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פט.
מקום שנהגו למוד בגסה כו'.▀>

◊פט.
(סימן: אין מעיינין ואין גודשין באגרדמין ובליטרא שלשה ועשר נפש משקלות ממחק עבה לא תעשו 

לא יעשה.)

ת"ר:▀◊פט.
מנין שאין מוחקין במקום שגודשין, ואין גודשין במקום שמוחקין? ת"ל: (דברים כ"ה) איפה שלמה. 

ומנין שאם אמר הריני מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים, והריני גודש במקום שמוחקין 

ת"ר:▀◊פט.

מנין שאין מעיינין במקום שמכריעין, ואין מכריעין במקום שמעיינין? ת"ל: אבן שלמה. ומנין שאם 

אמר הריני מעיין במקום שמכריעין ולפחות לו מן הדמים, והריני מכריע במקום שמעיינין ולהוסיף לו 

על הדמים, שאין שומעין לו? ת"ל: אבן שלמה וצדק.

רב יהודה מסורא:▀◊פט.
(דברים כ"ה) לא יהיה לך בביתך ־ מה טעם? משום איפה ואיפה, לא יהיה לך בכיסך ־ מה טעם? משום 

אבן ואבן, אבל אבן שלמה וצדק ־ יהיה לך, איפה שלמה וצדק ־ יהיה לך.

יהיה לך ־ מלמד שמעמידין אגרדמין למדות, ואין מעמידין אגרדמין לשערים.▀פט.

ֹ Оפט. דבי נשיאה אוקימו אגרדמין בין למדות בין לשערים

פוק תני להו: מעמידין אגרדמין למדות, ואין מעמידין אגרדמין לשערים.שמואל לקרנא:▀◊פט.

נפק דרש להו: מעמידין אגרדמין בין למדות בין לשערים.[קרנא]О◊פט.

א"ל: מה שמך? קרנא, תיפוק ליה קרנא בעיניה. נפקא ליה קרנא בעיניה.Оפט.

ואיהו כמאן סבר?¿פט.

!◊פט.
כי הא דאמר רמי בר 

חמא א"ר יצחק:
מעמידין אגרדמין בין למדות בין לשערים, מפני הרמאין.

ת"ר:▀◊פט.
היה מבקש ממנו ליטרא ־ שוקל לו ליטרא, חצי ליטרא ־ שוקל לו חצי ליטרא, רביע ליטרא ־ שוקל לו 

רביע ליטרא.

מאי קמ"ל?¿פט.

דמתקנינן מתקלי עד הכי.!פט.

ת"ר:▀◊פט.
היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא, לא יאמר לו: שקול לי שלשה רבעי ליטרא אחת אחת, אלא שוקל 

ליטרא ומניח רביע ליטרא עם הבשר.

ת"ר:▀◊פט.
היה מבקש ממנו עשר ליטרין, לא יאמר לו: שקול לי אחת אחת והכריע, אלא שוקל לו כולן בבת אחת, 

ונותן הכרע אחד לכולן.

ת"ר:▀◊פט.

נפש מאזנים ־ תלויה באויר ג' טפחים, וגבוהה מן הארץ שלשה טפחים, וקנה ומתנא שלה שנים עשר 

טפחיםֹ ושל צמרים ושל זגגין ־ תלויה באויר שני טפחים, וגבוהה מן הארץ שני טפחים, וקנה ומתנא 

שלה ט' טפחיםֹ ושל חנווני ושל בעה"ב ־ תלויה באויר טפח, וגבוהה מן הארץ טפח, וקנה ומתנא שלה 

ששה טפחיםֹ ושל טורטני ־ תלויה באויר שלש אצבעות, וגבוהה מן הארץ שלש אצבעות, וקנה ומתנא 

שלה איני יודע.

ואלא הך קמייתא דמאי?¿פט.

פט:
דיגרומי.רב פפא:!

כדרך שאמרו לענין איסורן, כך אמרו לענין טומאתן.ר' מני בר פטיש:▀◊פט:

מאי קמ"ל?¿פט:

חוט מאזנים של חנוני ושל בעלי בתים ־ טפחִ תנינא:▀¿פט:

קנה ומתנא שלה איצטריכא ליה, דלא תנן.!פט:

ת"ר:▀◊פט:
אין עושין משקלות לא של בעץ ולא של אבר, ולא של גיסטרון ולא של שאר מיני מתכות, אבל עושה 

הוא של צונמא ושל זכוכית.

ת"ר:▀◊פט:
אין עושין המחק של דלעת ־ מפני שהוא קל, ולא של מתכת ־ מפני שהוא מכביד, אבל עושהו של זית 

ושל אגוז, של שקמה ושל אשברוע.

ת"ר:▀◊פט:
 אין עושין את המחק צדו אחד עב וצדו אחד קצרֹ לא ימחוק בבת אחת, שהמוחק בבת אחת ־ רע למוכר 

 ֹ ויפה ללוקח, ולא ימחוק מעט מעט, שרע ללוקח ויפה למוכר

▀◊פט:
על כולן אמר רבן יוחנן 

בן זכאי:

אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר, אם אומר ־ שמא ילמדו הרמאין, ואם לא אומר ־ שמא יאמרו 

הרמאין: אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו.

Talmud Navigator עמוד 1

בבא בתרא פט



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא בתרא-המוכר את הבית

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

אמרה או לא אמרה?איבעיא להו:^פט:

אמרה, ומהאי קרא אמרה: (הושע י"ד) כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם.רב שמואל בר רב יצחק:!פט:

ת"ר:▀◊פט:

(ויקרא י"ט) לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה, במדה ־ זו מדידת קרקע, שלא ימדוד 

לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמיםֹ במשקל ־ שלא יטמין משקלותיו במלחֹ במשורה ־ שלא 

ירתיחֹ וק"ו: ומה משורה שהיא אחד משלשים וששה בלוג ־ הקפידה עליו תורה, ק"ו להין וחצי הין 

ושלישית ההין ורביעית ההין, ולוג וחצי לוג ורביעית, וחצי תומן ועוכלא.

אסור לאדם שישהה מדה חסרה או יתרה בתוך ביתו, ואפילו היא עביט של מימי רגלים.רב יהודה אמר רב:▀◊פט:

רב פפא:▀פט:
לא אמרן אלא באתרא דלא חתימי, אבל באתרא דחתימי ־ אי לא חזי חתימה לא שקיל. ובאתרא דלא 

חתימי נמי ־ לא אמרן אלא דלא מהנדסי, אבל מהנדסי לית לן בה.

ולא היא, זימנין דמיקרי בין השמשות ומיקרי ושקיל.▀פט:

תניא נמי הכי:▀◊פט:
לא ישהה אדם מדה חסרה או יתרה בתוך ביתו, ואפי' היא עביט של מימי רגליםֹ אבל עושה הוא סאה, 

תרקב וחצי תרקב, וקב וחצי קב ורובע, ותומן וחצי תומן, ועוכלא.
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