
  י הרבי" ע חלה מהמצותפרשתה
  תנו' ר סי"שוע
 לפי שכך שיערו חכמים שהעסק , דהייו עשירית האיפה קמח, אין לשין לפסח עיסה גדולה משיעור חלהא

 שאין ,שהאדם מתעסק בידו בעיסה בלישה ועריכה איו מצילה מידי חימוץ כשהיא גדולה יותר מעשרון
  .הידים מספיקות להתעסק בה מתוך גדלה

  תנז' ר סי"שוע
 ואם כן יש לחוש שמא , הואיל וצריך לצמצם בשיעור כל עיסה ועיסה שלא תהא גדולה משיעור חלהא

  .פריש מן כל עיסה ועיסה בפי עצמה לפיכך טוב ליזהר שלא לה,מקצת העיסות לא היה בהן שיעור חלה

) או יותר(שתי עיסות  דהייו שיקח ...) או יותר( אלא כיצד יעשה יפריש חלה אחת מכל שתי עיסות ב
 , ועל ידי כן חשבות כעיסה אחת ומצרפות לשיעור חלה...וידבק קצותם זו בזו עד שיהיו ושכות זו בזו 

  . ודי בכך,ויפריש מאחד מהן חלה אחת

 ואם המתעסקין בעיסה מתעסקין בה במהירות כל כך עד שאי אפשר להפריש חלה מהעיסה בעודן ו
 אלא יפריש חלה לאחר אפייה מיד שיתן כל , אין צריך לבטלן, ממהירותן עד שיבטלו אותם,מתעסקין בה

 ומפריש , אף אם לא היה בכל עיסה בפי עצמה כשיעור, והכלי מצרפן לשיעור חלה,המצות לכלי אחד
  .חתיכה ממצה אחת על כל המצות שבכלי

 בשעה שמפריש מאחת אם הוא בארץ ישראל צריך שיהיו כל המצות הללו מוחות לפיו סמוכות זו לזו ח
  . שחלת ארץ ישראל איה יטלת אלא מן המוקף,מהן על כולן

  . לארץ אין צריך לתרום מן המוקףץ אבל בחוט

 ותן המצות בתוך כלי אחד ,מצות הבאות מעיסות שלא היה בהן שיעור חלה בכל אחת בפי עצמה י
 שצריך לתרום ...ויש חולקין על זה  . .. אין צריך להפריש מהן בעודן מצטרפין בכלי,לצרפם לשיעור חלה

  .מהן מן המוקף כיון שלא היו מחוברות זו בזו בעודן עיסה

 , ואף על פי כן טוב לחוש לכתחלה לסברא האחרוה.ולעין פסק הלכה העיקר כסברא הראשוה יא
  . אף שהיו מצורפין כבר בכלי,לתרום ממצות הללו מן המוקף

 לפי שיש אומרים שאין קרא . יזהר שיגעו זה בזה,ן מצורפין בכליוטוב להחמיר שאף שמפריש מהן בעוד
 , ויש אומרים שאיו קרא מן המוקף אלא אם כן הם בתוך כלי אחד,מן המוקף אלא כשוגעין זה בזה

  . וירא שמים יוצא ידי שיהם,פ שאין וגעין זה בזה"אע

 שהן ,ר חלה בכל אחת בפי עצמה ואין צריך לומר אם מצות הללו באות משתי עיסות שהיה שיעויב
 שטוב להחמיר שיגעו זה בזה בשעת ,צריכין הקפה מעיקר הדין בשעה שמפריש מאחת על חבירתה

  .הפרשה

 שלדברי הכל אין צריך להפריש מהן מן המוקף ,ואפילו מצות הבאות מעיסה אחת שהיה בה שיעור חלה
 אף על פי כן מדת , והולך ואחר כך מפריש שהרי אמרו חלת חוצה לארץ אוכל, לארץ אפילו לכתחלהץבחו

  . שיגעו זו בזו בתוך הכלי בשעת הפרשה,חסידות הוא להחמיר להפריש מהן מן המוקף

  א"שכה ס' ד סי"יו
 ,לא ידעתי למה כתבו בשם יש מי שאומר (ויש מי שאומר שאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפן

  .)ך"ש, שהרי אין חולק בדבר

  כוש' ד סי"ע יו"שו
  .העושה עיסה לחלקה בבצק פטורה ב

קבין ודעתו '  באדם אחד שעשה בוהוא הדין ,הגה. טורהרי זו פ ה ...שים שעשו עיסה כשיעור וחלקוה ד
  .וחלקם, לחלקם

  ק ב"ז שם ס"ט
  . אף על פי שדעתו לחלקה אחר אפיה חייב,אבל אם אין דעתו לחלקה בצק


