
 )ביצים וחלב( שרות דברים היוצאים מהחיכ
 

  סו סימן דעה יורה ע"שו 

 פירוש) האפרוח מרוקם שהוא ידוע אם ביצים דם 

 אבל, עליו חייבים( האפרוח צורת בו להתהוות שהתחילה

 עליו חייבים אין האפרוח מרוקם שהוא יודע אינו אם

 . אסרוהו חכמים אבל

. השאר את ואוכל הדם את זורק, דם קורט עליה נמצא

 הביצה כל, בחלמון נמצא אם אבל, בחלבון שנמצא והוא

 וגם החלבון קשר על נמצא דאם א"וי: הגה. אסורה

 אסורה הביצה דכל, הקשר מן שנתפשט דהיינו, מבחוץ

' ור וטור ש"רא וכתב. פ"וע' ותוס י"ורש א"ורשב ש"הרא)

 דכל עוד מחמירין ויש( השיטות' כב להחמיר שיש ירוחם

 אסור, כלל נתפשט לא אפילו חלבון של הקשר על שנמצא

 נתפשט ומזה( ד"ש י"ומהרא ב"מ כלל ריש הארוך ו"א)

 ואין דם בה שיש ביצה כל לאסור אלו במדינות המנהג

 לזרוק להקל דנוהגים ובמקום. לחלבון חלמון בין מחלקין

 כדי ליטול צריך דמותר במקום, הביצה ולהתיר הדם

 כשזורקו הדם עם קליפה

 יכולות שאינם פי על אף צלויות ביצים לאכול מותר

, דם בהם יש אם הביצים לבדוק צ"א וכן: הגה. ליבדק

 מיימוני הגהות) דם בהם שאין ביצים רוב על דסומכין

 עם מאכל כשעושין להחמיר נהגו מקום ומכל( וארוך

 .דם בהם יש אם בהם שרואין, ביום ביצים

  נז סימן ג חלק דעת יחוה ת"שו

, והמשקים הקיבוצים מן לשוק המובאות ביצים: שאלה

 מקום יש האם, דם בהן ונמצא, תנובה חברת ידי על

 ? להתירם

 המשווקות הביצים את המטילות שהתרנגולות ידוע

 לצאת להן לתת מבלי בלולים ומסוגרות סגורות, אצלינו

 אין ולכן, זכר תרנגול שום במחיצתן ואין, כלל ולבוא

 דגירת ידי על אפרוח מהן להוציא מסוגלות אלה ביצים

 בחולין כן גם ומבואר. ביצה במסכת כמבואר, תרנגולת

, לעולם ממנה נקלט אפרוח שאין, זכר של שאינה שביצה

, בביצה דם כך אחר ונמצא, תרנגולת עליה דגרה אם אפילו

 משום הדם את וזורק, הביצה את לאכול איסור שום אין

 ביצים: בסיכום ...הביצה את ואוכל, העין מראית

 משל ואינן הואיל, תנובה חברת ידי על כיום המשווקות

 שבהן לדם לחוש אין, אפרוח לגדל ראויות ואינן, זכר

 לזרוק יש, דם בהן נמצא אם לפיכך, אפרוח ריקום משום

 .הביצה את ולאכול הדם את

  א, יז נדה

 מתחייב אותן שהעושה הן דברים' ה יוחי בן ש"ר אמר

 וביצה קלוף ובצל קלוף שום האוכל בראשו ודמו בנפשו

 ואף ... הלילה עליהן שעבר מזוגין משקין והשותה קלופה

 שורה רעה רוח וחתימי ומציירי בסילתא דמנחי גב על

 קליפתן או עיקרן בהן שייר דלא אלא אמרן ולא עליהן

 בה. לן לית קליפתן או עיקרן בהן שייר אבל

  פא סימן דעה יורה ע"שו

 טרפות הוא אם, טריפה ונמצא בהמה מחלב שנעשו גבינות

 הוא השתא דאמרינן, מותרת, עתה לה שאירע שאפשר

 יתרת כגון, נטרפה שחלבה שקודם ידוע אם אבל. דנטרפה

 ימים ששלשה שבידוע המכה פי הוגלד או, בו שנטרפת אבר

, מחלבה שנעשו הגבינות כל, היה השחיטה קודם

 ונתערב, אחרות בהמות עם בעדר היתה ואם. אסורות..

. ששים שיעור אחר בו הולכים, האחרות חלב עם חלבה

 מן שחלב בודאי ידעינן ולא, בעדר בהמות' ס יש ואם: הגה

 מסתמא אמרינן, האחרות אחת מחלב יותר היא הטריפה

 .ומותר, ששים דאיכא

  א סעיף שיח סימן חיים אורח ע"שו

(, טור(, )מלאכות משאר אחת שעשה או, )בשבת המבשל

 שבת למוצאי מותר  ולאחרים לעולם לו אסור, במזיד

 גם מותר ולערב, לאחרים גם ביום בו אסור, ובשוגג; מיד

 ;מיד לו

  א סעיף קטו סימן דעה יורה ע"שו

 שמא, אסור, רואהו ישראל ואין כוכבים עובד שחלבו חלב

 כוכבים והעובד מבחוץ יושב הישראל. טמא חלב בו עירב

 כשהוא לראותו יכול אינו אפילו, ישראל לצורך חולב

 שמא שירא, מותר, עומד כשהוא לראותו יכול אם, יושב

. לישראל אסור טמא שחלב שיודע והוא, ויראהו יעמוד

 החליבה בתחלת הישראל להיות צריך ולכתחלה: הגה

 ונהגו. טמא דבר בו שחולבין בכלי יהיה שלא בכלי ויראה

 לחלוב כוכבים עובד של שדרכו בכלי יחלוב שלא להחמיר

(. שם) כוכבים עובד של חלב צחצוחי בו נשארו שמא, בו

 שחולבות ושפחות. זה לכל לחוש אין בדיעבד מיהו

 שאין מקום כל, שלהם בדיר או ישראל בבית הבהמות

 מותר, טמא לדבר לחוש ואין מפסיק כוכבים עובד בית

 שם שאין פי על אף, לחלוב אותן להניח לכתחלה אפילו

 אין בשכונתו או ישראל בבית שהוא דמאחר, כלל ישראל

 טמא. לדבר לחוש



 

 טז סימן כהשו"ת ציץ אליעזר חלק 

וז"ל השאלה: חברה גדולה בישראל פנתה אלי' בדבר 

האפשרות ליבא מוצרי שוקולדה משוויצריה לשם מכירה 

בישראל, בדקנו את ייצור השוקולדה, הן מבחינת אופן היצור 

)קווי היצור( והן מבחינת התוכן של השוקולדה, והתברר כי כל 

שרים המוצרים מהם מיוצרת השוקולדה עליה מדובר הם כ

למהדרין ללא כל פקפוק וחשש, וגם החומרים המעמידים 

)אמולסיפייר( הם כולם מחומרים צמחיים ללא שום חשש כלל 

של ערבוב שומן או איזה יסודות אחרים מן החי, ברם קיימת 

בעיה אחת והיא החלב המסופק עבור השוקולדות הנ"ל, יצאנו 

הנ"ל  איפוא למחלבות המייצרות אבקת חלב עבור השוקולדה

)מחלבה אחת( והתברר ללא פיקפוק וללא כל חשש מאיזה 

שהיא בחינה, כי הכל מיוצר מחלב פרות טהור ללא שום 

א( הנידון המדובר הא הוא לא עבור  ..תוספת איזה שהיא.

לקנות החלב כשלעצמו, אלא הוא עבור לקנות אבקת החלב 

הנוצר מזה, וביותר דיוק: לא לקנות אפילו את אבקת החלב 

הוא בעין כי אם על לקנות מוצרי שוקולדה אשר אחת כש

המוצרים שמהם מיוצרים השוקולדה הוא גם אבקת חלב 

שמייצרים אותה מחלב עכו"ם, ומכיון שכן א"כ יש לומר דזה 

ה( לאור כל ... לא כלול כבר בגזירת חז"ל על חלב שחלבו עכו"ם

הנ"ל, אני מסכם את דברי, ואכפול לומר, שלענ"ד אפשר 

ליבא השוקולדות הנידונות, ואין לחשוש לחלב  להתיר

 ...המסופק בו בצורה של אבקת חלב

 שו"ת מאמר מרדכי כרך א יורה דעה סימן ד

גם אבקת חלב של נכרי הוא אסור, וע"כ יש ליזהר שלא לקנות 

לגבי אבקת חלב לתינוקות  מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי.

מחירו הרבה יש להקפיד לקנות אבקת חלב של ישראל אף ש

יותר יקר, מיהו אם האבקת חלב הישראל מזיקה לתינוק או 

שאינה מתאימה לו לעיכול וכדו', יכול להשתמש באבקת חלב 

 של נכרי לכתחילה.

 



 


