ברייתא מדף פג.

סנהדרין פד

ואלו שבמיתה :האוכל את הטבל ,וכהן טמא שאכל תרומה טהורה ,וזר שאכל את התרומה ,וזר ששימש,
וטמא ששימש ,וטבול יום ששימש ,ומחוסר בגדים ,ומחוסר כפרה ,ושלא רחץ ידים ורגלים ,ושתויי יין,
ופרועי ראש .אבל ערל ואונן ויושב  -אינן במיתה ,אלא באזהרה .בעל מום ,רבי אומר :במיתה ,וחכמים
אומרים :באזהרה .הזיד במעילה ,רבי אומר :במיתה ,וחכמים אומרים באזהרה.
ופרועי ראש

 -דכתיב )יחזקאל מ"ד|( ראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו וכתיב בתריה ויין לא ישתו

איתקש פרוע ראש לשתויי יין ,מה שתויי יין במיתה  -אף פרועי ראש במיתה.

אבל ערל ,אונן ,יושב  -באזהרה.
ערל מנלן? אמר רב חסדא :דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו ,עד שבא יחזקאל בן בוזי ולמדנו:
|)יחזקאל מ"ד( כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי )לשרתני(.
אונן מנלן? דכתיב )ויקרא כ"א( ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו ,הא אחר שלא יצא -
חילל.
קושי :אמר ליה רב אדא לרבא :ונילף חילול חילול מתרומה; מה להלן במיתה  -אף כאן במיתה!
תירוץ :מי כתיב ביה בגופיה? מכללא קאתי .הוי דבר הבא מן הכלל ,וכל דבר הבא מן הכלל -
אין דנין אותו בגזרה שוה.
יושב מנלן? אמר רבא אמר רב נחמן :אמר קרא )דברים י"ח( כי בו בחר ה' אלהיך מכל שבטיך
לעמד לשרת  -לעמידה בחרתיו ולא לישיבה.

בעל מום ,רבי אומר :במיתה ,וחכמים אומרים :באזהרה.

ְאל ַהמּ ְִזבּ ֵַח לֹא ִיגַּשׁ כִּי מוּם בּוֹ ְולֹא י ְַחלֵּל ֶאת
מאי טעמא דרבי? דכתיב |)ויקרא כ"א( אך אל הפרכת לא יבא ו ֶ
ִמ ְקָדּשַׁי כִּי ֲאנִ י ה' ְמ ַקדְּשָׁם ויליף חילול חילול מתרומה ,מה להלן במיתה  -אף כאן במיתה.
קושי - :ונילף חילול חילול מנותר ,מה להלן בכרת  -אף כאן בכרת!

תירוץ :מסתברא מתרומה הוה ליה למילף ,שכן:
מה דומה בבעל מום ותרומה מה דומה בבעל מום ונותר מה דומה בבעל מום וטמא ששימש
פסול הגוף
פסול הגוף
קודש
קודש
פנים
פנים
פיגול
פיגול
ונותר
ונותר

ורבנן :אמר קרא בו  -ולא בבעל מום.
ויקרא פרק כב
)ו( נֶפֶשׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע בּוֹ וְ ָט ְמ ָאה עַ ד ָהעָ ֶרב וְ ל ֹא י ֹאכַל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים כִּ י ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ בַּ ָמּיִם:
לַחמוֹ הוּא:
)ז( וּבָ א ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵהר וְ ַא ַחר י ֹאכַל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים כִּ י ְ
וּט ֵרפָ ה ל ֹא י ֹאכַל לְ ָט ְמ ָאה בָ הּ אֲ נִי ה':
)ח( נְבֵ לָה ְ
וּמתוּ בוֹ כִּ י יְ ַחלְּ לֻהוּ אֲ נִ י ה' ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
יִשׂאוּ עָ לָיו ֵח ְטא ֵ
)ט( וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי וְ ל ֹא ְ
הזיד במעילה ,רבי אומר :במיתה ,וחכמים אומרים :באזהרה .מאי טעמא דרבי? אמר רבי אבהו גמר חטא
חטא ,מתרומה ,מה להלן במיתה  -אף כאן במיתה.

ויקרא פרק ה
)טו( נֶפֶשׁ כִּ י ִת ְמעֹל ַמעַ ל ו ְָח ְט ָאה ִבּ ְשׁ ָגגָה ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ה’ וְ ֵה ִביא ֶאת אֲ ָשׁמוֹ לַ ה’ ַאיִ ל ָתּ ִמים ִמן ַהצּ ֹאן ְבּעֶ ְרכְּ
כֶּסף ְשׁ ָקלִים ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ לְ ָא ָשׁם:
ֶ
ויקרא פרק כב
וּמתוּ בוֹ כִּ י יְ ַחלְּ לֻהוּ אֲ נִ י ה’ ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
יִשׂאוּ עָ לָ יו ֵח ְטא ֵ
)ט( וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי וְ ל ֹא ְ
ורבנן אמרי :אמר קרא בו  -בו ולא במעילה.

משנתינו )דף פא (:זר ששמש במקדש ,רבי עקיבא אומר :בחנק ,וחכמים אומרים :בידי שמים
ברייתא

המיתה
הטעם

רבי ישמעאל
בידי שמים
נאמר כאן )במדבר י"ח(
והזר הקרב יומת ,ונאמר
להלן )במדבר י"ז  -קרח(
כל הקרב הקרב אל

בסיס
למחלוקת
בין ר'
ישמעאל
לר' עקיבא
בסיס
למחלוקת
בין ר'
עקיבא לר'
יוחנן בן
נורי –
מחלקות
בנביא
שהדיח

רבי עקיבא
סקילה
אמר כאן ,והזר הקרב
יומת ונאמר להלן )דברים
י"ג( והנביא ההוא או
חלם החלום ההוא יומת,
מה להלן בסקילה  -אף
כאן בסקילה

רבי יוחנן בן נורי
חנק
מנביא שהדיח  -מה להלן
בחנק  -אף כאן בחנק

משכן ה' ימות ,מה להלן
בידי שמים אף כאן בידי
שמים
ואין
מהדיוט,
הדיוט
דנין
דנין יומת מיומת ואין דנין
מנביא
הדיוט
דנין
יומת מימות
)תגובת ר' עקיבא לטיעון
זהורבי עקיבא :כיון
שהדיח  -אין לך הדיוט
גדול מזה(

נביא שהדיח  -בסקילה

רבי שמעון אומר :בחנק.

קושי על ר' עקיבא בברייתא :הא אנן תנן ,רבי עקיבא אומר :בחנק!
תירוץ :תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא ,מתניתין רבי שמעון ואליבא דרבי עקיבא ,ברייתא רבנן
ואליבא דרבי עקיבא.

