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שתי סעודות

סלע

דינר  

מעה

סלע

=

=

=

=

דינר 4

מעה 6

פונדיון 2

פונדיון 48 פונדיון 48= קב  24

סעודות 4= פונדיון  2=  קב 1

סעודות 2= פונדיון  1= קב ½ 

סאה

קב  

סאה 4

=

=

=

קב 6

ביצים 24

קב 24

:יוחנן בן ברוקה אומר' ר

מככר בפונדיון

סאין בסלע' מד

פונדיון

ככר בפונדיון
שתי סעודות=   קב    ½ =   פונדיון 1

==

ר חסדא צא מהן שליש לחנוני"א

סעודות 6= קב  1

לחנוני

סעודות 2

לבעל הבית

סעודות 4

ר חסדא צא מהן מחצה לחנוני"א

סעודות 8= קב  1

לחנוני

סעודות 4

לבעל הבית

סעודות 4

קב
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שתי סעודות

:שמעון אומר' ר

שתי ידות לככר

משלש לקב

סעודות 9= =קב  1

1סעודה

2סעודה

3סעודה

1סעודה

2סעודה

3סעודה

1סעודה

2סעודה

3סעודה
לככרשתי ידות 

שתי סעודות= ככר ⅔  

ר חסדא צא מהן מחצה לחנוני"א
סעודות 8= קב  1

לחנוני

סעודות 4

לבעל הבית

סעודות 4

:יוחנן בן ברוקה אומר' ר

מככר בפונדיון

סאין בסלע' מד

תנא וקרובין דבריהן להיות שוין 

ביצים 24=קב

שתי סעודות

חצי

חצי חצייה

חצי חצי חציה

=

=

=

=

קב½ 

קב¼ 

קב⅛ 
קב 1⁄16

=

=

=

=

ביצים 6

ביצים   3

ביצים 1½

ביצה¾ 

קב⅓ 
קב 1⁄6
קב 1⁄12
קב 1⁄24

ביצים 8

ביצים   4

ביצים 2

ביצה 1

=

=

=

=

-שתי סעודות  -

-לבית המנוגע  -

-חצי פרס לפסול הגוייה  -

-לטמא טומאת אוכלין  -

*ככר

חצי

חצי חצייה

חצי חצי חציה

=

=

=

=

:אומריוחנן בן ברוקה ' ר:שמעון אומר' ר

ה והמנוגע"י ד"רשעיין * 
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ושיער רבי מאתן ושבע עשרה ביעין

הגדילו המדות שתות

הגדילו המדות שתות

ירושלמי=  X 1.2 מדבר

ציפורי=  X 1.2 ירושלמי

סאה מדברית

ביצים 144

סאה

קב  

סאה

=

=

=

קב 6

ביצים 24

ביצים 144

מדברסאה 

סאה ירושלמי
סאה ציפורי

סאה ירושלמי

ביצים 172.8

סאה ציפורי

ביצים 207.36 X 1.2 =X 1.2 =

ביצים ~173=      

ביצים 100

ביצים   40

ביצים     4

ביצים 144

= 1⁄5 x20 ביצים
1⁄5 x =8   ביצים

x5⁄1 = 5⁄4  ביצה

ביצים 4⁄528+     

ביצים ~207=      

ביצים 100

ביצים   70

ביצים     3

ביצים 173

= 1⁄5 x20 ביצים
1⁄5 x =14 ביצים

x5⁄1 = 5⁄3  ביצה

ביצים 3⁄534+     

ובהא חומשא לא דק

הביצים חומשין לא דק ' ובתוספת של ג

שהרי מחשבון הראשון חסר חומש צא  

אלה חומש לא נשאר אפילו חצי ביצה' מג
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ושיער רבי מאתן ושבע עשרה ביעין

סאה ציפורי

סאה ציפורי

ביצים 207

אייתי חלתא שדי עלייהו  

י"רש

207 15⁄24 = 1⁄24 x8  ביצים ~215= ביצים
ו ביצים הנותרין ועולה ליותר מחצי ביצה"ולא דק בחלתן של ט

חלתא כמה הויין תמני    

אכתי בציר להו

'ח ותוס"ר

207 = 24⁄23 x9  ביצים 216= ביצים
ג ביצים"ד וצריך ביצה לכ"מכ' דשיעור חלה א

ז"ג הם ר"ותשעה פעמים כ

חלתא כמה הויין תשעה   

מאתן ושיתסר הויין

אייתי ועודות דרבי שדי עלייהו  

207 X 1.05  =217.35

200 = 1⁄20 x10 ביצים

7     x20 ⁄1= 20⁄7  ביצה

ביצים ~217=   7⁄2010+         207
כיון דלא הוי ביצה לא חשיב ליה

אי הכי הוי ליה טפי כיון דלא הוי 

כביצה לא חשיב ליה
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נמצאת של ציפורית יתירה על מדברית שליש

הגדילו המדות שתות

הגדילו המדות שתות

ירושלמי=  X 1.2 מדבר

ציפורי=  X 1.2 ירושלמי

סאה מדברית

ביצים 144

מדברסאה 

סאה ירושלמי
סאה ציפורי

סאה ירושלמי

ביצים 173

סאה ציפורי

ביצים 207 X 1.2 =X 1.2 =

ביצים x69 1⁄3 =ביצים 207ביצים x⅔57 1⁄3 =ביצים 173ביצים x48 1⁄3 =ביצים 144

הוי שבעין נכי חדאהוי חמשין ותמניא נכי תילתאהוי ארבעין ותמניא

ביצים 63+ סאה מדברית = סאה ציפורי 

ביצים 63= ביצים  144–ביצים  207

ר ירמיה"א

שלה שלישנמצאת סאה של ציפורי יתירה על מדברית קרוב ל

⅓ =ביצים  207≈ ביצים  63= ביצים  144–ביצים  207 x69 ביצים 

שלה קרוב למחצה דמדברית שלישו

½ =ביצים  144 x 72  ביצים  207≈ ביצים= ⅓ x69 ביצים

אמר רבינא

ביצה שליששל ציפורי בועדיות של רבי יתירה על מחצה של מדברית  שלישנמצאת 

½ =ביצים  144 x 72  ביצים  217≈ ביצים= ⅓ x ⅓72 ביצים
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חלה

איפה

קב  

לוג

=

=

=

קב 18

לוג 4

ביצה 6

)לו,שמות טז(  :ֲעִ�ִרית ָהֵאיָפה ה�אְוָהעֶֹמר 

)   כ, במדבר טו( :אָֹת�ִ�ְתרַמת �ֶֹר� ֵ�� ָ�ִרימ  ֲעִרסֵֹתֶכ� ַחָ�ה ָ�ִרימ� ְתר�ָמהֵראִ�ית 

? ראשית עריסתכם כשתלושו כדי עיסתכם שאתם רגילין ללוש במדבר וכמה היא

�ְל�ֶֹלתַהָ'ָבר ֲאֶ%ר ִצָה ְיקָֹוק ִלְקט ִמֶ"! ֶזה �)טז,שמות טז(:ִמְס1ַר ַנְפ%ֵֹתיֶכ. ִאי% ַלֲאֶ%ר ְ-,ֳהל* ִ�ָ(ח ִאי� ְלִפי  ְכל� עֶֹמר ַל

=�
�⁄ ציפורי 	

�=קב מדבר 
�⁄ ירושלמי 	

קב ירושלמי

קב מדבר 

ירושלמי קב 

ציפורי קב 

קב מדבר קב מדבר

קב ציפוריקב ציפוריקב ירושלמיקב ירושלמי

	� 	איפה	 � �
��⁄ �	

קב ⁄��

הגדילו המדות שתות

הגדילו המדות שתות

ירושלמי=  X 1.2 מדבר

ציפורי=  X 1.2 ירושלמי

�=  מדבר  עיסת  


איפה ⁄�

	� ��
�	 �קב   ⁄�� ⁄ � �קב	 	קב	 �� �⁄ �

�⁄ קב 	 � �
�⁄� �

�⁄

קב ציפורי 1.25קב ירושלמי 1.5קב מדבר 1.8 ==

רבעים הלוג קמח ועוד' ז
לוג ירושלמית ' שהן ו

לוג ציפורי  ' שהן ה
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חלה

איפה

קב  

לוג

=

=

=

קב 18

לוג 4

ביצה 6
=�

�⁄ ציפורי 	

�=קב מדבר 
�⁄ ירושלמי 	

קב ירושלמי

קב מדבר 

ירושלמי קב 

ציפורי קב 

�=  חלה במדבר   


�+ לוג  7=  לוג   7.2=  קב   1.8=  איפה   ⁄�

ביצה ⁄�

:אומריםוחכמים 

,לא כדברי זה ולא כדברי זה

.קב ומחצה חייב בחלה, אלא

:המדות אמרומשהגדילו 

רבעים קמח חייבין בחלה  חמשת 

י"חישוב של רש

קב ירושלמי 1.5 = 4 �


+ ביצה  1+ לוג  7= לוג  7.2
ביצה ⁄�

�+ביצה  6= לוג  1+לוג  6
ביצה ⁄�

�	� ���	� ���	� ��

ביצה 1+ביצה  5+לוג  5

�	� ��
לוג 6= לוג  1+לוג  5

� =  4 �לוג 5
�⁄ קב ציפורי 	

במדבר

האיפה שחייב  לגלגולת עשירית והוא עומר 

כדי עיסת מדבר -כדכתיב עריסותיכם , בחלה

שהן שבעה לוגין וביצה  

וחומש ביצה למדה מדברית

ירושלמים  -קב ומחצה 

והוסיפו

בירושליםשתות 

מדבריותשש : נמצא

בחמש ירושלמיותנכנסות 

,ולוג הנשאר וביצה וחומש ביצה עולין ללוג ירושלמי

,מדברי ששה ביצים נכנסין בחמשה ביצים גדוליםשהלוג 

,ביצה וחומש ביצה תחת ביצה גדולהתן , הלוג חסר ביצה גדולהנמצא 

–על הביצה ] נוסף[הוא שתות מלבר שהחומש 

,ששה ביצים גדולים שהן לוג גדולנמצאו 

קב ומחצהירושלמים דהן הן ששה לוגים הרי 

,היא מדת צפורי -המדות משהגדילו 

-שתות על ירושלמית שעודפת 

.הששה לוגין חמשהנמצאו 

.שהן רביעית הקב, לוגין -חמשה רבעים 
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  יחזקאל פרק מה 
  ֵתיֶכם ֵמַעל ַעִּמי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיקִֹוק:ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיקִֹוק ַרב ָלֶכם ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָחָמס ָוׁשֹד ָהִסירּו ּוִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ֲעׂשּו ָהִרימּו ְגֻרׁשֹ (ט)
  מֹאְזֵני ֶצֶדק ְוֵאיַפת ֶצֶדק ּוַבת ֶצֶדק ְיִהי ָלֶכם: (י)

  :ַוֲעִׂשיִרת ַהחֶֹמר ָהֵאיָפה ֶאל ַהחֶֹמר ִיְהֶיה ַמְתֻּכְנּתֹו ָלֵׂשאת ַמְעַׂשר ַהחֶֹמר ַהָּבת ָפה ְוַהַּבת ּתֶֹכן ֶאָחד ִיְהֶיהָהֵאי (יא)
  של החמר 10%איפה =     של החמר 10%בת =     איפה = בת

  :ַהָּמֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה ֶׁשֶקל ָקִליםֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ְׁש  ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ְוַהֶּׁשֶקל ֶעְׂשִרים ֵּגָרה (יב)
  עִֹרים:זֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ָּתִרימּו ִׁשִּׁשית ָהֵאיָפה ֵמחֶֹמר ַהִחִּטים ְוִׁשִּׁשיֶתם ָהֵאיָפה ֵמחֶֹמר ַהְּׂש  (יג)
  :ִּכי ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים חֶֹמרֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים חֶֹמר  ַמְעַׂשר ַהַּבת ִמן ַהּכֹרַהַּבת ַהֶּׁשֶמן ְוחֹק ַהֶּׁשֶמן  (יד)

 בת = חמר 10           של כור 10%בת =    
  ָלה ְוִלְׁשָלִמים ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיקִֹוק:ְוֶׂשה ַאַחת ִמן ַהּצֹאן ִמן ַהָּמאַתִים ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל ְלִמְנָחה ּוְלעֹו (טו)
  ּכֹל ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו ֶאל ַהְּתרּוָמה ַהּזֹאת ַלָּנִׂשיא ְּבִיְׂשָרֵאל: (טז)
ִּמְנָחה ֹוֲעֵדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל הּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת הַ ְוַעל ַהָּנִׂשיא ִיְהֶיה ָהעֹולֹות ְוַהִּמְנָחה ְוַהֵּנֶסְך ַּבַחִּגים ּוֶבֳחָדִׁשים ּוַבַּׁשָּבתֹות ְּבָכל מ (יז)

  סְוֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהְּׁשָלִמים ְלַכֵּפר ְּבַעד ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: 
  

  מנא הני מילי? –האיפה שלש סאין 
  היוצא מזה  מה שידוע לנו מה שנמצא בפסוקים

  איפה = בת
  של חמר 10%בת = 

  של חמר 10%איפה = 
  של הכור 10%בת = 

  בת = חמר 10
  של חמר 10%בת = 

  חמר = כור

  וכור פשיטא להו לבני בבל
  דהוי שלשים סאין 

  סאה 30כור = 
  

  סאה 3איפה = בת = 
  סאה 3=  של חמר 10%בת = 

  סאה 3=  של חמר 10%איפה = 
  סאה 3=  של הכור 10%בת = 

  סאה 30=  בת = חמר 10
  סאה 3=  של חמר 10%בת = 

  סאה 30ור = חמר = כ
  

  מדות הגמרא
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שתות מלבר



 �מלבר  ⁄�

���
מלגו ��

1

2

3

4

5

� שתות מלבר �
1

2

3

4

5

6

� 1
 �⁄ �

1

2

3

4

5

� שתות מלגו �
1

2

3

4

5

�
��

� 1
 �⁄ �

�חומש מלגו  �

�שביעית מלבר  �



מלבר ⁄�

�
��

בר גו

בר גו



מלבר ⁄�

�
��

�
��



מלגו ⁄�



מלגו ⁄�

�
��

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

עשירית מלבר18 עשירית מלגו

�

�� 
�


��

1

2




מלבר ⁄�

1

0.8




מלגו ⁄�

קב 18= איפה 

והעמר עשירית האיפה הוא 


