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  עירוב תחומיםהפת של משקל . ב"פב ע

ששיעורה כמזון שתי  המשנה אומרת שמערבים בפת

   .סעודות

מטבע  של הפת עלותה רבי יוחנן בן ברוקהלדעת 

לעירוב  של הפת גודלהמכך אנו מסיקים ש, פונדיון

פ "ע, )ק"סמ 684שווים לשביצים  12, למעשה( הקב חצי הינה

שווי השוק של קמח כאשר  .ות הקמחיוהחישוב על

 מטבע סלעסאים של קמח נמכרים ב הארבע: הינו

ומכך משמע שבפונדיון אחד קונים כיכר , פונדיונים 48ששוויה (

   .)בנפח חצי קב

 פתשני שליש סובר שנפח השיעור הוא ב רבי שמעון

חצי בשוק שגודל הפת ב שסובר "לעומת ריב( שליש קב גודל הפתשכ ,)פת שלמהבאת השיעור שמעריכים ב שסובר "לעומת ריב(

 5.3 ,למעשה .שיעור הפת 2/3*  שממנה משערים גודל הפת 1/3=2/9( קב 2/9הפת צריכה להיות בשיעור של כ "סה. )קב

   .)ק"סמ 303שווים לשביצים 

והגמרא דנה לאור שתי מימרות של רב ". קרובים דבריהם להיות שווים"הברייתא אומרת שדברי התנאים 

  .חסדא כיצד השיעור של התנאים קרובים זה לזה

  הערות הגמרא  רבי שמעון  רבי יוחנן בן ברוקה  

פשט 
  משנה

 1/4הינה יחידה סעודה , שיעור שתי סעודות הינן חצי הקב
  .סעודות ארבעארבעארבעארבע ןמכאן שבקב ישנ, הקב

שיעור שתי סעודות הינן 
ידה יחסעודה , הקב 2/9

מכאן שבקב , הקב 1/9הינה 
  .סעודות תשעתשעתשעתשע ןישנ

כיצד ניתן לומר 
 4ו 9ששיעור 

  ?זה לזה יםקרוב

: רב חסדא
 מהן צא

שליש  )שכר(
  לחנוני

כי האופה מקבל בשכר , ב"תקטין בשליש את שיעורו של ריב
 2/6פונדיון מכילה יה יוכן פת ששול. האפייה שליש מהלחם

 שסעודהנמצא , )שער השוק של פונדיון  1/2* שכר האופהל 1/3( קב
  .סעודות ששששששששמכאן שבקב יש , קב 1/6הינה  יחידה

כיצד ניתן לומר   .סעודות תשעתשעתשעתשע ןבקב ישנ
 6ו 9ששיעור 

  ?זה לזה יםקרוב

: רב חסדא
 מהן צא

 חצי )שכר(
  לחנוני

כי האופה מקבל בשכר , ב"את שיעורו של ריב בחציתקטין 
 קב 1/4פונדיון מכילה יה יוכן פת ששול. מהלחם חציהאפייה 

 יחידה שסעודהנמצא , )שער השוק של פונדיון  1/2* שכר האופהל 1/2(
  .סעודות מונהמונהמונהמונהששששמכאן שבקב יש , קב 1/8הינה 

 8ו 9שיעור   .סעודות תשעתשעתשעתשע ןבקב ישנ
, קרובים זה לזה
  .אך אינם שווים

  

א את העצים להסקת התנור הוא הלוקח מביכש: הגמרא מסבירה את ההבדלים בין דעותיו של רב חסדא

מביא את העצים להסקת התנור הלוקח משלם בעצמו וכאשר האופה , מהלחם שלישבשכר האופה משלם 

   .)לקזז את מחיר העצים ששילם מכיסוכדי שכר האופה עולה ( מהלחםחצי בשכר האופה 

  :למסקנה

  רבי שמעון  יוחנן בן ברוקהרבי   

 גודל הפת
  בשוק

  )בעלות פונדיון( חצי קב
  

  שליש קב

שיעור הפת 
  לעירובין

  )קב 2/9כ "סה( פת 2/3  )כ חצי קב"סה( פת שלמה

תשלום 
  לאופה

 1/2 - עבור האפייה והעצים 
  )קב 1/4כ "סה( מהפת

  )קב 2/9כ "סה( כלול בחשבון

  פונדיון 2= מעה 
  מעות 6= דינר 
  דינרים 4= סלע 
 פונדיון 48= סלע 

)48=2*6*4( 

  קבין 6= סאה 
 קבין 24= סאה  4

  בסלע יםנמכר ןסאי 4: שער נתון
  )סלע( פונדיון 48=  )סאין 4( קבין 24

  פונדיון= קב  1/2

 הנפחחישוב שער  חישוב שער המטבע

 גודל הלחםחישוב 


