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כבש לעולה
פרידה לחטאת
וּב ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ
)ו( ִ
ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת ָתּ ִביא ֶכּ ֶבשׂ
וּבן יוֹנָה
עשירות ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ֶ
אוֹ תֹר ְל ַח ָטּאת ֶאל ֶפּ ַתח
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
א ֶֹהל ֵ

דלות

פרידה לעולה
פרידה לחטאת
ָדהּ
)ח( וְ ִאם לֹא ִת ְמ ָצא י ָ
וְל ְק ָחה ְשׁ ֵתּי
ֵדּי ֶשׂה ָ
ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹ ָנה
ְלע ָֹלה וְ ֶא ָחד
ֶא ָחד
יה
ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
ַהכּ ֵֹהן וְ ָט ֵה ָרה:

כבש לאשם
כבשה לחטאת
כבש לעולה
אַחת
וְכ ְב ָשׂה ַ
ימים ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ ַקּח ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ
)י( ַ
לוּלה
וּשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ימה ְ
ָתהּ ְתּ ִמ ָ
ַבּת ְשׁנ ָ
ַב ֶשּׁ ֶמן וְ לֹג ֶא ָחד ָשׁ ֶמן) :יב( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד
נוּפה ִל ְפנֵי
אָשׁם וְ ֶאת לֹג ַה ָשּׁ ֶמן וְ ֵהנִ יף א ָֹתם ְתּ ָ
וְה ְק ִריב אֹתוֹ ְל ָ
ִ
וְע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ַעל ַה ִמּ ַטּ ֵהר
יְ קֹוָק) :יט( ָ
ִמ ֻטּ ְמאָתוֹ וְ ַ
ֱלה ַהכּ ֵֹהן ֶאת
ְהע ָ
אַחר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה) :כ( ו ֶ
ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ִמּנְ ָחה ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן וְ ָט ֵהר:
כבש לאשם
פרידה לחטאת
פרידה לעולה
אָשׁם
)כא( וְ ִאם ַדּל הוּא וְ ֵאין יָדוֹ ַמ ֶשּׂגֶת וְ ָל ַקח ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ָ
נוּפה ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו וְ ִע ָשּׂרוֹן ס ֶֹלת ֶא ָחד ָבּלוּל ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחה
ִל ְת ָ
וּשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יָדוֹ
וְ לֹג ָשׁ ֶמן) :כב( ְ
וְה ֶא ָחד ע ָֹלה:
ְהיָה ֶא ָחד ַח ָטּאת ָ
וָ

וְה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ַעל
)ו( ֵ
ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא נְ ֵק ָבה ִמן
ירת ִע ִזּים
ַהצֹּאן ִכּ ְשׂ ָבּה אוֹ ְשׂ ִע ַ
ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן
ֵמ ַח ָטּאתוֹ:

פרידה לחטאת
פרידה לעולה
יע יָדוֹ ֵדּי ֶשׂה
)ז( וְ ִאם לֹא ַתגִּ ַ
וְה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא
ֵ
ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹ ָנה
ַליקֹוָק ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד
ְלע ָֹלה:
מנחה עשירית האיפה
)יא( וְ ִאם לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ִל ְשׁ ֵתּי
וְה ִביא
ת ִֹרים אוֹ ִל ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ֵ
ירת
ֲשׂ ִ
ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ע ִ
ָשׂים
ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ְל ַח ָטּאת לֹא י ִ
יה ְלבֹנָה
יה ֶשׁ ֶמן וְ לֹא יִ ֵתּן ָע ֶל ָ
ָע ֶל ָ
ִכּי ַח ָטּאת ִהיא:
יש מביא שנים
תחת אחד

דלי
דלות

תניא
אידך

צאן נקבה לחטאת

יש מביא אחד
תחת אחד

יש מביא שנים
תחת שנים

יולדת מביאה
פרידה אחת
ועוף תחת כבש

מצורע מביא
שתי פרידין
תחת שני כבשים

מביאין
ב' פרידין תחת
כבשה אחת
יש מביא אחד תחת שנים
עשירית האיפה
תחת שתי פרידין

ויקרא פרק ה
)יד( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
וְה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק אַיִ ל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ֶכּ ֶסף ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶשׁ ֶקל
ֶפשׁ ִכּי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְטאָה ִבּ ְשׁ ָגגָה ִמ ָקּ ְד ֵשׁי יְ קֹוָק ֵ
)טו( נ ֶ
אָשׁם:
ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ָ
ויקרא יב
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
וּבן יוֹנָה אוֹ תֹר ְל ַח ָטּאת ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּב ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת ָתּ ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ֶ
)ו( ִ
תלמוד בבלי מסכת כריתות דף ח עמוד א
מעשה שעמדו קינין בירושלים בדינר זהב ,אמר רבן שמעון בן גמליאל :המעון הזה ,לא אלין הלילה עד שיהיה בדינרין!
בסוף נכנס לב"ד ולמד :האשה שיש עליה ה' לידות ודאות ,ה' זיבות ודאות  -מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר
עליה חובה ,ועמדו קינין ביום ההוא ברבעתים.
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תלמוד בבלי מסכת כריתות דף י עמוד ב
קתני :מכאן אתה למד לעשירית האיפה שהיא בפרוטה .מנלן? דת"ר :האומר הרי עלי בסלע למזבח  -מביא כבש ,שאין
דבר קרב בסלע אלא כבש; ממאי? מדאמר רחמנא+ :ויקרא ה' +איל אשם בכסף שקלים ,מכלל דכבש בן שנה בסלע,
מדכתיב+ :במדבר ו' +כבש בן שנתו ,ותנן :עמדו קינין בו ביום ברבעתים
איל )בין שתי שנים( = כסף שקלים =  2שקלים =  2סלע
כבש )בן שנתו( = ½ איל =  1שקל =  1סלע
קינין )שתי תורים או בני יונה( = ¼ דינר
תור או בן יונה = ⅛ דינר
סלע =  4דינר
דינר =  6מעה =  192פרוטות
מעה =  32פרוטות

עשירות

דלות

1
32

ויקרא יב

ויקרא יד

ויקרא ה

יולדת

מצורע

שמיעת קול
בטוי שפטים
טומאת מקדש וקדשיו

כבש לעולה )סלע(
פרידה לחטאת )⅛ דינר(

כבש לאשם )סלע(
כבשה לחטאת )סלע(
כבש לעולה )סלע(

צאן נקבה לחטאת )סלע(

פרידה לעולה )⅛ דינר(
פרידה לחטאת )⅛ דינר(

כבש לאשם )סלע(
פרידה לחטאת )⅛ דינר(
פרידה לעולה )⅛ דינר(

1
16

קן פרידה לחטאת )⅛ דינר(
¼ דינר
פרידה לעולה )⅛ דינר(
?

דלי דלות

מנחה עשירית האיפה )פרוטה(

ומדחס רחמנא עליה דדלות למיהוי חד משית עשר בעשירות
שני תורים ובני יונה = ¼ דינר = 1
=  4דינר = 16
כבש סלע
חס רחמנא עליה דדלי דלות למיהוי חד משית עשר בדלות
א"כ דלות כמה הויא? ריבעא ,וכמה פריטי בריבעא? ארבעים ותמניא פריטי ,חד משית עשר כמה הוי דדלות? תלתא פריטי
 ¼ = 1דינר = ) 48 = (192 / 4פרוטות
מנחה עשירית האיפה = קן תורים או בני יונה X
16
=
16 = 16 = 16

=  3פרוטות

תנא מיולדת יליף ,דמתיא פרידה אחת תחת כבש ,דהוי חד מתלתין ותרין דכבש
פרידה לעולה = ⅛ דינר = 1
כבש סלע =  4דינר = 32
ועד כאן דלי דלות כמה הוי? חד משית עשר בדלות ,דמהיכא יליף? מכבש ואיל ,עד כאן פרוטה ופלגא הוי!
 ⅛ = 1דינר = ) 24 = (192 / 8פרוטות
מנחה עשירית האיפה = פרידה לעולה X
16
=
16 = 16 = 16

=  1.5פרוטות

אמר רבא :כולה מילתא מיולדת יליף ,וה"ק :מדחס רחמנא עליה דדלות למיהוי חד מתלתין ותרין בעשירות ,ומאי היא? יולדת
הכי חס רחמנא עליה דדלי דלות למיהוי חד מן תלתין ותרין בדלות.

 ⅛ = 1דינר = ) 24 = (192 / 8פרוטות
מנחה עשירית האיפה = פרידה לעולה X
32
=
32 = 32 = 32

= ¾ פרוטות

א"ה נכי ריבעא דפרוטה הוי! ה"נ ,אלא דלאו אורח ארעא לאיתויי פחות מפרוטה למקום.
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