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דף פח
א .נשברה צלוחית מי חייב.
ב .הנוטל כלי מאומן לבקרו
ג .קינוח המדות והמשקולות .וההכרעה לטובת הלוקח.
ד .צדק משלך.
ה .ג' מימרות של ר' לוי.
א .נחלקו במשנה בשולח בנו לחנווני לקנות יין ונשברה הצלוחית בידו לת"ק חנוני חייב ור' יהודה פוטר .ומבארת הגמרא במה
נחלקו .שהרי לא נחלקו שחנוני פטור אם מדד בצלוחית לצורך בעל הצלוחית ומסרה לבנו ונשברה )משא"כ ברואה בהמה
אבודה והכישה במקל שנתחייב באונסיה( אלא המחלוקת היא כשמדד בצלוחית לצורך אחרים והרי הוא שואל שלא מדעת
הבעלים דבזה נחלקו ת"ק ור"י אם שואל שלא מדעת נחשב גזלן או שואל לת"ק חייב שגזלן הוא ור"י פוטר שאינו גזלן אלא
שואל.
ב .א .הנוטל כלי מאומן כדי לבדקו ונאנס בידו חייב אם דמיו קצובים )ואם בא אנס וחטפו מידו חייב הלוקח לשלם למוכר .וכן
אם הקדישו מוכר אינו הקדש(.
ב .הלוקח ירק וגמר בלבו לקנותו ורוצה להחזירו אם ירא שמים הוא צריך לעשרו ונותן למוכר דמי מעשר שהרי מפחיתו
בדמים.
ג .משנה א .הסיטון מקנח מדותיו אחת לשלשים יום ובעל הבית אחד לשנים עשר חדש .רשב"ג אומר חילוף הדברים.
ב .חנווני מקנח מדותיו פעמיים בשבת .ומשקלותיו פעם בשבת .ומאזנים על כל משקל ומשקל .אמר רשב"ג בד"א בלח אבל
ביבש אינו צריך.
ג .וחייב להכריע המאזנים לצד לוקח טפח ואם אין מכריע נותן לו תוספת א' )מעשרה( לעשרה בלח ולעשרים ביבש.
ד .מקום שנהגו למדוד במידה דקה )קב( לא ימדוד בגסה )סאה( שמפסיד לוקח ההוספות שבכל קב .נהגו למדוד בגסה לא ימדוד
בדקה שמפסיד מוכר )שצריך להוסיף בכל קב( .נהגו למחוק את המדה לא יגדוש ,לגדוש לא ימחוק.
ד .במקום שלא נהגו להכריע את המאזנים חייב להוסיף ללוקח שנאמר אבן שלמה וצדק ודרשוהו צדק משלך ותן לו .וכמה
מוסיף .אחד מעשרה ממדה דלח בעשרמדות דלח שהוא אחד ממאה .וביבש הסתפקו אם אחד מעשרים לעשר מידות שהוא אחד
ממאתיים או שמא אחד מעשרים של מידה אחת לעשרים מדות שמכר והוא אחד מד' מאות תיקו.
ה .אמר רבי לוי קשה ענשם של מדות ומשקולות )כשמעוול במדה( יותר מענשם של עריות .וקשה גזל הדיוט מגזל הקדש .ועוד
אמר רבי לוי מדת הקב"ה אינה כמדת בשר ודם שהקב"ה מברך בכ"ב אותיות ובקללה ח' אותיות אבל משה רבינו בברכה מברך
בח' אותיות ובקללה כ"ב אותיות.
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