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 1 שיעור כזית: חסוגיה 
 

 שיעור כזית: חוגיה ס

* * 

 1רקע

]סאה, קב, לוג, רביעית שיעור כזית הוא שיעור נפח אך הוא שונה משאר שיעורי הנפח 

, בכך שהיחס בין שיעורי הנפח השונים מפורש, ואילו היחס בין שיעור כזית לשאר וביצה[
כתוב בפירוש. אמנם יש סוגיות שמהן ניתן ללמוד את נפחו, אך סוגיות אלו  השיעורים אינו

 . סותרות זו את זו. הראשונים עומדים על הסתירה בין הסוגיות השונות ומיישבים אותן

 מקורות

 ]הראשונה[ עירובין פ: משנה .א
 "דשתי סעודות הויין שמונה עשרה גרוגרות ...כמה הוא שיעורו וכו'עירובין פ: "

 כריתות יג: משנה .ב
 "בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים ...ונוקמה כגון דאכל כזית פיגולכריתות יד. "

 "אלא שכחום וחזרו ויסדום ...טומאת אוכלין כביצה מנלןיומא פ. " ג. 
 תוס' עירובין פ: ד"ה אגב ד.

 וחציד"ה  ג.תוס' רא"ש עירובין פ 
 תוס' יומא פ. ד"ה ושיערו 
 ומא פ. ד"ה שאיןתוס' ישנים י 
 תוס' רי"ד יומא פ. ד"ה ושיערו חכמים 
 פירשו הגאוניםמאירי עירובין פ: ד"ה  
 רמב"ם הל' עירובין פ"א ה"ט ה.
 שו"ע סי' תפו ומשנה ברורה ו.
 

ן  י ב ו ר י ע ש  " א ר ה ת  ו פ ס ו ית צ ח ו ה  " ד  . ג   פ

ליה דהיינו . אכולהו תנאי קאי לר' יוחנן בן ברוקה כדאית וחצי חצי מחציה מטמא טומאת אוכלין
כביצה חסר רביעית ולר' שמעון כדאית לי' דהיינו כביצה שלימה, וכר"ש קי"ל דבכל דוכתא קאמרינן 
כביצה לטמא טומאת אוכלין ובמסכת אהלות תנן דפחות מכביצה ממעט בחלון וכן טמא מת שסחט 

שתי ידות לככר זיתים וענבים בכביצה. ודקדק ר"ת כיון דקימא לן כר' שמעון א"כ הוי ככר של עירוב 
משלש לקב דהיינו שיעור שתי סעודות הם ]י"ח[ גרוגרות וכשתחלוק י"ח גרוגרות לה' ביצים ושליש 
ביצה יש י"ו שליש ביצה ועולה לכל שליש ושליש גרוגרת אחת וחלק י"ו משתי גרוגרות דהיינו 

תה קשה )קצת( שמינית גרוגרת וגרוגרת גדולה מכזית כדמוכח )בריש( מסכת שבת בריש המצניע, וע
]דבת"כ[ קתני וביומא פרק בתרא דשיערו חכמים דאין בית הבליעה מחזקת יותר מביצת תרנגולת 
ובכריתות פרק אמרו לו גבי יש אוכל אכילה אחת אמרינן דאין בית הבליעה מחזקת יותר מב' זיתים. 

]בשתי סעודות  ונראה דלא קשה מידי דנהי דקיימא לן כר' שמעון בהא דכביצה מטמא טומאת אוכלין

                                                           
סוגיה זו אינה קשורה למסכת פסחים, אך כיוון שעסקנו בסוגיה הקודמת בשיעורי תורה והשו"ע מגדיר   1

 הלכות פסח את שיעור כזית, הוספנו סוגיה זו.ב



דעירוב לא קיימא לן כוותיה אלא או כרבי מאיר או כר"י ואינהו נמי מודו דכביצה מטמא טומאת 
אוכלין[ כר' שמעון דחציה וחצי חציה לא קאי עליהו אלא אר' שמעון ור' יוחנן בן ברוקה דהזכירו 

תי ביצים חסר שיעור הככר, תדע )דילמא( ]דהא[ קתני ברייתא דשמעתין כמה שיעור חצי פרס ש
קימעא ]דברי ר' יהודה[ אלמא סבירא ליה דשתי ביצים הוא שיעור פסול גויה כר' שמעון, ואפשר 

 שככר הוא גדול יותר מט' ביצים ושתי גרוגרות הוי יותר מכביצה.
 

ם י נ ו א ג ה ו  ש ר י פ ה  " ד  : פ ן  י ב ו ר י ע י  ר י א  מ

במס' שבת פ' מצניע צ"א  ששמונה עשר גרוגרות הם כשש ביצים ואין נרא' כן שהרי םפירשו הגאוני
ובכריתות פרק אמרו לו י"ד א' אמרו שאין בית הבליעה מחזיק  ,א' אמרו שגרוגרת הוא יותר מכזית

ובאחרון של יומא פ' א' אמרו אין בית הבליעה מחזיק  ,יותר משני זיתים אלמא שלש מיהא לא מחזיק
כן בשלש גרוגרות שהם יותר וא"כ כל ש ,יתר מביצת תרנגולת אלמא שלש זיתים יותר מכביצה הם

ויש ספרים  .ולחשבון זה נמצאו שמנה עשר גרוגרות יותר מששה ביצים כמה שיהיה ,מכביצה
שגורסין בסוגיא זו ומילתא אגב ארחיה קמ"ל דשמונה עשר גרוגרות מזון שתי סעודות הם ויש 

ות ומ"מ אפשר משבשים גירסא זו וגורסין דשמונה עשר גרוגרות לא הוו כשיעור מזון שתי סעוד
 .לפרש את שתיהן

 

א  מ ו י ד  " י ר ת  ו פ ס ו םת י מ כ ח ו  ר ע י ש ו ה  " ד  .   פ

 אמרו לו רקקשיא לי דבכריתות בפ ת.ושיערו חכמים שאין בית הבליע' מחזיק יותר מביצת תרנגול
וי"ל דאוכל אחד מחזיק  ,אמרינן ושיערו חכמים שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים ]יד.[

 נןללן ביחד ועשאן אוכל אחד הא אמריבאוכלין פרודין שאם חיבר השלשה ותרנגולת אבל  תכביצ
התערובת אמר ריש לקיש הפיגול והנותר והטמא שכללן זה בזה ואכלן פטור ולא תמצא  רקבפ

ומש"ה קאמר שאין בית הבליעה מחזיק שלשה  ,שיתחייב על כל אחד ואחד אלא בזתים מפורדין
 .זתים מפורדין כ"א שנים

 יההסבר הסוג

 ]גמ' עירובין פ:[ .אגב אורחיה קא משמע לן דשתי סעודות הויין שמונה עשרה גרוגרות
 

אומרת ששיעור עירובי חצרות הוא גרוגרת לכל אדם ואדם,  ]פ:[המשנה במסכת עירובין 
ואם בני החצר מרובים דיים בעירוב בשיעור שתי סעודות. מסבירה הגמ' ששיעור שתי 

ולכן שמונה עשר אנשים הם "מרובים", שמכמות זו והלאה  גרוגרות, 81-סעודות שווה ל
 חסכוני יותר להניח עירוב בשיעור שתי סעודות מלהניח שיעור גרוגרת לכל אחד ואחד. 

בשיעור סעודה. רבי יוחנן בן ברוקה סובר ששיעור סעודה  ]עירובין פב:[נחלקו התנאים 
עון סובר ששיעור סעודה בינונית . רבי שמ2ביצים 6ביצים ושיעור שתי סעודות הוא  3הוא 
ביצים, והוא מוסיף שהקלו חכמים בשיעור שתי  1ביצים ושיעור שתי סעודות הוא  4הוא 

                                                           
רבי יוחנן בן ברוקה אומר ששיעור שתי סעודות הוא "מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע". כוונתו ששתי   2

קבים כך  6-שווה ל סאהסאים חיטים נמכרות בסלע.  4-הסעודות הן מכיכר לחם הנקנית בפונדיון בשעה ש
. ביצים[ 84]קב ½ פונדיונים ואם כך כיכר הנקנית בפונדיון היא בנפח  41ע קבים. בסל 44-סאים שווים ל 4-ש

 ביצים. 6הגמ' מסבירה שיש לנכות מזה מחצה שהחנוני נוטל להוצאותיו, ולכן גודל הכיכר הוא 



 3 שיעור כזית: חסוגיה 
 

לשלוש סעודות של שבת,  ביצים[ 1]סעודות לעירוב, ומחשבים שיעור שתי סעודות בינוניות 
22וכך מתקבל ששיעור סעודה אחת הוא 

3
 [8 ÷ 3 = 22

3
51דות הוא ושיעור שתי סעו [

3
3. 

6]ביצה  ⅓ביצים, וגרוגרת היא  6לדעת רבי יוחנן בן ברוקה שיעור שתי סעודות הוא  ÷

18 = 1

3
51. לדעת רבי שמעון שיעור שתי סעודות לעירוב הוא [

3
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לפי שיעור שתי סעודות . אם נחשב גרוגרת [

4נקבל ששיעור גרוגרת הוא  ביצים[ 1]בינוניות לרבי שמעון 

9
8]ביצה   ÷ 18 =

4

9
. המסקנה [

 העולה משתי הגמרות הללו היא שלכולי עלמא שיעור גרוגרת קטן מחצי ביצה. 

הראשונים מקשים שמסקנה זו העולה משתי הסוגיות שבמסכת עירובין, סותרת את 
. הגמ' בכריתות אומרת שאין ]יד.[וכריתות  ]פ.[, יומא ]צא.[מהגמ' בשבת המסקנה העולה 

בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים, ואילו הגמ' ביומא אומרת שאין בית הבליעה מחזיק 
יותר מביצת תרנגולת. משמע מגמרות אלו ששיעור כזית הוא כחצי ביצה. מהגמ' בשבת 

 ורה גדול מחצי ביצה. עולה שגרוגרת גדולה מכזית, ואם כך שיע
 

 נחלקו הראשונים כיצד ליישב את הסתירה. ניתן לחלק את תירוציהם לשלושה כיוונים:

 א. להגדיל את שיעור הסעודה.

 ב. להקטין את גודל הזית.

 ג. המושג סעודה שבמשנה בדף פ: שונה מהמושג סעודה שבמשנה בדף פב:. 

ראשון. הוא מתרץ שאין פוסקים הלכה כרבי הולך בכיוון ה [אגב"ה ד: פ עירובין' תוס]בר"י 
יוחנן בן ברוקה ולא כרבי שמעון אלא כרבי מאיר הסובר שמשערים מזון שתי סעודות 

ששיעור זה הוא "תרתי ריפתא  ]עירובין פב:[ב"מזונו לחול ולא לשבת", ומסבירה הגמ' 
בי שמעון. איכרייתא". ר"י מפרש ששיעור זה גדול משיעורם של רבי יוחנן בן ברוקה ור

משלים את דברי התוס' וכותב ששיעור סעודה לרבי מאיר  ]עירובין פג. ד"ה וחצי[התוס' רא"ש 
 ביצים, ולפיכך גרוגרת גדולה מחצי ביצה, וכזית שווה לחצי ביצה.  9-גדול מ

. הוא מפרש שנפח זית קטן הולך בכיוון השני ]יומא פ. ד"ה ושיערו חכמים[התוס' רי"ד 
יאות זו אינה סותרת את דברי הגמ' שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני משליש ביצה, ומצ

זיתים. נפח ביצה גדול משלושה זיתים, אך כיוון שהיא יחידה אחת בית הבליעה מחזיק 
אותה. נפח שלושה זיתים קטן מביצה אחת, אך כיוון שהם שלוש יחידות שונות לא ניתן 

 .[4הלך בכיוון זה (ושיערו"ה ד. פ יומא' תוסב)ם רבינו תם ]אולי גלהכניס את שלושתם יחד בבית הבליעה 

                                                           
רבי שמעון אומר ששיעור שתי סעודות לעירוב תחומין הוא "שתי ידות לככר משלוש לקב". שיעור שתי   3

זאת אומרת  -, אך חכמים הקלו לשער לעירוב "שתי ידות לככר" ביצים[ 1]קב  ⅓-כר הנעשה מסעודות הוא כ
5של כיכר, ולפיכך שיעור שתי סעודות לעירוב תחומין הוא  ⅔

1
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בליעה דגרוגרות בלא גרעינין קאמר הכא ונמעכות ונדרסות טפי ונוחים להשימן בבית הרבינו תם מפרש: "  4
וזיתים יש בהם גרעינין וקשין הן ועגולין ואינן נדבקין בבית הבליעה ולכך הוי שיעור ב' זיתים קשין 

כותב שאין צורך בכל דבריו  '[ג כשיעור"ד בא]ד"ה ". המהרש"א כשיעור ג' גרוגרות ועוד דרכין ונוחין לאכול
תם כמו שהוא בשיעורו דשמעתין".  "לשון רבינו ושל רבינו תם כדי לתרץ את הקושיה, אלא שתוס' הביא

שניתן למחוק את הסברו על גרוגרת, וכוונת רבינו תם כתוס' רי"ד. אך קשה שר"י  היא כנראה שכוונתו
דומה להסברו של רבינו תם ההסבר  יםמקשה גם על דבריו של רבינו תם לגבי גרוגרת. תוס' ישנים מביא



הולכים בכיוון זה, וגם הם מסבירים שאין סתירה  ]יד. ד"ה אין[גם התוס' במסכת כריתות 
בין דברי הגמ' שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים, למציאות שזית קטן משליש 

פירוש כדרך אכילה".  -תר מב' זיתים ביצה. התוס' מסבירים: "אין בית הבליעה מחזיק יו
שכוונת התוס' היא שנפח  ח סי' לח ד"ה עוד אני יוסיף להפליא["או "ק]מהמסביר הנודע ביהודה 

בית הבליעה הוא כנפחה של ביצה, אך אכילה של ביצה בבת אחת היא אכילה על ידי הדחק 
בדרך אכילה היא  שאין חייבים עליה חטאת. הכמות המרבית שניתן להכניס לבית הבליעה

 שני זיתים, ולכן אומרת הגמ' שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים לאכילה כדרכה. 

גרוגרות  81-הולכים בכיוון השלישי. הם מפרשים ש ]יומא פ. ד"ה שאין[התוס' ישנים 
אינן שוות לסעודת פת אלא לשיעור שתי סעודות של פירות, ששיעורן גדול מסעודת פת. 

חצי ביצה. לכן אין סתירה מגמ'  -ביצים, וגרוגרת  9-י סעודות של פירות הוא כשיעור שת
שאולי גם רבינו  4]עיין בהערה זו לגמ' בכריתות שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים 

 .תם הלך בכיוון זה[
 

כדי להשלים את הדיון בסתירה בין הסוגיות יש להתייחס לשתי נקודות נוספות שהעלה 
 . ]שם ד"ה עוד אני יוסיף להפליא, עוד נראה לי לדינא, והנה הא דאמרינן[ביהודה הנודע 

הגמ' בכריתות אומרת "שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים" אך כוונתה לומר 
שלא ניתן להכניס לבית הבליעה שלושה זיתים ולהתחייב באכילה זו שלוש חטאות שונות. 

 ו חצי ביצה, אלא ששיעור זית גדול משליש ביצה.אם כך ניתן לפרש ששיעור זית אינ

כותב בפירוש ששיעור סעודה לרבי מאיר  ]שם[בנקודה זו נחלקו הראשונים. התוס' רא"ש 
ביצים, מוכח שהוא פירש שבית הבליעה מחזיק בדיוק שני זיתים. ואילו המאירי  9-גדול מ

זיתים אלמא שלש מיהא אמרו שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני כותב בפירוש: " ]שם[
 .5"לא מחזיק

נקודה זו משמעותית מאוד בתירוץ הסתירה בין הסוגיות. אם אנו פוסקים כרבי יוחנן בן 
ביצים, וודאי אם אנו פוסקים כרבי שמעון ששיעור שתי  6ברוקה ששיעור שתי סעודות הוא 

ביצה,  ⅓הוא  , הגמ' סותרות זו את זו, שהרי שיעור גרוגרת5⅓סעודות לעניין עירוב הוא 
ביצה. אך אם אנו פוסקים כרבי שמעון ומפרשים שהקלו לעירוב תחומין  ⅓-וכזית קטן מ

ביצים לכולם  1, אך בעירוב חצרות זקוקים לשתי סעודות של 5⅓שדי בשתי סעודות של 
גרוגרות. נפח  81-ביצים, ושיעור זה שווה ל 1לא קשה כלל. שיעור שתי סעודות הוא 

 . 6ביצה ⅓-ושיעור כזית גדול מ [4.444]ביצה ½ מעט גרוגרת אפוא הוא כ
 

                                                           
עירובין אינה זהה לגרוגרת של מסכת שבת. במסכת בשם רבינו יצחק. לפי פירוש זה גרוגרת של הגמ' ב

שבת מדובר על גרוגרת שאינה מעוכה ודרוסה, ושיעורה גדול מכזית. במסכת עירובין מדובר על גרוגרת 
 מעוכה ודרוסה ושיעורה קטן מכזית. לפי פירוש זה רבינו תם הולך בכיוון השלישי. 

 .[שם]כך מפורש גם בתוס' ישנים   5
את שיטת הגאונים ששיעור שתי סעודות הוא  בדחייתו ]עירובין פ: ד"ה פירשו הגאונים[וונת המאירי כנראה שזו כ  6

 ביצים.  6



 5 שיעור כזית: חסוגיה 
 

"שאין בית הבליעה מחזיק יותר  .[פ]יומא נקודה שנייה שיש לדון בה היא לגבי הדין 
מביצת תרנגולת". דין זה נאמר לגבי שיעור טומאת אוכלין, ושיעור טומאת אוכלין לדעת 

יתן להבין שאין בית הבליעה הוא כשיעור ביצה בלא קליפה. אם כך נ ]עירובין פג.[רבנן 
ביצה ללא  ⅓לבין ½ מחזיק יותר מביצת תרנגולת ללא קליפה, ושיעור כזית הוא בין 

 .קליפה

 ]סדר פסח אות ט[גם נקודה זו משמעותית מאוד בתירוץ הסתירה בין הסוגיות. המהרי"ל 
ה מביצה בקליפתה. לפי חישוב זה, אם שיעור סעוד¼ -כותב שביצה בלא קליפה קטנה ב

 6. אם שיעור סעודה הוא 7ביצה½ ביצים, גרוגרת גדולה מזית אפילו אם נפח זית הוא  1הוא 
1-ביצים, גרוגרת גדולה מזית אם נפח זית קטן מ

2.25
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9
 . 8של ביצה ללא קליפה [

התוס', תוס' רא"ש ותוס' ישנים לא התייחסו לנקודה זו, ולכן נראה שהם שיערו את בית 
כותב בפירוש ששיעור  ]עירובין פג. ד"ה כל ששיערנו[קליפתה, אך המאירי הבליעה בביצה ב

 . 9בית הבליעה הוא ביצה בלא קליפה
 

וכמה שיעור האוכל שמשתתפין בו כגרוגרת לכל פוסק: " "ט[ה"א פ עירובין]הל' הרמב"ם 
אחד ואחד מבני המבוי או מבני המדינה, והוא שיהיו שמונה עשר או פחות, אבל אם היו 

ובים על זה שיעורו שתי סעודות שהן כשמונה עשר גרוגרות שהן כששה ביצים בינוניות, מר
מפורש ברמב"ם ששיעור שתי  ."אפילו היו המשתתפין אלפים ורבבות שתי סעודות לכולן

 ⅓גרוגרות, זאת אומרת ששיעור גרוגרת הוא  81-ביצים, ושיעור זה שווה ל 6סעודות הוא 
ביצה. את פסק הרמב"ם צריך להסביר או על פי התוס' רי"ד  ⅓-ביצה, ושיעור כזית קטן מ
. יש לציין שהרמב"ם אינו מגדיר בשום [)או"ח סי' תפו(]כך מפרש הגר"א או על פי הנודע ביהודה 

 מקום את שיעור הזית, ומשמע ששיעורו כזית שאנו רואים בעין.

 סיכום

 הקטן ביותר לגדול ביותר.נחלקו הראשונים בשיעור כזית, ונסכם את שיטותיהם מהשיעור 

ביצה. דין זה נלמד מהגמ' במסכת עירובין  ⅓-מהרמב"ם משמע ששיעור כזית קטן מ
ביצים, זאת אומרת  6גרוגרות, ושיעור סעודה הוא  81-האומרת ששיעור שתי סעודות כ

ביצה, ושיעור זית קטן משיעור גרוגרת. לא קשה על הרמב"ם מהגמ'  ⅓-ששיעור גרוגרת כ
אומרת "שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים", מפני שהוא יכול לפרש בכריתות ה

                                                           
 שיעור ביצה בלא קליפה הוא x-אם נגדיר ביצה כ  7
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4
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. אם שיעור סעודה 
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8𝑋

18
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72
 .ולכן גרוגרת גדולה מכזית 42-גדול מ 34. 
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 ½של ביצה עם קליפה, ונפח כזית הוא חלק מסוים )בין ¾ ]ביצה ללא קליפה היא  

. כיוון שביצה שווה לשלוש גרוגרות, וגרוגרת גדולה מכזית, הנוסחה היא של נפח ביצה ללא קליפה([ ⅓לבין 
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 של ביצה קלופה. [

ית גדול משליש ביצה ללא קליפה, אין אולם צריך עיון שהמאירי סותר את עצמו. כיוון שלדעתו שיעור ז  9
 ביצים, ומדוע המאירי מקשה עליהם? 6קושיה על הגאונים הסוברים ששיעור סעודה הוא 



נפחה של ביצה, אך לא ניתן להחזיק בבית הבליעה שלושה זיתים  ⅓-שנפח זית קטן מ
שלמים, וכן הוא יכול לפרש שבית הבליעה מחזיק ביצה ללא קליפה, ושיעור כזית הוא 

 כחצי ביצה ללא קליפה.

. דין זה נלמד מהגמ' 10ביצה ללא קליפה ⅓-כזית גדול ממהמאירי משמע ששיעור 
במסכת כריתות האומרת שאין בית הבליעה מחזיק יותר משתי ביצים, וכוונת הגמ' היא 
שאין בית הבליעה מחזיק שלושה זיתים. המאירי מפרש שדברי הגמ' במסכת יומא ש"אין 

לין, וממילא כוונת הגמ' בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת" נאמרו לגבי טומאת אוכ
 היא לביצה בלא קליפה.

ביצה בקליפה. גם הוא לומד את דינו  ⅓-התוס' ישנים סוברים ששיעור כזית גדול מ
 מהגמ' בכריתות, אך הוא מפרש שאין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת בקליפתה. 

דינו מהגמ' ביצה בקליפה. הוא לומד את ½ -התוס' רא"ש סובר ששיעור כזית הוא כ
בכריתות, ומפרש שאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים מפני שנפח בית הבליעה הוא 

 כנפחם של שני זיתים.

 הלכה

יש אומרים דהוי כחצי ביצה". האחרונים מקשים  -פוסק: "שיעור כזית  ]סי' תפו[שו"ע 
מרת שפסק זה סותר את פסק השו"ע ששיעור שתי סעודות הוא כשש ביצים, זאת או

 ביצה. ⅓-ביצה, ושיעור כזית קטן מ ⅓-ששיעור גרוגרת כ

מתרץ שלדעת השו"ע שיעור כזית גדול משיעור גרוגרת,  [הסימן]בתחילת המגן אברהם 
ודברי הגמ' שגרוגרת גדולה מכזית, מתייחסים לזית קטן, אך זית בינוני גדול משיעור 

גן כי בודאי לא דק הרב מדברי המגן אברהם וכותב: " דוחה את )שם ד"ה עוד אני יוסיף(]הנודע ביהודה גרוגרת 

 .מונח"[ כאן וכבודו במקומו אברהם

מתרץ שפסק השו"ע הוא גם לשיטת התוס' וגם לשיטת הרמב"ם,  ]סוף אות א[הגר"א 
לשיטת התוס' כזית הוא כחצי ביצה בקליפתה, ולשיטת הרמב"ם כזית הוא כחצי ביצה ללא 

 קליפה.

פוסק ששיעור כזית הוא שליש ביצה בקירוב. המשנה ברורה  דינא[]ד"ה ולענין הפרי חדש 
]"אם לא שהוא חולה וקשה לו פוסק שבדיני דאורייתא יש להחמיר ולאכול כחצי ביצה  ]סק"א[

]אך על מרור , ובדיני דרבנן די לאכול כשליש ביצה לאכול כחצי ביצה יכול לסמוך על הרמב"ם"[

ר נראה דאין להקל בזה אם לא שהוא אדם חלש וקשה לו יכול לסמוך "לכתחילה כיוון שצריך לברך על המרו

. לגבי ברכת המזון, ששיעורה מדברי סופרים, "ספק ברכות להקל ולא ולאכול רק כשליש"[
יברך עד שידע שאכל כחצי ביצה, ולכתחילה נכון ליזהר שלא יכניס עצמו בספק ברכות 

 .ויאכל כחצי ביצה או פחות הרבה משליש ביצה"

פוסק שלחומרא יש לחוש ששיעור כזית  ]שיעורין של תורה סי' יא ד"ה ומכ"ז[רי"י קנייבסקי הג
 נו.מפני שעיקר הדין לשער בפירות זמנהוא שליש ביצה ואפילו כשיעור זית בינוני שלנו 

                                                           
 יתכן ששיעור זה זהה לשיעורו של הרמב"ם, ועיין בהערה הקודמת.  10


