
 

  גפ עירובין
  מזון שתי סעודות לכל אחד ואחדכמה הוא שיעורו?   .משנה

בי יוחנן ר
  בן ברוקה

  מככר בפונדיון, מארבע סאין בסלע
  קב 24סאה= 4סלע,  1/48פונדיון=

  קב.  1/2=48קב/ 24
  מחצה לחנווני)(בגלל שמחשיבים את ה ביצים=שיעור שתי סעודות 6קב,  1/4ככר=

  קב 1/8=סעודה אחת
  שתי ידות לככר משלש לקב  רבי שמעון

  (שתי סעודות) קב 2/9= מככר  2/3קב. שיעור שתי סעודות= 1/3ככר=
  ביצים 5.34. שיעור שתי סעודות=ביצים 8ביצים, ככר= 24קב=

  קב 1/9=1סעודה 
  

  1/2 חצי ככר  בית מנוגע
  1/4 רבע ככר  לפסול את הגוייה

  1/8 שמינית ככר  לטמא טומאת אוכלים
  ותנא דידן מאי טעמא לא תני טומאת אוכלין? : קושי

  .משום דלא שוו שיעורייהו להדדי: תירוץ
  דתניא: : הסבר

  כמה שיעור חצי פרס? 
  שיער רבי  רבי יוסי  ר' יהודה

שתי ביצים ועוד. כמה ועוד?   שתי ביצים שוחקות  שתי ביצים חסר קימעא
  האחד מעשרים בביצ

  ואילו גבי טומאת אוכלין תניא: 
  חכמים  רבי נתן ורבי דוסא

  כמוה בלא קליפתה  כביצה שאמרו כמוה וכקליפתה
 

  
אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא: זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי. : דעה אחרת בחצי פרס

  .רבי יוחנן בן ברוקה -אבל חכמים אומרים: כביצה ומחצה שוחקות. ומאן חכמים 
  פשיטא! : קושי

  .חקות אתא לאשמועינןשו :תירוץ
  

כי אתא רב דימי, אמר: שיגר בוניוס לרבי מודיא דקונדיס דמן נאוסא, ושיער רבי מאתן ושבע 
 עשרה ביעין

  הא סאה דהיכא? : קושי
  ציפוריות  ירושלמיות  מדבריות

144  173  207  

 .תי חלתא שדי עלייהולעולם דציפורית, איי: תירוץ
   !הויין? תמני, אכתי בצר ליהחלתא כמה : קושי

1/24*207=8.625 
1/24*217=9.04 

   .אלא אייתי ועודות דרבי שדי עלייהו: רוץתי
1/20*207=10.35 

  אי הכי, הוי ליה טפי! : קושי
 .כיון דלא הוי כביצה, לא חשיב ליה :תירוץ

 
 סאה ירושלמית יתירה על מדברית שתות.

 1/6*173=28.33 
173-28.33=144.167 

 
 ציפורית יתירה על ירושלמית שתות.ושל 



 

1/6*207=34.5 
207-34.5=172.5  

 .ברית שלישנמצאת של ציפורית יתירה על מד
1/3*207=69 
207-69=138 

 144-207=63שליש דמאן? : קושי
ארבעין ותמניא, ואילו עודפא,  –, מכדי שליש דמדברית כמה הוי דמדבריתאילימא שליש 

 48=144*1/3 .שיתין ותלת
חמשין ותמניא נכי תילתא, ואילו עודפא,  -: שליש דידה כמה הוי דירושלמיתואלא שליש 
 57.67=173*1/3שתין ותלת. 

               עודפא, ששים ושלש שבעין נכי חדא, ואילו -: שליש דידה כמה הוי דציפוריואלא 
1/3*207=69    

אלא אמר רבי ירמיה, הכי קאמר: נמצאת סאה של ציפורי יתירה על מדברית : תירוץ
 63=207-144  69=שליש שלה קרוב לשליש שלה.

  72=144/2.ושליש שלה קרוב למחצה דמדברית
  מתקיף לה רבינא: מידי ״קרוב״ ״קרוב״ קתני? : קושי

אלא אמר רבינא, הכי קאמר: נמצאת שליש של ציפורי בועודיות של רבי  :תירוץ
 72  ית שליש ביצהיתירה על מחצה של מדבר 72.33=217*1/3

 ?. וכמה עיסת המדברכדי עיסותיכם, וכמה עיסותיכם? כדי עיסת המדבר ,ראשית עריסותיכם תנו רבנן:
  ״. מכאן אמרו, שבעה רבעים קמח ועוד חייבת בחלה, והעומר עשירית האיפה הואדכתיב: ״

  סאה,  30ור=כ
  , איפה=בתכור 1/10בת=

  ביצים) 24(קב= )ביצים 144=קבים 6קבים (סאה= 18סאה= 3איפה=
  ביצים 43.2קבים= 1.8איפה= 1/10

  ועוד ) 7/4(=שבעה רבעים 1.8

 .שהן ששה של ירושלמית, שהן חמשה של ציפורי
1.8*5/6=1.5 

1.5*5/6=1.25 

 מקולקל במעיו -רעבתן. פחות מכאן  -הרי זה בריא ומבורך. יתר על כן  -ו מכאן אמרו: האוכל כמדה ז


