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 זצ"ל ~ין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
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בנידון
 מנות מספיק הכין ולא קייטרינג אצל לחתונה מנותהזמין

 להלכההמקורות

 לפחד ממככדיס ומס ס5וכל, ול5 ססמחס הי5 טיקר סמטתס ימי לטכעת סמוזמניס דכסממת סו5פמוט
 שין למי כבזיון גוכן מיסף עד סככוד פחיתות זה 5ין ממפריס יותר וכו' כמעדנים חניכותומתמת
 ול6 גדולים, יותר דורונות סמני6יס 6לה סל הי6 דהמסיכות טמחתס, לטס ערכם ד6"כ יותר,מככדיס
 עד גננך כני נחגו כ קמה כ"כ 6כיי ט6מר וזס סדורונות, טל hSb הקנביס, טל חטיכותס 6תטמעריכיס

 ופי' כחמיכותי'. קינים קינם ולילך מכמן פלגך, מטלס 5רכעס עד ככרסיס, לכליה ככימים, אייתיזוז6
 לדורון זוזיס 5רכעס סכיך 06 זוזך, סל יוכל לו נותנים זוזך, סל דורון סכיך 06 סמופס כני נסגורטכ"ס
 רגילין דורונות, סרת ומכיף חטוכ טסות מס לפי ולילך מכלן זוזיס, סני עד כריות לס5כילורגילין
 ומכדו לסכול 5חד לכל מכיניס מדורון רבוי טלפי ם סי' t"uo3h סטור וכ"כ מעדנים. כמיני%כדו
 אינס סמוזמניס חתן סל סמסתס ימי דכטכעת וע"כ , כסעודת קנאה מככים 5תס 1לכ6ורס מעדניס.נמיכי
 סחתן 6ת לטמת רק וכליס בכית אוכל 5חד לכל למס ים סחתן טל סחכריס כי ולמתות, לרכולכמיס

 ו6ף זס. על מקפיד קינו 6חד 6ף לחגי, מקטר יותר המנות  ומדל מנות להחד  נותנים  ו5סוממחותנים,
 6חד ו5ף וכד6מרן, עומיס, כדין סמוזמניס, %6 ל6י גדולות יותר מנית סנותניס מס כעומססמחותניס

 עם כיחו לטמוא סמוזמניס כפיס כעיקר כי קטנות, יותר מנות 16 מנות פחות % טים כמס נפגעל5
 5ת מחלקיס זרים מלגריס 6ס ומכ"ט ממנות, 6ת מחלקים סמחותניס 06 למוריס וסדכריסממתן.
 כסעוזס, קנ6ס מטלת מטוס כוס וקין קפידת טוס 5ין ודקי טסו5, למי וסעדפס תמנון טוס כליסמנות,
 סמטתס. ימי סכעת סל כממטס ול6 קנחה סטלת מל ענין חייך סעודה כסתסדדוק6

 כך על סקיטרר על תרעומת מוס למחותנים טיסי' לסור סמוזמניס, כין כזס קפידה מוס מין כיוןונרמס
 סמוזמניס. טל הטמחס גפגעס "ל5 כיון מכוכדות, מנום היו לכולס ל5 וגס סמוזמניס, %ל מנות סיססל5

 דורונות סככו ופלוני טפלני ידע 5חד וכל סדורונות על מכריזין טסיו דיתכן כזס, נוקפי לבי עדיין6ך
 גים6נק" "דרמה על דמכריזין פסס נהוג בסי' כמו כסעודה, קנ6ס סטלת ממוס כזס 6ין לכן גדוליםיותר

 היכיס מי 06 5ס"נ מכריזין פיו ל5 06 5כל וירקו, יטמעו למען כדורונות, ארכו כדי סיתםוססכרזה
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 ירושלים - דיןפסקיקי

 כסעודם. קנ6ס מטלת מטוס כוס ים 6מריס מקמר יותר כמעדנים סמחותניס קותו יככדו גדולדורון
 ככדי סכרזס טסיתס מטתכר6 מ"מ סדורונות, על סכרזס מסיתם כר6מוניס גילוי טוס מ65תי ל6כמנס
 סוס מפני צנתנו, כמס ככ"ד כעונתם לתכוע יוכלו טהחכריס וגס התכריס, לכל לסתזיר כמט ידעמסחתן
 מפורטס.סי'

 ומס סמוזמניס, מ5ד קפיד6 מוס 6ין ודקי סמ%ריס, ע"י סיתם דסת%קס כיון דירן כניוון נר6סמ"מ
 קפידה סוס למוזמנים ם6ין כיון מוטעית, סרגמס 6ל6 זו 6ין נפנעיס, מ3 סרנמס למס יםמסמזמיניס
 י6כל, סרכם ו6ס מעט ob סי6 וסממחס וסמחותניס ממתן עם לקמוח 6ל6 לסכול כ6ו פל6כד6מרן,
 ות"ר כדורון. מממעט מל טמחתו סי6 כן ותוניס, סרכס ממינים סרכם ו6וכל כדורונות סרכם 60סוכמו
 וכו'. טסי סטטית כדרך עמך 6עפס נפומני % לומר יכול כ5נעס עמו לעמות וכקם כפומבי עמו עטםמס

 לעסות כקם t~ch סו6 גס ונמק טחזר וזס מפורסמת ממחם כגלי כפומבי עמו עמס רמב"סומפרם
 כסומכי סוכלים, למרכות חוסם וקינו מעודתו o5nSS מרולס 16 סי6, 5רס מפעת לפי 16 שניעות,חופתו
 טדל לפי י6כל סרכס ו6ס מעט 06 סרי עכ"ל. ל. מעמיתי כמו מפן 6ני יתירס כממחם עמך עומס6ני

 מססמחס. יגרע 06 סטוסכינות, 6ת לסחזיר ניפטר כדי עד סטמחס סי6 העיקר מ"ממדורון,

 סמוזמניס, %ל מספיק םל6 סר6סונס למנם ננוגע ס% לקייטרר, למלם ממונות %יני הנוגע מס6ך
 יורידו ודקי מםל6ס, לסביון 5ריכיס סיו מסמזמיניס למרקקות כנוגע 108. לאפתית סקייטררממכיס
 ים חלקים, לממונס עוף כל מילק סקייטרר דברי טלפי %וף, וכנוגע סמטק6ומ. מל סכמות 6תמשממיר
 לפלפל כנוגע גס סדין וקותו חלקיס, ל6רכעס רק עוף כל למלק מפורם 6ומריס ל6 06 סנוסג מסלברר
 פלפל. ח65י רק סגתןסממול6
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