
 ו' כסלו תשע"ח שישי יום

 דיני דם בביצה

 

 נאמר בגמרא בדף סד עמוד ב':

 תנו רבנן גיעולי ביצים מותרות

 וביאר רש"י:

 ביצה טמאה שנתבשלה עם הטהורה: - גיעולי ביצים

 הטהורין דמיא בעלמא הוא ולא יהבי טעמא באחרנייתא: - מותרות

 

כלומר, לדעת רש"י, כוונת הגמרא לביצים של עוף טמא שנתבשלו בקליפתן עם ביצים טהורות, 
 צים הטהורות.ישהבצים הטמאות אינן אוסרות את הטהורות מאחר שהן לא נותנות טעם בב

 " מבאר:גיעולי גוייםבתוספות ד"ה "

נגמרו ולא  ונראה לי כמו שפירש בערוך שהכו התרנגולת על בית רחמה ומפלת ביצים שלא
איירי מידי בבישול ולשון גיעול שייך עליה כמו )איוב כא( שורו עיבר ולא יגעיל והוי השתא 
מעין ביצים המוזרות דמיירי השתא בהיתר ביצים גופייהו ואתא לאשמועינן דלא חשיב 

 אבר מן החי אע"פ שלא נגמרו לגמרי

לת, שהיה מקום ורו בבטן התרנגכלומר, לדעת התוספות מדובר על ביצים של עוף טהור שלא נגמ
 לאוסרן משום אבר מן החי, קמ"ל שלא נאסרו.

 נאמר בגמרא בדף סד עמוד ב':

אמר ליה רב אידי בר אבין לאביי למימרא דיהבה  :ביצה בששים ואין ביצה מן המנין
והא אמרי אינשי כי מיא דביעי  ?(האם הביצים טמאות נותנות טעם אסור בטהורות) ?טעמא

כלומר, מדובר על ) אפרוח ביצת א"ל הכא במאי עסקינן(, )כלומר, ואין העברת טעם בעלמא

שהבשר נותן טעם ולא שנא טמאה ול"ש ביצה טהורה שיש בה התרקמות של אפרוח, וביאר רש"י: 

 (כלומר, ביצה טמאה לא אוסרת?) ( אבל טמאה לא?(. )מקשה הגמרא:טהורה. דנבלה היא:
 ן עם ביצים טמאות אם יש בהן בנותן טעם כולן אסורותביצים טהורות ששלק :איתיביה

ואמאי קרי לה  ,כא נמי בביצת אפרוח:( הכלומר, גם ביצים טמאות אוסרות!(, )עונה הגמרא)
  .טמאה כיון דאית בה אפרוח קרי לה טמאה

העולה מהגמרא לעיל שיש חילוק בין ביצה טמאה לביצה טהורה עם התרקמות של אפרוח, 
וסרת את האחרות, ואילו ביצה טהורה עם אפרוח אוסרת ביצים אחרות אם שהטמאה אינה א

 ורש"י מבאר בגלל שבשר האפרוח נותן טעם על אף הקליפה. ששיםאין פי 

 נאמר: סד, בבהמשך הגמרא בדף 

נפש יפה  - (שאינן של זכר ואין אפרוח קלוט בהם לעולם)וביאר רש"י:  "ביצים מוזרות"
אסטניס ואין דעתו קצה בהם תאכלם ואע"פ שישבה עליהם תרנגולת  שאינו)וביאר רש"י:  תאכלם

אמר רבי ירמיה והוא  , זורק את הדם ואוכל את השאר ,נמצא עליה קורט דם (,ימים רבים:
הוא זרע של תרנגול הקשור בראש הכד של ביצה ומשם יצירת וביאר רש"י: ) שנמצא על קשר שלה

תפזר בשאר הביצה הלכך אוכל השאר אבל נמצא על האפרוח מתחלת וכיון דעדיין הוא שם לא נ

תני  ,(חלמון שלה כולה אסורה כדמפרש לקמן דשדא תיכלא בכולה נתפשט הקלקול בכולה:
דוסתאי אבוה דר' אפטוריקי לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה אבל נמצא על חלמון 

 שלה אפי' ביצה אסורה מאי טעמא דשדא תכלא בכולה

 

 

 



 ת מאכלות אסורות פרק ג':וכתב רבינו בהלכו

ְפרֹוַח ְלִהְתַרַקם ָבּה, ַוֲאָכָלּה ִהְתִחיל ָהאֶׁ א שֶׁ יַצת עֹוף ָטמֵּ ץ ָהעֹוף; --]ח[ בֵּ רֶׁ ל שֶׁ ה ִמּׁשֹום אֹוכֵּ לֹוקֶׁ
ְפרֹוַח ְלִהְתַרַקם ָבּה, ַוֲאָכָלּה ִהְתִחיל ָהאֶׁ יַצת עֹוף ָטהֹור שֶׁ ]ט[   ַמִכין אֹותֹו ַמַכת ַמְרּדּות.--ֲאָבל בֵּ

ט ָּדם יָה ֹקרֶׁ ְלמֹון, --ִנְמָצא ָעלֶׁ ת ַהְּׁשָאר; ְוִאם ַעל ַהחֶׁ ל אֶׁ ת ַהָּדם ְואֹוכֵּ ק אֶׁ ְלבֹון, זֹורֵּ ִאם ַעל ַהחֶׁ
ש ַהָיָפה תֹאַכל.  ֲאסּוָרה כָֻּלּה. פֶׁ ת, ַהנֶׁ רֶׁ יָצה ַהּמּוזֶׁ נַֻּלד  בֵּ ְפרֹוַח שֶׁ לֹא ִנְתַפְתחּו --]י[ אֶׁ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

יָניו ָתר ְלָאְכלֹו.עֵּ  , מֻּ

 ובפרק ט"ו כתב רבינו:

ָתרֹות  יח יִצים ַהּמֻּ ִנְשְלָקה ִעם בֵּ ְפרֹוַח, שֶׁ ִנְמָצא ָבּה אֶׁ יָצה שֶׁ ִאם ָהְיָתה ִעם ִשִּׁשים ְוַאַחת --]יט[ בֵּ
ָתרֹות; ָהְיָתה ן מֻּ י הֶׁ ְאְסרּו ַהֹכל: ְוִהיא, ֲהרֵּ י ַעְצָמּה,   ִעם ִשִּׁשים ִבְלָבד, נֶׁ י ְשִהיא ִבְרָיה ִבְפנֵּ ִמְפנֵּ

עּוָרּה. ר ְוהֹוִסיפּו ְבשֵּ כֵּ י עֹוף ָטהֹור, לֹא   ָעׂשּו ָבּה הֶׁ יצֵּ ִנְשְלָקה ִעם בֵּ א שֶׁ יַצת עֹוף ָטמֵּ ]כ[ ֲאָבל בֵּ
לּו, לּו ִעם אֵּ ָפה ִעם  ָאְסָרה אֹוָתם; ְוִאם ָטַרף אֵּ יַצת ְטרֵּ א, אֹו בֵּ יַצת עֹוף ָטמֵּ ִנְתָעְרָבה בֵּ אֹו שֶׁ

ִרים יִצים ֲאחֵּ עּוָרן ְבִשִּׁשים.--בֵּ  שֵּ

 

 וביאר מארי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 העולה מדברי מארי:

 .אין העברת טעם אסור בביצה ולכן ביצת טריפה או של עוף טמא שנתבשלה אינה אוסרת .א

ביצה עם אפרוח, טבע בה בורא עולם שהקליפה מתרופפת כדי להקל על האפרוח לצאת  .ב
כנגד הביצה. ועל אף  ששיםואז יש חשש של העברת טעם אסור של האפרוח ולכן צריך פי 

 .ששיםשהביצים האחרות אטומות, הרי אנו חוששים שמא הן סדוקות ולכן מצריכים פי 

 

 בפרק ג' הערה י': בנוגע לאיסור דם בביצה, מבאר מארי

  

 

 

 

 

 

 העולה מדברי מארי:

דם שנמצא בחלמון מקורו בדם התרנגולת מעת שהיו החלמונים מסורגים בדם, ולכן אם נמצא  .א
מהדם ולכן הדם אסור מן התורה ומשום ספיקא דם אנו חוששים שהחלמון טרם נתנקה 

רתה על ידי זכר ובין אם דאורייתא לחומרא )מדרבנן( וכל הביצה אסורה, בין אם זו ביצה שהופ
 זו ביצה שלא הופרתה.

דם שנמצא בחלבון, זורק את הדם והביצה מותרת כי בחלבון לא היה במקור דם, לכן אנו  .ב
 אומרים שזה דם אקראי שהגיע לחלבון ולכן הביצה אינה אסורה.

, ללא תלות אם זו ביצה דם שנמצא בביצה אסור מהתורה מאחר ומקורו בדם של התרנגולת .ג
 רתה שעשוי להתפתח ממנה אפרוח ובין אם לאו.שהופ

 

 לעומת זאת, כתב מרן בשולחן ערוך יורה דעה סימן סו' סעיף ב':

דם ביצים, אם ידוע שהוא מרוקם האפרוח )פרוש, שהתחילה להתהוות בו צורת האפרוח(, 
חייבים עליו. אבל אם אינו ידוע שהוא מרוקם האפרוח, אין חייבים עליו אבל חכמים 

 אסרוהו:

כלומר לדעת מרן, דם בביצה שמקורו בהתרקמות אפרוח אסור מן התורה בעוד שדם שאין מקורו 
בהתרקמות אפרוח אסור מדרבנן. אולם לשיטת רבינו, אכילת ביצה עם התרקמות אפרוח אסורה 

 מדרבנן ולכן דם אפרוח דינו אסור מדרבנן.

בחמין כל השבת, והקליפה בלתי סדוקה כלל, כמו כן עולה מדברי מארי שביצה בקליפתה שנשלקה 
 ולבסוף נמצא דם בחלמון, הביצה אסורה, והחמין מותר, כי לא נפלט איסור מן הביצה ונבלע בחמין.



לפיכך ביצה כזו גם לא בלעה מן החמין הבשרי, ומבחינה עקרונית מותר לאכלה בחלב, אך הרב 
 ין להורות היתר זה למעשה.אברהם חממי אמר, שמארי העיר, שלמרות שזהו הדין, א

אשר לאיסור הביצה שנמצא בה דם בחלמון, לענ"ד הביצה אסורה מדרבנן, ומותר להרבות עליה 
אם נתערבה, כדי לבטל איסור התערובת. זאת משום שהדם אכן לפי מארי בשיטת רבינו, הוא אסור 

ומר, שאנו חוששים מן התורה, אבל הביצה כולה אסורה, בגלל דברי חז"ל, שהא תכלא בכולה. כל
שמא נמצא עוד דם בכולה, מאחר והוברר, שהביצה לא התנתקה מהדמים שהיו בה. וכך יוצא 

יתא לפי רבינו, מדרבנן לחומרא, ישהביצה אסורה, מחשש שיש בה דמים בלתי נראים, וספיקא דאור
 ולכן הביצה כשלעצמה אסורה רק מדרבנן.

יצה אסורה מן התורה, אף שאיננו רואים עוד אולם הרב אברהם חממי סבור שאין לחלק וכל הב
 כתמי דם בכולה.

ולענ"ד יש לדייק מדברי מארי, מאכלות אסורות, ג, ט, אות י, עמ' פב, טור שני, ז"ל: "ולפ"ז נ"ל 
ואם כנס ממנו כזית ואכלו, לוקה ברור, שדם ביצים אסור מן התורה, כיון שהוא כאמור דם מן החי. 

 ת ח'".מן התורה, וכדלקמן פ"ו או

ושם ביאר רבינו, שדם ביצים האסור מן התורה, הוא דם שנמצא בביצי נקבה )לא ביצי זכר(, והוא 
בשני המקומות "ואם כנס ממנו כזית לוקה מן התורה...". אסור מן התורה, גם שם כתב מארי ז"ל, 

ה מן אמרי כתב "כנס ממנו )=מן הדם שבביצה( כזית לוקה", ואם תימצי לומר שכל הביצה אסור
 התורה, כי כולה דם, אין צורך בכנס כדי שיאכל כזית.

 

 בנוגע להגדרת "ביצים מוזרות", מבאר מארי בהערה י"א:

  

 

בניגוד לדעת רש"י כנזכר לעיל, שביצה מוזרת זו ביצה שאינה מזכר שדגרה עליה התרנגולת, מבאר 
יה התרנגולת, בין אם זו מארי שביצה מוזרת היא ביצה שנתקררה לאחר שלושה ימים שדגרה על

 ביצה מזכר ובין אם זה ללא זכר.


