
 דיני הפרשת חלה

  שפה מצוה החינוך ספר

 העולם ורוב, במזונות אדם של שחיותו לפי, המצוה משרשי

 בלחמנו תמידית במצוה לזכותנו המקום רצה, בלחם יחיו

, בנפשנו זכות בה ונקבל המצוה ידי על בו ברכה שתנוח כדי

 בו יחיו למען גם. לנפש ומזון לגוף מזון העיסה ונמצאת

 מבלי הכהנים והם בעבודתו תמיד העוסקין השם משרתי

 להעביר עמל להם יש הגורן בתרומת שאילו, כלל יגיעה

 להם חוקם יבוא כאן אבל, אותה ולטחון בכברה התבואה

 .כלום של צער מבלי

  ב, לב שבת

 במכונס ברכה אין חלה בעון אומר יהודה ברבי אלעזר רבי

 אוכלין ואחרים זרעים וזורעין בשערים משתלחת ומארה

 את בהלה עליכם והפקדתי לכם זאת אעשה אני אף שנאמר

 וזרעתם נפש ומדיבת עינים מכלות הקדחת ואת השחפת

 בחלה אלא בהלה תקרי אל אויביכם ואכלהו זרעכם לריק

 תתנו עריסותיכם וראשית שנאמר מתברכין נותנין ואם

 ביתך. אל רכהב להניח לכהן

 סעיף א שכד סימן דעה יורה ע"שו

 אלא חייב ואין. תבואה מיני חמשת אלא בחלה חייב אין

, ביצה וחומש ביצים ג"מ שמחזיק ומדה. רבעים חמשת

. חלה שיעור הוא קמח ואותו, קמח אותו ממלאים

 והיאך. גדושה ולא מחוקה תהיה, קמח המדה וכשממלאים

 בטור נתבאר, וחומש ביצים ג"מ מחזקת שהיא לדעת ישערו

 מקמח ם"דרה כ"תק הוא קמח רבעים חמשת ומשקל ח,"א

 . שבמצרים חטים

 סעיף א שכט סימן דעה יורה ע"שו

 רכים דהיינו, הסופגנין לפיכך. בלחם אלא חלה חיוב אין

 מטוגנים והם, והאיסקריטים והדובשנין, כספוג העשויים

 . החלה מן פטורים, בדבש

 בין, במחבת או בתנור ואפאה רכה שבלילתה עיסה

, הרתיח כ"ואח שהדביק בין, הדביק כך ואחר שהרתיח

 . משקה ידי על שלא ובלבד בחלה חייבת

 או לטגנה או לבשלה דעת על וגלגלה, עבה שבלילתה עיסה

 גלגלה. פטורה,  כן ועשה, בחמה ליבשה או סופגנין לעשותה

 לעשותה או לטגנה או לבשלה ונמלך, לחם ממנה לעשות

 משעת נתחייבה שכבר, חייבת, בחמה ליבשה או סופגנין

 לעשותה ונמלך, בהן וכיוצא סופגנין דעת על גלגלה. גלגול

 . חייבת, לחם

 דעתו אם, בו וכיוצא לבשלה דעת על אותה כשעושה אפילו

 שיעור מעט באותו אין אפילו, ואפאו, מעט ממנה לאפות

 . ידו על מתחייבת כולה, חלה

 חייבת, מים שום בלא אפילו, פירות במי שנלושה עיסה

 משבעה שאינם פירות במי מללוש ליזהר יש . בחלה

 ואם. משקים משבעה אחת עמהם יערב כ"א אלא, משקים

 אותה יתן אלא, החלה ישרוף לא, משקין' ז בלא ולש עבר

 קטן לכהן

  ט ק"ס שכט סימן דעה יורה ך"ש

 לכן בדבר מסתפק הברטנורה וכן פוטר ש"והרא -' כו חייבת

 .ברכה בלא להפריש יש

  שכה סימן דעה יורה ע"שו

 עד בזו זו נוגעות אם, כשיעור אחת בשום שאין עיסות שתי

 הראוי ממין הם אם, מצטרפים, בזו זו מעט שנדבקים

 אינם ואם. ד"שכ בסימן שנתבאר מה כפי, להצטרף

 שנאפה אחר ואפילו מצרפן הסל, אחד בסל והם, נדבקים

 אינם, לבזבז לה שאין טבלא על נתנם ואם. פת ונעשה

 שום יצא שלא יזהר בכלי כשמצרפם ולכן: הגה. מצטרפים

 או אחד ככר כל שיהא דהיינו, הכלי מדופני למעלה דבר

 שאם שאומר מי ויש(. טור) הכלי מדופני למעלה עיסה

 .לצרפן כלי כמו חשוב במפה הפת מכסה

  תנז סימן חיים אורח ע"שו

, המהירות מפני עיסה בעודה חלה להפריש אפשר אי ואם

 והסל בסל המצות כל שיתן, מיד אפייה אחר יפרישנה

 .נכון היותר הדרך וזהו; לחלה מצרפם

 סעיף ד שכב סימן דעה יורה ע"שו

, המת טומאת מפני, טהורה עיסה שאין, הזה ובזמן

 ושורפין, ח"ממ' א, ישראל ארץ בכל אחת חלה מפרישין

 .טמאה שהיא מפני, אותה

 

 


