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חולי� ד� סד. 
הא� לוקחי� ביצי� מ� הנכרי כשיש לה� סימני טהרה1 באופני� דלהל�? [תוד"ה סימני�]. 

 

בזמ� הזה לדינא דגמרא  
לוקחי לוקחי2 כשאומר הגוי   של עו� פלוני טהור 
לוקחי3 לא לוקחי כשאומר הגוי   של עו� טהור בסת� 

 

חולי� ד� סד: 
ביצה של עו� טהור4 שנתרקמה, או שנולד בה אפרוח ולא פתח את עיניו עדיי�, מה דינה 

באכילה? 
 

כשנולד בה אפרוח ולא פתח עיניו כשנתרקמה  
מותרת אסורה מדרבנ& ולוקה מכת מרדות לרבנ� 

אסורה מדרבנ& ולוקה מכת מרדות אסורה מדרבנ& ולוקה מכת מרדות לר' אליעזר ב� יעקב 
 

מה די� גיעולי ביצי�? [תוד"ה גיעולי]. 
 

הכה על בית רחמה ונפלו ממנה ביצי� ביצה טמאה שנתבשלה ע� הטהורה  
(((( מותר ( דביצה מיא בעלמא  לפירש"י5 

מותרות באכילה ואינו אבר מ& החי אסור בנות& טע לערו6$ 
 

נמצא ד� בביצה במקומות דלהל�, מה הדי�? [תוד"ה הוא]. 
 

שלא במקו� הקשר במקו� הקשר  
מותר8 זורק הד7 בחלבו� 
זורק לכל הביצה זורק לכל הביצה בחלמו� 

 

                                                            

1 והינו שראשה אחד כד וראשה אחד חד, אבל א� שניה� כדי� או שניה� חדי�  ודאי טמאות. וכ� דוקא 

כשהחלמו� מפני� והחלבו� מבחו�, אבל להיפ� לא, וכ� א� ה� מעורבי�  ודאי טמאות.   
2 ודוקא כשאינ� טרופות בקערה, אבל א� ה� טרופות בקערה יש בזה ריעותא, ששמא טרפה היו  ומכר� לו 

ישראל, דכ� עושי� לביצי טרפה לפני שמוכרי� לה�.   
3 כתבו תוס', דכיו� שרוב מיני הביצי� שיש לנו ה� מביצי עו� טהור, לכ� סומכי� על הרוב.   

4 אול� של עו� טמא אסורה מדאורייתא, דילפינ� מבת היענה, ואסורה אפילו לא ריקמה, וכ"ש א� ריקמה. אמנ� 
ביצת שר� אסורה דוקא א� נתרקמה.  

5 רש"י מפרש את הסוגיא לעני� תערובות, ובזה אמר "גיעולי ביצי� מותרות", דביצה אינה נותנת טע�  דהיא 

מיא בעלמא.   
6 הערו� מפרש את הסוגיא באופ� שהכה על בית רחמה של תרנגולת ונפלו ממנה ביצי�, והנידו� הא� יש בזה 

משו� אבר מ� החי. ולשיטתו ס"ל שיש בביצי� בנות� טע�, ולכ� אוסרת ביצה טמאה שנתבשלה ע� הטהורות 
בנות� טע�.  

7 ואוכל את שאר הביצה, דכיו� שנמצא על הקשר שהוא זרע התרנגול (וזה במקו� הכד של הביצה) ולא נתפשט 

עדיי�, השאר מותר. אבל א� נתפשט הד� יותר ממקו� הקשר  אסורה כולה, שכבר פשט הקלקול בכולה.   
8 דאי� זה ד� של יצירת אפרוח, ואפי' הד� עצמו מותר, אכ� הר"� אסר לד� עצמו משו� מראית עי�.   


