מנה של קודש בכורות ה

בס"ד
שמות פרק ל
)יא( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ַפשׁוֹ ַליקֹוָק ִבּ ְפקֹד א ָֹתם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָב ֶהם ֶנגֶף ִבּ ְפקֹד א ָֹתם:
ָתנוּ ִאישׁ כּ ֶֹפר נ ְ
יהם וְ נ ְ
)יב( ִכּי ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
רוּמה ַליקֹוָק:
ֵרה ַה ֶשּׁ ֶקל ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְתּ ָ
)יג( זֶה ִי ְתּנוּ ָכּל ָהע ֵֹבר ַעל ַה ְפּ ֻק ִדים ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
רוּמת יְ קֹוָק:
ָמ ְע ָלה יִ ֵתּן ְתּ ַ
)יד( כֹּל ָהע ֵֹבר ַעל ַה ְפּ ֻק ִדים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
יכם:
ַפשׁ ֵֹת ֶ
רוּמת יְ קֹוָק ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ
ַמ ִעיט ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל ָל ֵתת ֶאת ְתּ ַ
וְה ַדּל לֹא י ְ
ַר ֶבּה ַ
)טו( ֶה ָע ִשׁיר לֹא י ְ
מוֹעד וְ ָהיָה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְל ַכ ֵפּר ַעל
ָת ָתּ אֹתוֹ ַעל ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
ֻרים ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
)טז( וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ֶכּ ֶסף ַה ִכּפּ ִ
יכם :פ
ַפשֹׁ ֵת ֶ
נְ

שמות פרק לח
וּשׁל ִֹשׁים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ:
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ְ
נוּפה ֵתּ ַשׁע וְ ֶע ְשׂ ִרים ִכּ ָכּר ְ
אכת ַהקּ ֶֹדשׁ וַיְ ִהי ְז ַהב ַה ְתּ ָ
אכה ְבּכֹל ְמ ֶל ֶ
ָהב ֶה ָעשׂוּי ַל ְמּ ָל ָ
)כד( ָכּל ַהזּ ָ
ְשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ 100 Å :ככר  1,775 +שקל
ַח ִמ ָשּׁה ו ִ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ו ֲ
קוּדי ָה ֵע ָדה ְמאַת ִכּ ָכּר וְ ֶא ֶלף ְ
וְכ ֶסף ְפּ ֵ
)כה( ֶ
ָמ ְע ָלה
ֻלגּ ֶֹלת ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ְלכֹל ָהע ֵֹבר ַעל ַה ְפּ ֻק ִדים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
)כו( ֶבּ ַקע ַלגּ ְ
ַח ִמ ִשּׁים603,550 Å :
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ו ֲ
ֹשׁת ֲא ָל ִפים ו ֲ
וּשׁל ֶ
ְל ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ְ
אָדן 100 Å :ככר
אַדנֵי ַה ָפּר ֶֹכת ְמאַת ֲא ָד ִנים ִל ְמאַת ַה ִכּ ָכּר ִכּ ָכּר ָל ֶ
אַדנֵי ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֵאת ְ
)כז( ו ְַי ִהי ְמאַת ִכּ ַכּר ַה ֶכּ ֶסף ָל ֶצ ֶקת ֵאת ְ
יהם ו ְִח ַשּׁק א ָֹתם 1,775 Å :שקל
אשׁ ֶ
מּוּדים וְ ִצ ָפּה ָר ֵ
ְשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה וָוִ ים ָל ַע ִ
ַח ִמ ָשּׁה ו ִ
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ו ֲ
)כח( וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁ ֶקל 70 Å :ככר  2,400 +שקל
אַל ַפּ ִים וְ ְ
נוּפה ִשׁ ְב ִעים ִכּ ָכּר וְ ְ
ֹשׁת ַה ְתּ ָ
)כט( ְוּנח ֶ
מוֹעד וְ ֵאת ִמ ְז ַבּח ַהנְּ ח ֶֹשׁת וְ ֶאת ִמ ְכ ַבּר ַהנְּ ח ֶֹשׁת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ֵאת ָכּל ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
אַדנֵי ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַעשׂ ָבּהּ ֶאת ְ
)ל( ַויּ ַ
אַדנֵי ַשׁ ַער ֶה ָח ֵצר וְ ֵאת ָכּל יִ ְתדֹת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן וְ ֶאת ָכּל יִ ְתדֹת ֶה ָח ֵצר ָס ִביב:
אַדנֵי ֶה ָח ֵצר ָס ִביב וְ ֶאת ְ
)לא( וְ ֶאת ְ
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מנה של קודש כפול היה
 100ככר קודש  60 Xמנה =  6,000מנה  200 Xדינר )מנה של קודש כפול היה( =  1,200,000דינר
 1,200,000דינר \  100דינר =  12,000מנה \  60מנה =  200ככר של חולין
 1,775שקל  4 Xדינר =  7,100דינר =  1ככר  11 +מנה ) 6,000דינר \  60 = 100מנה =  1ככר  1,100 +דינר \  11 = 100מנה(
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מנה של קודש בכורות ה

בס"ד
הוכחת מנה של קודש כפול היה
ְשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ 100 Å :ככר  1,775 +שקל
ַח ִמ ָשּׁה ו ִ
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ו ֲ
קוּדי ָה ֵע ָדה ְמאַת ִכּ ָכּר וְ ֶא ֶלף ְ
וְכ ֶסף ְפּ ֵ
) .1כה( ֶ

אילימא מיניה ,שהרי כאן ,שבעים ואחד מנה +שמות ל"ח +ואת האלף ושבע מאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים
ולא מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט ,ואם איתא ,מאה ואחד ככר ואחת עשרה מנה מיבעי ליה!
 1,775שקל  4 Xדינר =  7,100דינר \  100דינר =  71מנה =  1ככר  11 +מנה  100 +ככר =  101ככר  11 +מנה
) 6,000דינר \  60 = 100מנה =  1ככר  1,100 +דינר \  11 = 100מנה(

אלא ,מדלא מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט ,ש"מ :מנה של קודש כפול היה.
 1,775שקל  4 Xדינר =  7,100דינר \  200דינר )מנה של קודש כפול היה( =  35.5מנה >  1ככר
ודילמא :כללי  -קחשיב בככרי ,פרטי  -לא קא חשיב בככרי?
רש"י :לעולם  -איכא לישאל אמאי לא אהדר מאתים ככר והא דאמרת אי לאו דכפול היה אמאי לא מננהו בככר לאו טעמא
הוא דכללי שהגיעו למאה קחשיב בכללי ,ופרטי כגון חד ככר לא חשיב בככרי לפיכך מנאן בפרוטרוט.
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁ ֶקל 70 Å :ככר  2,400 +שקל
אַל ַפּ ִים וְ ְ
נוּפה ִשׁ ְב ִעים ִכּ ָכּר וְ ְ
ֹשׁת ַה ְתּ ָ
) .2כט( ְוּנח ֶ
אלא מהכא+ :שמות ל"ח +ונחושת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל שהרי כאן תשעים וששה מנה ,ולא
מנאן הכתוב אלא בפרוטרוט
 2,400שקל  4 Xדינר =  9,600דינר \  100דינר =  96מנה =  1ככר  36 +מנה  70 +ככר =  71ככר  36 +מנה
שמע מינה :מנה של קודש כפול היה
 2,400שקל  4 Xדינר =  9,600דינר \  200דינר )מנה של קודש כפול היה( =  48מנה >  1ככר
ודילמא :פרטא רבה  -קא חשיב בככרי ,פרטא זוטא  -לא קחשיב בככרי
רש"י :פרטא רבה  -שבעים ולהכי קרי ליה פרט דלא הגיע למאה .פרטא זוטרא  -כגון חד ככר.
 .3יחזקאל פרק מה
ַ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( ַ

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

תוספות מסכת בכורות דף ה עמוד א ד"ה והשקל עשרים גרה
ר"ת – בימי יחזקאל הוסיפו שתות על המנה של קודש ובימי חכמים הוסיפו שתות על השקלים:
בימי יחזקאל :מנה חדש של קודש =  240דינר =  60שקל ) 20גרה( נעשה מנה של קדש גדול יותר מכפלים משל חול
בימי יחזקאל :מנה של חול =  100דינר =  25שקל ) 20גרה( דשל חול לעולם כ"ה סלעים
בימי חכמים :מנה חדש של קודש =  240דינר =  50שקל חדש ) 24גרה(
בימי חכמים :מנה חדש של חול =  120דינר =  25שקל חדש ) 24גרה( דשל חול לעולם כ"ה סלעים
ר"י – בימי יחזקאל הוסיפו שתות על המנה ועל השקלים:
מנה חדש של קודש =  240דינר =  50שקל חדש ) 24גרה( =  60שקל ישן ) 20גרה(
מנה חדש של חול =  120דינר =  25שקל חדש ) 24גרה( =  30שקל ישן ) 20גרה(

תוספות מסכת בכורות דף ה עמוד א ד"ה עשרים שקלים
⅓ מנה של הקדש אחר שנתוסף אחד משתות = ⅓  240 Xדינר =  80דינר \  4דינר =  20שקלים
מנה של חול =  100דינר \  4דינר =  25שקלים
¼ מנה של קדש אחר שנתוסף קדש = ¼  240 Xדינר =  60דינר \  4דינר =  15שקלים
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