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יחזקאל פרק מה
  : ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיקִֹוק ַרב ָלֶכם ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָחָמס ָוׁשֹד ָהִסירּו ּוִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ֲעׂשּו ָהִרימּו ְגֻרׁשֵֹתיֶכם ֵמַעל ַעִּמי ְנֻאם ֲאדָֹני ְיקִֹוק)ט(
  : מֹאְזֵני ֶצֶדק ְוֵאיַפת ֶצֶדק ּוַבת ֶצֶדק ְיִהי ָלֶכם)י(
  :ַוֲעִׂשיִרת ַהחֶֹמר ָהֵאיָפה ֶאל ַהחֶֹמר ִיְהֶיה ַמְתֻּכְנּתֹו ָלֵׂשאת ַמְעַׂשר ַהחֶֹמר ַהָּבת ה ְוַהַּבת ּתֶֹכן ֶאָחד ִיְהֶיהָהֵאיָפ )יא(

   של החמר10%= איפה      של החמר10%=  בת    בת= איפה 
  :ַהָּמֶנה ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעָׂשָרה ַוֲחִמָּׁשה ֶׁשֶקל ָקִליםֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ְׁש ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ְוַהֶּׁשֶקל ֶעְׂשִרים ֵּגָרה )יב(

 מנה=  שקל 60 = שקל      15            +    שקל 25        + שקל    20       גרה20= שקל 
  :עִֹרים זֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ָּתִרימּו ִׁשִּׁשית ָהֵאיָפה ֵמחֶֹמר ַהִחִּטים ְוִׁשִּׁשיֶתם ָהֵאיָפה ֵמחֶֹמר ַהְּׂש)יג(
  :ִּכי ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים חֶֹמר ֲעֶׂשֶרת ַהַּבִּתים חֶֹמר ַמְעַׂשר ַהַּבת ִמן ַהּכֹרַהַּבת ַהֶּׁשֶמן ְוחֹק ַהֶּׁשֶמן  )יד(

 חמר=  בת 10            של כור10%=    בת 
  :ָלה ְוִלְׁשָלִמים ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיקִֹוק ְוֶׂשה ַאַחת ִמן ַהּצֹאן ִמן ַהָּמאַתִים ִמַּמְׁשֵקה ִיְׂשָרֵאל ְלִמְנָחה ּוְלעֹו)טו(
  : ּכֹל ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו ֶאל ַהְּתרּוָמה ַהּזֹאת ַלָּנִׂשיא ְּבִיְׂשָרֵאל)טז(
ֲעֵדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל הּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת ַהִּמְנָחה  ְוַעל ַהָּנִׂשיא ִיְהֶיה ָהעֹולֹות ְוַהִּמְנָחה ְוַהֵּנֶסְך ַּבַחִּגים ּוֶבֳחָדִׁשים ּוַבַּׁשָּבתֹות ְּבָכל מֹו)יז(

  ס: ְוֶאת ָהעֹוָלה ְוֶאת ַהְּׁשָלִמים ְלַכֵּפר ְּבַעד ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
  

? מנא הני מילי–האיפה שלש סאין 
  היוצא מזה  מה שידוע לנו מה שנמצא בפסוקים

  בת= איפה 
   של חמר10%= בת 

   של חמר10%= איפה 
   של הכור10%= בת 
  חמר=  בת 10

   של חמר10%= בת 
  כור= חמר 

  וכור פשיטא להו לבני בבל
   דהוי שלשים סאין

   סאה30= כור 
  

   סאה3= בת = איפה 
   סאה3 =  של חמר10%= בת 

   סאה3 =  של חמר10%= איפה 
   סאה3 =  של הכור10%= בת 
   סאה30 = חמר=  בת 10

   סאה3 =  של חמר10%= בת 
   סאה30= ר כו= חמר 

  

מדות הגמרא

  
  

  
  

אין מוסיפין על המטבע יותר משתות
  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(ר הוסיפו שתות מלב
 דינר x 1 1/5 = 240 200= חדש מנה קודש 

  

  מנה קודש אחרי שהוסיפו שתות=  דינר 240) =  דינרx 1/6 = 40 דינר 240+ ( דינר 200= מנה קודש 
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   ) שמןלוג עשרון סלת חטה וחצי 20 (לחמי תודה – ויקרא פרק ז

  :ֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהַּמְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיה ְוָכל ִמְנָחה ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור ְוָכל ַנ)ט(
  פ:  ְוָכל ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַוֲחֵרָבה ְלָכל ְּבֵני ַאֲהרֹן ִּתְהֶיה ִאיׁש ְּכָאִחיו)י(
  : ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַליקָֹוק)יא(
  :ְוסֶֹלת ֻמְרֶּבֶכת ַחּלֹת ְּבלּולֹת ַּבָּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ַחּלֹות ַמּצֹות ְּבלּולֹת ַּבֶּׁשֶמןִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה  )יב(

   מצות רבוכות10     רקיקי מצות10          חלות מצות10
  : ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו ָחֵמץםֶלֶחַעל ַחּלֹת  )יג(

       נגד חמץ הבא מצה
  :ַלּכֵֹהן ַהּזֵֹרק ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים לֹו ִיְהֶיה ְּתרּוָמה ַליקָֹוק ִמָּכל ָקְרָּבן ֶאָחד ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו )יד(

  אחד מעשרה שלא שלא יטול מן המחובר       
       יטול    מקרבן                   

  על חבירו  פרוס 
  

  לחמי תודה
  

  חלות חמץ  חלות מצה
  לחמי תודה  חמץ  רבוכה  רקיקים  חלות

   חלות40  חלות10  חלות10  חלות10  חלות10
   עשרון סלת20  עשרון סלת10  עשרון סלת10

    עשרון לכל חלה  עשרון לכל חלה⅓  עשרון לכל חלה⅓  עשרון לכל חלה⅓
  חצי לוג שמן  אין שמן   לוג שמן¼  שמן לוג ⅛   לוג שמן⅛

  דומה למנחה מאפה תנור
   מצותרקיקי   מצותחלות

  דומה
      למנחת חביתין

 
  ) לבונהאושמן ואין עמה , סאין של תבואה החדשה'  מגחיטים סלת ניםעשרו' ב( )חמץ( ושתי הלחם – כגויקרא פרק 

  :ם ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹו)טו(
  : ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליקָֹוק)טז(
  : ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה ִּבּכּוִרים ַליקָֹוקִּתְהֶייָנה סֶֹלת  ֶעְׂשרִֹניםְׁשַּתִים ְׁשֵני ְּתנּוָפה ֶלֶחם ָּתִביּאּוִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם  )יז(

  עשרה ולא שתים  עשרון לחלה     הרי הוא כזה
ְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה ֵריַח  ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו עָֹלה ַליקָֹוק ּוִמ)יח(

  : ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח ְׁשָלִמים)יט( :ִניחַֹח ַליקָֹוק
  :ֶדׁש ִיְהיּו ַליקָֹוק ַלּכֵֹהן ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהִּבּכּוִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים קֹ)כ(
  : ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם)כא(
  ס: ֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּב)כב(
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