
  

הלש עיסה ע"מ לחלקה  
  לשי מיי מאפה 

 האם צריך להפריש חלה 
נחתום שעשה שאור  [חלה פ"א מ"ז] תנן 

לחלק, חייב בחלה. נשים שנתנו לנחתום  
לעשות להן שאור, אם אין בשל אחת  

  מהן כשיעור, פטורה מן החלה. 
הממרח [פ"ה דחלה ה"ה] ואמרינן בירושלמי 

כריו של חבירו שלא מדעתו, רבי יוחנן 
ור' שמעון בן לקיש, ר' יוחנן אמר נטבל 
ר"ש בן לקיש אמר לא נטבל. מתיב ר"ש  

, [כן גי' הפני משה והגר"א]בן לקיש לר' יוחנן 
והתנינן וכן נשים שנתנו לנחתום לעשות  
להן שאור אם אין בשל אחת מהן 

ואין בשל  כשיעור פטורה מן החלה, 
(בתמיה, וכי אין בשל כולם  כולהו כשיעור 

כשיעור, אלא טעמא דאף אם הנחתום לש העיסה  
[פני משה מעשרות כולה כאחד הרי זה שלא מדעתם 

, א"ל שניא היא שכן העושה  )פ"ה ה"ו]
עיסה ע"מ לחלקה בצק פטורה מן 
החלה. א"ל והתנינן נחתום שעשה  
שאור לחלק חייב בחלה, א"ל לא  

י נחתום, נחתום לא בדעתו הדבר  תתיבינ 
תלוי, בדעת לקוחות הדבר תלוי, שמא  
ימצא לקוחות והוא חוזר ועושה אותה  

שמא ימצא לקוחות    -(ובר"ש גרס עיסה. 
ונטבלו מיד, כלומר שלא יחלק אם ימצא מי 

[סי' שיקנה הכל כאחד. וכן גי' הרא"ש בהל' חלה 

רי דמדב[יו"ד סי' שכ"ו] . אולם כבר כתב הב"י ג']
- נראה שהיה גורס [שער ב'], הרשב"א בפסקי חלה 

שמא לא ימצא לקוחות, כלומר ואז יחזור ויאפה  
[פ"ו מהל' ביכורים הי"ט]. כולה לעצמו. וכ"כ הרמב"ם 

  וכ"ג הגר"א. וע"ע בפני משה הנזכר).
שנים שלשו כל  -[יו"ד סי' שכ"ו] וכתב הטור 

אחד ואחד קב לבדו והושיבום יחד, או 
ח לנחתום ועירבו, אינו שנתנו הקמ

מצטרף, ואפי' עשה עיסה גדולה  
לחלקה בצק פטורה, והני מילי איניש  
דעלמא אבל נחתום העושה עיסה  

  לחלקה בצק חייב. 
דמ"ש לחלקה   [ס"ק ג']וביאר הפרישה 

בצק פירושו ליתן הבצק לאנשים הרבה,  
  לכל אחד חלק שאין בו שיעור חלה. 

פירוש בעל הבית שעשה  –ובב"ח ביאר 
עיסה גדולה לחלקה לבני ביתו, ליתן  
לכל אחד ואחד חלק אחד שלא יהא בו 
כשיעור, פטורה, שהרי בדעתו תלוי  
ליתן לכל אחד ואחד, ומסתמא ודאי לא  
יחזור מדעתו, אלא שיחלקנה לחלקים  
 קטנים שאין בהם שיעור, הילכך פטורה.

- [סי' שכ"ו ס"ב] וכדברי הטור כתב המחבר 
ותה שאור  נחתום שעשה עיסה לעש

לחלקה חייבת בחלה, שאם לא תמכר  
העושה עיסה   (שאר אדם)יעשנה פת, אבל 

  לחלקה בבצק פטורה. 
-לחלקה בבצק  [ס"ק ה']וכתב הש"ך 

לאנשים הרבה שלא יהא באחת מהן  
  שיעור חלה. 

העושה עיסה   -כתב [ס"ב] ובלבוש 
  לחלקה לאחרים בעודה בצק פטורה. 

ו כתב  -[ס"ק ב'] וכתב הבפתחי תשובה 
הלבוש והדרישה וב"ח דדוקא אם רוצה  
לחלקה לאנשים הרבה, אבל בשביל  
שהוא מחלק לעצמו לא מקרי עושה  
לחלק, וכתבו כן ליישב מנהגנו שנוהגות  
הנשים בער"ש ללוש רק שיעור חלה  
ונוטלים חלה ומברכים אף דדעתם  
לחלק ללחמים שאין בהם שיעור חלה,  
משום דלא הוי לחלקה לאנשים הרבה.  

[חיו"ד סי' ס"ט] בתשובות בית אפרים  ועי' 

דמדברי התוס' בברכות דף ל"ח וש"פ  
מבואר דליתא לחילוק זה. וכבר עמד 
ע"ז גם כן בספר תפילה למשה. ועי'  
במעדני מלך חלה שכתב חילוק אחר  
דדוקא אם מחלקה שלא לאפות עכשיו  
הכל אלא מסעודה לסעודה אחרת כגון 
משחרית לערבית, אבל המחלק עיסה  

פות בצק מיד הכל לא נפטר. וגם  לא
חילוק זה דחה בתפל"מ שם דמתוס'  
הנ"ל לא משמע כן. ובתשובת בית  
אפרים שם כתב ליישב מנהג העולם  
דדוקא אם דעתו לחלקו באופן שלא יבא  

    בס"ד

  מיקתאע תא מעש

  חלב ל" לבשר ומיקרוגל"במותר להשתמש  האם
  תהאסור מה"  בישול בשר בחלבא. 

וכן דעת רוב הפוסקים וכמו  ,(סי' פז ס"ק א) הש"ךהאסור מה"ת איו דוקא ע"י משקה, אלא אף ע"י "צלייה" כמ"ש  ב"חב  בישולהה 
  (שם ס"ק ב) בפר"ח (וה"ה צלי קדר כמ"ש  שפסקו דצליה  (ס"ק ג בא"ד מציו)"ת והפר (סס"ק א) כהחו"דודלא  .פ"א שביארו בס"ד בגליון

, דמ"מ חזי לאיצטרופי דעת המקילים במקום ספיקא (ח"ו רסי' קה וד"ה ולהלכה) בשבט הלוי ועי'[ .רייתאמותרת מדאו אליבא דשיטה זו)
  ]. גד רוב הפוסקים בישולבכלל איו דמיקל לגמרי דצליה  דר'  (יו"ד סי' פד) צבי ההר. וצ"ע בדברי ע"כ

  ב. בישול בב"ח במיקרוגל 
אלא יש בו   מכח אש אין בו חום מיקרוגלע"פ המומחים ה דהה  ." האם דיו כבישולמיקרוגלב" בב"ח יחד יש לדון לעין בישולעתה ו

אשר  מים ומזוןב וכמו כן ,כות)י המתרוב סוג(פרט ל כמו חרס וכדו' שפופרת המקריה גלים אלקטרויים העוברים דרך מיי חומרים
וציטט  כלים בספר הכשר[עי'  המאכל מתבשל ל ידםוע הקריה בלעת בתוכם ועי"כ הוזלים שבהם מתחממים ומייצרים חום גדול

  .יבש"]איו מבשל אלא "מי מיקרוגלש בעל האור לציוןבגליון ס"א בשם מש"כ ועי' עוד (ח"ב סי' ריב בהגה).   בתשובות וההגותדבריו 
אף לסוברים ד דעו, ואפשר דומה לצלי קידראפשר ד אלא מים, א ע"יורגיל שה כבישול מיקרוגלבישול ב דיו שלולפ"ז י"ל דאין 

  . לכו"ע איו בכלל בישול ע"י גלים דהבישול הואאש הולך תחתיו, אבל הכא כי דצלייה בכלל בישול הייו 
ועוד מגדולי הפוסקים דס"ל דבישול בב"ח למד מבשול  (סי' פז)הב"י , ו)"ט ה" א"א פ (מ המגיד המשהוראה לפשוט ספק זה ע"פ דברי 

  . [ועי' עוד בגליון פ"א אם ילפין מבישול בשבת לבישול בב"ח] בישול לעין בב"ח) ל(וע"כ לדעתם אף צלייה בכלשהתורה אסרה בשבת 
אין דרך בישול "דהייו כי  (שם) ופרש"יח סע' ח'. ן שי"בסימ דבישול בחמה שרי, ופסק כן (שבת לט.)בש"ס והה לעין שבת מציו 

ואיכות הבישול  ,בשבת חייב מפי שהדרך לבשל בו מיקרוגלשהמבשל מאכל או משקה ב (או"ח ח"ג סי' ב) האג"מ. וע"פ דבריו כתב "בכך
  . פ"א אות ד)  מיקרוגל(שבות יצחק דיי   צ"לש"א זוהגרי (ח"י סי' סב)   השבט הלוילאחריו  ובו איה פחותה מאיכות הבישול ע"ג האש. וכן פסק
דכיון שרבים משתמשים  פ"ה אות א) שם( הגריש"א זצ"ל דעת היא אכן כך ושו"מ ד .ולפ"ז י"ל דה"ה לעין בב"ח כיון דילפין הא מהא

  .לבישול כמה מיי תבשילים חשיב דרך בישול  מיקרוגלב
דלעולם כוות  )שמת אברהם ח"ה עמ' ריט ושלחן שלמה סי' שכח הגה על ס"ק ב ,א הגה קכז"כ פ"ושש 4(מח"ש ח"א סי' יב הגה  הגרשז"א זצ"לדדעת  אלא

 בשבת איו חייב משום מיקרוגלדהמבשל ב פסקרש"י שכיון שעיקר דרך הבישול הוא באש א"כ בישול בחמה איו קרא בישול, וע"כ 
  בב"ח. בישול דה"ה לעין "ל. ולדעתו ימבשל
לעין שבת לאו מלאכה הוה ולעין בשר אפשר דועוד פוסקים שכתבו דאין לדמות שבת לבב"ח, ד (ס' פז מ"ז ס"ק א)  הפמ"גלמציו מיהו 
 מיקרוגליש לומר ד והאלא דאף לדיד אסור מה"ת.  מיקרוגלפך. ולדעתם אכתי צ"ע אם בישול בב"ח ע"י או לה הואבישול  בכללבחלב 

דרך ואפשר דאין זה בכלל מה אלא החתיכה מתבשלת ע"י וזלים של עצמה בלבד כה עצהחתי איו מבשלדהרי  ,גרע ואיו בכלל בישול
יש מקום לדון  אין איכות הבישול כ"כ כמו בישול רגיל וא"כ ידוע ד אלא לחמם כי  מיקרוגלכ"כ לבשל ב אין הדרך באמת דעוד ו .בישול

  . יכות הבישול שע"ג האשתה מאו פחובול שששקט דבכלל בישול הוא כי אין האיכות הבי סברת האג"מ ה"לב
דלא גרע מכבישת או מליחת בב"ח דאע"פ דאין   ,דאין זה בכלל דרך בישול מה"ת, מ"מ איסור דרבן מיהא איכאימא מ"מ אף אם ו

מו וכ ,מיקרוגלזה בבזה אחר  ב"חלבשל ב עכ"פ מותר. וע"כ יש לדון אם בפוסקים בסימן פ"ז ן כמבואר בכלל בישול אסורים מדרב
  .בגליון קל"גבס"ד לעין תור שמותר להשתמש בו בכה"ג לפי התאים המבוארים ציו שמ

  ג. בישול בשר בחלב בזה אחר זה במיקרוגל 
  (סי' קח סע' א)  בשו"עעין ריחא מציו ול יש לדון משום ריחא ומשום זיעה. רגיל דבצליה בתורבגליון ה"ל כבר בארו  באמתו

אא"כ התור גדול שמחזיק י"ב עשרוים ופיו  ,, ובדיעבד שרי'בתור א ת בשר כשר ובלה וכדו'לצלו כ איןוע" הדלכתחלה יש לחוש ל
דבכה"ג איכא ריחא  האו"הלדעת  הרמ"אחשש  וסתום תור קטן, אלא שלעין שם)( הרמ"א. וכן דעת אף לכתחלה מותרפתוח דבכה"ג 

לגמרי   םאטו ואי מיקרוגלדדיש לחוש לריחא, אלא  מיקרוגלל הז ה"ולפ" .לכו"ע וע"כ אפי' בדיעבד אין להתיר אלא במקום הפס"מ
תוח שרי וכ"ל, פיו פבתור גדול ו ומ"מ[ , וא"כ אף לרמ"א יש להתיר בדיעבד, אבל לכתחלה לכו"ע אסורכ"ל פתח מן הצד ויש ל אלא

(סי' תמז  הציון בשערסתום קצת, וכן פסק ו בדהיי  (ס"ק ג וה) הש"ךומש"כ הרמ"א שם דוהגין להחמיר לכתחלה אפי' בתור גדול ביאר 
  .]אות ח)

האוכל וגע ממש בדופן התור  ד בגוואיוציא הטעם הבלוע בתור, מ"מ שהריחא ואע"פ דכ"ז כשאופים יחד, אבל בזא"ז אין לחוש 
דלא   כדי קליפה בכה"ג רק אסרדדפסק  ק קיא)א ס"סי' ת(במ"ב  '[ועי )ז(סי' קה סע'  ברמ"או (ססי' צד) בב"י כלי כמבוארמהללא הפסק כלי, הבלוע יוצא 

אלא שבדרך כלל מיחים האוכל על [ ים דברים ללא הפסק כלייחשמ מיקרוגלמצוי בתור  זה ודבר .]דר"ל שאוסר עד ס' (שם ס"ק כג) כש"ך
שהבאו בשם גדולי וכמו פסח) חמץ בדזכוכית איו בולעת (חוץ מ בדיעבד צלחת שבתור שהיא מ"זכוכית" ובכה"ג יש לצדד להקל

ומותר  ,הכלי אוסר אין שבלוע מריחא אף כשהאוכל וגע בכלימשמע דד סע' א) שם( רמ"אהבפרט דיש לצרף דעת  ,הפוסקים בגליון קי"ז
  .עוד מזה בלגיון קל"ג] ועי' לכתחילה.

זיעה בתורים מחמת שהיא  משום כאים ליזיעה המצויה בתורים אלו, ואע"פ שבגליון קל"ג ביארו דלהרבה פוסקליש לחוש עוד ו
 מ"מ דהתורים המצויים אטומים ולא שייך בהם זיעה, משוםעוד ו לים זיעה,במק םחמים ואי םוכמו"כ דפותיה ,שבוחום בשרפת 

 מי כ . וע"כ"ל לחמם האוכל ע"י הוזלים המצויים בו וכי טבע ומתחממות כלל, ואדרבה הזיעה מצויה ב םאי ויהרי דפות מיקרוגלב
   .אסר דהרי בלע מטעם הזיעה מיקרוגלה מיקרוגלאו מאכל שאיו כשר ב  ב"חב שבישל

, וא"כ אע"פ דהזיעה והאוכל השפך אוסר הדפות מחמת הקריהאים מתחממות  מיקרוגל[וצ"ע כמה אסר מהדפות, דהרי דפות ה
ואים אסרים אלא כדי   ,דכל שעומד במקומו בכלל תתאה ו) ס"ק ל(סי' צב  בש"ך כמבואר ,מ"מ י"ל דכיון דהם קרות אמרין תתאה גבר

על האש אבל הכא דמתחמם בשעה שבלע י"ל דלא  דבר הבלעקליפה. אלא דיש לדחות דעד כאן לא אמרין תתאה גבר אלא כשאין 
הייו כי דה)  ק"ס צא מ"ז  (סי' גבפמ"וביאר  .דכל שעומד על האש לא אמרין תת"ג  (סי' עו ס"ק ד)  בש"ךגבר וכמו שמציו   אהתלמימר תשייך 
אצל האש והב'  תמוחחתיכה הד (סי' תשמ אות יב) דברי יוסףבשם  (סי' קה ס"ק פח) בדרכ"ת 'להתקרר. ועי מיח ואין וב שולט האש כח
ש"א ירהגמו הדפות ע"י הזיעה עצמה דעת בגווא שהתחמומ"מ  .הוי כמו חם בחם וכולו אסור לכו"ע, ועיי"ש עוד בס"ק ע"ט הקר

 ) ואות צא פ  אות (סי' תא  הכה"חהביאו  (מ' תל' ח"ג סי' קכה) שו"מבעי' אולם הוא,  כלי ראשון ע"ג האשדבכלל שם פ"ה אות ד ס"ק ד) ( זצ"ל
   .]בזהמש"כ  קיא)סי' (יו"ד  זאב"וב

בשר אסור   כן אם בשלו ווכמ ,מגולהלאוכל כשר בו אסור להשתמש  מיקרוגלב דבר איסור אם בשלו או חממו ד יוצא למעשה ולפ"ז
בשרי ע"מ לאוכלו עם  מיקרוגלדאין לבשל תבשיל פרווה ב (שם אות ד) הגריש"א זצ"ל[ודעת  .(או להיפך)מגולה  להשתמש בו לחלב

  . חלבי]
  ה. אופן הכשרת מיקרוגל שאסר 

מוציא זיעה  , דזיעהזיעה םשמעליע"י חימום מים (אחר המתת מעל"ע) יתן להכשירו  ,אסר ע"י זיעה מיקרוגלכיון שה מ"מו
דהוי בליעה מבעין דלא מהי ליה זיעה  ,ישירות על קרקעיתואו שהיחו  ,ךפש. אלא דיש לחוש לאוכל ה(סי' קכא) בפר"חכמבואר 
 קסשפ (סי' צד מ"ז ס"ק ב) פמ"גב עי'[ עגלההלהכשירו ע"י ריבוי זיעה שמתהוים ממה הרבה מים דהוי כ  ורק בדיעבד יש לסמוך להפליטה
יוצא ע"י  זיעה ע"י הבלע מבואר דזיעה איה מפליטה בליעה מבעין אבל (ח"ג יו"ד ססי' קב) ית שלמהבבו. הכי הזיעה מפליטכהפר"ח, 

להכשיר  דמהי (ח"ז סי' סב) להורות תןב ועי' .קכא ס"ק טז)סי' ( דרכ"תב  באו דבריהםווה ,חולק ע"ז צב) (ח"א סי' מהרש"םהזיעה. אבל 
כי ס"ל לחלק בין זיעה המחוברת למים שמפליטה  טעמוד(עיי"ש  דלא מהי (ח"ג סי' פח) חשב האפודה , אבל דעת"גהכב  מיקרוגלה

 הרבה  מים שם מזה שתהוו גדולה זיעה עשה הגדול חום י"ע דאם (יו"ד ח"א סי' ס ד"ה אבל)באג"מ  כתב ומ"מ .)לאזיעה שאיה מחוברת
ואף היכן   .)אות ה (ח"ו סי' ו שבט הלויב ועי' .)שם( החשב האפוד ובדרך זה כתב לבליעה מבעין. ףוזה מהי א ., ע"כלהגעלה שמועיל פשוט

אש ה ע"גאיסור אפי' מוכח ד  (סי' תא ס"ק פה)  המ"בשהרי מדברי  .יש צדדים להתיר ע"י הכשר זה בלע איסור כגון בלה מיקרוגלהד
(יו"ד סי'   בשו"ת מלמד להועיל ועי'. (פפויפר בב"ח עמ' קלד) בקשו"עוכמו שהוכיח  , ןע"י זיעה מהי ליה הגעלה ולא צריך ליבו שבלע איסורו

  . ])יבאות   (ח"ז עמ' כה מבית לויבו  (ח"י סי' ע אות ב)במחת יצחק  ,)ג  ק"סס"ק טז ו  שם( "תדרכב ,א)
איסור שלא להכשיר כלי מבשר לחלב  דהעולם והגים )ס"ק יא (סי' תקט המ"אעל ההכשר, מ"מ כבר ידועים דברי  כיןסמכשלא דאף א

. כתב דזה חומרא יתירא] (יו"ד ססי' פט אות טז) בערוה"שו[ (שם)להכה"ח חולק עליו, וכן ס"ל  (שם) שהמחז"בדלמא אתי למטעי. ואע"פ 
 מיקרוגל רלהכשי אסור לבן אשכזלכאורה וכן הוא מהג בי אשכז להחמיר בזה. ולפ"ז  ,כהמ"א (שם ס"ק כה) המ"במ"מ כבר פסק 

 (סי' קי)  החת"ס בשם (סי' תקט ס"ק כה) "ש. ועייטרף שרי לשות מבשר לחלבדאם (סי' תא ס"ק יט) במ"ב  'עי[מבשר לחלב אא"כ טרף 
דלהכשיר לפרווה שרי ולאחר זמן יכול לייחדו למין השי.  )ח"ב סי' רמא(במהרש"ם  ועימי שרי לשות.  דהיכא דהגעיל לצורך פסח

  ]. אם הגעיל מבשר לחלב ושתמש בו אין איסור בדיעבדובכל גווא  מש בו כלל.השתלשות הכלי אם עברו יב"ח שלא  רותמ ו"כוכמ
וכן   ,ריו בסימן תצ"ד ס"ק ח'בכמבואר בד מותר להכשיר "תור" אפיה מבשר לחלב ה"ל המ"אפי אף ל יש לדון בזה דהרי באמתאבל 
 דהייו טעמא כי התור הוא כלי יקר  ל"יו .בזה בגליון קל"גמש"כ עוד עי' ו. (ח"א סי' תל) וההגות בתשובות וכן הוכיח .שם המ"בפסק 

 ].(פפויפר בב"ח עמ' קכח) בקשו"ע מש"כ בזה  ועי'[ משא"כ סכו"ם וסירים וכדו'  לא הגו להחמיר בזה,וע"כ  כמה תוריםואין דרכם של אשים לרכוש 
עוד המכשילה מרובה ו אלא באקראי בלבד דבלא"ה ה"ל. אלא דמ"מ אין לסמוך ע"ז  גבו משום מה ןדאי מיקרוגלבולפ"ז י"ל דה"ה 

  . ](ח"ז סי' סב אות ה)  הלהורות תןבעי' ו .הגר"ש אולמן שליט"א[וכן א"ל  .בהגה כ"ל ע"י זיעה הכשרבאיכא פקפוקים משום ד
  המאכלים מכוסים ו. 
וי המאכל, ע"י כיס איו כשר לאוכל כשרש מיקרוגלב או ,יפכא)או (א בשרי לחלבי מיקרוגלבתור יש להתיר להשתמש אכתי יהו מ

[וזה  (סי' צב סע' ח) ברמ"א כ לא חיי' לזיעה בכה"ג כמבואר ו", וכמ (סי' קח סע' א)בשו"ע כל מכוסה כמבואר אמשהרי לא חיי' לריחא כשה
  .](שם על הש"ך ס"ק א) וברע"א ש"ד ס"ק א)קח (סי'  בפמ"גמהי אף לכתחלה כמבואר  

דהרי כלי אוסר  ,בכיסוי ואוסר המאכל הרי טעם החתיכה כס  ,או מאכל איסוראלא דבגווא שתחתית התור מלוכלך מבשר או חלב 
עוברת משם  ואי מ"מ שוב הראשוה עטיפהיבלע בם החתיכה . וע"כ יש לייעץ להשתמש בב' כיסוים דאף אם טעכ"ל אף ללא רוטב
  אין לסמוך  )ב סי' ח' צסי( רמ"אהאלא דכ"ז מהי לדעת השו"ע, אבל לדעת כלי לכלי ללא רוטב. ת מוצאדהרי אין בליעה י ,לכיסוי השי

דהרי מציו שחומרת הרמ"א בצירוף צד   ,בצירוף עוד צדדים יש מקום להקלו[ מקוםהאלא בדיעבד אם כבר בישל, וע"כ לכתחלה יש לקות אותו ע"ז 
    .בגליון קל"ג] . בפרט דיש סוברים דאף לרמ"א אין בזה חשש וכמו שהבאו בס"דד" ל "קא ס סימן ת"ב  במ"ב בוארמכ  ,אחר מקילין ביה

  

  "ג| ה'תשעשא  גליון קמ"ב | פר'  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

אח"כ לידי צירוף לעולם שאז היא חלוקה  
המתקיימת ופטורה, ואין חילוק בין איש  
פה  אחד לאנשים הרבה, אבל אם דעתו לצר

בעת האפיה ורודים ונותנים לסל אחד ואין  
חלוקת הבצק הזה סופה להתקיים לא מקרי  

  עושה לחלק. עכ"ד. 
שכתב נמי להעיר  [ס"ק ז] וע"ע בביאור הגר"א 

ומ"מ בדין הנ"ל   - על דברי המחבר וז"ל 
דס"ב מסתבך אני, דלכאו' משמע אף בביתו  
העושה לחלק לעיסות קטנות פטור וכו', 

חלות תודה דשלש מצות   אבל א"א דא"כ
מעשרון יהא פטורות מחלה וכן רקיקי נזיר,  

חלות תודה ורקיקי וכו', [פ"א מ"ו] ובמתני' 
וכן נהגו אבותינו ואבות אבותינו להפריש  
בשבת וביו"ט, אלא ע"כ ההיא דירושלמי  

  לחלק להרבה אנשים וכ"כ הש"ך. ע"ש.  
אחר [זרעים לקוטים סי' ב' ס"ק ב' וג'] אולם החזו"א 

שהביא דברי האחרונים והגר"א הנזכרים  
ונראה דהא   - ונשא ונתן בדבריהם, כתב 

דעושה עיסה לחלקה בצק פטורה, היינו  
לחלקה ולהקפיד על תערובתן אחר  
החלוקה, דאם אחר חלוקה נמי אינו מקפיד  
על נשיכתן זו בזו לא גרע מה שעשה  
מתחלה עיסה אחת מעשה שתי עיסות  

ו לחלקן ולעשותן  ונשכו זו בזו, אבל כשדעת
בדפוסים מיוחדים או למשוח פניהן של 
מקצתן בביצים ושמן וכיו"ב שיקפיד אחר  
חלוקתן על נשיכתן זו בזו זה מקרי מקרי  
ע"מ לחלק. ואם דעתו לחלקן רק משום  
שרוצה בפתין קטנות ולא יקפיד על נשיכתן  
גם אחר חלוקה זה לא מקרי ע"מ לחלק, 

נשים אלא  ואין חילוק בין איש אחד לב' א
בין מקפיד אחר חלוקה לאינו מקפיד,  
וממילא נשמע דלחלק לב' בני אדם פטורה  
כיון דסתם שנים מקפידין, ולאדם אחד  
חייבת דסתם אחד אינו מקפיד, אבל בידוע  
שיקפיד אפי' באדם פטורה, ואם ידוע שלא  

  יקפידו אפי' ב' בני אדם חייבת.  
ונמצא דהעושה עיסה לחלקה באופן שאחר  

קה יקפיד על נשיכת ב' העיסות, וכגון החלו
שעושה מחלק מן העיסה חלות ומחלקה  
מיני מתיקה וכדו', ואין בשיעור העיסות  
לאחר החלוקה כדי להתחייב בחלה כל אחת  
בפנ"ע, לדעת החזו"א פטור מלהפריש  
החלה. אולם לדעת שאר האחרונים שלא  
חילקו אלא בין איש אחד לאנשים הרבה,  

  הפריש חלה. י"ל דשפיר חייב ל
וא"כ לדינא נראה דיפריש חלה בלא ברכה.  

[אשרי האיש יו"ד ח"ב וכ"כ משמיה דהגריש"א 

  .  פ"ע ס"ל]
[הל' ביכורים פ"ו הי"ט ציון הלכה  וע"ע בדרך אמונה 

- שאחר שהביא דברי החזו"א כתב ס"ק שפ"ח] 
ולפ"ז העושה עיסה גדולה ורצה לחלקה  
לעשות חציה חלה וחציה מזונות, כיון  

קפיד על תערובתו, אם אין בכל אחד  דמ
כשיעור חלה לא יברך, דאפשר דפטורה  

  לגמרי לפ"ד מרן.  
  

 [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

 פיי מוסר
  (ה)ההכה לשבת  -עיי שבת קדש  

מי ף... א" - מעלת הטבילה במקוה לפני שבת
מצוה גדולה לטבול -שעומד בחזקת טהרה 

בערב שבת קדש, כי הטבילה בערב שבת קדש
מועילה לקבל נשמה יתרה בשבת, ובלתי טהרת

  המקוה, בודאי לא ישיגנה.
וז"ל הזוהר הקדוש פרשת ויקהל (רד.) "כאשר
נכנס השבת צריכים עם קדוש לרחוץ עצמם
משימוש של חול. מה הטעם, משום שבחול רוח

חר הולך ומשוטט ושורה על העם, וכשאדםא
רוצה לצאת מרוח ההוא ולבוא ברוח אחר קדוש
עליון, הוא צריך לרחוץ עצמו שישרה עליו רוח

  עליון הקדוש ההוא"...
כל המרבה בטבילה הרי זה משובח, שבכל
טבילה שאדם טובל את עצמו יותר, ממשיך עליו
קדושה ביותר, הן בחול והן בשבת. ואדם מקדש
את עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה יותר

  ויותר...
ויאמר בשעת רחיצה "לכבוד שבת קדש" ויכוון

יסוד(". לתת בזה נחת רוח להבורא יתברך שמו
  ) ושורש העבודה ח, א

  נערך ע"י מחבר סדרת  
  "עבודת המועדים" 

לחלבי ולבשרי וידקדק לעולם  מיקרוגלב שמותר להשתמש בדרשת וחקרת ח"ב יו"ד סי' ד אות ב)( זצ"ל הגרב"ץ אבא שאול וכן פסק
  (שם פ"ה סוף אות ג)  והגריש"א זצ"ל )44פסח פ"ז הגה  כ"שהל(הגרשז"א זצ"ל דעת אולם  רק אחד מהם או הבשרי או החלבי, ע"כ.לכסות 

ודעת  .ח"ג עמ' כב אות ט) ,(ח"ז עמ' כה מבית לויבהוא  ןוכ[ ., ע"ככון לעשות כן לפי שעלול ביותר שלא יהא התבשיל מכוסה כראויאין ד
(כגון בית   מקום ציבוריבכגון המצא י ראאקאבל ב ,כ"ז בשימוש תדיראלא ד .]כסותלשישכח  מי דיש לחוש )(שם זצ"להגריש"א 

  .אין לחוששיש חשש שהתור טרף וכדו' חולים) 
  -מסקא דדיא-

אחד מהם או הבשרי או  ידקדק לעולם לכסותזה אחר זה בתאי שבלחלבי ולבשרי במיקרוגל  מותר להשתמשהעולה לדיא, 
ראוי להימע משימוש באופן  ם המאכל ב' כיסויים. ומ"מע כלואם תחתית הכלי מלוכלך יקו ואם אין זה בידו יכסה המא החלבי
מצא במקום ציבורי  אם באקראי כגון  אמם בשימוש וכדו'. שלא יהא התבשיל מכוסה כראוילבוא לידי מכשול לפי שעלול תדיר 

  .אין לחוש(כגון בית חולים) וכדו' 
  

  באיזה צד קובעהמזוזה במרפסת,  קובעה

ואיו חייב "וכתבתם על מזוזות ביתך". (ואתחן ו, ט) דכתיב  וה מה"ת לקבוע מזוזה במזוזת הביתצמד(מצוה טו)  הרמב"םכתב 
  .לדירת כבודועשוי לדירת אדם העשוי  ביתבמזוזה אלא 

חייב במוזה   הדחצר אי יא. ד"ה כל) יומא ( והמאירי (מזוזה פ"ו ה"ח) הרמב"ם במזוזה, דעת  יםוהה חלקו הראשוים האם חצר חייב
דחצרות   אות ב)יא  'הלכות קטות סירפו ובמעדי יו"ט  '(מובא בב"י סי הרביו מוחלבית. וכ"כ  ההיא פתוחה לבית משום שכסים דרכ "כאא

  .בשם ריא"ז (הלק"ט ו.) השלטי גבורים וכן הוא דעתים לתוכם, ע"כ. חפתו יםחייבים אם בתים מקור
הייו כי איו ראוי לבית   ,מזוזה, ואע"פ שבית שאין לו תקרה פטור מבמזוזה תביידחצר ח יא) '(הלכות קטות סי הרא"ש דעת  מיהו

[והעירוי שלכאו' רש"י איו ס"ל אלא כהרא"ש. שהרי  משא"כ חצר דאע"פ שאין לו תקרה מ"מ דרכו להיות כך, ע"כ  ,דירה כשאיו מקורה

שחייבים מדרבן. ואילו ס"ל  (מחות לג: ד"ה אכסדרא) יה. ומאידך גיסא בעין בית שער ס"ל יב אל (יומא יא. ד"ה יכול) הריטב"אדעתו ששערי חצירות חייבים מה"ת כמ"ש 

  חייבים משום שהוי כבית שער לבית].  חולקיםהיה מוכרח לסבור שחיוב שער החצר מי מדרבן שהרי לשיטת ה כהחולקים
[וזה   בימין כיסה מבית לחצר המזוזה יש לקבועת שיש לו כיסה לבי "כ פסק דחצרוע, כהרא"ש (סי' צד) המהרי"ל דעת ולמעשה

במקום  דציר הייו  ג) 'רפט סע '(סי בשו"עועי'  ,אית לן למיזל בתר היכר ציר אבל בלא"ה (ויש עוד כיסה אחרת מהבית, עיי"ש ואכמ"ל) צרחלמהרה"ר כשאין לה כיסה 

(סי' רפט ד"ה   הב"י. והביאו ]הוא הבית ובדרך ימין שכסים לו קובעים אותה הז  צדוזה מכריע ש שעושה החור שבסף שציר הדלת סובב בו ומעמיד שם הדלתות

אליבא   קכט) '(יו"ד ח"ג סי  ובחיק"ל (סי' רפו אות יד) בביאור הגר"א. וכ"כ (אות כ) והערוה"ש(שם ס"ק ד)  הט"זוכן פסקו  ,ומ"ש אם איו)
    .דהשו"ע

ת יבמחמת שהאלא  תחייב הואי הדין חצר בפ"ע פטורע"פ הרמב"ם ה"ל דז שיצא לחלוק ע" (סי' רפט) לבית מאירלא דמציו א
 קט  וע"כ ,ו) -(יו"ד סי' קסח ס"ק ה החזו"אוכ"כ  [ועיי"ש דמ"מ מבטל דעתו מפי דעת המהרי"ל]. ברמב"ם כמבואר הלתוכ פתוח

(אלא שבגווא שהחצר סתומה אין  ת בית יסכקובעין המזוזה לימין בין שהחצר סתומה ובין שיש לה פתח  או מרפסת בית הפתוח לחצרד

וגדולה מזו כתב  .ועיי"ש דאפשר דחיוב זה הוא מדאו' (סס"ק ז)שם  החזו"אלברך דחיי' לדעת הרא"ש. וה"ה לעין מרפסת המצויות בזמיו וכמ"ש מי 
ה משמש לעיקר תשמישם היש מושו כבזמן חז"לישהרי אין ש ,השם דאף למהרי"ל בזמיו לא שייך לחייב חצר במזוזה מצד עצמ

[וצ"ע דאמאי גרע שימוש לטיול וכדו' משאר   ., ע"ככגון טחיה וכו' ופעמים אוכלין וישים שם. אבל אצלו אין החצרות רק לאויר וטיול

  ]. . ועי' עוד לק' בשם החמודי דיאל(פ"ח ח"א הגה ו)בחובת הדר  הקשה תשמישי דירה המחייבים לקבוע מזוזה, וכן 
א יאין דעת הרמב"ם לחייב את החצר במזוזה מחמת שהדאפשר דשדיו של המהרי"ל אמת אף להרמב"ם, ומר היה מקום לולם א

החצר  ההחזו"א, אלא ס"ל להרמב"ם דכיון שבית פתוח לתוכהבית מאיר ומפאת חיוב הבית כהבת  הלבית ועיקר חיוב הפתוח
"בית שער ומרפסת איו חשוב בית דירה   רפו אות ז) '(סי הב"חבלשון  במזוזה. וכן מדויק המצד עצמ תוחייב החשוב תייה העצמ

  . לד ד"ה ועיין חזו"א)  '(ח"ז סיובאבן ישראל קפא)  ' (יו"ד ח"א רסי באג"מאלא ע"י שפתוחים לבתים". ושו"ר שכ"כ 
בעיא לדעת הרא"ש דחצר  לא מ ,לבית (ואין לו פתח לרה"ר) דיש לקבוע המזוזה בצד ימין מהבית לחצר הולפ"ז י"ל דחצר הפתוח

בחצירות שאין   לדעת החזו"א '(ולדעה זו הדין כן אפילהרמב"ם ודעימיה יש לחייב אם פתוחה לבית  ', אלא אפיהבמזוזה מצד עצמ תחייב

  ת המצויות בזמיו.  ו. וה"ה לעין מרפסמשתמשים בהם כבזמן חז"ל שהרי מקבל חשיבותו אגב הבית)
ע"ד, אבל בלא"ה פטור כמבואר ד יש בו א"כדהרי אף בית איו חייב במזוזה א ,על ד' אמות ד' הכל זה בחצר שיש ללכאורה ו

דחייב.   "ב)השם ( רמב"םהדפטור, אולם דעת (הל' מזוזה סי' טז)  הרא"שדעת וה, ובשע"ד יש בו כדי לרבע דבית שו[ יג)  'רפו סע '(סי  בשו"ע
  .(אות כא) בערוה"ש וכן פסק ,יש לקבעה בלא ברכהבכה"ג דכת'  ק כג)(ס" הש"ךאולם  .כהרמב"ם(סי' רפו סע' יג)  השו"עופסק 

 המ"אשיצא לחדש שאף להרמב"ם לא מהי כדי לרבע. אולם  תרלד ס"ק ב) '(סי בט"זר' שפסק כהרא"ש. ועי' (שם)  ומהביאור הגר"א
   ].(ס"ק ו)שס"ו   'בסי במ"אהסכים לשאר הפוסקים, ועי' עוד  ס"ק א)( שם
ה"ל אכתי יש לדון בזה שהרי כתב שחצר אע"פ שאין לו תקרה חייב במזוזה כי כן דרכו משא"כ  (שם) הרא"שלא שלפי סברת א

ולפ"ז י"ל דכל מה דבעין תאי דירה (כגון דע"ד) הייו בבית שעומד לדיורים דראוי לתשמישו בעין, אבל מקום שאיו עומד  ,בית
[אלא די"ל דראיה  . בהם תאי בית (כגון שאין בהם דע"ד) מ"מ חייבים במזוזה אלא לתשמיש אחר וכגון מחסן חצר וכדו' אע"פ שאין

ת שהוא "בית",  זו כוה רק לעין חצר, אבל לא לעין שאר מקומות הראויים לתשמישם אפילו כשאין בהם דע"ד, דהרי כל מקום שיש לו תקרה חייב במזוזה מחמ

"ושעריך"   (יא.) ביומאהוא משום דאמרין  הון שאיו בית אע"פ שראוי לשמושו. משא"כ חצר שסיבת חיוב וא"כ אם אין לו דע"ד אפשר דפטור אף לדעת הרא"ש כי

. ועי' בסמוך בשם החמודי  לרבות שערי חצירות א"כ שוב אפשר לומר שכוות התורה לרבות גם המקומות שאים בית משום שראויים לשימושם, אבל בתים עצמם לא

  ].דיאל שאיו מחלק בזה

אבל בית שער  ה,דבעין ד"א על ד"א הייו דוקא בדירה שדרין ב שהא דמבואר יג)  'רפו סע ' (על סי בחמודי דיאלמת כבר כת' כן ובא
אין בהן דע"ד.  'ומרפסת והגיה שאין בהן דירה כלל ואין ראוין כלל לדירה וחיובן הוא משום הבית דירה פתוח להן חייבין אפי

 'א 'חדרים קטים להיח שם חפצים דחייבים במזוזה. וכן כל ההו המוזכרים בשו"ע בסי' רפ"ו סע וכן מי שגר בבית גדול ויש לו
דלא בעין דע"ד אלא בבית דירה, ע"כ.  ,לא בעין דע"ד אלא כל היכי דחזי למילתיה חייבין ,'רפת ולולין וחצרות ובית התבן וכו

  זטראות (מרפסות) שלפי בתים שאין להם דע"ד ועשויות לשימוש הבתים.בעין גזו (מזוזה עמ' לא אות ה) בעמק ברכהוכ"כ מדיליה  
מבואר דלא כהחמודי דיאל, שהרי קט שחדר שהוא פחות מדע"ד שלפים חדר גדול חייב   יג) 'רפו על סע '(סי בחי' הרע"א  יהומ

 .)ק - טצ י'ס( בין ציוןהוזה. וכן פסק במזוזה מצד הגדול שיוצאים ממו דרך פתח זו. מוכח דלולי זה היה אותו חדר קטן פטור ממז
. קפא) '(יו"ד ססי האג"מבכה"ג פטור אא"כ יש לחדר הקטן יציאה לרה"ר, וכן פסק  'שאפי(ס"ק לט)  המקדש מעטוגדולה מזו כתב 

אשרי האיש יו"ד פס"ב אות ( והגריש"א זצ"ל [ להרע"א איו חייב מצד עצמו)  ' (ואפיאם החדר חזי לתשמישו מ"מ פטור  'ומסתימת דבריהם משמע שאפי

והיכן שהחדר הקטן   .(ד"ה סי"ג)ק"ו  'אלא דלגבי ברכה כת' דיש להתיישב בדבר. ועיי"ש בסייג)  'קו על סע '(ח"ב סי השבט הלוי פסק כהרע"א אלא דאין לברך. וכן פסק  יח)

דלא שייך   'כת )סי' רפו(  בדע"ק אולם .לחדר הגדול וא' בימין הכס לחדר הקטן דיקבע בכה"ג שתי מזוזות א' לימין הכס (שם)  בין ציוןה הוא דע"ד כדי לרבע , דעת

  ].  . ועי' לקמן בשם האור לציוןדאין להחמיר לקבוע ב' מזוזות (ח"ב ססי' קב) השבט הלוי. ודעת מהר"ם שיק בבין ציון שםהקביעות ב' מזוזות מחשש בל תוסיף וכדעת  

אם יש להם חייבין במזוזה  'שכתב שבית התבן והעצים והאוצרות וכו (כלל טו אית יב) דםיי אבחוכן מוכח דלא כהחמודי דיאל 
  (שם אות ב) הפת"שוכן פסק , (או"ח סי' תפ אות ז) והאב"ז רפו) '(סי היד הקטה. מבואר דבכל גווא בעין דע"ד, וכן דעת שיעור בית

  ]., עיי"שלהלכה הייו דוקא לעין בית שערהביא דברי החמודות דיאל  רפו אות יא) '(סי שהפת"ש[ואע"פ 
רפו   '(מסכת מזוזה סי  הגרח"ק שליט"א כןמבואר דלא ס"ל כהחמודי דיאל. וקסט ס"ק ב)  ' (סי' קסח ס"ק ה ד"ה והה וסי בחזו"א כמו כןו

רים קטים להיח שם חפציו באותן  (ושם איירי במי שיש לו בית גדול ויש בו חדכת' בשם החזו"א שאין לחוש לדעת החמודי דיאל  שהע"צ קט)

אבל יש  י שסומך על המקילין יש לו על מי לסמוך,כתב שמ קג) '(ח"ג סי המח"י . אולםקב) '(ח"ב סי השבט הלוי. וכן פסק חדרים)
דכל זה בחדר שבין החדרים בתוך הבית, אבל אין להחמיר גם בחדר העומד בפי עצמו בתוך החצר, כמו   אלא ,להחמיר למעשה

כתב להחמיר אף בכה"ג אלא שלא יברך, וכן מבואר בפוסקים דלקמן שחייבו חצר פחות מדע"ד (אלא   (שה ב' כי תבא אות יט) ובבן איש חי [, ע"כ. ית האוצרב

וכיסה של ב"א רק  דיר קטן שבתוך הבית שאין משתמשים ליציאה כתב דמ"מ שם ש במח"י דמדבריהם ליכא ראיה במקום פחות דע"ד שאיו טפל לבית. ועי' עוד

    פותחים הדלת ומשתמשים דרך הולכה והובאה מבחוץ שאז בודאי פטור ממזוזה. ועי' עוד בדבריו בח"א סי' ח'].
(ולדעת  לדעת המהרי"ל ודעימיה קובעים המזוזה בימין הבית למרפסת  ,)ולא לרה"ר(עתה יוצא דחצר או מרפסת הפתוחה לבית מ

  לא ברכה).למשא"כ לדעת החזו"א דקובעים בימין לכוון הבית (מדע"ד),  החמודי דיאל דין זה הוא אף בפחות
דחיוב מזוזה במרפסת   הגריש"א זצ"לבשם  (יו"ד פס"ב אות יט) באשרי האיש [ועי' (ספר הערות יומא יא.) והגריש"א זצ"ל (שם) השבט הלוי ווכהחזו"א קט

  . שאין לה כיסה מרה"ר הוא מדרבן]
וע"כ צריך לעשות המזוזה  ,המהרי"לפשטות דברי הפוסקים והייו כפסק כ לד ד"ה עכ"פ לדעת החמודי דיאל) ' (ח"ז סיהאבן ישראל אבל 

(ואם כבר קבע לצד וכתב דכן דהוג עלמא (פ"ח ח"א הגה ו ד"ה אבל) בחובת הדר בברכה מצד ימין הכיסה להגזוזטרא מהבית. וכן פסק 

, אולם  (סי' רפט ס"ק ד) הט"ז [ואם היא פתוחה מי לרה"ר, עי' לעיל בשם המהרי"ל דאזלין בתר היכר ציר. וכן פסק  השי בדיעבד סמכין על הבית מאיר והחזו"א).

    כת' דטוב להיח בכה"ג ב' מזוזות, אולם עי' לעיל בהגה לעין עצה זו]. (שם בסוף הסי') ובאור לציוןתמה עליו וקט דקובעים מכיסה מהבית לחצר.  (שם ס"ק ד) החזו"א
אף היכן   הג העולם לקבוע לימין החוזר לביתדמ (שם ועי' אשרי האיש יו"ד פס"ב אות כ) הגריש"א זצ"לדעת  ,והיכן שהיא פחותה מדע"ד

ם)  (שבחובת הדר וכן  דהיכן דאיכא משום דיו של החמודי דיאל ומשום דיו של הרע"א קטין כהרע"א]. (מחות לד)  בספר הערות  [עי' שהיא פחותה מדע"ד

  דהוג עלמא דאם אין בהם דע"ד ולא לרבע דע"ד קובע בימין הכס לבית כדין פתח שבין מקום פטור למקום חיוב. כתב 
בחשב וכיון שהרע"א חולק ע"ז.  בלא ברכהכתב דיקבע לצד ימין מהבית לגזוזוטרא כהחמודי דיאל אבל  (שם)האבן ישראל אולם 
 ועי' ושכן הורה הגר"ע עטייה זצ"ל.יד ד"ה ולפ"ז)  '(ח"א יו"ד סי באור לציון שכן המהג. וכ"ככתב  לא ד"ה והה הוג) '(ח"א סי האפוד

שם דכ"ז בגזוזטרא   באבן ישראלועי' [. ולמעשה "הרא והרא ופשטה" אלא שלא יברך משום סב"ל, ודו"ק .(ח"א סי' תרג) בתשובות וההגות

שפיר איכא על הפתח כיסה דרך ביאה כשהוא יוצא מהחדר השי וכס   , יש להם ב' פתחים לשי חדריםאבל אלו הגזוזטראות ש  ,אשר אין אלא פתח א' לחדר

ואפי' לפי מה שתבאר דהגזוזטראות יש להם חלות שם דירה ע"י   ,פתח השי להבית ל לצאת מהחדר להגזוזטרא וליכס בדמכל א' יכו ,לגזוזטרא בשי הפתחים

    .וכל שאר החדרים בטלים לה] דיורא עיקר הושימושם להבית, מ"מ בודאי הבית ה 
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