מנחות עז לחמי תודה

בס"ד
יחזקאל פרק מה
יכם ֵמ ַעל ַע ִמּי נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק:
וּצ ָד ָקה עֲשׂוּ ָה ִרימוּ ְג ֻרשׁ ֵֹת ֶ
וּמ ְשׁ ָפּט ְ
יאי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ָמס ָושֹׁד ָה ִסירוּ ִ
אָמר ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק ַרב ָל ֶכם נְ ִשׂ ֵ
)ט( כֹּה ַ
וּבת ֶצ ֶדק יְ ִהי ָל ֶכם:
יפת ֶצ ֶדק ַ
ֹאזנֵי ֶצ ֶדק וְ ֵא ַ
)י( מ ְ
ֻנתּוֹ:
יפה ֶאל ַהח ֶֹמר ִי ְהיֶה ַמ ְתכּ ְ
ירת ַהח ֶֹמר ָה ֵא ָ
ֲשׂ ִ
ְה ַבּת תּ ֶֹכן ֶא ָחד ִי ְהיֶה ָל ֵשׂאת ַמ ְע ַשׂר ַהח ֶֹמר ַה ָבּת ַוע ִ
יפה ו ַ
)יא( ָה ֵא ָ
איפה =  10%של החמר
בת =  10%של החמר
איפה = בת
ַח ִמ ָשּׁה ֶשׁ ֶקל ַה ָמּנֶה ִי ְהיֶה ָל ֶכם:
ֲשׂ ָרה ו ֲ
ֵרה ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים ע ָ
וְה ֶשּׁ ֶקל ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
)יב( ַ
=  60שקל = מנה
 15שקל
+
 25שקל
 20שקל +
שקל =  20גרה
יפה ֵמח ֶֹמר ַה ְשּׂע ִֹרים:
יתם ָה ֵא ָ
יפה ֵמח ֶֹמר ַה ִח ִטּים וְ ִשׁ ִשּׁ ֶ
רוּמה ֲא ֶשׁר ָתּ ִרימוּ ִשׁ ִשּׁית ָה ֵא ָ
)יג( זֹאת ַה ְתּ ָ
ֲשׂ ֶרת ַה ַבּ ִתּים ח ֶֹמר:
ֲשׂ ֶרת ַה ַבּ ִתּים ח ֶֹמר ִכּי ע ֶ
)יד( וְ חֹק ַה ֶשּׁ ֶמן ַה ַבּת ַה ֶשּׁ ֶמן ַמ ְע ַשׂר ַה ַבּת ִמן ַהכֹּר ע ֶ
 10בת = חמר
בת =  10%של כור
יהם נְ ֻאם ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק:
ֲל ֶ
וּלעוֹ ָלה וְ ִל ְשׁ ָל ִמים ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
אתיִ ם ִמ ַמּ ְשׁ ֵקה יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמנְ ָחה ְ
אַחת ִמן ַהצֹּאן ִמן ַה ָמּ ַ
)טו( וְ ֶשׂה ַ
ָשׂיא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
רוּמה ַהזֹּאת ַלנּ ִ
אָרץ יִ ְהיוּ ֶאל ַה ְתּ ָ
)טז( כֹּל ָה ָעם ָה ֶ
ֲשׂה ֶאת ַה ַח ָטּאת וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה
ֲדי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ַיע ֶ
וּב ַשּׁ ָבּתוֹת ְבּ ָכל מוֹע ֵ
וּב ֳח ָד ִשׁים ַ
ֵס ְך ַבּ ַח ִגּים ֶ
ָשׂיא יִ ְהיֶה ָהעוֹלוֹת וְ ַה ִמּנְ ָחה וְ ַהנּ ֶ
)יז( וְ ַעל ַהנּ ִ
עוֹלה וְ ֶאת ַה ְשּׁ ָל ִמים ְל ַכ ֵפּר ְבּ ַעד ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל :ס
וְ ֶאת ָה ָ

האיפה שלש סאין – מנא הני מילי?
מה שנמצא בפסוקים
איפה = בת
בת =  10%של חמר
איפה =  10%של חמר
בת =  10%של הכור
 10בת = חמר
בת =  10%של חמר
חמר = כור

מה שידוע לנו
וכור פשיטא להו לבני בבל
דהוי שלשים סאין
כור =  30סאה

היוצא מזה
איפה = בת =  3סאה
בת =  10%של חמר =  3סאה
איפה =  10%של חמר =  3סאה
בת =  10%של הכור =  3סאה
 10בת = חמר =  30סאה
בת =  10%של חמר =  3סאה
חמר = כור =  30סאה

מדות הגמרא

אין מוסיפין על המטבע יותר משתות
מה שנמצא בפסוק

מה שידוע לנו

היוצא מזה

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

שקל = ד' דינרין
מנה =  100דינר

מנה קודש =  x 2מנה חול
מנה קודש =  200דינר
הוסיפו שתות מלבר )(240 x 1/6
מנה קודש חדש =  240 = 1 1/5 x 200דינר

מנה קודש =  200דינר  240) +דינר  40 = 1/6 xדינר( =  240דינר = מנה קודש אחרי שהוסיפו שתות
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ויקרא פרק ז – לחמי תודה ) 20עשרון סלת חטה וחצי לוג שמן(
ֲשׂה ַב ַמּ ְר ֶח ֶשׁת וְ ַעל ַמ ֲח ַבת ַלכּ ֵֹהן ַה ַמּ ְק ִריב א ָֹתהּ לוֹ ִת ְהיֶה:
אָפה ַבּ ַתּנּוּר וְ ָכל ַנע ָ
)ט( וְ ָכל ִמנְ ָחה ֲא ֶשׁר ֵתּ ֶ
אָחיו :פ
אַהרֹן ִתּ ְהיֶה ִאישׁ ְכּ ִ
ַח ֵר ָבה ְל ָכל ְבּנֵי ֲ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ו ֲ
)י( וְ ָכל ִמנְ ָחה ְב ָ
ַק ִריב ַליקֹוָק:
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר י ְ
תּוֹרת ז ַ
)יא( וְ זֹאת ַ
שׁ ִחים ַבּ ָשּׁ ֶמן וְ ס ֶֹלת ֻמ ְר ֶבּ ֶכת ַחלֹּת ְבּלוּלֹת ַבּ ָשּׁ ֶמן:
יקי ַמצּוֹת ְמ ֻ
וּר ִק ֵ
תּוֹדה ַחלּוֹת ַמצּוֹת ְבּלוּלֹת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְ
ֶבח ַה ָ
יבנּוּ וְ ִה ְק ִריב ַעל ז ַ
ַק ִר ֶ
תּוֹדה י ְ
)יב( ִאם ַעל ָ
 10מצות רבוכות
 10רקיקי מצות
 10חלות מצות
תּוֹדת ְשׁ ָל ָמיו:
ֶבח ַ
ַק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ַעל ז ַ
)יג( ַעל ַחלֹּת ֶל ֶחם ָח ֵמץ י ְ
נגד חמץ הבא מצה
רוּמה ַליקֹוָק ַלכּ ֵֹהן ַהזּ ֵֹרק ֶאת ַדּם ַה ְשּׁ ָל ִמים לוֹ ִי ְהיֶה:
וְה ְק ִריב ִמ ֶמּנּוּ ֶא ָחד ִמ ָכּל ָק ְר ָבּן ְתּ ָ
)יד( ִ
מן המחובר שלא שלא יטול אחד מעשרה
יטול מקרבן
פרוס על חבירו

לחמי תודה
חלות מצה
רבוכה
רקיקים
חלות
10חלות
10חלות
10חלות
10עשרון סלת
⅓ עשרון לכל חלה ⅓ עשרון לכל חלה ⅓ עשרון לכל חלה
¼ לוג שמן
⅛ לוג שמן
⅛ לוג שמן
דומה
דומה למנחה מאפה תנור
למנחת חביתין
רקיקי מצות
חלות מצות

חלות חמץ
חמץ
10חלות
10עשרון סלת
עשרון לכל חלה
אין שמן

לחמי תודה
 40חלות
 20עשרון סלת
חצי לוג שמן

ויקרא פרק כג – ושתי הלחם )חמץ( )ב' עשרונים סלת חיטים מג' סאין של תבואה החדשה ,ואין עמה שמן או לבונה(
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה:
יא ֶכם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ֲה ִב ֲ
)טו( ְ
יעת ִתּ ְס ְפּרוּ ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַליקֹוָק:
)טז( ַעד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
כּוּרים ַליקֹוָק:
אָפינָה ִבּ ִ
נוּפה ְשׁ ַתּיִ ם ְשׁנֵי ֶע ְשׂר ִֹנים ס ֶֹלת ִתּ ְהיֶינָה ָח ֵמץ ֵתּ ֶ
יכם ָתּ ִביאּוּ ֶל ֶחם ְתּ ָ
מּוֹשׁב ֵֹת ֶ
)יז( ִמ ְ
עשרון לחלה עשרה ולא שתים
הרי הוא כזה
יח
יהם ִא ֵשּׁה ֵר ַ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ילם ְשׁנָיִ ם יִ ְהיוּ ע ָֹלה ַליקֹוָק ִ
וּפר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד וְ ֵא ִ
ימם ְבּנֵי ָשׁנָה ַ
)יח( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ַעל ַה ֶלּ ֶחם ִשׁ ְב ַעת ְכּ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים:
וּשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְלז ַ
יתם ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ְ
ֲשׂ ֶ
נִ יח ַֹח ַליקֹוָק) :יט( ַוע ִ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ְשׁנֵי ְכּ ָב ִשׂים קֹ ֶדשׁ יִ ְהיוּ ַליקֹוָק ַלכּ ֵֹהן:
כּוּרים ְתּ ָ
)כ( וְ ֵהנִ יף ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ֶל ֶחם ַה ִבּ ִ
יכם:
יכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
עוֹלם ְבּ ָכל ְ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ ֻח ַקּת ָ
אתם ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
וּק ָר ֶ
)כא( ְ
יכם :ס
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ְבּ ֻק ְצ ֶר ָך וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
)כב( ְ
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