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ה' זו הלכה ,אלא שלאחר שיעורים שמסרנו לפני חברים מקשיבים בכמה כוללים כאן
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Ā"Ďþ

ĀĂþĈĉ
,ĂčĕĂĀþ ĊĆþĕā ĆĈăċ ĆĉĂĀÿċ ,āĉďčāĂ ĕĔĆā ĆĀþĂĈċ
ý"ąĆĉĖ čĂĉ ĖćČĄ 'ĕ ČĂýÿā þĕā
"ĕĆýċ ĉĈĆā" ėþĆĖĆ Ėýĕ
.ĊĆċĖþĖ ĊāĆþýĉ ĉýĕĖĆ ėý þĕĔċā "ėĂĕþĀĆā" ĖĂĀĔā ČĂÿĕýā Ėýĕþ ĀċĂďāĂ
!þĕĔĆ ďĖĆĂ þĕ ĊĂĉĖ
'þĈĖ ĆėĆýĕĂ ,ėĆăĈā ĕĂďĆĖ ČĆĀþ ČĀā ĎĕąčĂĔā ėĉþĔ ėý āĕĔĂāĂ āĀĂė þĂĕþ ĕĖýĉ ĆčĆĕā
ėĖĕđāĂ āĉĆĈý ĆþĂĆĄ ČĆčďĉ āēĆþĈĂ ėĆăĈ ĊĆĕĂďĆĖāĖ āĉďāĂ ĊĆĕþĀ ĉĖ ČĔċĂďĉ ĀĕĆ
þėĈĖ ĆĄ ĖĆý Čþ þĕā ĉď āċėĂ ,ĉĔĖċā Ćđĉ ýĉĂ Ąđčā Ćđĉ ĊĆĀĀċč ,āčĂĕĄý āĈĕþĂ āĉĄ
ĆĀĈ Ĕĕ Ąđčþ ýĂā ĕĂďĆĖāĖ ĊĆĔĎĂđā ĂþėĈĖ ĆđĈ āĉďāĂ ,ĊāĕĀ Ć"Ą ýĂā āēĆþĈ ĕĂďĆĖ
ĉĔĖċþ ėĂĕĂĀā ĆċĈĄ ĊĆąĔĂč Ąđč ėĀĆĀċþ ĊĆýĆĔþ ĊčĆý ĕĖý ĕĂþĆēā þĂĕ ĉď ĉĔāĉ
ĆĄ ĖĆý Čþ þĕā āčāĂ .Ĉ"ď ,ĕĂĀ ĂėĂýþ āĆĂēċā ĉĔĖċā ėĀĆĄĆ Ćđ ĉď ČĂĈčā Ąđčĉ ĊýĂėā
ČĆýĖ Ăý ĀĄý ČĆċċ ĊāĖ ĂčĆĆā ĉĔĖċþ ĊĆĂĖ ĕėĆāāĂ ĕĂĎĆýā Ċý þėĈ 'þ ĐĆďĎ ĄĕĔ ėĖĕđ
ĊāĆčĖþ ĕďĖĉ ĉĈĂč ĂĕþĄċ ĕėĂĆ ĉĉĄ Ăý Ąđč Ăþ ČĆý ĊÿĂ ĂĕþĄċ ĕėĂĆ Ăďþąþ ĀþĈ ĀĄýā
ýĉý āĀĆĀċþ ĕďĖĉ ČĆý ĂĕþĄċ ĕėĂĆ ĉĉĄĂ Ąđč ĖĆ ĀĄýþ Ċý ĉþý .ĉĔĖċþ Ăý āĀĆĀċþ
ĕėĂĆ Ăďþąþ ĀþĈ ĀĄýā Ċý ĉþý ,ĂĕþĄċ ĀþĈ Ċāċ ĀĄý ČĆýĖ Ċďþąþ ĊĆĂĖ Ċý ,ĉĔĖċþ
ĉĖ ĉĆĖþė ćĂėĉ ĆþĉĄ ėĈėċ ĉĖ ĐĈ ĉđč Ċý ĉþý .āĀĆĀċþĂ ĀċĂýþ ĕďĖĉ ćĆĕē ĂĕþĄċ
ėĈėċ ĐĈā ĊýĖ ,ĀċĂýþ ĊĆĕďĖċ ýĉý Ăďþąþ ĀþĈ ėĈėċā ĆĈ ĉĔĖċþ ĕďĖĉ ČĆý ,ĕĖþ
.Ė"ď ĊāĕĀ ĕĖď āĖĆċĄþ þĖĄč ĊāĕĀ 100 ĉď āĉď
āĈĉā ĊĆċďđ āċĈ āĕĂāĖ ĆđĈ ď"Ćă ĉĂýĖ ýþý ē"þĕÿā Čĕċ ĉĖ ĂėďĀ āĕĂĕþ āėĆā ČĈĂ
ĆýĀĂ Ċĕÿ 20-Ĉ ĆĈ āĖďċĉ āĕĂāĂ ,āčĂĕĄý āĈĕþ ČĆčďĉ ĊĆċĆčē ĂĆčđþ ĆėÿēāĖ āĖďċĉ
."ČĂĆēĉ ĕĂý"þ þėĈĖ ĂċĈĂ ,ėĆăĈ ĕĂďĆĖ Ăþ ĖĆ
,ĕċÿĂċā ĉď ćĕþĉ ĄĉēĆ ĂĀĆþ 'ā ĒđĄ ĆĈ ĂĈĕþĉ ĆčĆĕāĂ ,ČĀ ĕĆđĖĂ āĕĂā ĕĆđĖ ČĈ ĉď ĕĖýĂ
.þąĆċĀ ĆĉĆċĉ āĈăėĂ āēĂĄ ćĆėĂčĆĆďċ ĂēĂđĆ
āĈĕþþ
ýÿĕĖ ćĂĕþ

ćĆĕēĀ ýĈĆā ėĆăĈā ĕĂďĆĖ ĕĂĕĆþþ ČĀ ýĂāĂ "Ăččċăþ ėĆăĈ" ĎĕąčĂĔ Ćčđĉ ýþĂā
ĀĆĀĆĉ ýĂāĂ ,āčĂĕĄý āĈĕþ ćĕþĉ ČĆčďĉ ĊÿĂ ,ėĂĈĂĎĂ ĄĎđþ ýėĆĆĕĂýĀċ ĉĂĈýĉ
ĉĈĆā" ėþĆĖĆ Ėýĕ ý"ąĆĉĖ čĂĉ ĖćČĄ 'ĕ ÿ"āĕā ,ýčĀ ėċĀĔċ ĆþĂāýĂ ĆĖđč
."ĕĆýċ
Ăý āēĆþ ĆēĄ Ċý ėĆăĈā ĕĂďĆĖ ýĂā āċĈ ėĔĂĉĄċā ČĆčďþ āĈĂĕýþ ČĀ ýĂāĂ
ĖĆĖ ĂĉĆýĈ āýĕč āăþ ĊÿĖ ,Ąđč Ăý ĉĔĖċ ĆĕĄý ĊĆĈĉĂā Ċý ČĆčďþ ČĈĂ ,ėĂĄđ
ĕėþ ČčĆĉăýĀ ĆĕþĎ ď"ĂĈĂ āăþ ėĔĂĉĄċ ČĆýĖ ĊĆĕþĀā ėý ĕĕĆþ ýĂāĂ ,ėĔĂĉĄċ
ĆĕĄý Ĕĕ āă ,ĊĆĕþĀ āăĆý ĉď ĉĔĖċ ĂþėĈĖ āĉý ĉĈĂ .ėċýā ýĂā ČĈĂ .Ąđčā
ýĕĂĔā ĆčĆď ĕĖýĈ ýĂā ĕĂĕþ ĕþĀ āăĂ .ćĈĂ ćĈ ĂĉĔĖċ ĄđčāĖ ĂýēċĂ ĂĔĀþĖ
āĕĂė ĆĕĂďĆĖ ĂĕđĎþ āýč ĊĆĆĄ Ċāĕþý 'ĕ ČĂýÿā āăþ ĂĈĆĕýā ĕþĈĂ .āčĆăĄė
ČĆýĂ .āĕĂė ĉĖ ČĆĕĂďĆĖ ĂĕđĎþ ĆĔĎþĆĆčĔ ĉýĕĖĆ þĔďĆ 'ĕ ĕĉđĆĆąĎā ČĂýÿāĂ
.āăċ ăĂăĉ
ČĆĀā āċ ,ĂĔĄĂĀĉ ćĆĕē ĕĆĂý Ċāþ ĖĆĖ ĊĆĕþĀþ ,ĊĆčĀ Ċā Ąđčā ČĆčďþ ĊÿĂ
.ĂĔĄĂĀĉ ćĆĕē Ċýā ,ĂĔĄĂĀĉ ĕĖđýĖ ĄĂđč ýĂā ĉþý ĕĆĂý ĊĆýĂĕ ýĉĖ ĕþĀþ
.āăþ ćĆĕýāĉ ĖĆĂ .ćĆĕē ČĆýĖ ĆýĀĂþĂ
ĆĂĂāĆċĉ ĆďþĀ Čýċ ĕċýč āă ĉďĂ ,ýėÿĂĉđ āþ ėĆĉĀ ýėĉĆċ ýĈĆĉĀ ĆýĀĂþĂ
ĕāăĆĉ ćĆĕē ,ėĆăĈ ĕĂďĆĖ āċĈ ėĔĂĉĄċþ ĂčĆĆāĀ ,ėĂĈĕþĀ ĆĉĆċþ ĕāăĆĉ ýĀĆĎĄ
ýĉ ĆĀĈþ ,ėĆăĈ ýĂāĖ ČĆĕċĂýĖ ĕĂďĆĖā Čċ ėĂĄđ Ăý āēĆþ ĆēĄ Ăý ĉĂĈýĉ
ĕþĈĂ ,āċĂĀĈĂ ĊĆčĔăĂ ĊĆĉĂĄĉ ČĆĀĄĂĆċ ČĆčĆĀ ĖĆĖ ýĉý .ėĂĈĕþ ĔđĎþ ĎčĈĆāĉ
.ĀĂýċ āđĆ ĉ"čā ėĕþĂĄþ ĕýþėč
ĊĆĔĂĄĕ þĕĔĉ ĂĈĕĀþ ćĆĖċāĉ ĕþĄċā āĈăĆĖ āĈĕþĉ ýĉý āĈĕēč ýĉ ĉĈĂ
ĆčĂċĈĄė ėþĖþ ėþĖĉ ćĆĖċĆ ČĈĂ ,ýĆēĂċ ýĂāĖ ĊĆĕđĎþ ČāĂ ĂĆđ ĊďĂčþ Čā
ėýĆþ Āď āĂĂĉĖĂ ąĔĖ ćĂėċ ,āĈĉāþ ė"ĂĖ ĆĕđĎ ĀĂď ĕþĄĉĂ āĕĂė ĉĆĀÿāĉ
.ý"þþ ē"ýĂÿ
āĆĖĂďĂ āĕĂė Ćĉċď ĀĂþĈĉ Ą"ĂĈā

וזה אשר כתב הגאון הגדול הרב מאיר מאזוז שליט"א,
ראש ישיבת "כסא רחמים" בני ברק .ותשובתי אליו בשולי מכתבו.

בס"ד יום ג' בניסן התשע"ד
Ā"Ďþ

לכבוד הרה"ג המובהק ,מאיר כברק,
נושא דגל התורה והאמונה ברמה ,נחל נובע מקור חכמה,

ýĉđĂċā ČĂýÿā þĕā ĀĂþĈĉ
ĊĆþĕā ĆĈăċ ĆĉĂĀÿċ
ĊĆĀċĄčĂ ĊĆĕĔĆ ĊĆĕđĎ ĕþĄċ
ý"ąĆĉĖ čĂĉ ĖćČĄ ĕ"āċĈ
"ĕĆýċ ĉĈĆā" ėþĆĖĆ Ėýĕ

כמה"ר ר' זמיר כהן שליט"א
ראש ישיבת "היכל מאיר".

,þėĈĖ āċ ĉĈĉ ĊĆĈĎċ ĆčýĂ ,ĂĆĉď ĆėĕþďĂ ĀþĈčā ĂĎĕąčĂĔ ĆėĉþĔ ĂĆĖĈď
ĂĕþĆĀĖ āċ ĉĈ āĉÿč ĂĆčđĉĂ ,ĕĖĆā ĉĈĖĂ āĕĂĕþ āďĀþ ėďĀĂ Ċďą þĂąþ ĕĕĆþĖ
.āă ĉĈ ĉď ćĂċĎĉ ĕĖđýĂ ,āĖďċĉ ďĆĕĈċĂ ,āăþ

שלום וברכה

קיבלתי

קונטרסו היקר על שיעור כזית בזמננו ומפני חולשתי וטרחותי בעוה״ר
לא עניתי בזמנו ועמו הסליחה.

āĖď ČāĈāĖ ĕĂďĆĖ āčāĀ ,ČąĔ ýĂā ėĆăĈ ĕĂďĆĖĀ ėĄĕĈċ āĆýĕ Ćėýþā ČċăċĂ
ĆċĉĖĂĕĆþ ýėĆý ČĈ .ėĆăĈ āĆā ĂĕĂďĆĖĂ ,āēĆċĔþ ýĂā ČĖĀā ėċĕā ĊĂĆ ĉĈ
'ÿ ĊĖĖ ,āēĆċĔ ČĆĖĂďĖ ČđĂýþĂ .(Ā"ĔĎ ý"ĉĔ āĂēċ) ćĂčĆĄ ėĄčċþ ýþĂċ
ĂĆā ĊĆĖčýĖ ĕċýč Ċý ĂĉĆđýĂ ,āþĕā ĎčĈĆĖ ĕĖđý Ćý ,ĂĆĀĆ Ďđ ĉď ĂĆėĂďþēýċ
.ĀĂýċ ČąĔ ĕĂďĆĖ ýĂā ėĆăĈĀ ćĄĕĈ ĉďĂ .ĕėĂĆþ ĊĆĉĂĀÿ

בענין מה שכתב שהעיקר למדוד לפי הנפח ולא לפי המשקל זה ברור ופשוט.
וכמש״כ בשו״ת חזון עובדיה ח״ב )עמ׳ תקיח( ע״ש .אלא שנהגו הפוסקים לתרגם
הנפח למשקל ,שאז יצא השיעור מכוון ביותר .וכמו שכתב הבן איש חי )שנה שניה
פרשת קורח אות ב( ע״ש .דלאו כ״ע דינא גמירי למדוד לפי הנפח .וכן שנינו
בתרומות )פ״ב מ״ו( המונה משובח והמודד משובח והשוקל משובח משלושתם.

ĉĈċ ,ĉĂĀÿ ĕĂďĆĖ ýĂā ėĆăĈ ĕĂďĆĖĖ ĕĆċĄāĉ Ăÿāč ýăĉďþþĖ ĊÿāĀ ČĆĆēĉ ĖĆ
ČĈ .ėĆăĈ ĖĖĄ ČĆý ĆýĀĂĖ ĀĂýċ ČąĔ ĕĂďĆĖ ýĉý ĉĂĈýĉ ýĉĖ ĂĕĆċĄā ĊĂĔċ
.ýăĉďþċ ĉ"ă Ā"Ćĕāċ Čĕċ Ĕ"Ĉ ĊĖþ Ą"āĕā ĆčĔăċ ĆėďċĖ

ומה שכתבו התוס׳ דכזית הוא כחצי ביצה ,זכורני שראיתי לפני כמה שנים
השערה נכונה שהתוס׳ לא הכירו זיתים כלל,א והראיה ממה שכתבו בעירובין )דף
יח סע״ב( ובפסחים )דף לו סע״א( ,שזית האילן מר ולא הפרי ע״ש .והיום כולנו
יודעים שפרי הזית מר מאד .וכן פירש״י בשבת )דף נ ע״ב( בד״ה לפצוע זיתים וכו׳
למתק מרירותן ע״ש .אלא שרש״י קיבל פירוש זה מרבותיו )תלמידי רבנו גרשום
מ״ה שלמד אצל אחד מארבעת השבויים( ,והתוס׳ לפי עיונם בגמ׳ חשבו שהזית
כחצי ביצה ופריו מתוק כמו כל פירות העץ )ולפלא מהגרי״פ בסנהדרין דף כד
ע״א שציין להתוס׳ בעירובין ובפסחים ,ודמי פומיה דמר כדלא טעים זיתי ,והוא
קרוב לזמננו לפני כמאתיים שנה( .אבל הרמב״ם והרשב״א שחיו בספרד ובמצרים,

ýþĆĉý ýėďċĖ ĕĕþĉ ĂĉĆĄĂ ,ĆėĆčāč ĀĂýċĂ ąĕđĂ ąĕđ ĉĈ ĂĀĂþĈ ĕĕĆþ āđĆĂ
.ėċýĀ ýþĆĉýĂ ýėĈĉāĀ
ėĂĈĕþā ĉĈþ ĂĈĕþċā ĆĕþĀ āĈ
Ć"þĄý þĕĔĉĂ ýĆċĖĀ ýėďĆĆĎĂ
ĊĆċĖþĖ ĊāĆþýĉ

א .כדברי הגה"צ שליט"א ראיתי שהעתיקו ממאמרים שהתפרסמו באור תורה אב תשס"א ואייר תשס"ג.
אלא שתקפו בצדק את הלשון החריפה שנקט הכותב באור תורה שאם התוס' היו רואים זיתים היו הם עצמם
חוזרים בהם ולא היו נותנים "לטעות ההיא" להשתרש בישראל.

ידעו והכירו שהזית הוא כשליש ביצה או כרבע ביצה .והריטב״א בחידושי שבת
)הוצאת מוסד הרב קוק עמ׳ תתרכא( כתב שגרוגרת יש בה כמה זיתים .והגיהו שם
דאולי צ״ל שני זיתים .ולפי זה הכזית הוא שתות ביצה) .כי הגרוגרת היא שליש
ביצה כמו שכתב מרן בסי׳ שס״ח ס״ג די״ח גרוגרות הן כשש ביצים .מיהו לדעת
י״א שם שי״ח גרוגרות הם שמונה ביצים ,יוצא שהביצה כשתי גרוגרות ורביע שהן
ארבע זיתים וחצי ,והיינו דעת הרשב״א הנ״ל דכזית פחות מרבע ביצה ,והיינו 12-
 13סמ״ק .וקרוב לשיעור הזית הגדול במועצת הזיתים האמריקנית שהביא כת״ר
בקונטרסו עמוד י״ט(.
ומ"ש כת"ר )בעמוד מ"ה( בשם החתם סופר שבארצות אשכנז היו שונים הביצים
והתרנגולים מארצות ספרד ,היום ידוע שאין לזה שחר.ב וכן מ״ש שם בתחילת
דבריו שהביצים באתריה דהצל״ח היו קטנות וכו׳ ,ומשו״ה העלה בירורו שינוי
גדול ממה שכתב הרמב״ם ,במחכ״ת אינו כן אלא הכל תלוי באצבעות ,כי באנגליה
חושבים ה״אינטש״ )הוא האגודל  2.54ס״מ( .ואם ניקח שיעור רביעית של הגמ׳
בפסחים )דף ק״ט ע״א( אצבעיים על אצבעיים ברום אצבעיים וחצי אבי וחומש
אצבע לפי חשבון האגודל הנ״ל מעוקב
…16.39 x 10.8 = 177

2.543 = 16.39

יצא לנו  177סמ״ק שהם בערך  3ביצים של זמננו .וכן שיעור חלה שכתב הרמ״א
ביו״ד )ר״ס שכ״ד( והוא מהרמב״ם שבע אצבעות פחות שתי תשיעיות אצבע
מעוקבות דהיינו  6.77אצבעות מעוקבות.
6.77 x 6.77 x 6.77 = 311...
יצא לנו  311אצבעות מעוקבות שכל אצבע  16.39סמ"ק .נמצא שיעור חלה 5097
סמ"ק .תוריד שליש מפני משקל הקמח יצא לנו  3398גרם ,והוא כפול משיעור
תק"ך דרהם של הרמב"ם ומנפח של מ"ג ביצים וחומש .ולכן הגרא"ח נאה ז"ל
הקטין את האצבע ל 2-ס"מ )במקום  2.5או  (2.4ונתיישב הכל .כי ערך  2ל2.5-
הוא כערך  4אל  .5ובמעוקב  4עולה  64ואילו  5עולה ) 125כמעט כפול( .ודו"ק.

ומה

שפלפל כת"ר בדברי מרן בש"ע )ר"ס תע"ה( שכתב ויאכלם ביחד ,לענ"ד

ב .לענ"ד אין כוונת החת"ס לומר שכל הביצים שבאשכנז שונים בגודלם מאותם שבספרד ,דנימא שהיום
ידוע אחרת ,אלא שכפי שעינינו הרואות גם היום בכל מדינה ומדינה ישנם הבדלי גדלים בזני התרנגולים
השונים וממילא הביצים הקיימים בהם ,ורק שהמגדלים לסחורה בוחרים זן שהוא טוב בעיניהם .וי"ל
דבאתריה דהצל"ח היה מצוי יותר זן קטן ,השונה מזה המצוי בשאר מקומות ,ועפ"ז כתב בחי' לפסחים קטז:
שלפי מדידתו התברר כי ביצה שלימה שבזמננו היא רק חצי ביצה מביצים שבהם נמדדים שיעורי התורה.

דברי הגר"ע יוסף ברורים שיכניסם בפיו ביחדג ויאכלם לאט לאט ,דהא לא קאמר
מרן ויבלעם ביחד .וכן הנהיגנו אמה"ג זצ"ל לאכול שני כזיתים של מוציא מצה,
להכניסם לפה ביחד מזה ומזה וללעוס לאט לאט במשך ח' דקות )כי תפס בפשיטות
כדעת הכה"ח סי ר"י סק"ח דשיעור כזית דכדי אכילת פרס הוא ד' דקות ולשני
כזיתים הם ח' דקות .ולדעת האומרים דשיעור כזית בכדי אכילת פרס הוא ט' דקות
ויותר אתי שפיר טפי .ונ"ל שגם הכה"ח מודה במצה שאכילתה קשה יותר שאי
אפשר לגמור ג' ביצים בארבע דקות( .ואין לחפש חומרות יתירות כדרך חכמי
האשכנזים ,כי התורה דרכיה דרכי נועם .והתרומת הדשן עצמו שהוא מקור הדין
)בסי' קל"ט( לבלוע בבת אחת ,כתב בפסקים וכתבים )סי' קצ"ב והוא בבית יוסף סי'
תע"ב( דכזית ראשון של המוציא לא בעי היסבה ע"ש .ומשמע דאכלו כל כזית בפני
עצמו ,וא"כ אין לנו להוסיף למדקדקים חומרא על חומרא לאוכלם ביחד ולבולעם
ביחד ,אלא לאכול לאט לאט כאמור.
גם מ"ש כת"ר שצריך לברך ברכת המזון על לחם פחות הרבה משלשים גרם לפי
המדידות שעשה ,כן כתב הגר"מ לוי זצ"ל בספר ברכת ה' ח"ב )עמוד צ"ז בהערות(.
אך סיים שאין להורות כך להמון ,שלא יבואו להקל בכמה הלכות ע"ש .ודבריו
נכונים מאד שאנו צריכים לשמור על מנהגי אבות מדורי דורות ולא לחדש בכל
יום סברות חדשות .היתכן לעשות כל רבותינו הספרדים הפתה"ד והחס"ל והבא"ח
והכה"ח טועים בהלכה ח"ו?ד אך אפשר להודיע להמון שכיון שיש דעות וספיקות

ג .הנה זו לשון מרן הש"ע )סי' תעה ס"א( ,ויברך המוציא ועל אכילת מצה ,ואחר כך יבצע מהשלימה
העליונה ומהפרוסה משתיהן ביחד ויטבלם במלח ,ויאכלם בהסיבה ביחד כזית מכל אחד .ואם אינו יכול
לאכול כשני זיתים ביחד ,יאכל של המוציא תחלה ואחר כך של אכילת מצה .ע"כ .ומסתבר שאין כוונתו
לומר שיכניס שתי כזיתות שלימות ביחד לפיו ,שאין זה פשט לשון 'ויאכלם בהסיבה ביחד כזית מכל אחד',
וגם אין הדבר דרכי נועם להכניס לפיו כמות מרובה של מצה בבת אחת דדמי לגרגרן .ומש"כ מעכ"ת
שליט"א שיש לאכול כל כזית בכדי אכילת פרס ,יקשה לפ"ז דמהו שכתב הש"ע שיש לאכול לכתחילה
שניהם יחד ,ואם ר"ל שינגוס ויאכל כשהוא אוחז בידו שתי הכזיתות יחד ,מהו שכתב אח"כ בש"ע ואם אינו
יכול לאוכלם יחד ,הלא זה ביד כל אדם לעשות .אלא נלענ"ד ברור שלפי שכדי אכילת פרס הוא יחידת זמן
אחת של אכילה ,אמר שיאכל לכתחילה את שתי הכזיתות בכדי אכילת פרס ,כשהוא נוגס בנחת ואוכלם
כדרך האוכלים ,שזה נחשב כאילו בלעם יחד ,כיון שאכל את שניהם בכדי אכילת פרס .ואם אינו יכול
בשיעור זמן זה דכדי אכילת פרס לסיים את שניהם ,יאכל כל כזית בכדי אכילת פרס .וכמבואר כל זה בפנים
באות יב ובהערה שם.
ד .לא זכיתי להבין השגת מעכ"ת שליט"א ,דא"כ נעלנו דלת בפני בירורי הלכה ,שלא לעשות חכמי
האחרונים כטועים .והלא הבאנו מקורות מים חיים ,שני מחנות מלאכי אלוקים ,מחנה מול מחנה מפוסקים
אחרים אף הם מהדורות האחרונים ,הסבורים הלכה למעשה שכזית הוא לכל היותר כשליש ביצה וכדעת
שלושת עמודי ההוראה הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ,וכן דעת מרן הש"ע על פי עיקר הדין ,וכך היא דרכה של
תורה ואת והב בסופה .ובפרט שגם דעת מעכג"ת שליט"א שהכזית האמיתי הוא הרבה פחות מכחצי ביצה
וכמו שכתב בתחילת מכתבו זה ובעוד מקומות .והפוסקים האחרונים שהזכיר לא פסיקא להו מילתא שכזית

בשיעור כזית ,צריך לאכול או פחות מעשרה גרם או כשלשים גרם .ולפחות פרוסת
לחם של כ"ה גרם למי שאסור לו לאכול יותר ע"פ הרופא .וזה ע"פ דברי הגר"ע
יוסף בס' הליכות עולם הלכות סוכה )לפי זכרוני( דשיעור ביצה בלי קליפתה 50
גרם ע"ש .וא"כ  25גרם הוי כזית .ובפחות מזה אין לברך ,דקי"ל ספק ברכות
להקלה אפילו בקום אכול .וכמו שמצינו בדין פת הבאה בכיסנין שיש כמה פירושים

הוא כחצי ביצה ,אלא רק חששו למש"כ מרן בש"ע בסי' תפו בענין אכילת כזית מצה' ,שיעור כזית יש
אומרים דהוי כחצי ביצה' ,ולמדו מזה לחשוש גם לענין ברכה אחרונה משום סב"ל .וכמש"כ בחסד לאלפים
)סי' רי ס"י( וז"ל ,ולעולם לא יברך ברכה אחרונה עד שיצא הספק מלבו ,שידע בברור שאכל כמות חצי
ביצה בלי אויר .ואם הוא דבר כבד ,משער במשקל תשעה דרהם ,ויש אומרים ששה דרהם ,ויש מי שאומר לא
יאכל כי אם פחות מששה או יותר על תשעה דרהם .עכ"ל .ואף אנן דאמרי לענין לכתחילה כדסברי מרנן,
שלכתחילה יאכל או פחות משיעור כזית המועט או יאכל כחצי ביצה ,רק שהאמת תורה דרכה ,שהאוכל
כשליש ביצה ואינו אוכל יותר מכל סיבה שהיא ,יברך ברכה אחרונה ובפרט ברכת המזון דאורייתא ,מכל
הני טעמי תריצי דאמרן .ועיקר הדבר הוא משום שללא ספק אין חשש ברכה לבטלה בכשליש ביצה ,שהוא
שמונה עשרה סמ"ק לכל היותר ,לאחר שבמשנה מבואר דאזלינן בתר דעתו של רואה ,ושיעור זית של זמננו
לפי דעתו של רואה הוא ששה סמ"ק .וכ"כ הגאונים בתשובותיהם וק"ו בשמונה עשרה סמ"ק .ובאמת אפשר
שלשיעור מועט זה התכוונו שלשת עמודי הוראה ומרן הש"ע ,שהרי לא כתבו במפורש שיעור הכזית ,אלא
רק מדאמרו ששיעור סעודה הוא שלש ביצים ,וכל סעודה הוא תשע גרוגרות ,למדנו מדבריהם ששיעור ביצה
הוא שלש גרוגרות לשיטתם .ולפי שכזית הוא פחות מגרוגרת ,ידעינן דסבירא להו ששיעור כזית הוא פחות
משליש ביצה .אבל לא ידוע לנו בכמה פחות הוא מגרוגרת ,וחיישינן לחומרא להחשיב הכזית לכל היותר
כשליש ביצה שהוא שיעור גרוגרת .ולדעת הרשב"א והריטב"א הוא כרבע ביצה ,וקרוב הדבר לומר שכן הוא
דעת עמודי ההוראה כמבואר בפנים .ואמנם חיישינן לחומרא לאכול כחצי ביצה בקיום מצוות אכילת כזית
מצה בפסח וכזית פת בסוכה ,וכן לברכה אחרונה מורינן לאכול לכתחילה כחצי ביצה .אבל היכא שכבר
אכל כשליש ביצה ואינו יכול לאכול יותר מכל סיבה שהיא ,אין לנו לחשוש לספק ברכות לאחר שבודאי
אין כאן חשש כלל לברכה לבטלה.
ועוד יש להוסיף לרווחא דמילתא ,דהלא מצינו שמברכים גם היכא שנשאר צד קל של ספק ,וכגון הא
דמברכינן היכא דאיכא ספק ספיקא ולא אמרינן סב"ל ,וכמו שפסק מרן הש"ע )סי' תפט ס"ח( בענין ספירת
העומר שאם מסופק אם עבר עליו יום מבלי לספור ,מברך משום דשמא ספר ,ושמא הלכה כמ"ד דכל יום
הוא מצוה בפני עצמה .והכא עדיף טפי ,דבמשנה איתא להדיא דאזלינן בתר דעתו של רואה ועינינו הרואות
שבשליש ביצה יש יותר מזית בינוני .ויעוי' עוד במש"כ רבי כלפון משה הכהן בשו"ת שואל ונשאל ח"א )סי'
יג( בענין סב"ל וז"ל ,אמנם לע"ד אפשר לומר דאין זה בתור ספק ,וכל מעיין שנראה לו עיקר כדעת הפרי
חדש הוה ליה לדידיה אין כאן ספק ,ויכול להורות כדעתו והכרעתו .ודומה לזה כתב הרב ישיב משה )סי'
שלב( עיי"ש .עכ"ל .וגם מצד זה הכא עדיף טפי ,שאינו סברא עצמית שלנו ,אלא משנה ערוכה היא ותשובת
הגאונים דשיעור כזית נידון לפי הרואה ,וכד אזלינן לפי שיעור יחס הזית לביצה ,דיינו לנקוט כשלושת
עמודי הוראה ומרן הש"ע שהוא לכל היותר כשליש ביצה .ומש"כ רש"י ותוס' שהוא כחצי ביצה ,אינו ענין
הנידון מצד סברא של תורה על פי עומק ורוחב דעתם ז"ל ,אלא ענין הנאמר על פי המציאות ,וכבר כמה
ביאורים נאמרו לישב דבריהם שעפ"ז אפשר שאף הם אינם חולקים על שיעור הרי"ף והרמב"ם והרא"ש,
כמבואר כ"ז בפנים .אשר על כן אנכי על משמרתי אעמודה ,שאע"פ שלכתחילה נכון לאכול שיעור כחצי
ביצה ,מכל מקום היכא דאכל כשליש ביצה ואינו יכול לאכול יותר מאיזו סיבה ,מברך ברכה אחרונה ואין
לחשוש בזה לסב"ל.
ה .הנני כתלמיד השואל אף לשיטת כת"ר שליט"א דאמרינן סב"ל לענין ברכה אחרונה באוכל פחות מכחצי
ביצה ,היאך אפשר להורות לאוכל פת בשיעור שמונה עשרה סמ"ק שהוא כשליש ביצה שלא יברך ברכת

ונקטינן ככולהו לקולא שיברך במ"מ ועל המחיה דמוטב שיברך ברכה אחת לבטלה
משיברך ג' ברכות לבטלה,ו ולא מחייבינן ליה לאוכלו בתוך הסעודה .וכן גבי יין

המזון .ומה דמות יערוך מכל הראיות שהביא מברכות דרבנן דאמרינן סב"ל ,לברכת המזון דאורייתא.
וכבר נודע בשערים מש"כ הרמב"ם )הל' ברכות פ"ב ה"ד( שבספק בירך ברכת המזון חוזר ומברך כל זמן
שלא התעכל המזון שבמעיו ,וכתב הכסף משנה טעמו משום דברכת המזון דאורייתא ,ומקורו בירושלמי
ריש ברכות ,וכן פסק מרן בש"ע )סי' קפד ס"ד( .וקל וחומר בענין שיעור הכזית דמעיקר הדין אזלינן בתר
הרואה כמבואר במשנה ובגאונים .רק מאחר שהראשונים ומרן הש"ע כתבו לשער הכזית על פי היחס
לביצה ,מצריכים אנו שיעור הכזית על פי הביצה .אבל דיינו לחשוש לדעת שלושת עמודי הוראה ופשט
דעת מרן הש"ע דשיעורו הוא כשליש ביצה ,ונכלל בשיעור זה שיעור כזית להרשב"א והריטב"א כמש"כ
מעכג"ת שליט"א בריש דבריו .ובפרט לפמש"כ מעכג"ת שליט"א שיש רגלים לדבר שהתוס' לא הכירו
את הזיתים) .וע"ע במש"כ הרב בית דוד )או"ח סי' פב( לענין פת הבאה בכסנין ,שלפי שהלכה כהרמב"ם
ששיעור קביעות סעודה הוא שלש ביצים ,וכמו שפסק מרן הש"ע בסי' תריב ביש אומרים בתרא ,וכן פסק
בסתם בסי' שסח ,האוכל שיעור זה צריך לברך ברכת המזון .אמנם בספר חסד לאלפים סי' קסח ס"ג בהערות
מבן המחבר השיג על דבריו עיי"ש( .והגם דלכתחילה נכון להורות לציבור שיש לאכול או פחות משיעור
המועט של כזית או כחצי ביצה ,אך מאחר שכת"ר מסכים שמעיקר הדין שיעור כשליש ביצה הוא בודאי
כזית ,היאך נורה לאוכלים פת כשיעור שליש ביצה שלא יברכו ברכת המזון ,מחשש פן יבואו להקל בכמה
הלכות .לפיכך הדבר ברור לענ"ד שאין לומר בזה סב"ל ,והאוכל בסעודתו כשליש ביצה פת ושבע ,חייב
בברכת המזון דאורייתא) .וכבר כתבנו לעיל את הנראה נכון לענ"ד שאף בברכות דרבנן אין להחשיב את
שיעור אכילת שליש ביצה לספק ,ולהכי אין לומר בו סב"ל(.
אשר על כן י"ל אף לשיטתו כי חובתינו לבאר לעם באר היטב מחלוקת הפוסקים בזה ,וללמדם שבמקום
שיש בו חיוב אכילת כזית פת מן התורה ,כגון מצה בפסח ופת בסוכה ,יש לכל אדם בריא להקפיד לכתחילה
לאכול כחצי ביצה שהוא תשעה דרהם דהיינו עשרים ושבעה סמ"ק ,לחשוש לדעת רש"י ותוס' ,וכפי שעולה
מלשון מרן הש"ע בסי' תפו .ולבקשם להיזהר לענין ברכה אחרונה בכל אכילה ,שלא לאכול אלא פחות
מהשיעור הקטן או לאכול כשיעור הגדול .אבל בד בבד להודיעם את האמת ,שהאוכל כשליש ביצה פת
שהוא ששה דרהם דהיינו שמונה עשרה סמ"ק ,ואינו אוכל יותר מכל סיבה שהיא ,עליו לברך ברכת המזון
מדאורייתא .ומעתה ,מאחר דחיובא רמיא עלן לפרסם לציבור שיעור זה דשליש ביצה משום ברכת המזון
דאורייתא ,נפל מעתה הטעם שכתב הגר"מ לוי זצ"ל שאין לפרסם את הדבר שלא יבואו להקל יותר בהלכות
אחרות ,וממילא גם לענין ברכת מעין שלש יש לנו להורות שמי שכבר אכל כשליש ביצה ואינו יכול לאכול
יותר ,יברך ברכה אחרונה ואין לחשוש בזה לסב"ל מהני טעמי תריצי דאמרן) .והאמת אומר שטעם זה שכתב
הגר"מ לוי זצ"ל אינו נראה נכון בעיני אפילו לענין ברכה אחרונה דרבנן .כיון שאפשר לבאר לציבור באר
היטב כאמור(.
ו .אחהמ"ר ,התם אינו מטעם דמוטב שיברך ברכה אחת לבטלה משיברך ג' ברכות לבטלה ,אלא משום דקי"ל
שאם בירך על הפת ברכת במ"מ יצא ידי חובה ,משום דהפת הוי בכלל מיני מזונות .וכמש"כ הריטב"א
בהלכות ברכות )פ"ב הט"ז( ושכן כתב רבו )הרא"ה( ,וכן הוא בחי' הר"א אלאשבילי לברכות )מב (:וכן הוא
בשטמ"ק שם ,וכ"פ הרשב"ץ בחי' לברכות )מ ,(:ודלא כהמאירי )ברכות לה (.וכמה אחרונים דסבירא להו
שאם בירך במ"מ על הפת לא יצא י"ח .יעוי' במה שהאריך בזה בספר הלכה ברורה )ח"ח עמ' שעד( .וכתב
הדרישה )סי' קסח סק"א( דהיינו טעמא דמרן הש"ע שנקט כדברי כולם לברך במ"מ על פת הבאה בכסנין
לפי כל אחד מהפירושים ,משום שסובר שברכת במ"מ היא ברכה כוללת כמו ברכת שהכל ,ויוצא בה י"ח
כשברך על הפת במ"מ .ובברכה אחרונה מקילים ומקצרים ג' ברכות דברה"מ בברכת מעין שלש .וכ"כ הט"ז
)שם סק"ו( וז"ל ,דודאי ברכת בורא מיני מזונות פוטר הכל אפילו עיסה דהא זיין ,אלא שמפני חשיבות הפת
קבעו עליו המוציא ושלש ברכות .ע"כ .וכ"כ בספר חזון עובדיה ברכות )עמ' נט( דסבירא ליה למרן הש"ע
שברכת בורא מיני מזונות היא ברכה כוללת ,וש"כ הרב חיד"א בברכי יוסף )סי' קסז סק"ו( בדעת מרן ,וגם
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טו

אינו מברך ברכה אחרונה בכזית מספק עד שישתה רביעית )כמבואר בסי' ק"צ ס"ג(
ואם שתה כזית לא יברך .וכן מים בתוך הסעודה אינו מברך מספק ולא מחייבינן
ליה לברך על היין או לאכול סוכריה ולפטור את המים .וכמדומה שכ"כ הגר"ע
יוסף בשו"ת יביע אומר דקי"ל סב"ל אפילו בקום אכול )ונשכח ממני מקומו(.
אכן מה שכתב כת״ר )בעמוד נ'( ליישב דברי הזרע אמת להניח פסיק לפני המילה
שנתפח ,דבריו נכונים מאד .ודפח״ח.
אולם מה שתמה על דברי הגרש״ז אוירבאך )בעמ׳ ס"ב( ,לדעתי דבריו פשוטים
וברורים ,דכיון דביוהכ״פ תלי ביתובי דעתא ולכן צריך בככותבת )ולא זית כמו
ז
בכל התורה( ,היתכן שנתיישבה דעתו באכילת אויר?

כזית בזמננו

וברכתי לכת״ר נר״ו שיוציא ספרו זה במהדורה בתרא ,ויעשה בסופו ״לוח
השיעורים״ כפי דעתו ,תמצית מכל הספר ,למען ירוץ הקורא בו.
בברכת פסח כשר ושמח ובאה״ר,

סימן א
אם השיעורים לפי נפח או משקל

נאמ״ן.
בס"ד .טו"ב אלול תשע"ג

לענין ברכה אחת מעין שלש סבירא ליה למרן כמו שכתב הרא"ה בחידושיו לברכות )טז (.שאם בירך ברכה
מעין שלש במקום ברכת המזון יצא .וזוהי דעתו של מרן הב"י דעדיף טפי לברך ברכה אחת מעין שלש
במקום שלש ברכות ,משום דספק ברכות להקל .ע"כ .נמצא שברכת במ"מ על פת הבאה בכסנין אינו מטעם
מוטב יברך ברכה אחת לבטלה ,דזה לא שמענו ,אלא מטעם שבכל אופן אומר אמת בברכתו ,וליכא חשש
ברכה לבטלה.
ז .לא זכיתי להבין דברי מעכ"ת ,שהלא היתובי דעתיה נעשה מעצם אכילתו שיעור גדול יותר ,דהיינו
ככותבת במקום כזית .ומאחר שבמדידת שיעור הכזית מודה שיש למדוד ללא מיעוך וסילוק האוירים ,כן
י"ל גם במדידת ככתובת .דדוחק גדול לומר ששיטת המדידה משתנית .דאילו קים להו לחכמים דלא מיתבא
דעתיה דאדם באכילת ככותבת ללא מיעוך ,ולפיכך שונה אופן מדידתו ממדידת הכזית ,היה להם לפרש
כן ,או לתת שיעור אחר גדול יותר מככותבת לענין אכילה ביוה"כ ,בדבר שאופן מדידתו ללא מיעוך כמו
הכזית .ומדאמרו ככותבת הגסה בסתם ,מוכח שאופן המדידה דומה לאופן מדידת הכזית ,והיתובי דעתיה
נעשה מעצם אכילתו כמות גדולה מכזית .והוא פשוט לענ"ד.

נשאלתי כיצד יש לשער כזית לענין ברכה
אחרונה בעוגה ספוגית הקלה במשקלה ,אם
לפי משקל או לפי נפח ,ואם לפי נפח האם
יש לשערה כפי שהיא או למעכה תחילה.
והיות ונבוכו בזה רבים אמרתי אשנה פרק
זה בארוכה לברר יסודות השיעורים שנתנו
רבותינו ז"ל ,ואם יש חילוק למעשה בשיעור
אכילת כזית למצוה בין חיוב אכילת כזית
מדאורייתא כגון אכילת מצה לחיוב אכילת
כזית מדרבנן כאכילת מרור .וזה החלי בע"ה.
תשובה :במשנה כלים )פי"ז מ"ו( איתא
לענין מאכל כביצה טמא שמטמא אוכל
אחר" ,כביצה שאמרו ,לא גדולה ולא קטנה
אלא בינונית .רבי יהודה אומר מביא גדולה
שבגדולות וקטנה שבקטנות ,ונותן לתוך
המים וחולק את המים .אמר רבי יוסי וכי מי

מודיעני איזוהי גדולה ואיזוהי קטנה ,אלא
הכל לפי דעתו של רואה" .ובתוספתא דנזיר
)פ"ד ה"א( איתא לענין חיוב נזיר שאכל
או שתה ממה שאסור לו" ,וכמה שיעורן,
בכזית .וכולן מצטרפין לכזית .היין והחומץ
כיוצא בהן .וכיצד יעשה ,מביא כוס מלא יין,
ומביא זית אגורי ונותן לתוכו ושופע .אם
שתה כיוצא בו חייב ,ואם לאו פטור" .ע"כ.
ומבואר שמשערים שיעור כביצה וכזית לפי
נפח ולא לפי משקל הן לענין דיני טומאה
וטהרה והן לענין חיוב שתיה וה"ה אכילה.
וכן איתא בגמ' עירובין )פג (:לענין שיעור
עיסה החייבת בחלה" ,ראשית עריסותכם,
כדי עיסותיכם .וכמה עיסותיכם ,כדי עיסת
המדבר .וכמה עיסת המדבר ,דכתיב והעומר
עשירית האיפה הוא" .והרי העומר הוא מידת
נפח כנודע וככתוב קח צנצנת אחת ותן שמה
מלא העומר מן )שמות טז ,לג( .וכ"כ הרמב"ם
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בהלכות חמץ ומצה )פ"ה הי"ב( להדיא שיש
לשער בנפח ולא במשקל וז"ל" ,וכמה שיעור
חלה כמו שלש וארבעים ביצים וחומש ביצה,
כגוף הביצה הבינונית ,לא כמשקלה" .וכ"ה
בפ"ו מביכורים הט"ו עיי"ש .וכן כתב בפירוש
המשניות בכמה מקומות שאין משערים
במשקל אלא בנפח .ומהם במסכת חלה )פ"ב
מ"ו( וז"ל וכבר ביארנו בסוף פאה שהאצבע
שמודדים בה מאצבעות היד הוא הגודל .וכל
מידה שיש בתשבורת חללה שיעור זה ,חייבת
בחלה .אבל משקל מה שמחזיקה מידה זו,
הרי הוא משתנה בהשתנות הדבר המדוד .לפי
שאין כובד השעורים והחטים שוה ,וכן לא כל
סוגי הקמח משקלן שוה ,אף על פי שהם ממין
אחד .ולא השמיעונו שיעור חלה במשקל,
אלא במידה כמו שאתה רואה .וכל מי שנותן
שיעור חלה במשקל הרי זה טועה ,וטעותו
ברורה מאד .אלא אם כן רצה לשער בקירוב
ובמין מסויים .עכ"ל) .ובדבריו אלו לימדנו
הרמב"ם בדרך רמז טעם הדבר דאזלינן בתר
נפח ולא בתר משקל ,לפי שהמשקל משתנה
על פי כובד הדבר הנמדד ,בעוד הנפח הוא
שיעור השוה לכל סוגי החומרים .ונתנו שיעור
השוה בכולם .ועי' לקמן במש"כ הגאונים
בתשובתם טעם שנתנו חכמים השיעור בנפח
ביצים וזיתים ,לפי שהם קבועים ,ולא במשקל
המשתנה מדור לדור לפי תקנות המדינות(.
וכן מבואר בבית הבחירה למאירי )עירובין
פג (.וז"ל שיעור חלה הוא ארבעים ושלש
ביצים וחומש ביצה .והענין הוא שימלא כלי ובתשובות הגאונים )סי' צה( הוסיפו לבאר
אחד מים על כל גדותיו ויתן בתוכו הביצים טעם הדבר ,וז"ל ,ששאלתם על שיעור חלה
זה אחר זה בנחת .והכלי שהוא מחזיק המים איזהו שיעור מדוקדק ,ודאי שיעור חלה מ"ג
הנשפכים בסיבת הביצים ,הוא הוא שיעור ביצים וחומש ביצה וכדמפורש בשמעתא

חלה .ע"כ .וכן איתא בהלכות פסח להרא"ש
וז"ל ומודדין את הקמח במידה שהיא מחזקת
מ"ג ביצים וחומש ביצה והוא שיעור חלה.
ע"כ .וכ"כ הראבי"ה )ח"ב ,פסחים סי' תצב(
וכיצד משערין אותו ,לוקח כלי גדול כגון
יורה וממלאה מים על כל גדותיה ,ונותן
תחתיו כלי גדול לקבל המים שיצאו ממנה
ונותן לתוך היורה מ"ג ביצים ועוד ,והמים
היוצאים מהם הם שיעור העומר .ושיעור
הכלי כשיעור המים .וכן מפורש בתוספתא
דנזירות גבי נזיר כיצד יעשה מביא כוס מלא
מים ומביא זית איגורי ונותן לתוכו ושופע.
ע"כ .וכן כתב הרשב"ץ במאמר חמץ ,כיצד
ישער הכלי בביצים .דבר זה למדנו מתוספתא
דנזיר פרק נזיר שאכל )פ"ד ה"א( ,דקתני
וכולן מצטרפין לכזית וכו' .כיצד יעשה,
מביא כוס ומביא זית אגורי ונותן לתוכו
ושופע .אם שתה כיוצא בו חייב .וכתבה
רש"י ז"ל בפירוש פסחים פרק אלו עוברין
)פסחים מד :ד"ה דילמא מיין לחודיה( ובפרק
כל הבשר )חולין קח :ד"ה חצי( .ללמוד ממנה
לשער בכל מקום .והרמב"ם ז"ל )חמץ ומצה
פ"ה הי"ב( כתב שהשיעור הוא כגוף הביצה
הבינונית לא כמשקלה .וכ"כ הטור )סי' תנו(.
ע"כ מהרשב"ץ .וכן הוא באיסור והיתר לרש"י
)סימן טו( ,ובאור זרוע )ח"א ,הלכות חלה סי'
רכו( וכתב שכענין זה איתא בירושלמי פרק
ערבי פסחים.
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בעירובין בפרק כיצד משתתפין )פג (.כי אתא
רב דימי וכו' .ולכך נתנה לנו התורה שיעור
בביצים ובפירות ,שדברי סופרים על הר סיני
נתנו וכו' ,לפי שהביצים והפירות נמצאים
בכל מקום ,כי גלוי וידוע לפני מי שאמר
והיה העולם שישראל עתידין להתפזר בין
האומות ,ומשקלן ומידתן שהיו בימי משה
ושהוסיפו עליהן בימי חכמי ארץ ישראל
אין נשמרין להם ,והמידות משונות בדורות
ובמדינות .שבכל דור ודור היו חכמים
מחדשין מידותיהם ,כמפורש בכמה מקומות.
וגם בחלה מצינו שהיו משערין מידות בכל
יום וכו' .ונשתנו כל אלו המידות שהן מזמן
קרוב וכל שכן מדורות הראשונים שאין
ידועים מידותיהם כלל .ולכן תלו חכמים
השיעור בפירות ובביצים שהם קיימין כל עת
ואין משתנים .מיהו שיעור הביצים והפירות
תלו אותן בדעתו של רואה .ע"כ .וע"ע באור
זרוע ח"ד )פסקי עבודה זרה סי' רעד(.
אמנם יש להעיר מהא דכריתות )ו" (.הצרי
והצפורן והחלבנה והלבונה משקל שבעים
שבעים מנה" .הרי לנו דאזלינן התם בתר
המשקל .ואין לחלק בין דבר המסור לכל
אדם והוא לדורות עולם כגון הפרשת חלה
וכיוצ"ב דבזה אזלינן בתר נפח וכטעם
שכתבו הגאונים בתשובה הנ"ל ,לבין דבר
המסור לכהני המקדש דזריזים הם ובקיאים
בשיעורי משקל ,דהלא גם לענין שיעור אבן
לחיוב הוצאה בשבת איתא בגמ' שבת )פא(.
אהא דתנן צרור או אבן כדי לזרוק בעוף ,רבי
אלעזר בר יעקב אומר :כדי לזרוק בבהמה,
וכמה שיעורו ,תניא ,רבי אלעזר בן יעקב אומר
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משקל עשרה זוז .וכן לענין ראשית הגז תנן
)חולין קלה" (.וכמה נותנין לו ,משקל חמש
סלעים ביהודה שהן עשר סלעים בגליל".
ועוד כהנה .וראיתי להגרח"פ בניש בספר
מידות ושיעורי תורה )במבוא לפי"א( שכתב
לחלק בין שיעורי אכילה דבהם אזלינן בתר
הנפח ,הואיל ועל פי נפחם נמדדת חשיבותם
ומידת הנאתם ,לבין שיעורי קניינים דאזלינן
בתר משקל .ועיי"ש מש"כ לישב שיעור
אכילת בן סורר ומורה לפי משקל ,דתרטימר
בשר הוא משקל חמישים דינרים וכמש"כ
הרמב"ם בהלכות ממרים )פ"ז ה"ב(.
ומ"מ הא חזינן חבל גאונים וראשונים כולם
נביאים מתנבאים בסגנון אחד ששיעורי
הביצים והפירות נמדדים לפי מדת נפח ולא
לפי משקל .וכן מבואר דעת מרן השלחן
ערוך שכתב ביו"ד )סי' שכד ס"א( ומידה
שמחזיק מ"ג ביצים וחומש ביצה ,ממלאים
אותו קמח ,ואותו קמח הוא שיעור חלה .ע"כ.
וכ"כ בהלכות פסח )סי' תנו ס"א( שימלא כלי
מים וכו' .וכ"כ מרן בשו"ת אבקת רוכל )סס"י
גן( וז"ל אין לנו לסמוך על המשקל במקום
שיהיה סותר למידה .כי המידה היא העיקר
ויתד תקועה .עכ"ל .וכן מוכח דעת הרמ"א
שכתב )סי' תפו( שיש לשער את הכזית
מרור בירקות עצמם ללא האוויר שביניהם.
ואם סובר דאזלינן בתר המשקל ,אין צורך
בהוראה זו.
ב .אלא דלפ"ז יש לתמוה על מש"כ כמה
אחרונים לשער שיעור כביצה וכזית לפי
משקל .הלא המה הרב בן איש חי שכתב )פר'
שמיני אות א( ששיעור כביצה הוא ח"י דרהם,
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ובפרשת חקת )אות יב( כתב ששיעור כזית
הוא תשעה דרהם ,ובפרשת פנחס )אות יט(
כתב האוכל פת כיסנין עד נ"ד דרהם שהוא
שיעור שלשה ביצים מברך מעין שלש וכו'
עיי"ש .ודרהם הוא יחידת משקל כנודע.
)דרהם אחד משקלו שלשה גרם וכמש"כ הרב
יהודה מרגולין בקונטרס רביעית הלוג שנדפס
בקובץ בית אהרן וישראל עמ' יג ,והסכים עמו
מרן )שליט"א( זצ"ל בחזון עובדיה הל' פסח
עמ' עג ,לאחר ששנים רבות היה מורה ובא
ע"פ מש"כ הגרא"ח נאה בספר שיעורי תורה
סי' א אות ה שמשקלו מעט יותר .ועי' במש"כ
בשיעורי תורה שם אות כ שלא היה ידוע
באשכנז משקל הדרהם באופן ישר ,ועל כן
לא עמדו על שיעור הגאונים והרמב"ם .וע"ע
במאור ישראל פסחים מח .ובהליכות עולם
ח"א פרשת צו אות יא .ובמש"כ בספר שיעורין
של תורה סי' ג אות ח בענין הדרהם ,ובאות ט
בענין חישוב הכסף לפדיון הבן .ובשו"ת יחוה
דעת ח"ד סי' נד וסי' נה( .גם בספר כף החיים
)סי' קסח אות מה( הביא מש"כ הרב בית דוד
)סי' פב( שמשערים שיעור ביצה במשקל י"ח
דרהם ,והחיד"א בברכי יוסף )סי' קסח אות
ד( הביא את דברי הרב בית דוד ,ושכן כתב
הפתח הדביר )סי' קצ( בשם כמה פוסקים
לשער במשקל וכן הלכה .והוסיף הרב כף
החיים שכן המנהג פשוט אצל בעלי הוראה
לשער כל השיעורים דהיינו כזית מצה ,וכזית
מרור ,ושיעור כזית לברכה אחרונה ,ושיעור
כביצה באתרוג וכדומה ,כולם במשקל לפי
חשבון ביצה שמונה עשר דרהם ,וכזית חצי
ביצה תשעה דרהם ,ואין לשנות .עכ"ד.
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אמנם מצינו חד מקמאי שקדמם וביאר כי
אמנם נוהגים למדוד את השיעורים לפי משקל,
אבל באמת הנפח הוא העיקר והוא הקובע
לפי איזה משקל למדוד .רק שכדי להקל על
רוב הציבור אשר אינם בקיאים במדידת נפח,
נוקטים חכמי הדורות במשקל התואם לנפח
הנכון על פי יחידת המשקל המצויה באותו
דור .והוא המגיד משנה בהלכות עירובין
)פ"א הי"ב( בענין שיעור ליטרא האמורה
בכל מקום ,שכתב הרמב"ם שהוא מלא שתי
רביעיות ,וכתב ע"ז הרב המגיד "דע ששיעורי
המשקין והאוכלין הנמדדין ,לא נתבאר
משקלן בגמרא ,לפי שאין כל הדברים השוין
בכמות )ר"ל בנפח( שוין במשקל ,ואע"פ שהן
ממין אחד .אבל הגאונים דקדקו )ר"ל בדקו(
בזה מדעתם ,ולקחו הבינוני הנמדד ,ועלה להם
משקלו כשיעור מה שכתבו .ורבינו היה מן
המדקדקים והזכיר בפירוש המשנה של מנחות
שדקדק במידת החלה כל יכולתו ,ועלתה לו
משקלה כך וכך מקמח מצרים .וכמו שכתב
פ"ו מהלכות בכורים .והיתה כוונת הגאונים
בזה )שבדקו את המשקל( ,בהיות נקלה יותר
ידיעת המשקל מידיעת המידות .וכן מפורש
מתשובותיהם שזה לא נתבאר בגמרא ,אלא
שכל אחד מהם שיער לפי דעתו .ע"כ .וכדבריו
מצינו בפירוש המשניות להרמב"ם )שביעית
א ,ד( שכתב על ככר של ששים מנה "ושיעורו
ממשקלותינו ששים ושנים רוטל ושבע
אוקיות ושני שלישים בקירוב מן הרוטלים
שיש בכל רוטל שש עשרה אוקיה ,וכל אוקיה
שש עשרה דרהם ,וכל דרהם שלשים וששה
גרגרי שעורים" .ובפירושו למסכת עדיות
)א ,ב( כתב עוד "וכבר ביארנו כמה פעמים
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שהאצבע שמודדין בה היא הגודל .וכבר
עשיתי אני מידה בתכלית הדיוק שיכולתי,
ומצאתי שהרביעית האמורה בכל התורה
מחזקת מן היין קרוב לעשרים וששה דרהם.
ומן המים קרוב לעשרים ושבעה דרהם .ומן
החטים קרוב לעשרים ואחד דרהם .ומקמח
החטים קרוב לשמונה עשר דרהם" .ע"כ .הרי
שבדק בעצמו את המידה לפי נפח ותרגם את
התוצאה למשקל הדרהם .ובודאי זהו משום
שבזה היקל על הציבור למדוד את השיעור
הנכון .ובודאי שלכך נתכוונו כמה ראשונים
במה שכתבו שיעור רביעית לפי משקל ,ומהם
ספר העיתים )הל' קידוש ונר( שכתב "דהוי
משקל כ"ה זוז" ,וספר מאה שערים לרי"ץ
גיאת )הל' קידוש( "נמצא ביצה ומחצה דהיינו
רביעית ,כ"ה כסף" .הדבר ברור שהוא משקל
שנתנו להמון העם לאחר שבדקו הם ומצאו
את המשקל בזמנם על פי הנפח ,להקל על
הציבור את המדידה ,וכדברי הרב המגיד.
ומבואר יוצא שאין נכון לפרסם משקל אחד
ולהורות לשער בו את כל המאכלים ,לפי
שהנפח הוא העיקר .ואף שיש מאכלים שהנפח
והמשקל שווים בהם ,לא בכל המאכלים הוא.
ולפיכך רק לאחר בדיקת משקלו של הנפח
הנכון בשיעור הכזית של כל מאכל ,אפשר
וטוב לפרסם את המשקל ,מאחר וקל יותר
לציבור לבדוק את המשקל מלשער את הנפח.
והגר"ח נאה בספרו שיעורי תורה )סי' א
ס"א ובהערה שם( כתב להשיג על הרב כף
החיים וז"ל ,ידוע ומפורסם בספרי הפוסקים
ראשונים ואחרונים שכל שיעורי התורה כגון
שיעור חלה רביעית כביצה כזית וכו' אינם
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נחשבים במשקל ,רק על פי מידת הגודל
בכמות כמפורש ברמב"ם וכו' וראיות ברורות
לזה וכו' .ובהערה שם הוסיף ואין להאריך
בדבר פשוט כזה ברמב"ם ובכל הפוסקים.
וכתבתי לאפוקי ממש"כ בספר כף החיים
על שו"ע )סי' קסח אות מו( דהשיעורים הם
במשקל ולא בכמות .ומה שכתבו הפוסקים
האחרונים שהביא שם לשער במשקל ,היינו
בדברים שכבר עמדו על הכמות ואח"כ שיערו
משקלו ,כגון מים ויין ופת ,אבל אין זה כלל
לשאר הדברים שלא נתבאר שיעור משקלם
בפוסקים .ע"כ.
ולענ"ד הדבר ברור שאף הרב כף החיים
והרב בן איש חי לא נתכוונו אלא לדבר
שנפחו ומשקלו שווה ,כגון פת לאחר מעיכה
ודחיסה )ועי' לקמן אות יד והלאה אם לדינא
יש למעך( ,וכן הוא בפירות וירקות רבים,
נפחם ומשקלם קרובים זה לזה .וכמש"כ
הגרי"פ באדנר בספר כזית השלם שלאחר
שמדד באופן מדוייק ,עלה בידו שמשקל נפח
כזית מפרי האגס הוא עשרים ושמונה גרם,
ונפח כזית מבננה משקלו עשרים ותשעה
גרם ,מלון שלושים גרם ,גזר עשרים ושמונה
גרם ,מלפפון עשרים ושמונה גרם ,עגבניה
שלושים גרם ,שקדים שלושים גרם ,בוטנים
עשרים ושמונה גרם ,אשכולית עשרים
ותשעה גרם ,ועוד כיוצ"ב עיי"ש )והחשיב
כזית לפי נפח  28.8סמ"ק ,וכמש"כ שם בעמ'
 .24ועי' להלן בענין מהו שיעור כזית .ומ"מ
העולה ממה שמדד שבכל אלו הנפח והמשקל
כמעט זהים( .ולפי שברוב האוכלים המצויים
המשקל והנפח שווה ,כתבו הבן איש חי
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וכף החיים לשער לפי משקל ,וכדברי הרב
המגיד הנ"ל .ואולם אף הם יודו שמאכלים
כבדים שנפחם קטן ומשקלם גדול ,כגון מנגו
מיובש ,שנפחו כשני שליש ממשקלו ,האוכל
ממנו משקל כזית אינו מברך ברכה אחרונה
ואם בירך ,ברכתו לבטלה ,אא"כ יאכל נפח
כזית .ומאידך ישנם מאכלים קלים שנפחם
גדול ומשקלם מועט ,והאוכל מהם במשקל
מועט כבר מתחייב בברכה אחרונה .כגון
ממתק המרשמלו ,שמשקל שמונה גרם בלבד
ממנו ,הוא כבר בנפח כעשרים ותשעה סמ"ק,
והאוכל ממנו שיעור זה חייב בברכה אחרונה
לכולי עלמא.ועי' במש"כ הרב בן איש חי
בפרשת קורח )שנה שניה אות ב( בדיני ביטול
איסור שנתערב בהיתר.
גם בספר אור לציון )במבוא לח"ג ענף
ב( העלה שאע"פ שיש מהפוסקים שכתבו
שיעורים לפי משקל ,כולי עלמא מודו שיש
לשער לפי נפח .שהרי הרב חיד"א עצמו
שבברכי יוסף הביא את דברי הבית דוד שיש
לשער במשקל ,כתב בספרו מחזיק ברכה )סי'
תפו אות ב( שממש"כ הרמ"א לענין כזית
מרור שבירקות צריך למעך את חלל האויר
ולשער ללא האויר ,משמע שאין משערים
שיעור כזית במשקל אלא במידת הנפח.
והביא כן מעוד פוסקים לענין שאר איסורים
עיי"ש .וכן בכף החיים שם אות ג' כתב
שממש"כ המג"א והחק יוסף והגר"ז שכמו
בכזית מרור כך בכזית מצה אם יש בה חלל
אינו מצטרף לשיעור ,משמע שאין משערין
כזית במשקל אלא במידת הנפח .אלא שהוסיף
הרב כף החיים שכעת נהגו לשער במשקל.
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אולם הדברים מבוארים בפתח הדביר שם
שעל דבריו הסתמך הכה"ח לשער במשקל,
שבסי' ק"צ שם כתב קונטרס ארוך )קונטרס
כסא דחיי( לחזק מה שנהגו לשער שיעור
רביעית במשקל ז"ך דרהם .ובתוך דבריו
כתב )בדף קצה ע"ב( שאף שעיקר המדידה
של השיעורים הוא במידה ולא במשקל,
שהשיעור במידה הוא הנכון וכמו שכתבו
הפוסקים ,מכל מקום כשהמידה והמשקל שוין
אפשר לשער במשקל .עיי"ש .ולהכי כתבו
הרב בית דוד והחיד"א להורות לרבים שיעור
הביצה בדרהם ,כדי שלא יטעו בכמות הפת
בדמות ביצה באומדנא .ע"כ מהאור לציון.
ובדברי בזה עם מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן
שליט"א ,השיב כי בודאי שיש למדוד לפי
הנפח ולא לפי המשקל ,ודברי הרב כף חיים
לא צדקו במה שכתב למדוד לפי המשקל
בלבד .עכת"ד .ועי' במכתבו אלינו המצו"ב.
ג .והנה בשנים האחרונות נתפרסם הרבה
בקלא דלא פסיק בשם מרן הג"ר עובדיה
יוסף )שליט"א( זצ"ל כי שיעור משקל בלבד
שכתב בספריו לשער בו כזית וכביצה ושאר
שיעורים ,זהו האופן הנכון למעשה שיש לשער
בכל המאכלים ,משום שסובר שהשיעורים
נמדדים מעיקרא דדינא לפי משקל בלבד ולא
לפי נפח .ויש אף מהמקורבים לבי נשיאה
שהכריזו כן בשיעוריהם .והדבר ברור שאין
הדברים נכונים ולא כן עמו .וח"ו לעשות את
מי שהתורה כולה פרושה לפניו כטועה בדבר
משנה .וכבר גילה דעתו הרמתה לפני שנים
רבות בשיעור שהוקלט ופורסם בשם דיני ערב
פסח וליל הסדר חלק א' ,ובו אמר את המילים
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הבאות" :האמת היא שכל השיעורים שאמרו
חכמים ,הם בנפח ,במידה ,לא במשקל .רק
שקרוב זה להיות דומה לזה .לא מפני שאנו
משערים באמת במשקל .אלא שמשקל יותר
קל .אדם יכול לשקול ותיכף ומיד יכול
לדעת" .וכן כתב בשנים האחרונות בספר
חזון עובדיה )סוכות עמ' קיג .ויצא לאור
בשנת תשס"ה( בענין שיעור כזית שכתב
וז"ל "הוא עשרים ושבעה גרם בדיוק .ואף
שהשיעור הוא בנפח ולא במשקל ,מכל מקום
אחר שהפוסקים מדדו הכל ,המשקל הוא
בקירוב מאד להמידה בנפח .וכן כתב בספר
פתח הדביר )סי' קצ( בשם כמה אחרונים
לשער במשקל ,וכן הסכים לדינא .והובא
בכף החיים )סי' קמו ס"ק מו( ,וסיים וכן
המנהג פשוט אצל כל בעלי הוראה לשער כל
השיעורים במשקל ,כגון כזית מצה ,וכביצה
פת לאכילת קבע בסוכה ,הם לפי המשקל
כזית תשעה דרהם והביצה שמונה עשר דרהם.
ואין לשנות" .עכ"ל בחזו"ע .הרי שפתיו ברור
מיללו שעיקר השיעור הוא לפי נפח .ומש"כ
שהפוסקים מדדו הכל וכו' ,מתוך דבריו מוכח
דזהו בכל המאכלים המצויים וכמפורט לעיל
בפת לאחר מיעוך וברוב הפירות והירקות.
אבל דבר שידוע לנו שיש בו הבדל ברור
בין הנפח למשקל ,בודאי דס"ל דאזלינן
בתר הנפח .וכ"כ בשו"ת חזון עובדיה ח"א
)בהערה שבסוף סי' כח ,עמ' תקיח( בשם כמה
וכמה ראשונים ואחרונים שהמדידה נעשית
לפי נפח בלבד .ואח"כ כתב ,ומכל מקום
לענין ברכות בפת הבאה בכסנין שבסעודת
קבע צריך לברך ברכת המזון ,דהיינו שלש
או ארבע ביצים ,כתב הבית דוד )סי' פב(
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שיש לשער במשקל עיי"ש .והסביר לנכון
הפתח הדביר )סי' קצ דף קצו ע"ב( דהיינו
טעמא ,משום שאע"פ שלכתחילה אין לשער
במשקל ,זהו קודם שנתברר לנו שיעור כזית
וכביצה בכמות ובמדה ,אבל לאחר שנתברר
לנו שיעורם בכמות ונמסר לנו המשקל לפי
הדרהם אין עוד מקום לטעות ,ולכן נהגו מימי
עולם זקני תלמידי חכמים באכילת כזית מצה
בליל פסח ששוקלים במשקל תשעה דרהם,
ומנהגם יפה על פי הדין עיי"ש .וכ"כ בכף
החיים )סי' קסח ס"ק מו( ועיין עוד בכף החיים
)סי' תרמח ס"ק קכח( .עכ"ל מרן בשו"ת חזון
עובדיה .ואף כאן הדבר ברור מתוך דבריו
שזהו במאכל שידוע לנו שהמשקל והנפח
דומים זה לזה ,וכפי שעלה מהמדידה שמדדו
ומצאו שאין מקום לטעות באותם אוכלים,
לפי שתוצאת שתי המדידות זהה ,כגון כזית
מצה בליל הסדר )שנהגו לאכול מצה רכה,
וכנודע שבמצות אלה ,הנפח והמשקל דומים
זה לזה( ,ולכן פרסמו את המשקל בלבד ,שהוא
קל יותר למדוד בו את השיעור .אבל בודאי
שבכל דבר מאכל ששוקלים אותו ואח"כ
מודדים אותו לפי נפח ,ונמצא שאינם דומים
זה לזה ,אזלינן בתר הנפח ולא לפי המשקל.
והלום ראיתי מש"כ מר בריה דרבינא
הראשל"צ הג"ר יצחק יוסף שליט"א בספרו
שלחן המערכת )מערכת האל״ף אסיפת דינים
סי׳ קצט( ושם הפליא עצה הגדיל תושיה לדון
באורך וברוחב בענין השיעורים ,ופתח דבריו
בזה״ל ,הנה זה שנים שהיה בדעתינו שהעיקר
לילך אחר הנפח ,ומה שמשערין במשקל הוא
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מחמת שאין הכל יודעים לשער בנפח .אולם לפי מה שראה הוא את שיעור נפח הביצה
לפי דעתו .עיי"ש.
שמענו ממרן אאמו״ר שליט״א לא אחת,
שיש להורות ברבים לשער לפי משקל .ואמר וכן מבואר להדיא בספר פתח הדביר )סי'
שהדבר פשוט בעיניו לשער לפי משקל ,אך קצ קונטרס כסא דחיי דף קצה ע"ב( שהביא
לא אמר את מקורותיו לזה .עכ״ל .ומכאן שם בחזו"ע ועליו תמך יתדותיו ,וז"ל,
הרחיב במקורות דיני השיעורים מפי סופרים "דהא דבעינן למיזל בתר המידה כדכתבו
ומפי ספרים חדשים גם ישנים ,וכתב )בעמ׳ הפוסקים ז"ל ,היינו היכא שהמשקל סותר את
רעט( כי הביאור במה שנהגו לשער במשקל המידה .ברם השתא דחזינן דהמידה והמשקל
אפשר בשני דרכים ,או מפני שהציבור הרחב מסכימים יחד ,אם ירצה לשער במשקל גם
אינו יודע לדקדק ולשער בנפח ולכן כתבו בזמנינו הרשות בידו .כיון דלא נפקא מינה
השיעורים במשקל ,ובפרט שבהרבה דברים מידי .ויש ראיה לזה מדברי הרב המגיד ז"ל
המשקל מגלה על הנפח .אי נמי דאחר שמדדו פ"א דעירובין שכתב דהגם דשיעור המשקין
הנפח וקבעו רבותינו השיעור במשקל ,והכל והמאכלין הנמדדין לא נתבאר משקלן בגמ',
לפי ראות עיני הרואה ,נקבע השיעור מזמן הגאונים דקדקו בזה מדעתם ולקחו הבינונים.
הגאונים הכל במשקל .ונפק״מ היכא שיש וכוונתם בזה להיות נקלה יותר ידיעת המשקל
הבדל בין הנפח למשקל אם אזלינן בתר מידיעת המידות עיי"ש .וגם מרן הקדוש ז"ל
הנפח או בתר המשקל .עכת"ד .ולענ״ד בתשובת אבקת רוכל סס"י ג"ן לא כתב דאין
הדבר ברור כצד הראשון ,דהיאך אפשר לסמוך על המשקל ,אלא במקום שסותר את
שהגאונים ישנו את אופן המדידה נגד דברי המידה .הא במקום שאינו סותר רשאין אנו
עצמם ,שטעם קביעת חכמים למדוד לפי לסמוך על המשקל .וכ"כ מוה"ר הגדול בספר
גדלי הפירות הוא לפי שמידות המדינות וכן בתי כנסיות ז"ל )סי' תפו( דאע"ג דאין לשער
משקלי המדינות משתנים מדור לדור ,וקבעו במשקל ,אין להקשות על ספר חמדת ימים
לפי שיעור שהוא קבוע .וגם היו הגאונים דשיער כזית מצה במשקל ,די"ל דאסברה
צריכים לבאר להדיא שמתקנים תקנה חדשה ,ניהלן במשקל .וכמש"כ מרן ז"ל לעיל סי'
וזה לא מצאנו בדבריהם .ומה גם שאין הדבר תנו )ס"א( אחר שכתב וכן ישער אותה ימלא
ברור כלל שיש כח ביד הגאונים לשנות אופן כלי מים וכו' כתב ושיעורה מקמח וכו'
מדידת השיעורים .אלא ודאי שאף הגאונים תק"ך דרהם עיי"ש .למדנו מזה דכשהמשקל
לא השתמשו במשקל אלא כדי לתת לציבור והמידה שווין ,אם ישער במשקל אין מזניחין
את אופן המדידה המצויה להם ,וזהו ביאור אותו .ואדרבא ,בכה"ג השוקל משובח ,כי לא
דברי רב שרירא גאון במה שכתב בתשובה יכזב כמו המשער באומדנא .ע"כ מספר פתח
)סי' ג .והו"ד במערכת השלחן שם עמ' רפ( הדביר .הרי ששפתיו ברור מיללו כי העיקר
שרב מר הלאי גאון שיער במשקל ,לא מפני הוא הנפח ובודאי שלכך נתכוון בספר חזון
שיש לשער במשקל ,אלא שפירש לשואלים
עובדיה ,וכן דעת הרב כף החיים.
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וכן העיד בספר לב אברהם )פ"ט עמ' קד(
שנדבר בזה עם מרן הגר"ע יוסף )שליט"א(
זצ"ל" ,והסביר לי שלמעשה אין מי שחולק
שעיקר המדידה הוא לפי נפח ,אולם בגלל
שלמעשה קל יותר לשקול את האוכל ,כתבו
הפוסקים שמודדים במשקל .כי מן המשקל
נדע הנפח בקירוב" .ע"כ .וכן העלה בנו
הגר"ד יוסף בספר הלכה ברורה )ח"י עמ' תצח,
וח"ח בשו"ת אוצרות יוסף סי' ט( שיש למדוד
שיעור הכזית בנפח ולא במשקל .וע"ע בספר
ראש בשמים להגר"א שקאני )פ"ג ס"ו אות
יח( עדות מהרב יהודה ברכה ששמע מהגר"ע
יוסף שהיות שהיום כל חכם שבודק יוצא לו
נפח אחר ,נוהג הוא להורות כמדידת הרב
פתח הדביר שנפח כזית הוא משקל תשעה
דרהם" ,אבל אם בדקתם כזית מצה ויצא לכם
שיעור אחר ,תעשו כפי בדיקתכם" .עכ"ד.
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פרוס ,שוקל שמונה גרם ,ויש בו נפח יותר
מעשרים ושמונה סמ"ק .וכן בשישית פיתה
המצוי כיום בא"י ,שמשקלו כחמישה עשר
גרם ,יש שיעור נפח כזית .ואם כן די בהרבה
פחות מעשרים ושבעה גרם פת כדי לצאת
ידי חובת אכילת כזית פת בסוכה .ונראית
דעת מרן )שליט"א( זצ"ל שצריך למעך את
הלחם וכך לשער את נפחו ,לפי שפת במשקל
תשעה דרהם כשממעכים אותו היטב נעשה
נפחו ומשקלו שווים בשיעור כזית .וכמש"כ
הגרא"ח נאה בספר שיעורי תורה )סי' ג ס"ח
סוף הערה יז( בזה"ל "ואני שקלתי לחם רך
שנתתי אותו לתוך כוס בדוחק עצום ,והיה
משקלו כמשקל המים" .אלא שיש מי שכתב
ששמע בשם מרן )שליט"א( זצ"ל שמודדים
את הפת כפי שהיא מבלי למעך )עי' בספר
וזאת הברכה עמ'  .(208ועי' בספר עין יצחק
להראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א )ח"ב עמ'
תרד( שביאר דעת אביו מרן )שליט"א( זצ"ל
שצריך למעך .והניף ידו בשנית בספרו שלחן
המערכת )ח"א ס"ס קצט עמ' רפח( שכאשר
ממעכים את האוכלין ,כמעט ואין הפרש בין
המשקל לנפח בהרבה דברים ,ובודאי שכן
דעת מרן )שליט"א( זצ"ל שיש למעך כל
החללים ,מספק עכ"פ ,ואז יצא לרוב המשקל
כנפח .עכת"ד .ועי' להלן אות כה )ד"ה
ואפשר( ביאור אחר בדעת מרן מאור ישראל.
וע"ע באורך להלן אות יד והלאה בענין אם
צריך למעך.

אלא שאין בידי לעמוד על סוף דעתו הרמתה
של מרן )שליט"א( זצ"ל מה התכוון אל נכון.
שהנה בחזון עובדיה שם )סוכות עמ' קיג( דיבר
בענין אכילת כזית פת בסוכה ,וכתב שצריך
לאכול כעשרים ושבעה גרם )ובהלכות למעלה
כתב שלשים גרם .ובודאי היינו משום הנשאר
בין השינים ,ולכך נתכוון בתוספת שלושת
הגרמים ,וכמש"כ בחזו"ע הלכות פסח עמ'
עג סעיף טו ששיעור עשרים ושבעה גרם הוא
חוץ מהנשאר בין השינים .וע"ע בשו"ת חזו"ע
סי' כח עמ' תנ ,ובמבואר להלן אות כ( .ולפי
מה שנתבאר דבשיעורים אזלינן בתר הנפח,
הן במיני הפת המצויים כיום שיעור כזית ומ"מ בהא נחתינן ובהא סלקינן ,דשיעורי
בנפח הוא הרבה פחות מעשרים ושבעה גרם ,כזית וכביצה לענין חיובי אכילה והפרשת
וכמש"כ בספר כזית השלם )עמ'  (162שבדק חלה וברכה אחרונה נמדדים לפי הנפח ולא
ומצא שפחות משליש פרוסה בלחם אחיד
לפי המשקל.

כד

כזית

סימן ב

סימן ב
שיעור נפח כזית בזמננו
ד .ועתה נבא לברר מהו שיעור נפח כזית,
לפי שרבים נהגו להחשיבו לכל דבר וענין
קרוב לשלושים סמ"ק .ובאמת שהגם שלחוש
לחומרא כגון לצאת י"ח אכילת כזית מצה
בפסח וכזית פת בסוכה וכיוצ"ב ,נכון לאיש
בריא לנקוט את השיעור הגבוה ,אבל בדינים
אחרים עלול הדבר להיות חומרא דאתי לידי
קולא .כגון לענין אכילה לשיעורים ביום
הכפורים ולענין הנאה מהעוה"ז ללא ברכה
לאחריה )ועי' בחזון עובדיה ברכות עמ' רסח
דהגם דאיכא חיובא לברך ברכה אחרונה,
מ"מ האוכל ולא מברך לאחריה אינו בכלל
נהנה מהעולם הזה בלא ברכה( .וגם לענין
אכילת כזית בפסח ובסוכה לחולה ולזקן יש
לדעת את עיקר הדין לבלתי הקשות עליהם
ולהטריחם במה שאינם חייבים מן הדין ,ולבל
יתייאשו מראש משיעור גבוה שאינו מעיקר
הדין בחושבם שללא זה לא יצאו י"ח ,ולא
יקיימו המצוה כלל .אשר על כן חובה עלינו
לברר מהו שיעור נפח כזית מעיקר הדין ,וזה
החלי בע"ה.
הנה נחלקו הראשונים בשיעור סעודה
דהיינו שיעור אכילת פרס .שרש"י )כריתות
יב :ד"ה פרס( כתב חצי ככר הוא פרס ,לשון
פרוסה ,והוא ד' ביצים .וכן מבוארת דעתו
ביומא )פ :ד"ה חצי פרס( .נמצאת שיטת רש"י
דשיעור אכילת פרס הוא זמן אכילת ארבע
ביצים .אבל הרמב"ם )פ"א מהל' עירובין
ה"ט( כתב דשיעור שתי סעודות האמור לענין
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עירובי חצרות ועירובי תחומין" ,כשמונה
עשר גרוגרות שהן כששה ביצים בינוניות".
ומבוארת דעתו ז"ל דשיעור סעודה אחת
הוא כשלש ביצים .וכן דעת הרשב"א שכתב
בתורת הבית הקצר )ב"ד ש"א ד"ה איסור
שנתערב .וע"ע בת"ה תערובות ב"ד ש"א יב(.
"שיעור אכילת פרס ,יש מי שאומר שהוא
ארבע ביצים ,ויש מי שאומר שהוא שלש
ביצים ,ולזה דעתי נוטה" .ע"כ.
ונפק"מ מזה לענין שיעור כזית .שהנה
בגמ' עירובין )פ (:איתא דשתי סעודות
הויין שמונה עשרה גרוגרות .נמצא לפ"ז
דשיעור סעודה הוא תשע גרוגרות ,וממילא
יש בשיעור סעודה לפחות תשע זיתים ,שהרי
זית קטן מגרוגרת כמבואר בגמ' שבת )צא.(.
ולהרמב"ם דשיעור סעודה הוא שלש ביצים
נמצא שגרוגרת הוא כשליש ביצה וזית הוא
מעט פחות משליש ביצה .ולרש"י דשיעור
סעודה הוא ארבע ביצים ,נמצא שגרוגרת הוא
פחות מחצי ביצה ,וזית פחות ממנו.
ודעת התוס' כרש"י ,שכתבו )בחולין קג:
ד"ה חלקו( דבגמ' יומא )פ (.אמרינן דבית
הבליעה מחזיק כביצת תרנגולת ,ובכריתות
)יד (.אמרינן דאין בית הבליעה מחזיק יותר
משני זיתים ומשמע דשני זיתים מחזיק,
עיי"ש .ומדבריהם עולה דסבירא להו דכזית
הוא כחצי ביצה) .אמנם יש להעיר בזה דמאחר
דשיעור סעודה הוא תשע גרוגרות כמבואר
בעירובין )פ ,(:תקשי ממה נפשך ,אם שיעור
סעודה הוא ארבע ביצים כדעת רש"י ותוס',
נמצא דביצה שיעורה יותר משתי גרוגרות,
וכיון דבית הבליעה מחזיק כביצה כדאיתא
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ביומא )פ ,(.נמצא שהוא מחזיק יותר מב'
גרוגרות ,וא"כ היאך אמרו אין בית הבליעה
מחזיק יותר משני זיתים ,הרי גרוגרת גדולה
מן הזית כמבואר בשבת )צא .(.ואם שיעור
סעודה הוא שלש ביצים ,יקשה יותר .שהלא
נמצאת כל ביצה שיעור שלש גרוגרות .וצ"ע.
ושוב ראיתי הלום להגאון רבי ישמעאל הכהן
בעל זרע אמת בספרו שבח פסח )דיני מצה
אות ח( ,שהרגיש בזה וכתב ליישב ע"פ מש"כ
התוספות ישנים בכריתות )יד (.וזה לשונם,
"אין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים,
פירוש כדרך אכילה" .ע"כ .ופירש כוונתם
שכדרך אכילה רגילה אין בית הבליעה מחזיק
יותר משני זיתים ,אבל אה"נ שאם ידחוק
האדם עצמו ,יוכל להכניס בתוך בית בליעתו
שיעור כביצה שהוא יותר מזה .עיי"ש
שחיזק דבריו ע"פ הסוגיות בכריתות וביומא.
וכדבריו כתב בספר שיעורין של תורה סי' יא
בשם הנוב"ק סי' לח והקרבן נתנאל פרק כיצד
משתתפין אות צ עיי"ש מש"כ עוד בזה( .וכן
משמע דעת התוס' עירובין )פג :ד"ה שבעת(
דשיעור כזית הוא כחצי ביצה ,וכמש"כ הב"י
)סי' תריב( שכן נראה מדבריהם ,וכ"כ הב"ח
)בסי' תט( בדעתם ושכן דעת הטור .וכן פסק
התרומת הדשן )סי' קלט הביאו הרמ"א בדרכי
משה סי' תעה( ,וכן העלה הראבי"ה )פסחים
סי' תרכה( שהביצה הוא שיעור שני זיתים .וכן
משמע דעת המרדכי )ס"פ ערבי פסחים בסדר
של פסח( ,וכ"כ מהרי"ל בפירושו להגדה של
פסח )דף טז ע"א( בענין אכילת כזית מרור,
שהוא שיעור חצי ביצת תרנגולת.
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ודעת הרי"ף והרא"ש כדעת הרמב"ם
וכמש"כ הגאון בעל זרע אמת בשבח פסח
שם )דיני מצה אות ח( ,להוכיח דלדעת הרי"ף
ההיא די"ח גרוגרות אתיא כרבי יוחנן בן
ברוקה ,וכסברת הרמב"ם .דהרי בעירובין
)דף כו .מדפי הרי"ף( מייתי הך מימרא די"ח
גרוגרות הוי שיעור שתי סעודות ,ואפילו
הכי בפרק כיצד משתתפין )שם כז (.מייתי
השקלא וטריא דש"ס על רבי שמעון ורבי
יוחנן בן ברוקה .ומשמע מדבריו דסבירא ליה
כרבי יוחנן בן ברוקה מדנחית לפרש השיעור
אליביה .וכזה מבואר מדברי הרא"ש ,דגם הוא
העתיק לשון הרי"ף בין בפרק חלון בין בפרק
כיצד משתתפין אלמא כוותיה סבירא ליה.
עכ"ד .ועיי"ש במה שפלפל לברר דעת הטור
והסיק דס"ל כדעת הרמב"ם ודלא כהבנת
הב"ח )סי' תט(.
וזהו מקור המחלוקת הנודעת אם יש לשער
כזית כשיעור שליש ביצה או כשיעור חצי
ביצה .ולדעת הרשב"א שיעור כזית הוא פחות
מרבע ביצה .שכתב במשמרת הבית )בית
ד שער א ,ד"ו ע"א( בזה"ל ,עשר רביעיות
שהן חמש עשרה ביצים שהן הרבה מששים
זיתים .ע"כ עיי"ש .והיינו שלפי שרביעית
היא שיעור ביצה וחצי ,נמצא שעשר רביעיות
הן חמש עשרה ביצים .וכשנחלק חמש עשרה
ביצים לשישים זיתים נמצאת כל כזית רבע
ביצה .והרי כתב שבחמש עשרה ביצים יש
הרבה משישים זיתים .נמצא שיעור כזית
פחות מרבע ביצה.
ובאמת שקרוב הדבר לומר דליכא פלוגתא
בין הרשב"א לשלושת עמודי הוראה ,ואף
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לשיטתם כזית הוא פחות מרבע ביצה .שהלא
מדברי הרמב"ם והרי"ף והרא"ש רק מוכח
שגרוגרת הוא שליש ביצה ,וממילא למדנו
מדבריהם שכזית הוא פחות משליש ביצה,
על פי המבואר בגמ' שבת )צא (.דכזית הוא
פחות מגרוגרת ,אבל לא נתפרש כמה פחות
מגרוגרת .ולאחר שבדברי הרשב"א איתא
להדיא שכזית הוא פחות מרבע ביצה ,יש
לומר שלכך נתכוונו אף הם ,דמנא לן לאפושי
דעות בפלוגתא) .ובפרט שדעת הרשב"א
והרמב"ם מכוונות דשיעור סעודה הוא שלש
ביצים( .וכן נראה מהנודע שמנהגי יהודי תימן
מושתתים על פסקי הרמב"ם ,ובספר עריכת
שלחן להגר"ש קורח שליט"א )מה"ק ח"ג עמ'
רצב( כתב שבשיעור כזית מצה בפסח מובא
בסדרים כת"י קדמונים ששיעורו רבע ביצה.
)ועפ"ז היקל בח"ה עמ' קנ לחולה לאכול כזית
מצה בשיעור אחד עשר גרם .עיי"ש .וע"ע
במש"כ בח"ו עמ' קה לענין שיעור אכילת
מצה לכתחילה( .וכ"כ בספר ש"ע המקוצר
)סי' צא סט"ז הערה מא( שבכל התכאליל
כת"י של עדות תימן איתא ששיעור כזית הוא
רביעית ביצה בקירוב) .עיי"ש במש"כ לעניין
שיעור אכילת מצה לכתחילה( .וע"ע בעץ
חיים למהרי"ץ ז"ל )אגדתא דפסחא עמ' קטו(
דכזית הוא פחות משליש ביצה.
ובזה אתי שפיר נמי שיעורא דמתניתין
והגאונים שהכל לפי דעתו של רואה ,שכן
שיעור זה דרבע ביצה או אפילו פחות מרבע
ביצה הוא קרוב ביותר לשיעור זית בינוני
המצוי .ואם כך הוא להרמב"ם והרי"ף
והרא"ש ,כן הוא מעיקר הדין גם לדעת מרן
הש"ע )שהרי לא כתב בשום מקום שהכזית
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הוא כשליש ביצה ,רק דייקינן ממה שהעלה
לדינא דשיעור סעודה הוא שלש ביצים
וכדעת הרמב"ם( ,וכמבואר בכתבי יד של
עדות תימן ,וכהכרעת הגר"ח מוולוז'ין,
והאבני נזר מסוכוצ'וב ,והעדות שהעידו בשם
הגרש"ז אויערבך בענין שיעור כזית ,כמובא
כ"ז להלן אות ז'.

באכילתו על שיעור זה משום הנשאר בין
השינים ,שהרי כבר אכל יותר משיעור כזית.
ודלא כמי שכתבו שיש להוסיף עליו .וכמו
שיתבאר להלן אות כ' .ולפיכך מכאן ולהלן
ננקוט בשיטת הרמב"ם שיעור כשליש ביצה,
והוא השיעור הגבוה ביותר לשיטה זו וכולל
גם את הנשאר בין השינים.

וע"ע בביאור הגר"א למשלי )כב ,ט(
שהביא מש"כ הרי"ף דשיעור ב' סעודות הם
י"ח גרוגרות והם ששה ביצים ,וכתב דאיתא
בזוהר שבג' ביצים יש עשרה זיתים שהם ט'
גרוגרות" ,הרי שהזית פחות מגרוגרת בחלק
עשירית" .עכ"ל .ומאחר שהגרוגרת הוא
שליש ביצה דהיינו כשמונה עשרה סמ"ק,
והזית פחותה ממנה בשיעור עשירית גרוגרת
דהיינו  1.8סמ"ק ,נמצא שיעור כזית לדעה זו
כ 16.2סמ"ק.

ה .ולענין הלכה אם שיעור כזית הוא כשליש
או כחצי ביצה ,הנה יש שתמהו על מרן הש"ע
שנקט פעמים כהרמב"ם והרי"ף והרא"ש
ופעמים כרש"י ותוס' ,וכמו שהאריך בזה
הגאון בעל זרע אמת בספר שבח פסח )דיני
מצה אות ח( .ובאמת שהמתבונן יראה שדעתו
לפסוק כהרי"ף והרמב"ם והרא"ש וכדרכו
בקודש ,ורק במידי דאורייתא נקט לחומרא
כדעת רש"י והתוס' .שהנה לענין שיעורי
עירובי חצרות )סי' שסח ס"ג( כתב "כמה הוא
שיעור העירוב וכו' שיעורו מזון שתי סעודות,
שהם שמונה עשרה גרוגרות ,שהם כששה
ביצים .וי"א שהם כשמונה ביצים" .ע"כ.
הרי שפסק בסתם כהרמב"ם .וכן סתם עוד
בש"ע )סי' תט ס"ז( כדעת הרמב"ם דשיעור
ב' סעודות הם כששה ביצים עיי"ש .וכן לענין
חיוב כרת באכילה ביום הכפורים )סי' תריב
ס"ד( כתב "שיעור אכילת פרס ,יש אומרים
ארבע ביצים ,ויש אומרים שלש ביצים" .ע"כ.
וכפי הכלל המובא בכף החיים )סי' קסח אות
מה( ועוד אחרונים ,יש אומרים ויש אומרים,
הלכה כי"א אחרון )ועי' פרי מגדים בכללים
בהוראת או"ה שבתחילת ש"ע יו"ד אות ב
ואות ד .וע"ע בביאה"ל סי' תרכו ד"ה וי"א(.
ורק היכא דאיכא נפק"מ לאיסור דאורייתא
או לקיום מצוה דאורייתא ,נקט להחמיר

ומ"מ אף אם נימא דלדעת הרמב"ם והרי"ף
והרא"ש שיעור כזית הוא יותר מרבע ביצה
מאחר שלא כתבו להדיא כדברי הרשב"א,
מ"מ הדבר ברור דלדעתם ז"ל שיעור כזית
הוא פחות משליש ביצה ,שהרי גרוגרת
שיעורו כשליש ביצה והזית שיעורו פחות
מגרורגת ,אלא שיש מקום לדון עד כמה הוא
פחות ,וכמבואר .ולדעת רש"י ותוס' הדבר
ברור דשיעור כזית הוא פחות מחצי ביצה
ולא חצי ביצה ממש .שהרי אפילו הגרוגרת
הגדולה מהזית ,שיעורה פחות מחצי ביצה.
והגם שמחמירים לנקוט הכזית כשליש ביצה
להרמב"ם וכחצי ביצה לרש"י ,איכא נפק"מ
למעשה באמור ,שכל האוכל מצה בשיעור
שליש ביצה ממש כשיטת הרמב"ם ,או חצי
ביצה ממש כשיטת רש"י ,אינו צריך להוסיף
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כרש"י ותוס' .ולפיכך לענין אכילה לשיעורין
ביוה"כ כתב )סי' תריח ס"ז( "כשמאכילין
את העוברות או את החולה ,מאכילין אותם
מעט מעט כדי שלא יצטרף לשיעור .הלכך
מאכילין אותו כשני שלישי ביצה בינונית,
וישהו כדי אכילת ארבע ביצים" .ע"כ .הרי
דנקט להחמיר כדעת רש"י ותוס' .וכן לענין
כזית מצה בפסח כתב )סי' תפו( "שיעור כזית
יש אומרים דהוי כחצי ביצה" .ולא הביא דעת
החולקים .ומ"מ לא פסק בסכינא חריפתא
ששיעור כזית הוא כחצי ביצה אלא נקט
בלשון יש אומרים ,לומר שמי שיכול לאכול
שיעור חצי ביצה טוב שיחוש לדעה זו .וכ"כ
הרב כף החיים )סי' רח ס"ק גן וסי' רי ס"ק ח(
דלדעת מרן הש"ע שיעור פרס שהוא שיעור
סעודה ,הוא ג' ביצים )וע"ע בזה להלן אות י(.
ותבט עיני בשו"ת יחוה דעת )ח"א סי' טז(
שפתח תשובתו בדעת התוס' וסיעתם שהכזית
הוא כחצי ביצה ,וכתב "וכן פסק מרן בשלחן
ערוך בזו הלשון ,שיעור כזית יש אומרים
שהוא כחצי ביצה .ולא הביא שום חולק על
זה ,משמע שכן סובר להלכה" .וכדברים האלה
כתב גם בחזון עובדיה פסח )מוציא מצה עמ'
עג במהד' שנת תשס"ג( וז"ל" ,שיעור כזית
לדעת מרן הש"ע הוא כשיעור של חצי ביצה,
ולדעת הרי"ף הרמב"ם והרא"ש הכזית הוא
כשליש ביצה .ולהלכה יש להחמיר כדעת
מרן השלחן ערוך .אולם זקן או חולה שאינם
יכולים לאכול כזית מצה כשיעור חצי ביצה,
יש להקל להם לאכול כשליש ביצה )בלא
ברכה(" .עכ"ל .הרי דסבירא ליה דאיכא
פלוגתא בין מרן הש"ע לשלושת עמודי
הוראה .וכ"כ עוד בחזו"ע ברכות )עמ' רנט(
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יותר נכון להזהיר שהאוכל כזית יאכל לא
פחות מכשיעור עשרים ושבע גרם ,כדי לצאת
י"ח מרן הש"ע בסימן תפו שכזית הוא חצי
ביצה ,ואז יברך ברכה אחרונה .ולא יאכל
משיעור שמונה עשרה גרם ועד עשרים ושבע
שבכל זה לדעת הרי"ף והרמב"ם שהכזית הוא
שליש ביצה ,צריך לברך ,אבל לדעת התוס'
וסיעתם שכמותם פסק מרן הש"ע אין צריך
לברך .אלא יאכל או פחות משמונה עשרה
גרם ולא יברך ,או יאכל כשלשים גרם ויברך".
ואחהמח"ר תימה שהתעלם מהמקומות בהם
א
פסק מרן הש"ע כהרי"ף והרמב"ם והרא"ש.
וממה שכתב כאן 'יש אומרים' שהוא כחצי
ביצה ,מוכח שנתכוון רק לחוש לדבריהם
במידי דאורייתא.
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ומכאן יש להעיר במש״כ שם בשו"ת יחוה
דעת )ד"ה ונראה( כי לנו שקבלנו הוראות
מרן יש לקחת גם למרור שיעור כחצי ביצה
שהוא תשעה דרהם .עיי"ש .שהן אמת שכל
שאפשר לצאת ידי חובת כל הדעות בלי
טרחה מיוחדת יש לעשות כן אפילו במצוה
דרבנן ,וכמו שכתב שם ,אבל מאחר ודעת מרן
הש"ע מעיקר הדין כהרמב״ם והרי״ף והרא״ש
דשיעור כזית הוא שליש ביצה ,דהיינו ששה
דרהם שהוא כשמונה עשר סמ״ק ,ורק בכזית
מצה דאורייתא חשש לדעת התוס' וכמבואר,
א"כ בכזית מרור די מעיקר הדין בשיעור
שליש ביצה .ורק הרוצה להחמיר על עצמו
יאכל לכתחילה כשיעור חצי ביצה .ועוד
יבואר להלן בע"ה.

א .והלום טרם הדפסת הדברים הראני חתני המופלג בתורה וירא"ש עדיו לגדולות בעז"ה הרה"ג דוד שעיו שליט"א
שבשו"ת יביע אומר ח"ב )או"ח סי' לא אות ט( הביא דברי הש"ע שכתב בסי' תריח ס"ז וס"ח כדעת רש"י שיש לשהות כדי
אכילת ארבע ביצים ,וכתב על זה בזה"ל" ,מבואר יוצא כי לכתחילה צריך לשהות כדי אכילת ד' ביצים .אולם נראה שאין
זה אלא חומרא בעלמא ,משום שלא יבא לידי איסור כרת .ותדע ,כי גם בשיעור אכילת פרס דעת מרן לפסוק כהרמב"ם
דהיינו ג' ביצים .וכמ"ש )בסי' תריב ס"ד( בזה"ל :שיעור אכילת פרס ,י"א ד' ביצים ,וי"א ג' ביצים .ע"כ .וקי"ל הלכה כי"א
בתרא .וכ"פ מרן בסתם )בסי' שסח ס"ג( .אלא ודאי דההיא דסי' תריח לחומרא בעלמא ,וכ"כ להדיא הפר"ח )סי' תפו(".
עכ"ל ביביע אומר .וכ"כ בנו הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א בספר עין יצחק ח"ג )עמ' עה אות לג( שמאחר שדברי מרן
הש"ע נראים סותרים זל"ז ,כפי הנראה לענין יום הכפורים דחמיר טובא מרן חשש לכל השיטות ,ולכן החמיר להמתין כדי
שיעור ד' ביצים .עכ"ד .ויש להוסיף על דבריו שכן גם כוונת מרן הש"ע בענין אכילת כזית מצה בפסח ולכן רק כתב שיש
אומרים שהוא כחצי ביצה וכמבואר .וע"ע בספר תורת המועדים לבן מרן הגר"ד יוסף שליט"א ,ימים נוראים סי' יב ס"א.
והדעת נותנת לפי קו הפסיקה שהתווה לנו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ,דדעתו הרמתה לתפוס לעיקר מש"כ בשו"ת יביע אומר
דמרן הש"ע פוסק מעיקר הדין כשלושת עמודי הוראה דכזית הוא כשליש ביצה ,ורק שחושש במילי דאורייתא לדעת
רש"י ותוס' דכזית הוא כחצי ביצה ,ולכן כתב ביחוה דעת ובחזון עובדיה דדעת מרן כדעה זו .והגם שהלשון שנקט )בפרט
בחזו"ע דעביד להדיא מחלוקת בין מרן לשלושת עמודי הוראה( לא משמע כן ,הכי מסתבר טפי .ובפרט שבשו"ת יחוה
דעת )וכן בספרי ההלכה למעשה חזון עובדיה( קיצר הרבה וכמש"כ בהקדמתו לשו"ת יחוה דעת.
ובאמת שכן עולה ממש"כ בהערה שהוסיף בשנת תשנ"א לשו"ת חזון עובדיה ח"ב )ס"ס כח( שלאחר שהביא דעת התוס'
ודעת הרמב"ם ,ושהכנסת הגדולה ביו"ד )סי' סד הגה"ט אות ט( כתב שדעת רבנו תם שהכזית הוא פחות משליש ביצה
ודלא כהתוס' ,כתב בזה"ל ,גם הגאון רבי ישמעאל הכהן בעל זרע אמת בספרו שבח פסח )דיני מצה אות ח( האריך
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שיעור כזית לענין ברכה אחרונה ולענין
מ"ע דאכילת מצה
ו .אמנם לכאורה ,כל שיש לדון בשיעור
כזית אם הוא כחצי ביצה כרש"י וסיעתו או
כשליש ביצה וכהרמב"ם וסיעתו ,הוא רק
במקום שלא ידוע מהו שיעור זית בינוני,
ולפיכך צריכים הם לשער לפי היחס לביצה,
לפי שהזיתים אינן מצויות להם והביצים
מצויות .אבל היכא שהזיתים מצויות ויודעים
מהו שיעור זית בינוני ,אזלינן בתריה.
כמבואר בסוף תשובת הגאונים )סי' צה( הנ"ל
שרק משום שהביצים והפירות נמצאים בכל
מקום ובכל זמן "לכן תלו חכמים השיעור
בפירות ובביצים שהם קיימין בכל עת ואין
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משתנים .ושיעור הביצים והפירות תלו אותן
בדעתו של רואה" .ע"כ .ור"ל שהכמות שיש
בסאה או בקילוגרם וכיוצא באלו הוא דבר
שיכול להשתנות לפי הסכמת הממונים על
הציבור ,אבל פירות וביצים ניצבים וקיימים
בגודלם הקבוע בכל דור ודור ללא שינוי ולכן
תלו בהם את השיעורים) .והנה פשט לשון
הגאונים מורה דלא כהסוברים שנתקטנו
הביצים .שהרי אף אם הם ז"ל יבארו כוונת
הגאונים שאין מידת הביצים והפירות משתנה
לפי רצון בני אדם ,ולפיכך גם אם ישתנה
גודלם מצד שינויי הטבע תלו חכמים בהם
את מדידת השיעורים ,עדיין יקשה מהעולה
מדברי הגאונים להלכה דאזלינן בכל דור
לפי הרואה .ושו"ר בספר קובץ שיעורים
להגר"א וסרמן ח"ב סי' מו ,שאחר שהביא

למעניתו בזה ,והוכיח במישור שדעת הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ששיעור כזית הוא כשליש ביצה ,ובודאי דהכי נקטינן
כשלשת עמודי הוראה .וגם מרן השלחן ערוך לא נכחד ממנו דעתם ,אלא שכתב בשם יש אומרים שכזית הוא כחצי ביצה,
דהיינו להחמיר בשיעור מצה דאורייתא .ע"ש" .ובאמת שמרן עצמו בשלחן ערוך )סי' שסח ס"ג( פסק ששיעור עירוב הוא
כשיעור מזון שתי סעודות שהן י"ח גרוגרות שהן כשש ביצים .ומכיון שהגרוגרת גדולה משיעור כזית ,אם כן הכזית הוא
פחות משליש" .עכ"ל בשו"ת חזון עובדיה .הרי שהסכימה דעתו לומר שדעת מרן הש"ע לפסוק מעיקר הדין דכזית הוא
כשליש ביצה ,ורק להחמיר במילי דאורייתא אמר שהוא כחצי ביצה .ושו"ר שכ"כ גם בחזון עובדיה פסח )מוציא מצה
ס"ב עמ' סו( וז"ל ,שהרי פסק מרן בסי' תט ס"ז בסתם שהוא שיעור ג' ביצים .ובודאי שכן הוא דעת מרן .ואע"פ שבסי'
שסח ס"ג הביא דברי החולקים בשם ויש אומרים ,מ"מ בסתם פסק כהרמב"ם דהוי ג' ביצים .ומה שכתב בסי' תריח ס"ז
לשהות לחולה שיעור ד' ביצים ,היינו לחומרא בעלמא באיסור כרת .וכ"כ הפרי חדש סי' תפו .והמשנה ברורה שם כתב
בשם הגאון ר' זלמן והמטה אפרים ,שלענין הלכה ,כל שהוא בשל התורה הלך אחר המחמיר ,ובשל דבריהם הלך אחר
המיקל .ע"כ .וכן פסק בתשובת רבינו שלמה בן הרשב"ץ )סימן תפ"ד( ,שאף שהרא"ה ז"ל בפסקי פסחים סבירא ליה כדעת
הרמב"ם ,מכל מקום רש"י כתב שהוא ד' ביצים ,והרשב"א כתב בבית התערובות כהרמב"ם ,ובספר עבודת הקודש הלכות
תחומין כתב כרש"י ז"ל .וראוי לחוש להחמיר בשל תורה .עכת"ד .ועיין בבית יוסף )סימן תריב( בשם הרב המגיד שדעת
הרשב"א כהרמב"ם  .ושכן עיקר .ע"ש .ועל כן דעת מרן לפסוק כמאן דאמר ג' ביצים ואפילו להחמיר בדרבנן .עכ"ל בחזון
עובדיה .הרי דנקט בדעת מרן כהרמב"ם .וכן מצאתי במשנה אחרונה שכתב רבנו הגדול זצ"ל בספר חזון עובדיה הלכות
ברכות )עמ' נט( שיצא לאור בשנת תשס"ז ,כי מרן בש"ע )סי' תריב ס"ד וסי' שסח ס"ג( פסק כדעת הרמב"ם דשיעור
סעודה הוא שלש ביצים ,אלא שאנו חוששים לספק ברכות )לענין שיעור קביעות סעודה בפת הבאה בכסנין( ועושים
כסברת רש"י שסובר שאכילת פרס הוא שיעור של ארבע ביצים .עיי"ש .ומשנה אחרונה עיקר.

ל
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לשון תשובת הגאונים כתב" ,ומבואר שלא
כדעת האחרונים שנשתנו הביצים עכשיו
מכפי שהיה בזמן חכמי התלמוד"( .ובביצים
ובמיני הפירות ישנם גדולים וישנם קטנים
וישנם בינוניים בכל מין ומין ,ואנן אזלינן
בתר הבינוניים כמבואר במשנה כלים )פי"ז
מ"ו( .ומש"כ ששיעור הביצים והפירות תלו
אותן בדעתו של רואה ,ר"ל כפי שמשער
הרואה שהפת שלפניו יש בו שיעור גודל זית
בינונית הידועה לו .וחזינן להדיא שבין אם
נשתנו מידות גדלי הפירות מדור לדור ,ובין
אם לא נשתנו ,אין לנו ללכת אלא לפי שיעור
נפח הזית בינונית שבאותו הדור ,וכפי הנראה
לעיני הרואה ,וכדעת רבי יוסי במשנה כלים
)פי"ז מ"ו(.
וכן הוא בתשובה לרב האי גאון )תשובות
הגאונים ,שערי תשובה סי' מו( וז"ל ,וכמה
שיעורה מ"ג ביצים וחומש ביצה קמח
והגאונים ז"ל נשאלו בדבר זה איזו שיעור
מדוקדק מנהון ,והשיבו כי בודאי שיעור חלה
מ"ג ביצים וחומש ביצה וכדמפורש בשמעתא
וכו' .שבכל דור ודור היו חכמים מחדשים
מידותיהם כדמפורש בכמה מקומות .וגם
בחלה מצינו שהיו משערין מידות בכל עת.
שהרי שיגר לו בוניוס לרבי וכו' וגם רב שיער
קבא מלוגנאה לפסחא .וכן הלכתא .ונשתנו
כל אלו המידות שהן מזמן קרוב וכל שכן
מדורות הראשונים שאין יודעין מידותיהן
כלל ,ולכך תלו חכמים ז"ל השיעור בביצים
ובפירות שהן קיימין כל עת ואין משתנין.
מיהו שיעור הביצים והפירות תלו אותן
בדעתו של רואה .ע"כ .וסיום דבריו הוא
כלשון תשובת הגאונים הנזכרת לעיל.
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השינויים מצויים ,אין שינויים אלה מפסידים.
עכת"ד .וכתב עוד בקונטרס השיעורים )ס"ק
ו( בענין מש"כ הצל"ח )פסחים קטז (.והחת"ס
)או"ח סי' קכז( שהביצים נתקטנו ,שאע"פ
שגדולי הדורות מדדו בביצים שהיו לפניהם,
לא היה זה מכשול וטעות ,דכך הוא עיקר
השיעור שיהא לפי דעתו של רואה כדתנן
פי"ז דכלים .וכל זמן שלא נתברר שנתקטנו,
כדין מדדו וממילא היה שיעור אמיתי .ועוד
אפשר דגם בידוע שנתקטנו הביצים ,מ"מ
לאחר שנמסר לנו שיעור חלה בביצים ,כך
הוא הדין למדוד בביצים שבדור .עכת"ד.
ושם להלן )סד"ה ומיהו( כתב ושיעור האגודל
הוא גם כן הבינוני שבמקום הזה ובזמן הזה.
ואף שהוא מתחלף ,שיעורו לפי המקום והזמן.
ע"כ .והו"ד בספר שיעורין של תורה להגרי"י
קנייבסקי )סי' ט( עיי"ש כל דבריו.

וכן מבואר עוד בתשובות הגאונים )הרכבי
סי' רמח( וז"ל כמה שיעור גרוגרת הגסה
וגרוגרת בינונית וכן זית גדול וזית קטן
וזית בינוני ,הרי אלו שיעורין ,ואיך יהי
שיעור לשיעור )ר"ל לא יתכן ששיעור של
מידה בהלכה ,יהיה במה שהוא עצמו צריך
לשערו על ידי מדידה( .ואם תאמר במשקל,
לא פירשו רבותינו משקל ולא דקדק הקב"ה
עמנו במשקל )ר"ל לא דקדק עמנו שלפני
כל אכילה נצטרך לקחת משקל ולשקול את
הכמות במדוייק .משא"כ בנפח הוא לפי אומד
הדעת של כל אדם בשעת אכילתו( .וכל אחד
ואחד בעשותו לפי דעתו )ר"ל לפי ראייתו
שנפח פת זו נראה כנפח זית בינונית( ,הרי יצא
ידי חובתו .ואין צריך ללמוד שיעור מאחר.
דתנן ר' יהודה אומר מביא גדולה שבגדולות
וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים וחולק
את המים .אמר ר' יוסי מי מודיעני אי זו היא
גדולה שבגדולות ואי זו היא קטנה שבקטנות,
אלא הכל לפי דעתו של רואה )ר"ל והלכה
כרבי יוסי( .עכ"ל .וכ"כ עוד רב שרירא גאון
בתשובה שהובאה באוצר הגאונים למסכת
ביצה סי' א ,ובתשובת רב שרירא גאון הנד"מ
סי' נ .והביאו בשלחן המערכת ח"א )עמ' רפ(.
עיי"ש שהעתיק לשונו.

וכתב עוד בספר שיעורין של תורה שם
)ר"ס י( דענין דעתו של רואה הוא מעיקר גדר
השיעור וכך הדין ,שאע"פ שבאמת לא כיוון
את הבינוני המבוקש ,יצא בזה ידי חובה.
דאל"כ איך אמר רבי יוסי לפי דעתו של
רואה ,הא הוה ליה למימר עד שיצא הספק
מלבו כיון שיש בזה ספק דאורייתא .עכ"ד.

ז .וע"פ תשובת הגאונים )סי' צה( המוזכרת
ראשונה לעיל כתב החזו"א )או"ח לט סק"ו(
למדנו דכל מקום משער בפירות מקומו ,וכל
דור בזמנו .דאם צריך ביצה שבימי משה ופירות
של מתן תורה ,אכתי נפל שיעורא בבירא.
עכ"ל .וכן כתב עוד באגרותיו )אגרת קצד(
ששורש השיעור הוא צמח הזית ,והוא קובע
השיעור בכל זמן ובכל מקום .ואף שבצמח

והרא"י לוין בקובץ אורייתא )חלק ו( כתב
שבודאי לא הזקיקה התורה את כל מי שירצה
לדעת שיעור כזית מהו ,שיחפור בעתיקות
עד שימצא זית ששרד מימות משה רבינו.
אלא זית בינוני המצוי הוא הקובע ובו תלוי
השיעור ,ואפילו אם גודלו שונה מהזית שהיה
בזמן משה רבינו .וכלל זה הוא בכל השיעורים
התלויים בפירות שמשערים בהם לפי מקומם
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וזמנם וזהו עצם שיעורם .ע"כ .והביא את
דברי החזו"א ז"ל )או"ח לט סק"ו( דכל מקום
משער בפירות מקומו ,וכל דור בזמנו .וכתב,
וא"כ כל מה שהתפרסם כ'שיעור חזון איש'
בענין כזית ,אינו מעיקר הדין לפי החזו"א,
אלא הוא שיעור שנקט החזו"א לחומרא
מפני דעתם של הפוסקים שאמרו לשער
ביחס לביצה .וכן כתב הקהלות יעקב במכתב
שצולם בסוף ספרו של הרב קארפ שליט"א
הלכות חג בחג )על פסח( וז"ל ,ידוע שמרן
החזו"א זצ"ל היה סובר שמעיקר הדין סגי
לכזית בשיעור הנ"ל .רק שלכתחילה היה
אומר להחמיר לדאורייתא כפסק האחרונים
ז"ל .עכ"ל .ובספר ארחות רבינו )ח"ב עמ'
עה( הביא מה ששמע מפי הקהילות יעקב וז"ל
שמעיקר הדין כזית הוא כגודל זית בינוני של
היום וכן היו נוהגים בדורות הקדמונים .רק
אחר כך התחילו למדוד כזית לפי חלקי ביצה
ומזה נתעוררו החומרות של גודל הזית .ע"כ.
וכשיטה זו פסק הגאון רבי חיים מוולוז'ין
כמובא בשערי רחמים )מנהגי הגר"ח אות נא(
שנתן הגר"ח לאחר שקידש בביתו "שליש
כף מצה מבושלת ואמר שיש בזה כזית לענין
שיהא קידוש במקום סעודה והכף היתה של
מתכת בינונית" .וביאר הקה"י דס"ל שתלוי
בזית המצוי .וכן איתא שם בשערי רחמים
)מנהגי הגר"א אות קסה בהג"ה( עדות תלמידו
הג"ר יוסף מסלוצק ,שהיה הגר"ח מוולוז'ין
מיקל מאד בשיעור הכזית אף לענין מצה
בליל ראשון דפסח .וכן האבני נזר מסוכטשוב
נשאל מהו שיעור כזית לברך ברכה אחרונה,
וסימן על אצבעו עד אחרי הציפורן מעט
ואמר בשיעור זה יש כזית .ואנכי כותב
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היה שאכל ג' ענבים גדולים ופסק לו אביו
בעל הקהילות יעקב שיברך מעין ג' והסתמך
על כך שמעיקר הדין הכזית שיעורו כזית
של זמנינו .עוד סיפר הגר"ח שליט"א שהיה
בסדרי ליל פסח אצל החזו"א ,והחזו"א עצמו
היה מחלק שבע עשרה סמ"ק בערך ,ולא היה
מקפיד על שיעור גדול אף לענין מצה .ע"כ
עדות הגר"ה מרגולין.

השורות שאלתי את פי הג"ר שלמה זלמן
אויערבך זצ"ל אודות שיטה זו ,ואת הוראתו
למעשה כתבתי ,והיה נוסח זה למראה עיניו
והסכים לו .וז"ל "ראוי להדר לאכול יותר אם
אפשר לו ,אבל מי שקשה לו יכול לסמוך על
שיעור הגר"ח מוולוז'ין" .כשקרא את הנוסח
הנ"ל פעם שניה לבדיקה נוספת ,הדגיש ש"מי
שקשה לו" כוונתו שקשה לו להדר .עכ"ד.
בהזדמנות אחרת שאלתיו לענין חולה והורה ואף שבספר שיעורין של תורה להגרי"י
שיכול לסמוך על שיעור זה לכתחילה אף קנייבסקי )סי' יא ד"ה והנה לשיטת( כתב
לענין כזית דאורייתא .ע"כ מקובץ אורייתא .שרק לענין הביצה נתברר ע"פ מדידת
ובקובץ המועדים )ח"ג בענין ליל הסדר הגודלין שהתקטנה ,אבל אין לנו שום ראיה
עמ' תסה( כתב הגר"ה מרגולין שבחוה"מ שנתקטנו הזיתים .והסיק שם דבמרור שהוא
פסח תשנ"ג נכנס להגר"ח קנייבסקי יחד עם מדרבנן מי שקשה עליו אכילת כזית גדול
הרב יחיאל אברהם זילבר מח"ס בירור הלכה יכול לסמוך על הוראת הגר"ח מוולוז'ין ז"ל
ולאחר שאמר להדיא שמבקש לברר בשביל ולשער בכזית של זמננו ,שהוא לכל היותר
להדפיס ולפרסם ,שאל אם מי שחולה או כשליש ביצה של זמננו .עכ"ד .הנה מעדות
שקשה לו צריך לאכול כזית מצה בשיעור בנו הגר"ח קנייבסקי חזינן שאע"פ שבספרו
שלושים ושלושה סמ"ק או חמישים סמ"ק .כתב בעל הקה"י להקל למי שקשה לו רק
והשיבו הגר"ח שמעיקר הדין מספיק שבעה במרור דרבנן ,למעשה היקל לנשים וכו' גם
עשר סמ"ק ,שליש ביצה של זמנינו ,שבזה במצה דאורייתא בשיעור כזית של זמננו
כבר כלול הכזית לשיטת הגר"ח מוולוז'ין וזה שהוא לכל היותר כשליש ביצה דהיינו שבעה
מספיק אף לכתחילה לכזית מצה דאורייתא ,עשר סמ"ק .וכן נהג החזו"א לחלק למסובים
וכעדות הגר"ח קנייבסקי.
וכ"ש למי שקשה לו .וכך היה אביו הקה"י
משער לכתחילה את כמות המצה שהיה גם לענין ברכת מעין ג' ,בסוף ספר כזית
מחלק לנשים וכדו' .ורק לעצמו היה מחמיר השלם הביא נוסח מכתב שכתב להגר"ח
לרווחא דמילתא לקחת כפליים שלושים קנייבסקי בזה"ל" ,שמעתי מאחד מבני
ושלושה סמ"ק שהוא כשני שלישי ביצה משפחת מרן שליט"א כשגמרו השידוך נתן
של זמנינו .ומה שכתב הקה"י בלוח שיעורי לו מרן שליט"א ארבע שקדים לאכול ואח"כ
המצוות שבסוף ספר שיעורין של תורה שיעור ציוה לו לברך ברכה אחרונה ,שלכל היותר
חמישים סמ"ק ,זהו לרווחא דמילתא טפי זה שליש ביצה של זמנינו שהוא כשבע
לכלול אף את שיעורו של הצל"ח .ומעשה עשרה סמ"ק .ואם נכון שמעתי משמע שס"ל
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למרן שליט"א שלכתחילה מותר לברך ברכה שהוא כחצי ביצה ולא כמ״ד כשליש ביצה ,כי
אחרונה על שיעור כזית זמנינו ,או על כל אין מנהג שיכריע בזה ,וספק ברכות להקל.
פנים על שיעור שליש ביצה הרגיל בזמנינו .ובאמת שכבר הזהירו רבותינו האחרונים
ורציתי לדעת בבירור דעת מרן שליט"א בזה ז"ל שלא לאכול שיעור שנכנס בו למחלוקת
וכו' ".והשיבו הגר"ח בכתב ידו "נכון שעל הראשונים אם לברך ברכה אחרונה ,ומהם
שליש ביצה של זמנינו יש להקל ולברך ברכה
רבי אליעזר פאפו בחסד לאלפים )סי' רי ס"י(
אחרונה" .ע"כ.
וז"ל ,ולעולם לא יברך ברכה אחרונה עד
והנה מה שהורה הגר"ח קנייבסקי לברך שיצא הספק מלבו וכו' ,ואם הוא דבר כבד,
ברכה אחרונה על שבעה עשר סמ"ק משום משער במשקל תשעה דרהם ,ויש אומרים
דהוי שליש ביצה ,נראה דזהו ע"פ מש"כ אביו ששה דרהם ,ויש מי שאומר לא יאכל כי אם
הגרי"י קנייבסקי בשיעורין של תורה )שיעורי פחות מששה או יותר על תשעה דרהם .עכ"ל.
המצוות עמ' סה( שביצה בינונית שלנו עיי"ש .וכ"כ מרן הגר"ע יוסף בחזון עובדיה
משקלה בערך ארבעים וחמישה עד חמישים )ח"ב בענין כרפס אות ה( שלפי שיש מחלוקת
גרם .נמצא ששליש ביצה הוא לכל היותר אם כזית הוא חצי ביצה או שליש ביצה ,על כן
שבעה עשר סמ"ק .אבל להמבואר להלן )אות יש לחוש לשיטת הסוברים דהוי שליש ביצה
כז ד"ה ובפרט ,ובהערה שם( בענין שיעור ואין לאכול כרפס אלא רק פחות מששה דרהם,
הביצה בינונית שיש לחשוש לחומרא להחשיב כדי לא להיכנס למחלוקת אם צריך ברכה
הביצה כחמישים וארבעה סמ"ק ,אין לברך אחריו .וכן ראוי להחמיר בעלמא שלא יאכל
ברכה אחרונה אלא עד שיאכל שמונה עשר בין ששה דרהם לתשעה דרהם ,כדי שלא יכנס
סמ"ק ,שהוא שליש שיעור זה )והוא שיעור לספק ברכה לענין ברכה אחרונה .עכת"ד.
הכולל את הנשאר בין השינים ,כמבואר שם והניף ידו בשנית בחזון עובדיה ברכות )עמ'
להלן עיי"ש(.
רנט( שאין להכניס עצמו בספק ,אלא יאכל או
אמנם בשו"ת שבט הלוי )ח"ו סי' ס( כתב פחות משמונה עשר גרם ולא יברך או יאכל
לבי נוטה דבחצי ביצה מרװחת אפשר לברך כשלשים גרם ויברך .עיי"ש כל דבריו .ועי'
ברכה אחרונה כפשטות דברי המשנב"ר סי' במה שכתבו בזה מרן ראש הישיבה הגר"ש
כהן שליט"א וראש ישיבת כסא רחמים הגר"מ
תפו ,ובדרך חומרא עד כשני שלישים.
מאזוז שליט"א במכתביהם אלינו הנדפסים
ובספר וזאת הברכה )בבירור הלכה פרק
בסמוך לתשובה זו.
כג( כתב שמשערים כזית כדעת הגר"ח נאה
שהביצים בזמננו הן בגודל הביצים שבזמנם,
ומברכים על זה ברכה אחרונה מבלי לחשוש
לסב"ל שמא נתקטנו הביצים ,מאחר וזהו
מנהג העולם .ומאידך משערים הכזית כמ״ד

איברא דיש מקום לדון במי שלא שת לבו
לאזהרה זו ,וכבר אכל שיעור שליש ביצה
דהיינו שמונה עשר סמ"ק ,ואין בידו לאכול
עוד ולהשלים לשיעור עשרים ושבעה סמ"ק

לד

כזית

סימן ג

מחמת שאין לו או שאינו מסוגל לאכול
יותר ,אם אמנם לא יברך מטעם סב"ל .שהנה
דוקא באופן שלאחד מצדדי הספק נושא
המברך שם שמים לבטלה ,אמרינן סב"ל ולא
יברך .אבל מאחר שבמשנה מבואר להדיא
שהשיעורים נמדדים לפי גודל בינוני הנקבע
לפי דעתו של רואה ,וכן פסקו בתשובות
הגאונים ,ובשיעור שליש ביצה נכלל בודאי
שיעור כזית לפי דעתו של רואה וכפי שעיננו
הרואות את הזיתים ,הן המברך על שיעור
זה המבואר במשנה אינו נושא שם שמים
לבטלה .ואף שלרש"י שיעור כזית הוא כחצי
ביצה ,י"ל דהיינו דוקא במי שאינו יודע מהו
שיעור כזית .ועל כרחך י"ל כן ,שהלא בודאי
לא יחלוק רש"י על משנה ערוכה דהכל לפי
דעתו של רואה .ועוד ,שהנה לישב דברי רש"י
שהכזית הוא כחצי ביצה עם אשר עינינו
הרואות כי הזית בינוני הוא הרבה יותר קטן
מחצי ביצה ,וגם מצד שתמוה לומר שנחלקו
הראשונים במציאות בדבר גודלו של הזית,
אפשר מאד דהרמב"ם ורש"י מסכימים בדבר
גודלו המציאותי של הזית .ר"ל שאילו תהיה
מצה לפניהם ,יורו כאחד על אותו גודל כי
זהו שיעור כזית .ומה שאמרו שהוא כשליש
או כחצי ביצה ,אפשר מאד שהוא רק מחמת
שיש זנים שונים של תרנגולים כנודע עד
עצם היום הזה שיש זנים גדולים ויש זנים
קטנים ,וממילא גם בביצים יש גדלים שונים.
ובאתריה דהרמב"ם היה גודל הזית הבינוני
כשליש ביצה ,ואילו באתריה דבעלי התוס'
היה כחצי ביצה )וכן מוכח מטענת הצל"ח
והחת"ס שבדקו במקומם ומצאו כי השיעורים
קטנים מהשיעורים שכתב בהרמב"ם .וככל

בזמננו

הנראה שבארצות אשכנז שונים היו גדלי
התרנגולים והביצים מארצות ספרד והמזרח(.
ואף הם לא נתנו שיעורי הביצים אלא להקל
על המדידה לפי גודל הביצים בארצותיהם,
לפי שהביצים מצויים בכל בית ובכל יום
יותר מהזיתים .ולעולם אימא לך דלמעשה
כולי עלמא מודו שהרואה לפניו מאכל בנפח
שידוע לו כי הוא כנפח זית בינוני ,נידון
ככזית בין להקל ובין להחמיר ,דמה לנו
לשער במשהו אחר ,דהיינו בביצה ,ולפי חלקי
הביצה ,בשעה שהנידון עצמו דהיינו הזית,
גלוי וידוע לפנינו במלוא גודלו .ולחומרא
עכ"פ בודאי דיש לחשוש לזה) .ועי' במכתב
הגר"מ מאזוז אלינו דפשיטא ליה שאין ולא
היה הבדל בגדלי הביצים בין ארצות המזרח
לארצות אשכנז ,אלא שבארצות אשכנז לא
הכירו את הזיתים והביא ראיות לזה .ולשיטה
זו ,אילו היו זיתים בארצם ,לא היה מי שיאמר
שכזית הוא חצי ביצה(.
ובפרט שלדעת שלושת עמודי ההוראה
הרמב״ם והרי״ף והרא״ש ,ומרן הש״ע
שפסק כדבריהם ,שיעור כזית הוא כשליש
ביצה ,ורק בקיום מ"ע דאורייתא כאכילת
מצה כתב בש"ע סי' תפו להחמיר לאכול
כחצי ביצה .ובשיעור שליש ביצה יש כזית
אף לדעת הרשב"א דסבירא ליה שכזית הוא
פחות מרבע ביצה )וכבר נתבאר לעיל אות ד'
דאפשר מאד והכי מסתבר שאף דעת שלושת
עמודי הוראה והש"ע כהרשב"א שהכזית הוא
פחות מרבע ביצה( ,וכן לפי מה שכתב הגר"א
)משלי כב ,ט .והו"ד לעיל אות ד'( בשם הזוהר
שהזית פחות מגרוגרת בעשרה אחוזי גרוגרת.
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ומאחר שנפח גרוגרת הוא שליש ביצה דהיינו
שמונה עשרה סמ"ק ,כזית הוא  16.2סמ"ק
לדעה זו .וא"כ יש לברך ברכת מעין שלש
על שיעור שליש ביצה שהוא שמונה עשר
סמ"ק ,וק"ו לענין ברכת המזון כשאכל פת
בשיעור זה ואינו יכול לאכול יותר .ובאמת
שמעיקר הדין כן הוא השיעור גם לענין כזית
מצה וכזית פת בסוכה ,אלא שבזה לכתחילה
יש לאכול שיעור מחצית ביצה שהוא עשרים
ושבעה סמ"ק ,אבל אין ללמוד ממנו לענין
שלא לברך ברכה אחרונה על פחות משיעור
זה .וכן ראיתי שכתב בספר הליכות שלמה
)הל' פסח עמ' ריד ס"ק יז( להגרש"ז אויערבך
שראוי לכל אדם בריא להשתדל להחמיר
לכתחילה לב' הצדדים עד שיצא הספק
מלבו ,הן לענין אכילת מצה והן לענין חיוב
נטילת ידים וכדו' ,אבל מי שקשה לו להרבות
באכילה מברך לכתחילה ברכה אחרונה על
שיעור של  17-20סמ"ק .ע"כ .ועיי"ש עוד
שכן נהג לברך ברכה אחרונה על שיעור זה
כשנחלש בשנותיו האחרונות והתקשה לאכול
יותר .הרי שסבר דלא אמרינן בזה סב"ל .וכן
נראה עיקר) .והגם שמרן הש"ע חשש בסי'
תפו לדעת רש"י לענין אכילת כזית מצה
דאורייתא ,והביא דעתו בלשון יש אומרים
שהוא כחצי ביצה .וגם חשש הוצאת שם
שמים לבטלה הוא דאורייתא .אין לחשוש בזה
לסב"ל ,וכמו שהארכנו בתשובתנו להשגת
הגר"מ מאזוז שליט"א במכתבו עיי"ש(.

בזמננו

לה

שמצוי הדבר אצל רוב האוכלים שיעור מועט
ואינם יודעים להבחין בגבולי השיעורים שבין
זה לזה ,יברך ברכה אחרונה בשופי ולכו"ע
לא אמרינן בזה סב"ל .דהוי ספק ספיקא ,ספק
שמא אכל כשיעור עשרים ושבעה סמ"ק,
ואף אם לא אכל כשיעור זה שמא הלכה כמי
שאומרים שכזית הוא שליש ביצה דהיינו
שמונה עשרה סמ"ק .וכמו שפסק מרן הש"ע
בדין ספירת העומר )סי' תפט ס"ח( שאם
שכח לברך באחד מהימים ,בין יום ראשון בין
משאר ימים ,סופר בשאר ימים בלא ברכה,
משום סב"ל .אבל אם הוא מסופק אם דילג
יום אחד ולא ספר ,יספור בשאר ימים בברכה.
וטעם הדבר משום דהוי ספק ספיקא ,שמא לא
דילג כלל ,ואת"ל שדילג שמא הלכה כאותם
פוסקים דכל יום הוא מצוה בפני עצמה.
עיי"ש.
ועל פי המבואר במשנה ובתשובות הגאונים
יש לומר עוד ,דהזהירות שיש להיזהר
לכתחילה באכילה לענין ברכה אחרונה אינה
רק שיאכל או פחות משמונה עשר סמ"ק או
יותר מעשרים ושבעה סמ"ק ,אלא שיאכל
או פחות משיעור זית בינוני המצוי היום ,או
שימשיך לאכול עד שיגיע לשיעור עשרים
ושבעה סמ"ק ויברך ברכה אחרונה .שהרי
על פי המבואר במשנה ובתשובות הגאונים
שיעור הכזית נקבע על פי הכזית הבינוני על
פי הנראה לעין.

ולענין שיעורו של זית בינוני בזמננו ,כתב
ומ"מ נראה דמי שמסופק אם היה במה הגרי״פ באדנר בספרו כזית השלם )עמ'
שאכל שיעור עשרים ושבעה סמ"ק ,אבל  (23שהוא נפח כששה סמ"ק .וביאר דבריו
ברור לו שהיה בו שמונה עשרה סמ"ק ,וכפי שכיום רגילים במועצת הזיתים האמריקנית

לו
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לדרג את הזיתים בשבעה גדלים ,הגדול נפחו
חמשה עשר סמ"ק והקטן נפחו שלושה סמ"ק,
והבינוני הנקרא אקסטרה לארג' נפחו ששה
סמ"ק .ע"כ .וצדקו דבריו שיש לחשב באופן
זה שיעור זית בינוני ולא כמי שביקש לומר
שיש למדוד לפי האמצע לאחר חיבור שיעור
הזית הגדול ושיעור הזית הקטן ,שביחד הם
שמונה עשר סמ"ק ,והאמצע הוא הבינוני
דהיינו תשעה סמ"ק .שהנה במשנה )כלים
יז ,ו( איתא כביצה שאמרו לא גדולה ולא
קטנה אלא בינונית רבי יהודה אומר מביא
גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן
לתוך המים וחולק את המים .אמר ר' יוסי
וכי מי מודיעני איזוהי גדולה ואיזוהי קטנה
)ופירש הברטנורא שם ,כשלוקח גדולה
שבגדולות ,שמא יש יותר גדולה הימנה .וכן
קטנה שבקטנות שמא יש יותר קטנה ממנה(,
אלא הכל לפי דעתו של רואה .ע"כ .ומבואר
דבזה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי ,דלדעת רבי
יהודה שיעור כזית בזמננו הוא תשעה סמ"ק,
אבל לרבי יוסי שהלכה כמותו ,הכל לפי דעתו
של הרואה .וכיום זית בינוני אצל הרואה הוא
לכל היותר כששה סמ"ק .שאף אם נאמר
שאין לדון בזה לפי הגדלים הנדירים הידועים
אבל לאחר ההתבוננות נראה ברור דמלשון
למועצת הזיתים ,אלא לפי הבינוני שבזיתים
המשנה לא גדול ולא קטן אלא בינוני" ,זה
המצויים בשוק ומגיעים לכל אדם ,הן הוא
אגורי" )ובברכות לט .איתא הלשון "וזהו
שיעור מועט ביותר.
אגורי"( ,משמע שכאשר נניח לפנינו את כל
ח .ואף שבמשנה כלים )פי"ז מ"ח( איתא סוגי הזיתים השונים ,גדולים וקטנים גם יחד,
כזית שאמרו לא גדול ולא קטן אלא בינוני ,נמצא שהאגורי הוא הבינוני שבהם .וכן מוכח
זה אגורי .וכן הוא בתוספתא דנזיר )פ"ד ה"א( מהמשך דברי המשנה בכלים שם" ,כשעורה
וכולן מצטרפין לכזית וכו' .כיצד יעשה ,מביא שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית .זו
כוס ומביא זית אגורי ונותן לתוכו ושופע .מדברית .כעדשה שאמרו לא גדולה ולא קטנה

ע"כ .הרי שהזית הקובע הוא זית אגורי.
וביאור אגורי איתא בגמ' )ברכות לט (.אמר
רבי אבהו לא אגורי שמו אלא אברוטי שמו,
ואמרי לה סמרוסי שמו ,ולמה נקרא שמו
אגורי ,ששמנו אגור בתוכו .ופירש"י אגור
בתוכו ,מזומן לצאת ממנו .שאינו נבלע בפרי
כמשקה תפוחים ותותים ,אלא אגור כמשקה
ענבים .עכ"ל .ור"ל שע"י שלוחצים על הזית
יוצא מיד שמנו ממנו ומטפטף ,כדרך סחיטת
הענבים ,ולא כדרך סחיטת תפוחים ותותים.
ובירושלמי )ביכורים פ"א ה"ג( איתא גבי
שבעת המינין ,זית שמן ,זה אגורי .רבי אמי
בשם רבי יוחנן ,זה אווריסי .ולמה נקרא שמו
אגורי ,שהוא אוגר שמנו לתוכו ,וכל הזיתים
מאבדין שמנן .א"ר חנינא כל הזיתים הגשמים
יורדין עליהן והן פולטין את שמנן .וזה
הגשמים יורדין עליו והוא אוגר שמנו לתוכו.
ע"כ .הרי לנו להדיא דזית אגורי הוא מין
מיוחד יוצא דופן מכל סוגי הזיתים .שכולם
מושפעים לרעה מהגשם היורד עליהם ,לפי
שהוא גורם להם לפלוט את שמנם ,ואילו זה
אוגר שמנו לתוכו .ואיך נדע היום איזהו זית
אגורי שבו יש לשער כל שיעורי כזית.
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אלא בינונית .זו מצרית" .ע"כ .נמצא דזהו
אגורי שאמרו אינו אלא לתת סימן מהו הזית
הבינוני שהיה מצוי בזמנם .אבל אינו הגדרה
קובעת בשיעור הזית שנצטרך בכל דור ודור
לחפש אחר הזית שאוגר שמנו לתוכו .אלא
משערינן לפי הבינוני שבכל דור ,לפי דעת
הרואה .ושוב מצאתי בשו"ת הר צבי )או"ח א
סי' קיא( שכתב דאגורי אינו שם עצם מהזית,
כי שם עצם של הזית הזה הוא אברוטי או
סמרוסי כדאיתא בגמ' שם .ולמה נקרא שמו
אגורי ,על שם מעשיו ששמנו אגור בתוכו.
דהא קרא דזית שמן דלשיעורין נאמר ,מפרש
רש"י בפרשת כי תבוא דזית שמן פירושו זית
ששמנו אגור בתוכו .נמצא דעיקר שיעור
כזית שאמרה תורה מפורש בפסוק דהשיעור
תלוי בזית אגורי דוקא ולא בסתם זית .ויתכן
לומר דר' אבהו מתרץ דקדוק לשון המשנה
שסיימה וזהו אגורי ,דלכאורה הוא יתור לשון
שהרי כבר נאמר במשנה דכזית שאמרו לא
גדול ולא קטן אלא בינוני ,ולמה לו למימר
זהו אגורי ,ומתרץ רבי אבהו דלמה נקרא
שמו אגורי ששמנו אגור בתוכו ,דזהו פירוש
הפסוק ,שהשיעור בזית אגורי והוא בינוני,
וא"כ הרי מפורש בפסוק לשער בזית שהוא
בינוני דוקא .עכ"ד .וע"ע בערוך השלחן יו"ד
סי' פה ס"ח.
והדרינן לדידן דמעיקר הדין הוה לן למיזל
בתר שיעור זית בינוני המצוי היום ,שהוא
לכל היותר כששה סמ"ק ,דהא הכל לפי דעתו
של הרואה ,והנפק"מ ממחלוקת הראשונים
בשיעור כזית לפי שיעורי ביצה אם הוא
כשליש או כחצי ביצה ,הוא רק היכא שאין
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לז

זיתים מצויים ביניהם .ומ"מ לאחר שבש"ע
נקט לשער לפי ביצים ,יש לנו להחמיר בדבר
היכא דהשיעור לפי ביצים הוא לחומרא ,אבל
לא להקל היכא דהוא לקולא.
ולפיכך ,אף שלמעשה רבו הדעות בזמננו
מהו נפח כזית ,אם הוא שלשים ואחד סמ"ק
)להגר"מ פיינשטיין ע"פ המובא בשמו בספר
וזאת הברכה עמ'  ,(207או עשרים ותשעה
סמ"ק )להאור לציון ח"ג במבוא ענף א אות
ט( ,או עשרים ושבעה סמ"ק )חזון עובדיה
סוכות עמ' קיג( ,או שלשה עשר סמ"ק
)להגר"מ מאזוז והו"ד באור תורה ניסן תשס"ו
סי' עא שכן הוא מעיקר הדין ,ושבקונטרס זית
רענן הביא לזה ראיות רבות .ולחומרא עשרים
ותשעה סמ"ק( ,זהו כאשר משערינן הזית לפי
שיעור הביצים ולחומרא ,אבל כשהוא להקל,
הן לפי החישוב שערך לנכון מתוך המציאות
בספר כזית השלם הנ"ל ,שיעור כזית בזמננו
מעיקר הדין הוא ששה סמ"ק .ולפיכך האוכל
שיעור ששה סמ"ק ימשיך לאכול עד שיאכל
שיעור עשרים ושבעה סמ"ק ויברך ברכה
אחרונה לכו"ע )ועי' בשו"ת יביע אומר ח"י
סי' יט אות ה(.
ט .ועוד נלענ"ד נכון דלפי המבואר במשנה
ובתשובות הגאונים שיש למדוד על פי כזית
בינוני וכפי דעת הרואה ,הא דכתבו הפוסקים
לאחר זמן הרמב"ם והתוס' והרא"ש לשער
את שיעור הכזית לפי שליש ביצה או חצי
ביצה ,אינו אלא כדי להקל את המדידה לאדם
בשעה שאין זית נמצא לפניו ואינו בר הכי
שישער מתוך הזכרון ,וביצים מצויות בכל
בית .או משום שגדלים רבים לזית ,וביצה
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בינונית היתה מצויה להם בכל בית .שאל"כ
לאיזה צורך אמרו למדוד את המידה עצמה
דהיינו כזית לפי מידה אחרת של שליש או
מחצית ביצה ,כתמיהה שתמהו בתשובת
הגאונים )הרכבי סי' קכח( המובאת לעיל
)אות ו ד"ה וכן מבואר( .אבל בודאי שכשזית
בינונית שבאותו דור לפנינו ,כו"ע מודו
שאין להתעלם מהשיעור הנראה לעין בגודל
הזית ולשערו לפי גודל הביצה .שזה המקורי
והעיקרי ,וזה נועד רק לסייע בזיהוי גודל
המקור ,ואיך נתעלם מהמקור בגלל המסייע.
וכיום שנודע מהו נפח הזית הבינוני על פי
בדיקת מומחים ,וכלי מדידה מצויים מאד
בכל בית ,שהרי אפילו בבקבוק של תינוק
ניתן למדוד שיעורי נפח ,הרי הוקבע הדבר
ששיעור זית בינוני המצוי היום שהוא כששה
סמ"ק הוא שיעור כזית מעיקר הדין ,ואין
להקל לאכול שיעור זה ללא ברכה אחרונה.
ורק לחומרא חיישינן לשיעור שליש או חצי
ביצה .ולפיכך השומר נפשו מחשש הנאה
מהעולם הזה בלא ברכה ומאידך מחשש
ברכה לבטלה ,יזהר כאמור לעיל שלא לאכול
מכל מאכל אשר ייאכל אלא או פחות מששה
סמ"ק ולא יברך ברכה אחרונה ,או שיאכל
עשרים ושבעה סמ"ק ומעלה ויברך ברכה
אחרונה ללא שום חשש .וכעין זה כתב הגרי"י
קנייבסקי זצ"ל בשיעורין של תורה )פרק
שיעורי המצוות אות כד( וז"ל ,ומכל מקום
אפילו אכל פת רק כמו כזית הרגיל שבזמננו,
אסור שיהא בלא ברכת המזון ,וצריך להוסיף
לאכול עד שיהא כשיעור הנ"ל ויברך ברכת
המזון .עכ"ל) .ומש"כ כשיעור הנ"ל ,עיי"ש
שהחמיר לאכול כשני שלישי ביצה ,ואזיל
לשיטתיה דחייש לנתקטנו הביצים(.

בזמננו

י .ועפ"ז יש לישב מש"כ מרן בש"ע הלכות
פסח )סי' תפו( שיעור כזית ,יש אומרים דהוי
כחצי ביצה .ע"כ .וקשה שמאחר שהזיתים
היו מצויים במקומו ,למה לא אמר כמפורש
במשנה דשיעור כזית הוא לפי דעתו של
רואה) .ועל הרמב"ם והראשונים שעמו לא
קשה ,שהרי לא כתבו שיעור הזית ,וי"ל דהיינו
משום דפשיטא להו כמשנה זו( .אמנם הן מרן
הש"ע לא כתב לפסוק דשיעור כזית הוא
כחצי ביצה ,אלא כתב רק 'יש אומרים' דהוי
כחצי ביצה .ור"ל דמשום חומרא דאכילת
מצה דאורייתא ראוי לחשוש לכתחילה
לעולה מדברי רש"י ותוס' שהוא כחצי ביצה.
אבל בודאי דלא פליג אמתניתין ועל דברי
הגאונים בתשובותיהם דמן הדין די בשיעור
כזית בינוני על פי גודלו בכל דור ודור לפי
דעת הרואה .ולכן לא נקט בלשונו כמכריע
שיש לאכול כחצי ביצה ,אלא רק כמיידע
שיש אומרים כן .וכמבואר לעיל דמשו"ה
לא יקשה ג"כ מדוע פסק כדעת רש"י ותוס'
ולא כהרי"ף והרמב"ם והרא"ש ששיעור כזית
הוא כשליש ביצה) .אמנם יש מקומות שנקט
בלשון יש אומרים משום שמצא יחיד שאמר
כן ולא מצא חולקים ,ושם דעתו לפסוק כדעת
היחיד לדינא .ואין משם ראיה לכאן וק"ל(.
יא .ועל פי המבואר דשיעור כזית נמדד על
פי נפח זית בינוני כדעתו של רואה ,תתיישב
התמיהה שתמהו רבים בהא דאיתא בש"ע
)סי' תעה ס"א( שבליל פסח לאחר שמברך
המוציא ועל אכילת מצה יבצע מהשלימה
העליונה ומהפרוסה משתיהן ביחד ,ויאכלם
בהסיבה ביחד כזית מכל אחד ,ורק אם אינו
יכול לאכול שיעור שני זיתים ביחד ,יאכל
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של המוציא תחילה ואחר כך של אכילת מצה.
עיי"ש .ודעת לנבון נקל שלענין הלעיסה אין
נפק"מ אם לועסן בשלבים או את שתיהן
יחד ,אלא ר"ל שיש לבלוע את שתי הכזיתות
יחד .וכן אין הזמן שלועס עולה לחישוב
שיעור אכילת פרס אלא מתחילת הבליעה.

בזמננו

לט

ומ"מ משמע לכאורה מהש"ע שהמצב הרגיל
אצל רוב בני אדם הוא שיכולים לבלוע שתי
כזיתות בבת אחת ורק מי שאינו יכול לעשות
כן יאכל כזית אחת.ב וכדאיתא בגמ' כריתות
)יד (.שבית הבליעה מחזיק שני כזיתים .והלא
רוב בני אדם אינם מסוגלים לבלוע חמישים

ב .כן משמע פשט לשון הש"ע ,ולא רק שיכניס שתי הכזיתות לפיו ויבלע כזית אחת בבת אחת .שהנה טעם הדבר שהצריך
לאכול לכתחילה שתי כזיתות יחד ,הוא משום שבירך שתי ברכות על המצה השלימה ועל המצה החצויה ,המוציא ועל
אכילת מצה ,ובוצע כזית מכל אחת עבור כל אחת מברכות אלו )ועי' במש"כ בס"ד בשו"ת נזר כהן סי' כט( ,וכדי שלא
יהיה הפסק בין אחת הברכות לבין הכזית המיוחדת לאותה ברכה ,אמר שלכתחילה יאכל את שניהם יחד.
אמנם בשו"ת תרומת הדשן )סי' קלט( כתב וז"ל ,שאלה ,כזית של מצה ושל מרור ,צריך לבולעו בבת אחת או לאו .תשובה,
יראה דמצוה מן המובחר לבלוע כל הכזית כשהוא מרוסק בבת אחת .והכי מוכח ממרדכי פרק ערבי פסחים דכתב אהא
דקאמר )פסחים קטו (.כורכו בבת אחת ואוכלו ,פירוש היה נוטל כזית מצה וכזית מרור וכזית חרוסת .וא"ת היאך מחזיק
בית הבליעה כולי האי ,דהא כזית היינו חצי ביצה? וי"ל דהוא דווקא כשהמאכל שלם ,אבל כשהוא מרוסק מחזיק טפי,
וכשהוא מגיע לבית הבליעה מרוסק הוא ,ולכך מחזיק כולי האי .ע"כ .מכאן מוכח דאין לבלוע הזית של מצה מעט מעט,
דאל"כ לא הוי קשה מידי ,דשפיר יוכל להכניס כל ג' הזיתים לפיהו ולכוס אותו ביחד ולבולעו ביחד מעט מעט .אלא על
כרחך מצוה לבולעו בבת אחת להלל ,והוא הדין לדידן זית אחד של מצה או של מרור .ואע"ג דרש"י )בחולין קג :ד"ה
חלקו( פירש דאי אפשר לבלוע זית כולו כאחת ,התוס' סתרו אותו שם בהוכחות גמורות .עכ"ל תרומת הדשן .ובבית יוסף
)סי' תעה( הביא דבריו בקצרה בענין בלע מצה יצא בלע מרור לא יצא ,בזה"ל ,בתרומת הדשן )ח"א סי' קלט( דקדק מדברי
המרדכי )לח ע"ג( דמצוה מן המובחר לבלוע כל הכזית של מצה כשהוא מרוסק בבת אחת והוא הדין לכזית של מרור .ע"כ.
אבל בש"ע לא הביאו בדין בלע מצה )בסי' תעה ס"ג( ,אלא רק כתב )בסעיף א( בזה"ל ,ויברך המוציא ועל אכילת מצה,
ואחר כך יבצע מהשלימה העליונה ומהפרוסה משתיהן ביחד ,ויטבלם במלח .ויאכלם בהסיבה ביחד כזית מכל אחד .ואם
אינו יכול לאכול כשני זיתים ביחד ,יאכל של המוציא תחלה ואחר כך של אכילת מצה .ע"כ .ובמגן אברהם שם )סק"ד ועי'
סק"ח( ,לאחר שהביא מש"כ תרומת הדשן שיש לבלוע כזית מצה בבת אחת ,כתב ,משמע דסבירא ליה )לתרומת הדשן(
דדי כשבולע זית אחת בבת אחת .ומה שכתב בש"ע דיאכלם ביחד ,היינו שיכניסם לפיהו בבת אחת .ומהרי"ל כתב דיכול
לאכול מעט מעט ובלבד שלא ישהה באכילתו יותר מאכילת פרס .אבל בסעיף ו' משמע דוקא בדיעבד יצא אבל לכתחילה
צריך לאכול ביחד .עכ"ל .הרי שמבאר בדעת הש"ע שיש לבלוע כזית אחת בלבד בבת אחת ,ורק צריך להכניס לפיו את
שתי הכזיתות בבת אחת .וצ"ל דסבירא ליה שכיון שמכניס שתי הכזיתות לפה בבת אחת ,תו לא הוי הפסק בין כל אחת
משתי הברכות לאכילת הכזית של אותה ברכה .וכדעתו נקט הגרב"צ אבא שאול זצ"ל בספר אור לציון במבוא לח"ג )ענף
ב אות ו( ונקט לדינא )בפט"ו סי"ג( שלכתחילה יש להכניס לפיו כזית מהמצה השלימה וכזית מהמצה הפרוסה שניהם יחד
לפיו ,וילעסם וירסקם בפיו היטב ,ואז יבלע משיעור כזית בבת אחת ,ואחר כך יבלע השאר .ואם לעסם ביותר ובלע שניהם
יחד הרי זה משובח .ואם אינו יכול לבלוע כזית בבת אחת ,יאכלנו תוך ארבע דקות .ע"כ.
אלא שביאור זה דוחק בלשון הש"ע שכתב ויאכלם בהסיבה ביחד כזית מכל אחד .ואם אינו יכול לאכול כשני זיתים ביחד
וכו' .ויותר משמע כמבואר להלן בדעת מרן הש"ע שאין צריך לבלוע יחד אף לא כזית אחת .אלא לכתחילה יאכל שני
כזיתים בתוך כדי אכילת פרס ,לפי שאכילה בכדי אכילת פרס נידון כבליעה יחד .ואם אינו יכול לאכול שני כזיתים בזמן
קצר כזה ,יאכלם בזה אחר זה כזית ראשונה בכדי אכילת פרס ,ויאכל לאחריה את הכזית השניה בעוד כדי אכילת פרס.
וכמו שביארו רבים מחכמי ספרד והו"ד להלן.
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וארבעה סמ"ק מצה בבת אחת .ולהאמור
שהכזית שיעורו מועט אתי שפיר .ושו"ר
שכעין זה כתב באור לציון )במבוא לח"ג
ענף ב אות ו( להוכיח מכאן דשיעור כזית
הוא שיעור מועט ,וסיים שכיון שנתבאר
שכזית מצה הוא במשקל פחות מעשרים גרם
)ופעמים שבחמישה עשר או ששה עשר גרם
יש שיעור כזית ,הדבר תלוי בכמות המים
ובאופן עשיית המצה( ,שוב אין קושי לבלוע
בבת אחת ,ויש להשתדל לעשות כן .ע"כ.
)ועי' בהערה כאן במש"כ המג"א בדעת מרן
הש"ע ושכן נקט הגאון בעל אור לציון זצ"ל(.
אמנם אפשר שלאחר שכתב מרן הש"ע בסי'
תפו לחשוש לדעת רש"י ותוס' ולהחשיב
הכזית במצוות אכילת מצה לפי שיעור חצי
ביצה ,וכאן לא פירש שיש לחשב את שתי
הכזיתות באופן אחר ,מן הסתם לכך נתכוון
גם כאן שיש לבלוע שתי כזיתות שכל אחת
בשיעור כחצי ביצה ,והדרא קושיא לדוכתא.
והנה בשו"ת יחוה דעת )ח״א סי׳ יז ד״ה
ובאמת( העלה לדינא שאין צריך להיזהר
לאכול כזית מצה בבת אחת ,אלא רשאי
לכתחילה לאכול מעט מעט ובלבד שיאכל
כזית בכדי אכילת פרס .ומש״כ מרן הש״ע

בזמננו

שיבצע מהמצה השלמה העליונה ומהפרוסה
משתיהן ביחד ויאכל אותן בהיסבה ביחד כזית
מכל אחד ,אין הכוונה שממש יתן לתוך פיו
כשני זיתים בבת אחת ,אלא שיאכל מעט מעט
כדרך האוכלים ,משתיהן ,חלק מהעליונה
וחלק מהפרוסה ,כך שכל לגימה תהיה
משותפת משתיהן ,וכך יאכל אותן מעט מעט
עד שיגמור האכילה כשיעור שני זיתים .ומה
שסיים עוד בש"ע שם "ואם אינו יכול לאכול
כשני זיתים ביחד ,יאכל של המוציא תחילה
ואח"כ של אכילת מצה" ,גם כן הכוונה כשאי
אפשר לו לאכול בכל לגימה משתי המצות,
ולכן יאכל מהמצות בזו אחר זו כשיעור שני
זיתים .עכ"ל) .וכעין זה כתב בחזון עובדיה
פסח )מוציא מצה ס"ב עמ' סו( שאין צריך
להכניס שני הכזיתים לפיו בת אחת ולאוכלם,
ואף בכזית אחת אין צריך להחמיר בזה ,אלא
אוכל מעט מעט בזה אחר זה כדרך אכילה ללא
שהייה בינתיים ובלבד שלא ישהה באכילת
הכזית כדי אכילת פרס( .ואחר נשיקת עפר
כפות רגליו הקדושות קשה להלום דבריו
בלשון הש״ע שכתב "ואם אינו יכול לאכול
כשני זיתים ביחד" ,הלא יכול להכניס לפיו
מעט מהעליונה ומעט מהתחתונה ולהמשיך
על זה הדרך עד שיסיים כשני זיתים.

ומה שהעיר המגן אברהם מהא דאיתא בסעיף ו׳ אכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית ,יצא ,ובלבד שלא ישהא בין אכילה
לחברתה יותר מכדי אכילת פרס .ומשמע שאם לא אכל כזית בבת אחת יצא רק בדיעבד ,יש לומר דהיינו משום שלא לעס
ובלע ברציפות .אלא אכל חצי כזית ,דהיינו שלעסו ובלעו ,והפסיק מלאכול איזה זמן ,וחזר ואכל חצי כזית .שבזה ,הגם
שיצא ידי חובה לפי שבס״ה אכל כזית בכדי אכילת פרס ,ושיעור זה הוי יחידת זמן אחת ,מ״מ אינו לכתחילה כיון שהפסיק
במציאות בין חצי לחצי .ולעולם אימא לך שאם אכל כזית ברציפות בכדי אכילת פרס ,הרי זה יצא ידי חובה לכתחילה
בדיוק כמי שבלע כזית בבת אחת .ועי' בספר עריכת שולחן )ח"ו עמ' קז ס"כ(.
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יב .איברא דיש לבאר דברי הש"ע על פי
דרך מרן בעל היחוה דעת ,דמש"כ 'אם אינו
יכול שיעור שני זיתים יחד' ,ר"ל שאינו יכול
לסיים את שני הזיתים בכדי אכילת פרס.
וע"ז קאמר שיאכלם בזה אחר זה ,דהיינו
כזית אחת בכדי אכילת פרס ,וכזית שניה
בעוד שיעור דכדי אכילת פרס .והוא מסתבר
בטעמו ,שהלא כדי אכילת פרס הוא יחידת
זמן אחת לענין אכילה ,כענין תוך כדי דיבור
שהוא יחידת זמן אחת לענין דיבור ,וכענין ד'
אמות שהוא יחידת מקום להיחשב כל שטח
הד' אמות כנקודת מקום אחד לענין קביעות
מקום תפילה ולענין הליכה בגילוי ראש ולכל
ענין אחר .וכך גם אכילה בכדי אכילת פרס
מחשיבה את הנאכל בתחילת זמן זה ואת
הנאכל בסוף זמן זה כאילו נאכלו ונבלעו
כאחד .כדאיתא בענין חיוב כרת באכילה
ביום הכיפורים שאם אכל חצי שיעור וחזר
ואכל חצי שיעור ,אם יש מתחילת אכילה
ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת
פרס ,מצטרפין ,וכמש"פ מרן הש"ע בסי'
תריב ס"ג )ועי' חולין קג :ברש"י ותוס' ד"ה
חלקו .ודו"ק( .וא"כ איזה ענין יש בזה שיבלע
שתי כזיתות מצה כאחת ,אלא ע"כ ר"ל
שיאכל שתי הכזיתות בכדי אכילת פרס שהוא
נחשב כאילו אכלם ובלעם כאחד ,כדי שלא
יהיה הפסק בין שתי הברכות דהמוציא ועל
אכילת מצה לשתי האכילות .ואם אינו יכול
לאוכלם בכדי אכילת פרס ,יאכל כזית בכדי
אכילת פרס ועוד כזית בכדי אכילת פרס.
ולעולם יאכלם כדרך האוכלים .וכן נראה
עיקר להלכה) .ועי' בספר שיעורין של תורה
)סי' ח אות ט( שהחת"ס הקשה על שיעור
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מא

הצל"ח ,הלא אין בית הבליעה מחזיק יותר
מביצה כמבואר ביומא )פ ,(.ואם הביצים בזמן
חז"ל היו כפולים משלנו ,איך יתכן שבית
הבליעה יחזיק כשיעור זה ,וכתב לישב בשם
החזו"א שהביצה נאכלת מרוסקת ,וההבלעה
נמשכת ,ונחשבת אוכל הנאכל בפעם אחת
כיון שנעשה בלי הפסק .עיי"ש .והוא דוחק
גדול בלשון הגמ' "אין בית הבליעה מחזיק
יותר מביצת תרנגולת"(.
וכדברים האלה להלכה ולמעשה כתבו
המהרי"ל )והו"ד במג"א סי' תפה סק"ד(
שיכול לאכול הכזית מעט מעט ובלבד שלא
ישהה באכילתו בכדי אכילת פרס .וכן העלה
האליה רבה )סי' תעה סק"ב( והעיד שכן
נוהגים .וכ"כ הרב בעל זרע אמת בספר שבח
פסח )דף ו ע"ב( שאין לאנוס את עצמו להיות
גרגרן לבלוע הכזית מצה בבת אחת ,אלא
רק לא ישהה באכילתו יותר משיעור אכילת
פרס ,ואף לכתחילה שפיר דמי לעשות כן,
ושכן דעת הש"ע והרמ"א .עיי"ש .ובספר
חוט שני )פסח פי"ז ס"ק כא( כתב בשם
הגר"נ קרליץ שאם בליעת כזית מצה דורש
טורח והתאמצות יתירה ,אין לבולעו יחד,
לפי שיש לאכול המצה כדרך אכילה ואין
זו דרך אכילה .וכ"כ בספר הליכות שלמה
)פסח פ"ט דבר הלכה אות פג( להגרש"ז
אוירבאך שאם אוכל את המצה בחיפזון בלתי
רגיל כדי לבלוע כזית בשיעור אכילת פרס,
אין זו דרך אכילה .ולכן הדרך הראויה היא
שיאכל ברציפות ובמהירות הרגילה .וכ"כ
בספר חזון עובדיה פסח )מוציא מצה עמ' סז(
שיש הדוחקים עצמם לבלוע הכזית כשהוא

מב
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מרוסק בבת אחת ועל ידי כך שמחת החג
נעדרת מהם ,ובאמת שאין מקום לחומרא זו,
אלא אף לכתחילה אוכל כדרך האוכלים מעט
מעט ללא שהיות .ולאפוקי ממה שהחמיר
לכתחילה המגן אברהם שיש לבלוע הכזית
כשהוא מרוסק בבת אחת ,ונמשכו אחריו
ג
כמה אחרונים ,ומכללם הרב בן איש חי,
וכדרכו בקודש להחמיר .והביא כמה פוסקים
שכתבו שיש לאכול כדרך האוכלים ,ומהם
הרב שבח פסח )דף ו ע"ב( ,והרב שלחן גבוה
)סי' תעה ס"ק מז( והגאון מפאלצק בספר
מגן האלף .ושכן נהג החזון איש וכמו שכתב
בספר תשובות והנהגות לחזון איש )סי' קכג(.
עיי"ש כל דבריו .וכן עיקר .רק שלכתחילה
יש לסיים בליעת שתי הכזיתות בכדי אכילת
פרס ,דהיינו ארבע דקות ולכל היותר שבע
וחצי דקות .ואם אינו יכול ,יסיים בליעת כל
כזית בכדי אכילת פרס .אמנם יאכל וילעס
כדרך האוכלים ,והמבקש להחמיר ולועס
ובולע בחופזה ,גורע .לפי שיש לאכול המצה
ד
כדרך האוכלים ,וכמבואר.
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וזקן וחולה וה"ה כל אשה שקשה לה לאכול
השיעורים הנ"ל ,די שיאכלו שמונה עשר
סמ"ק בלבד ,כדעת שלושת עמודי הוראה
וכעיקר הדין לדעת מרן הש"ע ,ויצאו בזה ידי
חובת המצות עשה דאורייתא.
ומכל הני טעמי תריצי ,הדבר ברור שאין
למורה הוראה להורות לציבור לבלוע כזית
בבת אחת .והמבקש להחמיר עד כדי כך,
יחמיר לעצמו) .וכבר ביארנו בשו"ת נזר כהן
ח"א חאו"ח סי' כט ,כי אכילת שתי כזיתות
בעת ברכת המוציא ועל אכילת מצה הוא רק
למי שאוכל ממצה העליונה והמצה החצויה
שבשלושת המצות שמברך עליהן ,אבל
מי שאוכל מהמצות שבצד מחמת שאין די
במצות שמברכים עליהם כדי לתת לכולם ,די
לו בכזית אחת בלבד לכתחילה ,ואין באכילתו
שתי כזיתות ממצות אחרות שום ענין ואפילו
לא הידור או חומרא .ועי' באור לציון ח"ג
במבוא ענף ג אות יח(.

ג .הנה בבן איש חי )פרשת צו אות לד( כתב ,ויבצע מהעליונה והפרוסה כזית מזו וכזית מזו ,וכל כזית הוא תשעה דרהם,
ויטבלם במלח שלש פעמים ,ויאכלם בהסיבה .ויכניס שתי כזיתות אלו בפיו ביחד ,כדי שיאכל משניהם בבת אחת .ואם יש
לו אונס שאינו יכול לעשות כן וירצה לפרר כל כזית פרורין קטנים להכניסם בפיו ,אז יכניס פרורי כזית השלמה תחילה
וכנזכר באחרונים .עכ"ל .וממה שכתב כדי שיאכל 'משניהם' ולא אמר כדי שיאכל 'שניהם' ,משמע שאינו ר"ל שיבלע
את שניהם יחד ,אלא בכל בליעה שבולע יהיה משניהם .אמנם יש להבין המשך דבריו במש"כ שאם אינו יכול לעשות כן
וירצה לפורר וכו' ,שאם יש ענין לאכול משניהם אפילו בחלקים משניהם ,למה לא יפורר משניהם ויאכל .וקצת משמע
מזה דברישא מצריך לבלוע שניהם כאחד .אי נמי יש לומר דלכתחילה קאמר שיאכל את שניהם בכדי אכילת פרס ,ואם
אינו יכול מחמת שהוא זקן או חולה עד כדי שצריך לפוררם תחילה ואינו יכול ללעוס שתי כזיתות ולסיים בליעתם בכדי
אכילת פרס ,יפורר כזית מהמצה השלימה העליונה ויאכלו בכדי אכילת פרס ,ואח"כ יפורר כזית מהמצה החצויה ויאכלנה
בכדי אכילת פרס .ואם לזה כוונתו ,הרי אף הוא ז"ל סבירא ליה כדכתיבנא.
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ובעת אכילת הכורך והאפיקומן ,די שיאכל
שיעור שליש ביצה )דהיינו שמונה עשר
סמ"ק( ,שהוא כזית על פי עיקר הדין ,ובודאי
שיש בו שיעור כזית בינוני של זמננו .שהרי
כבר יצא י"ח אכילת מצה דאורייתא .ורק אם
הוא אדם שריבוי האכילה אינו מעמיס עליו
ואינו מפריע לו כלל ,ורוצה להיות מהמהדרין
מן המהדרין ,יאכל שיעור עשרים ושבעה גרם
בכל אחד מהם .וכשאוכל שיעור כזית האמור,
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אין צריך להתאמץ להדר להוסיף כזית בעת
אכילת האפיקומן ,שתהא האחת כנגד קרבן
פסח והשניה כנגד כזית מצה הנאכלת עמו,
שהרי לפי גודל הזית בינוני המצוי היום,
שהוא כששה סמ"ק ,נמצא הוא כבר אוכל
שתי כזיתות באפיקומן .ורק אם ירצה להדר
עוד יותר ,יאכל כשני שלישי ביצה וכשיטת
הרמב"ם ,ותו לא .ובכל האמור אין צריך
להוסיף מעט יותר משום הפירורים הנשארים
בין השינים ,כמבואר להלן אות כ"ז.

ד .ונראה שאף המבקש להחמיר לנהוג כפשט לשון הש"ע לאוכלם דהיינו לבולעם כאחד ,די לו דלכתחילה ילעס שיעור
שתי כזיתות בינוניות של זמננו ,דהיינו שתיהן יחד בשיעור שנים עשר סמ"ק )וא"צ להוסיף משום הנשאר בין השינים,
דהלא די בכזית אחת והנשאר מהשני משלים למחוייב מעיקר הדין ממה נפשך( ,ויבלעם יחד ,ואח"כ ישלים לשיעור שתי
כזיתות אליבא דרש"י .ר"ל ,לאחר שמברך המוציא ועל אכילת מצה ,יבצע כחצי ביצה )עשרים ושבעה סמ"ק( מהמצה
העליונה השלימה ,וכחצי ביצה מהאמצעית החצויה ,ויכניס לפיו שיעור זית בינונית של זמננו לפי טביעת עינו מכל אחד
מהם )דהיינו כששה סמ"ק מהעליונה וששה מהאמצעית( ,וביחד הם כשתי זיתים בינוניות של זמננו ,וילעסם משך זמן
כרצונו ,ויבלעם בבת אחת .והשאר יאכל בשלבים להשלים שיעור החמישים וארבע סמ"ק )שהם שתי כזיתות לרש"י(,
בתוך כדי אכילת פרס .ועכ"פ יקפיד לאכול לכל הפחות כל אחד משיעורי העשרים ושבעה סמ"ק בתוך זמן אכילת פרס.
ובאופן זה יצא לכו"ע ידי חובת מ"ע דאורייתא ,וגם קיים את הלכתחילה שכתב מרן בש"ע לאכול ביחד כזית מכל אחד,
אף אם נבאר ד'ביחד' היינו כפשוטו ממש לבולעם יחד .לפי שמעיקר הדין כזית נקבע לפי הרואה ,והרי בלע מצה בשיעור
כשני זיתים כאלה .אמנם לענ"ד ברור שאין צריך לחוש לכל זה וכמבואר.
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אחרונים להחמיר באכילת כזית מצה ועוד.
ובאמת שהדבר תמוה לומר שמאז הש"ע
נתקטן משהו בעולם הטבע במחצית ,ואפילו
מזמן הרמב"ם .וגם כמה ממצאים בעולם
מוכיחים שלא נתקטנו .ולפיכך בתחילה סבור
הייתי לומר שהביצים באתריה דהצל"ח היו
קטנות ,לפי שהתרנגולות המצויות במקומו
היו מזן קטן כאותם אפרוחים הנרכשים היום
בחנויות לממכר בעלי חיים לגידול בבתים,
וברבים מהם מתברר בבגרותם כי הם מזן קטן
וביציהם קטנות וכפי שראינו בעינינו בכמה
מקומות ,ומשו"ה העלה בירורו שינוי גדול
ממש"כ הרמב"ם.

יג .פש גבן לברורי אם יש לחשוש שמא
התקטנו הביצים ושאר שיעורים וכדעת
כמה פוסקים .הנה בצל"ח פסחים )קטז(.
כתב שעשה כלי לשיעור חלה על פי חשבון
הגודלים שכתב הרמ"א ביו"ד )סי' שכד
ס"א( "מידה שיש בה ז' אצבעות פחות ב'
תשיעיות אצבע מעוקבים ,הוא העומר שיעור
חלה" ,ומצא שכלי זה החזיק מים היוצאים
מפ"ו ביצים ,בעוד ששיעור חלה הוא כלי
המחזיק מים היוצאים ממ"ג ביצים וחומש.
ומתוך כך הסיק הצל"ח שהביצים נתקטנו
ועמדו על חציין ,ולכן העלה דלכזית מצה יש אמנם בספר שיעורי תורה )שער ג אות א(
לקחת כביצה שלימה .וסיים שלא בא להקל כתב שהג"ר אלעזר פלקלס תלמיד הצל"ח
אלא רק להחמיר.ה וע"פ דבריו נקטו כמה העיד בספרו תשובה מאהבה )יו"ד סי' שנד(

ה .וז"ל הצל"ח )פסחים קטז ,(:והואיל וחביבה מצווה בשעתה ובלילה זה של ליל הסדר צריכים לאכול כזית מצה וכן
כזית מרור ולשתות מן ארבע כוסות רביעית של תורה ,צריך אני לברר שיעור הכזית ושיעור הרביעית .מה שעולה לדעתי
שנתברר לי במופת ,שהוא לא כדברי השלחן ערוך .כי באמת מבואר בשלחן ערוך סימן תפ"ו ששיעור כזית הוא חצי ביצה.
ואמנם לפי שנתברר לי על פי מדידה של הביצים המצויות עתה בימינו ,הנה הביצה שלימה שבזמנינו היא רק חצי ביצה
מביצים שבהם שיעורי התורה .והמופת הזה ,כי שיעור חלה הוא מ"ג ביצים וחומש .והתויו"ט מדד שהוא פינט )כשני
ליטר( מידה ישנה שמצאתי כאן בבואי לפראג .ואני מדדתי ומצאתי שהוא פחות מפינט ,ושוב עשיתי כלי המחזיק שבעה
אגודלים פחות ב' תשיעיות באורך ורוחב ורום מרובע שהוא שיעור חלה המפורש בשלחן ערוך יו"ד סימן שכ"ד ,והוא
על פי חשבון של שיעור מקווה ,והכלי הזה מחזיק מעט יותר משמונה זיידלך שהוא שני פינט .ואם כן שני שיעורי חלה
מכחישים זה את זה ,ושניהם הלכה למשה מסיני ,כי שיעור מ"ג ביצים וחומש הוא הלכה למשה מסיני ,וכן שיעור מקווה
הוא הלכה למשה מסיני .ועל כורחך שנשתנה בזמנינו .או שהאגודלים נתגדלו והמה גדולים יותר מהאגודלים שהיו
בימי התנאים ,או שהביצים נתקטנו והמה בזמנינו קטנות ממה שהיו בימי התנאים .וידוע שהדורות הולכים ומתמעטים
ואי אפשר שהאגודל שלנו גדול יותר מהאגודלים שהיו בימי חכמי הש"ס .ועל כרחך הביצים בזמנינו נתמעטו .ולכן אני
מזהיר שעל פינט יקח החלה בלי ברכה .כי לא באתי להקל על שיעורא של התויו"ט ,אבל ברכה לא יברכו עד שיהיה שני
פינט קמח מחוקים ומעט יותר .וכיון שנתברר שהביצים שלנו נתקטנו על מחציתם ,אם כן שיעור זית שהוא חצי ביצה,
הוא כביצה שלנו .וכזה אשער באכילת מצה ומרור בכל שיעורי התורה .ושיעור רביעית של תורה על פי מדה זו הוא יותר
מרובע זיידל של הזיידל הישן שמצאתי פה ק"ק פראג .ובזיידל יש ג' רביעית ומחצה מרביעית של תורה לערך ,ופורתא
לא דייקינן לחומרא .עכ"ל הצל"ח.
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בזמננו

מה

שרבו בעל הצל"ח ארוך בדורו היה ,ואין
ללמוד מאבריו )ר"ל שהגודלין שבהם מדד
הכלי היו גדולים ולא בינונים( .ואמר כן בפני
רבו ,ונענע לו בראשו ושתק .ולעולם אם
נמדוד בגודל בינוני ,יחזיק הכלי מ"ג ביצים
וחומש ולא נתקטנו הביצים כלל .עכ"ד.
ואחהמ"ר הדבר תמוה לומר שהגאון בעל
הצל"ח ונודע ביהודה שמו טעה בדבר פשוט
שיש למדוד לפי גודל בינוני .ומה שנענע
בראשו ושתק אפשר שבענוותנותו כי רבה לא
ואף שאינו ראיה גמורה ,זכר לדבר מצינו
העירו והוכיחו שאיך סבור הוא שטעה בכך
בענין האינץ' האנגלי ,שבתחילה היה נהוג
למדוד בגודל עצמו.
למודדו לפי רוחב האגודל בבסיס הציפורן
ושו"ר שבחתם סופר )או"ח סי' קכז( כתב של אדם בינוני ,מאז שמלך סקוטלנד הגדירו
שבדק בגודל בינוני ומצא כדברי הצל"ח .כך בשנת  1150לסה"נ .ובמרוצת מאות
אלא שתמה ע"ז בשאלות גדולות מכמה השנים שחלפו השתנה אופן מדידת האינץ'
צדדים ,ומהם שאם ביצה שבזמננו הוא גודל לפי שלשה גרגרי שעורה המונחים לאורכם
הזית האמיתי ,א"כ הלל שהיה כורך פסח זה לצד זה ,או לפי שנים עשר גרגרי פרג,
מצה ומרור ואוכלם כאחד היה כורך כשיעור שהם  2.54סנטימטר ,וכך הוא נמדד כיום.
ג' ביצים ואוכל ובולע כאחד ,והלא שיעור זה והוא שיעור הקרוב מאד לשיעור האמור בענין
אין בית הבליעה בעולם מחזיק בשום אופן רוחבו המרבי של האגודל .והנה ,העת שמדדו
אפילו מרוסק .וכתב כסברא האמורה לעיל את שיעור האינץ' לפי רוחב האגודל בבסיס
שאולי במקום חז"ל ואפשר גם במקומות הציפורן ,היא בדיוק העת שחי הרמב"ם .ואף
הרי"ף והרמב"ם וכל חכמי ספרדים היה להם שבמקומו מן הסתם לא השתמשו במונח
מין תרנגולים אחרים .ולבסוף הסיק שהביצים אינץ' ,מכל מקום חזינן שבמדידת שיעור
לא נשתנו ,ואם נשתנו הרי שינוים נעשה רוחב אגודל היה נהוג בזמנו למדוד לפי רוחב
במקביל לשינוי כל העולם .והו"ד בשיעורי בסיס הציפורן ,וסדנא דארעא חד הוא .ובזמנו
תורה שם )שער ג אות א( עיי"ש ובשו"ת יחוה של הצל"ח כבר היה נהוג בכל המקומות
דעת ח"ד )סי' נה ד"ה והנה( .והדרינן לדידן למדוד את האגודל במקום הרחב ביותר ,וכפי
דמסתבר שביצי תרנגולות מקומם של הצל"ח שעברו למדוד כן את האינץ' .ואפשר דמשום
והחת"ס היו קטנות.
הכי פשיטא ליה להצל"ח למדוד על פי המקום
ועוד אפשר והכי מסתבר שהשינוי שמצא הרחב ,בסוברו שכך היה תמיד .אלא שלא לזה
הצל"ח נגרם בגלל השינוי בשיעור האגודל ,היתה כוונת הרמב"ם ,וממילא ניתרצה מאליה
אבל אינו שינוי שנשתנה גודלו של האגודל
וכאחד מצדדי הספק שכתב הצל"ח )עי' לשונו
כאן בהערה( ,אלא שינוי באופן המדידה.
שהרמב"ם ושאר ראשונים מדדו את האגודל
בראשו או ליד בסיס הציפורן ,ששיעורם 1.9-
 2.0ס"מ ,וכנהוג בקהילות ספרד שעל פיה
נקט הגר"ח נאה לדינא ,ואילו הצל"ח מדד
את האגודל במקום הרחב ביותר ,ששיעורו
כ 2.4ס"מ ,וכשיטת רבים מחכמי אשכנז.
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קושיית הצל"ח ,ואין צריך להסיק כמסקנתו
שנתקטנו השיעורים .ואפשר מאד שאם היתה
ידיעה זו לפניו ,לא היה מחדש את חידושו.
עכ"פ בין כך ובין כך הדבר ברור לענ"ד שלא
נתקטנו שיעורי הביצים והפירות ,ומה גם
שבתשובת הגאונים מבואר ע"פ המשנה כלים
)פי"ז מ"ו( שיש למדוד לפי שיעור הבינוני
שבכל דור ודור ומאי נפק"מ אם נתקטנו )ועי'
במש"כ בזה לעיל אות ו' ובדברי החזו"א
המובאים לעיל אות ז'( ,ואין לחוש לזה כלל.
ומהמבואר בתשובות הגאונים יש להעיר
על מש"כ הרש"ל בים של שלמה )חולין
פ"ג סי' פח( וז"ל ,והנה בודאי ענבה הוא
כפשוטו וכו' ואין זו תימה שפירש של שבעת
המינים שנשתבחה בהם א"י שהיו משונים
בגודלם לפי הטבע של עכשיו ,שהרי קבלה
בידינו מבעלי התוס' שזית הוא שיעור חצי
ביצה תרנגולת ,אע"פ שאין עתה בנמצא
שיהא זית דומה לחצי ביצה כלל וכלל לא,
אלא שנשתנו .ע"כ .והלא אף שהיו פירות
ארץ ישראל משונים בגודלם לא אזלינן בתר
הכי .ומש"כ התוס' שהזית הוא חצי ביצה י"ל
שהביצים שלפניהם היו מזן תרנגולות קטנות
כמש"כ החת"ס ,או שלא הכירו את הזיתים
כמש"כ הגר"מ מאזוז במכתבו אלינו עיי"ש.
ומ"מ למעשה אין לומר שהתקטנו השיעורים,
ורק במידי דאורייתא חיישינן למש"כ התוס'
וסיעתם דכזית הוא חצי ביצה.
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וכן העלה בשו"ת חזון עובדיה ח"א )סי'
כח בהערה עמ' תקיח( שאין לחוש לדעת
האומרים שהתקטנו השיעורים .ושם הביא
מש"כ הגרא"ח נאה שהעיקר כמנהג גדולי
הספרדים שנהגו במשך כל הדורות כדברי
השלחן ערוך המיוסדים על פי דעת הרמב"ם,
ושמעולם לא חל שינוי במשקל הדרהם ,וגם
חכמי אשכנז שנהגו בחו"ל לחוש לדברי
הצל"ח עזבו עם עלותם ארצה את מנהגם
שבחו"ל ,כי ידעו את האמת ששורש מנהג
השיעורים בירושלים ובארץ ישראל הוא ע"פ
דברי הש"ע והרמב"ם ,וכפי קבלתם אשר
החזיקו בה כל גאוני ירושלים ארזי הלבנון
מזמן מרן והשל"ה עד היום .עכת"ד .וקילסו
מרן בעל חזון עובדיה במילים ,שפתים ישק
משיב דברים נכוחים .וכן המנהג פשוט ,פוק
חזי מאי עמא דבר .ואף בשו"ת שבט הלוי ח"ו
)סי' ס אות א( כתב דכבר ידוע בין הפוסקים
בכמה דוכתי דלא נתקטנו השיעורים עײן
או״ח סי׳ תנ״ו בטור ושו״ע דדי במ"ג ביצים
לענין שיעור חלה ,וכן הוא לפי חשבון
הדרהמים שנתבאר שם ,וכן הוא במג״א ופמ״ג
והפוסקים או'׳ח סי׳ רי דשיעור רביעית ביצה
ומחצה להלכה למעשה ,וזה פשטות השו׳׳ע
כאן סי׳ תפו דדי עכ״פ בחצי ביצה .ואין לומר
בשום אופן שמימות סתימת השו״ע עד היום
נתקטנו הביצים שזה דבר שהחוש והדעת
מכחיש .וע"כ שכל גדולי הפוסקים והשו״ע
לא נחתי לזה .עיי"ש כל דבריו )וע"ע בפתח
הדביר קונטרס כסא דחיי סי' קצ דף רג ע"א(.
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סימן ה
אם נפח המאכל נקבע כפי שהוא או שיש
למעכו תחילה מאויריו
יד .אחרי הודיענו ה' כל זאת ,הבא נבוא
לנידון השאלה אם המדידה נעשית לפי נפח
המאכל כפי שהוא ,כגון עוגה ספוגית הנקראת
עוגת טורט ,או שמא יש למעכו תחילה להסיר
את חללי האוויר שבתוכו.
והנה הגר"ח נאה בספר שיעורי תורה )עמ'
קפב( העלה שאין מצטרפין לשיעור אכילה
אלא חללים שאינם נראים כלל לעין אלא
במיקרוסקופ בלבד ,והם נקבים טבעיים
המצויים בחי ובצומח .אבל חללים הנראים
לעין יש למעך .שאם לא כן יקשה כיצד יתכן
לצרף חללים קטנים ,והרי חללים גדולים
לכו"ע אין לצרף ,ומי מודיעני מה כן לצרף
ומה לא .וכתב שכאשר ממעכים בדוחק
עצום ,עולה משקל הפת כמו המים ,וממילא
אפשר להשתמש גם במשקל המים כדי לדעת
מהו כזית .עכת"ד .ומכאן ואילך נהג הגר"ח
נאה לציין כזית במשקל ולא בנפח כפי שנהג
מקודם ,ובעקבותיו פשט הדבר אצל רבים
לכתוב בענין אכילת כזית מצה שיש לאכול
שלשים גרם ,שהוא שיעור כזית לערך על פי
נפח המים.
ואחהמ"ר לא כן אנכי עמדי ,שהנה במשנה
עוקצין )פ"ב מ"ח( איתא עלי בצלים ובני
בצלים ,אם יש בהן ריר ,משתערין בכמות
שהן .אם יש בהן חלל ,ממעך את חללן .פת
ספוגנית ,משתערת בכמות שהיא .אם יש בה
חלל ,ממעך את חללה .בשר העגל שנתפח,
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מז

ובשר זקנה שנתמעט ,משתערין בכמות שהן.
ע"כ .ופשט לשון המשנה בענין פת ספוגנית
משמע שמחלק בין חללי הספוג הנעשים בפת
ספוגנית מעצם תפיחתה ,שהם נחשבים כפת
עצמה ,לבין חלל ממשי שהוא כמין בועת
אוויר הגדולה וניכרת בבירור שאינה כשאר
האוירים הדקים שבספוג הפת ,שחלל זה אינו
מצטרף ,ויש למעכו.
וכן מוכח ממש"כ הרמב"ם בפירוש המשניות
שם בענין עלי בצלים ובעיקר בענין פת
ספוגנית ,שרק חלל שהוא ריק ממש אינו
מצטרף ויש למעכו .וז"ל )בתרגום הרב
קאפח שהיה בקי בשפה הערבית שבה כתב
הרמב"ם את פירושו ,וכעין זה הוא בתרגום
הישן לסדר טהרות ,שככל הנראה תרגמו
הרב נתנאל בן אלמלי(" ,צורת עלי הבצלים
ידועה שהם חלולים כעין קנים ובתוכן רירית
הנדבקת ביד ,וכן בצל שבא במגע עם המים
וצמח ,ואינו מחובר בקרקע ,כפי שידוע
יוצאין ממנו עלין ירוקין כמו עלי הבצלים,
וגם בתוכן יש רירית ,ואותו הדבר הצומח
נקרא בני בצלים אמר שאם היה ריר בתוך
אותן החללים הרי אלו משתערין כמות שהן
עם חללן להשלים שעור כביצה ,ואם היו
ריקים בלי ריר מתמעכין ביד עד שיתהדקו
ויסור נפחן ואחר כך משתערין בכביצה .וכן
לחם שחלקיו מחולחלין כמו ספוג והוא פת
סופגניות ,משערין אותו כמות שהוא אלא אם
כן היה שם בתוכו חלל ,שממעכין אותו ביד".
ע"כ .והרי ספוג יש בו חללים הניכרים לעין
ומשנה ערוכה היא שהם מצטרפים לכשיעור.
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ומעתה תמוהה קושיית הגר"ח נאה כיצד
יתכן לצרף חללים קטנים והרי חללים גדולים
לכו"ע אין לצרף ומי מודיעני מה כן לצרף
ומה לא ,ופירש שמשנה זו איירי דוקא בנקבים
הקטנים יותר מהנקבים שבקליפת הביצה.
עיי"ש .שהרי דברי המשנה והרמב"ם ברורים
בזה .וכ"כ המשנב"ר בסי' תפו )ס"ק ג( שמצה
רכה העשויה כספוג אין צריך למעכה אלא
משתערת כמות שהיא .וכ"פ החזו"א )עוקצין
סי' ג ס"ק ה וס"ק ז( שממשנה זו יש ללמוד
לכל דיני התורה שמשערים את הפת כפי
שהיא מבלי למעכה .וכדברים האלה העיד
הגרי"פ באדנר בספרו כזית השלם )ר"פ א
בהערה( ששמע מהגרי"ש אלישיב זצ"ל
שמיני עוגות העשויות כספוג על ידי אפייתן,
אין צריך למעכן .ורק חורים גדולים שאינם
מעצם חלק הספוג יש למעכן .ושכן שמע
בשם הגר"מ פיינשטיין זצ"ל .עיי"ש .וכן
עיקר.
ובקובץאורייתא)חלק ו( הביא הרא"י לוין
את דבריו של הגר"י מרצבך בעלה יונה )עמ'
קמא( לרב אליהו וייספיש ,וז"ל ,וכבר צווחו
ככרוכיא על הרב אברהם חיים נאה בזה ,שאי
אפשר ללכת אחרי המשקל אלא אחרי המידה
בלבד ,ואף אין צל של ספק שראיית כ"ת
וראיות של החזו"א זצ"ל ושל הרב קנייבסקי
הקה"י נ"י מכריחות שאין למעך את החללים
הטבעיים ,ולחם סופגנים נמדד כמו שהוא.
ורק חללי אויר כמו שיש במצות במקום
שנפוחות יש למעכם .עכ"ל .ושכן הם דברי
הג"ר צבי פסח פראנק במכתב לרב וייספיש
בזה"ל ,לדעתי דברי הר"ח נאה ז"ל הם דברי
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שגגה בזה שאומר למעך ולכווץ הרבה ודברי
מע"כ נכוחים מאד דנקבים שדרכם להיות
תמיד כן משתערים כמות שהם .עכ"ל .וכתב
ע"ז הרא"י לוין ומה מאד יש להצטער על
פרסומה הגדול של שגגה זו שכל כך מגדילה
ומרבה את כמות הכזית מעבר לשיעורה
האמיתי.
ובהעלותי את הדברים לפני מרן ראש
הישיבה הגר"ש כהן שליט"א ,השיב כדבר
פשוט כי המדידה נעשית לפי נפח המאכל
כפי שהוא ,ללא מיעוך .ורק חללים גדולים
הניכרים אינם עולים לשיעור )וע"ע במש"כ
במכתבו אלינו(.
טו .אמנם בספר אור לציון )ח"ג במבוא ענף
ב( הביא מש"כ המגן אברהם )סי' תפו ס"ק א(
על דברי הרמ"א שם שבירקות צריך למעך
חלל האויר שבין הירק ולשער כזית בירקות
עצמן ולא באויר שביניהם ,וכתב שהוא הדין
אם יש חלל במצה ,אינו מצטרף .עכ"ל .וכן
כתב הגר"ז שם )ס"ב( .גם הרב חיד"א במחזיק
ברכה )סי' רי אות ג( הביא מה שכתב בשו"ת
זרע אמת )ח"א סי' כט( שפת סופגנין שנתפח
עד שאין האוירים שבו נרגשים ,האוכל כזית
ממנו כמו שהוא אינו מברך .דלפי האמת לא
אכל כזית פת .והובא בשערי תשובה )ס"ק א(.
וביאר בשו"ת זרע אמת שם שאף שמבואר
במשנה עוקצין )פ"ב מ"ח( פת ספוגנית
משתערת בכמות שהיא ,אין זה אלא מדרבנן
להחמיר בטומאת אוכלין ,אבל לא להקל
לברך ברכה שאינה צריכה .ועוד שלענין
ברכה אחרונה בעינן שיהנו מעיו בכזית וכאן
אין כזית אלא לפי מראה עינים .עיי"ש .וכן

כזית

סימן ה

בפתח הדביר שם )דף קצו ע"א( הביא את
דברי הרב נר מצוה שמודדים פת מפירורים
דקין אחר המיעוך .וכן מבואר בחסד לאלפים
)סי' רי אות י( שפת סופגנין שנתפח עד שאין
האוירים נרגשים ,לא ישער חצי ביצה כמות
שהוא ,אלא עד שימעך ויהא חצי ביצה .וראה
גם בדבריו בסי' קסח )אות ה( .ע"כ .ולמד
מזה האור לציון שדעת כל הפוסקים הנזכרים
שפת ספוגית אין לשערה כמות שהיא ,אלא
יש למעכה תחילה.
ולענ"ד יש לדון בכל זה ,שמדברי המג"א
משמע דאדרבה ,רק אם יש חלל ממשי במצה
ולא כחללי ספוג ,אינו מצטרף .שהרי כתב
בזה"ל" ,והוא הדין אם יש חלל במצה ,אינו
מצטרף .עיין פ"ב דעוקצין" .עכ"ל .ומבואר
מסיום דבריו שלומד מהתם להכא .ושם
במשנה עוקצין הלא מדובר בחלל ממשי
שדווקא בזה יש למעכו .וכן הבנת הרב משנה
ברורה )סי' תפו סק"ב( בדעת המגן אברהם,
שכתב וה"ה אם יש חלל במצה אינו מצטרף
החלל לשיעור כזית וצריך למעכו .אבל אם
אין חלל במצה אפילו היא רכה ועשויה כספוג
אין צריך למעכו .עכ"ל .ומקורו טהור במגן
אברהם ובמשנה עוקצין וכמש"כ בשער הציון
שם .הרי להדיא שפת רכה כספוג אין צריך
למעכו .ולזה גם כוונת הגר"ז בש"ע שלו.
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מט

דרהם .ומן הפת ז"ך דרהם 'מפירורין דקין
אחר המיעוך' .ומן המים ומן היין ומן הקמח
מצא כדברי הרמב"ם ז"ל עיי"ש .למדנו מכל
הני רבוותא ז"ל היתה הרשות לשער במשקל
היכא שאינו סותר המידה .ומדברי הרב נר
מצוה ז"ל למדנו בפרטות למאי דקמן שבחן
וניסה שיעורא דרביעית ומצא שהוא ז"ך
דרהם מן היין" .עכ"ל .הרי שהוא ז"ל בשם
הרב נר מצוה לא דיבר במיעוך חתיכת פת,
אלא שכדי לברר מהי מידת רביעית בפת,
פירר בעל הנר מצוה את הפת לפירורים
דקים ,ומילא מהם כלי שמידתו רביעית
לאחר מיעוך .ובכה"ג בודאי שצריך למעך,
לפי שפירורים אלה אינם דקים כקמח ,וכדי
שהפת תמלא את כלי המדידה כראוי ללא
האוירים שנוצרו בכלי בין הפירורים ,מיעכם.
שהרי הם כדין חלל שבפת ,דמבואר במשנה
שצריך למעך .ולעולם אימא לך דפת אפויה
כספוג אין צריך למעכה גם להנר מצוה ופתח
הדביר.

טז .ומה שהביא האול"צ מהמחזיק ברכה
בשם שו"ת זרע אמת ,הנה גם במשנב"ר
סי' רי )ס"ק י( הביא דבריו בזה"ל" ,היה
פת סופגנין שנתפח עד שאין האוירים שבו
נרגשים האוכל כזית ממנו כמות שהוא אינו
מברך דלפי האמת לא אכל כזית" ,ותמהו
גם מש"כ האור לציון בשם הרב פתח הדביר ,עליו שסותר עצמו ממש"כ במשנב"ר סי' תפו
לאו מילתא פסיקתא היא דסבירא ליה שיש )ס"ק ג( שמצה רכה העשויה כספוג אין צריך
למעכה אלא משתערת כמות שהיא.
למעך בכל אופן .שהנה זו לשונו שם" ,וכן
ראיתי להרב נר מצוה ז"ל )ח"ב סי' טו"ב( אולם המעיין היטב בדברי הזרע אמת
שעמד וימודד לפי דרכו של הרמב"ם ז"ל יווכח דהוא ז"ל מיירי באופן מיוחד שאינו
בשיעור רביעית ,וכתב שמצא מן העיסה ל"ו נוגע כלל לנידון דידן .והגם שאין מדקדקים
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בדברי האחרונים כבדברי הראשונים ,שאני
רבי ישמעאל הכהן הגדול מאחיו בעל שו"ת
זרע אמת ,שהפליגו גאוני דורו ביקר תפארת
גדולתו ולא נחה דעת דייני ליוורנו עד
שכתבו עליו בהסכמתם לספרו כי זה האיש
מרעיש הארץ מרגיז ממלכות ,מופת הדור
והדרו ,ועוד האריכו בשבח המגיע לכתבים,
ושומה עלינו לברר מקחו ודעתו לדינא.
ובפרט שבפלפול דבריו ומערכת ראיותיו יש
נפק"מ גדולה ויסודית להלכה.
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אירע עמו מקרה שלאחר שנאפה נתפח מאיזו
סיבה כגון שנרטב ממים ,עד שאין אוויריו
מורגשים .ונסתפקו "אם האוכל כזית ממנו
כמו שהוא צריך ברכה אחרונה ,ואין צריך
למעך חללו כמו שאמרו גבי מרור ,דשאני
התם דהחללים ניכרים משא"כ כאן ,או דלמא
לא שנא" .ור"ל שהמרור דמיירי ביה הרמ"א
בסי' תפו גם הוא יש בו עתה נפח שאינו
בטבע בריאתו ,והוא חלל האויר שבין הירק
)ומסתבר דמיירי בחלל הנוצר בתמכא לאחר
ריסוקו .א"נ חלל האויר שבין עלי החסה(.
והתם חזינן שצריך למעכו .אלא שבו החללים
ניכרים משא"כ כאן .ולעולם גם לדעת הזרע
אמת פת סופגנין שלא השתנה מעת שנאפה
נידון כפי שהוא ואין צריך למעכו ,וכמו
שנוכיח בע"ה מתוך דבריו בתשובתו) .המעיין
בשו"ת זרע אמת שהדפיס הרב המחבר זיע"א
בשנת התקמ"ו ,עיניו לנוכח יביטו שהדפיס
את כל ספרו ללא ניקוד ופיסוק ,וכדרך רוב
הספרים בימים ההם(.

וזו לשונו בשאלה )ח"א סי' כט(" :באשר
נסתפקו קצת למדנים בפת סופגנין שקורין
ביצקוטו שהוא עשוי כספוג שנתפח עד שאין
האוירים שבו נרגשים בחוש אם האוכל כזית
ממנו כמו שהוא צריך ברכה אחרונה ואין
צריך למעך חללו כמו שאמרו גבי מרור
דשאני התם דהחללים ניכרים משא"כ כאן
או דלמא לא שנא" .עכ"ל .ולאחר שדן בדבר
כתב בסוף תשובתו דודאי אינו מברך ברכה
אחרונה בכה"ג .ומזה למדו האור לציון ועוד
שהנה פתח תשובתו לפשוט ממש"כ
מהפוסקים דדעתו הרמתה שכל פת סופגנין
הרמב"ם )פי"ד ממאכלות אסורות ה"ד( "כזית
יש למעכו.
חלב וכו' שהניחו בחמה ונתמעט ,האוכלו
והנה המבקשים ללמוד כן מדבריו ,סברו פטור .חזר והניחו בגשמים ונתפח ועמד על
דהוא ז"ל מיירי בפת שהוא עשוי כספוג כזית ,חייבים עליו כרת .היה פחות מכזית
שנתפח באפייתו ,ועליו אמר שצריך למעך .בתחילה ונתפח ועמד על כזית ,אסור ואין
אבל המעיין בלשונו יווכח שלאחר המילה לוקין עליו" .ע"כ .וכתב על זה" ,הרי דכל
'כספוג' צריך להיות פסיק .ומעתה הביאור שמתחילתו לא היה בו כזית ,אף שנתפח ע"י
משתנה לחלוטין .שנשאל "באשר נסתפקו איזה סיבה אינו חשוב אלא חצי שיעור לענין
קצת למדנים בפת סופגנין שקורין ביצקוטו איסור ,וה"ה לענין ברכה אחרונה דאינו חשוב
שהוא עשוי כספוג ,שנתפח עד שאין האוירים כאוכל כזית .דהא דין ברכה אחרונה ילפינן
שבו נרגשים בחוש" .כלומר שפת זה שמטבעו ליה מדין איסור כמו שכתב הכסף משנה בפ"ג
עשוי כספוג ויש לו אוירים בסיום אפייתו ,מהלכות ברכות הי"ב" .עכ"ל הזרע אמת.
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ומוכח דמיירי בשאלה באופן שנתפח על ידי
איזה סיבה ,ולכן פושט מחלב שהיה פחות
מכזית בתחילה ונתפח על ידי הגשמים ,שאינו
נחשב לכזית .והרי שכאשר יש כזית לפנינו,
המצב הטבעי הראשוני קובע את השיעור,
ולא השינוי שהתחולל כתוצאה מגורם צדדי.
וסבירא ליה שהמצב הטבעי בפת אינו הבצק
טרם אפייתו ,אלא הפת האפויה ,וכפי שהדעת
נותנת ,ולכן הסיק "ואם כן הכי נמי בנידון
דידן נימא דכי היכי דלענין איסור כל שלא
היה בו בתחילה כזית ,אף שנתפח ועמד על
כזית ,אינו חשוב כזית אלא חצי שיעור ,הוא
הדין לענין ברכה אחרונה" .עכ"ל.
וכן מוכח ממה שלא פשט מיד מהמשנה
בעוקצין )פ"ב מ"ח( "פת סופגנין משתערת
כמות שהיא ואם יש בה חלל ממעך את
חללה" .שאם נידון שאלתו היתה כהבנת
האור לציון בענין פת ספוגית אם צריכה
מיעוך ,היה צריך לפתוח בדברי המשנה
דמיירי ממש בהכי ,ואח"כ לפלפל בה ובדברי
הרמב"ם בענין חלב פחות מכזית שנתפח.
ואילו הוא ז"ל כתב להוכיח מחלב שנתפח
בגשמים לנידון שאלתו בפת סופגנין שהוא
עשוי כספוג שנתפח עד שאין האוירים שבו
נרגשים ,דאזלינן בתר הגודל המקורי ,ורק
אח"כ הקשה על דברי הרמב"ם מהמשנה.
וזו הוכחה ברורה דנידון השאלה הוא בפת
סופגנין שנתפח לאחר האפיה על ידי שספג
מים וכדומה .וכן משמע פשט לשונו "שהוא
עשוי כספוג שנתפח עד שאין האוירים
שבו נרגשים בחוש" ,שמתחילה היה כספוג
והשתנה .שאם כבר מעת אפייתו אין האוירים
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שבו נרגשים ,מאיזה טעם אמר שהוא עשוי
כספוג ,לאחר שטבע הספוג שיש בו אוירים
דקים ,וזה אין בו .ואם כוונתו לתת אתנחתא
לאחר המילה כספוג ,הכל אתי שפיר.
ומה שהקשה שם אח"כ על דברי הרמב"ם
דחלב שנתפח בגשמים ונעשה כזית נחשב
כמעיקרא ,מהמשנה בעוקצין "פת סופגנין
משתערת כמות שהיא ואם יש בה חלל
ממעך את חללה .בשר עגל שנתפח ובשר
זקנה שנתמעך משתערים בכמות שהן" ,הרי
דמחלקינן בין חלל הניכר לחלל שאינו ניכר,
וכתב הזרע אמת ליישב "דהכא מדרבנן קאמר
דלענין טומאת אוכלין משתערת בכמות
שהיא ,אבל אה"נ דמדאורייתא אין לנו לשער
אלא בכמות שהיתה מתחילה קודם שנתפחה".
עכ"ל .אין כוונתו להקשות מפת סופגנין
לחלב ,דזה אינו קשה כלל כיון שמצבה הטבעי
של פת סופגנין הוא כפי שיצאה מהאפיה
ולכן משתערת כמות שהיא ,ואילו מצבו
הטבעי של החלב הוא כפי שהיה קודם שתפח
על ידי הגשמים ולכן נידון כמעיקרא .אלא
כוונתו להקשות מבשר עגל שנתפח ,והיינו
שנתפח בעת הבישול בקדרה וכמו שפירש
הרמב"ם בפירוש המשניות ,ולכן הוקשה לו
דמאי שנא חלב שתפח בגשמים דאזלינן בתר
מעיקרא ,מבשר עגל שנתפח על ידי שנספגו
בו הנוזלים שבקדירה דאזלינן בתר השתא.
ועל זה תירץ "דהכא מדרבנן קאמר דלענין
טומאת אוכלין משתערת בכמות שהיא ,אבל
אה"נ דמדאורייתא אין לנו לשער אלא בכמות
שהיתה מתחילה קודם שנתפחה" .אבל הזרע
אמת לא דן כלל בענין פת סופגנין שנשארה
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כמות שהיא לאחר אפייתה ,דבזה בודאי אין
צריך למעך בין במידי דאורייתא ובין במידי
דרבנן ,ובה מיירי רישא דמתניתין דקאמר
משתערת כמות שהיא.
יז .ובזה נסתלקה מעליו תלונת הגרמ"ל זצ"ל
בספרו ברכת ה' )ח"ב בהערה לפ"א ס"ל עמ'
צו( שתמה בזה"ל ,ואחר הקיד'ה חמש מאות
מקמי יקר אורייתיה דהגאון זרע אמת זצ"ל
תמהני מה דמות יערוך פת סופגנין שקודם
אפייתה עדיין לא היה עליה שם פת ,לבשר
עגל שכבר היה עליו שם בשר קודם שנתבשל,
וא"כ אפי' אם נאמר שבשר עגל שנתבשל
ונתפח אין מברכים עליו ברכה אחרונה אא"כ
היה בו כזית גם קודם שנתבשל ,משום שלא
גזרו חכמים לברך ברכה אחרונה בדבר שלא
היה בו שיעור ונתפח ונעשה כשיעור ,מ"מ
פת סופגנין שנקראת פת רק אחר אפייתה
בודאי שמשתערת כמות שהיא אחר אפייתה
ולא כמו שהיתה בעודה עיסה או קמח .עיי"ש
כל דבריו במה שהוסיף לתמוה ,ושכן העיר
בשו"ת זכור ליצחק הררי )סימן סג( על הגאון
זרע אמת .ובאמת לא קשיא מידי .שהם ז"ל
הבינו את דברי הזרע אמת כהבנת האור לציון
דמיירי בפת סופגנין שתפחה באפייתה ולכן
חרדו את כל החרדה הזאת ,אבל להאמור הוא
ז"ל דיבר בפת שתפחה במים לאחר אפייתה,
אבל פת סופגנין בודאי אף הוא סבירא ליה
דמשתערת כמות שהיא אחר אפייתה ללא
מיעוך) .ועי' במכתב הגר"מ מאזוז אלינו,
שהסכים לדברינו שלאחר המילה 'כספוג'
בתשובת הרב זרע אמת ,צריך להיות פסיק(.

יח .איברא

בזמננו

הזרע אמת דמיירי בפת סופגנין שקורין
ביצקוטו שנתפח על ידי שנכנסו מים לתוכה,
דשמא המציאות תוכיח שלא לזה כוונתו,
משום שעוגה ספוגנית שיכנס אליה מים
אמנם משקלה יכביד מחמת המים אבל אולי
לא תתפח ותתרחב בנפחה.
ולאחר בדיקה אצל העוסקים במלאכת
האפיה נתברר כי פת הביצקוטו ידועה עד
היום ,והיא פת ספוגנית שמקורה באיטליה,
שם חי ופעל הרב בעל זרע אמת ז״ל ,ונקראת
היום 'ביסקוטו' )והוא צ' לפי הגייתה בעדות
המזרח כס'( וידועה גם כאן בארץ ישראל
אצל האופים ,וכשמתארים אותה בפיהם
אומרים להדיא שהיא 'ספוגית' בגלל חללים
דקים שיש בה .ובדקנו פת זו על ידי הנחתה
בצלחת שיש בה מעט מים כדי שתספוג את
המים לתוכה ,ומיד התפשטה ותפחה באופן
הניכר ,וגדל נפחה בבירור לעיני כל הרואים.

יט .ואיידי דאיירינן בה ,אית לן לברר
מקחו של אותו צדיק בתשובתו .שהנה הביא
שם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש במנחות
)נד (.בביאור המשנה דבשר עגל שנתפח ובשר
זקנה שנתמעך ,וכתב דלמסקנת הגמ' שם
יקשה מנא ליה להרמב"ם לפרש את המשנה
דרק לענין טומאה קאמר דמשתערת כמות
שהיא עכשיו ומדרבנן ,אימא מדאורייתא,
ולעולם אף חלב שנתפח בגשמים ועמד על
כזית משתער כמות שהוא עכשיו והאוכלו
חייב כרת .והסיק דהרמב"ם למד כן מהמשנה
בטהרות )פ"ג ,ד( כביצה אוכלין שהניחן בחמה
ונתמעטו וכו' ,הניחן בגשמים ונתפחו ,טמאין
דעדיין נקפני לבי לבאר דברי וחייבין עליהם וכו' .ואם איתא דאזלינן בתר
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השתא מדאורייתא אף אם לא היה בה שיעור
מעיקרא ,קשה למה ליה למתני שהיה בה
כשיעור מתחילה ,הוה ליה לאשמועינן רבותא
דאף אם לא היה בה שיעור מתחילה חייבים
כיון שיש בה עכשיו על ידי תיפוח .אלא
צריך לומר דמדאורייתא התיפוח לאו כלום
הוא כל שלא היה בה שיעור מתחילה .ואם
כן על כרחך לומר דמש"כ במשנה דעוקצין
הנ"ל דאזלינן בתר השתא אף אם לא היה בה
שיעור מתחילה ,היינו מדרבנן בעלמא .אמנם
הני מילי לענין טומאה שייך לומר שהחמירו
חכמים שהתיפוח ייחשב שיעור אטו היכא
דהיה בו שיעור מתחילה ונתמעך וחזר
ונתפח ,אבל לענין ברכה אחרונה ודאי לא
שייך לומר שיברך בכהאי גוונא ,דהוי חומרא
דאתי לידי קולא דהיינו ברכה שאינה צריכה.
ועוד ,דלענין ברכה אחרונה בעינן שיהנו
מעיו בכזית ,וכאן לא נהנו מעיו בכזית ,אלא
רק למראה עיניים ,ולכן ודאי שאינו מברך
ברכה אחרונה בכה"ג .עכת"ד.
ויש להעיר בזה שהנה כל דבריו יכונו על
יסוד קושייתו על הרמב"ם מהמשנה בעוקצין
דבשר עגל שנתפח בעת בישולו משתער
כמות שהוא עכשיו ,ואילו הרמב"ם כתב דחלב
שתפח בגשמים משתער כמו שהיה בתחילה,
ולפיכך חידש לחלק דהא מדרבנן שגזרו
לענין טומאה והא מדאורייתא לענין חיוב
כרת .והיינו משום שהבין כדבר פשוט דבשר
עגל שתפח בעת בישולו תפח מהנוזלים שהיו
בקדירה ונוספו לו בעת הבישול .ובאמת שכן
פירש התוספות יו"ט בפ"ג דטהרות מ"ד )ד"ה
טמאים( .אבל בתפארת ישראל פ"ב דעוקצין

בזמננו

נג

מ"ח )אות פב( הקשה על דבריו ופירש בשר
עגל שתפח היינו שתפח מהלחות שבבשר
העגל עצמו ,שכן דרכו להתפשט ולהתרחב
בבישולו מלחות עצמו ,ובכהאי גוונא דווקא
מצטרפים להשלים שיעורו ,אבל מים שנכנסו
לבשר ממקום אחר אינם מצטרפים לשיעור.
עיי"ש) .וע"ע ברש"י מנחות נד .ד"ה ונתפח
שפירש בשר העגל ונתפח "שכן דרך בשר
העגל לתפוח" .ומשמע דמפרש שדרכו לתפוח
אף בלי בישול ,ובשר הזקנה דרכו להתמעך
ולהתמעט מאליו .ורבנו גרשום שם פירש
"בשר העגל שנתפח ,שכן דרכו שהוא רבה
'בקדירה' ,ובשר הזקנה מתמעט"( .ולפ"ז לא
קשה כלל מהמשנה דעוקצין לדברי הרמב"ם
גבי חלב .דהרמב"ם הלא מיירי באופן שהחלב
תפח על ידי גשמים שנכנסו לתוכו עד שהגיע
לשיעור כזית ,ולפיכך אמר שהאוכלו פטור,
משום דאליבא דאמת חלב זה לפי טבעו אינו
בנפח כזית .ורק היכא שהיה כזית מעיקרא
ונצטמק בחמה וחזר ונתפח על ידי הגשמים,
חזר לגודלו המקורי לפי טבעו ומשתער כמות
שהוא ,לפי שחזרה אליו אבדתו בגודל נפחו
הגם שאינם המים המקוריים שהיו בו .אבל
המשנה בעוקצין מיירי שהבשר תפח בבישולו
מתוך הלחות שבו עצמו ,ונמצא שזהו מצבו
הטבעי בדומה לפת ספוגנית שתפחה באפיה,
שמשתערת בכמות שהיא לאחר האפיה ,לפי
שזהו הנחשב כמצבה הטבעי .ולעולם אימא
לך דאין חילוק בזה בין דאורייתא לדרבנן.
ומש"כ הרמב"ם בפירוש המשנה )עוקצין
פ"ב מ"ט( "ודרך בשר העגל היונק כשנתבשל
שירבה ויגדל .ובשר גדול בשנים מן הבהמות
כשנתבשל מתכווץ ומתמעט" ,אפשר לבאר
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שכן הוא טבע הבשר עצמו להתרחב כשהוא
של עגל יונק ולהתכווץ כשהוא של בהמה
בוגרת משום חימומו בקדירה ,ולא מחמת
נוזלים חיצוניים החודרים לתוכו או יוצאים
מתוכו .ואף אם נפרש כוונתו שבעת הבישול
נכנסים נוזלים מהקדירה לבשר העגל ויוצאים
נוזלים מבשר הזקנה ,עדיין י"ל שלפי שכן
הוא דרך הכנתו לאכילה הוי כבצק התופח
כ .ולפ"ז ,צימוקים שנתפחו על ידי שהושרו
בזמן אפייתו שנחשב מצב זה לטבע בריאתו,
במים וחזרו לגודלם המקורי ,נידונים כמות
ולא דמי לחלב שספג מי גשמים לתוכו.
שהם עכשיו .וכדין כזית חלב שנתמעט וחזר
ומה שדייק הזרע אמת מהמשנה בטהרות ותפח במים .לפי שבאמת זהו גודלם ,אלא
דהוה ליה לאשמועינן רבותא ,י״ל דאין שכאשר נתמעטו על ידי שהתייבשו וסרו מהם
הכי נמי .דהתם הלא מיירי באוכלין שתפחו מימיהם ,אי אפשר לדונם כמות שהיו שהרי
ממי הגשמים שנכנסו לתוכם ונעשו כביצה ,כעת אין בהם כזית .אבל כאשר תפחו שוב
ובכה״ג בודאי אינו נידון כהשתא אלא רק על ידי שהשרום במים ,הרי תוכם קיבל שוב
היכא שהיו כביצה ונתמעטו וחזרו ותפחו .את מה שהיה צריך להיות בהם לפי טבעם
אבל אם לא היו בתחילה כביצה ונעשו וחזר הדבר לנפחו המקורי .ולפיכך אף שאין
כביצה על ידי מי הגשמים שנכנסו לתוכם ,אלו מימיהם הטבעיים ,מצטרפין לשיעור
נידון כבתחילה) .ועי' בתפארת ישראל שם כזית .ואינו דומה לפת ספוגית וכל כיוצא בה
אות כו שפירש משנה זו שתפח מאליו ע"י שתפחה על ידי שהשרוה במים .שהרי תפיחה
ששב האוויר הטבעי למקומו משום קרירות זו אינה נכונה לפי טבעה ולא זהו נפחה
הגשמים בחוץ ,ולא ממי גשמים שנכנסו
האמיתי.
לתוכו .והיינו משום דסבירא ליה שאין מי
ואורז שנתפח על ידי בישולו במים ,משתער
הגשמים מצטרפים לשיעור אפילו בהיה
כמות שהוא לאחר הבישול ,אף אם תפח ליותר
שיעור כביצה ונתמעט וחזר ותפח על ידי מי
מגודלו המקורי אשר היה טרם ייבשוהו .שכל
הגשמים .ואינו מוכרח .וע״ע בשו"ת מנחת שאינו ראוי לאכילה אא"כ תיעשה בו פעולה
יצחק ח"ה סי' סז(.
שהוא גם נתפח על ידה ,הרי מצבו הטבעי
האפיה .אבל היכא שבאפיה עצמה תפחה
ונעשית פת ספוגית ,הרי זהו מצבה הטבעי
ויש לשערה כמות שהיא מבלי למעכה .וכן
כזית חלב שנצטמק בחמה לפחות מכזית
וחזר ותפח על ידי גשמים שנכנסו לתוכו,
נידון ככזית חלב גמור ,והאוכלו חייב כרת,
כדאיתא במשנה טהרות )פ״ג ,ד(.

ומ"מ לדינא צדקו דברי הזרע אמת ,שפת
ספוגנין שתפחה על ידי מים שנכנסו לתוכה
ועמדה על כזית ,אין לברך עליה ברכה אחרונה,
לפי שאין זה מצבה הטבעי וגם לא נהנו מעיו
מכזית אלא בצירוף המים שנספגו בו לאחר

נחשב כמות שהוא ראוי לאכילה לאחר
תפיחתו .דלא גרע מתפיחת הקמח והמים
שבעיסת הפת בעת האפייה ,דמשתערת כמות
שהיא לאחר האפייה .לפי שהמצב הקובע
לענין ברכת אוכלין ולענין טומאת אוכלין
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ולענין חיוב אכילת דבר איסור ,הוא מצב
הדבר בעת שהוא ראוי לאכילה ,שזהו הקובעו
להיקרא אוכל) .ואל תתמה על הדבר משיעור
בשר חי ,לפי שאף הוא ראוי לאכילה כנודע
בכ"מ .וק"ל(.

כזית השלם .והבין שהזרע אמת נתכוון לדבר
אחד והאחרונים שהביאוהו הבינו ענין אחר.
ולא היא .שמה שהבינו דמיירי באופן שהפת
תפחה ממים וכדומה ,הוא הנכון בדברי הזרע
אמת וכמבואר.

כא .ניהדר אנפין לנידון דידן ,הנה הדבר
ברור שרוב ככל האחרונים שהעתיקו קיצור
דברי הזרע אמת להלכה על פי מש"כ בשערי
תשובה בשם המחזיק ברכה שהביא תורף
דבריו ,הבינו שהוא ז"ל דיבר בפת העשויה
כספוג שנתפחה מאיזה סיבה לאחר שכבר
נאפתה ,דבזה לכו"ע יש לשער לפי גודלה
הראשוני שלאחר האפיה ,וכדמוכח מדברי
הרמב"ם לגבי חלב .ובזה אתי שפיר שאין
סתירה בין מש"כ המשנב"ר בסי' רי )ס"ק א(
"היה פת סופגנין שנתפח עד שאין האוירים
שבו נרגשים ,האוכל כזית ממנו כמות שהוא
אינו מברך דלפי האמת לא אכל כזית",
למש"כ בסי' תפו )ס"ק ג( שמצה רכה העשויה
כספוג אין צריך למעכה אלא משתערת כמות
שהיא .וכן מצאתי שכתב הגרי"פ באדנר
בספר כזית השלם )ר"פ א בהערה( שהמעיין
בספרי האחרונים שמביאים מזרע אמת ,יראה
שאפשר לומר שהנידון היה רק בפת סופגנין
"שנתפח" ,ר"ל או שנתנו במים ונתפח
מחמתם ,או שתפח מחמת איזה דבר ונתווסף
על כמותו האמיתית ועי"כ לא נראו החורים.
וכתב דמסתבר שלא ראה המשנב"ר את ספר
זרע אמת ,שלא תמצא בכל ספר משנה ברורה
שמזכיר דבר בשם ספר זרע אמת ,אלא רק
פעם אחת בסי' תרמ בשער הציון אות כו,
ושם מביאו מספר מחזיק ברכה .ע"כ מספר

ובאמת שהדבר ברור שהמשנה ברורה
שהביא דברי הזרע אמת בסי' רי ,הבין דבריו
דמיירי בפת שתפח לאחר האפיה מסיבה
צדדית ,שהנה לאחר שכתב "היה פת סופגנין
שנתפח וכו' האוכל כזית ממנו כמות שהוא
אינו מברך דלפי האמת לא אכל כזית" ,כתב,
"וכן אם היה כזית ונצטמק ונתמעט בשיעורו
אין מברכין אחריו אלא א"כ דחזר ונתפח".
ומהסיפא נלמד לרישא שבהכי מיירי.
כב .אחר הדברים האלה ,בדברי בזה עם
חתני המופלג בתויר״ש עדיו לגדולות בע״ה
הרה״ג דוד שרגא שליט"א ,גמר חיפוש
מחיפוש ומצא תנא דמסייע לן ,הוא הרב
פתח הדביר )ח"ב סי' רי סק"א( שכתב להדיא
כדברינו בכוונת הזרע אמת וז"ל" ,האוכל
פחות מכזית אוכל )ר״ל דבר מאכל( שנתנו
במים ונתפח ואכלו ,מה דינו לענין ברכה
אחרונה .עיין להרב גינת ורדים ז"ל בקונטרס
גן המלך סי' קכ"ד דפסק שמברך וכו' .אמנם
הרב המפורסם חיד"א ז"ל במחב"ר אות ג'
הביא משם הרב זרע אמת ז"ל דפת סופגנין
שנתפח עד שאין האוירים שבו נרגשים,
האוכל כזית ממנו כמות שהוא ,אינו מברך
באחרונה ,דלפי האמת לא אכל כזית" .עכ"ל
פתח הדביר עיי"ש כל דבריו.
וכן נראים דברי האחרונים שהעתיקו דברי
הזרע אמת ,שהבינו כפי האמת דמיירי בפת
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שנתפח על ידי מים .ונראה ברור שאף הרב
בעל האור לציון זצ״ל הסובר שיש למעך כל
פת ספוגנין משום שנסמך על הרב זרע אמת
והאחרונים שהעתיקו דבריו ,לא כתב כן אלא
לפי המובן לפום ריהטא שדיבר בפת סופגנין,
אבל להמבואר דמיירי בפת סופגנין שתפחה
על ידי מים וכמש"כ הרב פתח הדביר להדיא
בדעת הרב זרע אמת ,אף הוא היה מסכים
לדברינו לדינא שפת סופגנין רגילה משתערת
כמות שהיא ואין צריך למעכה )ועי' חזו"א
עוקצין סי' ג ס"ק ז(.

*
כג .ומ"מ הדבר ברור דפת ספוגנית
שמשתערת כמות שהיא ,היינו היכא שכשמה
כן היא ,שהיא כספוג ואויריה דקים כעוגה
הנקראת עוגת טורט ,אבל האוירים הקיימים
במצת מכונה שהם אוירים הניכרים לעין,
אינם בכלל פת ספוגנית אלא בכלל חלל שיש
למעך כדאיתא במשנה עוקצין )פ"ב מ"ח(
שאם יש בה חלל ,ממעך את חללה.
אמנם פעמים שגם בעוגת הטורט ישנם מעט
חללים ניכרים ,ואלה אינם מצטרפים לשיעור
כזית ,ולפיכך יאכל שיעור באופן שיצא הספק
מלבו ויברך .והוא הדין בכל כיוצא בזה.
ובאור לציון שם כתב שבימיהם היה משקל
המצה כמשקל המים ,אולם המצות הדקות
והפריכות שבזמנינו ,בין מצות מכונה ובין
מצות יד ,הרבה יותר קלים מפת והנפח שלהם
גדול ביחס למשקלם ,ולכו"ע אין לשער
במשקל אלא בנפח .ועל כן כדי לדעת נפח
מצה ,יש לפוררה דק דק וליתן הפירורים לתוך
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כלי מידה )וכתב שיש שאמדו ומצאו שבנפח
של קופסת גפרורים המצויה כיום ,דהיינו
נפח כל הקופסא ולא החלל שבה בלבד ,יש
יותר מעשרים ותשעה סמ"ק( ,ואז יידע כמה
סמ"ק יש במצה זו ללא האוירים שבנתיים.
ועל פי הנסיון בטחינת מצה במטחנה נתברר
שבפחות מעשרים גרם מצה יש ודאי שיעור
כזית ,דהיינו קרוב לעשרים ותשעה סמ"ק.
ופעמים שבחמשה עשר או שישה עשר גרם
יש שיעור כזית ,והדבר תלוי בכמות המים
ובעשיית המצה .וכשמודדים מצות מכונה
המצויות שמשקלן כשלשים ושנים גרם,
רואים שבכחצי מצה יש כבר כזית.
וכתב עוד )אות ט( שלא מצה בלבד,
אלא אף שאר מיני המזונות היבשים כגון
ביסקויטים וכדומה ,אין משקל עשרים ותשע
סמ"ק מהם כמשקל המים ,ומשקלם קרוב
למשקל המצה ,ובעשרים גרם מהם כבר
יש ודאי שיעור כזית ובודאי מברך עליהם
ברכה אחרונה .וכן יש דברים שהם קלים
מאוד ובמעט משקל יש בהם נפח כזית וכגון
פופקורן )תירס תפוח( שבפחות מחמשה גרם
ממנו יש נפח שלשים גרם ,שהוא ודאי שיעור
כזית .וכן בפחות מעשרה גרם פריכיות
אורז ,ואף בפחות מעשרה גרם חיטה תפוחה
)שלוה( יש שלשים סמ"ק .וכן בכעשרה גרם
במבה )העשויה מתירס תפוח הטבול בחמאת
בוטנים( יש שיעור כזית .ועל כן יש לשער כל
מאכל שאינו יודע שיעורו בפני עצמו ,ויטחנו
כדי למעט האוירים ,ויכניסו בכלי מדה וכל
שיתברר שיש במאכל זה נפח עשרים ותשעה
סמ"ק ,יש לברך עליו ברכה אחרונה .ואולם
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רוחבו למטה בקצה הלבן שנתלש מהקלח:
כ 2-ס"מ ,ורוחבו למעלה ,במקום הרחב שבו
לפני שהולך ונעשה צר :כ 14-ס"מ( .או עלה
בינוני ועוד שני שליש עלה בינוני )אשר קו
האמצע של אורך העלה :כ 24-ס"מ ,רוחבו
למטה בקצה הלבן שנתלש מהקלח כ 2-ס"מ,
ורוחבו למעלה ,במקום הרחב שבו :כ10-
ס"מ(.

ירקות כמו חסה וכדומה משקלם קרוב
למשקל המים ,ומשקל העלים מעט פחות
ממשקל המים )ראה גם בספר שיעורי תורה
עמ' קנו( .ולכן כשלוקחים חסה למרור בליל
פסח יש לקחת כשלשים גרם חסה .ורק מי
שקשה לו יוכל להקל ולקחת תשעה עשר
גרם ולסמוך על שיטת הרמב"ם שכזית פחות
משליש ביצה וכמ"ש הגר"ז )סי' תפו ס"א(
שבמרור שהוא מדרבנן יש לסמוך על שיטת ובקלחים שבכל עלה לאחר חיתוך צדדי
הרמב"ם .עכת"ד.
העלה ,בשני קלחים גדולים או ארבעה קטנים,
יש שיעור כעשרים ותשעה סמ"ק.
והנה מש"כ שכדי לדעת נפח מצה יש
לפוררה דק דק וליתן הפירורים לתוך כלי מדה ולפי שבחסה המשקל והנפח כמעט זהים,
וכו' ,אזיל לשיטתיה שאין מתחשבים בחללים שבעשרים וששה גרם ,יש כעשרים ושבעה
הדקים שבפת ספוגנית וצריך למעכה ,אבל סמ"ק ,אפשר למדוד או במשקל או לפי
לדידן שחללים דקים אלה מצטרפים לשיעור הגדלים האמורים .ודע ,שהשוקל את עלי
כזית ,אין למדוד את נפח המצה לפי קמח החסה לאחר רחיצתם במים ,אם אינו מיבשם
מצה ,אלא לפי נפח המצה עצמה .וכשיש בה תחילה ,יש לו למדוד לפי גודל העלה ולא
חללים הניכרים לעין כגון במצת מכונה ,יש לפי משקל .לפי שהמים כבדים ,והיות
למעכם בעדינות כגון על ידי הכאה עליהם שנכנסים לבין כפלי העלה מרבים את משקלו.
בכלי עדין ,ולמדוד את גוף המצה עצמה .וכן ולפיכך הוצרכנו להביא כאן את המדידה לפי
כתב הגר"מ מאזוז )אור תורה שנת תשנ"ו גדלי העלים .אלא אם כן מייבש את העלים
סי' עא( שאין ללמוד משקל הסגולי של מצה במכשיר המסובב את העלים ומסלק את
מקמח מצה ,אלא מצה כמות שהיא ,ולכן מימיהם או בדרך אחרת ,ורק אז שוקלם ,או
ששוקלם לפני רחיצתם במים.
צריך רק לפורסה לפרוסות דקות ולדוחקן
כמה שאפשר )ר"ל שלא ישארו אוירים ממש(.
כד .ולענין אם האויר שבתירס תפוח הטבול
וכן עיקר.
בחמאת בוטנים הנקרא 'במבה' ,נידון כאויר
ולענין שיעור החסה ,בספר כזית השלם פת סופגנין שאין צריך למעך ,או כאויר
)עמ'  (178בדק ומצא שגודל כזית )על פי מצת מכונה שצריך למעך ,הנה בעת שחוצים
החשבתו את נפח הכזית לכעשרים ותשעה יחידת במבה לשנים ,בדרך כלל נראה רובה
סמ"ק .ובאמת שדי בעשרים ושבעה סמ"ק ,ספוגנית ומיעוטה חלל הניכר .ולמבואר לעיל
כמבואר( בעלי החסה ,הוא עלה גדול אחד משתערת בכמות שהיא בסילוק חלל הניכר
)אשר קו האמצע של אורכו :כ 32-ס"מ,
שאינו מצטרף לכשיעור.
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ומש"כ באור לציון שבכעשרה גרם
במבה יש שיעור כזית ,מיירי לאחר מיעוך,
ולשיטתיה בביאור דברי הרב זרע אמת שיש
למעך כל מאכל ספוגי .ובבדיקה שנערכה
ללא ריסוק התברר כי שש עד שמונה יחידות
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)תלוי בחברה המייצרת( ממלאים נפח עשרים
ושבעה סמ"ק ,אף לאחר סילוק החללים
הגדולים שבהם .וכבר נתבאר שמעיקר הדין
יש לברך ברכה אחרונה על נפח שמונה
עשר סמ"ק ,ושאין צריך למעך אלא רק את
החללים הגדולים.
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סימן ו
שיעור אכילה פחות מכשיעור לחולה
שיש בו סכנה ביום הכיפורים
כה .ולפי המבואר ששיעור פת ועוגה נידון
לפי מה שהוא מבלי למעך את האוירים
הקטנים ,יש לעורר בענין אכילת פת
פחות מכשיעור בחולה שיש בו סכנה ביום
הכיפורים ,מהו השיעור הנכון .שהנה שיעור
האכילה ביוה"כ לענין כרת הוא ככותבת
הגסה כמבואר במשנה יומא )עג ,(:ואינו ככל
שיעורי אכילת איסור שהם בכזית ,דהני מילי
היכא דכתיבא אכילה ,וגדר אכילה הוא בכזית,
אבל הכא אשר לא תעונה כתיב ,וכל כמה
דלא מיתבא דעתיה עינוי הוא ,ולהכי שיעור
חיוב כרת באכילה ביוה"כ הוא ככותבת
הגסה שהוא שיעור גדול מכזית ,וכמו שפירש
רש"י שם )עט .ד"ה קים( .וקיימא לן כרב
זביד דכותבת הגסה שאמרו ,חסרה מכביצה.
וכמש"כ הרמב"ם )שביתת עשור פ"ב ה"א(
האוכל ביום הכפורים מאכלין הראויין לאכול
לאדם ,ככותבת הגסה שהיא פחות מכביצה
במעט ,הרי זה חייב .וכן הוא בטוש"ע )סי'
תריב ס"א( .ומאחר ששיעור כביצה הוא
כחמישים וארבעה סמ"ק ,הרי שיעור חיוב
כרת הוא באוכל מעט פחות משיעור זה.
וממילא חולה שיש בו סכנה האוכל פחות
מכשיעור ,צריך שיאכל פחות מכשיעור
ככותבת הגסה.
והנה מחבר ספר כזית השלם כתב שבדק
את מידות האוכלים בתנאי מעבדה מדוייקים,
ולענין מידת הנפח בפת כתב )עמ' (162
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שמצא כי בפחות משליש פרוסה בלחם אחיד
פרוס ,יש נפח יותר מעשרים ושמונה סמ"ק,
ומשקלו שמונה גרם בלבד) .ובשישית פיתה
המצויה כיום בא"י ,יש שיעור נפח יותר
מעשרים ושמונה סמ"ק ,ומשקלו כחמישה
עשר גרם( .ולפ"ז נמצא שבשני שלישי פרוסת
לחם אחיד שהוא ששה עשר גרם יש שיעור
נפח כביצה ,והאוכל שיעור זה ואף פחות
ממנו ביוה"כ חייב כרת .וא"כ חולה שיש
בו סכנה המבקש לאכול לחם אחיד פחות
מכשיעור ,יאכל מעט פחות מחצי פרוסה לחם
אחיד .ואם מוסיף לפתן ללחמו יראה שעכ"פ
יהיה הכל ביחד בנפח כשלשים סמ"ק .וימתין
בין אכילה לאכילה באופן שיהיה שיעור
אכילת פרס מתחילת האכילה הראשונה ועד
תחילת האכילה השניה )כמבואר בש"ע סי'
תריב ס"ג שזמן האכילה עצמה נידון בתוך
שיעור אכילת פרס ואין צריך להמתין כדי
אכילת פרס מסוף האכילה לתחילת האכילה
הבאה .אמנם החתם סופר ח"ו סי' טז כתב
שיפסיק תשע דקות בין אכילה לאכילה .וכ"כ
במשנב"ר )סי' תריח ס"ק יט ס"ק כא( שישהה
לאחר אכילתו .והחזו"א סי' לט ס"ק יח כתב
על דברי המשנב"ר שלשונו אינו מכוון דהא
דכתב הש"ע שיש לשהות כדי אכילת ד'
ביצים ,היינו מתחילת האכילה .ואכילת הכזית
הוא בכלל שיעור הפרס ,וכדתנן כריתות )יב(:
מתחילה ועד סוף .ע"כ עיי"ש .ועי' בשש"כ
פל"ט הערה סז שאף לדעת הש"ע יש להיזהר
מלאכול חלק מן השיעור בדקה השמינית או
התשיעית ,ושוב לאכול פחות מכשיעור מיד
לאחר סוף תשע הדקות ,כי באופן זה יגיע
לידי צירוף של יותר מכדי השיעור המותר
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בפרק הזמן האמור .ע"כ עיי"ש .ואם מתחיל
לאכול פחות מכשיעור בשעה מסויימת
ואוכל ברציפות בקצב אכילה מסויים ,ולאחר
תשע דקות מתחילת אכילתו שוב אוכל פחות
מכשיעור באותו קצב אכילה ,אין לחשוש
שמא יצטרף מכאן ומכאן לכשיעור .שהרי יש
תשע דקות בין כל חתיכת פת שאכל באכילתו
הראשונה לבין חתיכת פת שאכל באכילתו
השניה .ונראה ברור שבש"ע מיירי באופן
זה .ודע דמש"כ במשנב"ר סי' תריח ס"ק יט
שיש לשהות אחר אכילתו כדי שלא יצטרפו
האכילות להדדי ,ולעיני הקורא נראה שמבאר
כן בדעת הש"ע ,באמת אינו אלא רק לשיטתו
בס"ק כ עיי"ש .אבל דעת מרן הש"ע אינו כן
כמבואר בש"ע סי' תריב ס"ג .ואנו אין לנו
אלא דעת מרן הש"ע(.
אמנם בספר חזון עובדיה )ימים נוראים
עמ' רצז( כתב שיאכל כשיעור שלשים גרם
לחמניה עם לפתן ,ויפסיק בין אכילה לאכילה
כשיעור כדי אכילת פרס ,ונוהגים שאם מתחיל
החולה לאכול את הפרוסה ששוקלת שלשים
גרם בשעה שמונה בבקר ,יש לו להמתין עד
שמונה ועשר דקות כדי שיתחיל לאכול את
הפרוסה השניה .עכת"ד .ואשתומם כשעה
חדא ,שהלא בשיעור שלשים גרם לחמניה
יש למעלה ממאה סמ"ק ,והוא הרבה יותר
משיעור ככותבת הגסה ואפילו משיעור
כביצה.
ובאמת שמקורו ומקור כל כותבי שיעור
שלושים גרם הוא במש"כ גדול העוסקים
במלאכת השיעורים בדורות האלה ,הגאון
הרב אברהם חיים נאה זצ"ל בספרו האדיר
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שיעורי תורה ,אשר הוא הראשון שכתב )סי'
ג אות י עמ' קפח( לשער האכילה ביוה"כ
לחולה לפי משקל שלושים גרם .והוא ז"ל
כתב שהשיעור לחולה שיש בו סכנה ביוה"כ
הוא "כשני שליש ביצה בינונית בלא קליפתה,
או מעט יותר ,ויהיה בערך שלשים גרם בדבר
שמשקלו שווה למשקל המים" .עכ"ל .ור"ל
שזהו דוקא בדבר ששווה למים ,דהיינו שנפחו
זהה למשקלו .ודעתו שיש למעך כל פת שיש
בה אוירים ואפילו הם אוירים דקים וכמש"כ
בשיעורי תורה סי' ג )ס"ח סוף הערה יז(.
ובזה תתיישב גם הוראת מרן בעל החזון
עובדיה )שליט"א( זצ"ל לפי העולה בפשטות
מדבריו בכמה מקומות שדעתו הרמתה שיש
למעך ,כמבואר לעיל אות ג' .ודלא כספר
וזאת הברכה )עמ'  (208שכתב בדעתו דס"ל
שיש לשער בלא מיעוך .שכן לאחר מיעוך
פרוסת לחם אחיד במשקל שלשים גרם,
נעשה נפחה כשלשים סמ"ק .ולכאו' רק עפ"ז
יתיישב מש"כ להאכיל ביוה"כ את החולה
שיב"ס שלשים גרם פת .וכ"כ בנו הגר"י יוסף
שליט"א בספרו עין יצחק )ח"ב עמ' תרד(
ובתשובה שנדפסה בסוף ילקוט יוסף הלכות
ברכות )עמ' רא( ,ליישב את אשר תמהו על
דבריו בזה בספר ילקוט יוסף .וכתב עוד
שיש להוסיף תוספת שיש בה עיקר ,שכל
ענין האכלת החולים ביום הכפורים פחות
מכשיעור אין זה אלא מדרבנן ,ואפילו בחולה
שמאכילין אותו ביום הכפורים רק מספק
סכנת נפשות ,ואם כן בכל מחלוקת הפוסקים
הוי ספיקא דרבנן דאזלינן ביה לקולא .כי
אע"פ שבעיקר הענין קיימינן באיסור תורה,
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מכל מקום הא ילפינן מקרא דאורייתא דוחי
בהם ולא שימות בהם ,להקל בכל ספק
נפשות .ואם כן בכל אופן שמתירים לחולה
לאכול ביום הכפורים משום ספק נפשות,
עיקרו של האיסור פרח ובטל מהעולם ,ועל
כרחך דרק מדרבנן הוא שהחמירו להאכילו
פחות פחות מכשיעור .ויש לצרף לזה סברת
מקצת אחרונים כמו הגאון הנצי"ב והגר"ח
מבריסק שחולה האוכל ביום הכפורים הרי
הוא אוכל כדרכו בכל הימים ולא סבירא להו ונראית כוונתו ז"ל לומר דכל היכא דכתבה
כלל ענין פחות פחות מכשיעור בזה והביאם התורה לשון אכילה .כוללת לשון זו ב'
בשו"ת יחוה דעת חלק ו' סימן לט ואף על פי הוראות .הא' ,דשיעורו לא פחות מכזית ,לפי
שדחה דבריהם וכו' .עיי"ש כל דבריו.
שרק משיעור זה שייך לשון אכילה .והב',
אמנם בפת צפופה וכבדה הנעשית מקמח דאכילה זו היא כדרך האוכלים ,שאוכלים
מלא בלישה עבה ,באופן שהנפח והמשקל כל מאכל כפי שהוא מבלי למעכו .ומשו"ה
זהים לאחר האפיה אף בלי מיעוך ,יבואו שיעור נפח הכזית נמדד בכל מאכל כפי שהוא
דברי מרן בעל החזון עובדיה והגר"ח נאה על מצד טבעו עם אויריו הדקים ,ולא כזית מוצקי
מכונם בשופי .שכן בפת זו שלשים גרם הוא המאכל ללא אויריו .וזהו ביאור לשון אכילה
שלשים סמ"ק ,והוא פחות משיעור ככותבת .שבתורה .אבל לענין יוה"כ ששיעור האכילה
אבל בפת המצויה כיום כגון לחם אחיד תלוי ביתובי דעתיה כמבואר ביומא )עט,(.
יש לאכול פחות מחצי פרוסת לחם אחיד ואין די בו בהגדרת 'אכילה' ,אין דעתו של
ולהמתין באופן שלא יאכל שני שלישי פרוסה אדם מתיישבת באכילתו אא"כ אוכל שיעור
בתוך זמן אכילת פרס.
ככותבת הגסה של מוצקי אוכל ממש ,ללא
האוירים שבתוכו.
הן אמת שדבר חידוש כתב בספר נשמת

ביום הכיפורים נוטה דעת הגרש"ז לשער
את הפת רק לאחר מעיכה ,לפי שאין חיוב
כרת אלא רק באופן שהמזון עצמו הוא
בשיעור ככותבת ,ללא האוירים שבתוכו.
והטעם מבואר במה שכתב לו הגרש"ז בזה"ל,
"כמדומה לי שלענין יוהכ"פ שתלוי ביתובי
דעתיה ,צריכים שהאוכל עצמו יהיה ככותבת.
כמובן שגם בכותבת יש מעט אויר ,אבל לא
יותר מזה .עכ"ל.

אדם )סי' תריב ס"ד סק"ו( בשם הגרש"ז
אויערבך זצ"ל ,שאע"פ שפסק לענין מדידת
שיעורי אכילה שמאכל מנופח מודדים אותו
כפי שהוא בלי להתחשב באויר בתוכו ,ואין
צריך למעכו ,ורק אם התנפח על ידי מים
משערים את האוכל כפי שהוא בלי המים,
וכמש"כ בספר שמירת שבת כהלכתה )פל"ט
סי"ח( ,אולם לענין פחות משיעור ככותבת

ואפשר דהכי סבירא ליה למרן בעל חזון
עובדיה ,אע"פ שבכל מקום אף הוא דעתו
הרמתה שאין צריך למעך ,ורק ביום הכפורים
צריך למעך .ולפיכך כתב לענין אכילת פחות
מכשיעור בחולה ביום הכיפורים שיאכל
שלשים גרם לחמניה ,אע"פ שבנפח הוא
שיעור גדול ,והוא קולא במידי דאורייתא,
ואינו כשאר מקומות כגון אכילת מצה ומרור
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שהשיעור הגדול הוי חומרא וכתב לשער
ע"פ משקל הגרם .והיינו טעמא ,לפי
שלאחר מיעוך שלשים גרם לחמניה נעשה
פחות מכשיעור ,וביוה"כ משערים לאחר
מיעוך.
אלא שיש לדון בגוף חידוש זה ,דמדידת
שיעור ככותבת לענין חולה ביוה"כ שונה
ממדידת כל השיעורים .שאם הוכרח לחדש
כן משום שנשתנה דין אכילת יום הכפורים
משאר אכילות בהא דבעינן ביה יתובי
דעתיה ,עדיין מנא ליה שצריך למעך ,הלא
עצם הדבר שהשיעור הוא בככותבת ולא
בכזית ,זהו הגורם ליתובי דעתיה ,אף ללא
מיעוך האווירים.
ובגמ' חולין )קג (:איתא ששיעור אכילת
כזית משערינן לפי הנבלע בבית הבליעה
ללא הנשאר בין השינים .ומוכח דלא
אזלינן בתר שיעור האוכל הנכנס לפה,
אלא בתר השיעור הנבלע .ואפילו הכי,
פת ספוגנית משתערת בנפחה כמות שהיא
לפני הכנסתה לפה ,ואין צריך למעכה,
כמבואר במשנה עוקצין )פ"ב מ"ח( וכמו
שנתבאר לעיל )אות יד והלאה( ,והגרש"ז
אויערבך זצ"ל עצמו נמי הכי סבירא ליה
שא"צ למעך כמבואר בשש"כ הנ"ל .נמצא
ששם אכילה חל על כזית נפח קודם שנכנס
לפה ,על אף שלאחר שנלעס ומתמעך נפחת
ונעשה פחות מכזית .ומהא דלענין הנשאר
בין השינים אין די בנפח כזית שמכניס
לפיו ,אלא צריך להוסיף על כזית ספוגנית
שיעור זה ,ואילו לענין הבליעה מתחשבים
בנפח הכזית שנכנס לפיו ולא בנפח הנבלע
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בפועל ,מוכח דשם אכילה חל על הנבלע
בבית הבליעה שיעור שהיה כזית קודם
שנכנס לפיו .וא"כ הדעת נותנת לומר
דכשם שלענין שיעור 'אכילה' שאמרו,
היינו לפי הנכנס לפה עם אוויריו ואח"כ
מתמעט בלעיסה ,ורק הנשאר בין השיניים
אינו עולה לשיעור כזית ,ה"ה לענין שיעור
'מיתבא דעתיה' שאמרו ,היינו לפי הנכנס
לפה עם אוויריו ואח"כ מתמעט בלעיסה,
ורק הנשאר בין השיניים אינו עולה לשיעור
ככותבת .נמצאנו למדים ששיעור ככותבת
נמדד בפת כפי שהוא עם האוירים הדקים
שבו ,ללא מיעוך קודם אכילתו.
ובאמת דבלא"ה הוא חידוש גדול לחלק
באופן המדידה בין שיעור לשיעור לומר
דבזה צריך למעך ובזה לא צריך למעך,
בדבר שלא נתפרש בדברי חז"ל ,דכל כה"ג
הוה להו לפרושי דמדידת פת לענין חיוב
כרת ביוה"כ שונה ממדידת כל השיעורים.
והם ז"ל כלל גדול כללו במשנה עוקצין
ואמרו פת ספוגנית משתערת כמות שהיא.
ואף הגרש"ז עצמו לא כתב אלא בלשון
כמדומה לי) .ועי' במכתב הגר"מ מאזוז
שליט"א אלינו ובתשובתינו אליו(.
ומ"מ אנן בדידן דאוירים קטנים עולים
לכשיעור ואין למעך את הפת ,כפשט
המשנה בעוקצין וכמבואר לעיל אות יד
והלאה .ולכתחילה יש להיזהר להאכיל את
החולה פת בשיעור כשלשים סמ"ק מבלי
למעכו .אא"כ לפי מצבו הרפואי חייב
לאכול יותר מזה ברציפות.
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שיעור כדי אכילת פרס
כו .ולענין שיעור כדי אכילת פרס,
הנה בליקוטי החתם סופר )חלק ו סי' טז(
כתב שלא קיבל בזה דבר ,אבל יש להוכיח
מהמבואר בכריתות )יג (.דשיעור טבילה הוא
פחות מכדי אכילת פרס .ובשבת )לה (.אמר
רבי נחמיה שיעור בין השמשות כדי שיהלך
אדם חצי מיל )דהיינו תשע דקות( משתשקע
החמה .ותני עלה ,הרוצה לידע שיעורו של
רבי נחמיה יניח חמה בראש הכרמל וירד
ויטבול בים ויעלה .ופירש"י כרמל ,הר שעל
שפת הים .וחמה סמוך לשקיעתה נראית על
ראשי ההרים ,ובכדי שירד ויטבול ויעלה,
הוי לילה .ע"כ .ופירש החת"ס שהאדם לא
עומד בראש ההר ,אלא החמה בראש ההר,
והאדם עומד על שפת הים ויורד וטובל
ועולה .ומבואר ששיעור טבילה הוא תשע
דקות .ומאחר ששיעור טבילה הוא פחות
מכדי אכילת פרס ,הרי אכילת פרס הוא לא
פחות מתשע דקות .אלא שהתוס' פליגי על
פירוש רש"י ופירשו דלא מיירי בשיעור
בין השמשות ,ולדבריהם אע"פ ששיעור
בין השמשות לרבי נחמיה הוא תשע דקות,
שיעור טבילה הוא מילתא אחרינא .וצע"ג
מאי טעמא לא הקשו התוס' על פירוש רש"י
ממה שהביאו התוס' שם )לד (:את המבואר
בתוספתא פ"א דזבים דשתי טבילות ושני
סיפוגים הוא שיעור הילוך מאה אמה ,נמצא
טבילה אחת עם הסיפוג הוא חמישים אמה,
שהוא פחות מדקה .נמצא א"כ דטבילה בלא
סיפוג הוא כמו חצי דקה .ופלפל בדבר וסיים
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בזה"ל "ומכל מקום רחוק קצת בעיני לאכול
ח' זתים זא"ז במינוט אחד .על כן טוב להחמיר
להפסיק בין אכילה לאכילה כשיעור חצי מיל
ט' מינוטין אם אפשר להחולה בכך ,ולב יודע
מרת נפשו" .ע"כ מהחת"ס .וכדבריו פשט
המנהג אצל מורי ההוראה להחשיב שיעור
אכילת פרס תשע דקות כשהוא לחומרא ,כגון
באכילת פחות מכשיעור לחולה ביוה"כ.
ובעניותי יש להשיב על ד"ק ,שמלבד
שמצד המציאות תמוה לומר דלרש"י שיעור
טבילה בים באדם העומד על שפת הים ,הוא
תשע דקות ,אף אם נכניס בכלל הזמן את
פשיטת בגדיו ולבישתם .גם מלשון הגמרא
"יניח חמה בראש הכרמל 'וירד' ויטבול
בים ויעלה" ,יותר משמע דמיירי באדם
העומד בראש הכרמל ויורד מההר וטובל,
ועל זה קאמר דשיעורו תשע דקות .שאם
'וירד' דקאמר היינו רק שיורד משפת הים
לים ,היה לו לומר "יניח חמה בראש הכרמל
ויטבול בים ויעלה" .ומדנקט "וירד ויטבול
בים ויעלה" ,משמע שהירידה קאי על ההר,
והכי קאמר" :יניח חמה בראש הכרמל וירד,
ויטבול בים ,ויעלה" .ומיירי באדם העומד
בראש הכרמל) .ויש להסתפק אם יעלה דומיא
דירד ,שירד ויעלה בהר ,או יעלה מן הים
קאמר( .ולזה גם כוונת רש"י .והיינו ששיעור
הירידה וטבילה ועליה הוא תשע דקות .וא"כ
אין ללמוד מהכא כלל לשיעור אכילת פרס
מתוך המבואר בכריתות דשיעור טבילה הוא
פחות מכדי אכילת פרס .דהתם מיירי בשיעור
טבילה כפשוטו ,שעומד על שפת המים
וטובל ועולה ,שהוא זמן מצומצם הרבה יותר
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משיעור בין השמשות דרבי נחמיה ,והוא
ודאי פחות מכדי אכילת פרס.
וכן ראיתי הלום בחזון איש )סי' לט ס"ק יח(
שכתב כי הדבר תימה מצד עצמו לומר שאדם
שהוא על שפת הים ויורד וטובל ועולה ללא
שהיה כלל ,איך יתכן שיקבע זה שיעור תשע
דקות .גם שמח לבי ויגל לראות שהביא
שם ירושלמי מפורש כביאורנו ,דהכי איתא
בירושלמי ברכות )פ"א ה"א( ר' שמואל ב"ר
חייא ור' יודן בשם ר' חנינא ,התחיל גלגל
חמה לשקוע ,אדם עומד בראש הכרמל ,ויורד
וטובל בים הגדול ,ועולה ואוכל בתרומתו,
חזקה ביום טבל .ע"כ .הרי להדיא דמיירי
שהאדם עצמו עומד בראש הכרמל .וכן
מצאתי שביאר הרמב"ן בתורת האדם )שער
האבל ,ענין אבלות ישנה אות קה( את הגמ'
דידן על פי דברי הירושלמי ,לישב שיטת
ר"ת ,והביאו הרשב"א בחי' לשבת )לד :ד"ה
ולזה( עיי"ש.
ובחזו"א שם סיים וז"ל ,והלכך אין לנו שום
רמז לשיעור אכילת פרס ,אבל נראה דתשע
מינוט ודאי סגי ,הואיל ונפיק מפומיה דהגאון
ז"ל .אמנם לענין כזית מצה ומרור אין לשהות
ט' מינוט ,וצריך נסיון של אדם בינוני .ונראה
דכל שיעור פרס הוא בתנאים שאמרו עירובין
)ד (.בבית המנוגע ,פת חיטין ,ומיסב ואוכל
בלפתן .ואכילת הכזית הוא בכלל שיעור
הפרס ,וכדתנן כריתות )יב (:מתחילה ועד
סוף .עכ"ל.

בזמננו

חומרא יתירה ,לפי שבהגלות נגלות דברי
הירושלמי וביאור הראשונים בגמ' דידן
כדברי הירושלמי ,נפל לחלוטין חשבון
הגאון חת"ס ז"ל ,והדבר ברור ששיעור
אכילת פרס הוא הרבה פחות מתשע דקות.
ואף החת"ס רק נקט בלשונו "טוב להחמיר
להפסיק בין אכילה לאכילה כשיעור חצי
מיל ט' מינוטין אם אפשר להחולה בכך".
וגם החזו"א לא החשיב שיעור זה אלא רק
משום דנפיק מפומיה דהגאון חת"ס ,וכתב
"דתשע מינוט ודאי סגי" .ונפק"מ לחולה
שיש בו סכנה ביום הכיפורים שצריך לאכול
פחות מכשיעור ,דדרך רבים ממורי ההוראה
להורות שיאכל שלושים גרם או סמ"ק וימתין
תשע דקות .שהנה באופן שיש לפני המורה
שתי אפשרויות ,או שיורה לחולה לאכול
כמות מרובה שהיא ספק ככותבת הגסה ועי"כ
יוכל להמתין תשע דקות בין אכילה לאכילה,
או שימתין שבע או ארבע דקות בין אכילה
לאכילה ועי"כ די יהיה לו באכילת כמות
מועטה בכל פעם ,נכון יותר להורות שעדיף
לו לאכול כמות מועטה ,דהיינו שלושים
סמ"ק נפח ללא דחיסה ,וימתין שבע או ארבע
דקות בין אכילה לאכילה.

שהנה לפי שאין מסורת ברורה בשיעור כדי
אכילת פרס ,נאמרו בו דעות רבות .ובשו"ת
יחוה דעת )ח"א סי' יז( אספם כעמיר גורנא
וז"ל ,ובשיעור כדי אכילת פרס ,נחלקו
האחרונים ,שבליקוטי חתם סופר )חלק ו
סי' טז( ,כתב שהוא תשע דקות .והגאון בעל
נמצאנו למדים דשיעור זה להחשיב כדי ערוך לנר בס' ביכורי יעקב )סי' תרלט ס"ק
אכילת פרס בשיעור תשע דקות ,אינו אלא יג( כתב שהוא כשמינית שעה) ,שבע דקות
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וחצי( .וכן כתב הגאון ר' חיים פלאג'י בספר
מועד לכל חי )סי' כ אות לג( .ובשו"ת צמח
צדק מליובאוויטש )בשער המילואים סי' ט(
כתב ששיעורו כשש דקות .ובהערה שם כתב
שהוא כשבע דקות .ובשדי חמד )באסיפת
דינים ,אכילה ,אות ג( כתב בשם דרכי הוראה,
ששיעור כדי אכילת פרס כשמונה דקות.
ובשו"ת תורת חסד מלובלין )חאו"ח סי' לב(
כתב שאין השיעור שוה בכל המאכלים ,וכל
מין יש לו שיעור לעצמו .ובשו"ת מהרי"א
הלוי ח"א )סי' קמג( נראה שחולק על זה.
ובשו"ת מלמד להועיל )או"ח סי' קיג אות
ה( כתב ,שקיבל מרבו הגאון ר' יצחק דוב
גאב"ד וירצבורג שהוא כשמינית שעה ,וטוב
שהחולה ימתין ביוהכ"פ שמונה דקות .ובכף
החיים )סי' ר"י ס"ק ח( כתב על פי נסיון
שהוא כארבע דקות .ע"כ מיחוה דעת .ומש"כ
בשם התורת חסד שכל מין יש לו שיעור
לעצמו ,כ"כ גם המנחת חינוך )שיג סק"ב
ד"ה עוד( להוכיח מדתנן בנגעים )פי"ג מ"ט(
גבי הנכנס לבית המנוגע ,שאם היה לבוש
כליו ,הוא טמא מיד והן טהורין ,עד שישהא
בכדי אכילת פרס פת חטים ולא פת שעורים,
כשהוא מיסב ואוכל בליפתן .ובעירובין
)ד (.פירש"י פת חיטין ,אין שוהה בה כפת
שעורין .ע"כ .ומכאן שכל המינים שבעולם
בודאי יש חילוק בשהיית הדבר הנאכל .ורק
בנגעים הוא הלכה למשה מסיני או דילפינן
מקרא דארץ חיטה דהשיעור הוא פרס פת
חיטין ומיסב ואוכל בלפתן ,שכל זה ממהר
אכילתו .אבל לגבי כל איסורי אכילה וכן
לענין יוה"כ ,משערינן כל מין מאכל בדידיה.

בזמננו

סה

ולפ"ז ניחא מה שלא ביארו חז"ל כמה הוי
אכילת פרס בבינוני ,כי לכל מאכל יש שיעור
אחר .והביא ראיה מממש"כ המג"א )סי' פא
ס"ק ב( והפמ"ג )בא"א שם ס"ק ב( ששיעור
הזמן באכילת דייסא הוא כפי שמתמשכת
אכילת פרס של דייסא דווקא .עכת"ד עיי"ש.
אמנם ממש"כ החזו"א )סי' לט ס"ק יח והו"ד
לעיל( שצריך נסיון של אדם בינוני ,ושכל
שיעור פרס הוא בתנאים שאמרו עירובין )ד(.
בבית המנוגע פת חיטין ,ומיסב ואוכל בלפתן,
משמע דסבירא ליה דמדין שיעור אכילת פרס
שנתבאר בבית המנוגע יש ללמוד לכל אכילת
פרס .ואכמ"ל .וע"ע בארחות חיים )סי' תריב
ס"ק ד( ,ובשו"ת מהר"מ שיק )או"ח סי' פה
ד"ה ולפ"ז( ,ובקונטרס השיעורים להגר"ח
נאה )ס"ק יח( ובערוך השלחן )סי' תריח סי"ד
וסי' רב ס"ח(.
לפיכך חולה שיש בו סכנה שצריך לאכול
לשיעורים ביוה"כ יאכל שיעור שלשים סמ"ק
פת ולפתנו גם יחד .והפת נמדד לפי נפחו
עם האוירים הדקים שבו ,ורק חלל הגדול
מהאוירים הקטנים שבלחם אחיד המצוי היום
או בפיתה וכיוצ"ב ,אינו נמדד כחלק מהשיעור
ויש למעכו .וימתין באופן שלא יאכל שלשים
סמ"ק בכדי אכילת פרס ,דלחומרא הוא תשע
דקות .ואם צריך לאכול יותר ובתכיפות ,עדיף
שיאכל שיעור זה דשלשים סמ"ק וימתין רק
שבע או ארבע דקות כפי הצורך ,ויסמוך על
דעת הסוברים ששיעור כדי אכילת פרס הוא
שיעור מועט .לפי שעדיף לנהוג לקולא לענין
שיעור אכילת פרס ,מלהקל ולאכול בבת אחת
כמות שאפשר מאד שיש בה שיעור ככותבת
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הגסה וכמבואר .ואם חייב לאכול כהרגלו
ללא הפסקה כלל ,יאכל כהרגלו.
ולענין אכילת כזית מצה בכדי אכילת פרס
כתב בספר חזון עובדיה פסח )מוציא מצה ס"ב
עמ' סו( שלא ישהה באכילת הכזית שיעור
אכילת פת כשלש ביצים ,והוא כשש דקות עד
שבע וחצי דקות .עיי"ש .אמנם לענין לצאת
לכתחילה י"ח אכילת מצה כתב בחזו"ע ימים
נוראים עמ' רחצ שיאכל כזית מצה בתוך חמש
דקות וכמש"כ בספר תכלת מרדכי בפתח דבר

בזמננו

בשם הגאון רבי יצחק אלחנן ושכ"כ הרב כף
החיים סי' רי סק"ח )עיי"ש שלענין שיעור
אכילה כתב להחמיר בארבע דקות ולענין
חולה ביוה"כ כתב להחמיר ולהחשיבו חמש
דקות ,לפי שבבדיקה שערך באכילת ג' ביצים
פת ,יצא פעם ארבע דקות ופעם ארבע וחצי
ופעם חמש דקות( .ורק בדיעבד יש לסמוך על
שיעור הגרי"ד והרב ביכורי יעקב שהוא שבע
וחצי דקות .עיי"ש כל דבריו .וע"ע במכתב
הגר"מ מאזוז אלינו שנהגו להחמיר לסיים
אכילת כזית מצה בארבע דקות.
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סימן ח
אם יש להוסיף על השיעור בשביל הנותר
בין השינים
כז .טרם אכלה לדבר יש להוסיף ,שהנה
כל היכא שצריך לאכול שיעור כזית היינו
שצריך שיבלע שיעור זה בבית הבליעה ,ללא
הנותר בין השיניים .כמבואר בגמ' חולין
)קג (:אמר ר"ש בן לקיש כזית שאמרו ,חוץ
משל בין השינים .ורבי יוחנן אמר אף עם בין
השינים .אמר רב פפא בשל בין שינים דכולי
עלמא לא פליגי ,כי פליגי בין החניכיים .מר
סבר הרי נהנה גרונו בכזית ,ומר סבר אכילה
במעיו בעינן .ופסק הרמב"ם )פי"ד ממאכלות
אסורות ה"ג( כרבי יוחנן דהנאת גרונו בעינן.
שכתב וז"ל כזית שאמרנו ,חוץ משל בין
השינים .אבל מה של בין החניכים מצטרף
למה שבלע ,שהרי נהנה גרונו מכזית .אפילו
אכל כחצי זית והקיאו וחזר ואכל אותו חצי
זית עצמו שהקיא ,חייב .שאין החיוב אלא על
הנאת הגרון בכזית מדבר האסור .ע"כ .וה"ה
לענין כל אכילת כזית.

בזמננו

סז

מעט יותר מכזית ,כמבואר לעיל סוף אות ד'
דלהרמב"ם והרי"ף והרא"ש גרוגרת שיעורו
כשליש ביצה ולרש"י ותוס' גרוגרת שיעורו
פחות מחצי ביצה ,וגרוגרת גדולה מהזית
כמבואר בשבת )צא ,(.ממילא כל האוכל
שיעור שליש ביצה ממש דהיינו שמונה עשר
סמ"ק כשיטת הרמב"ם ,או שיעור חצי ביצה
ממש דהיינו עשרים ושבעה סמ"ק כשיטת
רש"י ,איננו צריך להוסיף באכילתו על
שיעור זה משום הנשאר בין השינים ,שהרי
כבר אכל יותר מכשיעור כזית .אא"כ חורי
שיניו גדולים ומחזיקים יותר מהרגיל.

ובפרט ששיעור עשרים ושבעה סמ״ק
שנקטו רבים מפוסקי זמננו ,נקבע לפי מה
שהחשיב הגר"ח נאה )בשיעורי תורה סי' ג
אות ז( שיעור הדרהם ל 3.2גרם ,ושיעור ביצה
עם קליפתה  57.6סמ״ק ,ואת קליפת הביצה
שיער כששה אחוזים מנפח הביצה,ו ונמצא
שיעור ביצה בלי קליפתה כחמישים וארבעה
סמ״ק ,ושיעור חצי ביצה בלי קליפתה עשרים
ושבעה סמ"ק .אבל בהגלות נגלות מטבעות
דרהם רבות ששרדו מזמן הרמב"ם ,והוברר
ומ"מ מאחר ששיעור שליש ביצה או חצי שהדרהם הוא שלשה גרם ,נמצאת הביצה
ביצה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה הוא כחמישים סמ״ק ,וחצי ביצה הוא רק כעשרים

ו .אמנם המהרי"ל )ריש סדר האגדה( כתב דשיעור קליפת הביצה הוא כרבע מנפח הביצה .וכ"כ המגן אברהם )סי' רי
סק"ב( והנודע ביהודה )מהדו"ק סי' לח( .ועי' בחזון איש בקונטרס השיעורים שאי אפשר לברר שיעורה כיון שאין לנו
ביצה גדולה כל כך ,וככל שהביצה גדולה האחוז של הקליפה מתמעט ,הלכך צריך להוסיף כל שהוא על ביצה קלופה
דידן .עיי"ש .ובחזון עובדיה סוכות )עמ' קלב אות כו( הביא דעת הנודע ביהודה והסיק שהעיקר כדעת הגר"ח נאה בספר
שיעורי תורה .עיי"ש.
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שביצה בינונית שלנו משקלה בערך ארבעים
וחמישה עד חמישים גרם .ובספר עלה יונה
)עמ' קמא( להגר"י מרצבך כתב שהביצה
הקלופה כ 45-גרם בלבד .וזהו היסוד לעשות
החשבונות לשליש ביצה או למחצית ביצה
כפי כל דעה ודעה בחשבון הכזית ,שיוצאת
לפי כל הדעות בין  14-15סמ"ק לבין .23
וכמובן שיש להחמיר .עיי"ש כל דבריו .אמנם
מאחר והרב המחבר כזית השלם מדד בתנאי
מעבדה ,יש לנו לסמוך על דבריו ששיעור
כביצה מעיקר הדין הוא  52.25סמ"ק .ושיעור
חצי ביצה הוא כעשרים וששה סמ"ק .אלא
שלכתחילה חיישינן לחומרא להחשיב הביצה
ח
לשיעור כחמישים וארבעה סמ"ק.

וחמישה סמ״ק.ז ועי' בספר שיעורי ציון )עמ'
סט( להגר"ח נאה שחזר בו וכתב ששיעור
ביצה בינונית ללא קליפתה שהוא  54.7סמ"ק.
ומ"מ מעיקר הדין נראה ששיעור כביצה הוא
פחות מזה .שהנה בספר כזית השלם )עמ' (21
כתב שהגר"ד פיינשטיין אמר לו כי לפי הוראת
אביו הגר"מ פיינשטיין זצ"ל יש למדוד ביצה
בגודל הנקרא כיום לארג' .שהיות שיש כיום
חמישה מידות בביצים ,זוהי הבינונית .ומדד
)הרב המחבר כזית השלם( ומצא שמידתה
 55סמ"ק עם הקליפה .והוסיף )בעמ' (157
דמאחר דלענין שיעורי המצוות משערינן לפי
מידת ביצה ללא קליפתה ,וכמש"כ הגר"ח
נאה בספר שיעורי תורה )סי' ג סי"ג( ובספר
קצות השלחן )סי' נט בבדי השלחן אות א(,
נמצא ששיעור כביצה הוא  52.25סמ"ק .ומ"מ מאחר שאף לדעת התוס׳ שיעור
עיי"ש כל דבריו .והגרי"י קנייבסקי בשיעורין כזית אינו חצי ביצה ממש אלא פחות מזה
של תורה )שיעורי המצוות עמ' סה( כתב קצת וכמבואר ,הא ודאי דבשיעור עשרים

ז .כן העלה בספר מידות ומשקלות של תורה )פרק ל( ,ובספר מידות ושיעורי תורה )פרק ל( ,ובספר לב ים )ס״א( .והו"ד
בקונטרס שיעורי אכילה שבספר וזאת הברכה )עמ'  344הערה  .(4ובזה מתיישבות היטב מידות הדרהם ,הדינר ,משקל
גרעיני השעורה והחרוב .וכן מתיישב המנהג שנהגו לחשב שיעור פדיון הבן לפי תשעים וששה גרם כסף .ותו אין צריך
למה שנדחק החזו"א לומר שגרעיני השעורים והחרוב שקלו כפליים בזמן הראשונים מאשר בזמננו .וכמו שהעלה לנכון
בספר בקונטרס שיעורי אכילה )שם אות יז( .ועי' בשיעורין של תורה להגרי"י קנייבסקי )סי' ג אות ח( שכתב בענין זה
כי החזו"א "היה נבוך בזה ,והיה קצת זמן שהשיב באמת לשואלים שלצאת מכל ספק ראוי ליתן קרוב לכפליים מהנהוג,
ואח"כ חזר בו לחשב שיעור פדיון הבן תשעים וששה גרם כמנהג" .עכ"ל .וביאר טעמו בקונטרס השעורים שבהתקטנות
השעורים עם השנים ,מתמעט גם כן שיעור פדיון הבן לפי משקל השעורים של הזמן .עיי"ש .ולדבריו שזהו טעם המנהג
בפדיון הבן ,היה לנו לנהוג גם בענין הכזית לשערו לפי הזית בינוני המצוי היום ,לאחר שכבר נהגו כן בענין אחד.
ולהאמור אין צריך לטעם זה .ועי' להלן.
ח .הנה הרמב"ם בפירוש המשנה )פ"א דעדיות מ"ב( כתב שמדד ובדק ומצא ששיעור רביעית )שהוא ביצה ומחצה( ,יכיל
מן המים קרוב לעשרים ושבעה דרהם .עיי"ש .ומדבריו עולה ששיעור כביצה יכיל מן המים קרוב לשמונה עשר דרהם.
ומאחר שהתברר ששיעור הדרהם הוא שלשה גרם ,נמצא שמים במשקל כחמישים וארבעה גרם הוא שיעור נפח כביצה.
והלא במים שיעור הנפח והמשקל שווה .נמצא ששיעור נפח כביצה הוא כחמישים וארבעה סמ"ק .ומ"מ מעיקר הדין
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ושבעה סמ״ק נכלל הנשאר בין השיניים .ואין
לחשוש לאכול יותר מזה .והיכא דדי בשליש
ביצה ,די לכל היותר באכילת שמונה עשרה
סמ״ק .ובפרט שלמבואר במשנה ובתשובות
הגאונים שיעור כזית מועט הוא מאד.
אמנם בחזון עובדיה )פסח עמ' עג סט"ו(
כתב לענין אכילת כזית מצה בליל הסדר,
שיאכל כשלושים גרם שהוא קצת יותר

בזמננו

סט

משיעור כזית ,כדי שיבלע כזית לאחר הנותר
בין השינים .עיי"ש .וצ"ע .ומ"מ גם לדבריו
האוכל שתי כזיתות מצה ביחד בליל הסדר
אין צריך שיאכל שיעור שישים גרם ,אלא די
שיוסיף שיעור מועט ביותר בכזית שבוצע מן
העליונה ושיעור מועט ביותר בכזית שבוצע
מן התחתונה ,וילעס משניהם יחד .שבכה"ג
הנחסר ממה שאוכל לצורך מילוי חורי שיניו
בא משתי הכזיתות.

אזלינן בתר דעתו של רואה כמבואר במשנה ,והיינו לפי הביצה בינונית שבכל דור .ומאחר שהביצה בזמננו שיעורה 52.25
סמ"ק ללא קליפתה ,הכי נקטינן לדינא ורק לחומרא חיישינן לשיעור חמישים וארבעה סמ"ק.
ובעיקר הא דאזלינן בתר שיעור ביצה בלא קליפתה ,הנה במשנב"ר סי' קנח )ס"ק ט( כתב לענין הא דבעינן כביצה לנטילת
ידים בברכה ,ודע ,דאם היה באוכל שיעור כביצה אפילו בלא קליפתה ,לכו"ע צריך נטילה בברכה .עכ"ל .וכן כתב החזון
איש בהלכות עירובין )סי' לו אות ה( בזה"ל ,ודע דלכל הפירושים מוכח דאין כזית יותר מחצי ביצה בלא קליפה .דאל''כ
אין בית הבליעה מחזיק ב' זיתים ,ובכריתות )יד (.מוכח דבית הבליעה מחזיק ב' זיתים .ובזה נתישב קושיית המגן אברהם
בסי' תפו וכו' .עכ"ל עיי"ש .אמנם במשנב"ר סי' תפו )סק"א( כתב לענין שיעור כזית מצה דשיעור כזית הוא חצי ביצה
בקליפתה .ולפי מש"כ האחרונים ז"ל שהתקטנו הביצים ,יש לשער כזית כשיעור ביצה עם קליפתה .עיי"ש .ובחזו"א סי'
לט )ס"ק יז( השיג על דבריו ע"פ מש"כ בהלכות עירובין דליכא מאן דסבר הכי .אלא שיעור כזית הוא חצי ביצה בלא
קליפתה ,ולהרמב"ם שליש ביצה בקליפתה .וא"כ בביצים שלנו ,ביצה קלופה .אלא שהאחוז של הקליפה נגד האוכל
משתנה ,שכל שהביצה גדולה ,האחוז של הקליפה מתמעט .והלכך אין לשער ערך הקליפה להאוכל בחשבון מדויק אלא
בקירוב .וביצה קלופה מתמעטת עוד מפני שאין הביצה ממלאת כל הקליפה ונשאר מעט אויר ,ואין להאויר קצב קבוע
)ואם שיעור קלופה הבינונית משתערת ביחס קלופה בין הקלופות ,יתכן לפ"ז דהבינונית עם הקליפה איננה הבינונית של
הקלופה וקשה לנו לפ"ז לשער קלופה הבינונית( .והלכך צריך להוסיף בכזית כל שהו על ביצה קלופה דידן אבל אפשר
לסמוך על דעת הר''מ שהכזית ב' שלישי ביצה שלנו עם קליפתה .ע"כ.
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סימן ט
סיכומי דינים העולים מן האמור בפרקי
הקונטרס
מדידה לפי נפח או משקל
א .המנהג שנהגו רבים לשער שיעור כזית
של כל מאכל על פי משקלו ,גם במאכל
שנפחו שונה ממשקלו ,הוא מנהג בטעות.
לפי שהשיעורים נמדדים על פי נפח כזית
ולא על פי משקל כזית .וטעות הנוהגים כן
באה מתוך מה שראו בדברי כמה פוסקים
שכתבו שיעור אכילת כזית מצה ושיעור
אכילה לברכה אחרונה לפי משקל בלבד ולא
כתבו נפח .ובאמת שהם ז"ל כתבו כן מאחר
שרוב הפירות והירקות שיעור נפחם ומשקלם
זהה ,וקל יותר לשער לפי משקל .ובפת ,יש
מהפוסקים שסוברים ששיעור כזית נמדד
בפת רק לאחר מיעוכו מהאוירים הקטנים
שבו ,ולפי שנפח רוב סוגי הפת המצויים
לאחר המיעוך זהה למשקל הפת ,לפיכך
כתבו שיעורו לפי משקל ,להקל על המדידה.
ומזה נתפשטה הטעות לחשוב שהמשקל
עיקר ,עד שגם מה שקיים בו פער בין הנפח

בזמננו

לבין המשקל ,משערים אותו לפי משקל,
ועלולים לברך ברכה לבטלה בברכה אחרונה
כשאוכלים דבר שמשקלו גדול אבל נפחו
קטן משיעור כזית )כגון פירות יבשים כבדים
וכיוצ"ב( ,ומאידך נמנעים מלברך ברכה
אחרונה על דבר שנפחו גדול כשיעור כזית
ומשקלו קטן מכזית ,כמצוי היום בתעשיית
הממתקים,ט ונפיק מיניה חורבא .וכבר כתב
הרמב"ם בפירוש המשנה )פ"ב דחלה מ"ו(
"ולא השמיעונו שיעור חלה במשקל אלא
במידה כמו שאתה רואה .וכל מי שנותן שיעור
חלה במשקל הרי זה טועה וטעותו ברורה
מאד" .עכ"ל .וכ"כ מרן בשו"ת אבקת רוכל
)סס"י גן( "אין לנו לסמוך על המשקל במקום
שיהיה סותר למידה .כי המידה היא העיקר
ויתד תקועה" .עכ"ל .וכ"כ כל הפוסקים
המובאים לעיל ,מלבד הרב בן איש חי והרב
כף החיים .וכבר תמהו על דבריהם בספר
שיעורי תורה ועוד מן הפוסקים .ומסתבר
הדבר שאף הם לא נתכוונו אלא לדבר שנפחו
ומשקלו שווה ,כגון רוב הפירות והירקות
המצויים ,ורוב סוגי הלחמים לאחר מיעוך,
ולשיטתייהו אזלי שיש למעך את האוירים

ט .הנה בעת הזו שתעשיית הממתקים מצליחה לייצר נפח גדול ממעט חומר ,ישנם מאכלים רבים שבמשקל קל של גרמים
מועטים יש שיעור כזית ומתחייב בברכה אחרונה עליהם .וכמש"כ הגרי"פ באדנר בספר כזית השלם על פי המדידה שמדד
בתנאי מעבדה )עיי"ש ריש פרק ב .וכתב שם בעמ'  24שכל מדידותיו נעשו לפי חישוב  28.8סמ"ק לכזית .ואנן בדידן
ששיעור כזית לענין ברכה אחרונה מעיקר הדין הוא שמונה עשר סמ"ק( שבייגלה מלוח ,משקל שבעה עשר גרם ממנו
הוא בנפח כעשרים ותשעה סמ"ק .ומרשמלו במשקל שמונה גרם בלבד ,הוא בנפח כעשרים ותשעה סמ"ק .ומאידך רוב
הסוכריות ג'לי ושאר מוצרי הג'לי ,נפח כעשרים ותשעה סמ"ק מהם משקלו למעלה מארבעים גרם .ובקוביות שוקולד
הנקרא שוקולד פרה ובמטבעות שוקולד ,נפח כעשרים ותשעה סמ"ק מהם משקלו כשלושים ושמונה גרם .ואפריון
נימטייה להגרי"פ באדנר שליט"א שעמל ויגע למדוד שיעור נפח המאכלים המצויים בזמננו ,והציג בספרו הנ"ל מאות
תמונות בגודלו הטבעי של כל דבר ודבר ,עם פירוט שיעור כזית של כל אחד מהם לפי נפחו .אלא שכאמור הוא כתב לפי
חישוב כזית כעשרים ותשעה סמ"ק.
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הקטנים שבפת .אמנם אנן בדידן שיש לשער
את הפת כמות שהיא מבלי למעכה תחילה,
מלבד חללים הניכרים ממש ,כמבואר לעיל
סי' ה'.

שיעורי נפח כזית
ב .ולענין שיעור נפח זית על פי מדידת
הסמ"ק הנהוג היום ,הנה במשנה )כלים פי"ז,
מ"ח( איתא ,כזית שאמרו ,לא גדול ולא
קטן ,אלא בינוני .והובא בהרמב"ם בהלכות
מאכלות אסורות )פי"ד ה"א( .ואופן המדידה
הוא על פי דעתו של רואה כמבואר קודם לכן
במשנה שם )משנה ו( לענין שיעור כביצה.
וכן מבואר להלכה בתשובת הגאונים )סי' צה(
המובאת לעיל אות א' שהקובע לשיעור זה
הוא גודל הזית הבינוני בכל דור לפי המצוי
באותו זמן .ולפי ששיעור נפח זית בינונית
בזמננו הוא לכל היותר כששה סמ״ק )עי'
לעיל אות ז'( היה לנו ללכת לכאורה מעיקר
הדין לפי שיעור זה בין להקל בין להחמיר.
אלא דהיכא שהוא לחומרא ,אנו מחמירים
לכתחילה להחשיב שיעור כזית לפי נפח
עשרים ושבעה סמ"ק ,או לכל הפחות שיעור
שמונה עשרה סמ"ק .לפי שלהרמב״ם והרי"ף
והרא"ש כזית הוא פחות משליש ביצה,
ולרש"י ותוס׳ הוא מעט פחות מחצי ביצה.
ומאחר ששיעור נפח ביצה בינונית לכל היותר
הוא כחמישים וארבעה סמ״ק )ומעיקר הדין
 52.25סמ"ק( .נמצא שלדעה הראשונה שיעור
כזית הוא כשמונה עשר סמ"ק לכל היותר,
ולדעה השניה הוא כעשרים ושבעה סמ"ק לכל
היותר .ושיעור זה כולל את הנשאר בין השינים
כמבואר לעיל סוף אות ד' ואות כ"ז.

בזמננו

עא

שיעור כזית לברכה אחרונה
ג .ולענין ברכה אחרונה ,לכתחילה יש
לאכול כחצי ביצה דהיינו עשרים ושבעה
סמ"ק ולברך עליו ברכה אחרונה .אמנם אם
אכל שליש ביצה דהיינו כשמונה עשר סמ"ק
ואינו יכול לאכול יותר ,יברך ברכה אחרונה
וכדעת הרמב"ם והרי"ף והרא"ש והש"ע
שפסק כדבריהם .ובפרט כשהוא מסופק אם
במה שאכל יש רק שיעור שמונה עשר סמ"ק
או עשרים ושבעה סמ"ק ,שבודאי יש לו לברך
ברכה אחרונה דהוי ספק ספיקא .אמנם מאחר
ושיעור זית בינוני המצוי בזמננו הוא ששה
סמ"ק ,ובמשנה ובתשובות הגאונים מבואר
שיש למדוד שיעור כזית לפי נפח הזית
הבינוני לפי דעתו של הרואה ,אלא שאנו
חוששים לדברי הראשונים והש"ע שכתבו
שיעורי כזית לפי חלקי ביצה כשליש או
כמחצית הביצה ,לפיכך יש להיזהר לכתחילה
לאכול או פחות מששה סמ"ק ולא יברך ברכה
אחרונה ,או שיאכל עשרים ושבעה סמ"ק
ויברך ברכה אחרונה .אמנם מעיקר הדין
מברך ברכה אחרונה על שמונה עשר סמ"ק.
)עיין לעיל אות ז' באורך ,ושם הובאו עדויות
מכתבי יד תימנים ומהגר"ח מוולוז'ין ומהאבני
נזר מסוכצ'וב ומהגרש"ז אויערבך ששיעור
כזית הוא שיעור מועט ,ושכ"כ החזו"א מעיקר
הדין .ואף שהחזו"א חשש להצל"ח שנתקטנו
השיעורים ,מ"מ לענין שיעור כזית לברכה
אחרונה הורה לשערו כשליש ביצה של זמננו,
וכדעת הרמב"ם ,ולא חשש לשערו כשני
שלישי ביצה .וכן העיד הגר"ח קנייבסקי על
אביו שהורה לברך ברכה אחרונה על שיעור
שליש ביצה ,וכן נוהג הוא עצמו(.
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ממצוות אכילת מצה מחמת שאינם יכולים
שיעור כזית לאכילת מצה
לאכול כשיעור הגבוה.
ד .ולענין אכילת מצה ,כתב הש״ע בהלכות
פסח )סי׳ תפו( "שיעור כזית יש אומרים ולענין אכילת שתי כזיתות לאחר ברכת
שהוא כחצי ביצה" .ומלשונו עולה שאע"פ המוציא ועל אכילת מצה ,כבר הארכנו
שבמקומות אחרים פסק כדעת הרמב"ם להוכיח בשו"ת נזר כהן )ח"א חאו"ח סי' כט(,
וסיעתיה ששיעור כזית הוא כשליש ביצה ,כי דין אכילת שתי כזיתות בעת ברכת המוציא
לענין כזית מצה דאורייתא סבירא ליה שנכון ועל אכילת מצה הוא רק למי שאוכל מהמצה
לחשוש לדעת רש"י ותוס׳ שהוא כחצי ביצה ,העליונה ומהמצה החצויה שבשלושת המצות
דהיינו כעשרים ושבעה סמ״ק .ולכן לא פסק שמברך עליהן ,אבל מי שאוכל מהמצות
בסכינא חריפתא שהוא כחצי ביצה אלא אמר שבצד מחמת שאין די במצות שמברכים
בלשון יש אומרים .ונתבאר כל זה לעיל אות עליהן כדי לתת לכולם ,די לו בכזית אחת
ה' בארוכה.
בלבד לכתחילה ,ואין באכילתו שתי כזיתות
אמנם מי שקשה לו לאכול שיעור עשרים ממצות אחרות שום ענין ואפילו לא הידור או
חומרא.
ושבעה סמ"ק לפי שהוא זקן או אשה או
חולה ,דיו שיאכל שיעור שמונה עשר סמ"ק ,והאוכל שתי כזיתות מהמצות שברכו
וכדעת הרמב"ם והרי"ף והרא"ש .וכל שכן עליהן ,ורוצה לקיים המצוה לכתחילה
לענין כזית מרור שאינו אלא מדרבנן .וכן כמש"כ בש"ע )סי' תעה ס"א( שלאחר שמברך
העיד הגר"ח קנייבסקי שראה בליל פסח את המוציא ועל אכילת מצה יבצע מהשלימה
החזו"א שחילק כזית מצה לנשים בשיעור העליונה ומהפרוסה משתיהן ביחד ,ויאכלם
שליש ביצה ,וכן נהג אביו לחלק לנשים .ורק בהסיבה ביחד כזית מכל אחד .והוא דבר
הוא עצמו החמיר לאכול כשני שלישי ביצה קשה לרוב בני אדם לאכול חמישים וארבעה
לחשוש לדעת הצל"ח שהתקטנו הביצים .סמ"ק ביחד .הנה כבר נתבאר לעיל אות י"ב
וכמבואר כל זה לעיל אות ז' .והוא הדין בכוונת מרן הש"ע ,ד'ביחד' היינו שיאכל את
במארח אורחים שאינם שומרים תורה ומצוות שתי הכזיתות בכדי אכילת פרס ,ולאפוקי
או מלמדם ומקרבם ומבקש לחזקם בעבודת שלא יאכל כל אחת מהן בפני עצמה בכדי
ה' ,ואם יתן להם שיעור גדול יקוצו במצווה ,אכילת פרס .אבל אינו ר"ל שיבלעם ממש
די שיתן להם שמונה עשרה סמ"ק.
ביחד) .והמבקש להחמיר לנהוג כפשט לשון
ומי שגם שיעור זה אינו יכול לאכול בשום
אופן אלא רק מעט מצה ,מחמת שהוא זקן או
חולה וכיוצא באלו ,יאכל לכל הפחות שיעור
ששה סמ"ק מצה ,שהוא כשיעור זית בינונית
המצויה כיום ,ולא יבטלו עצמם ח"ו בייאושם

הש"ע לאוכלם דהיינו לבולעם כאחד ,די לו
שבתחילה ילעס שיעור שתי כזיתות בינוניות
של זמננו ,דהיינו שתיהן יחד בשיעור שנים
עשר סמ"ק ,ויבלעם יחד ,ואח"כ ישלים
לשיעור שתי כזיתות אליבא דרש"י .ר"ל,
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לאחר שמברך המוציא ועל אכילת מצה ,חללה" .וכמו שנתבאר לעיל אות י"ד והלאה.
יבצע כחצי ביצה )עשרים ושבעה סמ"ק( ושיעור נפח קופסת גפרורים המצויה
מהמצה העליונה השלימה ,וכחצי ביצה כיום בארץ ישראל ,עם הקופסא עצמה
מהאמצעית החצויה ,ויכניס לפיו שיעור ולא רק חללה ,הוא כעשרים ותשע סמ"ק
זית בינונית של זמננו לפי טביעת עינו מכל וכמש"כ כמה מפוסקי זמננו )ולאחרונה
אחד מהם )דהיינו כששה סמ"ק מהעליונה החלו לייצר ולייבא קופסאות קטנות יותר.
וששה מהאמצעית( ,וביחד הם כשתי זיתים ולא בהן דיברו( .נמצא שהאוכל עוגה
בינוניות של זמננו ,וילעסם משך זמן ספוגית ששיעור נפחה כקופסת גפרורים
כרצונו ,ויבלעם בבת אחת .והשאר יאכל זו ,אכל שיעור כזית לכו"ע ,ומברך ברכה
בשלבים להשלים שיעור החמישים וארבע אחרונה ללא כל ספק .והאוכל כשני שליש
סמ"ק )שהם שתי כזיתות לרש"י( ,באופן בלבד מקופסא זו ,ואינו יכול לאכול יותר,
שהכל ביחד ייאכל בתוך כדי אכילת פרס .יברך ברכה אחרונה .ויש לעורר על הדבר
ועכ"פ יקפיד לכל הפחות לאכול כל אחד לפי שרבים אוכלים שיעור מועט מעוגות
משיעורי העשרים ושבעה סמ"ק בתוך זמן וממתקים ספוגיים בעלי נפח ,ואינם מעלים
אכילת פרס .ובאופן זה יצא לכו"ע ידי חובת בדעתם שיש באכילתם חיוב ברכה אחרונה.
מ"ע דאורייתא ,וגם קיים את הלכתחילה כזית במצות מכונה ועבודת יד
שכתב מרן בש"ע לאכול ביחד כזית מכל ו .מצת מכונה ,יש למעך אויריה הניכרים,
אחד ,אף אם נבאר ד'ביחד' היינו כפשוטו ואז ישער שיעור כזית לפי נפח הנותר.
ממש לבולעם יחד .לפי שמעיקר הדין כזית ובמצות מכונה המצויות כיום ,נפח עשרים
נקבע לפי הרואה ,והרי בלע מצה בשיעור ושבעה סמ"ק הוא בין תשעה גרם מצה,
כשני זיתים כאלה .אמנם לענ"ד ברור שאין לבין חמשה עשר גרם .הדבר תלוי בחברה
צריך לחוש לכל זה וכמבואר(.
המייצרת.
אם צריך למעך
ה .פת ספוגית כגון עוגת טורט ,נמדדת כפי
שהיא ללא מיעוך .לפי שהאוירים הדקים
הנוצרים בה בעת האפייה הם חלק מטבעה.
ורק אם יש בה חללים גדולים כפי שמצוי
לעיתים שיש בה במקומות אחדים חלל הדומה
לבועה קטנה ,אינו עולה לכשיעור ויש למעך
בועה זו ואז ישער את נפחה .כמבואר במשנה
עוקצין )פ"ב מ"ח( "פת ספוגנית ,משתערת
בכמות שהיא .אם יש בה חלל ,ממעך את

מצת עבודת יד ,העבה הנהוגה אצל
הספרדים ,משקלה ונפחה זהים .ולכן
משקל עשרים ושבעה גרם זהה לעשרים
ושבעה סמ"ק .וזהו השיעור לצאת בו ידי
חובת מצת מצוה לכתחילה .וחולה או זקן
וכיוצא בהם שאינו יכול לאכול שיעור זה
בכדי אכילת פרס )לכתחילה ארבע עד
חמש דקות .ובדיעבד שבע וחצי דקות(,
יאכל שמונה עשרה גרם שהם שמונה עשר
סמ"ק ,בכדי אכילת פרס.
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ומצה עבודת יד דקה ופריכה ,משקל ששה ומי שקשה לו לאכול שיעור זה שהוא כחצי
עשר גרם לכל היותר )יש הבדל קל בין ביצה ,יוכל להקל ולקחת שמונה עשר סמ"ק,
המאפיות( ,יש בו נפח עשרים ושבעה סמ"ק .כשיטת הרמב"ם שכזית פחות משליש ביצה.
וכמו שכתבו כמה פוסקים שבמרור שהוא
שיעור כזית בחסה
מדרבנן יש לסמוך על שיטת הרמב"ם.
ז .שיעור כזית בחסה ,לפי שבחסה המשקל
והנפח כמעט זהים ,שבעשרים וששה גרם ,יש כזית בצימוקים ואורז ותירס שתפחו
כעשרים ושבעה סמ"ק ,אפשר למדוד שיעור ח .צימוקים שנתפחו על ידי שהושרו במים
כזית לפי משקל עשרים וששה גרם .אמנם וחזרו לגודלם המקורי ,נידונים כמות שהם
יש להיזהר לשקול לפני רחיצת העלים במים עכשיו .וכדין כזית חלב שנתמעט וחזר ותפח
או לאחר שיתייבשו ממי הרחצה .לפי שהמים במים .לפי שבאמת זהו גודלם ,אלא שכאשר
כבדים ,וכשנכנסים בין כפלי העלה מרבים נתמעטו בעת שנתייבשו וסרו מימיהם מהם,
אי אפשר לדונם כמות שהיו שהרי כעת אין
את משקלו.
בהם כזית .אבל כאשר תפחו שוב על ידי
אמנם יש דרך אחרת למדוד את נפח הכזית
שהשרום במים ,הרי תוכם קיבל שוב את
בעלי חסה ,על פי גודל העלה .והשוקל את
מה שהיה צריך להיות בהם לפי טבעם ,וחזר
עלי החסה לאחר רחיצתם במים כשהם עדיין
הדבר לנפחו המקורי.
רטובים ,עדיף לו שימדוד לפי גודל העלה
ולא במשקל .ובספר כזית השלם )עמ'  (178גם אורז שנתפח על ידי בישולו במים,
בדק ומצא שגודל כזית )על פי החשבתו את משתער כמות שהוא לאחר הבישול ,אף אם
נפח הכזית לכעשרים ותשעה סמ"ק .ובאמת תפח ליותר מגודלו המקורי אשר היה טרם
שדי בעשרים ושבעה סמ"ק ,כמבואר( בעלים ייבשוהו .שכל שאינו ראוי לאכילה אא"כ
הירוקים הוא עלה גדול אחד )אשר קו האמצע תיעשה בו פעולה שהוא גם נתפח על ידה,
של אורכו :כ 32-ס"מ ,רוחבו למטה בקצה הרי מצבו הטבעי נחשב כמות שהוא ראוי
הלבן שנתלש מהקלח :כ 2-ס"מ ,ורוחבו לאכילה לאחר תפיחתו .דלא גרע מתפיחת
למעלה ,במקום הרחב שבו לפני שהולך ונעשה הקמח והמים שבפת בעת האפייה ,דמשתערת
כמות שהיא לאחר האפייה.
צר :כ 14-ס"מ( .או עלה בינוני ועוד שני
שליש עלה בינוני )אשר קו האמצע של אורך והוא הדין מה שנשתנה עד שפנים חדשות
העלה :כ 24-ס"מ ,רוחבו למטה בקצה הלבן באו לכאן ,כגון תירס שנעשה פופקורן או
שנתלש מהקלח כ 2-ס"מ ,ורוחבו למעלה ,במבה ,משתער כפי שהוא עכשיו ולא לפי
במקום הרחב שבו :כ 10-ס"מ( .ובקלחים גודלו טרם תפיחתו .ובחלק מחברות הייצור,
שבכל עלה לאחר חיתוך צדדי העלה ,בשני כחמישה יחידות במבה ממלאים נפח כזית
קלחים גדולים או ארבעה קטנים ,יש שיעור בשיעור שמונה עשר סמ"ק ,אף לאחר סילוק
כעשרים ותשעה סמ"ק .עיי"ש.
החללים הגדולים שבהם .דמשתערת כמות
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שהיא מבלי למעך .ובשמונה יחידות יש נפח
כשיעור עשרים ושבעה גרם .אמנם מאחר
והבמבה נדבקת הרבה בשינים ובין השינים,
יאכל באופן שבודאי בלע כשיעור.
אכילה בשיעורים לחולה שיב"ס ביוה"כ
ט .ולענין אכילה ביום הכפורים לחולה
שיש בו סכנה ,שצריך לאכול פחות מכשיעור,
יאכל תחילה שיעור כשלשים סמ"ק פת
ולפתנו גם יחד .והפת נמדד לפי נפחו
עם האוירים הדקים שבו ,ורק חלל הגדול
מהאוירים הקטנים הקיימים בלחם אחיד
המצוי היום ,או בפיתה וכיוצ"ב ,אינו נמדד
כחלק מהשיעור ויש למעכו .וימתין באופן
שלא יאכל שיעור ככותבת בכדי אכילת
פרס ,דלחומרא הוא תשע דקות .והמתנה
זו של תשע דקות נמדדת מתחילת האכילה
הראשונה עד תחילת האכילה השניה ,ובלבד
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שאכל ברצף מתחילת אכילתו עד שסיים את
השלושים סמ"ק )שאם אכל מעט והפסיק,
ואכל דרך משל עשרים ושבעה סמ"ק בשתי
הדקות האחרונות ,ושוב כשהתחיל למנות
תשע דקות אכל מיד עשרים ושבעה סמ"ק
בתוך שתי הדקות הראשונות ,הרי אכל
חמישים וארבעה סמ"ק בארבע דקות( .ואם
צריך לאכול יותר משלושים סמ"ק ובתכיפות
יתירה ,יאכל שיעור זה דשלושים סמ"ק
וימתין רק שש או חמש או ארבע דקות או
אפילו שתי דקות כפי הצורך ,ויסמוך על דעת
הסוברים ששיעור כדי אכילת פרס הוא שיעור
מועט .לפי שעדיף לנהוג לקולא לענין שיעור
אכילת פרס ,מלהקל ולאכול בבת אחת כמות
שאפשר מאד שיש בה שיעור ככותבת הגסה
וכמבואר .ואם חייב לאכול כהרגלו ללא
הפסקה כלל ,יאכל כהרגלו.

עז
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דברי הספד
על מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בימי השבעה
לקראת סיום כתיבת הדברים בענין שיעורי האכילה ,נשבה ארון
הקודש וחשכו המאורות ,עת רכב ישראל ופרשיו ,אבינו רוענו
מרן רשכבה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל לה"ה ,עלה בסערה
השמימה .הוא הגבר הוקם על ,אשר אמרנו בצילו נחיה עד ביאת
גו"צ ,השאירנו יתומים ללא אב .אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ,ואוי
לה לספינה שאבד קברניטה.
והריני להציב בזה אלון בכות ,כמצבה על קברו של אדמו"ר מרן
זצוק"ל לה"ה ,מתוך הדברים שנשאנו בימי השבעה ומאשר נתווסף
בעת העלאת הדברים על הכתב כדרכה של תורה.

כשראה אלישע הנביא את רכב האש וסוסי האש באים ומפרידים בינו לבין אליהו
הנביא ,והנה רבו הגדול עולה עמהם בסערה השמימה ,זעק במר לבו” :אבי אבי ,רכב
ישראל ופרשיו!“ )מלכים ב‘ ב ,יב(.
בשלשת התארים הללו :אב ,רכב ,ופרש ,קבע אלישע הנביא לדורות עולם ,מיהו הראוי
להיות נקרא גדול הדור.
כשם שהאב מביא את האדם לחיי העולם הזה ,אף אבי הדור בתורה ובהנהגה ,מביאם
לחיי העולם הבא .וכשםשהרכבנושא עליו את משא האדם ,כך הגדול שבדור נושא על
גבו את משא העם .וכשם שהפרש מנהיג את הרכב ומקדמו אל היעד הרצוי ,כך הגדול
שבדור מנהיג את הדור בכל ענין העומד על הפרק ,ומקדמם אל היעד הנכון .את כל זה
אלישע הנביא וכלל ישראל מפסידים עכשיו ,מכל אלה הם נפרדים בעליית מנהיג הדור
לשמי מרומים .פעמיים אבי ,אבי בתורה ,ואבי בעבודת ה‘.
היכן מצאנו עוד בדורות הללו מי שהכל בו ממש ,ענק שהוא גם אבי הדור בתורה ,גם אבי
הדור בעבודת ה‘ טהורה ,גם נושא עליו את משא הדור ,וגם מנהיג בבטחה על פי דעת
תורה צרופה ,בהיותו מכוון תמיד לאמיתה של תורה .רב הדומה למלאך ,בעל הנהגה
אצילית כמלך ביופיו ,עד שראו בו הכל בחוש כי ”מאן מלכי ,רבנן!“ .ריחם הקב“ה על
דורנו ושלח מי שגם אילו חי בכל דור מהדורות הקודמים ,היה מענקי התורה שבדור .גדול
השבר וגדולה האבדה ,אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ,ואוי לה לספינה שאבד קברניטה.

ידועים דברי מהרח“ו זצוק“ל בהקדמת ”עץ חיים“” :אם יאמרו חכמי דורנו שלומדים
תורה לשמה ,התנא הגדול רבי מאיר מכחישם .שאמר כל העוסק בתורה לשמה זוכה
לדברים הרבה וכו‘ .וכל משכיל ראה יראה שלא זכה אפילו לקצת המעלות שאמר רבי
מאיר .והן הן עדיו שלא הגיע עדיין ללמוד לשמה“ .והאריך בזה עיי“ש.
והנה במרן זצוק“ל התקיימו ,כנודע ,כל המעלות שאמר רבי מאיר .ונמצא התנא הגדול
רבי מאיר מעיד עליו שלמד תורה לשמה!
הנה נציגה נא בזה את דברי המשנה באבות )ו ,א( ,למען ניווכח בחוש כל הזוכים
להכיר את מרן רבנו זצוק“ל ,כי בדורנו אנו היה מי שזכה לכל זאת ,נזכור לעד ונזכיר
לאחרים ,ישמע חכם ויוסף לקח ,לנו עצמנו ולדורות הבאים:
”רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה .ולא עוד אלא שכל
העולם כלו כדי הוא לו .נקרא ריע ,אהוב ,אוהב את המקום ,אוהב את הבריות ,משמח
את המקום ,משמח את הבריות ,ומלבשתו ענוה ויראה ,ומכשרתו להיות צדיק וחסיד
וישר ונאמן ,ומרחקתו מן החטא ,ומקרבתו לידי זכות ,ונהנין ממנה עצה ותושיה בינה
וגבורה ,שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה .ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור
דין ,ומגלין לו רזי תורה ,ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק ,והוי צנוע וארך רוח,
ומוחל על עלבונו ,ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים“.
הכל היה בו ,במרן רבנו ,אחד לא נעדר! גדולה האבדה ואין תמורתה.
*
רבות נאמר ונכתב על רבנו הגדול רשכבה“ג זצוק״ל .שקידתו הפלאית ,זכרונו הבלתי
נתפס ,היקף ספריו ,יכולת ההסברה שבפיו ,בהירות כתיבתו ,ענוותנותו ,חסידותו,
אהבת ישראל שבו ,דקדוקו המבהיל בכבוד הבריות ועוד ועוד .ומכולם עלינו לקחת
משהו לעצמנו .אולם דומה שעל ענין אחד יש לתת את הדעת במיוחד.
הלא אילו היה יושב ספון בביתו כל ימי חייו ומתעמק בתורה ,היה יכול עוד להתעלות
בעצמו בתורה ובקדושה ולחבר עוד ספרים רבים .מדוע כילה זמן רב מזמנו בסיפורי
אגדות ומדרשים להמון העם?
בקונטרס פתוחי חותם שבהקדמת שו“ת חתם סופר )יו“ד ח“ב( תמה מה פשר החיבה
היתירה שחיבב הקב“ה את אברהם אבינו ע“ה משאר גדולי העולם ,עד שקרא אותו
בשם אוהבו .והלא היו גדולים בדורות שקדמו לו ,ומי לנו גדול מחנוך אשר מעוצם
תשוקתו ודביקותו בה‘ חדל מהיות אדם ונתעלה להיות כאחד מצבא מרום העומדים
את פני המלך לשרתו ,ולא מצינו באברהם אע“ה שנזדכך עפרוריותו כל כך ,ובכל זאת
בחר בו הי“ת וקראו אוהבי ,וממנו הוציא את עמו ישראל ולא מחנוך ומשאר גדולים
שהיו לפניו.
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והשיב החתם סופר דבר פלא .הנה תורף דבריו :בירור ענין זה נודע לנו ממאמר
השם יתברך ’כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו‘ )בראשית יח ,יט(.
הורה בזה כי נפלאה אהבת ה‘ לאברהם אבינו ע“ה ,על שלימד דעת את העם וקירבם
לעבודתו .והיא שעמדה לו יותר מכל מעשה הטוב והזכויות אשר היו לו לעצמו .כי
באמת גם לפניו היו יחידי סגולה אשר ידעו את ה‘ ,ודעת דרכיו יחפצו ,ובאהבתו
ישגו תמיד .ואילו היה אברהם אע“ה עושה כאשר עשה חנוך לבודד עצמו מחברת
בני אדם ,היה מתעלה גם הוא להיות ממלאכי אל .ומה שלא עשה כן ,הוא כי התבונן
בחכמתו כי לא באלה חפץ ה‘ שישלים האדם את נפשו לבד ,ואת אנשי דורו ישאיר
תרבות אנשים חטאים ומכעיסי ה‘ ,כמקרה אשר קרה לדורו של חנוך ודור המבול.
אלא המעלה הנכונה שיבור לו האדם הוא להשפיע לזולתו ,למרות שעל ידי כן ממעט
בהשלמת נפשו .כי טוב לאדם למעט בהשלמת נפשו למען הרבות כבוד ה‘ ,למעט
את מורדיו ,ולהרבות עבדיו ויודעיו .כי מה יתן ומה יוסיף האדם אם יוסיף מלאך אחד
על אלפי רבבות מלאכי מעלה ,הלא ה‘ בורא וממציא כהנה וכהנה חדשים לבקרים.
ואם כה יעשו יחידי סגולה בכל דור ודור ,יימצא אחד מני אלף קדש לה‘ ,ורוב העולם
מקולקל.
ולפיכך ,הגם שחנוך היה קדוש ופרוש ונתעלה מצד עצמו יותר מאברהם ,לא קראו ה‘
בשם ’אוהבי‘ ,אלא את אברהם אבינו ,וממנו הוציא עם סגולתו.
ומוסיף ומבאר החתם סופר כי לכאורה מה לה לנשמה ולצרה הזאת לעזוב את בית
אביה שבשמים ולהסתכן בעולם הזה ימים רבים בחברת הגוף ,אם לא רק מצד שטוב
לה לצמצם אורה ולמעט זיוה בהיותה בתוך הגוף כאן עולם הזה ,למען תגיע אל
תכלית השלימות להיות דומה ליוצרה ,להיות מן המשפיעים לזולתה ,דבר אשר לא
תוכל להגיע בשמים למעלה הזו! כי אין לה שם מי שיקבל השפעתה ,ואיננה שם כי
אם בבחינת מקבלת ,ומעליותא היא לה להיות בבחינת משפיע .עכת“ד עיי“ש באורך.
זה היה רבנו.
וכבר כתב רבנו הגדול זצוק“ל לה“ה בהקדמתו לספר טהרת הבית חלק שני ,שבחלומו
תינה צערו בפני הגרי“ח מבבל בעל הבן איש חי על שעקב הרבצת התורה ברבים
אינו מספיק לעמול בתורה כרצונו ולהתמסר לחיבור ספריו ,והשיבו ”אחוז בזה וגם
מזה אל תנח ידך ,כי יש נחת רוח מאד לפני השי“ת בזיכוי הרבים כששומעים דברי
תורה ומוסר וחוזרים בתשובה“ .והוסיף מרן זצוק“ל כי אמת נכון הדבר ,וכמו שאמר
המלאך המגיד למרן הבית יוסף )במגיד משרים פרשת שמות( כי שניהם כאחד טובים,
א
ועל ידי הכל זוכה לחלוקא דרבנן .עיי“ש.

א .וכדרך אגב נזכיר כי מתוך כך יובן עומק סיבת הנהגתו בענין שתמהו בו רבים ,שלעתים נקט מרן
רבנו זצוק“ל בשיעוריו לשון פשוטה של המון העם .והיו כאלה מבני התורה המחזיקים מעצמם

בהקדמת ספר באר שבע כתב כי הסימן לראות אם האדם עוסק בתורה לשמה או
לא ,הוא אם עוסק גם בהלכות שאינם צריכים בזמן הזה כמו קדשים וטהרות .משא“כ
אלו הלומדים רק מה שצריך להם לשם קרדום לחתוך ,להיות למורה הוראה וכו‘.
עיי“ש) .אמנם בודאי שאין כוונתו לומר שיעסוק בקדשים וטהרות טרם ידע את הנוגע
להלכות שבארבע חלקי הטוש“ע ונמצא נכשל בהם(.
והנה אציגה נא בזה שתי עובדות המלמדות עד היכן הגיע עמל התורה של רבנו
הגדול זצוק״ל.
בתקופת לימודנו בישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה בירושלים לפני כשלשים
שנה ,התקיים ברובע היהודי כולל קדשים לכהנים שהקים הרב הישיש רבי שמואל
רוזובסקי הכהן ,שעל פי השמועה היה מתלמידי החפץ חיים ,אשר כנודע פתח
בראדין כולל קדשים באמרו אם יבנה המקדש לפני תחיית המתים ,הלא כהני הזמן
הזה יעבדו במקדש ,ואיך יעבדו אם לא ילמדו קדשים? ואף הוא הלך בדרך רבו ופתח
כולל קדשים בירושלים העתיקה.
על אף גילו המופלג היה מגיע הרב רוזובסקי מפעם לפעם לישיבתנו ומפציר בבחורים
הכהנים להשתתף בשיעור השבועי שהיה מוסר לבני תורה כהנים בלבד ,כדי להרגילם
בלימוד זה.
באחד השעורים האלה אמר בהתפעלות” :אני מהדור הקודם ,ולא הכרתי עד היום את
גדולתו התורנית של הרב עובדיה יוסף!“ וסיפר כי הזמין את מרן זצוק“ל לה“ה למסור
שיעור כללי בכולל ,וכשסיים וכולם התפעלו מהיקף ומעומק דבריו בסוגיה סבוכה
בקדשים ,פנה אחד האברכים ואמר” :הננו מתקשים בכמה וכמה סוגיות בקדשים,

שהתפלאו ואף חייכו על הדבר .ובאמת שכל הלומד בספרי רבנו עומד משתומם מול העושר
הלשוני המרומם ,ונקיטת מילים מדוקדקות ביותר הקולעות אל המטרה בקציר האומ“ר ,ובהן
יביע אומר בשפה שהלומד בעיון רץ בה ,עד שהדברים שמחים ומאירים בפניו כנתינתן בסיני.
והרי הדבר גלוי מתוך כך לכל העמים כי לא חסרו לפני כסא כבודו מילים אצילות ומרוממות.
אולם כמי שכל מעשיו לשם שמים מתוך ביטול העצמי ,בהיותו מול המון העם ,מיעט מכבודו
והתנסח ברוב ענוותנותו מפעם לפעם בדיבור שיכול למשוך את השומעים בעבותות אהבה,
למען יראו כי הנה כביכול הוא עמם ,ומדבר בגובה עיניהם ,ולא יהיו שומעיו כאותם עמי ארצות
האומרים מי יתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור מתוך שחושבים כי מתנשאים המה התלמידי
חכמים עליהם .וכך ,כדרך חכמי המזרח בדורות עברו ,קירב אליו את המון העם ,ובכך הגדיל
ורומם את מעלת לומדי התורה בקרבם ,ונטע בלבם את השאיפה לזכות לבית של תורה ולבנים
בני תורה ,עד שפסגת תקוותם נהייתה לראות את בניהם תלמידי חכמים גדולים בחכמה .והיא
שעמדה לו למרן רבנו זלה“ה להקים את דור עולם התורה של בני עדות המזרח ,העומד היום
לתפארה לנגד עינינו.
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ואין פותר .האם אפשר לשאול את כבו׳ בנושאים שונים שעסקנו בהם בכולל ,על אף
שכבו‘ דיבר בנושא אחר?“
הרב רוזובסקי שעמד מאחורי הרב סימן להם בידיו שלא לעשות כן ,כדי שלא לבייש
את מי שמן הסתם איננו מונח בסוגיות הללו ולא יידע לענות .אבל מרן השיב בחיוב,
והאברכים פתחו בסדרת שאלות .למרבה התדהמה ,בכל מקום ששאלוהו בסדר
קדשים השיב מתוך פירוט רב בחריפות ובבקיאות כאילו בזה הרגע עוסק הוא
בנושאים אלה ,עד שיישב את כל תמיהותיהם! סיים הרב רוזובסקי את סיפורו ואמר:
”לא האמנתי שיש כזה ענק בתורה בדורנו!“

הדברים נאמרים כהספד על מרן זכר צדיק וקדוש לברכה ,ועדיין הלב תמה ומשתומם:
האם אמנם העולם של היום הוא העולם של אתמול ,עת מרן שר התורה רבנו עובדיה
יוסף היה עמנו? האם יתכן שנכתוב את שמו הגדול ללא ברכת החיים בסמוך לו?
האם באמת לא נוכל לחזות במאור פניו הקדושות ולשבת לפניו כתלמיד הדן בקרקע
לפני רבו ,עד ביאת גואל צדק?
אמנם זאת נחמתנו בעוניינו ,אוצרות התורה האדירים שהשאיר לנו בספריו ובשיעוריו,
צדיקים במיתתם קרויים חיים ,וחבל על דאבדין במה שעוד היה בדעתו לחבר ,אלא
שהאראלים ניצחו את המצוקים ונשבה ארון הקודש.
*

ועוד מעשה:
בלומדי בכולל בחברותא עם הרה“ג הרב דוד לאו )כיום הרב הראשי( ,הגיע הוא
יום אחד לכולל כשהוא אחוז התפעלות ,ואמר :חמי )הרב רלב״ג ,אז ראש המועצה
הדתית בירושלים( סיפר לי שכאשר ישנן שאלות סבוכות ואיננו מוצא מי שישיב
עליהן ,פונה הוא בטלפון למרן הרב עובדיה יוסף ,ולא רק שמקבל תשובה מיידית,
אלא שכשמבקש להעמיק בדבר ומבקש מקורות ,משיב לו הרב רשימת מקורות כולל
דף וסימן ,כאילו סיים זה הרגע ללמוד את הנושא המדובר .הוסיף הרב רלב״ג ואמר:
”כשפתחתי את הספרים ,גם הנדירים ,מעולם לא קרה שהיתה טעות בעמוד או בסימן
שהרב נקב מתוך זכרונו ,וזאת בנושאים סבוכים שכלל לא עסק בהם באותו זמן!“
*
אשר על כן הדבר ברור שביום המר ג‘ בחשון תשע“ד תמה תקופה בתולדות עם
ישראל .הנולדים לאחר יום זה ,נולדו בעידן אחר .בעידן בו כבו המאורות וחשכו
השמים .ותחילה סבור הייתי לומר כי בו נחתמה תקופת ’האחרונים‘ ,שהלא לא
השאיר כמותו ,ואף המחברים המפליאים בזמננו בחיבוריהם הגדולים ,הן על שולחנו
של מרן רבנו הגדול הם סמוכים ,בין אם הזכירוהו ובין אם נמנעו מלהזכירו ,והוא
זצוק“ל לה“ה כל התורה כולה הייתה מונחת בדעתו לרוב עמלו בה ,עד שהיה בבחינת
ספר תורה שבכתב ושבע“פ חי .אם כן תמה תקופת ’האחרונים‘ והתחיל זמן נחות
ממנו ,וכפי שבכל עת כשראו ירידה עצומה מהדורות הקודמים הבינו חכמי הדור
שתמה תקופה ועברו מתקופת הגאונים לתקופת הראשונים ,ומתקופת הראשונים
לתקופת האחרונים .ושוב הדרי בי ,שהרי הוא זצוק“ל היה עיר וקדיש שאינו שייך
כלל לדור הזה ,ורק מן שמיא נחית ,שנטעו הקב“ה בחסדו בדורנו מתוך רחמיו על
דור יתום זה שרבו צריו מבית ומחוץ .שהרי לפי רום תפארת גדולתו בתורה ובהנהגה,
נמנה הוא על דורות עברו ,שגם אילו חי בהם היה נחשב גם אז משכמו ומעלה בין
ארזי הלבנון ,וכפי שאמרו עליו גדולים עוד בצעירותו ,אבל הדור עצמו לא נשתנה.

והנה לעת זקנותו של רבנו ,היו לעתים כאלה שהרשו לעצמם לפקפק בהוראותיו
בענייני ציבור בטענות מטענות שונות כי הוטעה על ידי סובביו ואילו היה יודע
מהמציאות היה אומר אחרת ,וכיוצא באלה הדברים .ובאמת לא דעת ולא תבונה
בהמה ,והם מהמהרסים ומקעקעים יסודות הדת .הם ,שבחשכה התהלכו ,לא ידעו
ולא הבינו כי העוסק בתורה לשמה זוכה לסייעתא דשמיא באשר דבר ה‘ מדבר בו.
וכבר כתב הגר“א בביאורו למשלי )טז ,י( על הכתוב כמשל” :קסם על שפתי מלך,
במשפט לא ימעל פיו“ ,ופירוש המשל ,הדיבור שמדבר המלך הוא מעל הטבע כמו
קסם של כישוף .וזהו ’קסם על שפתי מלך‘ ,לפי שגם כשמרמים אותו ,יקרה ה‘ בפיו מה
לומר ,כדי שיהא משפטו אמת .וביאר כוונת הנמשל” :מאן מלכי רבנן ,ששפתותיהם
כמו קסם .ואף שטעו לפי השאלה ,מכל מקום במשפט לא ימעול פיו .כלומר בדין
עצמו לא יטעו ,כי בסוף יתגלה שלא כן היה המעשה כההיא דגיטין )עז .“(:עיי“ש.
ומצוה לפרסם את דברי הגר“א הללו בדור יתום וחלש זה.
ולמען תהיה לעדה לדורות הבאים ,הנני מעיד עם רבים אחרים ,שכאשר בגיל ח“ף
שנים הגיע מרן רבנו זצוק“ל לעירנו ביתר ת“ו לשאת משאו ולהורות בענייני העיר,
והגיעה שמועה לאזניו כי יש שטענו כי אינו יודע מהמציאות וכיוצ“ב ,סיפר בסוף
דבריו את אשר הגידו לגאון רבי עקיבא איגר זצוק“ל לעת זקנותו כי יש שאמרו שאין
לסמוך על דבריו לפי מרום גילו במה שהכריע במחלוקת בענין בעלי בית הדפוס ,כי
בני משפחתו שמו דברים בפיו .ופתח הגרעק“א את ההיכל ואמר על המלעיזים דברים
קשים אשר כולם התקיימו בהם ,אחד לא נעדר .וסיים מרן ”וגם אני אומר כן על אותם
שמדברים עלי כדברים האלה“ .ותהום כל העיר ,ומיד קיבלו עליהם כולם לעשות
כהוראתו .ולבסוף ראו כולם את תוקף גדולת דבריו ,שכולם אמת צדקו יחדיו ,ולשם
שמים אמרם ,להגדיל תורה ולהאדירה ולהרים קרן יהדות ספרד.
*
ולפי ש“אגרא דהספדא – דלויי“ ,וביארו על דרך הרמז שעיקר שכר ההספד הוא במה
שהשומע דולה ומרומם את עצמו בעבודת ה‘ ,עת לומד מדרכיו של מי שמספידים

כזית

פב

סימן א

בזמננו

אותו ,והלא דרכי מרן זצוק“ל לה“ה רבו ועצמו מעמנו מאד ,ומי יוכל לאמץ לעצמו
את הכל ,הנה נא נתבונן ביסוד אחד שהוא בבחינת ”דכולא בה“ ,אשר הקפדתו
המופלאה על יסוד זה היא שעמדה לו לגדלו ולרוממו עד לרום שמים .והוא ניצול
הזמן להשתמש בו עבור מה שחשוב באמת ,מתוך הכרת נצחיות ומעלת העולם
הרוחני ,לעומת ארעיות והבליות העולם הזה.
זכורני כד הוינא טליא בישיבת ”פורת יוסף“ בשכונת קטמון ,עת שימש מרן זצוק“ל
בתפקידו הרשמי והתגורר בשכונת רחביה ,היינו נשלחים מידי פעם מהישיבה
לביהמ“ד שבביתו לתפילת שחרית ,ונהג רכבו היה מחזירנו לישיבה .וכה סיפר הנהג
באחד הימים” :שמעו מה שראיתי אתמול בבקר .הרבנית שאלה את הרב ,מדוע
כשחזר בשעת לילה מאוחרת לא סעד את לבו במה שהכינה עבורו? והשיב הרב
שאכל .אך הנה הראתה הרבנית כי הצלחת עם ארוחת הערב עודנה במקומה .או אז
התברר כי בהיות הרב טרוד בהרהורי לימודו ,אכל כלאחר יד מצלחת אחרת ,שבה
ריכזה הרבנית את שאריות בני המשפחה כדי להשליכן בבקר לאשפה“...
כלומר ,התייחסותו לאוכל הנכנס לגוף היתה כאל חומר דלק הנכנס למכונית .אין
שום מטרה ולא הנאה לרכב בעצם התדלוק ,אלא רק כדי שיוכל לפעול .תחושתו
היתה כי חבל לבזבז זמן עבור בדיקת מראה וטעם ה“דלק“ .כל רגע ורגע נוצל על
ידו למה שיש בו תועלת נצחית ,ומה שהוא עראי היה לבוז בעיניו .ולפיכך גם בעת
עוניו נתן ממונו לספרים ללמוד בהם .קיים הוא את הוראת המשנה )אבות ו ,ד(” ,כך
היא ’דרכה‘ של תורה ,פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי
צער תחיה ובתורה אתה עמל“ ,שבהיותך בדרך לגדלות בתורה ,הפקר את כל ענייני
העולם הזה למענה ,ונתקיים בו הכתוב )משלי ג ,טז(” ,אורך ימים בימינה ,בשמאלה
עושר וכבוד“ .וכך עלה ונתגדל בתורה ,עד שזכה שהתפתחה בקרבו ”תאווה“ עצומה
ללימוד תורה ,וכפי שהוגדר בפי חבריו ש“היה רדוף ללמוד תורה“ .והיא שעמדה לו
להיות רבם של כל ישראל.
יהי נא יסוד זה נר לרגלנו ואור לנתיבתנו ,להכיר בערך הזמן ולהשקיע כל רגע ורגע
בלימוד תורה ומעשי מצוות ,ללא בטלה וללא בזבוז זמן עבור מה שהוא בר חלוף.
וכשעמלים בתורה ברציפות ,מתחילים להרגיש מתיקות ונעימות בלימוד ,ופרוטה
לפרוטה מצטרפים לחשבון גדול ,עד שהתורה מכרזת על גדולת האדם.
ויהי רצון שהקב“ה יחוס ויחמול וירחם עלינו ,ויזרז זמן גאולתנו ופדות נפשנו ,ונזכה
כולנו לראות את בית המקדש בתפארתו עם משיח בן דוד ,ומרן זצוק“ל עמו ,יראו
עיננו וישמח לבנו ,ובא לציון גואל ,במהרה בימינו אמן.

מהדורה זו מוקדשת לעילוי נשמת המנוח
הדגול והנערץ רודף צדקה וחסד
אוהב תורה ולומדיה

ר' נזר

יחזקאל בן מוניר תופיק ז"ל

נלב"ע ביום ט"ז אלול תשע"ה
לאחר שהזדכך בייסורים קשים.
ת.נ.צ.ב.ה.


ולרפואת והצלחת רעייתו הנכבדה
אשת החסד ורבת הפעלים
הגב' פלורה בת אגדס תופיק תחי'

וילדיה :הר"ר דוד ,מורן

ומירב ומשפחותיהם הי"ו

יה"ר שיתברכו ממקור הברכות
בשפע רב טובה וברכה
ברוחניות ובגשמיות

פג

התמונות בגודל האמיתי של שיעור כזית ,לפי נפח  27סמ"ק
)שיעור כחצי ביצה ,וכדעת רש"י ותוס'(.
נפח  18סמ"ק )שהוא שיעור כזית לדעת הרי"ף והרמב"ם
והרא"ש ,ופשט דעת מרן הש"ע( הוא שני שליש מכל תמונה.
נפח  6סמ"ק )שהוא שיעור הזית הבינוני המצוי כיום( הוא
פחות מרבע כל תמונה.
עי' לעיל עמ' ..אות ..שלכתחילה יש לאכול או פחות מ6-
סמ"ק ולא לברך ברכה אחרונה ,או  27סמ"ק ומעלה ולברך
ברכה אחרונה.
והמסופק אם אכל רק שיעור  18סמ"ק או שמא אכל שיעור 27
סמ"ק ומעלה ,יברך לכתחילה ברכה אחרונה.

