  מ"מ ואף 

להא הדבר  בהידורים)כילומכוער  אלא  ממש  באיסור  נוגע  הדבר  אין  הטובים)  בהכשרים  (עכ"פ  המקרים  שברוב  אלא  וע"כ    ,. 
בפרט שאף  ו  מור אתיא עלה.באיסור גואין זה דומה לדין של הרמ"א הנ"ל ד  ,נראה דרשאי להמנע להודיעו מחמת בושה וכדו'

כלל   איסור  כאן  אין  הפר"ח  לפי  גמור  איסור  בנ"ד  במקום  הוא  וכן  בדבר,  איסור  דאין  סבור  שחבירו  סוברים  כיון  שיש  כיון 
 .  סגיזה הכשר בש

אחריו ונגרר  לבעל הבית  נטפל  האורח  בעיקר  הבית    צריךאדרבה  ו  , ועוד דהרי  הבעל  של  כדרכו  ומשום איבה לנהוג  מה    יןעכ, 
יסב אצל בעל  מ   כו"ם עמי שאינו נזהר מפת של  אם  ד  (סי' קסח סע' ה ויו"ד סי' קיב סע' יג)  בשו"עהנפסק    (סי' לב)  הדשן בתרומת    מצינוש

היפה משל ישראל, יבצע בעל הבית מן היפה ומותר בכל    כו"םע, ועל השלחן פת ישראל ופת של  כו"םהבית הנזהר מפת של ע
ואוכל עם אחרים    כו"םעדמי שנזהר מפת של    (יו"ד שם סע' טו)  ברמ"א   כן מצינוו  .יבה משום א  והיינו  ,כו"םאותה סעודה בפת של ע

שדוקא בפת    ואע"פ  משום איבה.  איכאשאינן נזהרין, מותר לאכול עמהם הואיל ואם לא יאכל עמהם פת שהוא עיקר הסעודה,  
אף במקום שנוגע    וע בחבירושיבות שלא לפגהח חזינן  , מ"מ  אין ללמוד מכאן לשאר איסוריןהרמ"א שם ד  "שאמרו כנ"ל וכמ

  ' נר  עליו,   [ובגוונא שהאורח שואל אם אכן האוכל הוא מההכשר שהוא סומךאתינן עלה.   היכן דמשום הידור  כ"ש ,  לחשש איסור
  יש דאכתי  . אלא  א"צדהרי מותר לשנות מפני דרכי שלום ומפני הבושה, ועי' בזה בגליון    אין איסור לשנות דמטעם איסור שקר  

 .]ז)-סע' ו (חו"מ סי' רכח בשו"עניבת דעת דס"ל לאורח שהבעל הבית טרח עבורו לבשל אוכל הראוי לו, וכמבואר לאסור מפני ג
דבר שיש    'אפיד   (ס"ק טז)  המ"ב  . וכתב, כל מה שיאמר לו בעל הבית יעשה חבירו  הנכנס לבית שכתב ש  (סי' קע סע' ה)בשו"ע  ועי' עוד  

ואם האורח נוהג איזה פרישות בדבר שעושה משום    ,משום ענוה אעפ"כ יעשה   עושה כן האורח שלא היה  בו קצת גסות ושררה  
מעשיו  "מחוייב  אינו"  איסור  סרך להסתיר  לגבר  טוב  בעלמא  פרישות  שהוא  דבר  אבל  לעבור  לבעה"ב  ומבואר  לשמוע  ע"כ.   ,

רשא כמותו  לנהוג  רוצה  אם  אבל  הבית  כהבעל  לעשות  מחויב  אינו  דרק  וא"כ  מהמ"ב  יכוי,  דמה"ט  גופא  י"ל  הבית  הבעל  ל 
לפנ"ע וכו' וכנ"ל, ודו"ק. אלא דמ"מ אין לנהוג כן אלא בשעת הדחק כנ"ל, דאל"כ מכוער איסור  להאכילו ולא לחשוש לסרך  

ח)  מנוחת אמתר  ספבועי'  [הדבר להעביר את דעת חבירו וכמ"ש הפר"ח.   אות  פכ"ב  גרוס  דאע"פ שם    הנה משמע מהמ"בו   .(לגר"מ 
נדרים  קל בו אףאי לה חומרא רשמנהג של  נהג  ש זולא  ואפשר דהיינו טעמא כי אדעתא דהכי    , ללא התרת  ועי'    , קבל חומרא 

 . ], ואכמ"לד"יו"ד סי' רי בדגמ"ר

 "ד| ה'תשעלך לך גליון קנ"ו | פר' 
 ' שיבות))- רמות בי )חניכי הקהילת ) 

 
 



 

 

 פניני מוסר
 (ג)קבלת שבת  -עניני שבת קדש 

מוקדם לשבת  להכין   וכאן"  -  התעוררות 
 האחרון  הרגע  של   ההכנות  על  לעורר   המקום

  אחר   כמעט  כבר  ולפעמים  ,השבת  כניסת  עם
 חפצי  ומסלק   בבית   מסתובב   עוד  השקיעה 

כלאחר  ,  ההלכה  נגד  ממש   שזה,  יד  מוקצה 
ה"ב)   ם..."הרמב  שכתב  וכמו שבת    (פ"ל 

  השבת   פני  להקבלת   מיחל   ראש   בכובד  "ויושב
המלך  יוצא   שהוא  כמו   היינו .  ל" עכ,  לקראת 

  פנוי   שיהא  צריך  נכנסת   שהשבת   שבשעה 
 .השכינה פני  קבלת שהיא  לבא השבת  ומחכה

  אבותינו   על  מהמסופר אנו  רחוקים כמה ,  והנה
כל  גומרים  שהיו  איך   כבר   הכנותיהם  את 

 צותח  אחר   כל  נוייםפ  והיו,  בתש   ערב   בחצות
לקבלת ,  תרתי  בזה  ויש.  השכינה  פני  היום 

 אלינו שבא  הכבוד מלך את  לכבד  חדא
  הקדושה   איכות  שכל  ושנית,  השבת  כניסת  עם
  השבת   קדושת  שאת  ,בזה  תלויה  השבת  כל  של
 השתדלות  שום  ידי  על  להשיג  בידינו  אין

  במשך   כ" אח  ההשתדלות  לומר אשלים  שנוכל
 ואשרק ה ,  ה"הקב   לש  בידו  שזה ,  ויום  הלילה

 -  והצפיה  ההכנה  שכפי,  השבת  מקדש'  יתב
הנוראה  כ" אח   באה ".  השבת  של  הקירבה 

 הגר"ש פינקוס זצ"ל, שבת מלכתא עמ' צ) (
 נערך ע"י מחבר סדרת 

  

   דכן הוא המנהג בירושלים. [ס"ק ס"ט]
י"ב]  ובמג"א   ליפול כת[ס"ק  שלא  נוהגין  דיש  ב 

ז'   ואפי' ביום ו' שהוא "כשהחתן בבהכנכל  ס, 
 לחופתו אין נופלין. ח' 

וכיוצ"ב כתב המשנ"ב [ס"ק כ"ו] דבזמנינו נוהגין  
ז'   יום  אם  ואפי'  ימי המשתה,  ז'  כל  נופלין  שאין 
יום ח' של החופה אם מתפללין קודם שהיה  הוא 
לערב   קודם  מעט  החופה  היה  אם  כגון  החופה, 

י  עד  אומרים תחנון  אין  א'  א' הבא מעהיום    טום 
 קודם לערב. 

החתן  יכנס  שלא  ליזהר  טוב  דלכן  כתב  אולם 
לבהכנ"ס כל ז' ימי המשתה שנמנעין לומר תחנון  

 בעבורו.  
נמנע  החתן  שאין  נוהגים  דלמעשה  איברא 
נמנעין   שהציבור  אע"פ  ז'  כל  בציבור  מלהתפלל 

הליכות   [וע"ע  תחנון  מאמירת  כך  שלמה  משום 
 כה שם].  תפילה  פי"א ה"ו ובדבר הל

דהמנהג  ע(ו דכתב  ס"ט]  [ס"ק  בכה"ח  "ע 
השקיעה  קודם  החופה  עשו  דאם  בירושלים 
עשו  לא  ואפי'  שלם  יום  היום  לאותו  חשבינן 
סעודה באותו היום, ואחר תשלום עוד ז' ימים אין  

 אומרים ז' ברכות ונופלין על פניהם).  
דכל  מבואר  המהרא"י  מדברי  יוצא   והנה  שהחתן 

רצה   קודם  הקהל  מבהכנ"ס  תחנון  ל צריכים  ומר 
 בתפילה. 

אין   דאם  קע"ט]  סי'  [ח"א  הרדב"ז  כתב  וכיוצ"ב 
הציבור רוצים לבטל נפילת אפים ותחנונים מוטב 

 שיצא החתן אחר ברכת כהנים.
ב בחתן אולם  נמי  נשאל  כ"א]  סי'  [ח"א  הלק"ט 

ובשעה   הציבור  כשהתפללו  בבכהנ"ס  שהיה 
לומ יצשהגיעו  אפים  ונפילת  תחנונים  לו  ר  א 

מי אזלינן בתר התחלה. והשיב דנראה    ,מבהכנ"ס
דרגילין   פ'  סי'  ח"ב]  [תה"ד  וכתבים  מהפסקים 
החתנים לצאת כדי שיאמרו, וקשה דהרי אם יצאו 
ולא נשארו עשרה בבהנ"ס גומרים קדיש תתקבל, 

 משמע דבתר התחלה אזלינן. עכ"ד.
הא לדמות  דאין  ס"ל  דהמהרא"י  דינא  וצ"ל  י 

דשאנ תתקבל לקדיש תתקבל,  סיום    י קדיש  דהוא 
התפילה, ודינא הוא דכל שהתחילו התפילה במנין  
אי   משא"כ  מקצתן,  שיצאו  אף  לסיימה  רשאים 
אמירת תחנון דאינו מדיני התפילה, אלא דמחמת  
שאין   כל  וא"כ  תחנון,  אמרינן  לא  החתן  שמחת 
יאמרו  לא  אמאי  התחנון  בשעת  נמצא  החתן 

 תחנון. 
א ל ' ימי המשתה  רא דממ"ש הט"ז דנ"ל דכל זאיב

לומר  ימנעו  שלא  מטעם  לבהכנ"ס  החתן  יבא 
תחנון, משמע דכל שנמצא החתן בשעת התפילה 
למנוע   צריך  נפילת אפים, דאל"כ למה היה  ליכא 
לבא   מצי  שפיר  הא  לבהכנ"ס,  מלבא  החתן 

 להתפלל במנין ולצאת מבהכנ"ס קודם תחנון.  
תב נמי לדינא דטוב וכן משמע מדברי המשנ"ב דכ 

יכ  לבהכ שלא  החתן  המשתה ננס  ימי  ז'  כל  "ס 
כלל   הזכיר  ולא  בעבורו,  תחנון  לומר  שנמנעין 

 העצה שיצא קודם תחנון.   
דנהגו   דהא  דאפשר  המג"א  ממ"ש  משמע  וכן 
שלא ליכנס לבהכנ"ס יום או יומיים קודם החופה 
אפים,  מנפילת  הציבור  ימנעו  שלא  מטעמא  הוא 

ם ה שהחתן יוצא מבהכנ"ס קוד ואי נימא דסגי במ
 וצרכו שלא לבא כלל לבהכנ"ס. התחנון למה 

[מבוטשאטש   בא"א  דכתב    -ועיין  קל"א]  סי' 
בעת   החתן  יהא  שלא  כהט"ז  נהגו  דבמקומו 
התחנון שם לאפוקי מפלוגתא, ואם התפלל בניהם 
וכן   תחנון,  קודם  לחוץ  יוצא  שיהיה  לו  אומרים 

נ הנה  נכון.  וכן  מקומות  בכמה  לדינא  נוהגים  קט 
במהרא"י   במהכדמשמע  קודם צשיו  דסגי  א 

גופא  הט"ז  דמדברי  להעיר  דיש  איברא  התחנון. 
לענין עיקר  (ומ"מ  וכמ"ש.  דלא סגי בהכי  משמע 
מתפלל   שהחתן  כעת  שהמנהג  נזכר  כבר  דינו 
מאמירת  כך  נמנע משום  בציבור אע"פ שהציבור 

 תחנון). 
 

 

 

 מותר לצלות כבד על פלטה חשמלית  האם
כן  , ועל  סע' א)  (יו"ד סי' סז  בשו"עכמבואר  רש מהבשר לחוץ, אבל אם לא פירש מותר  ופהתורה אסרה דם בהמה חיה ועוף ה ידוע  כ

 .ובישוללפני  או לצלותו אבל הרוצה לאכול בשר מבושל עליו למולחו ,בשר חי מותר באכילה 
א)  השו"עפסק    דם  ריבוי  בו  ישמחמת ש  כבדוהנה ה  סע'  עג   וערב   שתי  קורעו  אלא  מליחה   י"ע  תקנה   לו  יןדהרוצה לבשלו א  (סי' 

, כך  וובשל  קרעו  לא  אם  מיהו.  כלום  "צאך  חתו  אוכשה   אבל,  שלם  בדכב  "זוכ.  שלובל  יכול  "כואח   וצולהו  למטה   חיתוכו  ומניח 
שם דדוקא    הרמ"א אולם דעת  .  , ע"כאסורה   הקדירה   אבל  ,מותר  צלייה   בלא  בקדירה   לבדוהכבד    נתבשל  אם  בדיעבדכן  ו  .מותר

רשת אחת    כמה כבדים עלשמיקל לצלות  (ח"ה סי' יז)    "יבמנח   ' עיו[  אסור  אם נתבשל אפילו לבדו  לאב  אם צלהו כדין הכבד מותר 
שיש לצלות דוקא  כת'    וח"ח סי' רלו)  רלו  (ח"ג סי'   במועדים וזמניםהלבת נמצאת רק באמצע. אך  היטב אף ש  לאחר שהתחממה 

 כולם]. תחת כמות קטנה שהאש יכולה להתפשט 
(ס"ק ב)  ש"ך  ה  וכתב, ע"כ.  לאכילה   וירא  יהאשעד  לה  יצדבעינן ש  (סע' א)  שם  רמ"א בוהנה לענין שיעור צליה להכשרת הבשר מצינו  

(סי' סט ס"ק   ט"זה  אולם  .(כלל לא אות ו)  החכמת אדםדב"חצי צלייתו" מיקרי ראוי לאכילה. וכ"כ  (סע' ב וסע' ה)    בסי' ע"וע"פ הרמ"א  
דעתו   יןנהג אף כשאשכן הוא מ (סי' עו ס"ק י) בבית לחם יהודה . וכ"כ לכו"עלצאת כדי  "עד שיתייבש"כתב שראוי לצלות הבשר  נד)

   לבשלו.
 (סי' עג ססע' ב ד"ה ואם נצלה)  ובדעת תורהתבשל כך יש להקל.  דאם נר' לנו שהוא כחצי צלייתו ונ   סי' נג)(  דניאל  בחמודי ולמעשה פסק  

איירי  שכתב שהדעת תורה  (ח"י ססי' קיח) בשבט הלוי מותר לאכלו בלי בישול. ועיין שנצלה מבחוץ ובפנים נראה עוד חי כתב שכבד 
ועיין  [  מבחוץ דשרי בלי בשול, אבל אם נתיבש מבחוץ אין חולק דלדעת הש"ך ודעימיה מותר אף לבשלו.אם לא התייבש  אפילו  

 . ](ח"ב סי' סג)  חשב האפודבו (ח"ה סי' יז) במנחת יצחק
תחתיהם ע"ג  והבשר מונח    שכתב לענין כלי הנקרא גריל שיש בו חוטי אלקטרי בוערים מלמעלה   (ח"ו סי' קז)  בשבט הלוי   עוד  ועי'
בה מלמעלה או מלמטה.  יהשאאם  ואין הבדל בזה בין    ובזדם לל  רמת א גויכי האש מגולה מלמעלה וה   , דמותר לצלות בו  ,תרש
 א האם מהני צלייה בתנור מקרוגל. " סבגליון  עי' . ו(ח"א סי' קיג)בחשב האפוד  נקט וכן

הוי ככלי שאינו מנוקב מחמת שאין הדם  ד  אם יש לחוש  , מליתפלטה חש על גבי  (או שאר בשר)  יש לדון האם מהני צליית כבד  ו
 מגולה.   ה זורם החוצה כמו בצלייה ע"ג רשת, וכמו כן יש לדון בזה דשמא לא מהני צליה באש שאינ

נייר ולא  שכתב דמותר לצלות כבד כרוך ב(סי' סה ס"ק ב)  בט"זעיין הראשון האם מהני צלייה בכלי שאינו מנוקב.  נדוןה והנה לענין 
.  (שואב את הדם)  דנורא שאיב  ,, מדשרי לצלות המוח בקרומו על האשסיק בין הכבד ובין האש והוי כבישולינן דהנייר מפאמר

   .(סי' עו ד"ה וההיא) ביד אפרים כן נקטו
הנייר חשיב ככלי שאינו מנוקב ולא דמי לקריצא לדחות  ש  שם)(מ"ז    בסי' ס"ה   פמ"גב  עי' אולם   ום דהמוח  דברי הט"ז דדלמא 

(כלל    "א החכ  "כוכ  פירש ממקום למקום, ע"כ.משום דם שאפ"ה הקרום אסור דיש בו הרבה דם ואין יוצא או ט דרך הקרום ופול
כן  ולכלך באפר אסור אפילו בדיעבד.  רכין הכבד בנייר לצלות כדי שלא יתדמה שנוהגין קצת נשים שכו  )בינת אדם אות כוו  לא אות ז

א)  בפת"ש  הביא פד  ההתשובה מאהב  בשם  (סס"ק  סי'    דלא כהט"ז, ומבואר דס"ל דבכלי שאינו מנוקב אסור   ובעל הנוב"י  )(ח"א 
דוקא  הביא בשם החכ"א לאסור  ש (סי' סה אות ב)  בג' מהרש"א   ועי'  .(ואף הט"ז י"ל דיודה לזה אלא דס"ל דנייר הוי ככלי מנוקב)

 . (ס"ק ג)  בדרכ"תר תמה עליו נייר. וכב כלב להדיא אסר שהרי החכ"אצ"ע  דבריו 'בנייר שכותבים שהוא נעשה בדבק. ולכאו
ומשמע דס"ל דצלייה מהניא אף   התיר לצלות אפי' תוך כלי שיש לו דפנות (כגון מחבת).ש(מ"ז ס"ק ב)  בסימן ע"ח "ג פמבאלא דעי' 

שר  ואפ ,בישולא  אלזה  אין  דודאי תוך כלי אסור כי יצא לחלוק ע"ז   (שם ד"ה ויש ומ"ש בחוו"ד) דהיד אפריםאלא  בכלי שאינו מנוקב.  
בבן  וכן פסק    כתב דצלי קידר דינו כבישול.  (כלל לה אות א)  בחכ"א וכן    ור"ל טס של ברזל רותח, ע"כ.  (הפמ"ג) כלי  דאגב שיטפא נקט

הבשר משופע לא    שמונח עליו הכלי  דאפילו אם    (יו"ד ס' פז ד"ה איברא)  המהר"ם שיק  וגדוןה מזו כתב  (שנה ב קדושים אות א)  איש חי
כרוך בבגד פשתן משום לא פלוג    דיש לאסור למלוח אפילו אם(כלל לב אות ב)    למנחה  הסולתכמ"ש    , לא פלוג  משום עכ"פ    מהני

 . אף שיש לדם היכן לזוב
ת נשים שכורכין  דמה שנוהגין קצוכתב דצליה בכלי שאינו מנוקב לא מהני, (פל"א אות ז)  בנדחי ישראל מרן החפץ חיים החמיר וכן

בדיעבד אסור    ' דהרבה אחרונים מחמירין וסוברין דאפי  ,זה הרבה ביש ליזהר    "אפשרהיכן ד"לכלך  י שלא יתהכבד לצלותו כד
 וי כנצלה הכבד בכלי דאסור, ע"כ.  דהא א"א לדם לזוב וה 

יש  דוכדו' דאין לו דפנות כיון  ולפ"ז יוצא דאסור לצלות בשר או כבד בכלי שאינו מנוקב. אלא דאכתי י"ל דעל קרקעית התנור  
וכ  לדם מקום וכמ"ש הפמ"ג בסימן ע"ח.  חי  ן מבואר לזוב לצדדים שרי  אע"פ שהתיר לצלות על קרקעית  דהרי  )  שם(  בבן איש 

נה)  החק"להתנור, מ"מ בשם   דף  לו  סי'  ני שהיא כלי ולא חשיב זה צליה, מפדאין להתיר לצלות הבשר בתוך המחבת  פסק    (ח"א 
 . כרמלההר בסמוך בשם ועי'  .וכנ"ל

ולפ"ז יש מקום להתיר לצלות ע"ג פלטה חשמלית    . בקרקעית התנור שרי  , מ"מ צלות על כלי שאינו מנוקב שאסור ל  והנה אע"פ
 החו"ד וכ"כ בפרט אם מניחה במדרון דבכה"ג נחשבת ככלי מנוקב כמבואר בשו"ע סי' ס"ט סע' ט"ז. ו ,כיון שהדם זורם לצדדים

א) עו ס"ק    כלי מנוקב או במקום שאם ישפך מים יצא מיד דהוי ככלי מנוקב. דדינו כ  לו בצלי צריך לצלותו ע"ג גחליםדאפי  (סי' 
 .(ח"א סי' קיג מד"ה וצריך) בחשב האפוד ועיין  .דלא כהמהר"ם שיק שנקט דבמקום מדרון לא מהני] ומשמע[

את הדם    לשאוב  ה ן בכח יא  היא מכוסה יון שמגולה, האם נימא דכ  ה אינ  בפלטה חשמליתלא דאכתי יש לדון בזה כיון שהאש  א
 מכוסה מהני.  שנא ו דלמא לא שנא מגולה לא א

שמותר לחתוך בסכין צלי שאצל האש שלא נמלח כל  הכותב    (סי' עו)  הטור ע"פ  שכתב  (יו"ד סי' יד)    בתשובת הר הכרמל  והנה מצינו
ע בשפוד כי  ניחו לבלוו שהאור מושך הדם אליו ואינו מדהיינ  "נורא משאב שאיבאינו נטרף עי"ז כי "ושלא ניצלה עדיין כל צרכו  

הגין היתר  מזה הוא דנוד ,טבע האור גורם כשמתחיל לחמם הבשר שהוא מושך הדם אליו בענין שאינו נבלע בשום דבר הסמוך לו
הכשיר  תנור האופה בשעה שבוער רחוק מהאש ואין חוששין לא משום שנתבשל הכבד בדם הזב תחתיו ולא ללצלות כבד בתוך  

ואינו מניחו לה ם לפי שהאוהכל מטע  ,מקום זה בתנור והביאו  יש שואבו  ומייבשו, ע"כ.  ומכלהו  א)  הפת"שבלע  ומבואר   .(ס"ק 
שואב   האש  י"ל  דחום  ולפ"ז  האש,  מכח  שמתחמם  מקום  מונח על  מבואר אף כשהבשר  וכן  דוקא אש מגולה.  בעינן  יד  ב  דלא 

מונח בשר אצל תנור בית החורף עד שיצלה ן אם היה  קו וגרפו מהני לצליית כבד, ולכשכתב עוד שתנור שהסיסי' עו)    ד(יו"  אפרים
דאם הונח בשר שלא נמלח אצל תנור חם מותר לצלי דאם  (סי' עו ס"ק א)    החו"דוכן דעת    .להתיר לגמור צלייתו אצל האש, ע"כיש  

 ע"י צלי כשיוגמר צלייתו, ע"כ . שלט בו כח האש להפליטו מפליטו לחוץ ומה שלא שלט בו להפליטו יפלוט אח"כ 
מ"מ    .בכה"ג ל"ש מישב שייבחם דאפשר ד  מסתפק בענין צליית בשר אצל התנור  מ"ז ס"ק יג)ד  סי' צ(בהלכות בב"ח    פמ"גבש  ואע"פ

מהני בכה"ג שהרי כתב שפשטיד"א שניתנה בתנור גרוף או על מחבת יש בה דין בישול  דמבואר    מ"ז ס"ק ב)סי' עח  (בהלכות מליחה  
  בבן איש חי וכן    .שאיבדא בפשטיד"א שהיא עבה אמרינן  מבואר דלולי שהו  ., ע"כלטויב ולא פיון דעב הוא, וע"כ אין מישב שיכ

א)   אות  ב קדושים  אפילו צולהו על הקרקע של התנור שהוא גרוף וקטום דאין כאן אש בעין אלא חרסו של תנור הוא חם  דכתב  (שנה 
ה  האש עצמ  גמחלק בין ע"   )הובא בפת"ש שם   צולין  'פסחים רפ(  שהצל"ח והגם    ,שורףלבדו נמי    , מפני שתוקף החוםשרי  ,מאוד ורותח 

   יש לסמוך על רובא דמתירין, ע"כ. לבין החום
מלצלות הכבד    "יש ליזהר"כתב ש  (פל"א אות ז)  בנדחי ישראלשואע"פ    ,מגולה   ה דמותר לצלות בשר או כבד על אש שאיני"ל    וא"כ

בזה אפילו בדיעבד אלא הצליה צריך להיות דוקא ע"ג    שמטריפין   וא חם מאד דיש מגדולי האחרוניםע"ג קרקע התנור אף שה 
עכ"פ תחת הכיסוי משא"כ במקום שהתחמם מכח אש בלבד. וכן    תמ"מ י"ל דיודה בנ"ד דהרי האש נמצא  ., ע"כגחלים לוחשות

היה יהטס  נן שולדעתו בעי"י חוטים עלעקטרים.  לצלות כבד על טס של מתכת המחומם ע  שפסק דמהני  )שם(  בחשב האפוד  ראיתי 
 מונח בשיפוע דאם לאו הוי ככלי שאינו מנוקב, ע"כ. 

הפלטה   יהומ את  להכשיר  צריך  הבשר  שם  שצלה  אחרי  אם  לדון  מ  ,יש  דנטרפת  נימא  מחמת  דאם  להכשירה  יש  הדם  חמת 
קיי"ל  ד ליכא בליעות משום  רה המפסיקה ותבשילים בתוך קד  ועוד דאף אם מניח רק  ,מניח שם אוכל בעין על הפלטה שפעמים  

ויבלע מטעם איסור  , כלי בולע מכלי ללא רוטבין  אד יש לחוש שישפך רוטב בשעת החימום  מכלי    ועוד דלפי הרמ"א אף  ,מ"מ 
   .ג"קלגליון  עמיקתא  שמעתא בחלה שבולע ללא רוטב וכמו שביארנו כ"ז בס"ד תלכלי חיי' לכ

. "לכתחילה"כתב דאנו נזהרין   מ"א הר בשר בלא מליחה. אולםדהמנהג להתיר השפוד שצלו בו  ק  פס  (יו"ד סי' עו סע' ד)  בשו"ע  והנה 
כג)  בש"ך  וכן פסק ס"ק  עו  י)    הט"זו  .(סי'  נז)  בשם המהרש"לכתב  (ס"ק  סי'  הכריע הט"ז  ו  ,השפוד אפילו בדיעבד  לאסור  דיש  (פכ"ה 

  . קכא ס"ק ז)   (יו"ד סי'  בט"זין  ועי  סריך.   דיעבד אסור כי מסרך  ואם צלאו דבר איסור אפילו   ,במקום שאין הפס"מ יש לחוש לדבריוד
אבל בשל עץ אין לו תקנה ומשליכו לאש שלא לבא    , שכתב בשם כנה"ג שכ"ז בשפוד של מתכת   (שם אות ח)  בג' מהרש"א   ' עוד ועי

בדיעבד    שפוד של עץ  תירהביא שנהגו העולם לה   (אות לט)  הכה"ח ולידי תקלה לצלות בו פעם שנית משום שהעץ שואב הדם, ע"כ.  
 .  )שנית פעם  אם כבר צלו בו (דהיינו

שהביא בשם ספר ברית מלח דלהרמ"א יש להחמיר גם ברשת שצלו עליה כבד ללבנה ליבון קל. אולם    (סי' עג ס"ק לח)  בדרכ"תועיין  
כא)פמ"ג  ב  יעוין ס"ק  פו  (ש"ד  לו פליטה  שכתב שהטעם דבעינן ליבון בשפוד הוא משום דלא אמרינן כבולעו כך  לטו בשפוד דאין 

  , יעה ופליטה באין כאחת אף שאין לו פליטה מגופו אפ"ה אמרינן כבולעו כך פולטו כמבואר בסי' ע"ז ואף דבצלי כל שהבל  ,מגופו
דמה שצריך ליבון השפוד   סס"ק י)  (מ"ז  בפמ"גע"כ. ועיין עוד    מ"מ הבשר מונח על השפוד ואין האש שולט שם מש"ה יש אוסרין,

למבלע   לכתחלה לא סמכינן על כבולעו כך פולטו או טרוד  "כוע  בדוחקא על השפוד  הבשר מונח ד  הוא מפניבשר  בו  ות  לצלע"מ  
וכ"כ    נמי  מדבריו דדוקא היכן דאיכאשמע  מו .  לא פלט קלג)  בחלקת יעקבדוחקא מחמירינן ללבן.  סי'  ולפ"ז רשת שצולין  (ח"ב   .

[דבכה"ג הוי עכ"פ  זה ת כדי להכשירה בחום  ישאיר את הפלטה דלוקה כמה דקו  ועכ"פ.  וכן י"ל בנ"ד ,עליה בשר לא צריכה ליבון
 (ח"ג סי' סז אות י וח"י סי' ע אות א)   במנחת יצחק, עי'  ועוד דיש סוברים דזה עדיף כי ס"ל דאמרינן כבולעו כך פולטו בליבון  , ליבון קל

   ., ודו"קסי' קלב) (ח"ו במשנה הלכות 'ועי. ](סי' קיט ד"ה עין במחצה"ש) ובערוגת הבושם
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