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 הגדרת כזית ברמב"ם

 מסקנה: 

 לדעת הרמב"ם:, ניתן להסיק כי להלןמכל הנאמר  

לא השתנו  ,וכדו'החיטה, הקמח, רוחב אצבע גודל האדם גודל הזית, הביצה,  .א

 השנים האחרונות, מאז חתימת התלמוד הבבלי. 1600באופן מהותי במשך 

 שיעור כזית הינו שיעור זית בינוני, לפי עין הרואה. .ב

סמ"ק, יכול להתאים לכל התנאים של כזית  3-כ-רק גודל בינוני של זית בימינו, .ג

 3שקילת סמ"ק לחומרים שונים, ניתן להיעשות ע"י  3שציינו לעיל. תרגום נפח 

 סמ"ק מהחומר המבוקש, והמשקל יהא בהתאם לצפיפות החומר.

 

 כללי:

למרות שבכל ספרי רבנו, )משנה תורה, פירוש המשנה, ספר המצוות, עובדה היא כי  .1

מורה הנבוכים ושו"ת הרמב"ם(, מופיע המושג "זית" עם קידומות דיקדוקיות וסיומות 

ית, לפי מידות אחרות, )אצבע, ביצה הגדרת שיעור כזכל אין פעם,  1221דיקדוקיות, 

למידות אורך, שטח ונפח של שיעורים אחרים. בדרך כלל לא טורחים וזאת בניגוד וכדו'( 

להגדיר דברים הברורים לכל, כמו שמש, ירח וכדו'. האם גם בנושא הגדרת "זית"  

ת הוא אדם, ושיעור זיל והגדרת "שיעור זית", הדבר ברור לכל, שזית הוא הזית הידוע לכ

שיעור זית כפי שנראה לכל אדם בכל זמן וזמן? ננסה לבדוק זאת, בכל ספרי רבנו, 

 משנה תורה. בובמיוחד 

ו, רבנ לדבריבהתאם וזאת ספרי גאונים, באיננו בודקים מקורות בספרי חז"ל, ובוודאי לא  .2

רבנו בתשובה לאחד מן הלומדים, שטען לפני רבנו כי לפי עדות בנו, ר' אברהם, שאמר 

אין להבין את החיבור משנה תורה כי אם ע"י התלמוד, ובלי ידיעת התלמוד אין לפסוק 

מן החיבור. על זה ענה רבנו הרמב"ם, "אילו היתה מטרתנו לפרש את החיבור ע"י 

התלמוד, לא היינו כותבים את החיבור". )אגרות הרמב"ם בתרגום הרב קאפח, עמ' 

 קלו(.
ה ממקור אחד בספרי חז"ל, גם אם מדובר , למשל, יתר על כן, לא ניתן להסיק פסק הלכ .3

מוד הבבלי, שהוא הספר הנפוץ ביותר בימינו בישיבות. רק עיון בכל ספרי חז"ל, לבת

תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, תוספתות, ספרי, ספרא, ומדרשי הלכה )לא מדרשי 

כן, אם אגדה(, והסקת מסקנות מכולם, ניתן להבין את פסיקת רבנו, ולפסוק הלכה. ל

נמצא באחד מספרי חז"ל, התיחסות לשיעור כזית, שיעור שלא צוין ע"י רבנו בספריו, 

ולכן לא הזכירו לפי מקור זה, ע"י חז"ל הלכה  הפסקסבר שלא נפרוש הדבר שהרמב"ם 

אי קבלת עקרון זה גרמה לכך שפוסקים רבים עד ימינו אלה, מצאו אי התאמה בספרו. 

ולכן נאלצו לקבוע כי שיעור הזית בימינו  האמור ברמב"ם,בין האמור בספרי חז"ל לבין 

 מהזית בתקופת חז"ל. 10-20קטן פי 
בכותבו במשנה תורה כי ציין באגרתו לרבי פנחס הדיין מאלכסנדריה, נבהיר כי רבנו,  .4

הלכה בסתם, אין הוא פוסק ממה שלמד מאביו או מרבותיו, או מהגאונים, אלא ממה 

לכן אם רבנו לא ציין הלכה שנפסקה ע"י חז"ל בספריהם. שהוא הסיק שהלכה זו היא ה

 שיעור כלשהו שצוין בספרי חז"ל, מזה ניתן להסיק כי לדעתו, אין הלכה כשיעור זה.
 ננסה לברר להלן, מה ניתן להבין מספרי רבנו, באיזה זית מדובר,  ומה שיעור הזית:  .5

 

 

 



 שאלה: באיזה זית מדובר?

הפוסקים, שמדובר בפרי עץ זית, הנפוץ בארץ ישראל אלפי כמדומני שאין מחלוקת בין כל  .1

 שנים.
המועד המשוער של  חתימת  שנה, 1500-האם פרי הזית שצוין בספרי חז"ל, מלפני יותר מ .2

 השתנה במשך השנים?התלמוד הבבלי, 
בנושא  שנה בקירוב לאחר חתימת התלמוד הבבלי,  700, אשר חי נבדוק מה דעת הרמב"ם 

 זית:השתנות שיעור כ

ולפי רוחב אצבע הגודל של אדם  ,שיעור חלה לפי נפח ביצה בינונית בזמנו הרמב"ם מודד  .3

(, מכאן 2, 1 ות)מקורדרהם מצרי בזמנו מטבע ומתרגם שיעורי הנפח שמדד, למשקל בינוני, 

שאין רבנו חושש להשתנות מידת רוחב אצבע אדם בינוני, ולא השתנות נפח ביצה בינונית, 

אינו חושש לשינוי במשך הדורות של משקל היין, המים, החיטים, גם רבנו במשך הדורות. 

, מלפני בתקופתו)דרהם( ומשקל קמח החיטים, כי הוא מודד משקלם במשקל במטבע מצרי 

במלים  . כלומר, לדעתו, לא חל שינוי מתקופת ספרי חז"ל, עד לתקופתו.(2)מקור שנה. 800

אחרות, לו סבר רבנו כי הלכתית יש להיצמד לשיעורים שהיו בתקופת חז"ל, והשתנו עם 

השנים, אזי הוא לא היה קובע אותם לפי השיעורים שחלו בימיו, ולא מתרגם אותם, 

 למשקלות ולנפחים שבימיו. 

 אצבע גודלמידת הביצה ומידת רוחב  -גדלים אלהשני שינוי בבמציאות חל ש יוכחגם אם  .4

המידה הקימת  אזי ניתן לטעון כי לדעת הרמב"ם, מודדים מבחינה הלכתית לפיאדם בינוני, 

בכל מקרה, לא ידוע לי על קיום הוכחה  בכל דור ודור, גם אם המידה השתנתה בכל דור ודור.

 כזו.
: הזן הנאבאלי הוא הגדול בארץ ישראלזנים של זיתים  3מ' כסלו )תחומין י'( מדד ומצא שיש  .5

 -סמ"ק. הזן הקטן ביותר הוא המאליסי, שנפחו הממוצע הוא כ 5, והבינוני שלו הוא ביותר

מכאן שאם נפח הזן הבינוני של הזית בימינו סמ"ק.  3 -כ -סמ"ק. הזן הבינוני הוא הסורי  1.5

סמ"ק, פרוש  30-60 ואפוסקים בימינו נפח הזית בתקופת חז"ל ההסמ"ק, ואם לדעת  3הוא 

ממה שהיה בזמן המשנה. דבר זה  10-20צטמק במשך השנים פי הזית הלדעתם הדבר ש

קשה להאמין, במיוחד כאשר אנחנו רואים שגלעיני זיתים מזן נאבאלי ששרדו במצדה מזמן 

 אתר צומת(-מקורהמשנה הם באותו גודל כמו גלעיני זיתים מזן נאבאלי כיום. )
המותר לטלטול בשבת  קביעת שטח, לצורך גובה אדם בקירוב בתקופת חז"לאנו רואים כי  .6

אמות,  4 - אורך קבר אדם במערת קבורה וכן(, 3אמות )מקור  4על  4 הוא ברשות הרבים,

רוב בני האדם, כולל רוב הגבוהים מתאים לקבורת מ'  2-. גודל זה של כמ' 2-כלומר כ

לכן אין . אדם בימינובני המשמעותית מגובה אינו שונה ולכן הוא אינו   (,4, )מקור מהממוצע

השנים  1500-אדם ממוצע, השתנה מהותית בגודל לטעון שרוחב אצבע  זה סביר

גודל ביצי תרנגולות, חיטה וקמח, לטענה כי האחרונות. לכן גם אין כל הוכחה וסבירות 

 השתנו בתקופה זו.
 . לסיכום: לדעת רבנו לא חלו שינויים מהותיים בגודל ביצה, חיטה, וקמח, מתקופת חז"ל לתקופתו .7

 

 שאלה: מה שיעור הזית?

 

 . (5 ור נקב של שורש קטן בעציץ )מקורברור כי שיעור כזית גדול משיע .1

ך בחזרת, או בירק כלשהו, או בסיב. וניתן לבלוע כזית מבשר נבילת העוף, גם כשהבשר כר .2

שיעור כזית הינו שיעור מכאן ברור כי  (. ממקור זה ניתן להעריך את שיעור כזית.6)מקור 

, ואף קטן משיעור הבליעה המכסימלי שאדם יכול הניתן להמצא בבית הבליעה של אדם

 כזית בשר כרוך בירק.ה, משום שבהלכה לבלוע

 (7גודל כזית קטן מגודל ביצה )מקור  .3
 (8. )מקור , לא זית גדול, ולא קטןבזית בינוניכאשר מדובר בכזית, הכוונה כי הרמב"ם פסק  .4
ת התרנגולין הבינונית. צ( כי מדובר בבי9ושו למשנה )מקור בשיעור ביצה, כתב רבנו בפיר .5

ומידת הבינוניות נקבעת, לפי דעת רבי יוסי במשנה, בהתאם לעין הרואה. לכן סביר מאד 

להניח כי גם שיעור כזית הבינוני, הינו בהתאם לעין הרואה, גם אם רבנו לא ציין זאת 

  קביעת שיעור זית בינוני.לאחרת  כל עוד אין לנו בדברי רבנו הוכחה לגישהו, במפורש



רימונים אחוזים זה בזה יחד, ויהיה  3שיעור השבר שישבר בכלי עץ או עצם, היכול להכיל  .6

טהור, הוא שיעור מוציא רמון. ומדובר ברימון בינוני, לא גדול ולא קטן, לפי דעת הרואה. ואם 

סך כל נקבי מוציא זיתים ניקב הכלי במוציא זית, וסתמו, ואחר ניקב נקב אחר וסתמו, עד ש

מסתכמים לנקב בגודל מוציא רימון, למרות שהכלי עתה סתום, אזי  הכלי טהור, אם היה 

(. מכאן סביר לטעון שכמו רימון בינוני, הינו לפי דעת הרואה, 10טמא.)מקור כלי לפני שניקב 

 כך גם זית בינוני,  הינו לפי דעת הרואה, כלומר, לא גדול ולא קטן.

(. 11יכול להיות גם ואפילו שמנונית שעל גבי הסכין שחותכין בה הצלי גורדו. )מקור כזית  .7

ה, ולא כמות שסוברים אמור להיות כמות די קטנשמנונית על גבי הסכין, מכאן שכזית 

 שליש או חצי או ביצה שלמה. -פוסקים רבים

ו של אדם, אלא אכילה כזית אינה כדי שובע, אבל (12אין אכילה פחות מכזית )מקור אמנם  .8

 (13קטנה מידי מכדי שהוא ישבע. )מקור 

חצי שיעור קומץ. )מקור  לכל היותרזיתים, ולכן שיעור זית הינו  2שיעור קמיצה הינו לפחות  .9

(, שהקמיצה היא  פשיטת אצבעות האדם על 15(. לפי הגדרת הקמיצה ברמב"ם, )מקור 14

זיתים,  2עולה כי אם בקמיצה יש לפחות פס ידו מבלי להרחיב אצבעותיו זו מזו, ואז לקמוץ, 

 אזי בהכרח מדובר בגודל קטן של זית, ובוודאי לא שליש ביצה.
סמ"ק,  3-כ-להסיק כי רק גודל בינוני של זית בימינו, ןמסקנה: מכל הנאמר לעיל, נית .10

סמ"ק לחומרים שונים,  3יכול להתאים לכל התנאים של כזית שציינו לעיל. תרגום נפח 

בהתאם לצפיפות והמשקל יהא סמ"ק מהחומר המבוקש,  3ת ע"י שקילת ניתן להיעשו

 החומר.

 

 "ד סיון תשע"טכ

27/06/2019 

 השגות לדעת המארי והרב ערוסי לגבי שיעור כזית בימינו

 

מתברר כי הוא סובר שכזית הוא שליש ביצה. ואם שיעור חלה  באתר נצח ישראל,  בשו"ת הרב ערוסי

גר', כפי  11גר', ולכן משקל כזית=  36ביצים, אזי משקל ביצה בעיה הוא  43.2גר'=  1570הוא 

 שהמארי כתב בפירושו במשנה תורה. זו כנראה גם הסבר המארי.

 ההשגות שלי הן:

ו פחות משליש ביצה. לומדים זאת בכל ספרי הרמב"ם לא מצוין שכזית הוא שליש ביצה, א .1
מהתלמוד, למרות שרבנו לא ציין זאת, ולכן לדעתי, לא סבר זאת להלכה, אלא אם נומר 

 שהוא שכח לציין.
 גר'? אפשר לנסות לבדוק זאת,  22גר' עיסה, האם בקמיצה יש לפחות  11אם כזית=  .2
 איננו מכירים זית בינוני בנפח שליש ביצה, אלא הרבה פחות. .3
נפח קופסת גפרורים קטנה, לדעת המארי והרב ערוסי= נפח כזית. במדידה שערכתי קבלתי  .4

 3מנפח זית בינוני, שהוא  6סמ"ק, נפח הגדול למעלה מפי  19.25=1*3.5*5.5נפח של 
סמ"ק. אולי המארי והרב ערוסי סוברים כמו פוסקים אחרים שגודל הביצה והזית קטן במשך 

 השנים?
נדמה לי שהראיתי במאמר שלי שלדעת הרמב"ם אין שינוי בנפח הביצה, אלא אם כן נטען  .5

רוב, עד לספירה, מועד חתימת התלמוד הבבלי בקי 500כי לא חל שינוי בנפח הביצה משנת 
-עד ימינו, קטן נפח הביצה, ונפח הזית פי למעלה מ 1200לספירה, אך משנת  1200שנת 

 . נראה הגיוני?6
 

 מקורות:

 הלכה יב רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ה. 1 

 וכמה שיעור חלה כמו שלש וארבעים ביצים וחומש ביצה, כגוף הביצה הבינונית לא כמשקלה.



  מסכת עדויות פרק א משנה בפירוש המשנה לרמב"ם  . 2

הקב הוא ששית הסאה וכבר ביארנו שעורו בסוף פאה. משהגדילו המדות, נתוספו שעורי הקב. 

ורובע, הוא רובע הקב. ועשו שעור חלה חמשת רבעים והוא קב ורובע. והיה זה הקב ורובע מן המדה 

דמסכת חלה כי שעור  הגדולה הזו הוא הקב ומחצה מן המדה הראשונה. וכבר ביארנו בפרק השני

החלה יודע במדה לא במשקל מחמת שנויי הדברים הנמדדים בכובד ובקלות ואף על פי שהמדה שוה. 

וביארנו שם כי מדת החלה היא מדה שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות ברום שלש אצבעות 

תרצה  ועשירית אצבע ועשירית עשירית אצבע וחלק מאלפים וחמש מאות מן האצבע בדיוק. ואם

בקירוב מועט מאד תאמר מדה שיש בה שבע אצבעות פחות שתי תשיעיות אצבע על שבע אצבעות 

פחות שתי תשיעיות אצבע ברום שבע אצבעות פחות שתי תשיעיות אצבע. וכבר ביארנו כמה פעמים 

שהאצבע שמודדין בה היא הגודל. וכבר עשיתי אני מדה בתכלית הדיוק שיכולתי ומצאתי שהרביעית 

ורה בכל התורה מחזקת מן היין קרוב לעשרים וששה דרהם, ומן המים קרוב לעשרים ושבעה האמ

דרהם, ומן החטים קרוב לעשרים ואחד דרהם, ומקמח החטים קרוב לשמונה עשר דרהם. ומצאתי 

שעור חלה באותה המדה חמש מאות ועשרים דרהם בקירוב מקמח החטים. וכל הדרהמים האלו 

 הדברים שמדדתי מצריים. והלכה כחכמים. מצריים, וכן גם כל אלו

 הלכה טו רמב"ם הלכות שבת פרק יב. 3

מותר לאדם לטלטל ברשות הרבים בתוך ארבע אמות על ארבע אמות שהוא עומד בצדן, ויש לו 

לטלטל בכל המרובע הזה, ובאמה שלו מודדין, ואם היה ננס באיבריו נותנין לו ארבע אמות כבינוניות 

הקבלה אמרו שזה שנאמר בתורה +שמות ט"ז+ שבו איש תחתיו שלא יטלטל חוץ של כל אדם, ומפי 

 למרובע זה אלא במרובע זה שהוא כמדת אורך אדם כשיפשוט ידיו ורגליו בו בלבד יש לו לטלטל.

 הלכה ו רמב"ם הלכות מכירה פרק כא. 4

מערה ופותח המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבורה, או המקבל מחבירו לעשות לו קבורה, עושה 

לתוכה שמונה קברים שלשה מכאן ושלשה מכאן ושנים מכנגד הנכנס למערה, מדת המערה ארבע 

אמות על שש, וכל קבר וקבר ארבע אמות אורך ורחב ששה טפחים ורום שבעה, נמצא בין כל קבר 

 וקבר שמן הצדדין אמה ומחצה, ובין השנים האמצעיים שתי אמות.

 הלכה טו רמב"ם הלכות תרומות פרק ה. 5

 עציץ נקוב הרי הוא כארץ, וכמה יהא בנקב כדי שרש קטן והוא פחות מכזית, 

 רמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה פרק ג הלכה ה .6

הכורך כזית מבשר נבילת העוף הטהור בחזרת וכיוצא בה ובלעו אף על פי שלא נגע בגרונו ה"ז טמא, 

 כרכו בסיב ובלעו ה"ז טהור.

 ק יח הלכה כזרמב"ם הלכות שבת פר. 7

זרק כזית אוכלין לבית טמא והשלים כזית זה לאוכלים שהיו שם ונעשה הכל כביצה הרי זה ספק אם 

 נתחייב על כזית מפני שהשלים השיעור לענין טומאה או לא נתחייב.

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יד הלכה א. 8

 כל איסורי מאכלות שבתורה שיעורן בכזית בינוני בין למלקות בין לכרת בין למיתה בידי שמים, 

  פירוש המשנה לרמב"ם מסכת כלים פרק יז משנה ו. 9

ידוע כי יש לנו בענינים התורניים דברים שאנו משערין אותן בכביצה כגון מה שאנו אומרין כביצה 

ומרין בו כביצה הוא כדי הביצה הבינונית בשעורה מביצי מטמא טומאת אכלין. אמר שכל מה שאנו א

התרנגולין. וענין דברי ר' יהודה כמו שאבאר לך, אמר לוקחין כלי וממלאין אותו מים ככל האפשר עד 

שיעלו המים על גדותיו ויהיה מונח בכלי אחר ריק, ונותן ביצה הגדולה ביותר שיכולה להיות לתוך אותו 

ק כשעור נפח הביצה, ויקבוץ אותן המים, ואחר כך ימלא כלי אחר במים המים וישפך ממנו בלי ספ

פעם שניה, בין אותו הכלי עצמו בין כלי אחר הענין אחד, ואחר כך יתן בו ביצה הקטנה ביותר שיכולה 

להיות ויקבוץ גם המים היוצאין, ויצרף שני המימות, ויקח חצי הכל וישער בו. וכך אם לקח שתי 



אמר ר' קטנה ונתנם בכלי אחד ביחד ולקח חצי המים הנשפכין יהיה הענין אחד. הביצים הגדולה וה

יוסי ומי הוא שיודיענו בקחתינו הגדולה ביותר שבביצים שאין למצוא גדולה ממנה, וכך בקחתינו 

את הקטנה שלא תמצא יותר קטנה ממנה, אלא הדבר מסור למראית עינו של אדם שביצה זו 

 ה. והלכה כר' יוסי.בינונית לא גדולה ולא קטנ

 רמב"ם הלכות כלים פרק ו הלכה ב. 01

כמה שיעור השבר שישבר בכלי עץ או כלי עצם ויהיה טהור כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים כיצד 

משינקב הכלי במוציא רמון טהור, והרמון שאמרו בינוני לא גדול ולא קטן לפי דעת הרואה ויהיו בכלי 

ה, ניקב הכלי במוציא זית וסתמו וחזר וניקב במוציא זית וסתמו ]עד שלשה רמונים אחוזים זה בז

 שהשלימו למוציא[ רמון אף ע"פ שהוא סתום טהור שהרי נעשו לו פנים חדשות

 רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה ג. 11

עירובי תבשילין שיעורו אין פחות מכזית בין לאחד בין לאלפים, ואין עושין עירוב זה לא בפת ולא 

ריפות וכיוצא בהן אלא בתבשיל שהוא פרפרת כגון בשר ודגים וביצים וכיוצא בהן, ואפילו עדשים ב

שבשולי קדרה ואפילו שמנונית שעל גבי הסכין שחותכין בה הצלי גורדו אם יש בו כזית סומך עליו 

 משום עירובי תבשילין.

 רמב"ם הלכות שבועות פרק ד הלכה א. 21

ם ואכל פחות מכזית פטור, שאין אכילה פחותה מכזית, והרי הוא מי שנשבע שלא יאכל היום כלו

כאוכל חצי שיעור מנבלות וטרפות וכיוצא בהן, ואם אמר שבועה שלא אוכל דבר זה ואכלו חייב, ואפילו 

 היה הדבר שנשבע עליו זרע חרדל אחד או פחות ממנו.

 פרק ו הלכה יב רמב"ם הלכות מתנות עניים. 31

ינו נותן לעני אלא כדי שבעו בשדה, אבל אם היה המעשר בבית מחלקו לכל במה דברים אמורים שא

העניים אפילו כזית כזית, שאינו מצווה ליתן כדי שבעו אלא בשדה, שהרי אינו מוצא שם ליקח שנאמר 

 ואכלו בשעריך ושבעו.

 רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק יג הלכה יד. 41

 מעכב את כולו, והקומץ והלבונה מעכבין זה את זה,  אין קומץ פחות מכשני זיתים, ומקצת הקומץ

 הלכה יג רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק יג. 51

כיצד קומצין מנחות הנקמצות, כדרך שקומץ כל האדם פושט אצבעותיו על פס ידו וקומץ, קמץ בראשי 

שהרחיק אצבעותיו וקמץ אצבעותיו או מן הצדדין לא יקטיר ואם הקטיר הורצה, ואם הוסיף בקומץ כגון 

 הרי זה פסול.


