
  

האופה חלות ע"מ לחלקן אחר  
יש חלה בברכההאפיה האם מפר

דבר מצוי הוא שאישה רוצה לקיים מצות  
הפרשת חלה, וע"כ לשה עיסה בשיעור 
החייב בחלה, אולם מחמת שאין לאישה מה  
לעשות בכמות כה גדולה של חלות, הרי היא 
מחלקת חלק מהחלות לנשים אחרות, ויש 

  לעיין האם באופן זה חייבת בהפרשת חלה.
שה שאור נחתום שע[חלה פ"א מ"ז] דהנה תנן 

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

  כשיעור, פטורה מן החלה.
שנים שלשו כל אחד  -[יו"ד סי' שכ"ו] וכתב הטור 

ואחד קב לבדו והושיבום יחד, או שנתנו  
הקמח לנחתום ועירבו, אינו מצטרף, ואפי' 
עשה עיסה גדולה לחלקה בצק פטורה, והני
מילי איניש דעלמא אבל נחתום העושה עיסה 

  לחלקה בצק חייב.

דמ"ש לחלקה בצק  [ס"ק ג']וביאר הפרישה 
פירושו ליתן הבצק לאנשים הרבה, לכל אחד 

  חלק שאין בו שיעור חלה.
- [סי' שכ"ו ס"ב] וכדברי הטור כתב המחבר 

נחתום שעשה עיסה לעשותה שאור לחלקה 
פת, חייבת בחלה, שאם לא תמכר יעשנה 

העוסה עיסה לחלקה בבצק  (שאר אדם)אבל 
  פטורה. 

לאנשים  -לחלקה בבצק  [ס"ק ה']וכתב הש"ך 
הרבה שלא יהא באחת מהן שיעור חלה 
פטורה, אבל אין דעתו לחלק בצק אע"פ 

  שדעתו לחלקה אחר אפיה חייבת.
העושה עיסה  -כתב [ס"ב] וכ"כ הלבוש 

  לחלקה לאחרים בעודה בצק פטורה.
כתב להעיר על ורו לשו"ע ס"ק ז'] [בביאוהגר"א 

ומ"מ בדין הנ"ל דס"ב  - דברי המחבר בזה"ל 
מסתבך אני, דלכאו' משמע אף בביתו  
העושה לחלק לעיסות קטנות פטור וכו', אבל 
א"א דא"כ חלות תודה דשלש מצות מעשרון  
יהא פטורות מחלה וכן רקיקי נזיר, ובמתני' 

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

  להרבה אנשים וכ"כ הש"ך וכו'. ע"ש.  
כתבו  -  [ס"ק ב']וכיוצ"ב כתב הפתחי תשובה 

הלבוש והדרישה וב"ח דדוקא אם רוצה 
לחלקה לאנשים הרבה, אבל בשביל שהוא 
מחלק לעצמו לא מקרי עושה לחלק, וכתבו 

שב מנהגנו שנוהגות הנשים בער"ש כן ליי
ללוש רק שיעור חלה ונוטלים חלה ומברכים 
אף דדעתם לחלק ללחמים שאין בהם שיעור 

  חלה, משום דלא הוי לחלקה לאנשים הרבה.
ומבואר דס"ל דמ"ש המחבר "לחלקה 
בבצק" ר"ל לחלקה לאחרים, ולדעתם יש 
לדון אם מ"ש המחבר "לחלקה בבצק" ר"ל 

ים בעוד העיסה בצק, דוקא שמחלקה לאחר
או אף שמחלקה לאחרים אחר אפיה כיון  
שחילקה בעודה בצק ע"ד לחלקה לאחרים 

  לאחר האפיה מקרי "לחלקה בבצק".
(והנה בפת"ש הנזכר כתב משמיה דהמעדני 
מלך, דאין חילוק בין אם מחלק לאדם אחד 
למחלק לאנשים הרבה, אלא דדוקא אם 
מחלקה שלא לאפות עכשיו הכל אלא 

דה לסעודה אחרת כגון משחרית מסעו
לערבית, אבל המחלק עיסה לאפות בצק מיד 

  הכל לא נפטר.
ומבואר דס"ל דמ"ש המחבר "לחלקה 
בבצק" אין ר"ל לחלקה לאחרים, אלא ר"ל 
לחלק העיסה בעודה בצק, אלא דס"ל דהדבר 
תלוי אם דעתה לאפות העיסה כולה כבר 
עכשיו. ולדעתו בנידון דידן ודאי חייבת 

ת חלה. איברא דהפת"ש כבר כתב בהפרש
דהתפל"מ דחה דבריו. ואף שאר האחרונים 

  הנזכרים לא ס"ל הכי.  
ומשמיה דהתשובות בית אפרים כתב הפת"ש 
ליישב מנהג העולם, דדוקא אם דעתו לחלק 
הבצק באופן שלא יבא אח"כ לידי צירוף 
לעולם שאז היא חלוקה המתקיימת ופטורה, 

נשים הרבה, ואין חילוק בין איש אחד לא 
אבל אם דעתו לצרפה בעת האפיה ורודים 
ונותנים לסל אחד ואין חלוקת הבצק הזה  
 סופה להתקיים לא מקרי עושה לחלק. עכ"ד.

ומבואר דאף הוא ס"ל דמ"ש "לחלקה 
בבצק" ר"ל לחלק העיסה בעודה בצק, 
ולדעתו בנידון דידן הדבר תלוי אם אחר 
האפיה האישה נותנת את החלות לתוך סל 

ד או לא. אולם אכתי מדברי שאר אח
האחרונים מבואר דלא ס"ל חילוק זה. ומדי 

  פלוגתא עדיין לא יצאנו). 
כתב הגרצ"פ [פורים סי' נ"א] ובמקראי קודש 

פראנק זצוק"ל דאלו המכינים למשלוח מנות  

   בס"ד

  מיקתאעתא מעש

  האם סכין שחותכים בו אבטיח בחות חייב טבילה
(לרוב השיטות   ו להטביל צריך "לצורכי סעודה" להשתמש בו  של הישראל אם דעתו ,עכו"ם שהיה תחת בעלות של לי כ

  ,(עה:) ע"זב[עי'  ומ"מ אם עבר והשתמש ללא טבילה בדיעבד אין המאכל אסר ,וטרם זה אסרוהו חכמים בשימוש  .מה"ת)

  .  ](סי' שכג על סע' יז) יאור הלכהבוב  סי' קכ)(יו"ד  בטשו"ע

 סכיים מו כןמוסכם הדבר שכוסות מזלגות וכו ",כלי סעודה "  ם בכללהשכלים ה סוגי וסקים בפוהה כבר דו ה 
 בית דודבשם  שיו"ב ס"ק ו)שם ( בברכ"יעי' ו טבילה. ים חייב ות דכוסדמבואר  (שם סע' ג) בשו"עעי' [בכלל כלי סעודה החייבים טבילה שאוכלים בהם 

ב"ם משמע דסכין פטור  משהביא שמהר (ע"ז ד"ה פ"ה מי"ב ד"ה שפה)תוס' יו"ט ב  ועי' .(ס"ק לט) הדרכ"ת, וכן הביא (אות ל) ה"ש והערדסכין צריך טבילה, וכן פסק (סי' סא) 

  . ]בשם פר"ת דמזלג חייב טבילה (סס"ק מו) בדרכ"ת עוד 'ועי. )"ה והשתא(יו"ד סי' קיד ד חת"ס ה  עי' מש"כ בזהו  .וביאר דבריו מטבילה ותמה ע"ז 

צון אסור   י'דאפ ,לאו כלי סעודה הוא ד  דס"ל דא"צ טבילהתקעז) סי' (חולין במרדכי עין סכין של שחיטה מציו מם לא
ריכה בישול או  דעדיין היא צ ,לא חשיב כלי סעודה שום הכי והא דבהמה חזיא לאכילה מ  ,לחתוך בו אם לא בהדחה

בעי   "כלים"וקא דסכין של שחיטה פטור מטבילה כי ד 'כת (חולין פ"א ססי' יא)  והיש"ש[. (שער נח אות פד)באו"ה כ"כ . וצלייה כי לאומצא לא קיימא 

  ]. יו מתוקן ומשופה כמו כלידין כלי עליו, דלכ"ע לא בעין כלי בשחיטת חולין, ומותר לשחוט בקרומית של קה, אפי' א  וטבילה, אבל סכין של שחיטה לא 
הביא שהמהר"ן הג להצריכו טבילה בברכה   (שם) בהגהות האו"ה וכן . קט שיש להטבילו (סי' רכו) בתשב"ץ קטן אולם

  ואמר שטוב הוא לאכול בו לאפוקי פשיה מפלוגתא.  

  בש"ך  ועי' ו בלא ברכה.דיש חולקים וטוב לטובל  'שם כת והרמ"א ,פסק דסכין של שחיטה פטור (סע' ה) שו"עה למעשה ו

למאכל אחר. אולם   השתמש בודס"ל לרמ"א דהטעם דמחמירין בסכין של שחיטה כי למעשה אפשר ל 'שכת (ס"ק יא)
  . )הטבילו (ומ"מ יש להחמיר ל  דחה דבריו דאין הולכין כאן אחר הראוי אלא אחר התשמיש  (אות יד) בביאור הגר"א

  וביאר .אין צריכים טבילה ,כגון מספרים וכיוצא בהן ,צרכי הסעודהשאים מכלים ד  (סי' קכ) טורב אידך מציו מ
אפ"ה לא מיחשב מעיקר תיקון צרכי   ,רך הסעודה וות לצאת הירק חותכים בודראה דר"ל מספרים ש (אות ח) הפרישה

    הסעודה, ע"כ.
השחיטה וכיוצא בו, הו"ל צרכי  בית  ןכתב דמספרים שגוזזין בו ירק א" שגוזזידחה דבריו ו (אות ד וקו"א שם) הב"ח אולם

  (גליון על סע' ה). הפר"ח  וכן פסקסעודה. 
א"א דדוקא ב"מספרים" שחותכים בו הירק ד 'אלא שכת (ס"ק יא)הש"ך  קט וכן .פסק כהפרישה (סס"ק ז)הט"ז מיהו 

  .  פטור מטבילה  להשתמש בו למאכל אחר
(דהרי דימה דין   כתי לא התבשלכי אחזי עתה לאכילה א למאכל הכשמיירי הפרישה מבואר שהבין דדשם  ש"ךב  ועי' עוד

למדו אליבא  (ס"ק ז)  הפר"תו(שם)  שהפר"חואע"פ  . ) לעיל דהבשר אכתי איו מבושלזה לסכין של שחיטה המובא 
ספרים שחותכים  מד(אות לו)  והערוה"ש )שם(  גופא ר"ת הפ  ו יירי אף בירק הראוי למאכל, מ"מ כבר פסקמדהפרישה ד

לוי ה שבט על ב וכן קט  ,מו) ס"ק( בדרכ"ת ירק שאיו ראוי לאכילה. וכן הביא משא"כחייב טבילה ילה ירק הראוי לאכ
דפטור   (ח"ו סי' רמה אות ד) בשבט הלויולעין מפצח אגוזים כת' ולפ"ז סכין המיוחד לחיתוך ירקות חייב טבילה עם ברכה. [ מבית לוי יו"ד טב"כ עמ' קמה אות ה)(

דחותך ירקות איו כלי סעודה כ"ש זה, ואף לדעת הפר"ת ה"ל הדין כן כי אין זה עשוי אלא לשבור הקליפה ותו לא. קט  ה"לדהרי הפרישה  ,ודהכי איו חשב כלי סע

ללא  ויש להטביל ד ת סב)(קונטרס הלכות טבילת כלים לה"ג ישראלזון זצ"ל או זצ"להגריש"א  ודעת. , ואין לחפש התריםהטבילול כת' דיש(ח"ב סי' טו)  בשלמת חייםאולם 

    .]פי"א אות קכד)י' סו אות ו, הובא בספר טבילת כלים (ח"ב ס במחת שלמה. ועיין ברכה

י"ל דה"ה  ,דברי הפרישה דכלי העומד לחיתוך פירות וירקות להכה לסעודה פטור מטבילה  ותם ימא כפשטאמעתה 
לה (או לפי  הסוברים דאם חותך דבר הראוי לאכי כ הא דקיי"ל דלפי  סכין המיועד לחתוך בו האבטיח שדיו כן, אלא 

 לפי הפוטרים בסכין של שחיטה אפי'וזה ( להשתמש בו למאכל אחר) לעולם חייב בטבילה ה"ה ב"ד הש"ך בכלי הראוי
    . )ראוי לאכילה עתה האבטיחדהרי 

מגוי שלא לצורך סעודה, כגון  שהקוה כלי (ע"ז סי' לה) ההגהות אשר"יכתב הה מטבילה ד זה סכיןלפטור  יש לדוןו הימ
(יו"ד סי'  בשבט סופר  עי'[ פוסקים קטו כמה "ז פעו .(שם סע' ח) רמ"א השו"ע וה  וכן פסקו . לצורך סחורה שדיו דפטור מטבילה

ורה",  כליהן כי הם בכלל "כלי סח להטביל' אין חייבין ושבעלי מסעדה וכד ] מד) סי' (ח"א יצחק  ובמחת ) ע וס"ק פח ק "(ס  בדרכ"ת ,סז) 
  וא"כ י"ל דה"ה ב"ד דפטור מטבילה.   ,כיון שעומדים לצורכי סעודת אחרים בדרך סחורה בלבד 

(ח"א סי'  בתשובות וההגותועי'  (ח"ה עמ' כג) מעשה איש[החזו"א כבר רבו גדולי האחרוים החולקים על סברא זו, הלא המה ד לא א

 ל"א זצ"הגריש ,(מנח"ש תנ' סי' סח אות ב) הגרשז"א זצ"ל  ,(יו"ד ח"ג ססי' כב) אג"מ ה , ]שלא מבואר כן (פ"ג הגה כד) ובספר טבילת כלים  שנו)
ב"ד דהכלי חייב  ה"ה ולפ"ז . ועוד (חוט שני ח"א עמ' רכ)הגר"ק שליט"א , להר"ג ישראלזון אות כט) (קונטרס טבילת כלים

  . מוכן לאכילה דהרי משתמש עתה בסכין לאוכל ה  טבילה

טבילה,   כין צריך סין היודו ב"ד דא  ,דס"ל דאים פטורים מטבילה ' וקים לעין מסעדה וכדדאף החול דחות ל יש ד לאא
  להם היכן דצריך דאע"פ דכלי סחורה פטורים מטבילה וכמ"ש האג"מ שם  בכלל כלי סעודה הואדשאי התם שהכלי 

  כדי(  לצורך הלקוח כדי לחתוך  , משא"כ ב"ד די"ל דשימוש זה שמשתמש בוהאכילה חייבים ובשעת האכילה לצורך
אין הכלי משמש עתה לצורך  דהרי איו מחשיב את הכלי ל"כלי סעודה"  )יכות הפרי איקח לפי משקל הרצוי או לראות ש

מוכר פטורים  דכלי מידה של (ס"ק יג) בדרכ"ת המובא (יו"ד סי' קכ סוף אות ז)  בדברי יוסףמציו זה וכעין  .כללהסעודה 
מן האם תשמיש קלדבפלוגתא  תלוי [ומ"מ אם רצוו של החוי לחתוך בסכין לשימוש סעודה דיליה באופן ארעי, .דה) מטבילה (אא"כ משתמש בהם בסעו

  . ]ארעי מחייב טבילה

 ,זהיש לדון לחייב כלי  ,דוקא כשאיו משתמש בהם כלל  ואאם ימא דסברת המחמירים הייו כי היתר דכלי סחורה הו
ומצד אחד עדיף ממו   , להרמ"א ב לא גרע מסכין של שחיטה שחייפשר דעכ"פ אמ"מ  דאע"פ שאיו משמש ככלי סעודה

יש   הש"ך ה"ל  לפיד ועוד ,)תיקון המאכל (אמם מאידך סכין של שחיטה עדיף דהוי חיתוך לצורך דהרי ב"ד חותך אוכל ראוי לאכילה
. וע"כ לכתחלה יש  , ע"כ סעודהכתב דסכין של שחיטה חייב טבילה כי למעשה ראוי לצורך הרי ש מקום לחייבו בטבילה

מצאו לימוד  ומ"מ לפי הסברא ה"ל לפטור . דחייב (עכ"פ לדעת הרמ"א) לטובלו בלי ברכה דלא גרע מסכין של שחיטה
   זכות למקילין בזה.

  כו, הסכין כדי לחתוך את אבטיח לצור מבעל החות הקוה שואל מ"מ אם אמר דהמוכר פטור מלהטביל סכין זה, אם ו
י ה"ל דכלי סחורה דפטור  " בהגהות אשרכתב דהרי כבר  ,(וחייב הקוה להטבילו) לכו"ע אם הסכין מתחייב בטבילה דוןיש ל

 השו"ע והרמ"אוכן פסקו  מטבילה, אם השאילו לחבירו לצורך סעודה גם השואל פטור מלטובלו כי שאול הוא אצלו. 
סובר דכיון שאם היה הישראל הראשון רוצה להשתמש בו  ה (כלל כח דין פז) ו"ההאהביא דעת  (שם ס"ק י) הט"זאולם  שם.

הישראל השי ששואלו ממו צריך לטובלו. וכן   "כי היה צריך לטובלו ממילא תחייב בידו מקרי, ועארעב  ' לסעודה אפי
  .  (שם ס"ק טז)  הש"ךפסק 
שמיש ארעי איו מחייב  העלה דגם החוי עצמו רשאי להשתמש בכלי דרך ארעי בלא טבילה כי ת (ס"ק כב)  הפר"ח אמם

תשמיש   'דודאי אפיאע"פ שדחה דברי הפר"ח  (ס"ק יא) והפר"ת .(אות מה) בערוה"שוכן קט  ולכן השואל א"צ להטבילו.
דלא תחייב ביד הראשון שקאו, ע"כ.   משום להשתמש בולו מותר  ישראל השואל מישראלס"ל ד , מ"מ ארעי איו בטל

עת הגהות אשר"י פטור הייו כי לא תחייב ביד הראשון. ויש לעיין האם כוותו כי למעשה עדיין אין רצוו להשתמש בכלי לסעודה וע"כ  מבואר שהטעם שלד (שם) בב"י[והה 

  סכין  בסתם  דאיירי  משמע י "אשר  דהגהת דלישא שביאר פלוגתת הפוסקים ה"ל, דפשטא  (סי' סה) בשמת אדם. שו"מ ה"ל כוותו כהפר"ח דלמא או  , איו בר חובת טבילה

ה"ל   "חהפר  כסברת או ,ו"הא  על דפליגי משמע לסחורה שמדמה סכין של קלפים והב"י הראשון, ביד תחייב איו קרימ לסעודה קאו שלא וכיון לקלפים שקאו אלא

שקט בדעת הב"י ודעימיה דלא מטעמו של הפר"ח   משמעסוף דבריו דתחייב, ע"כ. ועיי"ש ב קרא  לא משתמש  שאיו  זמן דכל מטעם  או דאזלין בתר רוב תשמישו של הכלי 

  . ]שום דלא תחייב ביד הראשון מקריפוטרים אלא מ

  ,או סעודה גדולה שיש לחוש שישברו אם יטבילם , או אורחים ,לצורך שבת ד (בנ"א סי' סה מובא) החכמת אדםוכבר הכריע 
א מדרבן, אולם בכלי מתכות יש להחמיר  יש לסמוך להשתמש בלא טבילה דטבילת כלים אלו איו אל , או שאין פאי

הבן איש חי ו (שם ס"ק ט) הפת"ש ,ד"ה אלא דא"כ) סז סי' (יו"ד סופר השבט ודלהרבה פוסקים הטבילה מן התורה. וכן קט
  והקוה , בברכה השואל  יטבילם  ואז  להחזיר מ"ע  במתה שיתם  יותר דסוחר המשאיל כלים לחבירו טוב 'שכת )ז  ק" ס( ס"החת' בחי 'ועי[. (שנה שניה פ' מטות אות טז)

  .](ח"ח סי' ע) המח"יוהביאו   ל."כ  ברכה עם  בטבילה ת"מה  מחויבים ויהי  ממו  וכשיקחם,  בהערמה במתה  לגוי  יתם  השואל  לו  כשמחזירם  או, כלל יטבילם  לא

  איויש לצדד דהמוכר בל , א ללא טבילה  לצורכו  ושתמש בהאין להקל ל , עסקין מתכתמסכין ב שב"ד שיוצא  עתהמ
איו מחשיב  דיכות הפרי א לפי משקל הרצוי או לראות  ויקחשכדי  ותלחתוך לצורך הלקוחהוא מיועד אם חייב להטבילו 

א"ל   והגר"ש אולמן שליט"א[להחמיר בדבר כיון דליכא ראיה ברורה להתיר  יש, אלא דמ"מ אכתי את הכלי ל"כלי סעודה" כ"ל 

  .  ]י מסעדה ה"ל התלוים במח'ויש להחשיבו ככל  דאין להקל בדבר
ידוע לקוה שהמוכר לא ד אף בגווא (אפי' שחותך עבורו)  אכתי רשאי לקות ממו בטבילה, חייבסכין זה ואף אם ימא ד 

  , כ"ל דהכלי פטור מדין כלי סחורה על מי לסמוךלו יש משתמש לצורך מסחרו מוכר הד  כיון ,(ובספק עי' בגליון ק"ג)הטבילו 
(תנ' סי' ק סוף אות  מח"ש (או"ח סי' תצז מנהגי איסור אות כג)  ופר"ח (סי' קיט סע' ז) רמ"אעי' ( לפי עורעובר על ומר דמצא הקוה ל  ךוע"כ לא שיי 

 בלי טבילה, בקיוסק  לשתות  אם מותר  החזו"א את הביא ששאלו (שם) בות וההגותושבת ו[. ודו"ק ,הגר"ע אויערבאך שליט"אוכן א"ל  ,ואכמ"ל) ,ג)
 והשתמשות שתמשותכל הב איןדדלא חשב שהוא מכשילו כי  הדברים שלו. וביאר שם שכות החיוב טבילה שהכלי שעליו  הקיוסק בעל עון מגדיל זה שיב שאיןוה

  החזו"א].  אולם עי' לעיל מש"כ בשם. , עיי"שטבילה חיוב  עליו בו קבע משתמשים שאם רק  ,איסור

  "ג| ה'תשעגליון קמ"ז | פר' בלק  
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

עוגות שנאפו בסיר לאפיה, ואין בכל אחת מהן  
שיעור לחלה, העיר הרי"ס שלא להכניסן לתיבה 

הרי הסל מצרפן לחלה. ולמעשה אם  אחת ש
  הכניסן לתיבה אחת יש להפריש בלא ברכה.

וכתב שם הגר"י כהן זצוק"ל בהררי קודש דנראה  
דאפי' אם העוגות הם כאלה שאם היה בהם שיעור 
חלה חייבות בחלה בברכה, מ"מ אין לברך בנידון 
דידן, משום שבתחילה עשאן ע"מ לשלחן 

לחלק שפטור במשלוח מנות, והוי כעושה ע"מ 
  מהחלה. 

והטעם שבלישה על מנת לחלק  - וכתב שם עוד 
פטור מהחלה, י"ל משום שהלישה היא המביאה 
את חיוב החלה, ואז צריך להיות בבצק שיעור 
לחלה, ולכן אם בשעת הלישה היה דעתו לחלקה, 
ולא יהא בכל א' שיעור חלה, אינו מתחייב בחלה. 

סל בכי ולכאורה י"ל, דהוא הדין לענין צרוף ה
האי גוונא שבשעת לישה לא היה בכל אחת שיעור 
חלה, דלא מהני צירוף הסל כשהוא על מנת  
לחלקה, כמו בנידון דידן, שדעתו בשעת צירוף 

  הסל, על מנת לחלקה ולשלוח משלוח מנות.
והא דמהני צירוף הסל לענין מצות שנאפו בפחות 
משיעור חלה, אף על פי שהוא על מנת לחלקם 

הוציא כל יום הצריך לו לסעודה, התם  אחר כך, ול
הוא משום שאין הפטור על מנת לחלק, אלא 
ברוצה לחלקם לאנשים הרבה, אבל בשביל שהוא  
מחלק לעצמו לא מקרי עושה לחלק, כמבואר  

בשם [ס"ק ב'] ובפתחי תשובה  [סימן שכו ס"ק ה]בש"ך 
[ברכות לז ע"ב  הלבוש, הדרישה והב"ח. ועיין צל"ח 

שהוכיח כן [ס"ק ז'] ביאור הגר"א , ובתוד"ה לחם]
מהירושלמי רפ"ד הנ"ל. מה שאין כן בנידון דידן,  
שהוא רוצה לשלחם במשלוח מנות ולחלקם 
לאחרים, יפריש בלא ברכה, אפילו בעוגות כאלה 
שחייבות בברכה כשיש בהם שיעור. עכ"ל ההררי 

  קודש.
ומבואר דס"ל לדינא דכל שחלק העיסה בבצק 

חר האפיה, מקרי עיסה ע"ד לחלקה לאחרים א
העשויה "לחלק בבצק" שפטורה מן החלה. ואף 

  צירוף סל י"ל דלא מהני בכה"ג.
(ומכאן הערה לאותן הנוהגין לצרף את המצות  
שאפו בסל אחד, ומפרישין חלה בברכה. דכל 
שאין לכל אחד שיעור של הפרשת חלה י"ל דלא 

  מהני צירוף סל וכמ"ש ההררי קודש).
משמיה דהארץ [ח"י סי' ק"ב] חק וכן הביא במנחת יצ

דצ"ע על מה  - סי' מ"ט] -[מהגאון אבד"ק קאזיגלוב צבי 
סומכין העולם שאופין שיעור חלה מצומצם 
ושולחין ממנו לצאצאיהם הדרים באותה העיר, 
והם רגילין לכך כל שבוע, וא"כ דעתם לכך בשעת 
גלגול, וא"כ האיך מברכין על הפרשת חלה כיון 

ולענ"ד ראוי להזהיר ע"ז שאם   דהוי ע"ד לחלק,
אין בחלקם הנשאר אצלם שיעור חלה יפרישו 

  חלה בל ברכה. עכ"ל.
אלא דהמנחת יצחק גופא כתב להעיר מדברי 

דכתב דנראה דהא  [זרעים לקוטים סי' ב' ס"ק ב' וג'] החזו"א 
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 
ונשכו זו בזו, ואם דעתו לחלקן רק משום שרוצה 
בפתין קטנות ולא יקפיד על נשיכתן גם אחר 
חלוקה זה לא מקרי ע"מ לחלק, ואין חילוק בין 
איש אחד לב' אנשים אלא בין מקפיד אחר חלוקה  

  קפיד. עכ"ד. לאינו מ
ומבואר דלדעתו שפיר חייב בנידון דידן להפריש 
חלה, כיון דליכא קפידא על נשיכתן. וע"כ העלה 
המנחת יצחק דכיון דרבים קבלו על עצמם פסקי 
החזו"א לכן הנוהג כן יש לו על מי לסמוך, אבל 
לכתחילה ודאי דעדיף שלא להכנס בכלל ספק 

 חלה. ברכה, וישתדל שישאר אצל המפריש שיעור
ונמצא דמידי מח' לא יצאנו, והרוצה שלא להכניס 

  עצמה בספק ברכות, תפריש חלה בלא ברכה.
 

  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א] 

 פיי מוסר

  ההכנה לשבת (י)   - עניני שבת קדש 
-  ת חיי הגוף הפסק  - ענין הטבילה במקוה בער"ש 

וזה מה שמובא בהלכה שיש ענין לטבול במקוה"
בערש"ק, דהכניסה למקוה הוא כעין הפסקת אותם
חיים שהיו לפני כן, דהרי אדם אינו יכול לחיות תוך
המים, ובמקום זה אין המשך לחיים שחי בהם מקודם,
דהוא מקום המופקע מכל זה, ומשאיר שם את הנטיה

  חיי נשמה בשבת... לגוף העפרי ויוצא לחיות
ואז בהיות שאין להצורת אדם קיום בתוכו מוכרח הוא
להתבטל וכל צורתו הקודמת בטלה שם, ומה שיוצא
הוא אדם אחר... וכבר כתבו הקדמונים שבעש"ק יכוין
לפשוט בגדי חול וללבוש בגדי שבת, וכמ"ש החיי אדם
דזכי הראות יכולים להרגיש קדושת שבת בגופם אחר

  רזא דשבת להג"ר ישראל אליהו ויינטרוב זצ"ל, עמ' מד)( ". המקוה
 

  נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

  יסור ביטול ת"תהמדבר במאורעות הזמן, האם עובר על א
בם ולא בדברים אחרים רב אחא בר   ,"אמר רבא השח שיחת חולין עובר בעשה שא' "ודברת בם"  (יט:)  ביומא יתאא

  יעקב אמר בלאו שא' כל הדברים יגעים..".  

סור בדבר, אלא עצה  אידאיכא משמע דמש"ס ה"ל לא למדו  (יומא שם ד"ה לעולם יזהר אדם) המאיריוהה מדברי 
שכתב דלעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא  (דעות פ"ב ה"ד)  מהרמב"ם וכן העירוי שכן ראה . ראויה הוההג

או בדבר חכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו, אמרו על רב תלמיד רביו הקדוש שלא שח שיחה בטלה כל ימיו,  
  . [וע' לקמן]   ו', עכ"לוזו היא שיחת רוב בי אדם, ואפי' דצרכי הגוף לא ירבה אדם דברים וכ

כפשט לשון הש"ס ש"אסור" לדבר שיחת   ההגהות מיימויות ע"פ סי' רמו סע' כה)( יו"דב הרמ"אפסק אולם כבר 
  דהמדבר זה רק אזהרה על הדיבור דהייו דמ"מ והה ראה  .(סי' שלח) במור וקציעה[וכן מבואר חולין, וכן מוכח מדברי הפוסקים דלקמן 

  ]. שם מהרביו בחייו על החומש מרש"יבעשה זו אבל לא העוסק בגופו בדברים אחרים במקום ללמוד, וכן משמע עובר בדברים בטלים 
והמהר"ץ   (ססי' סז)הפר"ח בזה אלא איסור דרבן משום אסמכתא, וכ"כ  ןדאי (סי' קלט)חו"י הדמ"מ דעת לא א

כתב   (באר מים חיים פתיחה עשין אות יב) ייםבספר חפץ חו  מסתפק בזה, (סי' קנא א"א ס"ק א) שהפמ"ג  אלא . (שם) חיות
(ת"ת  באור שמח  ועי'לעשות תורתו קבע.  'שכתב שמפס' זה (ודברת בם) לומדים שאדם חייב מדאו (הל' ת"ת פ"ג) בגר"זעיין ו[ד"אולי" הם אסמכתאות 

   .]יחה בטלהדשים דליתהו בת"ת ליתהו באיסור ש (סי' שז מ"ז ס"ק ז) בפמ"גועי' עוד   .פ"א ד"ה ביומא)
בזמן שלומד תורה ושח שיחת חולין.   "המפסיק" דאיסור זה אמר על  (יומא שם) ברביו חאלהה אע"פ שמבואר ו

שח שיחת חולין עובר על  המסתימת הרמ"א ה"ל והפוסקים המובאים לקמן מוכח דאין חילוק בדבר ובכל גווא 
דהייו באמצע   (סי' רפה אות יא) השעה"צועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו מאכלי רתמים, כתב  הפוסק מד"תד ע"ז במס' דאמרו חז"ל מיהו הא[ איסור זה.

  .]גופא הלימוד על מפסיק לדבר דברים בטלים עש גם    שכתב שהלומד ובאמצע למודו (סי' תתקמד מובא בפלא יועץ ערך דבור ד"ה המפסיק) בספר חסידים ועי'   .עין

כתב  ש (ד"ה ולא בדברים אחרים)יומא שם מס' ב ברש"י. ובאמת מציו האסורה טילהיש לעיין מה בכלל שיחה ב יהו מ
, ובמס' סוכה  ]ליצות וקלות ראש ושו שיחת הילדים פירד )י"ג מ"אבות פ ( ברש"י[ועי'  " שיחת הילדים וקלות ראש"פירושו שדברי חולין 

שיחת חולין מיקרי כשמדבר  ד )"ה ודברת בם עשהד ט: ברי"ף (ברכות הרביו יוה כ"כ פירש "דברי הבאי ושחוק". ו  (כח.)
לעין ספר בן   (ק:) בסהדין[ועי' ). שאיה שיחה של תורה מותר ע"פאבל כשמדבר בעסקיו לצורך פרסתו א (  "דברי הבאי "ב

  . סירא וברש"י שם]
שלא יהא דבורך של שבת  (ישעיה נח, יג)  רודבר דב "  ,שבת דיבור בדברי חול ב שכתב לעין  (סי' שז סע' א) בשו"עועיין 

שיחת דברים  ואפי'  כדבורך של חול הלכך אסור לומר דבר פלוי אעשה למחר או סחורה פלוית אקה למחר,
  ".  בטלים אסור להרבות

דכל השח דברים בטלים עובר בעשה, ומאי   ,דשיחה בטילה הרי אסורה אף בחול (שם מ"ז ס"ק א) בפמ"גוהקשה 
, ולפי מש"כ הרמ"א שם יחא דשיחה בטילה לספר שמועות דמתעג חבירו בחול  איריא להרבות אפילו קצת אסור

אבל דברים   , שרי ובשבת כיון שאין לו עוג אסור, ע"כ. מבואר דכל שיש תעוג לחבירו איו בכלל דברים בטלים 
   בתפאר"י ועי' [ ועובר על "ודברת בם" שלא הה מהם לא הוא ולא חבירו כגון מאורעות וכדו' בכלל שיחת חולין הוא

  .  ] שם במור וקציעה מי וכדברי הפמ"ג הקשה. (סוכה פ"ב אות ד)
  , (סי' קנו)  במ"אולם מדברי רש"י ה"ל ראה דכל שאיו בכלל "דברי הבאי" וכדו' איו בכלל שיחת חולין. ועי' א

כהפמ"ג שבדברים   ומוכח דלא ס"ל  , שקטו שדברים בטלים הייו דברי גאי וקלות ראש (שס)ובמ"ב  (שס) ברע"א
דברי הפמ"ג ה"ל   (סי' שז ס"ק ב) המ"ב ' איכא משום ודברת בם. ומהאי טעמא שביק ושא"צ כלל כמאורעות וכד 

דדברים בטלים הייו שאין בהם זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל וגם אין בהם דברי גאי וקלות ראש   (שם)וכתב 
ם ה"ל דמשמע דשיחה בטלה אין בה איסור וכוותו  "ת הרמב' מעט אסור, ע"כ. ולפ"ז י"ל דזהו כוודאל"ה אפי

[וז"ל  (להרמב"ם ספ"א אות יז חלק השלישי) ברמב"ם בפירוש המשיותוכן מבואר  ,בהם דברי גאי וכדו' ןבדבורים שאי 

פורי ההמון במה שארע ומה שהיה, ואיך מהג  הוא הדיבור המאוס, והוא הדיבור אשר אין תועלת בו לאדם בפשו, ולא משמעת ולא מרי, כרוב סי שיחה בטלה שם:

עכ"ל. ועי'  יחה בטלה, ואשי המעלה ישתדלו בפשם להיח זה הדיבור, שמלך פלוי בארמוו, ומה היתה סיבת מות פלוי, או עושר פלוי, ואלה יקראו אצל החכמים 

  . ](יו"ד סי' צד) ובשלמת חיים באגרת הגר"א ,(משלי פ"א פס' כג) בגר"א

ציין לאו"ח סימן סי' ש"ז סע' ט"ז,   שאסור לדבר שיחת חוליןאחרי שפסק דביו"ד שם מהרמ"א "ע ע"ז אלא דצ
דאסור לקרות בשבת מליצות ומשלים של שיחת חולין וכן ספרי מלחמות, ואף בחול אסור משום   השו"עדכתב 

דוקא אם כתובים   דהא דאסור לקרות בשיחת חולין וספורי מלחמות הייו  הרמ"אמושב לצים, ואע"פ שדעת 
בלשון לע"ז אבל בלשון הקודש שרי (משום דבלשון עצמו יש בו קדושה ולומד ממו דברי תורה), כבר דחו דבריו  

  דבכל גווא אסור. ולפ"ז משמע שאף בדברים שאין בהם משום גאי  (ס"ק סד)שם  המ"בהאחרוים וכוותיהו פסק 
    וכדו' בכלל שיחת חולין הם. וקלות ראש

דאף לסוברים דדוקא בלשון לעז אסור לקרות בשבת לעולם גם בחול  (שם)  המור וקציעהבדברי  רשו" אולם 
ואין מותרים אלא באקראי ודרך   ,ודאי אסורים בכל גווא משום שיחת חולין ודברים בטלים לכל הפחות "בקבע"

ר  פלדבר בס סור . ומבואר מדבריו דבשבת א, ע"כא ובמקום שאסור להרהר בדברי תורהסארעי או בבית הכ
איכא משום ביטול   בלא"הד באופן ארעי אלא דדוקא אולם בחול שרי  ,ארעי משום ודבר דבר  'אפיחמות וכדו' למ

ות וכדו'  ע וראאבל לעין מ ,עי ראב  ' אפי " ודברת בם"משום איסור ת"ת ומושב לצים. ולפ"ז י"ל דבדברי הבאי איכא 
  בקבע אסור.   אדוק דאים דברים בטלים ממש דיש בהם קצת תועלת וחכמה

, אבל חדשות אשר עלולות להביא  דהוה הוה הדמ  אין בהם שום פ"מ עתהדעות שעברו ורא מבכ"ז בדבורים יהו מ
(סי' שז   ערוה"שה "ככו  .באופן ארעיכשעוסק בהם  ביטול ת"תאיסור דברים בטלים ותועלת לאדם אין בהם משום 

קרותן שהרי הם מודיעים מה שעשה עתה וזה צרך להרבה  דכתבי העיתים אים בכלל זה ומותר בחול ל" אות ט)
אבל עייים שכבר עברו מן העולם מה לו   , הן במה שוגע לעסק והן במה שוגע לשארי עייים ,בי אדם לדעת
הדפסים מדי שבוע בשבוע במדיה זו להודיע בקרב   " קורטין"ד (סי' קסב) שאילת יעבץ ה כבר קדמו ו ". לדעת אותם
שוגעים על פי  זולתיות ההווים בעולם יום יום.  שות וקורות מתרגשות מעיי מלחמה ושאר מאורעותהארץ חד

ואצ"ל   ויש לחוש אפי' מחמת עסקי פשות, ושעת חירום בעולם הוביחוד בזמן שיש מלחמ ,הרוב לכלל או לפרט
    .ועוד ג)(ח"ג סי' כ  יעקבבשבות  וכן מבואר ., ע"כ שמסתמא יש בית מיחוש להפסד ממון ח"ו 

, ואף  ממש  ביטול תורהאיסור כל שאין בו צורך ותועלת יש בזה משום הרי ד מאוד, מ"מ יש להזהר בדבר מאוד ו
  ,ו מוציא מפיו דברים בטלים כדברי הבאי וכדו' ימשום שא  "דברת בם"ו של  ה"ל בגווא שאיו עובר על איסור

ילפין  ת"ת ד ד  עשה ללמוד בו משום חובת מ"מ אם אין לו צורך בזה הרי מבטל זמן לימודו אשר מחויב 
    ."תם דולמ "מ

וכי   על דברים בטלים ומהו שהזהירהקשה על דברי הש"ס יומא ה"ל דד(קדושין סי' כז אות ח)  בברכת שמואלועי' 
בא לומר דהדברים בטלים המה בעצמם הסרת התורה מן הלב  ד  וביאר ,וא מה שאיו לומד בשעת מעשהזוטר ה

ומוציא הזמן  ,הפוסקים שמי שיכול לפלפל בחכמה שכתב בשם (ערך ידיעה) בפלא יועץ ועי'[ה בידים ולא בשוא"ת. ויש בה ביטול תור

שאין איסור ליצות אם עושה לצורך להרויח לפשו  (סי' שלח) במור וקציעה לגבי דידיה חשיב ביטול תורה. ומ"מ עי' ,בלימוד תהילים וכד'

ה' ישרים משמחי לב מתגבורת השחורה, לשמחה להיח לה מעצבה ומרגזה ביטול ושחוק כה"ג משרי  העצובה ואיה מיושבת לעסוק בפקודי

    .ודו"ק ,ט"ז ומ"ח בגליוות   ת"ת בכל רגע ורגעוכבר הארכו בס"ד בגדר חיוב  .])(סי' קנו א"א סס"ק ב  בפמ"גשרי, ע"כ. ועי' 
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