מדות חלה פסחים מח

בס"ד

חלה
קב ציפורי

וחכמים אומרים:
לא כדברי זה ולא כדברי זה,
אלא ,קב ומחצה חייב בחלה.
משהגדילו המדות אמרו:
חמשת רבעים קמח חייבין בחלה

קב ירושלמי

איפה =  18קב
קב =  4לוג
לוג =  6ביצה

קב מדבר
קב מדבר =

הגדילו המדות שתות
הגדילו המדות שתות
מדבר  = 1.2 Xירושלמי
קב מדבר

קב ירושלמי

קב ירושלמי

ירושלמי  = 1.2 Xציפורי

קב ציפורי

קב ציפורי

קב מדבר

 1.8קב מדבר

=

 1.5קב ירושלמי

=

רוּמת גּ ֶֹרן ֵכּן ָתּ ִרימוּ
רוּמה ִכּ ְת ַ
ֲרס ֵֹת ֶכם ַח ָלּה ָתּ ִרימוּ ְת ָ
אשׁית ע ִ
ֵר ִ

 1.25קב ציפורי
ֹתהּ) :במדבר טו ,כ(
אָ

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

אָהלוֹ ִתּ ָקּחוּ:
יכם ִאישׁ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ֳ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ֻלגּ ֶֹלת ִמ ְס ַפּר נ ְ
אָכלוֹ ע ֶֹמר ַלגּ ְ
זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ִל ְקטוּ ִמ ֶמּנּוּ ִאישׁ ְל ִפי ְ
יפה הוּא:
ֲשׂ ִרית ָה ֵא ָ
וְ ָהע ֶֹמר ע ִ
1
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)שמות טז,לו(

)שמות טז,טז(

מדות חלה פסחים מח

בס"ד

חלה
חישוב של רש"י
קב ציפורי
קב ירושלמי

איפה =  18קב
קב =  4לוג
לוג =  6ביצה

קב מדבר
קב מדבר =

והוא עומר לגלגולת עשירית האיפה שחייב
בחלה ,כדכתיב עריסותיכם  -כדי עיסת מדבר

וחכמים אומרים:
לא כדברי זה ולא כדברי זה,
אלא ,קב ומחצה חייב בחלה.
משהגדילו המדות אמרו:
חמשת רבעים קמח חייבין בחלה

והוסיפו
שתות בירושלים

במדבר
 6לוג  1 +לוג =  6ביצה +
נמצא :שש מדבריות
נכנסות בחמש ירושלמיות

 5לוג +
 5לוג +

 5ביצה  1 +ביצה
 1לוג =  6לוג

משהגדילו המדות  -היא מדת צפורי,
שעודפת שתות על ירושלמית -
נמצאו הששה לוגין חמשה.
חמשה רבעים  -לוגין ,שהן רביעית הקב.
2

 5לוג
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שהן שבעה לוגין וביצה
וחומש ביצה למדה מדברית

ולוג הנשאר וביצה וחומש ביצה עולין ללוג ירושלמי,
שהלוג מדברי ששה ביצים נכנסין בחמשה ביצים גדולים,
נמצא הלוג חסר ביצה גדולה ,תן ביצה וחומש ביצה תחת ביצה גדולה,
שהחומש הוא שתות מלבר ]נוסף[ על הביצה –
נמצאו ששה ביצים גדולים שהן לוג גדול,
הרי הן ששה לוגים ירושלמים דהן קב ומחצה
קב ומחצה  -ירושלמים

מדות חלה פסחים מח

בס"ד

חלה
קב ציפורי

איפה =  18קב
קב =  4לוג
לוג =  6ביצה

הלל אומר מקביים

קב ירושלמי

וחכמים אומרים:
לא כדברי זה ולא כדברי זה,
אלא ,קב ומחצה חייב בחלה.
משהגדילו המדות אמרו:
חמשת רבעים קמח חייבין בחלה

שמאי אומר מקב

ר' יוסי אומר ה' ועוד חייבין

קב מדבר
קב מדבר =

ב' חלות לעומר
קב אחד בבקר
קב אחד בערב
וכשיעור אכילה אחת
חשיב שמאי עיסת מדבר

3

www.swdaf.com

מדות חלה פסחים מח

בס"ד

שתות מלבר
איפה =  18קב
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עשירית מלגו

18

עשירית מלבר

1

1

0.8

2

והעמר עשירית האיפה הוא
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