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14.13.1 

104b ('משנה א)  106b( וליכא למיתבא ליה)  

  ח, כג שמות :ַצִּדיִקים ִּדְבֵרי ִויַסֵּלף ִּפְקִחים ְיַעֵּור ַהֹּׁשַחד ִּכי ִתָּקח �א ְוֹׁשַחד .1

  יט, טז דברים :ַצִּדיִקם ִּדְבֵרי ִויַסֵּלף ֲחָכִמים ֵעיֵני ְיַעֵּור ַהֹּׁשַחד ִּכי ֹׁשַחד ִתַּקח ְו�א ָּפִנים ַתִּכיר �א ִמְׁשָּפט ַתֶּטה �א .2

  ד, כט משלי :ֶיֶהְרֶסָּנה ְּתרּומֹות ְוִאיׁש ָאֶרץ ַיֲעִמיד ְּבִמְׁשָּפט ֶמֶל� .3

  מב, ד ב מלכים :ְוֹיאֵכלּו ָלָעם ֵּתן ַוֹּיאֶמר ְּבִצְק�נוֹ  ְוַכְרֶמל ְׂשֹעִרים ֶלֶחם ֶעְׂשִרים ִּבּכּוִרים ֶלֶחם ָהֱא�ִהים ְלִאיׁש ַוָּיֵבא ָׁשִלָׁשה ִמַּבַעל ָּבא ְוִאיׁש .4

  מג, ד ב מלכים :ְוהֹוֵתר ָאֹכל ה' ָאַמר ֹכה ִּכי ְוֹיאֵכלּו ָלָעם ֵּתן ַוֹּיאֶמר ִאיׁש ֵמָאה ִלְפֵני ֶזה ֶאֵּתן ָמה ְמָׁשְרתוֹ  ַוֹּיאֶמר .5

  יד, כד ב"יהד: ְיהֹוָיָדע ְיֵמי ֹּכל ָּתִמיד ה' ְּבֵבית ֹעלֹות ַמֲעִלים ַוִּיְהיּו ָוָכֶסף ָזָהב ּוְכֵלי ְוַכּפֹות ְוַהֲעלֹות ָׁשֵרת ְּכלֵי ה' ְלֵבית ֵכִלים ַוַּיֲעֵׂשהּו ַהֶּכֶסף ְׁשָאר ֶאת ִויהֹוָיָדע ַהֶּמֶל� ִלְפנֵי ֵהִביאּו ּוְכַכּלֹוָתם .6

 טו- יד, יב ב מלכים :ה' ֵּבית ֶאת בוֹ  ְוִחְּזקּו ִיְּתנֻהּו ַהְּמָלאָכה ְלֹעֵׂשי ִּכי :ה' ֵבית ַהּמּוָבא ַהֶּכֶסף ִמן ָכֶסף ּוְכִלי ָזָהב ְּכִלי ָּכל ֲחֹצְצרֹות ִמְזָרקֹות ְמַזְּמרֹות ֶּכֶסף ִסּפֹות ה' ֵּבית ֵיָעֶׂשה �א ַא� .7

 

I 'משנה א (will be represented on the next page, as today’s shiur deals with issues emerging from the opening 4 

words of the משנה: that there were 2 דייני גזירות in ירושלים)  

a clarification: there were many דיינים, and perhaps 3 דייני גזירות who were involved in formulating גזירות dealing 

with גזילה (hence the גזירה/גזילה confusion) – but not everyone considered נחום המדי as important as חנן and 

  .אדמון

b Payment: they were paid from (מחצית השקל) תרומת הלשכה  

i Story about קרנא: he took a coin in payment from each litigant 

1 Challenge: violation of שחד (v. 1) 

(a) Tangential discussion: nature of scope of שחד, including שחד דברים (anecdotes) (vv. 1-3) 

(i) Tangent within tangent: story of bringing gifts to ת"ח (vv. 4-5) 

(ii) Tangent within tangent: story of ר' ענן and סדר אליהו  

c Payment for various מקדש-related jobs: 

i From תרומת הלשכה: 

 (people who would check for blemishes on animals) מבקרי מומין 1

2 Scholars who taught שחיטה/קמיצה to כהנים 

3 Scribes who would check ספרים 

4 Women who wove curtains for gates of עזרה 

5 Families who were in charge of לחם הפנים and קטורת 

6 Women who raised their sons for פרה אדומה  

(a) אבא שאול: supported by rich women in ירושלים 

 (v. 6) כלי שרת 7

(a) challenge: v. 7 

(b) answer: if they collected and there was a surplus – from בדק הבית, else from תרוה"ל 

(c) note: בי"ד makes the collection conditional – surplus used for כלי שרת 

(d) Proof: שאר כסף (v. 6) money that has (תרוה"ל) שיריים  

(i) Query: if so, should come from שיריים 

(ii) Answer: הכסף implies the “first”, not the remainder (as in העולה)   

(e) Challenge: כלי שרת are funded by surplus of נסכים 

(f) Answer: this is a dispute among (שקלים ד:ד) תנאים 

(i) Tangent: neither of those תנאים concurred regarding the sale of פירות for קיץ למזבח, as per ר"ע 

(ii) ruling:  we don’t do business with הקדש or צדקה 

(iii) reason:  

 poverty doesn’t belong with wealth :הקדש .1

  is in need, we may have nothing available to give him (all invested) עני if an :צדקה .2


