טבלת עזר ב"ב דף פט - :צ .על פי שיטת הרשב"ם וגירסתו
איפה

כור
י

סאה
ג

קב
ו

לוג
ד

ביצה
ו

כאסקלב יגודו – סימן המראה את היחסים בין מידות הנפח .בכל כור יש עשר (י) איפות ,בכל איפה יש שלשה סאים
(ג) בכל סאה ששה (ו) קבים בכל קב ארבעה (ד) לוגים ובכל לוג ששה (ו) ביצים.
הצבעים השונים המקבילים מראים על מידות שוות
מידות יבש
סאה
תרקב = תרי ועוד קב = שלשה קבים = חצי סאה= הין
חצי תרקב =  1.5קב
קב =  24ביצים
חצי קב = שני לוג =  12ביצים
רובע =  1/4הקב = לוג אחד =  6ביצים
תומן =  1/8קב = חצי לוג =  3ביצים
חצי תומן =  1/6קב =  1/4לוג =  1.5ביצים
עוכלא =  1/5רובע קב =  1/5לוג =  1.2ביצים (ביצה
וחומש)

מידות לח
הין = תרקב
חצי הין = חצי תרקב
שלישית הין = קב
רביעית הין = שלשה לוגין
לוג =  1/4קב =  6ביצים = רובע
חצי לוג = תומן של יבש
רביעית = רביעית הלוג =חצי תומן יבש
שמינית = שמינית לוג =  3/4ביצה
(חצי שמינית) =  1/16לוג =  0.375ביצה (מעט יותר מ
 1/3ביצה)
קורטוב =  1/8של  1/10 = 1/8ביצה בקירוב
המידות הבאות מוזכרות בברייתא הראשונה בדף פט:

משורה =  1/36של לוג =  1/6ביצה
תומן =  1/8לוג .התומן של לח אינו שווה לתומן של יבש
חצי תומן = קורטוב .חצי התומן של לח אינו שווה לחצי
התומן של יבש
עוכלא =  1/5רובע קב =  1/5לוג =  1.2ביצים (ביצה
וחומש)
לשון זכר כגון רובע מדבר על רביעית קב לשון נקבה כגון רביעית מדבר על רביעית לוג
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שאלות הגמרא צ.
וליעבד נמי  2קב .אי אפשר כי יבא להחליף עם תרקב =  3קב
אם יש בלבול בשליש לא מובן איך יש מידת קב וגם מידת חצי תרקב (1.5קב)
הסיבה שלא עושים  2קב אינו בגלל בלבול עם תרקב אלא בגלל הבלבול עם חצי תרקב ( 1.5קב) הבלבול הוא
ברבע
אם הבלבול ברבע איך יש חצי תומן (יבש) ועוכלא (לח ויבש) חצי תומן הוא  1.5ביצים =  7.5/5ביצים ואילו
עוכלא הוא ביצה וחומש =  6/5ביצה .ההפרש ביניהם הוא חומש .אם ברבע יש בלבול בודאי שיש בחומש –
הגמרא מתרצת שבמידות קטנות אין בלבול.
איך יש שליש הין ורבע הין? במידות המקדש אין בלבול.

