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  בס"ד
  שאלות חזרה מסכת חלה

  

  פרק א':
 הסבר מה היא חובת חלה ? )1

 **באופן כללי, מתי חלה חובת חלה ?)2

  ?לחובת חלה מהו השיעור **)3
 ? מינים חייבים בחלה אלו)4

 ?  חמשת מיני דגן חייבים בחלהלמה דוקא )5

 חמשת המינים "זה עם זה" לשיעור חלה ? כלהסבר בדיוק באיזה מקרה מצטרפים )6

 של מיני דגן שונים החייבים בחלה מצטרפים לשיעור חיוב חלה ? יםלחמ**האם )7

 של חמשת מיני דגן שונים החייבים בחלה מצטרפים לשיעור חיוב חלה ? האם קמח)8

 מהו האיסור של "חדש" ?)9

 תבואה חדשה קודם קצירת העומר ? לקצורהאם מותר )10

 עד מתי אסור לקצור תבואה חדשה ?)11

 קצירת השעורים להקרבת קרבן העומר ?אלו מינים אסורים לקצור קודם )12

 עד מתי אסורה תבואה חדשה מלאכול ?)13

 אלו מינים אסורים לאכול מתבואה החדשה עד הקרבת קרבן העומר ?)14

בחמשת מיני דגן, עד כמה צריכים שיצמחו לפני הקרבת העומר כדי שהעומר יתיר )15
 אותם?

עומר" שנוגע רק לחמשת דינים הקשורים לדין ה" 3חוץ מענין חלה מה הם עוד לסיכום, )16
 ?ים אלומינ

 באכילה ומתי לא הותרו על ידי העומר ? מתי מתיר העומר חמשת מיני דגןלסיכום, )17

 )3חוץ מענין איסור חדש, איזה דינים בחג הפסח קשורים בחמשת מיני דגן דוקא ? ()18

 דוקא מחמשת מיני דגן ? בפסח למה צריכין לאכול מצה**)19

 ?מה עונשו של האוכל חמץ בפסח )20

 ?כרת להתחייב בפסח צריך לאכול חמץ כמה )21

 מאלו מינים יש עונש כרת לאוכל כזית מהם בפסח ?)22

 לגבי מה זה נאמר ?ו ,בפסח" עוברהסבר "הרי זה )23

 אלו מינים חייבים לבער משום חמץ לפני פסח ?)24

נתערב אחד מחמשת מיני דגן בדבר אחר והחמיץ, מה צריכים לעשות לפני פסח )25
 בתערובת ?

 נאסר ? אלו מיניםב ,"פתה" הנודר מן)26

 נאסר ? באלו מינים ,"אהתבומן ה"הנודר )27

 במה נאסר ? דייק ! ,"דגןהנודר מן ה")28

 , במה נאסר ?דגן"לפי רבי מאיר, הנודר מן ה")29

 האם חמשת מיני דגן חייבים במעשרות ?)30

 חמשת מיני הדגן חייבים במעשרות ? רקהאם )31
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 :פרק א' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

 חיוב מעשרות ?מתי חלה )32

ת ? (הסבר מה ולאלו המינים החייבין בחלה ומכל מקום פטורים מן המעשר יסודמהו ה)33
 גורם חיובם בחלה ומה גורם פטורם ממעשרות)

 דברים שיסודם "הפקר" ושלכן פטורים מן המעשרות ? 4מה הם )34

 מתי הפקר פטור ממעשרות ומתי לא ?)35

 מהו לקט ?)36

 האם לקט חייב במעשרות ?)37

 ייב בחלה ?האם לקט ח)38

 למה לקט חייב בחלה ?)39

 מהי שכחה ?)40

 האם שכחה חייבת במעשרות ?)41

 האם שכחה חייבת בחלה ?)42

 למה שכחה חייבת בחלה ?)43

 מהי פאה ?)44

 האם פאה חייבת במעשרות ?)45

 האם פאה חייבת בחלה ?)46

 למה פאה חייבת בחלה ?)47

 האם הפקר חייב במעשרות ?)48

 **מתי הפקר פטור ממעשרות ?)49

 ?האם הפקר חייב בחלה )50

 למה הפקר חייב בחלה ?)51

 מה צריך הלוי להפריש ממעשר ראשון ?)52

לוי שהפריש תרומת מעשר ממעשר ראשון שקיבל, האם חייב להפריש חלה כשיעשה )53
 מהם עיסה ?

 האם הקדש חייב בחלה ?)54

 האם הקדש שנפדה חייב בחלה ?)55

 האם הקדש שנפדה חייב במעשרות ? דייק !)56

 ?**מתי הקדש שנפדה אינו חייב במעשרות )57

 האם מעשר שני שנפדה חייב בחלה ?)58

 מעשר שני שנפדה חייב בחלה ? למה)59

 מהו החידוש בזה שמעשר שני או הקדש שנפדו חייבים בחלה ? **)60

 העומר" ? מותר" מהו)61

 לענין חלה ?  של מותר העומר מה דינו)62

 מותר הקמח שטחנו למנחת העומר שנפדה מהקדש, האם חייב במעשרות ?)63

 העומר שנפדה מהקדש, האם חייב בחלה ?מותר הקמח שטחנו למנחת )64

 מהי תבואה "שלא הביאה שליש" ?)65

 האם תבואה שלא הביאה שליש חייבת במעשרות ?)66

 מה דינו של תבואה שלא הביאה שליש לענין מעשרות ולענין חלה ?)67

  האם תבואה שלא הביאה שליש חייבת בחלה ?)68
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 :פרק א' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

ים שחייבין במעשרות ומכל מקום פטורים מן החלה ? (הסבר לאלו מינ יסודותהמה הם )69
 מה גורם חיובם במעשרות ומה גורם פטורם מחלה)

 דברים שאינם מחמשת מיני דגן, האם חייבים בחלה ?)70

 דברים שאינם מחמשת מיני דגן, האם חייבים במעשרות ?)71

 האם אורז חייב במעשרות ? בחלה ?)72

 האם דוחן חייב במעשרות ? בחלה ?)73

 במעשרות ? בחלה ? יםפרגים חייבהאם )74

 במעשרות ? בחלה ? יןהאם שומשמין חייב)75

 האם קטניות חייבות במעשרות ? בחלה ?)76

 מינים שמונה המשנה שאינם מחמשת המינים ושלכן פטורים מחלה ? 5מה הם לסיכום, )77

 ? הסבר !קמח  "חמשת רבעים"באר השיעור של )78

 ? "קביםחלה לפי " ובמהו מינימום כמות שיעור קמח לחי)79

 ב קמח, האם חייב במעשרות ? בחלה ?רבעי קפחות מחמשת )80

 פגנין" ?ומה הם "ס)81

 האם סופגנין חייבות בחלה ?)82

 סופגנין חייבות בחלה ? למה אין)83

 דובשנין" ?מה הם ")84

 האם דובשנין חייבות בחלה ?)85

 דובשנין חייבות בחלה ? למה אין)86

 אסקריטין" ?מה הם ")87

 האם אסקריטין חייבות בחלה ?)88

 אסקריטין חייבות בחלה ? איןלמה )89

 חלת המשרת" ?מה הם ")90

 ת בחלה ?האם חלת המשרת חייב)91

 חלת המשרת חייבות בחלה ? למה אין)92

דוגמאות לדבר שבלילתו "רכה" ושלכן לא נחשבת עיסה להתחייב  4לסיכום, תן  )93
 בחלה?

 ? מה זה "מדומע")94

 חייב בחלה או לא ?מדומע האם )95

 ?מדומע חייב בחלה  למה אין)96

 כהן שעושה עיסה מתרומה, האם חייב להפריש חלה ממנה ?)97

 **מתי אין מדומע חייב בחלה ומתי חייב ?)98

, האם צריך ונתערבו אם אין קמח חולין לבד כי אם בצירוף קמח תרומה לשיעור חלה)99
 ?מקמח התערובת להפריש חלה 

 "עיסה" שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין, האם חייבת בחלה ?)100

 עיסה וסופה סופגנין, האם חייבת בחלה ? דייק !"עיסה" שתחלתה )101

 "עיסה" שתחלתה עיסה וסופה סופגנין, באיזה מקרה חייבת בחלה ?)102

 "עיסה" שתחלתה סופגנין וסופה עיסה, האם חייבת בחלה ?)103

 "עיסה" שתחלתה סופגנין וסופה עיסה, למה חייבת בחלה ?)104
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 :פרק א' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

"סופו", אף אחד מהם, ייב בחלה האם צריך שיהא "תחילתו",חכדי שדבר יתלסיכום, )105
 באר ! כל אחד מהם, או שניהם, "עיסה" ?

 קאות" ? ב"קנו מה הן)106

 קאות" חייבות בחלה או לא ? בהאם "קנו)107

 ? קאות" חייבות בחלהב"קנולמה )108

 מה זה "מעיסה" ?)109

 האם ה"עיסה" היוצאת חייבת בחלה ? ,מי ששם קמח במים רותחים)110

 יטה" ?מה זה "חל)111

 האם ה"עיסה" היוצאת חייבת בחלה ? ,מי ששם מים רותחים בקמח)112

**מה הם שני מקרים שבמשנתנו שדינם שוה אך ישנה שתי שיטות המובאות במשנה )113
 ? מה סוברים בית הלל ומה סוברים בית שמאי

 לסיכום, האם ברור שדין "מעיסה" ודין "חליטה" שוים לענין חיוב חלה ? הסבר !)114

 ? תודה"מה הם "חלות )115

 "רקיקי נזיר" ? מה הם )116

 לענין חלה ? הסבר !של "חלות תודה"  ה דינןמ)117

 לחם העשויים במיוחד לקרבן תודה, האם חייבות בחלה ?)118

 לענין חלה ? הסבר !ה דינם של "רקיקי נזיר" מ)119

 לחם העשויים במיוחד לקרבן נזיר, האם חייבות בחלה ?)120

ם, האם חייב להפריש חלה מן מי שעשה לחמים כדי שהחייב קרבן תודה יקנה אות)121
 העיסה ?

מי שעשה לחמים כדי שהחייב קרבן תודה יקנה אותם, למה חייב להפריש חלה מן )122
 העיסה ?

מי שעשה לחמים כדי שהחייב קרבן נזיר יקנה אותם, האם חייב להפריש חלה מן )123
 העיסה ?

 מי שעשה לחמים כדי שהחייב קרבן נזיר יקנה אותם, למה חייב להפריש חלה מן)124
 העיסה ?

 מה זה "נחתום שעשה שאור לחלק" ?)125

 חייב בחלה ? העושה עיסות גדולות האם נחתום סתם)126

דינו של נחתום שעשה שאור לחלק מסתם נחתום לענין אם חייב למה נחשוב שישתנה )127
 ? להפריש חלה 

דינו של נחתום שעשה שאור לחלק מסתם נחתום לענין אם חייב א שונה ללמה )128
 ? להפריש חלה 

 נתנו לנחתום לעשות להן שאור האם חייב הנחתום בחלה ?נשים ש)129

מדין "נחתום עיסה לנחתום לעשות להן שאור נשים שנתנו שונה דין למה  ,אם שונה)130
 ?אם חייב בחלה  לעניןשעשה שאור לחלק" 

 פטורה מן החלה" ? ,על איזה מקרה שנינו "אם אין בשל אחת מהן כשיעור)131

 "עיסת הכלבים" ?ב חוץ מהקמח מה יש)132

 כל בהמה חייבת בחלה או לא ?האם מא ,באופן כללי)133

 האם "עיסת הכלבים" חייבת בחלה או לא ? הסבר !)134
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 :פרק א' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

 ?מתי עיסת ה"כלבים" חייבת בחלה )135

 עיסת ה"כלבים" חייבת בחלה ? מתי אין)136

 מהו עירוב תחומין ?)137

 האם ניתן לעשות עירוב תחומין בעיסת הכלבים ? דייק !)138

 ניתן לעשות עירוב תחומין בעיסת הכלבים ? מתי)139

 ניתן לעשות עירוב תחומין בעיסת הכלבים ? מתי לא)140

 מהו עירוב חצרות ?)141

 האם ניתן לעשות עירוב חצרות בעיסת הכלבים ? דייק !)142

 ניתן לעשות עירוב חצרות בעיסת הכלבים ? מתי)143

 ניתן לעשות עירוב חצרות בעיסת הכלבים ? מתי לא)144

 שתי סוגי עירובין ניתנים לעשות בעיסת הכלבים שהרועה אוכל ממנה ?אלו  לסיכום,)145

 מהו המושג "משתתפין" ובאיזה הקשר הוזכר ?)146

 מהו "שיתופי מבואות" ?)147

 האם ניתן לעשות שיתופי מבואות בעיסת הכלבים ? דייק !)148

 ניתן לעשות שיתופי מבואות בעיסת הכלבים ? מתי)149

 הכלבים ? ניתן לעשות שיתופי מבואות בעיסת מתי לא)150

 מברכין "המוציא" על עיסת הכלבים ? דייק ! האם)151

 מתי מברכין "המוציא" על עיסת הכלבים ?)152

 מברכין "המוציא" על עיסת הכלבים ? מתי אין)153

 מהו "זימון" ?)154

 האם ניתן לשתף לזימון מי שאכל עיסת הכלבים ? דייק !)155

 ניתן לשתף לזימון מי שאכל עיסת הכלבים ? מתי)156

 לזימון מי שאכל עיסת הכלבים ?ניתן לשתף  מתי לא)157

 למה ?**האם מותר לעשות מלאכה של אוכל נפש ביום טוב למאכל בהמה ? )158

 האם מותר לעשות עיסת הכלבים ביום טוב ? דייק !)159

 לעשות עיסת הכלבים ביום טוב ? מתי ניתן)160

 מתי לא ניתן לעשות עיסת הכלבים ביום טוב ? למה ?)161

 ם ? דייק !האם ניתן לצאת חובת מצה בעיסת הכלבי)162

 לצאת חובת מצה בעיסת הכלבים ? מתי ניתן)163

 לצאת חובת מצה בעיסת הכלבים ? מתי לא ניתן)164

דינים התלויים באם עיסת ה"כלבים" נאכל  76-חוץ מלענין חלה מה הם עוד לסיכום, )165
 ?לרועה או לא  גם

 הבדל בין אם "עיסת הכלבים" נאכל לרועה או לא ? איןלגבי איזה דין )166

 ומאת אוכלין" ?מהו המושג "ט)167

 האם עיסת הכלבים יכול לקבל טומאה כאוכל ?)168

 לקבל טומאה כאוכל ? עיסת הכלבים שאינו נאכל לרועה, האם יכול)169

 לקבל טומאה כאוכל ? עיסת הכלבים שאינו נאכל לרועה, למה עדיין יכול **)170

 האוכל חלה או תרומה במזיד מהו עונשו ?)171

 האוכל חלה או תרומה בשוגג מהו עונשו ?)172
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 :פרק א' שך שאלות חזרה מסכת חלההמ

 מי יכול לאכול תרומה או חלה ?)173

 הסבר מהי כוונת המשנה שחלה ותרומה הם "נכסי כהן" ?)174

 האם יכול כהן לקדש אשה בתרומה או בחלה ?)175

 בכמה בטלים חלה או תרומה שנתערבה בחולין ?)176

 מה צריך אדם טהור לעשות לפני שאוכל חלה או תרומה ?)177

 ידים לחלה ולתרומה .הסבר הצורך לרחיצת )178

 האם כהן שנטמא וטבל וטרם העריב שמשו יכול לאכול תרומה או חלה ?)179

 האם מסברא יש להתיר להפריש תרומה או חלה מן הטהור על הטמא ? )180

 יש להתיר להפריש תרומה או חלה מן הטהור על הטמא ? למה מסברא)181

 ניתן להפריש תרומה או חלה מן הטהור על הטמא ? האם)182

 ה ותרומה ניטלין מן הטהור על הטמא ? למה אין חל)183

 באר המושג "מוקף" לענין הפרשת חלה או תרומה ?)184

 באיזה שלב יש להפריש תרומה ?)185

 באיזה שלב יש להפריש חלה ?)186

 באר המושג "דבר" הגמור לענין הפרשת תרומה ?)187

 באר המושג "דבר" הגמור לענין הפרשת חלה ?)188

 לה ?האם התרומה ח ,הרוצה להפריש כל כריו תרומה)189

 הרוצה להפריש כל כריו תרומה, למה אין התרומה חלה ?)190

 האם ההפרשה חלה ? ,הרוצה להפריש כל עיסתו לחלה)191

 הרוצה להפריש כל עיסתו לחלה, למה אין ההפרשה חלה ?)192

 דינים שבהם שוה דין חלה לתרומה ? 11מה הם לסיכום, )193

  
  פרק ב':

 חיוב חלה ? נהחוץ לארץ יש תבואתב האם ,באופן כללי)194

 חיוב חלה ?  האם יש בה ,ואת חוץ לארץ שנכנסה לארץתב)195

 חיוב חלה ?  תבואת חוץ לארץ שנכנסה לארץ, למה יש בה)196

 ? דייק !בחלה האם יתחייב  ,עיסה שנכנסה מחוץ לארץ לארץ**)197

 ת בחלה ? ועשה ממנה עיסה, האם חייב לחוץ לארץ תבואת ארץ ישראל שיצאה)198

 האם חייבת בחלה ? ,לארץ וץוהוציאה לחנעשית בארץ ישראל שעיסה **)199

 **עיסה שנעשית בארץ ישראל והוציאה לחוץ לארץ, למה לכולי עלמא חייבת בחלה ?)200

מה דין שבתוכה,  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בספינה )201
 דייק !?  מעשרותחיוב הגדל בה לענין 

 מהו המושג ספינה "גוששת" ובאיזה הקשר הוזכר ?)202

 זה מקרה "בזמן שהספינה גוששת" ?מי אמר ועל אי)203

 האם בא לחלוק או לפרש ? ,כשאמר רבי יהודה "אימתי")204

שבתוכה, מתי הגדל  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בספינה )205
 ?בה חייב במעשרות 

שבתוכה, מתי הגדל  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בספינה )206
 ?בה פטור ממעשרות 



  

 

7

 :פרק ב' משך שאלות חזרה מסכת חלהה

שבתוכה והספינה  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בספינה )207
 ?גוששת בעפר ארץ ישראל, האם הגדל בה חייב במעשרות 

שבתוכה, מה דין  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בספינה )208
  דייק !? הגדל בה לענין חיוב שביעית 

שבתוכה, מתי הגדל  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בה ספינ)209
 ?בה חייב בשביעית 

שבתוכה, מתי הגדל  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בספינה )210
 ?בה פטור משביעית 

שבתוכה והספינה  עפר חוץ לארץהנמצאת בארץ ישראל ותבואה גדלה בה בספינה )211
 ?שראל, האם הגדל בה חייב בשביעית גוששת בעפר ארץ י

 האם חייבת בחלה ? ,עיסה הנילושה במי פרות)212

 באר המושג "הכשר" לקבל טומאה ?)213

 ?בלישה האם עיסה הנילושה במי פרות מוכשר לקבל טומאה )214

 מ"חלה" רגילה ? הסבר למה ! מעיסה שנילושה במי פרות השהופרשמה שונה חלה )215

 ת, האם הוכשרה לקבל טומאה ?חלה שהופרשה מעיסה שנילושה במי פרו)216

 מה הם "ידים מסואבות" ?)217

 איזה דרגת טומאה יש להם ? ,"סתם ידים")218

 האם מותר בדרך כלל לאכול חלה שהופרשה ב"סתם ידים" ?)219

 לאכול חלה שהופרשה ב"סתם ידים" ? למה בדרך כלל אסור)220

 האם מותר לאכול חלה שהופרשה מעיסה שנילושה במי פרות ב"סתם ידים" ?)221

 ותר לאכול חלה שהופרשה מעיסה שנילושה במי פרות ב"סתם ידים" ?למה מ)222

 האם מותר להפריש חלה ערום ? דייק !)223

 מהו יסוד האיסור להפריש חלה ערום ?)224

 ערום יכול להפריש חלה ומתי אינו יכול ולמה ? אדםמתי )225

 על מי ועל שנינו "מפני שיכולה לכסות את עצמה" ?)226

 ום ?האם איש יכול להפריש חלה כשהוא ער)227

 להפריש חלה כשהוא ערום ? למה לא יכול איש)228

 האם אשה יכולה להפריש חלה כשהיא ערומה ?)229

 להפריש חלה כשהיא ערומה ? כיצד יכולה אשה)230

 להפריש חלה כשהיא ערומה והיא עומדת ? יכולה אשה האם)231

 להפריש חלה כשהיא ערומה והיא יושבת ? יכולה אשה האם)232

מה עליו  ,העיסה וממילא החלה תהיה טמאהאדם טמא שאין לו אפשרות שלא לטמא )233
 לעשות בהכנת העיסה ?

, האם יש אדם טמא שאין לו אפשרות שלא לטמא העיסה וממילא החלה תהיה טמאה)234
 דייק ! מכשיעור שלא להתחייב בחלה ? הפחותעיסה לו להקפיד לעשות 

 מי אומר ולמה אומר "יעשנה בטומאה ואל יעשנה קבין" ?)235

 אמר "שכשם שהוא קורא לטהורה כך קורא לטמאה" ? מי אמר ועל איזה מקרה)236
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 :פרק ב' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

, במה אדם טמא שאין לו אפשרות שלא לטמא העיסה וממילא החלה תהיה טמאה)237
תלויה המחלוקת האם יש לו לעשות עיסה פחותה מכשיעור שלא להתחייב בחלה או 

 לא ?

, האם נתחייבו זה בזה נגעוקמח ו יש בו "קב" בכל אחתעיסות ששתי  אדם עשה)238
 ?בחלה

  באר המושג שתי עיסות ש"נשכו".)239
יצד לכל שיטה יתחייב בחלה ? כ ,יש בו "קב" קמח עיסות שבכל אחתשתי  אדם עשה)240

 !הסבר

והניחם בסל אחד היחד, האם  יש בו "קב" קמח עיסות שבכל אחתשתי  אדם עשה)241
 נתחייבו בחלה ?

 סובר כך ?ומי  ,מהו המושג "צירוף סל" לחלה)242

 האם יצא חובת הפרשת חלה ?  ,המפריש חלתו "קמח")243

 יצא חובת הפרשת חלה ?  למה לא ,המפריש חלתו "קמח")244

 "גזל ביד כהן" ?הקמח ללמה המפריש חלתו "קמח" נחשב )245

 האם חייבת בחלה ?  ,ממנו עיסהועשו  ,שהופרש לחלה ויש בו חמשת רבעים קבים קמח)246

 ממנו עיסה, למה חייבת בחלה ? ועשו  ,עים קביםשהופרש לחלה ויש בו חמשת רב קמח)247

 האם צריך לתתו לכהן ? הסבר ודייק ! ,המפריש חלתו "קמח")248

 האם מותר ל"זר" לאוכלו ? הסבר ודייק ! ,המפריש חלתו "קמח")249

 באיזה הקשר הוזכר "זקן זר" ?)250

 ?ותקן לאחרים". באיזה הקשר הוזכר "אף הוא קלקל לעצמו מי אמר ולהסביר מה אמר)251

 קבי קמח. איזה חלקים מהתבואה מצטרפים לשיעור זה ? 5/4שיעור" לחלה הינו ה")252

 מורסן ? ןסובין ומה ןמה)253

 קבי קמח לחיוב חלה ? 5/4האם שאור מצטרף לשיעור )254

 קבי קמח לחיוב חלה ? 5/4האם סובין מצטרף לשיעור )255

 קבי קמח לחיוב חלה ? דייק ! 5/4האם מורסן מצטרף לשיעור )256

 קבי קמח ? 5/4שיעור רסן מצטרף לומ מתי)257

 קבי קמח ? 5/4מרסן אינו מצטרף לשיעור  מתי)258

 קבי קמח ? 5/4מצטרף לשיעור המורסן האם  ,טל המורסן מהחיטים וחזר ונתנו בתוכונ)259

 האם מן התורה יש שיעור כמה צריכים להפריש לחלה ?)260

 ? דייק ! חלה הפרשת הוא שיעורמה  ,מדרבנן)261

 ? על הביתלב חלה הפרשתהוא שיעור מה  ,מדרבנן)262

 לנחתום ? חלה הפרשתהוא שיעור מה  ,מדרבנן)263

  חלה ?ל ו שיעור הפרשהעיסה לעצמו, מה בעל הבית שעושה)264
 לחלה ?  מהו שיעור הפרשה למשתה, עיסות בעל הבית שעושה הרבה)265

 כמה צריך להפריש לחלה ?  ,רלמכו עיסות"נחתום" שעושה )266

 ילה ? דייק !לכתח מעיסה טהורה לחלה 1/48מתי גם בעל הבית מפריש )267

 ר, כמה צריך להפריש לחלה ? למכו עיסותשעושה  בעל הבית)268

 כמה צריך להפריש לחלה ? דייק !  ,נטמאה עיסת בעל הבית)269

 כמה צריך להפריש לחלה ? בשוגג, נטמאה עיסת בעל הבית)270
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 :פרק ב' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

 ? לחלה 1/48בשוגג, למה צריך להפריש רק  נטמאה עיסת בעל הבית)271

 כמה צריך להפריש לחלה ? באונס, נטמאה עיסת בעל הבית)272

 ? לחלה 1/48באונס, למה צריך להפריש רק  נטמאה עיסת בעל הבית)273

 כמה צריך להפריש לחלה ? במזיד, נטמאה עיסת בעל הבית)274

 הסבר ! ? באיזה הקשר הוזכר "שלא יהא חוטא נשכר")275

 ה טמאה ?האם מן הסברא היה ראוי ליטול חלה מעיסה טהורה על עיס)276

 מן הסברא היה ראוי ליטול חלה מעיסה טהורה על עיסה טמאה ? למה)277

 דייק !לה ניטלת מן הטהור על הטמא ?  האם ח)278

 לה ניטלת מן הטהור על הטמא ?  ח למה איןלפי מי ו)279

 דברים אחרים ? שיטמאטמא מהו השיעור המינימום של אוכל )280

 מי סובר שמותר להפריש חלה מן הטהור על הטמא ? )281

 הסבר ! להפריש חלה מן הטהור על הטמא ? ד לפי רבי אליעזר ישכיצ)282

לפי רבי אליעזר, איזה "עיסה" יש לשים בין העיסה הטהורה והטמאה כדי להפריש מן )283
 הטהור על הטמא ? דייק !

 האם יש מחלוקת אם צריך "מוקף" בהפרשת חלה ? הסבר !)284

  
  פרק ג':

 מתי חלה חובת חלה בעיסה ?)285

 "עיסה" קודם שנתחייב בחלה ?האם מותר לאכול מן ה)286

 ממתי חלה חובת חיוב חלה בעיסה של חיטים ?)287

 ממתי חלה חובת חיוב חלה בעיסה של שעורים ?)288

עיסה מחיטים לעיסת שעורים ? מהי סיבת זמן חיוב חלה באיזה הבדל מצאנו בין )289
 ההבדל ?

 גלגול בחיטים הינו__________ בשעורים.)290

 ראי" מעיסה הטבולה לחלה ?לסיכום, ממתי עד מתי מותר לאכול "ע)291

 "טבל" ?לממתי נחשב עיסה שלא הורמה חלתה ממנה )292

 מה דינו ? ,מה חלתה אחרי שנתגלגלהורהאוכל מעיסה שלא ה)293

 מהו העונש לאוכל עיסה הטבולה לחלה ?)294

 להפריש חלה ?מותר ממתי )295

 המפריש חלה לפני "גלגול" ממה צריך ליזהר ?)296

 ול להיות אם לא נזהר ומה הבעיא בזה ?הסבר מה על  ,המפריש חלה לפני "גלגול")297

 אשה שהפרישה חלה מיד עם נתינת המים, האם צריכה ליזהר שנרטב כל הקמח ?)298

 אשה שהפרישה חלה מיד עם נתינת המים, למה צריכה ליזהר שנרטב כל הקמח ?)299

אשה שהפרישה חלה מיד עם נתינת המים והשאירה חמשת רבעי קב קמח שלא נרטב )300
 הפרשת חלה נוספת על אותה קמח כשיתערב במים ?במים, האם תתחייב ב

 האם "מדומע" חייב או פטור מחלה ? הסבר !)301

 באופן כללי מתי עיסה שנדמעה פטורה מחלה ?)302

 חלה ?ופן כללי מתי עיסה שנדמעה חייבת בבא)303
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ז לקח קצת במים וטרם נתגלגלה וא ואם יש חמשת רבעי קב קמח של חולין שנתערב)304
 בחלה ? תמקמח החולין ונתערב בו אותו שיעור קמח של תרומה, האם העיסה חייב

במים וטרם נתגלגלה ואז לקח קצת  ואם יש חמשת רבעי קב קמח של חולין שנתערב)305
 חלה ?קמח של תרומה, למה העיסה פטורה מ מקמח החולין ונתערב בו אותו שיעור

במים וכבר נתגלגלה ואז לקח קצת  ורבאם יש חמשת רבעי קב קמח של חולין שנתע)306
  בחלה ? תמעיסת החולין ונתערב בו אותו שיעור קמח של תרומה, האם העיסה חייב

במים וכבר נתגלגלה ואז לקח קצת משת רבעי קב קמח של חולין שנתערבו אם יש ח)307
 מעיסת החולין ונתערב בו אותו שיעור קמח של תרומה, למה העיסה חייבת בחלה ?

 לל מותר לטמא עיסה קודם הפרשת חלה ? האם בדרך כ)308

 לטמא עיסה קודם הפרשת חלה ?  אסורלמה בדרך כלל )309

 ה ?ק טמאה מה עושים בחלה שהיא ספ)310

עיסה טומאה "ודאית" האם יכול לטמא ה ,ה לפני הפרשת חלהנולד ספק טומאה בעיס)311
 ? דייק !

יסה טומאה עבעיסה לפני הפרשת חלה יכול לטמא הנולד ספק טומאה באיזה אופן אם )312
 "ודאית" ?

 עיסה טומאה "ודאית" ? ה קודם גלגול, האם יכול לטמא הנולד ספק טומאה בעיס)313

 עיסה טומאה "ודאית" ? ה קודם גלגול, למה יכול לטמא הנולד ספק טומאה בעיס)314

עיסה יכול לטמא האינו נולד ספק טומאה בעיסה לפני הפרשת חלה באיזה אופן אם )315
 טומאה "ודאית" ?

עיסה טומאה ה אחרי שכבר נתגלגלה, האם יכול לטמא הטומאה בעיסנולד ספק )316
 "ודאית" ? 

עיסה טומאה כול לטמא היה אחרי שכבר נתגלגלה, למה אינו נולד ספק טומאה בעיס)317
 "ודאית" ? 

 בהפרשת חלה ? תהאם עיסה של הקדש חייב)318

 בהפרשת תופדה אותה עדיין קודם גלגול, האם חייב ההמקדיש עיסה קודם שנתגלגל)319
 ?  חלה

בהפרשת  תהמקדיש עיסה קודם שנתגלגלה ופדה אותה עדיין קודם גלגול, למה חייב)320
 חלה ? 

 בהפרשת חלה ?  תופדה אותה, האם חייב ההמקדיש עיסה אחרי שנתגלגל)321

 בהפרשת חלה ?  תהמקדיש עיסה אחרי שנתגלגלה ופדה אותה, למה חייב)322

 תלגלה, האם חייבופדה אותה אחרי שהקדש ג ההמקדיש עיסה קודם שנתגלגל)323
 בהפרשת חלה ? 

 תהמקדיש עיסה קודם שנתגלגלה ופדה אותה אחרי שהקדש גלגלה, למה אינה חייב)324
 בהפרשת חלה ? 

האם כשפודאה חייב להפריש חלה או לא ? פרט כל  ,המקדיש קמח או עיסה לסיכום,)325
 האפשריות מתי הקדיש ומתי פדה !

 ממתי חייבים פרות בתרומות ומעשרות ?)326

 ? "נת המעשרותעו" מהי)327

 פרי חל חובת המעשרות ? גודלעל איזה )328
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  :פרק ג' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

 ? בפועל מתי חל החיוב לעשר)329

המקדיש פרותיו לפני שבאו לעונת המעשרות ופדאם מן ההקדש לפני שעדיין הגיעו לעונת )330
 המעשרות, האם חייב בתרומות ומעשרות ?

רות ופדאם מן ההקדש, האם חייב בתרומות המקדיש פרותיו אחרי שבאו לעונת המעש)331
  ומעשרות ? 

המקדיש פרותיו אחרי שבאו לעונת המעשרות ופדאם מן ההקדש, למה חייבים בתרומות )332
 ומעשרות ? 

המקדיש פרותיו לפני שבאו לעונת המעשרות ופדאם מן ההקדש אחרי שכבר הגיעו לעונת )333
 המעשרות, האם חייב בתרומות ומעשרות ? דייק !

פרותיו לפני שבאו לעונת המעשרות ופדאם מן ההקדש אחרי שכבר הגיעו לעונת  המקדיש)334
 המעשרות, מתי חייב בתרומות ומעשרות ?

המקדיש פרותיו לפני שבאו לעונת המעשרות ופדאם מן ההקדש אחרי שכבר הגיעו לעונת )335
 האם חייבים בתרומות ומעשרות ? המעשרות וכבר נגמר מלאכתם,

או לעונת המעשרות ופדאם מן ההקדש אחרי שכבר הגיעו לעונת המקדיש פרותיו לפני שב)336
 המעשרות, מתי אינם חייב בתרומות ומעשרות ?

המקדיש פרותיו לפני שבאו לעונת המעשרות ופדאם מן ההקדש אחרי שכבר הגיעו לעונת )337
 המעשרות, מתי חייב בתרומות ומעשרות ?

דש אחרי שכבר הגיעו לעונת המקדיש פרותיו לפני שבאו לעונת המעשרות ופדאם מן ההק)338
 האם חייבים בתרומות ומעשרות ? המעשרות וטרם נגמר מלאכתם,

תן דוגמא שאדם המקדיש פרותיו ופדאם מהקדש יפטר מתרומות ומעשרות. דייק כום, לסי)339
  מתי הקדיש ומתי פדה.

? פרט כל האפשריות  האם כשפודאם חייב במעשרות או לא ,המקדיש פרותיולסיכום, )340
 דייק ! ומתי פדה ? קדישמתי ה

 בהפרשת חלה ? תהאם עיסה של גוי חייב)341

 דייק !בהפרשת חלה ?  שנתן גוי לישראל חייב לחםהאם )342

 להפריש חלה ?  האם חייב הישראל ,עיסה להכין לגוי גוי שנתן קמח לישראל)343

 גוי שנתן קמח לישראל להכין לגוי עיסה, למה אין הישראל חייב להפריש חלה ?)344

 מתי יתחייב בחלה ומתי לא ? ,קנה ממנו)ישראל שראל (או שגוי שנתן עיסה לי)345

 , האם חייב הישראל להפריש חלה ?שנתגלגלהכמתנה קודם  גוי שנתן עיסה לישראל)346

 שנתגלגלה, למה חייב הישראל להפריש חלה ? כמתנה קודם גוי שנתן עיסה לישראל)347

 ריש חלה ?, האם חייב הישראל להפשנתגלגלהכמתנה אחרי  גוי שנתן עיסה לישראל)348

כמתנה אחרי שנתגלגלה, למה אין הישראל חייב להפריש  גוי שנתן עיסה לישראל)349
 חלה ?

 האם חייב להפריש חלה ? דייק ! ,העושה עיסה בשותפות עם גוי)350

 חייב להפריש חלה ? מתי אינו ,העושה עיסה בשותפות עם גוי)351

חייב העיסה  , האםקב קמח 5/4בחלקו של ישראל  העושה עיסה בשותפות עם גוי ואין)352
 בהפרשת חלה ?

 חייב להפריש חלה ? מתי ,העושה עיסה בשותפות עם גוי)353
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 האם חייב, קב קמח או יותר 5/4העושה עיסה בשותפות עם גוי ויש בחלקו של ישראל )354
 ?פריש חלה הישראל לה

 חלה ?חיוב מה דין עיסתו ב ,גר שהתגייר)355

 ו עיסה שנתגלגלה לפני שנתגייר, האם חייב העיסה בהפרשת חלה ?גר שהתגייר והיה ל)356

שנתגלגלה לפני שנתגייר, האם חייב העיסה  גר שהתגייר והיה לו עיסה שעוד לא)357
 בהפרשת חלה ?

  האם חייב בחלה ?  ,שגייר או לאעיסתו לפני  הגר שהתגייר וספק אם כבר נתגלגל)358
שגייר או לא, למה חייב להפריש חלה עיסתו לפני  הגר שהתגייר וספק אם כבר נתגלגל)359

 ממנה ?

ולכן הפריש חלה מספק, עיסתו לפני שגייר או לא  הגר שהתגייר וספק אם כבר נתגלגל)360
 מה מיוחד ב"חלה" זו ? 

 זר שאוכל חלה בשוגג מהו עונשו ?)361

ולכן הפריש חלה מספק, עיסתו לפני שגייר או לא  הגר שהתגייר וספק אם כבר נתגלגל)362
 חלה זו בשוגג חייב לשלם חומש בנוסף לקרן ? האם  מי שאוכל

ולכן הפריש חלה מספק, עיסתו לפני שגייר או לא  הגר שהתגייר וספק אם כבר נתגלגל)363
 , כמה צריך לשלם ?בשוגג וזר אכל חלה זו

ולכן הפריש חלה מספק, עיסתו לפני שגייר או לא  הגר שהתגייר וספק אם כבר נתגלגל)364
 יך לשלם ?וזר אכל חלה זו, מה אינו צר

 קובע לענין חלה ? מי סובר שאין "גלגול" )365

 ב הפרשת חלה מן העיסה ?לפי רבי עקיבא מה קובע שעת חיו)366

 לפי רבי עקיבא, עד מתי מותר לאכול עראי מעיסה ?)367

 מתי עיסה שנדמעה חייבת בחלה ומתי פטורה ? לפי רבי עקיבא,)368

הפרשת חלה יכול  בעיסה לפנינולד ספק טומאה באיזה אופן אם  לפי רבי עקיבא,)369
 ?ובאיזה אופן אינו יכול עיסה טומאה "ודאית" לטמא ה

 לפי רבי עקיבא, מתי המקדיש עיסה פטורה מחלה ומתי חייבת ?)370

לפי רבי עקיבא, גוי שנתן עיסה כמתנה לישראל, מתי חייב הישראל להפריש חלה )371
 ומתי אינו חייב ?

 ?חלה חיוב גר שהתגייר מה דין עיסתו ב לפי רבי עקיבא,)372

ור קובע שקרימה בתנעיקרון עקיבא חולק בפרקנו על בסיס  דינים שר' 6תן לסיכום, )373
 .לענין חלה ולא הגלגול

 קבי קמח להתחייב בחלה ? 5/4חיטים ואורז מצטרפים לשיעור קמח האם )374

מתי יתחייב העיסה בסך הכל, קבי קמח  5/4צירף קמח חיטים ואורז בעיסה ויש שיעור )375
 בחלה ומתי לא ולמה ?

בסך הכל, ויש בתערובת טעם קבי קמח  5/4ירף קמח חיטים ואורז בעיסה ויש שיעור צ)376
 חיטים, האם חייב העיסה בהפרשת חלה ?

בעיסה מתי יכול לאכלו ולקיים אכילת מצה בפסח ומתי לא  ,צירף קמח חיטים ואורז)377
 יקיים בו אכילת מצה ?

אכילת  יכול לקיים בוויש בתערובת טעם חיטים, האם  צירף קמח חיטים ואורז בעיסה)378
 ? מצה בפסח
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בחיטים לבד, ומכל מקום יש קבי קמח  5/4צירף קמח חיטים ואורז בעיסה ויש שיעור )379
 בתערובת טעם אורז, האם חייב העיסה בהפרשת חלה ?

 אכילת ויש בתערובת טעם אורז, האם יכול לקיים בו צירף קמח חיטים ואורז בעיסה)380
 ? מצה בפסח

 האם ניתן לקיים מצות מצה בפסח במצות הנעשות מאורז ?)381

 ויש בתערובת טעם אורז, למה לא יכול לקיים בו צירף קמח חיטים ואורז בעיסה)382
 ? אכילת מצה בפסח

בחיטים לבד, ומכל מקום יש קבי קמח  5/4שיעור  איןצירף קמח חיטים ואורז בעיסה ו**)383
 יסה בהפרשת חלה ?בתערובת טעם חיטים, האם חייב הע

בחיטים לבד, ומכל מקום יש קבי קמח  5/4שיעור  איןצירף קמח חיטים ואורז בעיסה ו**)384
 חייב בהפרשת חלה ? העיסהבתערובת טעם חיטים, למה 

 מה זה "שאור" ומה תפקידו ?)385

, איזה בעיא הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לעיסה שכבר הורמה חלתה)386
 להלכה נוצר ?

, אם יש לו נוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לעיסה שכבר הורמה חלתהה)387
 עוד עיסות שטרם הפריש מהם חלה, מה יכול לעשות ?

 מהו המושג "פרנסה ממקום אחר" ?)388

, אם אין לו הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לעיסה שכבר הורמה חלתה)389
 שות ?עוד עיסות שטרם הפריש מהם חלה, מה צריך לע

, אם אין לו הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לעיסה שכבר הורמה חלתה)390
 עוד עיסות שטרם הפריש מהם חלה, לפי איזה כמות מפריש "שוב" מן העיסה ?

, אם אין לו הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לעיסה שכבר הורמה חלתה)391
 העיסה ? כלפריש חלה על עוד עיסות שטרם הפריש מהם חלה, למה צריך לה

 ,נוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן לעיסה שכבר הורמה חלתהלסיכום, מי ש)392
 מה עליו לעשות ולמה ? פרט כל האפשריות והסבר !

 הם "זיתי ניקוף" ? מה )393

 האם זיתי ניקוף חייבים בתרומות ומעשרות ?)394

 בתרומות ומעשרות ? יםהאם זיתי מסיק חייב)395

 בתרומות ומעשרות ? יםקוף חייבזיתי ני למה אין)396

 , איזה בעיא נוצר ?נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)397

, האם יכול לקחת אלו זיתים שרוצה נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)398
 מהתערובת לתקן זיתי מסיק שבתערובת ?

שרוצה  , למה אינו יכול לקחת אלו זיתיםנתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)399
 מהתערובת לתקן זיתי מסיק שבתערובת ?

 לעשות ?מה עליו  ,ויש לו זיתי טבל אחרים נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)400

 לעשות ?מה עליו  ,ואין לו זיתי טבל אחרים נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)401

ם, באופן עקרוני לפי ואין לו זיתי טבל אחרי נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)402
 איזה "כמות" חייב להפריש ?
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ודרכם ועשה מהם  ואין לו זיתי טבל אחרים נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)403
 חייב להפריש תרומה גדולה ? , לפי איזה "כמות"שמן

ל אחרים ודרכם ועשה מהם ואין לו זיתי טב נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)404
 שמן, למה מפריש תרומה גדולה כפי כל התערובת ?

ודרכם ועשה מהם  ואין לו זיתי טבל אחרים נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)405
 , לפי איזה "כמות" חייב להפריש תרומת מעשר ?שמן

ועשה מהם ודרכם  ואין לו זיתי טבל אחרים נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)406
 למה מפריש תרומת מעשר כפי כל התערובת ? שמן,

ואין לו זיתי טבל אחרים, לפי איזה "כמות"  נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)407
 ?ללוי  ולתתוחייב להפריש מעשר ראשון 

ואין לו זיתי טבל אחרים, לפי איזה "כמות"  נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)408
 מעשר שני ?חייב להפריש 

ואין לו זיתי טבל אחרים, כיצד מפריש  נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)409
 מעשר שני לפי כמות זיתי המסיק ?

ואין לו זיתי טבל אחרים, אחרי שמפריש  נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף)410
 מעשר שני לפי כמות זיתי המסיק מה עושה אתו ?

לעשות ולמה ? דייק של טבל עם זיתי ניקוף מה עליו  נתערבו זיתי מסיקלסיכום, )411
 !והסבר יפה יפה 

**במה שונה משנה של נתערבו זיתי מסיק של טבל עם זיתי ניקוף ממשנה "מאה טבל, )412
 מאה חולין" בסוף מסכת דמאי ? למה שונה הדין כאן ?

 והאם הם חייבים בתרומות ומעשרות ? ,מה הם ענבי בציר)413

 מה הם ענבי עוללות ?)414

 אם ענבי עוללות חייבים בתרומות ומעשרות ?ה)415

 ענבי עוללות, איזה בעיא נוצר ?של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )416

ענבי עוללות, האם יכול לקחת אלו ענבים שרוצה של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )417
 מהתערובת לתקן ענבי בציר שבתערובת ?

לקחת אלו ענבים שרוצה ענבי עוללות, למה אינו יכול של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )418
 מהתערובת לתקן ענבי בציר שבתערובת ?

מה עליו  ענבי עוללות ויש לו זיתי טבל אחרים,של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )419
 לעשות?

מה עליו  ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחרים,של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )420
 לעשות ?

לו זיתי טבל אחרים, באופן עקרוני ענבי עוללות ואין של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )421
 לפי איזה "כמות" חייב להפריש ?

ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחרים ודרכם ועשה של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )422
 מהם יין, לפי איזה "כמות" חייב להפריש תרומה גדולה ?

שה ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחרים ודרכם ועשל טבל עם  ענבי בצירנתערבו )423
 מהם יין, למה מפריש תרומה גדולה כפי כל התערובת ?
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ודרכם ועשה  ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחריםשל טבל עם  ענבי בצירנתערבו )424
 מהם יין, לפי איזה "כמות" חייב להפריש תרומת מעשר ?

ודרכם ועשה  יתי טבל אחריםענבי עוללות ואין לו זשל טבל עם  ענבי בצירנתערבו )425
 למה מפריש תרומת מעשר כפי כל התערובת ? מהם יין,

ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחרים, לפי איזה של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )426
 ללוי ? ולתתו"כמות" חייב להפריש מעשר ראשון 

זה ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחרים, לפי אישל טבל עם  ענבי בצירנתערבו )427
  "כמות" חייב להפריש מעשר שני ?

ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחרים, כיצד מפריש של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )428
 מעשר שני לפי כמות זיתי המסיק ?

ענבי עוללות ואין לו זיתי טבל אחרים, אחרי שמפריש של טבל עם  ענבי בצירנתערבו )429
 מעשר שני לפי כמות זיתי המסיק מה עושה אתו ?

לעשות ולמה ? דייק מה עליו  ענבי עוללותשל טבל עם  ענבי בצירנתערבו לסיכום, )430
 !והסבר יפה יפה 

האם העיסת  ,ונותן לעיסת אורז שלא הורם ממנה חלה הלוקח שאור מעיסת חיטים)431
 אורז חייבת בחלה ?

מתי העיסת אורז  ,ונותן לעיסת אורז שלא הורם ממנה חלה הלוקח שאור מעיסת חיטים)432
 בחלה ?חייבת 

הלוקח שאור מעיסת חיטים שלא הורם ממנה חלה ונותן לעיסת אורז ויש בעיסה טעם )433
 האם העיסת אורז חייבת בחלה ? חיטים,

מתי העיסת אורז  ,ונותן לעיסת אורזשלא הורם ממנה חלה הלוקח שאור מעיסת חיטים )434
 אינה חייבת בחלה ?

סת אורז ואין בעיסה טעם הלוקח שאור מעיסת חיטים שלא הורם ממנה חלה ונותן לעי)435
 האם העיסת אורז חייבת בחלה ? חיטים,

 האם בטל טבל שנתערב ? )436

 למה אין טבל שנתערב בטל ?)437

 מתי אוסר טבל שנתערב בכל שהוא ?)438

 טבל שנתערב מין במינו, האם בטל ?)439

 **טבל שנתערב מין במינו, למה אינו בטל ?)440

 מתי אין טבל שנתערב אוסר בכל שהוא ?)441

 באינו מינו, האם בטל ? טבל שנתערב מין)442

 טבל שנתערב מין באינו מינו, בכמה בטל ?)443

  
  פרק ד':

 "נגעו" זה בזה, מהי הכוונה ?ששתי עיסות בתחלת פרק רביעי כשמדובר ב)444

האם מצטרפות להתחייב  ,נשים שתיקב קמח והם של  שתי עיסות שבכל אחת יש בה)445
 בחלה בנגיעה או בנשיכה ? 

מצטרפות  למה אינן ,נשים שתיקמח והם של קב  שתי עיסות שבכל אחת יש בה)446
 להתחייב בחלה בנגיעה או בנשיכה ? 



  

 

16

 המשך שאלות חזרה מסכת חלה פרק ד':

 האם ,נשים שתיקב קמח והם של  שתי עיסות של אותו מין שבכל אחת יש בה)447
 בנשיכה ? בנגיעה או מצטרפות להתחייב בחלה 

 למה אינן ,נשים שתים של קב קמח וה שתי עיסות של אותו מין שבכל אחת יש בה)448
 מצטרפות להתחייב בחלה בנשיכה ? 

האם מצטרפות להתחייב  ,אשה אחתקב קמח והם של  יש בהכל אחת בש עיסותשתי )449
  דייק !בחלה בנשיכה ? 

מצטרפות להתחייב  מתי ,אשה אחתקב קמח והם של  שבכל אחת יש בה עיסותשתי )450
 בחלה בנשיכה ?

 האם ,אשה אחתקב קמח והם של  יש בהשל מין אחד שבכל אחת  עיסותשתי )451
 מצטרפות להתחייב בחלה בנגיעה או בנשיכה ?

מצטרפות  מתי אינן ,אשה אחתקב קמח והם של  שבכל אחת יש בה עיסותשתי )452
 להתחייב בחלה בנשיכה ?

 האם ,אשה אחתקב קמח והם של  של שני מינים שונים שבכל אחת יש בה עיסותשתי )453
 כה ?מצטרפות להתחייב בחלה בנשי

חמשת המינים לשיעור חלה ומתי מצטרפים רק קצתם זה לזה ?  כל מתי מצטרפים)454
 הסבר !

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתקב קמח והם של  בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)455
 מחיטים, איזה מין (מינים) אם תהא העיסה השניה וישכו זה בזה יצטרפו לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתם של קב קמח וה בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)456
 מחיטים והשני משעורים, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתקב קמח והם של  בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)457
 מחיטים והשני מכוסמין, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתשל קב קמח והם  בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)458
 מחיטים והשני משיפון, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתקב קמח והם של  בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)459
 מחיטים והשני משבולת שועל, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתשל  קב קמח והם בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)460
 משעורים והשני מחיטים, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתקב קמח והם של  בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)461
 משעורים והשני מכוסמין, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתשל קב קמח והם  בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)462
 משעורים והשני משיפון, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

ואחד מן העיסות הם  אשה אחתקב קמח והם של  בה כל אחת ישבשתי עיסות ש)463
 משעורים והשני משבולת שועל, אם נשכו זה בזה האם מצטרפים לשיעור חלה ?

שבה גם קב אחת לעיסת כסמין  ,ף אם נשךעיסה של קב מאיזה מין מצטרלסיכום, )464
 לשיעור חלה ?

שבה גם  לעיסת שעורים ,עיסה של קב מאיזה מין או מינים מצטרף אם נשךלסיכום, )465
 לשיעור חלה ? קב אחת
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 ':פרק ד המשך שאלות חזרה מסכת חלה

לעיסת שיפון או שיבולת  ,עיסה של קב מאיזה מין או מינים מצטרף אם נשךלסיכום, )466
 לשיעור חלה ? דייק !ה גם קב אחת שבשועל 

עיסות מצטרפות זו לזו לענין צירוף לשיעור חלה פרט בכל חמשת המינים אלו לסיכום, )467
לכל שיטה. פרט גם אלו מינים אין דין צירופם ידועה לכל  בנשיכה ואלו לא מצטרפות

 שיטה.

שכין זו וכולם נו עיסת אורזויש ביניהן קב  ,שבכל אחת יש קבשל חיטים שתי עיסות )468
 העיסות החייבות בחלה מצטרפות לחיוב ? האם  ,בזו

ויש ביניהן קב עיסת אורז וכולם נושכין זו  ,שתי עיסות של חיטים שבכל אחת יש קב)469
 למה אין העיסות החייבות בחלה מצטרפות לחיוב ?  ,בזו

 תרומה חייבת בחלה ?הנעשה מתבואת האם עיסה )470

וכולם  תרומהקב עיסה של יש ביניהן ו ,יש קב שבכל אחת של חיטים שתי עיסות)471
 העיסות החייבות בחלה מצטרפות לחיוב ?האם  ,נושכין זו בזו

וכולם  קב תרומהעיסה של ויש ביניהן  ,יש קב שבכל אחת של חיטים שתי עיסות)472
 העיסות החייבות בחלה מצטרפות לחיוב ?נושכין זו בזו, למה אין 

 יניהם עיסה שכבר ניטלה חלה ממנה,ויש ב ,שתי עיסות של חיטים שבכל אחת יש קב)473
 העיסות החייבות בחלה מצטרפות לחיוב ?וכולם נושכין זו בזו, האם 

 ויש ביניהם עיסה שכבר ניטלה חלה ממנה, ,שתי עיסות של חיטים שבכל אחת יש קב)474
 העיסות החייבות בחלה מצטרפות לחיוב ?וכולם נושכין זו בזו, למה 

מתי, ה חייבת בחלה עיסה שאינויש ביניהן  ,קביש  שתי עיסות שבכל אחתלסיכום, )475
 החייבות בחלה מצטרפות לחיוב ?בכולם נושכין, יצטרפו שתי העיסות 

שנה אחת על של של  הנעשה מתבואה האם מן התורה מותר להפריש חלה מעיסה**)476
 שנה אחרת ? 

שנה אחת על של שנה של  הנעשה מתבואהמותר להפריש חלה מעיסה  מדרבנןהאם )477
  אחרת ? 

תבואה של שנה זו ואחת מתבואה של ואחת העיסות מ ,שבכל אחת יש קבשתי עיסות )478
 האם מצטרפין להתחייב בחלה ?  של שנה אחרת,

ואחת העיסות מתבואה של שנה זו ואחת מתבואה של  ,שבכל אחת יש קבשתי עיסות )479
 מצטרפין להתחייב בחלה ? לחכמים האם של שנה אחרת,

אחת העיסות מתבואה של שנה זו ואחת מתבואה של ו ,שבכל אחת יש קבשתי עיסות )480
  מצטרפין להתחייב בחלה ?  למה של שנה אחרת,

כיצד  עיסות משנה זו ואחת משל שנה אחרת,ואחת היש קב,  שני עיסות שבכל אחת)481
  דייק ! יפריש חלה ?

כיצד  עיסות משנה זו ואחת משל שנה אחרת,ואחת היש קב,  שני עיסות שבכל אחת)482
 ? בי ישמעאללר יפריש חלה

עיסות משנה זו ואחת משל שנה אחרת, כיצד ואחת ה קב, יש שני עיסות שבכל אחת)483
  ? לחכמיםיפריש חלה 

  "חלה" ?לוהפריש חלה האם נחשבת הפרשתו  ,עיסה שאין בה כשיעור חלה)484
 בנפרד, שאין בכל אחת כשיעור חלה והפריש חלה מכל אחתשל מין אחד שתי עיסות )485

  האם חייב להפריש שוב ? ,באופן שיש עכשיו שיעור חלה בזו העיסות זונשכו ואחר כך 
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 :פרק ד' המשך שאלות חזרה מסכת חלה

 על מי ובאיזה הקשר נאמר "נמצא חומרו קולו" ?)486

  מהי "עיסת" דמאי ?)487
 דמאי ?  עיסתהאם יתכן להפריש חלה בטהרה מ)488

 דמאי ? עיסתיתכן להפריש חלה בטהרה מ למה לא)489

 פריש ממנה חלה כנגד עיסות דמאי מאותו מין ?האם מותר לעשות עיסה כדי לה)490

כדי להפריש ממנה כנגד עיסות דמאי מאותו מין, עד מתי ניתן להפריש  אם עשה עיסה)491
 מאותה העיסה ?

? הסבר  מאותו מין דמאי ן מציעה המשנה להפריש חלה בטהרה כנגד עיסותאיזה פתרו)492
 מה מיוחד שמאפשר זאת !

 חלת דמאי הקשורים זו בזו ?מה הם ב' הבדלים שבין חלת ודאי ל)493

 האם מותר להפריש מן עיסה טהורה כנגד עיסת דמאי ?)494

 מותר להפריש מן עיסה טהורה כנגד עיסת דמאי ? למה)495

 דמאי מותר להפריש חלה שלא מן המוקף ?עיסת האם ב)496

 בעיסת דמאי מותר להפריש חלה שלא מן המוקף ? למה)497

 מהו "סוריא" ?)498

 כל דבר ?האם דינו של סוריא כארץ ישראל ל)499

 האם דינו של סוריא כחוץ לארץ לכל דבר ?)500

 חייבת בתרומות ומעשרות ?  , האם אותה תבואהגוי בסוריאישראל שלקח תבואה מ)501

 ריא להפקיע מחיוב תרומות ומעשרות ?אם יש, או אין, קנין לגוי בסו**ה)502

ישראל שהוא אריס לגוי בסוריא באופן שאין לו קנין בקרקע אלא בפרות, האם חלקו )503
 אל חייב במעשרות ובשביעית ? דייק !ל הישרש

למה לפי ישראל שהוא אריס לגוי בסוריא באופן שאין לו קנין בקרקע אלא בפרות, )504
 אל חייב במעשרות ובשביעית ?חלקו של הישר רבי אליעזר

למה לפי ישראל שהוא אריס לגוי בסוריא באופן שאין לו קנין בקרקע אלא בפרות, )505
 אל אינו חייב במעשרות ובשביעית ?רחלקו של הישרבן גמליאל 

 מתי היה חיוב חלה בארץ ישראל מן התורה ?)506

כשהיה חיוב חלה בארץ ישראל מן התורה, מה תיקנו חכמים בענין הפרשת חלה בחוץ )507
 לארץ ?

 האם יתכן להפריש חלה בחוץ לארץ בטהרה ?)508

 יתכן להפריש חלה בחוץ לארץ בטהרה ? למה לא)509

מן התורה, למה תיקנו חכמים לעשות שתי הפרשות כשהיה חיוב חלה בארץ ישראל )510
 חלה בחוץ לארץ ?

 הסבר איזה חיוב חלה יש בסוריא ולמה ?)511

 כמה חלות מפרישים מכל עיסה בסוריא ?)512

 לפי רבן גמליאל מה עושים עם שתי ההפרשות של חלה בסוריא ?)513

 האם יש דין טומאת ארץ העמים בסוריא ? דייק !)514

 לאכול ? מה הבעיא לתת חלה בסוריא לכהן)515

  מה הם שתי המחלוקות בין ר' אליעזר ור' גמליאל בענין חלת סוריא ?)516
 איפה מצאנו שנהגו כשתי קולות הסותרות אחת לשניה ? הסבר !)517
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 עשו ? הסבר ! , מהכשאחזו קולו של ר' גמליאל וקולו של ר' אליעזר)518

וי בסוריא באופן שאין לו קנין בקרקע ישראל שהוא אריס לג ,למסקנת דין המשנה)519
 אלא בפרות, האם חלקו של הישראל חייב במעשרות ובשביעית ?

 כמה חלות מפרישים בסוריא ? ,ן המשנהלמסקנת די)520

 ג כדברי רבן גמליאל בשתי דרכים".באר "חזרו לנהו)521

 איזה חלק של ארץ ישראל יש בו חיוב חלה מן התורה ?)522

 "מארץ ישראל עד כזיב" ? מהו עוד שם לאזור של ארץ ישראל)523

 מה היה דין חלה שהופרש באזור של מארץ ישראל עד כזיב ?)524

 כיבוש עולי בבל ? של המוזכרות במשנה מה הם הגבולותלסיכום, )525

 כיבוש עולי מצרים ?של המוזכרות במשנה  מה הם הגבולות)526

 ?כיבוש עולי בבל או כיבוש עולי מצרים  ,איזה שטח יותר גדול)527

 ר של ארץ ישראל "מכזיב עד הנהר עד אמנה" ?מהו עוד שם לאזו)528

 ארץ ישראל מכזיב עד הנהר עד אמנה ?מה היה דין חלה שהופרש באזור של )529

  כמה חלות וכמה מפרישים בשטח כיבוש עולי בבל ? ,לפי רבן גמליאל)530

בשטח ארץ ישראל שהוא כיבוש עולי לכל חלה כמה מפרישים לפי רבן גמליאל, )531
 ? דייק !מצרים 

גמליאל, למה צריך להפריש כשיעור חלה ל"אור" בשטח כיבוש עולי מצרים  לפי רבן)532
 העודף על כיבוש עולי בבל ?

לפי רבן גמליאל, כמה חלה מפרישים לכהן בשטח כיבוש עולי מצרים העודף על )533
 כיבוש עולי בבל ?

לפי רבן גמליאל, למה מפרישים רק קצת חלה לכהן בשטח כיבוש עולי מצרים העודף )534
 עולי בבל ? על כיבוש

 ? "מן הנהר ועד אמנה ולפנים"לארץ של  םמהו עוד ש)535

 לפי רבן גמליאל, כמה חלות וכמה מפרישים בשטח של סוריא ?)536

 כמה מפרישים לכל חלה בשטח סוריא ? לפי רבן גמליאל,)537

 למה צריך להפריש כשיעור חלה ל"כהן" בשטח סוריא ? לפי רבן גמליאל,)538

 " בשטח סוריא ?אורחלה ל" רק קצת למה צריך להפריש לפי רבן גמליאל,)539

ישנם שתי ארצות שמפרישים כל אחת מהן שתי הפרשות של חלה אך אין לסיכום, )540
 ? יש שוני בין זה לזהולמה  הארצות, מה הם ההפרשות, דיניהם שוה. הסבר מה הם

 לענין חיובו בחלה ? לסיכום, הסבר והגדיר כל אחד משלשת הארצות)541

 מה זה "טבול יום" ?)542

 מותר בתרומה ובחלה ?ול יום בדרך כלל האם טב)543

 "וטבול יום אוכלה" ? העל איזה חלה נאמר)544

 שהוא טבול יום ? האם חלת סוריא מותרת לכהן)545

 !? דייק  טמאהאם חלת סוריא מותרת לכהן )546

סוגי טומאות חמורות המוזכרות לפי ר' יוסי שחלת סוריא אינה נאכלת למי  4מה הם )547
 שטמא באחת מטומאות אלו ?

 הן זב יכול לאכול חלת סוריא קודם שטבל ?האם כ)548

 האם כהנת זבה יכולה לאכול חלת סוריא קודם שטבלה ?)549
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 פרק ד': המשך שאלות חזרה מסכת חלה

 יכולה לאכול חלת סוריא קודם שטבלה ? האם כהנת נדה)550

 האם כהנת יולדת יכולה לאכול חלת סוריא קודם שטבלה ?)551

 ו שלחן שבו אוכל זר ?האם בדרך כלל יכול כהן לאכול תרומה באות)552

 למה בדרך כלל אין כהן יכול לאכול תרומה באותו שלחן שבו אוכל זר ?)553

 הסבר "נאכלת עם הזר על השלחן" באיזה הקשר הוזכר ? למה היינו חושבים שלא ?)554

 האם ניתן לכהן לאכול חלת סוריא עם זר האוכל חולין באותו שלחן ?)555

לכל כהן" ? למה היינו  וריא "ניתנתאיזה סוג כהן כיוונו במשנה כשאמרו שחלת סל)556
 ? חושבים שלא

 האם בדרך כלל מותר לתת תרומה או חלה לכהן עם הארץ ?)557

 לתת תרומה או חלה לכהן עם הארץ ? למה בדרך כלל אסור)558

 האם מותר לתת חלת סוריא לכהן עם הארץ ?)559

הקולות (שים לב אין מחלוקת במספר הקולות רק בדרגה של קולא בענין  3מה הם )560
 ד מהם) שישנן בחלת סוריא ?אח

 מה הם "חרמים" ?)561

 האם ניתן לתת חרמים לכהן עם הארץ ?)562

 ניתן לתת חרמים לכהן עם הארץ ? למה)563

 האם ניתן לתת בכור בהמה טהורה לכהן עם הארץ ?)564

 ניתן לתת בכור בהמה טהורה לכהן עם הארץ ? הסבר ! למה)565

 האם ניתן לתת מעות פדיון הבן לכהן עם הארץ ?)566

 לתת מעות פדיון הבן לכהן עם הארץ ? ניתן למה)567

 מהו פדיון פטר חמור ?)568

 האם מותר לתת שה של פדיון פטר חמור לכהן עם הארץ ?)569

 מותר לתת שה של פדיון פטר חמור לכהן עם הארץ ? למה)570

 ? המה נותנים לכהן מכל בהמת חולין שנשחט)571

 האם ניתן לתת הזרוע לחיים וקיבה של בהמת חולין לכהן עם הארץ ?)572

 ניתן לתת הזרוע לחיים וקיבה של בהמת חולין לכהן עם הארץ ? למה)573

 מהי "ראשית הגז" ?)574

 האם מותר לתת ראשית הגז לכהן עם הארץ ?)575

 מותר לתת ראשית הגז לכהן עם הארץ ? למה)576

 מהו שמן "שריפה" ?)577

 האם מותר לתת שמן של תרומה טמאה לכהן עם הארץ ?)578

 רץ ?מותר לתת שמן של תרומה טמאה לכהן עם הא למה)579

 האם מותר לתת בשר קרבנות לכהן עם הארץ ?)580

 מותר לתת בשר קרבנות לכהן עם הארץ ? למה)581

שניתנים גם לכל השיטות דברים שמוסכמים  10פרט עוד  ,חוץ מחלת סוריאלסיכום, )582
 לכהן עם הארץ ?

מה הם ב' סיבות הגורמות שמתנות כהונה מסוימות יכולים להינתן גם לכהן לסיכום, )583
 עם הארץ ?

 ?החמורה ו דברים ניתנים לכהן עם הארץ דוקא מפאת קדושתם אל)584
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 המשך שאלות חזרה מסכת חלה פרק ד':

 אלו דברים ניתנים לכהן עם הארץ מכיון שאין ענין חשש טומאה בהם ?)585

 דייק ! האם מותר לתת ביכורים לכהן עם הארץ ?)586

 מה הם צדדי המחלוקת האם מותר לתת ביכורים לכהן עם הארץ ?)587

 כלל מותר לתת תרומה לכהן עם הארץ ?האם בדרך )588

 דייק ! האם מותר לתת כרשיני תרומה לכהן עם הארץ ?)589

 מה הם צדדי המחלוקת האם מותר לתת כרשיני תרומה לכהן עם הארץ ?)590

 מה הם ב' הדברים שחלקו אם ניתנים לכהן עם הארץ ומהן סיבות המחלוקות ?לסיכום, )591

 בארץ ישראל ? האם חלה מחוץ לארץ ממש (לא סוריא) נאכלת )592

 למה אין לאכול חלת חוץ לארץ בארץ ישראל ?)593

 האם זה עיר בארץ ישראל ?ובאיזה הקשר הוזכר "ביתר" )594

 מי הביא חלה מ"ביתר" ?)595

 באיזה הקשר הוזכר נתאי איש תקוע ?)596

 אם הובא חלה מחוץ לארץ, האם ניתן לכהן לאכלו בארץ ישראל ?)597

 כלו בארץ ישראל ?אם הובא חלה מחוץ לארץ, למה לא ניתן לכהן לא)598

 חוץ מנתאי איש תקוע מי עוד הביא חלה מחוץ לארץ ?)599

 באיזה הקשר הוזכרו אנשי אלכסנדריא ?)600

 ממתי מותר להביא ביכורים ?)601

 מי הביא ביכורים קודם לשבועות ?)602

 בקשר לאיזה דין הוזכר חג שבועות במסכת חלה ?)603

 ? במסכת חלה באיזה הקשר הוזכרו אנשי הר צבועים)604

 וק "וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" ?מה נלמד מהפס)605

 מנין שלא ניתן לקבל ביכורים בבית המקדש לפני חג השבועות ?)606

 רץ ?האם יש דין קדושת בכור בחוץ לא)607

 מי הביא בכורות מחוץ לארץ ? מאיפה הביאם ?)608

 באיזה הקשר הוזכר בן אנטינוס ?)609

 ?  לו מה הם ב' הדברים שעשה יוסף הכהן שלא הסכימו חכמים)610

 למה לפי חכמים אין להביא ביכורים יין ושמן ?)611

 לפי מסכת חלה האם מותר להביא ביכורים יין ושמן ? )612

 האם יש חיוב עליה לרגל בפסח שני ?)613

 מי עלה לרגל עם משפחתו להביא פסח שני ?)614

 על מה שנינו "שלא יקבע הדבר חובה" ?)615

 איפה נמצא "אפמיא" ?)616

 ביכורים מסוריא ?חיוב האם יש )617

 חיוב ביכורים מסוריא ?יש למה )618

 האם ביכורים מסוריא מובאים לבית המקדש ? )619

 למה ניתן להביא ביכורים מסוריא לבית המקדש ?)620

 האם ניתן להביא תרומה וחלה מסוריא לארץ ישראל ?)621

ואילו ביכורים ניתן  ,ניתן להביא תרומה וחלה מסוריא לארץ ישראל **למה לא)622
 להביא?
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 באיזה הקשר הוזכר "אריסטון" ?)623

 מאיפה הביא אריסטון ביכורים ?)624

  לגבי איזה דין נאמר "הקונה בסוריא כקונה בפרור שבירושלים" ?)625


