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הלכות ביצים: כשרות של דם הנמצא בביצים

בהינתן  כשרות.  הלכות  היהודי:  ביומיום  ביותר  השכיחות  מההלכות  כמה  כולל  שמיני  פרשת 

הצורך האנושי באכילה, עלינו להיות זהירים בכל עת שמא נכנס לפה דבר שאינו מתאים לדיני 

הכשרות של התורה.

כיום, לעתים קרובות נעשית מלאכה זו על-ידי אחרים. כמעט כל דבר שאנחנו קונים מגיע עם 

הכשר, המאשר את מעמדו הכשר. למי שאינו מולך בשר בבית )נוהג נדיר כיום(, כמעט כל מה 

שנותר ללוקח זה לבחור בין ההכשרים המתחרים, ולדאוג שלא תהיינה פשלות במטבח )לדאוג, 

נושאים שנותרו בהחלט באחריות הבית.  ואלם, ישנם  למשל, להפרדה כדין בית בשר לחלב(. 

אחד מהם הוא הנושא של דם הנמצא בביצים.

במאמר הנוכחי נדון בפן ההלכתי של הנושא. האם יש חובה לבדוק ביצים לדם טרם השימוש 

בהן? האם הדבר תלוי בסוג הביצה? מה קורה כאשר מוצאים כתם דם בביצה? בשאלות אלו, 

ועוד, נדון בהמשך הדברים.

ביצים פוריות ולא פוריות

בימי קדם ביצים נוצרו בדרך כלל על-ידי תרגולות פוריות, שהופרו על-ידי תרנגול זכר. תהליך 

ההפריה מעלה את התפקוד ההורמונלי של התרנגולות, מה שמסייע לרמת ייצור הביצים ורצוי 

אפוא אצל בעלי הלולים. ביצים שהוטלו על-ידי תרנגולת מופרית נקראים "ביצים פוריות", והן 

יכולות להתפתח לכדי גוזל, בהינתן תנאים מתאימים.

כיום, כל הביצים הנמכרים בשוק – בוודאי בישראל – מקורן בתרנגולות שלא הופרו על-ידי זכר. 

ביצים אלו זולות בהרבה לייצור, והמחקר מראה שביצים פוריות אינן יותר מזינות מביצים שאינן 

יודעים להפיק כיום בתהליך מלאכותי )על-ידי המאכל  פוריות. את התועלת ההורמונלית אנו 

שניתן לתרנגולות(. מכאן שביצים פוריות הינן נדירות כיום, והשוק כמעט ולא מכיר אותן.

בפרט בישראל, החוק אוסר על מכירת ביצים פוריות; על כל ביצה לשאת חותמת של אישור 

תקן, והאישור מהווה ראיה שמדובר בביצה שאינה פורייה.

לעניין הלכה, יש הבדל משמעותי בין סוגי הביצים. בעבר, נגיעת דם בתוך הביצה הייתה יכולה 

היום.  הייצור של  נכון בשיטות  )ריקום( של אפרוח – מה שאינו  היווצרותו  לסמל את תחילת 

כיום, נגיעת דם בתוך הביצה אינה יכולה להיות תחילתו של אפשרות, וממילא אין באכילתו צד 

איסור של אכילת שרץ העוף )איסור המבואר בפרשת שמיני(.

פרשת שמיני תשע"ז

ביצה  להשליך  חובה  האם  בביצים.  דם  של  ההלכתית  בשאלה  עוסק  השבוע  מאמר 

טרם  לדם  ביצים  לבדוק  חובה  האם  הביצה?  בסוג  תלוי  הדבר  האם  דם?  בה  שנמצא 

השימוש בהן? והאם יש דרך מיוחדת לבישול ביצים על-פי הלכה? בשאלות אלו, ועוד, 

נדון במאמר השבוע.  

355

וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

פרשת  השבוע,  במאמר  שנזכר  כפי 

השבוע נותנת לנו הזמנות להתבונן בדיני 

הכשרות, ובלקחים הנלמדים מהם. בספר 

'עקידת יצחק' )שער ס( כותב הרב יצחק 

כשרות  דיני  של  יסודותיהם  את  עראמה 

של תורה: 

"והראוי שנדע, כי לא לענין בריאות הגוף 

וחליו, נאסרו אלו המאכלות, כמו שכתבו 

מדרגת  נתמעטה  כן  שאם  חלילה,  קצת, 

במדרגת  מהיותה  מזה,  האלוקית  התורה 

הקצרים  הרפואות  מספרי  קטן  חבור 

בדבריהם וטעמם, וזה מגונה... גם שהגוים 

הבלתי נשמרים, אוכלי בשר החזיר ושאר 

והדגים הטמאים, הנה  והעופות  הבהמות 

ראינום שהם חיים על הבריאות, ואין עייף 

ואין כושל בהם לזאת הסבה. 

לענין  הוא  להם,  שנאסרו  מה  אמנם 

חולאי הנפש ובריאותה, כי הם מתועבים 

ומשוקצים ומזיקים אל הנפש המשכלת, 

ומולידים בה האטימות ורוע המזג וקלקול 

התאוות, אשר מהם תתהוה רוח הטומאה 

רוח  ומגרש  והמעשים,  הדעות  המטמא 

בקש  שעליו  ממנה,  והקדושה  הטהרה 

דוד )תהלים נא, יג( 'ורוח קדשך אל תקח 

לי  ברא  טהור  'לב  יב(  )שם,  ואמר  ממני', 

אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי'. וזהו טעם 

'ונטמתם בם' )ויקרא יא, מג(, כי האטימות 

והטומאה נמשכים זה לזה, כמו שיתבאר 

בסוף השער מהכתובים עצמם ב"ה. 

האסורות  המאכלות  בתורה  נקראו  ולזה 
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כאמור, יש לכך השלכות מעשיות לעניין הלכה.

אכילת ביצים עם נגיעת דם

הגמרא דנה באיסור ההלכתי של אכילת ביצים שנמצא בהן דם, והפוסקים דנים בגדרות וגבולות 

של איסור זה. כאשר מדובר בביצים פוריות, לדעת פוסקים רבים יש להשליך את הביצה כולה, 

והיא אסורה באכילה.

אחרים סוברים שאין צורך להשליך את כל הביצה, אלא די בהסרת הדם ממנה כדי להתיר את 

אכילת השאר הביצה. יש פוסקים שכתבו שהיתר הסרת הדם תלוי במקום הימצאות הדם – 

בחלמון )החלק הצהוב, שהוא הביצה ]הביצית[ בעצמה(, בחלבון )החלק הלבן, האלבומין(, או 

בשניהם )עי' שולחן ערוך, יורה דעה סו, ב-ה(.

הרמ"א )סו, ב( כותב שלנוכח המורכבות של הלכה זו, המנהג הוא שלא להבחין בין דם הנמצא 

בחלמון או בחלבון, אלא לאסור כל ביצה שנמצא בה דם )עי' גם בערוך השולחן סו, טו(.

ביצים שאינן פוריות

הגמרא דנה אף בביצים שאינן פוריות, שכלשון הגמרא נוצרות מ"סדנא דארע" – ללא התערבות 

של תרנגול זכר. על-פי הגמרא, הרשב"א כותב שהימצאות דם בביצים אלו אינה אוסרת את 

הביצה, אך מוסיף שיש להסיר את הדם מהביצה קודם אכילתה.

הלכה זו נפסקת על-ידי השולחן ערוך )סו, ז(. הסיבה לכך היא שהדם אינו מצביע על תחילת 

ההיווצרות של אפרוח, אלא נובע מכלי דם שנקרע בתהליך יצירת הביצה, וטפטוף הדם על שטח 

החלמון. דם זה לא נאסר מן התורה באכילה, שכן הוא לא "פרש" מהעוף, וכן )כאמור( אין בו 

איסור של שרץ העוף.

בביאור הגר"א )סו, יב( כתב שמי שאינו מסיר את הדם מהביצה עובר על איסור דרבנן.

את  להסיר  שיש  אפוא  היא  ההלכה  לא-פוריות,  שהינן  להניח  שניתן  היום,  של  לביצים  בנוגע 

הדם, ומותר לאכול את הביצה )שו"ת מנחת יצחק ח"א, סימן קו; שו"ת אגרות משה, יורה דעה 

ח"א, סימן לו; שו"ת יחווה דעת ח"ג, סימן נז(. 

מנגד, יש שפסקו שעדיף להחמיר אפילו כיום, ולהשליך את הביצה כולה. בשו"ת אגרות משה 

כתב שמדובר בהפסד ממון זעיר, והוסיף שיש עדיין חשש שביצה פוריות תתערב בביצים שאינן 

פוריות, כך שראוי להחמיר. בשו"ת יחווה דעת הנ"ל כתב שלכל הפחות בישראל, השלכת הביצה 

עדיין תיחשב להפסד )כן יש להעיר שדברי הרב פיינשטיין נכתבו לפני כמה עשורים, כך שייתכן 

שהמציאות כיום שונה ביחס לחשש לביצה פורייה(.

בשו"ת משנה הלכות )ח"ד, סימן צו( כתב סיבה נוספת להחמיר, משום שמדובר ב"דבר תמוה". 

כיון שאנשים לא יבינו איך ניתן להתיר ביצה שיש בה דם, יש להחמיר ולאסור את הדבר. גם 

שיקול זה נדחה בשו"ת יחווה דעת )שם(.

בדיקת ביצים 

האם חובה לבדוק ביצים טרם אכילתן?

הרמ"א כותב שכיון שברוב הביצים לא נמצא דם, אין חובה על-פי הלכה לבדוק את הביצים )סו, 

ח(. ואולם, הוא ממשיך לכתוב שיש לבדוק את הביצים קודם השימוש בהן, כדי לוודא שאין בהן 

דם.

בערוך השולחן )סו, לב( כתב שכן המנהג בכל תפוצות ישראל. ואולם, כיון שמדובר במנהג ולא 

לבשל  מותר  תאורה(  וללא  בלילה  )כגון  הביצים  את  לבדוק  קשה  שכאשר  לומר  ניתן  בחיוב, 

יורה דעה ב, צב; עי' שולחן ערוך סו, ח(.  ויברך דוד,  את הביצים בלי לבדוק אותן לדם )שו"ת 

ייתכן שהדבר נכון גם לייצור מסחרי, כאשר משתמשים במאות ביצים בבת אחת. בפועל, גופי 

הכשרות דואגים שגם ביצים לשימוש מסחרי תעבורנה תהליך בדיקה.

והמותרות בשם טומאה וטהרה, וזה לכם 

שרץ  וכל  הטמאה,  הבהמה  מן  הטמא 

העוף טמא הוא לכם, כל צפור טהורה וגו', 

הטמא  בין  ולהבדיל  הטהורה,  הבהמה  מן 

ובין הטהור. להורות, כי טעם איסורם הוא 

זנונים  רוח  רעה,  רוח  הטומאה,  רוח  מצד 

ירחק  עצמו  והשומר  לאוכלם,  הנמשכים 

מהם כמו שיזהר מן הדברים הממיתים."

חושיהם של פרטי המין האנושי - וישראל 

מן  ולא  הגשם,  מן  מתפעלים   - בכללם 

הרוח; מן מורגש, ולא מן המופשט. אולם, 

שהעיקר  אותנו  מלמדים  הכשרות  דיני 

אינו החיצוניות המורגשת, אלא הפנימיות 

אפוא  מכוונים  התורה  דיני  המופשטת. 

לתיקון  בעיקרם  אלא  הגוף,  לתיקון  לא 

הנפש, וכך סידר הבורא ית' שמעשי הגוף 

- ובפרט עניין האכילה - הם אשר ישפיעו 

להשפילה  או  מעלה  לרוממה  הנפש,  על 

מטה.

מבקשים  הפרט  של  שבתחומו  כשם 

אותנו  להסית  החיצוניים  החושים 

הכלל,  בתחום  כך  הפנימית,  מהתכלית 

אותנו  להוליך  מבקשים  העולם  אירועי 

מגיש  העולם  חיצונית.  תסריט  אחר  שבי 

מלחמות  של  רועשת  תמונה  לפנינו 

מנצחים  ומנהיגים,  עמים  ומהפכות, 

ומפסידים, כשכל אחד נאבק על כוחו ועל 

כבודו, אין כיוון ואין קו מנחה. 

בפנימיות  הקלעים,  מאחורי  אולם 

יודע  השטח,  לפני  מתחת  המסתתרת 

היהודי הנאמן שהקב"ה מנהיג את העולם 

ממצרים:  יצאנו  כן  על  תכליתו.  לקראת 

להחדיר את אותה האמונה לתוך העולם, 

את  החיצונה  הקליפה  דרך  לראות 

אירוע  בכל  השורה  האלוקית  הפנימיות 

שעובר עלינו. 

לנו  מתחדדים  כשרות  שענייני  זמן  אין 

את  מכינים  אנו  כאשר  הפסח.  מחג  יותר 

עצמנו לקראת החג, נתפלל ונקווה שנזכה 

לזמן חדור 
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המנהג  עדיין  בביצים,  דם  של  מלא  לאיסור  חשש  אין  כאשר  כיום,  גם 

בביצים  שימוש  נעשה  אם  ואלום,  השימוש.  קודם  הביצים  את  לבדוק 

ללא בדיקה מוקדמת, מותר כמובן לאכול את התבשיל )עי' שו"ת באר 

הוא  לשבת;  חלות  בהן  שנמשחו  לביצים  ביחד  קכט,  סימן  ח"ה,  משה 

מסיק שבוודאי שיש להקל בכך בארה"ב(.

יש להעיר שהסיכויים כיום למצוא כתמי דם הן קטנים, אך גדולים יותר 

משווקות  הביצים  כל  בארה"ב  לבנות.  בביצים  מאשר  חומות  בביצים 

עוברות תהליך של בדיקה בנר )candling(, המגלה דם על-ידי הקרנת 

עוד  זה מנמיך  ובדיקתו בצד השני. תהליך  ביצה  דרך צד אחד של  אור 

יותר את הסיכוי לדם.

סיר ביצים

מיוחד  בסיר  משתמשים  היו  בעבר  בביצים,  דם  למציאת  החשש  בשל 

לבישול ביצים, כדי לדאוג שביצים שיש בהן דם לא יטריפו כלים אחרים. 

לחילופין, אנשים היו מבשלים שלש ביצים יחדיו, ומוסיפים מים קרים 

קודם להסרת הביצים, כדי לדאוג שגם אם תימצא ביצה עם דם, עדיין 

יהיה רוב של ביצים שאין בהן דם )הסיכוי ליותר מביצה אחת מתוך שלש 

סימן  ח"ב,  והנהגות  תשובות  בשו"ת  עי'  מאד;  נמוך  הוא  דם  בה  שיש 

שפד(.

עט(,  עמ'  ח"ג,  רבנו  אורחות  )עי'  היום  גם  לכך  שמחמיר  מי  אמנם  יש 

נדמה שאין צורך למשנה זהירות זו כיום. כאמור לעיל, הסיכוי למציאת 

דם היא נמוכה מאד, וגם כאשר נמצא דם בביצה, הרי שהביצה מותרת 

מעיקר הדין. עם זאת, הרב משה פיינשטיין )שו"ת אגרות משה, אורח 

חיים ג, סא( היה ממתין עשרים וארבע שעות עד לשימוש נוסף של סיר 

שהתבשל בו ביצה שנמצא בה דם.

ברכה על מצות לאחר הפסח

שאלה:

היום יש לי רק מצה ואין לי לחם מה אני מברך על המצה יש לציין שיש לחם במכולת ורק לי אין

תשובה:

שלום וברכה

מנהג האשכנזים לברך על המצות כל השנה ברכת המוציא, כיון שקובעים עליהם סעודה, ומנהג הספרדים שאם לא אוכלים שיעור של 4 ביצים ]כ-

200 גרם[ מברכים עליהם מזונות מלבד בימי הפסח. כל זה דווקא במצות שעשויות רקיקין דקים ]"מצות יהודה" וכד'[, אולם מצות עבודת יד רכות 

]כדוגמת "אשתנור" וכד'[ גם למנהג הספרדים יש לברך עליהם המוציא כל ימות השנה.

מקורות:

לגבי מצות דקות – עי' שו"ת הר צבי או"ח סימז צ"א, ציץ אליעזר חי"א סי' י"ט, שבט הלוי ח"א סימן ר"ה ויחוה דעת ח"ג סימן י"ב, ברכת הנהנין 

)מזונות, לרי"מ שטרן, פרק ד עמ' ק-קא(, פני השלחן )ר"פ ויטמן, סי' קסח ס"ה ס"ק יג(, לגבי מצות רכות עי' ברכת ה' )לר"מ לוי, ח"ב פ"ב סעיף נג(. 

יש שהורו שמצות שנשארו מפסח ברכתן המוציא אולם להלכה אין חילוק.

ספר ספירת העומר תוך כדי לימודו - אם חוזר וסופר בברכה

שאלה:

שלום. אדם שלומד עם חבר בערב ועוד לא ספרו עומר ותוך כדי הלימוד אמר היום כך וכך ימים כחלק מלימוד. האם יכול לברך.

תשובה:

שלום רב

כיון שזה היה לימוד ולא בכוונה כלל להזכרת היום הנוכחי כספירה וכגון שלומד סי' תפט סעי' א והדוגמאות של השו"ע הן בדיוק ספירת אותו יום, 

אין חשש, לענין מצות הספירה הוא נחשב כמתעסק בעלמא, ראה שו"ת הלכות קטנות ח"א סי' קיד ומש"כ בזה בשו"ת יחוה דעת ח"ו סי' כט. אמנם 

בכף החיים שם ס"ק כט החמיר בזה לכן יש להזהר שלא לעשות כן לכתחילה.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אדם שהוזמן לחתונה בספירת העומר

שאלה:

שלום

לאחרונה הוזמנתי לשני אירועים בספירת העומר )האחד מחר כג ניסן שעליו אני יודע שיש אישור מהרבנות בגלל סיבה מסוימת, והשני בר''ח אייר 

שלגביו איני יודע עוד מה ההיתר(, השאלה האם מותר לי לרקוד באירוע או לכל הפחות להשתתף בו.

תשובה:

שלום רב,

אתה יכול להשתתף בחתונות הללו. 

עי' בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"א סי' קנט( שביאר כי האיסור להתחתן בימי ספירת העומר הוא על החתן והכלה, ולא על שאר המשתתפים, ולכן 

הנוהגים אבלות בימים מסויימים מותר להם להשתתף בחתונה שהחתן והכלה אינם נוהגים אבלות, לדוגמא, מיום ל"ד בעומר שהספרדים נוהגים 

להתחתן בימים אלו, מותר לאשכנזים שאינם נוהגים להתחתן להשתתף בחתונתם.

עוד הוסיף שם באגר"מ )ד"ה והנה החת"ס( "ומשמע שאף בעבר ונשא )=באיסור( שרשאים הקרואים לשמח עמו דהא איתא בש"ע סעי' א' שאם 

קפץ וכנס שאין עונשין אותו ואם יהיה אסור לילך אל הסעודות ולשמחו אין לך עונש גדול מזה". אולם בספר הליכות שלמה פסירת העומר )פי"א 

אות יט( גם כתב שמותר לאשכנזים להשתתף בחתונתם של ספרדים לאחר ל"ד בעומר, אולם בהערה 70 הובא בשם הגרש"ז אוירבך שאם בחור היה 

מתחתן בזמן האסור, ובדאי הוא לא היה מניח לחברים להשתתף בשמחתו. אבל לא ברור שזה מעיקר הדין, ואפשר שהנאמר הוא רק כדי לחדד את 

ההבדל בין נישואין באיסור לבין נישואין בזמן שלחתן והכלה מותר.

בנוסף, צריכים לדעת שאין כל איסור על החתן והכלה להתחתן בתאריכים הללו. במשנה ברורה מבואר שאדם יכול לבחור לעצמו איזה 33 ימי אבלות 

הוא שומר בספירת העומר האם מפסח עד ל"ג בעומד כפי שרוב הציבור בארץ נוהג, או מר"ח עד שבועות שכך נוהגים הרבה מהציבור בחו"ל. לכן 

לכאורה הם יכולים לנהוג כפי המנהג שהאבלות היא מר"ח. ומ"מ לגבי המוזיקה הנשמעת בחתונה יש לעיין אם מותר לך לשמוע.

בישולי עכו"ם במחלל שבת / נאמנות מחלל שבת על כשרות המאכל

שאלה:

האם מותר לאכול אוכל שבושל ע״י יהודי שאינו שומר שבת? ומה הדין אם ידוע לפחות שהכלים עברו טבילה? האם הוא נאמן ? אשמח למקור 

בשו״ע

תשובה:

שלום רב,

לכתחילה בודאי שיש להקפיד על כך, יש בזה מחלוקת. כמו כן מחלל שבת החשוד על הדבר אינו נאמן לגבי כשרות המאכלים משום היבט. על 

שימוש בכלי שאינו טבול ראה כאן. אבל אם הכלים האישיים טבולים או חד פעמיים ורק הסיר אינו טבול, המאכל אינו נאסר בדיעבד.

מקורות:

האחרונים חולקים בענין זה, האם המאכל אסור באכילה כמו בבישול גוי או לא. יש להקדים שיש שני טעמים למה אסרו בישולי גויים או משום 

שחוששים שמא יערבו בתוך התבשיל מאכל אסור )גם אם האדם יודע שכל המוצרים כשרים המאכל אסור(, או משום שלא רצו שיתחברו ביחד 

ויבואו להתחתן איתם, ולכן אסרו בישול גויים, ועכשיו יש לדון מה הדין בישראל מומר שמחלל שבת בפרהסיא האם הבישול שלו אוסר באכילה 

כגוי או לא, ועיין בפתחי תשובה יורה דעה סימן קי"ג ס"ק א שכתב בשם ספר תפארת למשה שהדבר תלוי בשני הטעמים הנ"ל שלפי הטעם שאסור 

משום שחוששים שמא יערב דבר שאסור באכילה, אם כן אסור לאכול גם ממאכל שבישל אותו ישראל שמחלל שבת בפרהסיא אבל לפי הטעם 

וכ"ד  ודעת  ר' שלמה קלוגר בספר טוב טעם  וכ"ד  ישראל מומר אסור  או"ח סימן שכ"ח שדעתו שבישול  בפרי מגדים  ועיין  השני המאכל מותר, 

המהר"ם שיק ביו"ד סימן רפ"א אמנם החת"ס בהגהות על השו"ע מיקל בישראל מומר ולענין הלכה כתב בספר כף החיים בסק"א שבדיעבד יש 

להקל, ועיין באג"מ יו"ד סימן ח"א סימן מ"ו שנוטה קצת כדעת המקילים.
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