כתובות קו
שאלה :בעא מיניה רב הונא מרב :כלי שרת ,מהו שיעשו מקדשי בדק הבית? צורך מזבח נינהו ,ומקדשי
בדק הבית אתו ,או צורך קרבן נינהו ,ומתרומת הלשכה היו עושין אותן?
תשובה של רב :אין נעשין אלא מתרומת הלשכה.
קושי :איתיביה :וככלותם הביאו לפני המלך ויהוידע )הכהן( את שאר הכסף ויעשהו כלים לבית
ה' כלי שרת וגו'! )דברי הימים(
תירוץ :א"ל ,דאקרייך כתובי לא אקרייך נביאי) :מלכים ב' י"ב( אך לא יעשה בית ה' ספות וגו'
כי לעושי המלאכה יתנוהו .אי הכי ,קשו קראי אהדדי! לא קשיא :כאן שגבו והותירו ,כאן שגבו ולא
הותירו.
קושי :וכי גבו והותירו מאי הוי?
תירוץ :א"ר אבהו :לב ב"ד מתנה עליהן ,אם הוצרכו  -הוצרכו ,ואם לאו  -יהו לכלי שרת.

חיזוק לדעת רב :תנא דבי רבי ישמעאל :כלי שרת באין מתרומת הלשכה ,שנאמר:
הכסף ,איזהו כסף שיש לו שיריים? הוי אומר :זה תרומת הלשכה.

את שאר

קושי על הברייתא :ואימא :שיריים גופייהו!
תירוץ :כדאמר רבא :העולה  -עולה ראשונה ,ה"נ הכסף  -כסף ראשון.
קושי על רב :מיתיבי :הקטורת וכל קרבנות צבור  -באין מתרומת הלשכה ,מזבח הזהב ולבונה

וכלי שרת  -באין ממותר נסכים  -מזבח העולה הלשכות והעזרות  -באין מקדשי בדק הבית ,חוץ
לחומת העזרה  -באין משירי הלשכות ,זו היא ששנינו :חומת העיר ומגדלותיה וכל צרכי העיר -
באין משירי הלשכה!
תירוץ :תנאי היא; דתנן :מותר תרומה מה היו עושין בה?ריקועי זהב ציפוי לבית קדשי הקדשים
רבי עקיבא
רבי חנינא סגן הכהנים
ר' ישמעאל אומר
לכלי שרת
לקיץ המזבח
מותר פירות
לקיץ המזבח
לכלי שרת
מותר תרומה
לקיץ המזבח
לכלי שרת
מותר נסכים
וזה וזה לא היו מודים בפירות
שאלה על המשנה :פירות מאי היא?
תשובה :דתניא :מותר תרומה מה היו עושין בה? לוקחין פירות בזול ומוכרין אותם ביוקר ,והשכר מקיצין
בו את המזבח ,וזו היא ששנינו :מותר פירות  -לקיץ המזבח.
עוד שאלה :מאי זה וזה לא היו מודין בפירות?
תשובה :דתנן :מותר שירי לשכה מה היו עושין בהן?
רבי עקיבא
ר' ישמעאל
אין משתכרין בשל הקדש ,אף לא בשל עניים
לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות ,והשכר להקדש
שאלה :בשל הקדש מאי טעמא לא?
תשובה :אין עניות במקום עשירות.
שאלה :בשל עניים מאי טעמא לא?
תשובה :דלמא מתרמי להו עניא ,וליכא למיתבא ליה,

