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עז.
◊▀ ֹ עשרה לחמץ, עשרון לחלה

▀◊עז.
ועשרה למצה, ובמצה שלש מינין: חלות, רקיקין, ורבוכה, נמצאו שלשה עשרונים ושליש לכל מין ומין, 

ושלש חלות לעשרון.

ֹ ▀◊עז. ובמדה ירושלמית היו שלשים קב, חמשה עשר לחמץ וחמשה עשר למצה

ֹ ▀◊עז. חמשה עשר לחמץ, קב ומחצה לחלה

▀◊עז.
חמשה עשר למצה, ובמצה שלש מינין: חלות, ורקיקין, ורבוכה, נמצאו חמשת קבין לכל מין ומין, ושתי 

חלות לקב.

עז.
ג

התודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות.▀

מנא הני מילי?^עז.

דאמר קרא: (יחזקאל מ"ה) האיפה והבת תוכן אחד יהיה , מה בת שלש סאין, אף איפה שלש סאין.רב חסדא:!◊עז.

ובת גופא מנלן?¿עז.

אילימא מדכתיב: (יחזקאל מ"ה) לשאת מעשר החומר הבת!עז.

¿עז.
איפה נמי הכתיב: (יחזקאל מ"ה) ועשירית החומר האיפהִ , אלא חומר לא ידענא כמה, הכא נמי לא ידענא 

כמהִ 

!◊עז.
אלא מהכא: (יחזקאל מ"ה) וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן הכור עשרת הבתים חומר כי עשרת 

הבתים חומר.

אין מוסיפין על המדות יותר משתות, ולא על המטבע יותר משתות, והמשתכר לא ישתכר יותר משתות.שמואל:▀◊עז.

מאי טעמא?^עז.

אילימא משום אפקועי תרעא!עז.

אי הכי, שתות נמי לאִ ¿עז.

אלא משום אונאה, כי היכי דלא ליהוי ביטול מקח.!◊עז.

כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין, אפילו פחות מכדי אונאה חוזרִ והא אמר רבא:▀¿◊עז.

אלא משום תגרא, כי היכי דלא למטייה זיאנה.!◊עז.

זיאנה הוא דלא לימטייה, רוחא לא בעי? זבן וזבין תגרא איקרי?¿◊עז.

▀!◊עז.
אלא אמר רב חסדא, 

שמואל קרא אשכח ודרש:

(יחזקאל מ"ה) השקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה 

לכם

מנה ־ מאתן וארבעין הווִ ¿!עז.

!!◊עז.
אלא שמע מינה תלת: שמע מינה מנה של קודש כפול היה, ושמע מינה מוסיפין על המדות ואין מוסיפין 

יותר משתות, ושמע מינה שתותא מלבר.

מתני' נמי דיקארבינא:■עז.

תודה היתה באה חמש סאין ירושלמיות שהן שש מדבריותדקתני:▀■◊עז.

שמע מינה.■עז.

מעז:
מכולם היה נוטל אחד מעשרה תרומה, שנאמר: (ויקרא ז') והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה'▀

אחד ־ שלא יטול פרוס▀◊עז:

מכל קרבן ־ שיהו כל הקרבנות שוות, שלא יטול מקרבן על חבירו▀◊עז:

(ויקרא ז') לכהן הזורק את דם השלמים לו יהיה, והשאר נאכל לבעלים.▀עז:
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עז:
ג

והקריב ממנו ־ מן המחוברתנו רבנן:▀▀◊

אחד ־ שלא יטול פרוס▀▀◊עז:

מכל קרבן ־ שיהו כל הקרבנות שוות, שלא יטול מן הקרבן על חבירו▀▀◊עז:

▀▀◊עז:
תרומה לה' ־ איני יודע מכמה היא, הריני דן: נאמר כאן תרומה ונאמר בתרומת מעשר (במדבר י"ח) 

 ֹ תרומה, מה להלן אחד מעשרה, אף כאן אחד מעשרה

¿▀עז:
או כלך לדרך זו: נאמר כאן תרומה ונאמר בבכורים (דברים י"ב) תרומה, מה להלן אין לה שיעור, אף 

כאן אין לה שיעור?

!▀עז:
נראה למי דומה, דנין תרומה שאין אחריה תרומה מתרומה שאין אחריה תרומה, ואל יוכיח בכורים שיש 

 ֹ אחריהן תרומה

¿▀עז:
או כלך לדרך זו: דנין תרומה הנאכלת במקום קדוש מתרומה הנאכלת במקום קדוש, ואל תוכיח תרומת 

מעשר שנאכלת בכל מקום?

תלמוד לומר: ממנו תרומה לה', וכתיב בתרומת מעשר ממנו תרומה לגזירה שוה.!▀◊עז:

▀▀◊עז:
למדנו לתרומה שהיא אחד מעשרה, אבל איני יודע מכמה היא חלה, הריני דן: נאמר כאן לחם ונאמר 

 ֹ להלן בשתי הלחם (ויקרא כ"ג) לחם, מה להלן עשרון לחלה, אף כאן עשרון לחלה

¿▀עז:
או כלך לדרך זו: נאמר כאן לחם ונאמר בלחם הפנים (ויקרא כ"ד) לחם, מה להלן שני עשרונות, אף כאן 

שני עשרונות?

!▀עז:
נראה למי דומה, דנין מנחה הבאה חמץ עם הזבח ממנחה הבאה חמץ עם הזבח, ואל יוכיח לחם הפנים 

 ֹ שאינו בא חמץ עם הזבח

¿▀עז:
או כלך לדרך זו: דנין מנחה הבאה מארץ וחוצה לארץ מן החדש ומן הישן ממנחה הבאה מארץ וחוצה 

לארץ מן החדש ומן הישן, ואל יוכיחו שתי הלחם שאין באות אלא מן החדש ומן הארץ?

!▀◊עז:

תלמוד לומר: (ויקרא כ"ג) ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים, שאין תלמוד לומר תביאו, ומה תלמוד 

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

לחלה.

אי מה להלן שני עשרונות אף כאן שני עשרונות?¿▀◊עז:

תלמוד לומר: תהיינה.!▀◊עז:

למדנו עשרה לחמץ, עשרה למצה מנין? תלמוד לומר: (ויקרא ז') על חלות לחם חמץ, נגד חמץ הבא מצה.▀▀◊עז:

▀▀◊עז:

נמצאו עשרים עשרונות לחמי תודה, עשרה לחמץ ועשרה למצה. יכול עשרה שבמצה לא יהו כולן אלא 

ממין אחד? תלמוד לומר: (ויקרא ז') אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות 

בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת מרבכת וגו', נמצאו שלשה עשרונים ושליש לכל מין ומין, ושלש 

חלות לעשרון, ונמצאו לחמי תודה ארבעים, נוטל מהן ארבע ונותן לכהן והשאר נאכלים לבעלים.

והקריב ממנו ־ מן המחובר.אמר מר:▀◊>עז:

אלא מעתה, דכתיב: (ויקרא ד') ואת כל חלבו ירים ממנו, התם מאי מחובר איכא?¿◊עז:

כדרב חסדא אמר אבימי!עז:

▀!◊עז:
דאמר רב חסדא אמר 

אבימי:
שלא ינתח בשר קודם שיטול אימורין.

נאמר כאן תרומה ונאמר בתרומת מעשר תרומה.אמר מר:▀◊>עז:

ִ ¿◊עז: ונילף מתרומת מדין

דנין תרומה הנוהגת לדורות מתרומה הנוהגת לדורות, ואל תוכיח תרומת מדין שאינה נוהגת לדורות.!◊עז:

ונילף מתרומת חלהִ ¿◊עז:

תנא דבי ר' ישמעאל:!◊עז:
דנין דבר שנאמר בו ממנו תרומה לה' מדבר שנאמר בו ממנו תרומת ה' לאפוקי תרומת חלה דלא נאמר בו 

ממנו תרומה לה'.

בעי רבא:^◊עז:
תרומת לחמי תודה, חייבין עליהן מיתה וחומש או אין חייבין עליהן מיתה וחומש? כיון דאיתקש לתרומת 

מעשר, כתרומת מעשר דמי, או דלמא בו וחמשיתו מיעט רחמנא? מדמעת או אינה מדמעת?

תיקו.▀עז:
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ת"ל: תהיינה.אמר מר:▀◊>עז:

מאי תלמודא?^עז:
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