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23.9.8 

83a (גופא)  84a (סיום הפרק) 

 

  טו, כב ויקראה': לַ  ָיִרימּו ֲאֶׁשר ֵאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָקְדֵׁשי ֶאת ְיַחְּללּו ְו�א . 1

  ט, כב ויקרא :ְמַקְּדָׁשם ה' ֲאִני לֻהּוְיַחּלְ  ִּכי בוֹ  ּוֵמתּו ֵחְטא ָעָליו ִיְׂשאּו ְו�א ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ְוָׁשְמרּו . 2

 :ח יט ויקרא :ֵמַעֶּמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ִחֵּלל ה' ֹקֶדׁש ֶאת ִּכי ִיָּׂשא ֲעֹונוֹ  ְוֹאְכָליו . 3

  י, כב ויקרא :ֹקֶדׁש ֹיאַכל �א ְוָׂשִכיר ֹּכֵהן ּתֹוַׁשב ֹקֶדׁש ֹיאַכל �א ָזר ְוָכל . 4

  ז, יח במדבר: יּוָמת בַהָּקרֵ  ְוַהָּזר םְּכֻהַּנְתכֶ  ֶאת ֵּתןאֶ  ַמָּתָנה ֲעֹבַדת ַוֲעַבְדֶּתם ַלָּפֹרֶכת ּוְלִמֵּבית ַהִּמְזֵּבחַ  ְּדַבר ְלָכל ְּכֻהַּנְתֶכם ֶאת ִּתְׁשְמרּו �ִאְּת  ּוָבֶני� ְוַאָּתה . 5

  ב, כב ויקרא :ה' ֲאִני ילִ  ַמְקִּדִׁשים ֵהם ֲאֶׁשר ָקְדִׁשי ֵׁשם ֶאת ְיַחְּללּו �אוְ  ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ִמָּקְדֵׁשי ְוִיָּנְזרּו ָּבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר . 6

  ו, כא אויקר :ֹקֶדׁש ְוָהיּו ַמְקִריִבם ֵהם ֱא�ֵהיֶהם ֶלֶחם ה' ִאֵּׁשי ֶאת ִּכי ֱא�ֵהיֶהם ֵׁשם ְיַחְּללּו ְו�א ֵלא�ֵהיֶהם ִיְהיּו ְקֹדִׁשים . 7

  ט, טכ שמות :ָּבָניו ְוַיד ַאֲהֹרן ַיד ּוִמֵּלאתָ  עֹוָלם ְלֻחַּקת ְּכֻהָּנה ָלֶהם ְוָהְיָתה ִמְגָּבֹעת ָלֶהם ְוָחַבְׁשּתָ  ּוָבָניו ֲהֹרןַא ַאְבֵנט ֹאָתם ְוָחַגְרּתָ  . 8

  ח ,יב ויקרא :ְוָטֵהָרה ֵהןַהּכֹ  ָעֶליהָ  ִכֶּפרוְ  ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה ֶאָחד יֹוָנה ְּבֵני ְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ְׁשֵּתי ְוָלְקָחה ֶׂשה ֵּדי ָיָדּה ִתְמָצא �א ְוִאם . 9

  כ, ל שמות :ה'לַ  ִאֶּׁשה ְלַהְקִטיר ְלָׁשֵרת ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְבִגְׁשָּתם אוֹ  ָיֻמתּו ְו�א ַמִים ִיְרֲחצּו מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ְּבֹבָאם . 10

  ט, י ויקרא :ְלֹדֹרֵתיֶכם עֹוָלם ֻחַּקת ָתֻמתּו ְו�א מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ְּבֹבֲאֶכם ִאָּת� ּוָבֶני� ַאָּתה ֵּתְׁשְּת  ַאל ְוֵׁשָכר ַיִין . 11

  אכ-כ, דמ יחזקאל :ַהְּפִניִמית רֶהָחצֵ  ֶאל ְּבבֹוָאם ֹּכֵהן ָּכל ִיְׁשּתּו �א ְוַיִין :ָראֵׁשיֶהם ֶאת ִיְכְסמּו ָּכסֹום חּוְיַׁשּלֵ  �א ּוֶפַרע ְיַגֵּלחּו �א ְוֹראָׁשם . 12

  ט, מד יחזקאל :ֵאלִיְׂשרָ  ְּבֵני ְּבתֹו� ֲאֶׁשר ֵנָכר ֶּבן ְלָכל ִמְקָּדִׁשי ֶאל ָיבֹוא �א ָּבָׂשר ְוֶעֶרל ֵלב ֶעֶרל ֵנָכר ֶּבן לּכָ  ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה . 13

  יב, כא ראויק :ה' ֲאִני ָעָליו ֱא�ָהיו ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ֵנֶזר ִּכי ֱא�ָהיו ִמְקַּדׁש ֵאת ְיַחֵּלל ְו�א ֵיֵצא �א ַהִּמְקָּדׁש ּוִמן . 14

  ה, יח דברים: ַהָּיִמים ָּכל ּוָבָניו הּוא ה' ְּבֵׁשם ְלָׁשֵרת ַלֲעֹמד ְׁשָבֶטי� ִמָּכל ֱא�ֶהי� ה' ָּבַחר בוֹ  ִּכי . 15

  כג, כא יקראו :ָׁשםְמַקּדְ  ה' ֲאִני ִּכי ִמְקָּדַׁשי ֶאת ְיַחֵּלל ְו�א ּבוֹ  מּום ִּכי ִיַּגׁש �א ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאל ָיֹבא �א ַהָּפֹרֶכת ֶאל ַא� . 16

  כח, יז במדבר :ִלְגֹועַ  ַּתְמנּו ַהִאם ָימּות ה' ִמְׁשַּכן ֶאל ַהָּקֵרב ַהָּקֵרב ֹּכל . 17

  ו, יג דברים :ִמִּקְרֶּב� ָהָרע ּוִבַעְרּתָ  ... יּוָמת ַההּוא ַהֲחלֹום ֹחֵלם אוֹ  ַההּוא ְוַהָּנִביא . 18

 

I ברייתא listing all those who are liable for ה בידי שמיםמית  and some who are only באזהרה and two disputed violations 

a מיתה בידי שמים 

i Anyone who ate טבל – v. 1, which implies טבל as per ירימו – not yet separated, via v. 2 (כהן טמא שאכל תרומה טהורה)  

1 Question: why not infer from v. 3 (נותר) – כרת 

(a) Answer1: eating טבל is more similar in character to כהן טמא שאכל תרומה טהורה 

(b) Answer2: use of plural (יחללוהו: יחללו) as opposed to singular (חלל)  

ii A כהן טמא that ate תרומה  - as per v. 2 – note; limited to תרומה טהורה, as opposed to תרומה טמאה, already מחולל 

iii זר that ate תרומה – as per juxtaposition of vv. 2, 4 

1 Note: רב disagrees, giving מלקות, as אני ה' מקדשם interrupts juxtaposition 

iv זר that performed עבודה – v. 5 

v טמא that performed עבודה – per v. 6, via חילול::חילול from v. 2 (not v. 3, as use of plural in v. 6 ties to v. 2)  

vi  טבו"י  that that performed עבודה – v. 7, cannot be about טמא ששמש (v. 6), must be טבו"י 

vii A מחוסר בגדים that performed עבודה – v. 8 w/o בגדי כהונה, they are like זרים – v. 5 applies 

viii A מחוסר כפורים that performed עבודה from v. 9, implying that before bringing קן יולדת, she is כטמא – v. 6 etc. apply 

ix  A כהן who performed עבודה without washing hands and feet (שלא רחוץ ידים ורגלים)  - as per v. 10 

x A כהן who performed עבודה while drunk on wine – as per v. 11 

xi A כהן who performed עבודה as פרוע ראש (over a month since haircut) – as per vv. 11-12 

b Only אזהרה 

i ערל who performed עבודה – per v. 13 

ii אונן who performed עבודה – by inference from v. 14; since only learned from inference, cannot be used for גז"ש 

iii כהן who performed עבודה while seated (יושב) – as per v. 15 

c Disputes רבי/חכמים 

i בעל מום who performed עבודה  

 as per v. 16, via v. 5, via v. 2 מיתה בידי שמים – רבי 1

 בעל מום in v. 2 excludes בו ;אזהרה only – חכמים 2

ii Deliberate מזיד 

 from v. 2 חטא::חטא via ;מיתה בידי שמים – רבי 1

ילהמע in v. 2 excludes בו ;אזהרה only – חכמים 2  

II Analysis of end of 'משנה ז: dispute ר"ע/חכמים whether זר that did עבודה is (ר"ע) חייב חנק or (חכמים) מיתה בידי שמים  

a ר' ישמעאל :ברייתא compares v. 17  with v. 5  מיתה בידי שמים 

i ר"ע: compares vv. 17-18, just as נביא לע"ז gets סקילה, so does זר ששמש 

ii נריב" : makes same comparison חנק 

1 Point of difference: whether נביא לע"ז gets (רבנן) סקילה or (ר"ש) חנק; our משנה is ר"ש per רבנן – ברייתא ;ר"ע per ר"ע 


