ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת כתובות

דפי עזר ללימוד דף היומי
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104b (' )משנה א 106b( )וליכא למיתבא ליה
ִ יסלֵּף ִדּ ְב ֵרי צַ ִדּ
ַ ִוְ שׁ ַֹחד א ִת ָקּח כִּ י הַ שּׁ ַֹחד יְעַ וֵּר ִפּ ְק ִחים ו
 ח, שמות כג:יקים
א ַתטֶּ ה ִמ ְשׁפָּ ט א ַתכִּ יר פָּ נִים וְ א ִת ַקּח שֹׁחַ ד כִּ י הַ שֹּׁחַ ד יְעַ וֵּר עֵ ינֵי חֲ כ ִָמים וִ יסַ לֵּף ִדּבְ ֵרי
ֶ מֶ ֶל ְבּ ִמ ְשׁפָּ ט יַעֲ ִמיד
 ד, משלי כט:אָרץ וְ ִאישׁ ְתּרוּמוֹת יֶהֶ ְרסֶ נָּה
ִ וְ ִאישׁ בָּ א ִמבַּ עַ ל ָשׁלִ ָשׁה וַ יָּבֵ א לְ ִאישׁ הָ אֱ ִהים לֶחֶ ם ִבּ
 מב, מלכים ב ד:כּוּרים עֶ ְשׂ ִרים לֶחֶ ם ְשׂע ִֹרים וְ כ ְַרמֶ ל ְבּ ִצ ְק נ ֹו וַ יֹּאמֶ ר תֵּ ן לָעָ ם וְ יֹאכֵלוּ
 מג, מלכים ב ד:ֹתר
ֵ אָמר ה' אָכֹל וְ הו
ַ וַ יֹּאמֶ ר ְמ ָשׁ ְרת ֹו ָמה אֶ תֵּ ן זֶה לִ פְ נֵי מֵ אָה ִאישׁ וַ יֹּאמֶ ר ֵתּן לָעָ ם וְ יֹאכֵלוּ כִּ י כֹה
ָ ַעֲשׂהוּ ֵכלִים לְבֵית ה' כְּ לֵי
ֵ וּכְ כַלּו ָֹתם הֵ בִ יאוּ לִפְ נֵי הַ מֶּ ֶל וִ יה ֹוי ָָדע אֶ ת ְשׁאָר הַ כֶּסֶ ף ַויּ
 יד, דהי"ב כד:שׁ ֵרת וְהַ עֲלוֹת וְ כַפּוֹת וּכְ לֵי זָהָ ב וָ כָסֶ ף וַ יּ ְִהיוּ ַמעֲלִים עֹלוֹת ְבּבֵית ה' ָתּ ִמיד כֹּל יְמֵ י יְה ֹוי ָָדע
טו- יד, מלכים ב יב:'ֹשׂי הַ ְמּלָאכָה י ְִתּנֻהוּ וְ ִחזְּקוּ ב ֹו אֶ ת בֵּית ה
ֵ  כִּ י לְ ע:'צֹצרוֹת כָּל כְּ לִי ז ָָהב וּכְ לִי כ ֶָסף ִמן ַהכּ ֶֶסף הַ מּוּבָ א בֵ ית ה
ְ ֲַא א יֵעָ ֶשׂה בֵּית ה' ִספּוֹת כֶּסֶ ף ְמז ְַמּרוֹת ִמ ָזְרקוֹת ח
 יט, דברים טז:יקם
ִ צַ ִדּ
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'( משנה אwill 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 גזירותin )ירושלים
a clarification: there were many דיינים, and perhaps 3  דייני גזירותwho were involved in formulating  גזירותdealing
with ( גזילהhence the גזילה/ גזירהconfusion) – but not everyone considered  נחום המדיas important as  חנןand
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 ( שחדv. 1)
(a) Tangential discussion: nature of scope of שחד, including ( שחד דבריםanecdotes) (vv. 1-3)
(i) Tangent within tangent: story of bringing gifts to ( ת"חvv. 4-5)
(ii) Tangent within tangent: story of  ר' ענןand סדר אליהו
c
Payment for various מקדש-related jobs:
i
From תרומת הלשכה:
1 ( מבקרי מומיןpeople who would check for blemishes on animals)
2 Scholars who taught קמיצה/ שחיטהto כהנים
3 Scribes who would check ספרים
4 Women who wove curtains for gates of עזרה
5 Families who were in charge of  לחם הפניםand קטורת
6 Women who raised their sons for פרה אדומה
(a) אבא שאול: supported by rich women in ירושלים
7 ( כלי שרתv. 6)
(a) challenge: v. 7
(b) answer: if they collected and there was a surplus – from בדק הבית, else from תרוה"ל
(c) note:  בי"דmakes the collection conditional – surplus used for כלי שרת
(d) Proof: ( שאר כסףv. 6) money that has )תרוה"ל( שיריים
(i) Query: if so, should come from שיריים
(ii) Answer:  הכסףimplies the “first”, not the remainder (as in )העולה
(e) Challenge:  כלי שרתare funded by surplus of נסכים
(f) Answer: this is a dispute among ד( תנאים:)שקלים ד
(i) Tangent: neither of those  תנאיםconcurred regarding the sale of  פירותfor קיץ למזבח, as per ר"ע
(ii) ruling: we don’t do business with  הקדשor צדקה
(iii) reason:
1. הקדש: poverty doesn’t belong with wealth
2. צדקה: if an  עניis in need, we may have nothing available to give him (all invested)
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