סנהדרין נו
ויקרא פרק כד
יִשׂ ְר ֵאלִ ית וְ הוּא בֶּ ן ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ְבּתוֹ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יִּ נָּצוּ בַּ ַמּחֲ נֶה בֶּ ן ַהיִּ ְשׂ ְר ֵאלִית וְ ִאישׁ
)י( וַ יֵּצֵ א בֶּ ן ִא ָשּׁה ְ
יְקלֵּ ל וַ יּ ִָביאוּ אֹתוֹ ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ְשׁ ִמית בַּ ת
יִּשׂ ְר ֵאלִית ֶאת ַה ֵשּׁם וַ ַ
יִּשׂ ְר ֵאלִי) :יא( וַ יִּ קֹּב בֶּ ן ָה ִא ָשּׁה ַה ְ
ַה ְ
לְמ ֵטּה ָדן) :יב( וַ יַּנִּיחֻ הוּ בַּ ִמּ ְשׁ ָמר לִ פְ רֹשׁ לָ ֶהם עַ ל פִּ י ה’:
ִדּ ְב ִרי ַ
יהם
לַמּחֲ נֶה וְ ָס ְמכוּ כָ ל ַהשּׁ ְֹמעִ ים ֶאת יְ ֵד ֶ
וַיְדבֵּ ר ה’ ֶאל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר) :יד( הוֹצֵ א ֶאת ַה ְמ ַקלֵּ ל ֶאל ִמחוּץ ַ
)יג( ַ
עַ ל ר ֹאשׁוֹ וְ ָרגְ מוּ אֹתוֹ כָּ ל ָהעֵ ָדה:
יִשׂ ָר ֵאל ְתּ ַדבֵּ ר לֵ אמֹר ִאישׁ ִאישׁ כִּ י יְ ַקלֵּל אֱ ָהיו וְ נ ָָשׂא ֶח ְטאוֹ:
)טו( וְ ֶאל ְבּנֵי ְ
יוּמת:
כָּאזְ ָרח ְבּנ ְָקבוֹ ֵשׁם ָ
יוּמת ָרגוֹם ְיִרגְּ מוּ בוֹ כָּל ָהעֵ ָדה כַּ גֵּר ֶ
)טז( וְ נ ֵֹקב ֵשׁם ה’ מוֹת ָ
יוּמת:
)יז( וְ ִאישׁ כִּ י יַכֶּ ה כָּל נֶפֶשׁ ָא ָדם מוֹת ָ
לְּמנָּה נֶפֶשׁ ַתּ ַחת נָפֶ שׁ:
יְשׁ ֶ
וּמכֵּ ה נֶפֶשׁ ְבּ ֵה ָמה ַ
)יח( ַ
)יט( וְ ִאישׁ כִּ י יִ ֵתּן מוּם בַּ ע ֲִמיתוֹ כַּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה כֵּ ן יֵעָ ֶשׂה לּוֹ:
)כ( ֶשׁבֶ ר ַתּ ַחת ֶשׁבֶ ר עַ יִ ן ַתּ ַחת עַ יִן ֵשׁן ַתּ ַחת ֵשׁן כַּאֲ ֶשׁר יִ ֵתּן מוּם בָּ ָא ָדם כֵּן יִ נּ ֶָתן בּוֹ:
יוּמת:
וּמכֵּה ָא ָדם ָ
לְּמנָּה ַ
וּמכֵּה ְב ֵה ָמה יְ ַשׁ ֶ
)כא( ַ
כָּאזְ ָרח יִ ְהיֶה כִּ י אֲ נִי ה’ אֱ ֵהיכֶ ם:
יִהיֶה לָכֶם כַּ גֵּר ֶ
)כב( ִמ ְשׁפַּט ֶא ָחד ְ
יִשׂ ָר ֵאל עָ שׂוּ
וּב ֵני ְ
יּוֹציאוּ ֶאת ַה ְמ ַקלֵּל ֶאל ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה וַ ְיִּרגְּ מוּ אֹתוֹ ָאבֶ ן ְ
יִשׂ ָר ֵאל וַ ִ
וַיְדבֵּ ר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי ְ
)כג( ַ
כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּה ה’ ֶאת מ ֶֹשׁה:
בראשית פרק ב פסוק טז
וַיְ צַ ו ה’ אֱ ִהים עַ ל ָה ָא ָדם לֵ אמֹר ִמכֹּל עֵ ץ ַהגָּן ָאכֹל תּ ֹאכֵ ל:
תנו רבנן:

רבי יצחק נפחא
רבי יצחק הולך
כשיטת ר' מאיר

דרשה 1

דרשה 2

איש איש  -לרבות את הנכרים,
שמוזהרין על ברכת השם כישראל

ה'  -זו ברכת השם!

לרבות את הכינויים

בשם המפורש

איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו,
מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר ונקב
שם ה' מות יומת ,לפי שנאמר ונקב שם
מות יומת  -יכול לא יהא חייב אלא על

שם המיוחד בלבד ,מניין לרבות כל
הכינויין? תלמוד לומר איש כי יקלל
אלהיו  -מכל מקום ,דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים :על שם המיוחד -
במיתה ,ועל הכינויין  -באזהרה
רבי יצחק נפחא טען שר' מאיר חולק על חכמים.
רבי מיישא טוען שחכמים מסכימים עם ר' מאיר.
כגר כאזרח – לפי חמכים

ר' מיישא
גר ואזרח הוא דבעינן בנקבו
שם ,אבל נכרי  -אפילו בכינוי.

כגר כאזרח – לפי ר' מאיר

גר ואזרח  -בסקילה ,אבל נכרי
 -בסייף

ר' יצחק נפחא
גר ואזרח  -הוא דבעינן שם
בשם ,אבל נכרי  -לא בעינן שם
בשם.

דברים פרק יח
)ט( כִּ י ַא ָתּה בָּ א ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשׁר ה’ אֱ ֶהי נ ֵֹתן לָ ל ֹא ִתלְ ַמד לַ עֲשׂוֹת כְּ תוֹ ֲעבֹת ַהגּוֹיִם ָה ֵהם:
כַשּׁף) :יא( וְ חֹבֵ ר ָחבֶ ר וְ שׁ ֵֹאל אוֹב
וּמ ֵ
וּמנ ֵַחשׁ ְ
וּבתּוֹ בָּ ֵאשׁ ק ֵֹסם ְק ָס ִמים ְמעוֹנֵן ְ
יִמּצֵ א ְב ַמע ֲִביר ְבּנוֹ ִ
)י( ל ֹא ָ
אוֹתם
מוֹרישׁ ָ
ִ
וּבגְ לַל ַהתּוֹעֵ בֹת ָה ֵאלֶּה ה’ אֱ ֶהי
יִדּעֹנִי וְ ד ֵֹרשׁ ֶאל ַה ֵמּ ִתים) :יב( כִּ י תוֹעֲבַ ת ה’ כָּל ע ֵֹשׂה ֵאלֶּה ִ
וְ ְ
אוֹתם ֶאל ְמעֹנְ נִים וְ ֶאל
יוֹרשׁ ָ
ִמפָּ נֶי ) :יג( ָתּ ִמים ִתּ ְהיֶה עִ ם ה’ אֱ ֶהי ) :יד( כִּ י ַהגּוֹיִם ָה ֵאלֶּה אֲ ֶשׁר ַא ָתּה ֵ
יִשׁ ָמעוּ וְ ַא ָתּה ל ֹא כֵן נ ַָתן לְ ה’ אֱ ֶהי ):טו( נ ִָביא ִמ ִקּ ְר ְבּ ֵמ ַא ֶחי כָּ מֹנִ י י ִָקים לְ ה’ אֱ ֶהי ֵאלָ יו
ק ְֹס ִמים ְ
ִתּ ְשׁ ָמעוּן:

