
  טושבועות 
 שמות פרק כה פסוק ט 

 ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְת� ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו:
  

 במדבר פרק ז פסוק א 
ֵּבַח ְוֶאת ָּכל ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות ֹמֶׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּמזְ 

  :ֹאָתםֵּכָליו ַוִּיְמָׁשֵחם ַוְיַקֵּדׁש 
  

 במדבר פרק ד פסוק יב 
ַּבֹּקֶדׁש ְוָנְתנּו ֶאל ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת ְוִכּסּו אֹוָתם ְּבִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש  תּו ָבםֲאֶׁשר ְיָׁשְר ְוָלְקחּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהָּׁשֵרת 

  ְוָנְתנּו ַעל ַהּמֹוט:
  

 נחמיה פרק יב 
ְמָחה ִׂש (כז) ּוַבֲחנַֻּכת חֹוַמת ְירּוָׁשַלִם ִּבְקׁשּו ֶאת ַהְלִוִּים ִמָּכל ְמקֹוֹמָתם ַלֲהִביָאם ִלירּוָׁשָלִם ַלֲעֹׂשת ֲחנָֻּכה וְ 

 ּוְבתֹודֹות ּוְבִׁשיר ְמִצְלַּתִים ְנָבִלים ּוְבִכֹּנרֹות:
 (כח) ַוֵּיָאְספּו ְּבֵני ַהְמֹׁשְרִרים ּוִמן ַהִּכָּכר ְסִביבֹות ְירּוָׁשַלִם ּוִמן ַחְצֵרי ְנֹטָפִתי:

 ְמֹׁשֲרִרים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִם:(כט) ּוִמֵּבית ַהִּגְלָּגל ּוִמְּׂשדֹות ֶּגַבע ְוַעְזָמֶות ִּכי ֲחֵצִרים ָּבנּו ָלֶהם הַ 
 (ל) ַוִּיַּטֲהרּו ַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ַוְיַטֲהרּו ֶאת ָהָעם ְוֶאת ַהְּׁשָעִרים ְוֶאת ַהחֹוָמה:

ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלַׁשַער  ָוַאֲעִמיָדה ְׁשֵּתי תֹוֹדת ְּגדֹו�ת ְוַתֲהֻלֹכת ַלָּיִמין(לא) ָוַאֲעֶלה ֶאת ָׂשֵרי ְיהּוָדה ֵמַעל ַלחֹוָמה 
 ָהַאְׁשֹּפת:

 (לב) ַוֵּיֶל� ַאֲחֵריֶהם הֹוַׁשְעָיה ַוֲחִצי ָׂשֵרי ְיהּוָדה:
 (לג) ַוֲעַזְרָיה ֶעְזָרא ּוְמֻׁשָּלם:

 (לד) ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ּוְׁשַמְעָיה ְוִיְרְמָיה: ס
 ן ֶּבן ְׁשַמְעָיה ֶּבן ַמַּתְנָיה ֶּבן ִמיָכָיה ֶּבן ַזּכּור ֶּבן ָאָסף:(לה) ּוִמְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ַּבֲחֹצְצרֹות ְזַכְרָיה ֶבן יֹוָנָת 

ים ְוֶעְזָרא (לו) ְוֶאָחיו ְׁשַמְעָיה ַוֲעַזְרֵאל ִמֲלַלי ִּגֲלַלי ָמַעי ְנַתְנֵאל ִויהּוָדה ֲחָנִני ִּבְכֵלי ִׁשיר ָּדִויד ִאיׁש ָהֱא�ִה 
 ַהּסֹוֵפר ִלְפֵניֶהם:

 ן ְוֶנְגָּדם ָעלּו ַעל ַמֲעלֹות ִעיר ָּדִויד ַּבַּמֲעֶלה ַלחֹוָמה ֵמַעל ְלֵבית ָּדִויד ְוַעד ַׁשַער ַהַּמִים ִמְזָרח:(לז) ְוַעל ַׁשַער ָהַעיִ 
ם ְוַעד (לח) ְוַהּתֹוָדה ַהֵּׁשִנית ַההֹוֶלֶכת ְלמֹואל ַוֲאִני ַאֲחֶריָה ַוֲחִצי ָהָעם ֵמַעל ְלַהחֹוָמה ֵמַעל ְלִמְגַּדל ַהַּתּנּוִרי

 ָמה ָהְרָחָבה:ַהחֹו
ַׁשַער ַהּצֹאן  (לט) ּוֵמַעל ְלַׁשַער ֶאְפַרִים ְוַעל ַׁשַער ַהְיָׁשָנה ְוַעל ַׁשַער ַהָּדִגים ּוִמְגַּדל ֲחַנְנֵאל ּוִמְגַּדל ַהֵּמָאה ְוַעד

 ְוָעְמדּו ְּבַׁשַער ַהַּמָּטָרה:
 ַוֲחִצי ַהְּסָגִנים ִעִּמי:(מ) ַוַּתֲעֹמְדָנה ְׁשֵּתי ַהּתֹוֹדת ְּבֵבית ָהֱא�ִהים ַוֲאִני 

 (מא) ְוַהֹּכֲהִנים ֶאְלָיִקים ַמֲעֵׂשָיה ִמְנָיִמין ִמיָכָיה ֶאְליֹוֵעיַני ְזַכְרָיה ֲחַנְנָיה ַּבֲחֹצְצרֹות:
 ִרים ְוִיְזַרְחָיה ַהָּפִקיד:(מב) ּוַמֲעֵׂשָיה ּוְׁשַמְעָיה ְוֶאְלָעָזר ְוֻעִּזי ִויהֹוָחָנן ּוַמְלִּכָּיה ְוֵעיָלם ָוָעֶזר ַוַּיְׁשִמיעּו ַהְמֹׁשְר 

ים ְוַהְיָלִדים (מג) ַוִּיְזְּבחּו ַבּיֹום ַההּוא ְזָבִחים ְּגדֹוִלים ַוִּיְׂשָמחּו ִּכי ָהֱא�ִהים ִׂשְּמָחם ִׂשְמָחה ְגדֹוָלה ְוַגם ַהָּנִׁש 
 ָׂשֵמחּו ַוִּתָּׁשַמע ִׂשְמַחת ְירּוָׁשַלִם ֵמָרחֹוק:

הּוא ֲאָנִׁשים ַעל ַהְּנָׁשכֹות ָלאֹוָצרֹות ַלְּתרּומֹות ָלֵראִׁשית ְוַלַּמַעְׂשרֹות ִלְכנֹוס ָּבֶהם ִלְׂשֵדי (מד) ַוִּיָּפְקדּו ַבּיֹום הַ 
  ֶהָעִרים ְמָנאֹות ַהּתֹוָרה ַלֹּכֲהִנים ְוַלְלִוִּים ִּכי ִׂשְמַחת ְיהּוָדה ַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל ַהְלִוִּים ָהֹעְמִדים:

  
  וחצי סאין ירושלמיות 2סאין מדבריות =  3איפה=

  )  האיפה1/10עשרון ( 20איפה =  2
  מין אחד  -לחמץ 10
  חלות, רקיקין, רכובה –מינים  3 –למצה  10
  

  כא-הלכות יז רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ט
כיצד הוא הלחם שמביא עם התודה, לוקח עשרים עשרון סולת ועושה מהם עשרה עשרונים חמץ 

 עושה אותם עשר חלות. ועשרה מצה, העשרה של חמץ 
  

וכיצד מחמצן, מביא שאור כדי חמוצן ונותנו לתוך המדה וממלא את המדה אף על פי שסופה להיות 
חסירה או יתירה מפני השאור שפעמים יהיה עבה וקשה ופעמים רכה אין משגיחין אלא על מדתה 

שלשים חלות שוות,  עתה והרי הוא מודד עשרון עשרון שלמים, והעשרה עשרונים של מצה עושה מהן
 עשר חלות מכל מין, עשר חלות מאפה תנור, ועשר חלות רקיקים, ועשר חלות מורבכת. 

  
וכיצד היא המורבכת, חולטה ברותחין ואופה אותה מעט ואחר כך קולה אותה בשמן על האלפס 

 וכיוצא בו, כדרך שקולין הסופגנין, ומרבין בשמנה, וזהו הריבוך האמור בכל מקום. 
 

שמן הוא עושה השלשים חלות, בחצי לוג שמן, ושיעור זה הלכה למשה מסיני, רביעית ממנו  ובכמה
 לרבוכה, ושמינית לחלות, ושמינית לרקיקין. 

  
החלות לותת הסולת שלהן בשמינית של שמן, ואחר כך לש ואופה אותן והרקיקין מושחן בשמינית 

  ל מין ומין שנאמר אחד מכל קרבן. שלהן אחר אפייתן, והכהן לוקח מן הכל ארבע חלות אחת מכ


