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שמות פרק ל 
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)יא(
  : ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַליקָֹוק ִּבְפקֹד אָֹתם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתםִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם )יב(
  :ים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַליקָֹוק ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִד)יג(
  : ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ִיֵּתן ְּתרּוַמת ְיקָֹוק)יד( 
  : ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת ְיקָֹוק ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכםַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקלֶהָעִׁשיר לֹא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט ִמ )טו(
 ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלַכֵּפר ַעל )טז(

  פ: ֵתיֶכםַנְפׁשֹ
 

שמות פרק לח 
  : ֶהָעׂשּוי ַלְּמָלאָכה ְּבכֹל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ַוְיִהי ְזַהב ַהְּתנּוָפה ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ּוְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁשָּכל ַהָּזָהב )כד(
  
  שקל 1,775 +  ככר100  : ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁשְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ְוֶאֶלף )כה(
  ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה )כו(

     603,550  :ִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשיםְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָל
   ככר100  :ֵני ַהּקֶֹדׁש ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפרֶֹכת ְמַאת ֲאָדִנים ִלְמַאת ַהִּכָּכר ִּכָּכר ָלָאֶדןַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ַאְד )כז(
  שקל 1,775  :ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק אָֹתם  ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדים)כח(
  
   שקל2,400+  ככר 70  : ִׁשְבִעים ִּכָּכר ְוַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשֶקלְּתנּוָפה ַהּוְנחֶֹׁשת )כט(
  : ַוַּיַעׂש ָּבּה ֶאת ַאְדֵני ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ְוֶאת ִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר לֹו ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ַהִּמְזֵּבַח)ל(
  :ֶהָחֵצר ָסִביב ְוֶאת ַאְדֵני ַׁשַער ֶהָחֵצר ְוֵאת ָּכל ִיְתדֹת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ָּכל ִיְתדֹת ֶהָחֵצר ָסִביב ְוֶאת ַאְדֵני )לא(

  
   מנה60= ככר    דינר100= מנה    דינר4= סלע   סלע= שקל דאורייתא 

  

603,550  X מנה11+  ככר 201  = שקל301,775 =  חצי שקל   

600,000  X שקל 300,000 =  חצי שקל X 4 = 1,200,000 ככר200  =60 \ מנה 12,000= דינר  100 \ דינר   

3,550      X שקל1,775 =  חצי שקל  X 4 = 7,100 דינר   

  ככר 1= מנה  60 \ מנה 60= דינר  100 \ דינר 6,000         

     מנה11= דינר  100 \ דינר 1,100         
  

  מחצית השקל בשקל הקדש ה "די מסכת בכורות דף ה עמוד א "רש
  ) ככר1= מנה  60 \ מנה 60= דינר  100 \ דינר 6,000= דינר  X 4 שקל 1,500 =  חצי שקל X  3,000(  ככר1 =  3,000

  ) מנה4= דינר  100 \ דינר 400= דינר  X 4 סלע 100(  מנה4=  סלע 100

   ככר200 =  3,000 \  600,000
3,000      X סלע1,500 =  חצי שקל   

500         X סלע250 =  חצי שקל      

50           X סלע25 =  חצי שקל        

3,550      X לע ס1,775  = חצי שקל  
  ) +  מנים40=  סלע 1,000( 
  ככר =  מנה60) =  מנים20=  סלע 500( 
    מנה11 = 100 \ דינר X 4 = 1,100 סלע 275 
  

  מנה של קודש כפול היה
   דינר1,200,000=  )מנה של קודש כפול היה( דינר X 200 מנה 6,000=  מנה X 60  קודש ככר100

   של חולין ככר200 =מנה  60 \ מנה 12,000= דינר  100 \ דינר 1,200,000
  ) מנה11 = 100 \ דינר 1,100+  ככר 1=  מנה 60=  100 \  דינר6,000(  מנה11+  ככר 1=  דינר 7,100= דינר  X 4 שקל 1,775
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הוכחת מנה של קודש כפול היה
  שקל 1,775 +  ככר100  :ים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁשְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִע )כה( .1
  

ואת האלף ושבע מאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים + ח"שמות ל +שבעים ואחד מנה,  שהרי כאן,אילימא מיניה
  !מאה ואחד ככר ואחת עשרה מנה מיבעי ליה, ואם איתא, ולא מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט

  
   מנה11+  ככר 101=  ככר 100+   מנה11+  ככר 1=   מנה71=   דינר100 \ דינר 7,100= דינר  X 4 שקל 1,775

  ) מנה11 = 100 \ דינר 1,100+  ככר 1=  מנה 60 = 100 \ דינר 6,000(
  

  .מנה של קודש כפול היה: מ"ש, מדלא מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט, אלא
  

    ככר1 <  מנה35.5=  ) כפול היהמנה של קודש(  דינר200 \ דינר 7,100= דינר  X 4 שקל 1,775
  

  ?  לא קא חשיב בככרי-פרטי ,  קחשיב בככרי-כללי : ודילמא
  

 איכא לישאל אמאי לא אהדר מאתים ככר והא דאמרת אי לאו דכפול היה אמאי לא מננהו בככר לאו טעמא -לעולם  :י"רש
  . לפיכך מנאן בפרוטרוטופרטי כגון חד ככר לא חשיב בככרי ,דכללי שהגיעו למאה קחשיב בכלליהוא 

  
   שקל2,400+  ככר 70  : ִׁשְבִעים ִּכָּכר ְוַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשֶקל ַהְּתנּוָפהּוְנחֶֹׁשת )כט( .2
  

 ולא ,שהרי כאן תשעים וששה מנהונחושת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל + ח"שמות ל: +אלא מהכא
  מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט 

  
   מנה36+  ככר 71=  ככר 70 +  מנה36+  ככר 1=   מנה96=   דינר100 \ דינר 9,600= דינר  X 4 שקל 2,400

  
  מנה של קודש כפול היה : שמע מינה

  
   ככר1 <  מנה48=  )מנה של קודש כפול היה(  דינר200 \ דינר 9,600= דינר  X 4 שקל 2,400

  
  לא קחשיב בככרי  -פרטא זוטא ,  קא חשיב בככרי-פרטא רבה : ודילמא

  
  .כגון חד ככר -פרטא זוטרא   . ולהכי קרי ליה פרט דלא הגיע למאהשבעים -פרטא רבה  :י"רש
  

  יחזקאל פרק מה  .3
  :ְוַהֶּׁשֶקל ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה ֶׁשֶקל ַהָּמֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם )יב(

  
  היוצא מזה  מה שידוע לנו  מה שנמצא בפסוק

 מנה=  שקל 60=  שקל 15+  שקל 25+  שקל 20
  מנה=  דינר 240=  שקל 60

  דינרין' ד= שקל 
   דינר100= מנה 

   מנה חולx 2= מנה קודש 
   דינר200= מנה קודש 

  )x 240 1/6(הוסיפו שתות מלבר 
  דינרx 1 1/5 = 240 200= מנה קודש חדש 

  
  מנה קודש אחרי שהוסיפו שתות=  דינר 240) =  דינרx 1/6 = 40 דינר 240+ ( דינר 200 =מנה קודש 

  
  

והשקל עשרים גרה ה" דתוספות מסכת בכורות דף ה עמוד א
  :על השקליםמי חכמים הוסיפו שתות יובשל קודש  בימי יחזקאל הוסיפו שתות על המנה – ת"ר

  נעשה מנה של קדש גדול יותר מכפלים משל חול ) גרה20( שקל 60=  דינר 240 = חדש של קודשמנה  :יחזקאלבימי 
  ה סלעים"דשל חול לעולם כ ) גרה20( שקל 25=  דינר 100= של חול מנה  :קאליחזבימי 
  ) גרה24(חדש  שקל 50=  דינר 240 = חדש של קודשמנה  :חכמיםבימי 
  ה סלעים"דשל חול לעולם כ ) גרה24(חדש  שקל 25=  דינר 120= של חול חדש  מנה :חכמיםבימי 

  : בימי יחזקאל הוסיפו שתות על המנה ועל השקלים–י "ר
  ) גרה20(ישן  שקל 60) =  גרה24(חדש  שקל 50=  דינר 240= של קודש חדש מנה 

  ) גרה20( שקל ישן 30) =  גרה24( שקל חדש 25=  דינר 120= מנה חדש של חול 

 עשרים שקליםה" דתוספות מסכת בכורות דף ה עמוד א
  ים שקל20  = דינר4 \ דינר 80=  דינר X 240 ⅓=  אחר שנתוסף אחד משתות מנה של הקדש ⅓

   שקלים25 = דינר 4 \ דינר 100= מנה של חול 
   שקלים15 = דינר 4 \ דינר 60=  דינר X 240 ¼=  שנתוסף קדש אחר מנה של קדש ¼

  2 


