
  ונסנהדרין 
  

 ויקרא פרק כד 
ְׂשְרֵאִלית ְוִאיׁש (י) ַוֵּיֵצא ֶּבן ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנצּו ַּבַּמֲחֶנה ֶּבן ַהּיִ 

ָּיִביאּו ֹאתֹו ֶאל ֹמֶׁשה ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁש�ִמית ַּבת (יא) ַוִּיֹּקב ֶּבן ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית ֶאת ַהֵּׁשם ַוְיַקֵּלל וַ  ַהִּיְׂשְרֵאִלי:
 : ’הְפֹרׁש ָלֶהם ַעל ִּפי (יב) ַוַּיִּניֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר לִ  ִּדְבִרי ְלַמֵּטה ָדן:

ֹּׁשְמִעים ֶאת ְיֵדיֶהם (יד) הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָסְמכּו ָכל הַ  ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ’ה(יג) ַוְיַדֵּבר 
   ַעל רֹאׁשֹו ְוָרְגמּו ֹאתֹו ָּכל ָהֵעָדה:

 (טו) ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ְיַקֵּלל ֱא�ָהיו ְוָנָׂשא ֶחְטאֹו:
 ח ְּבָנְקבֹו ֵׁשם יּוָמת:מֹות יּוָמת ָרגֹום ִיְרְּגמּו בֹו ָּכל ָהֵעָדה ַּכֵּגר ָּכֶאְזָר  ’ה(טז) ְוֹנֵקב ֵׁשם 

 (יז) ְוִאיׁש ִּכי ַיֶּכה ָּכל ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת:
 (יח) ּוַמֵּכה ֶנֶפׁש ְּבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש:

 (יט) ְוִאיׁש ִּכי ִיֵּתן מּום ַּבֲעִמיתֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלֹו:
 (כ) ֶׁשֶבר ַּתַחת ֶׁשֶבר ַעִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מּום ָּבָאָדם ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו:

 (כא) ּוַמֵּכה ְבֵהָמה ְיַׁשְּלֶמָּנה ּוַמֵּכה ָאָדם יּוָמת:
  ֵהיֶכם:ֱא� ’ה(כב) ִמְׁשַּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ִיְהֶיה ִּכי ֲאִני 

י ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו כג) ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹוִציאּו ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַוִּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָאֶבן ּוְבנֵ (
  ֶאת ֹמֶׁשה:  ’הַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

  
 בראשית פרק ב פסוק טז 

  אֹמר ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ָאֹכל ּתֹאֵכל:ֱא�ִהים ַעל ָהָאָדם לֵ  ’הַוְיַצו 
  

  תנו רבנן: 
  2דרשה   1רשה ד  
לרבות את הנכרים,  - איש איש  

  שמוזהרין על ברכת השם כישראל
  !זו ברכת השם -ה' 

  בשם המפורש  לרבות את הכינויים  רבי יצחק נפחא
רבי יצחק הולך 

  ר' מאיר  שיטתכ
, איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו

נקב ו מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמר

ונקב שם  לפי שנאמר, שם ה' מות יומת

יכול לא יהא חייב אלא על  - מות יומת
שם המיוחד בלבד, מניין לרבות כל 

איש כי יקלל  הכינויין? תלמוד לומר

מכל מקום, דברי רבי מאיר.  - אלהיו
 -וחכמים אומרים: על שם המיוחד 

  באזהרה -במיתה, ועל הכינויין 

  

  
  רבי יצחק נפחא טען שר' מאיר חולק על חכמים. 
  רבי מיישא טוען שחכמים מסכימים עם ר' מאיר.

  
  ר' יצחק נפחא  ר' מיישא  

גר ואזרח הוא דבעינן בנקבו   חמכיםלפי  – כגר כאזרח
  אפילו בכינוי. -שם, אבל נכרי 

הוא דבעינן שם  -גר ואזרח 
לא בעינן שם  -בשם, אבל נכרי 

  בשם.
בסקילה, אבל נכרי  -גר ואזרח   ר' מאירלפי  – כגר כאזרח

  בסייף -
  

  
 דברים פרק יח 

 ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל� לֹא ִתְלַמד ַלֲעׂשֹות ְּכתֹוֲעֹבת ַהּגֹוִים ָהֵהם: ’ה(ט) ִּכי ַאָּתה ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
(יא) ְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב  (י) לֹא ִיָּמֵצא ְב� ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש ֹקֵסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכֵּׁשף:

ֱא�ֶהי� מֹוִריׁש אֹוָתם  ’הּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה  ’ה(יב) ִּכי תֹוֲעַבת  ְוִיְּדֹעִני ְוֹדֵרׁש ֶאל ַהֵּמִתים:
(יד) ִּכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ַאָּתה יֹוֵרׁש אֹוָתם ֶאל ְמֹעְנִנים ְוֶאל ֱא�ֶהי�:  ’ה(יג) ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם  :ִמָּפֶני�

ֱא�ֶהי� ֵאָליו  ’ה ֵמַאֶחי� ָּכֹמִני ָיִקים ְל� (טו) ָנִביא ִמִּקְרְּב�ֱא�ֶהי�: ’הֹקְסִמים ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה לֹא ֵכן ָנַתן ְל� 
  :ִּתְׁשָמעּון

  


