מנחות עז לחמי תודה

בס"ד
יחזקאל פרק מה
שׁתֵ י ֶכם מֵ עַ ל עַ ִמּי נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְ קֹוִ ק:
וּצ ָד ָקה עֲשׂוּ הָ ִרימוּ גְ ֻר ֹ
וּמ ְשׁפָּ ט ְ
)ט( כֹּה אָמַ ר אֲ ֹדנָי יְ קֹוִ ק ַרב ָל ֶכם נ ְִשׂיאֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל חָ מָ ס וָ שֹׁד הָ ִסירוּ ִ
)י( מֹאזְ נֵי צֶ ֶדק וְ אֵ יפַ ת צֶ ֶדק וּבַ ת צֶ ֶדק יְ ִהי לָכֶ ם:
ירת הַ חֹמֶ ר הָ אֵ יפָ ה אֶ ל הַ חֹמֶ ר יִ ְהיֶה מַ ְתכֻּנְ תּוֹ:
ָשׂאת מַ עְ ַשׂר הַ חֹמֶ ר הַ בָּ ת ַוע ֲִשׂ ִ
)יא( הָ אֵ יפָ ה וְ הַ בַּ ת תֹּכֶ ן אֶ חָ ד יִ ְהיֶה ל ֵ
איפה =  10%של החמר
בת =  10%של החמר
איפה = בת
ֲשׂ ָרה וַחֲ ִמ ָשּׁה ֶשׁ ֶקל הַ מָּ נֶה יִ ְהיֶה לָכֶ ם:
)יב( וְ הַ ֶשּׁ ֶקל עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה עֶ ְשׂ ִרים ְשׁ ָקלִ ים חֲ ִמ ָשּׁה וְ עֶ ְשׂ ִרים ְשׁ ָקלִ ים ע ָ
=  60שקל = מנה
 15שקל
+
 25שקל
 20שקל +
שקל =  20גרה
)יג( זֹאת הַ ְתּרוּמָ ה אֲ ֶשׁר ָתּ ִרימוּ ִשׁ ִשּׁית הָ אֵ יפָ ה מֵ חֹמֶ ר הַ ִח ִטּים וְ ִשׁ ִשּׁיתֶ ם הָ אֵ יפָ ה מֵ חֹמֶ ר הַ ְשּׂע ִֹרים:
ֲשׂ ֶרת הַ בַּ ִתּים חֹמֶ ר:
ֲשׂ ֶרת הַ בַּ ִתּים חֹמֶ ר כִּ י ע ֶ
)יד( וְ חֹק הַ ֶשּׁמֶ ן הַ בַּ ת הַ ֶשּׁמֶ ן מַ עְ ַשׂר הַ בַּ ת ִמן הַ כֹּר ע ֶ
 10בת = חמר
בת =  10%של כור
)טו( וְ ֶשׂה אַחַ ת ִמן הַ צֹּאן ִמן הַ מָּ אתַ יִ ם ִממַּ ְשׁ ֵקה יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ ִמנְחָ ה וּלְ ע ֹולָה וְ לִ ְשׁל ִָמים לְ כַפֵּ ר ֲעלֵיהֶ ם נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יְ קֹוִ ק:
אָרץ יִ ְהיוּ אֶ ל הַ ְתּרוּמָ ה הַ זֹּאת ַלנּ ִָשׂיא בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)טז( כֹּל הָ עָ ם הָ ֶ
)יז( וְ עַ ל הַ נּ ִָשׂיא יִ ְהיֶה הָ עוֹלוֹת וְ הַ ִמּנְחָ ה וְ הַ נֵּסֶ בַּ חַ גִּ ים וּבֶ חֳ ָד ִשׁים וּבַ ַשּׁבָּ תוֹת בְּ ָכל מ ֹוע ֲֵדי בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל הוּא ַיע ֲֶשׂה אֶ ת הַ חַ טָּ את וְ אֶ ת הַ ִמּנְחָ ה
וְ אֶ ת הָ ע ֹולָה וְ אֶ ת הַ ְשּׁל ִָמים לְ כַפֵּ ר בְּ עַ ד בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל :ס

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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מנחות עז לחמי תודה

בס"ד

ויקרא פרק ז – לחמי תודה ) 20עשרון סלת חטה וחצי לוג שמן(
)ט( וְ כָ ל ִמנְחָ ה אֲ ֶשׁר ֵתּאָפֶ ה בַּ ַתּנּוּר וְ ָכל ַנעֲשָׂ ה בַ מַּ ְרחֶ ֶשׁת וְ עַ ל מַ חֲ בַ ת ַלכֹּהֵ ן הַ מַּ ְק ִריב אֹתָ הּ ל ֹו ִת ְהיֶה:
אָחיו :פ
)י( וְ כָ ל ִמנְחָ ה בְ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן ַוחֲ ֵרבָ ה לְ כָ ל בְּ נֵי אַהֲ רֹן ִתּ ְהיֶה ִאישׁ כְּ ִ
)יא( וְ זֹאת תּו ַֹרת זֶ בַ ח הַ ְשּׁל ִָמים אֲ ֶשׁר י ְַק ִריב לַיקֹוָ ק:
סלֶת מֻ ְרבֶּ כֶ ת חַ ת בְּ לוּ ת בַּ ָשּׁמֶ ן:
יקי מַ צּוֹת ְמשֻׁ ִחים בַּ ָשּׁמֶ ן וְ ֹ
)יב( ִאם עַ ל תּו ָֹדה י ְַק ִריבֶ נּוּ וְ ִה ְק ִריב עַ ל זֶבַ ח הַ תּו ָֹדה חַ לּוֹת מַ צּוֹת בְּ לוּ ת בַּ ֶשּׁמֶ ן ְוּר ִק ֵ
 10מצות רבוכות
 10רקיקי מצות
 10חלות מצות
)יג( עַ ל חַ ת לֶחֶ ם חָ מֵ ץ י ְַק ִריב ָק ְרבָּ נוֹ עַ ל זֶבַ ח תּוֹדַ ת ְשׁלָמָ יו:
נגד חמץ הבא מצה
)יד( וְ ִה ְק ִריב ִממֶּ נּוּ אֶ חָ ד ִמכָּ ל ָק ְרבָּ ן ְתּרוּמָ ה לַי ֹ
קוָק ַלכֹּהֵ ן הַ זּ ֵֹרק אֶ ת דַּ ם הַ ְשּׁל ִָמים לוֹ יִ ְהיֶה:
מן המחובר שלא שלא יטול
יטול מקרבן
פרוס על חבירו

אחד מעשרה

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 למנחה מאפה תנור
דומה
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(
וּספַ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִממָּ חֳ ַרת הַ ַשּׁבָּ ת ִמיּ ֹום הֲ בִ יאֲ ֶכם אֶ ת עֹמֶ ר הַ ְתּנוּפָ ה ֶשׁבַ ע ַשׁבָּ תוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה:
)טו( ְ
קוָק:
)טז( עַ ד ִממָּ חֳ ַרת הַ ַשּׁבָּ ת הַ ְשּׁבִ יעִ ת ִתּ ְספְּ רוּ חֲ ִמ ִשּׁים יוֹם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתּם ִמנְחָ ה חֲ ָד ָשׁה לַי ֹ
קוָק:
כּוּרים לַי ֹ
סלֶת ִתּ ְהיֶינָה חָ מֵ ץ ֵתּאָפֶ ינָה בִּ ִ
)יז( ִממּו ְֹשׁבֹתֵ יכֶ ם ָתּבִ יאּוּ לֶחֶ ם ְתּנוּפָ ה ְשׁ ַתּיִ ם ְשׁנֵי עֶ ְשׂרֹנִ ים ֹ
עשרון לחלה עשרה ולא שתים
הרי הוא כזה
וּמנְחָ תָ ם וְ נ ְִסכֵּ יהֶ ם ִא ֵשּׁה ֵריחַ
ימם בְּ נֵי ָשׁנָה וּפַ ר בֶּ ן בָּ ָקר אֶ חָ ד וְ אֵ ילִ ם ְשׁנָיִ ם יִ ְהיוּ ֹע ָלה לַיקֹוָ ק ִ
)יח( וְ ִה ְק ַרבְ ֶתּם עַ ל הַ לֶּחֶ ם ִשׁבְ עַ ת כְּ בָ ִשׂים ְתּ ִמ ִ
נִיחֹחַ לַיקֹוָ ק) :יט( וַ ע ֲִשׂיתֶ ם ְשׂעִ יר עִ זִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את ְ
וּשׁנֵי כְ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה לְ זֶ בַ ח ְשׁל ִָמים:
ק ֶדשׁ יִ ְהיוּ לַיקֹוָ ק ַלכֹּהֵ ן:
)כ( וְ הֵ נִיף הַ כֹּהֵ ן אֹתָ ם עַ ל לֶחֶ ם הַ בִּ ִ
כּוּרים ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי יְ קֹוָק עַ ל ְשׁנֵי כְּ בָ ִשׂים ֹ
וּק ָראתֶ ם בְּ עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּ ה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם כָּל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה א תַ עֲשׂוּ חֻ ַקּת ע ֹולָם בְּ ָכל מו ְֹשׁבֹתֵ י ֶכם לְ ֹדרֹתֵ י ֶכם:
)כא( ְ
)כב( וּבְ קֻ ְצ ְרכֶ ם אֶ ת ְק ִציר ְ
אַר ְצ ֶכם א ְת ַכלֶּה פְּ אַת ָשׂ ְד בְּ קֻ ְצ ֶר וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְיר א ְתל ֵַקּט לֶעָ נִי וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב אֹתָ ם אֲ נִי יְ קֹוָ ק אֱ הֵ יכֶם :ס
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