
  זעמנחות  
 ויקרא פרק ז 

(יב) אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים  
  בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן:

  
  קב 30עשרונים=  20=סאים מדבריות 6סאין ירושלמיות= 5

  עשרונים 10סאה= 3איפה=
  

  קרבן תודה
  חמץ  רבוכה  רקיקי מצות  חלות מצות

10  10  10  10  
  עשרון לכל חלה 1/3 -סוגלכל  3.33 -עשרונים  10

  חלהחצי קב לכל  -קב לכל סוג  5 - קב 15
  לכל חלהעשרון  – עשרונים 10
  ב וחצי לכל חלהק - קב 15

  
 יחזקאל פרק מה 

לשאת מעשר החמר  האיפה והבת תכן אחד יהיה(יא)  (י) מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם:
 אל החמר יהיה מתכנתו: ועשירת החמר האיפההבת 

 ה לכם:המנה יהיעשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל (יב) והשקל עשרים גרה 
 (יג) זאת התרומה אשר תרימו ששית האיפה מחמר החטים וששיתם האיפה מחמר השערים:

 :וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן הכר עשרת הבתים חמר כי עשרת הבתים חמר(יד) 
  

  סאה 30כור=
  

  שקלים 25=םדינרי 100מנה=
  דינרים  4שקל = 

  שקלים 50דינרים= 200מנה של קודש=
  

א אמר שמואל: אין מוסיפין על המדות יותר משתות, ולא על המטבע יותר משתות, והמשתכר ל
  ישתכר יותר משתות. מאי טעמא? 

  הדחייה  הסיבה
  שתות נמי לא!  משום אפקועי תרעא

והא אמר רבא: כל דבר שבמדה ושבמשקל   , כי היכי דלא ליהוי ביטול מקחמשום אונאה
  ושבמנין, אפילו פחות מכדי אונאה חוזר!

רוחא לא בעי? זבן דיאנה הוא דלא לימטייה,   אלא משום תגרא, כי היכי דלא למטייה דיאנה
  וזבין תגרא איקרי?

השקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים 

  , שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם
מאתן וארבעין הוו! אלא שמע מינה תלת:  -מנה 

שמע מינה מנה של קודש כפול היה, ושמע מינה 
מדות ואין מוסיפין יותר משתות, מוסיפין על ה

  ושמע מינה שתותא מלבר.

  

  
  או מביכורים? ת מעשרללמוד מספר הלחמים מתרומהאם 

  לה שיעוראין  –ביכורים   מעשרהאחד  –תרומת מעשר 
  הנאכלת במקום קדוש  שאין אחריה תרומה

גם בתצרומת מעשר כתוב  – ממנו תרומה לה'
  גם בלחמי תודהו

  

 
  האם ללמוד כמות הסולת משתי הלחם או מלחם הפנים?

  עשרונים לחלה 2 –לחם הפנים   לחלהעשרון  –שתי הלחם 
מנחה הבאה מארץ וחוצה לארץ מן החדש   מנחה הבאה חמץ עם הזבח

  ומן הישן
ומה תלמוד  ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים

לומר תביאו? שכל מה שאתה מביא ממקום אחר הרי 
  הוא כזה, מה להלן עשרון לחלה, אף כאן עשרון לחלה

  

  
 ויקרא פרק כג 

 :’הו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ל(טז) עד ממחרת השבת השביעת תספר
   :’ה(יז) ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ל


