קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבתות ואתחנ עקב תשע"ו:

מהו שיעור כזית לברכת המזו

א[ כתב השו"ע" :1שיעור אכילה לבר עליה בהמ"ז בכזית" .ונחלקו הראשוני הא שיעור זה
הוא מדאו' ]ומש"כ ושבעת היינו שחייב לבר מה"ת ג על שתיית יי ,וכמו שאמרו ושבעת זו
שתיה ,וי"א שלמדי מ'ושבעת' שא האד צמא אחר אכילתו אינו חייב לבר על פת כ"ז שלא
שתה[ ,או שמ התורה בעינ שיעור שביעה גמורה ,ומדרבנ מברכי על כזית.2
ב[ והנה בשלח ערו בסו $הל' פסח 3כתב וז"ל" :שיעור כזית יש אומרי דהוי כחצי ביצה,4
ובמשנה ברורה כתב ש" :בינונית ע קליפתה" ,ובחזו איש 5תמה עליו 6והסיק דהשיעור הוא
חצי ביצה בלי קליפתה.7
ג[ עוד כתב ש המ"ב" :ודעת הרמב" דכזית הוא כשליש ביצה ,ולעני דינא במצוה דאו' יש
להחמיר ולאכול עכ"פ כחצי ביצה ..ולעני מרור וכה"ג ...יש לסמו בדיעבד א אכל כשליש
ביצה ..ולעני ברהמ"ז ששיעורו מדברי סופרי בכזית ]וכ לעני ברכה אחרונה[ ספק ברכות
להקל ולא יבר עד שידע שאכל כחצי ביצה ,ולכתחילה נכו לזהר שלא יכנס בספק ברכות,
ויאכל כחצי ביצה או פחות הרבה משליש ביצה"8...
מאיד דעתו של החזו"א היא שאפשר לכתחילה לסמו על דעת הרמב" ולהקל ]א $לעני
מצה[ באכילת כשליש ביצה ]ולדיעה זו לכו"ע השיעור הוא בכביצה ע קליפתה.[9
ד[ עוד כתב ש המ"ב" :דע דמה שכתב המחבר כזית כחצי ביצה לאו מילתא פסיקתא היא
בזמנינו ,דיש מאחרוני שהוכיחו דביצי המצוי בזמנינו נתקטנו הרבה עד למחצה מכפי שהיו
בימי הקדמוני שבה שערו חכמי ,ולפי זה בכל מקו שהשעור הוא כחצי ביצה צרי לשער
בכביצה בזמנינו .ועיי בשע"ת שהכריע שיש לחלק בזה לעני שעורי בי דבר שחיובו מ
התורה לדבר שחיובו מדרבנ ."...וכעי זה כתב המ"ב בבה"ל בסימ רע"א ,עייש"ה.
ואמנ מבואר מדברי המ"ב ש 10דלעני ברכה אחרונה לא חשש לדעת המחמירי שהביצי
קטנו כיו ,ורק לעני מצוות שה מ התורה חשש לדעת.11

 11או"ח סי' קפ"ד סעיף ו'.
 2והנה בגמ' ]ברכות כ"א [:איתא "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים..
היאך אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך ,אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם
בתורה ואכלת ושבעת וברכת והם מדקדקים על עצמם עד כזית עד כביצה" ,ומדברי הגמ' האלו מתבאר ששיעור
כזית אינו מן התורה ,אולם יש מרבותינו הראשונים שנקטו שסוגיא זו לא נפסקה להלכה ,ולדינא האוכל כזית
חייב לברך מה"ת ,ואכמ"ל.
]בעיקר דברי הגמ' שמא יש לבאר דהמעלה של ישראל שהחמירו ע"ע עד כזית וכדו' הוא חיבוב המצוות ,ובזכות
חיבובו המצוות הקב"ה נושא פנים לישראל ,וכעין מה שאמרו חז"ל שבתשובה מאהבה הזדונות נהפכות
לזכויות] .וכעין זה ממש מצינו שע"י חיבוב המצוות של ישראל המוסיפים תקיעות דמיושב מתבלבל השטן,
וכמש"כ רש "י בר"ה ט"ז[.
3
סי' תפ"ו.
4
ומג"א שם כתב שאין השיעור ממש כחצי ביצה אלא מעט פחות ,ולא דק ולחומרא לא דק.
5
עירובין סי' ק' ס"ק ו' ,קו' השיעורים ס"ק י"ז ,וכן תמה ב' שיעורי תורה להגרא"ח נאה..
6
דהלא שיטה זו היא שיטת התו' ,שהוכיחו מהא דמצינו דבית הבליעה מחזיק כביצה ]דזהו שיעור אוכל המטמא
טומאת אוכלין ,וכדילפי' מכל האוכל אשר יאכל וכו'[ ,ומאידך מצינו שבית הבליעה מחזיק ב' כזיתים ,דע"כ
דכביצה הוא כב' זיתים ,דכל זית הוא כחצי ביצה .ולענין טומאת אוכלין ,הלא קיי"ל דמשערים בכביצה קלופה,
וכדאיתא בעירובין פרק ח'.
 7ובס' עלה יונה כתב שמנהג הרבה מורי הוראה לשער שהבדל בין ביצה עם קליפה לביצה בלי קליפה הוא
כ ,25%מאידך בחזו"א בקו' השיעורים כתב שקשה לקבוע שיעור קבוע בזה ,והדבר תלוי בגודל הביצה ,עיי"ש.
 8עיי"ש עוד דלכתחילה יאכל כביצה כדי לא להיכנס לס' ברכת על נטילת ידים ,עיי"ש.
 9ויוצא א"כ לדעת החזו"א שאין נ"מ גדולה בין הדיעות השונות ,ועיין ביאור הגר"א שם ,ודוק.
 10וכן נראה מדבריו בבה"ל בסי' רע"א ,וכאשר האריך להוכיח כן במבוא לס' כזית השלם] .והביא שכן הורו כמה
מפוסקי זמננו[.
 11ולפי"ז לכאו' אפשר לברך על הפרשת חלה כפי השיעור הקטן ,כ 1.700ק"ג ואף פחות מזה.
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]ובטע הדבר כתב הקה"י בהקדמה לס' שיעורי של תורה ,דאיסור ברכה לבטלה לרוב
הפוסקי אינו אלא מדרבנ ,וא $לסוברי שהוא מ התורה אי זה אלא כשמבר בשאט נפש,
אול כל הסובר שחובתו בכ לכו"ע לא עבר איסור מ התורה ,עיי"ש.[12
מאיד דעתו של החזו איש היא שלעני רביעית אי לבר אלא על רביעית כפי השיעור הגדול,
ומאיד לעני כזית דעתו היא שמעיקר הדי דני כפי גודל זית בכל דור כפי הזיתי שבאותו
הדור ,ואי צרי לחוש לזיתי שהיו בזמ חז"ל ,ולמעשה יש לבר כל שאכל כגודל שליש ביצה
בת ימינו.13
ה[ והנה מקור הדברי שיש לחוש שהתקטנו הביצי הוא מדברי הצל"ח שהקשה דמצינו
בחז"ל ב' אופני לשער רביעית הלוג :א[ כנפח ביצה ומחצה .ב[ כנפח כלי ]מרובע[ המחזיק ב'
אצבעות ]אגודלי ברחב[ על ב' אצבעות על ב' אצבעות ועוד שבע עשיריות מרוחב אצבע.
והצל"ח ]וכ החת"ס ורבי מגדולי האחרוני בארצות אשכנז[ מדדו ומצאו שהשיעור לפי
המידה השניה גדול פי שני מהשיעור כפי המדידה הראשונה ,והסיקו מכח זה שהביצי קטנו
במחצה.
ו[ מאיד דעת פוסקי ספרד ]ובעקבותיה הורו כ א $מ הפוסקי בירושלי[ היתה שמכיו
שהרמב" מסר את השיעורי ע"פ מידת הדרה שהיתה ידועה במסורת ושימשה עוד בעבר
הלא רחוק ,ולפי מידה זו השיעורי יוצאי כפי נפח הביצי כיו אי לחוש לחומרת הצל"ח
ודעימיה ,ויש לשער הכל כפי המידה הקטנה] .שלפיה רביעית היא כנפח ביצה ומחצה ולא כנפח
ג' ביצי[.
ז[ והנה החזו"א פקפק במסורת על גודל הדרה ,שהלא יתכ והדרה השתנה וקט במש
השני.
אול כבר העירו שלכאו' אפשר להוכיח כמידה הקטנה ע"פ משקל השעורי ,דהנה הרמב"
בהל' עירובי כתב שרביעית מי שוקלת כמשקל  17.5דינרי בקירוב שה כמשקל 1680
גרעיני שעורה ,והנה בחזו"א כתב ע"פ עדות נאמ שבגר יש משקל של  20גרעיני שעורה,
שלפי זה יוצא בבירור שלרמב" שיעור רביעית הוא כמשקל  84גר שזהו שיעור נפח של 84
סמ"ק ,וא נאמר שא $משקל השעורי קט א"כ יהי צרי להכפיל את שיעור הכס $לפדיו
הב ,והלא לא נהגו כ.
ח[ והנה בעל הקה"י כתב בספרו שיעורי של תורה ,שיתכ שאכ קטנו השעורי ,אלא שכ
ניתנה המידה שמשקל המטבעות יקבע ע"פ משקל השעורי ,וא משקל השעורי קט ,קט
בהתא משקל השעורות ,אול הוא עצמו כתב שהדברי מחודשי מאוד ,ונמצא א"כ
שבפשטות מוכח שלדעת הרמב" והשו"ע 14יש לשער הכל כפי המידה הקטנה.
ט[ אול צ"ע לשיטת הרמב" דהלא עינינו רואות שכפי המידה שמסרו לנו חז"ל לשער
הרביעית ע"פ האצבעות יוצא השיעור להיפ ,ואי יתישבו הדברי] .ובפשטות קשה לומר
שאגודל של בנ"א גדל מאשר היה בזמ חז"ל[.
י[ ולכאו' יש לדו בזה ,דהנה האחרוני כול מדדו באגודל במקו הרחב שבו ,וכפי שהכריע
המהר" מרוטנבורג בתשובתו ,15אול בתו' במנחות 16הסתפקו שמא יש למדוד בהמש
האגודל ]וכפי מה שביאר בשיעורי של תורה אי הכוונה בסו $האגודל שש הוא מתקצר מאוד
אלא ממקו שמתחיל להשתפע[ ,שלכאורה כפי המדידה ש יצא כפי השיעור הקט ]בפרט א
נימא שהמדידה היא ממקו בו הסתיי קשר האגודל[ ,ויתכ א"כ שהרמב" נקט כ לדינא,
ולכ נקט כשיעור הקט.
יא[ והנה אמרו חז"ל שמידת גובה ב אד ממוצעת היא כג' אמות ,ונחלקו הראשוני הא
הכוונה לג' אמות ע הראש או בלא הראש ,שלדעת התו' ג' אמות הינ בלי הראש ולדעת
 12ואמנם צ"ע דלענין ספק ספיקא נקטו הפוסקים דיש להחמיר בענין ברכה לבטלה ]משום חומר עוון לא תשא[
ולא לברך אף כשיש ס"ס המצריך לברך ,משום חומר ברכה לבטלה ,אף שבכל התורה אזלי' בתר ספק ספיקא,
ומדוע לעניננו הוא להיפך ,וצ"ב.
13
עיין הכ"ז במובא במבוא לס' כזית השלם.
14
ריש הל' חלה שפסק כרמב"ם.
15
המובאת בתשו' מימוניות ספר קנין סי' י"ד.
 16דף מ"א:
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הרשב" והרמב" ג' אמות ה ע הראש ,וכבר כתבו באחרוני 17דבפשטות נחלקו הראשוני
בנידונו של הצל"ח ,דא מודדי ג' אמות ע הראש תצא האמה בגודל כ 60ס"מ שהוא כפי
המידה הגדולה ,וא נמדוד בלי הראש יצא שגודל האמה הוא כ 50ס"מ וכפי השיעור הקט.
יב[ והנה בש" 18ובמג אברה 19כתב בש המהרי"ו 20דאור ב' מנעלי מאד בינוני זהו
שיעור אמה ,ופשוט שלפי זה גודל האמה הוא כ 60ס"מ וכפי השיעור הגדול.
יג[ והנה בש הגר"ח מואלוז'י כתבו ששיער בכזית קט מאוד וכשליש כ $בינונית של זמנינו,
וכעי זה כתבו בש האבני נזר ,והסתפק בקה"י 21הא טעמו משו שסבר שכ היה הכזית בזמ
חז"ל ,או דס"ל שמידת הכזית ניתנה לשער בכל דור כפי מה שהיא.
וראיתי מוכיחי 22שא"א לומר שכ היה כזית בזמ חז"ל ,דהנה מבואר בגמ' 23דרביעת ד
הקורשת מידתה היא כזית ,ומכיו שבמציאות יש בד כשישית חומר יבש לא יתכ שהכזית הוא
בנפח של כזית ב ימינו ]שהוא בי  4סמ"ק ל 7.5סמ"ק[ ,אלא לא פחות מששית רביעית] ,שהוא
לא פחות מכ 12סמ"ק[ ,וע"כ דסברו גדולי אלו שכ ניתנה מידת הכזית להשתער ככזית של כל
דור ,וכאשר צידד החזו"א בקו' השיעורי ,ואול מדברי המ"ב ושאר האחרוני נראה דס"ל
שיש מידה קבועה של כזית שאינה משתנה בכל דור.
העולה מכל הנ"ל:
א .דעת המ"ב ששיעור הכזית הינו קבוע ואינו משתנה בכל דור.
ב .לדברי המ"ב אי לבר ברכה אחרונה אלא א"כ אכל כשיעור חצי ביצה בת ימינו ע
קליפתה ,ולמצה יש לאכול כשיעור ביצה בת ימינו ע קליפתה שהוא בי  50ל 60סמ"ק,
]ובשעת הדחק די בכ 2/3ביצה[.
ג .שיעור רביעית לברכה אחרונה ולקידוש היו והבדלה הוא כגודל ביצה ומחצה בת ימינו,
ולקידוש של ליל שבת יש לקחת כוס המחזיקה כגודל ג' ביצי של ימינו.
ד .נראה שלדברי המ"ב כל האוכל עד כנפח של כ 12סמ"ק בודאי לא אכל כזית ואי לו לחוש
שמא אכל כזית והתחייב בברכה אחרונה.24
ה .לדעת החזו"א ,לעני רביעית אי לבר ברכה אחרונה כל שלא אכל כנפח של ג' ביצי
בנות ימינו ]שלהכרעת החזו"א שיעור זה הוא כ 150סמ"ק[ ,אול לעני כזית ,א $שמעיקר
הדי שיעורו הוא קט מאוד וכזיתי בינוניי בימינו ,למעשה יש לבר כל שאכל כגודל
שליש ביצה בת ימינו ,אול יש ליזהר לכתחילה ולא לאכול כגודל זית ב ימינו.25
ו .באחרוני נחלקו הא הביצי התקטנו מזמ חז"ל עד זמנינו] ,ונ"מ לשיעור האמה א
הוא כ 50ס"מ או כ 60ס"מ[ ,וכתבתי שלענ"ד נחלקו בדבר כבר רבותינו הראשוני ,וא
כי בדעת הרמב" נראה לכאו' שלא התקטנו הביצי ,מאיד מדברי המהר" מרוטנבורג
הרשב" הרמב" והמהרי"ו נראה שהתקטנו הביצי ,ולמעשה הורה המ"ב שלגבי דיני
דאו' יש לחוש לדיעה המחמירה ,וכ נהגו בארצות אשכנז בדורות האחרוני.26

17

עיין בס' תשובה מאהבה ובש"א ,ועיין בס' עלה יונה להגר"י מרצבך מש"כ בזה.
18
יו"ד ריש סי' ר"א.
19
או"ח ריש סי' שצ"ז.
20
סי' ע"ו.
 21שיעורין של תורה סי' י"א.
 22בקו' זית רענן.
 23במס' שבת ריש פרק המוציא יין.
 24ובס' כזית השלם כתב בשם הגריש"א זצ"ל שמשיעור כ 15סמ"ק אין לחוש לכך ,וע"ע בקו' זית רענן שהביא
כמה ראיות ששיעור כזית הוא כ 13סמ"ק ,עייש"ה.
 25ולגבי כזית מצה צ"ע מה היתה דעת החזו"א ,דמדבריו בקו' השיעורים נראה שיש לאכול כגודל  2/3ביצה בת
ימינו ,אולם כפי הנמסר בע"פ למעשה נהג להקל ולתת למסובים כגודל שליש ביצה בת ימינו ,ועדיין צ"ב.
 26וכעדות הגר"י מרצבך זצ"ל בס' עלה יונה.
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