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דף פט
א .איפה שלמה וצדק .אבן שלמה וצדק יהיה לך.
ב .להעמיד ממונה.
ג .השוקל ליטרא או פחות או יותר.
ד .מדות המאזניים.
ה .ממה עושה משקלות ומחק.
ו .במדה במשקל ובמשורה.
ז .איסור שהייה.
א .א .נאמר בתורה :איפה שלמה וצדק יהיה לך .ודרשו איפה שלמה שלא יגדוש המדה במקום שמוחקים ולא ימחוק במקום
שגודשים .ואפילו נותן דמים כנגד הפסדו אסור שנאמר וצדק שלא ילמדו ממנו לרמות.
ב .אבן שלמה וצדק .אבן שלמה שלא יכריע המאזנים במקום שלא נהגו או לא יכריע במקום שנהגו .וצדק ,אפילו שנותן דמים
כנגד הפסדו אסור.
ג .לא יהיה בביתך איפה ואיפה ,לא יהיה בביתך ממון משום עוון איפה ואיפה .אבל אם אבן שלמה וצדק יהיה לך שיהיה לך
ממון.
ב .מעמידים ממונה להשגיח על המדות )שנאמר יהיה לך( ואין צריך להעמידממונה על השערים שלא ימכרו ביוקר וי"א בין
למדות בין לשערים מעמידים.
ג .א .היה מבקש ליטרא או חצי ליטרא או רביע שוקל לו אבל פחות מרביע שוקל במטבעות ואל לפי ליטרא.
ב .היה מבקש שלשת רבעי ליטרא אין שוקל ג' פעמים רביע שיפסיד מוכר שיוסיף ג' פעמים הכרע אלא מוסיף משקל רביע עם
הבשר ושוקל כנגדו ליטרא )ויוסיף הכרע אחד(.
ג .היה מבקש עשר ליטרין שוקל לו בבת אחת ומוסיף הכרע אחד )ולא עשרפעמים ליטרא עם עשר הכרעות(.
ד .א .כיון שצריך להכריע את המאזנים לטובת הלוקח בכל דבר כפי עניינו על כן תקנו חכמים שיעור כמה להגביה המאזנים
מהארץ ולהרחיקם מהתקרה )אם הם תלויים באויר( כשיעור ההכרעה שבכל דבר .וזה שיעורם :א ,מוכרי ברזל נותנים הכרע
ג' טפחים )ואורך הקנה שכפות המאזנים תלוים בשני ראשיו ואורך החוטים שכפי המאזנים תלוים בהם י"ב טפחים שבפחות
מזה לא יוכרעו המאזנים אא"כ יוסיף הרבה( .ב ,מוכרי צמר וזכוכית מכריעים ב' טפחים )והקנה וחוטים ט' טפחים( .ג ,מאזנים
של חנוני ובעה"ב טפח )וקנה וחוטים ששה טפחים( .ד ,ושל צורף כסף וזהב ג' אצבעות .וכן הוא שיעור מאזנים לקבל טומאה.
ה .אין עושין משקלות ממיני מתכת )מפני שפוחתין והולכים( אלא מסלע וזכוכית .ב .אין עושין את המחק )למחיקת המידה( של
דלעת ולא של מתכת אלא משל אגוז ושקמה ואשכרוע )מיני עצים( .ג ,לא יעשהו צדו אחד עב ומצד אחד קצר .ד ,ולא ימחוק
בבת אחת ולא מעט מעט.
ו .לא תעשו עול במידה ,זו מידת קרקע .במשקל )שלא יטמין משקלותיו במלח( ובמשורה והוא אחד משלשים וששה בלוג וק"ו
ליותר.
ז .אסור להשהות מדה חסרה או יתרה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים .אמר רב פפא אם המדות חתומות ע"י ממונה
של מלך או שהממונה בודק את המשקולות מותר להשהות מדה חסרה או יתרה )שאינה חתומה ולא ישקלו בה( ולא היא ,דשמא
יבוא לקנות בזמן שאין הממונה מסתובב ויבוא לרמות אותו.
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