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23.9.7; 81b ('משנה ו)  83a (תיובתא) 

  ז, ד במדבר :ֶיהִיהְ  ָעָליו ִמידַהּתָ  ְוֶלֶחם ַהָּנֶס� ְקׂשֹות ְוֵאת ְּמַנִּקֹּיתהַ  ְוֶאת ַהַּכֹּפת ְוֶאת ַהְּקָעֹרת ֶאת ָעָליו ְוָנְתנּו ְּתֵכֶלת ֶּבֶגד ִיְפְרׂשּו ַהָּפִנים ֻׁשְלַחן ְוַעל . 1

  כ, ד במדבר: ָוֵמתּו ַהֹּקֶדׁש ֶאת ְּכַבַּלע ִלְראֹות ָיֹבאּו ְו�א . 2

ם ְבִיְׂשָרֵאל ֶנֶעְׂשָתה ְותֹוֵעָבה ְיהּוָדה ָּבְגָדה . 3  ְוֹעֶנה רעֵ  ַיֲעֶׂשָּנה ֶׁשראֲ  ָלִאיׁש ה' ַיְכֵרת :רֵנכָ  ֵאל ַּבת ּוָבַעל ָאֵהב רֲאׁשֶ  ה' ֹקֶדׁש ְיהּוָדה ִחֵּלל ִּכי ּוִבירּוָׁשָלִ
 יב- יא, ב מלאכי: ְצָבאֹות ה'לַ  ִמְנָחה ּוַמִּגיׁש ַיֲעֹקב ֵמָאֳהֵלי

  כ, ג ירמיהו :ה' ְנֻאם ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ִּבי ְּבַגְדֶּתם ֵּכן ֵמֵרָעּה ִאָּׁשה ָּבְגָדה ָאֵכן . 4

  כב, יח ויקרא :ִהוא ּתֹוֵעָבה ִאָּׁשה ִמְׁשְּכֵבי ִתְׁשַּכב �א ָזָכר ְוֶאת . 5

  יח, כג דברים :ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ָקֵדׁש ִיְהֶיה ְו�א ִיְׂשָרֵאל ִמְּבנֹות ְקֵדָׁשה ִתְהֶיה �א . 6

ם ְלַׁשֲעֵרי ֵמָהְלָאה ְוַהְׁשֵל� ָסחֹוב ִיָּקֵבר ֲחמֹור ְקבּוַרת . 7   יט, כב ירמיהו: ְירּוָׁשָלִ

 ֹמֶׁשה ְלֵעיֵני תַהִּמְדָיִני ֶאת וֶאָחי ֶאל ַוַּיְקֵרב אּבָ  ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ִאיׁש ְוִהֵּנה :ְּפעֹור ְלַבַעל ַהִּנְצָמִדים ֲאָנָׁשיו ִאיׁש ִהְרגּו ִיְׂשָרֵאל ֹׁשְפֵטי ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר . 8
 ז- ה, כה במדבר :ָידוֹ ּבְ  ֹרַמח ַוִּיַּקח ָהֵעָדה ִמּתֹו� ָּיָקםוַ  ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס ַוַּיְרא :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֹבִכים ְוֵהָּמה ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ּוְלֵעיֵני

  ל, כא משלי: ה' ְלֶנֶגד ֵעָצה ְוֵאין ְּתבּוָנה ְוֵאין ָחְכָמה ֵאין . 9

  ט, כה במדבר: ָאֶלף ִריםְוֶעְׂש  ַאְרָּבָעה ַּבַּמֵּגָפה ַהֵּמִתים ַוִּיְהיּו . 10

  ל, קו תהלים :ַהַּמֵּגָפה ַוֵּתָעַצר ַוְיַפֵּלל ִּפיְנָחס ַוַּיֲעֹמד . 11

  יב, כה במדבר :ָׁשלֹום ְּבִריִתי ֶאת לוֹ  ֹנֵתן ִהְנִני ֱאֹמר ָלֵכן . 12

  לא, ל משלי :ִעּמוֹ  ַאְלקּום ּוֶמֶל� ָתִיׁש אוֹ  ָמְתַנִים ַזְרִזיר . 13

  ז, יח במדבר: יּוָמת ָּקֵרבהַ  ְוַהָּזר ְתֶכםְּכֻהּנַ  ֶאת ֶאֵּתן הַמָּתנָ  ֲעֹבַדת ַוֲעַבְדֶּתם ַלָּפֹרֶכת ּוְלִמֵּבית ַהִּמְזֵּבחַ  ְּדַבר ְלָכל ְּכֻהַּנְתֶכם ֶאת ִּתְׁשְמרּו ִאְּת� ּוָבֶני� ְוַאָּתה . 14

  ו, כא יקראו :ֹקֶדׁש ְוָהיּו ַמְקִריִבם ֵהם ֱא�ֵהיֶהם ֶלֶחם ה' ִאֵּׁשי ֶאת ִּכי ֱא�ֵהיֶהם ֵׁשם ְיַחְּללּו ְו�א ֵלא�ֵהיֶהם ִיְהיּו ְקֹדִׁשים . 15

  
I 'משנה ו: three crimes for which zealots may attack the perpetrator -  but only during commission of the crime: 

a Stealing כלי שרת (called קסוה as per v. 1) as per v. 2 

b Cursing through a wizard (either substituting קוסם for 'שם ה or cursing someone via a קוסם)  

c בועל ארמית – as per the story with פינחס וזמרי 

i If: the zealot didn’t kill him, he gets כרת, as per רב’s tradition regarding vv. 3-6 

1 Tangential אגדה: story with יהויקים’s skull (v. 7)  

ii Note: ית דיןב  during חשמונאי times and their decree re: (נדה, שפחה, גויה, א"א/זונה) בועל נכרית  

iii Parameters of בועל ארמית:  

1 If: the zealot comes to ask our direction, we do not direct him to kill 

2 And: if זמרי had left פנחס ,כזבי would be liable for killing him 

(a) Furthermore: had זמרי turned on פנחס and kill him – he would be exempt, as פנחס is considered a רודף 

(b) Tangential אגדה: background of מעשה  פניחס וזמרי (vv. 8-12) 

(i) Including: description of זמרי’s acts on that day (v. 13) and the various names he has  

d A  כהן who serves בטומאה, isn’t taken to court but the “ruffians” of the כהנים take him out of the עזרה 

i And: beat him to death with sticks 

ii Question (asked of ר"ש): is a כהן ששמש בטומאה liable for מיתה בידי שמים? 

1 Answer: he is not; else why would the פרחי כהונה kill him?  

(a) Counter: if he isn’t חייב מב"ש, how can they kill him?  

(i) Block: previous משנה of someone who violated איסור מלקות twice is taken to כפה 

1. Defense: as we explained (according to ר"ש בן לקיש), that’s only in a case of מחוןייבי כרת שלקו 

(ii) Block: in our משנה –stealing כלי שרת, although not actionable, is liable for קנאין 

1. Defense: as per allusion in v. 2 

(iii) Block: in our משנה – cursing through a wizard 

1. Defense: as per רב יוסף’s explanation – looks as if he is 'מברך את ה 

(iv) Block: בועל ארמית 

1. Defense: as per רב’s interpretation of v. 3 

2 Challenge: ruling that there is no liability for עבודת חוץ or מחוסר כפורים ,טומאה ,זרות or רחוץ ידים ורגלים for:  

(a) עבודות relating to מנחה: pouring oil, mixing it, making breads, salting, elevating, bringing to מזבח, setting 

up שלחן, collecting מנחה in the קמיצה 

(b) Other עבודות: cleaning out נרות המנורה, receiving דם in the כלי 

(i) Implication: burning קרבן does carry full liability (מיתה בידי שמים) for these five deficiencies 

(ii) Rejection: perhaps its just a ולא  

1. Challenge: could זרות just be a לאו? V. 14 militates against that  

2. Answer: each is inferred/applied in its own way:  

a. אזהרה :טומאה ;מיתה בידי שמים :זרות alone 

3. Challenge: יוצק ובולל are read (v. 15) as a לאו (contra the ברייתא)  

a. Answer: that is דרבנן, they used v. 15 as an אסמכתא 

4. Challenge; יתאברי  ruling that   מב"ש -טמא ששמש  ר"ש of תיובתא – !


