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23.7.6 

55b ( ה'משנה  )  56b (כיש אומרים)  

  טז, כד ויקרא: יּוָמת ֵׁשם ְּבָנְקבוֹ  ָּכֶאְזָרח ַּכֵּגר ָהֵעָדה ָּכל בוֹ  ִיְרְּגמּו ָרגֹום יּוָמת מֹות ה' ֵׁשם ְוֹנֵקב . 1

  ח, כג במדבר: ה' ָזַעם �א ֶאְזֹעם ּוָמה ֵאל ַקֹּבה �א ֶאֹּקב ָמה . 2

  כז, כב שמות: ָתֹאר �א ְבַעְּמ� ְוָנִׂשיא ְתַקֵּלל �א ֱא�ִהים . 3

  י, יב ב"מל: ה' ֵבית ַהּמּוָבא ַהֶּכֶסף ָּכל ֶאת ףַהּסַ  ֹׁשְמֵרי ַהֹּכֲהִנים ָׁשָּמה ְוָנְתנּו ה' ֵּבית ִאיׁש ְּבבֹוא ִמָּיִמין ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאֶצל ֹאתוֹ  ַוִּיֵּתן ְּבַדְלּתוֹ  ֹחר ַוִּיֹּקב ֶאָחד ֲארֹון ַהֹּכֵהן ְיהֹוָיָדע ַוִּיַּקח . 4

 ד-ג, יב דברים :ֱא�ֵהיֶכם ה'לַ  ֵּכן ַתֲעׂשּון �א :ַההּוא ַהָּמקֹום ִמן ְׁשָמם ֶאת ְוִאַּבְדֶּתם ... ִמְזְּבֹחָתם ֶאת ְוִנַּתְצֶּתם . 5

  יז, א במדבר :ְּבֵׁשמֹות ִנְּקבּו ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ֵאת ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח . 6

  יג, ו דברים :ִּתָּׁשֵבעַ  ּוִבְׁשמוֹ  ַתֲעֹבד ְוֹאתוֹ  ִּתיָרא ֱא�ֶהי� ה' ֶאת . 7

  יא, כד יקראו :ָדן ְלַמֵּטה ִּדְבִרי ַּבת ְׁש�ִמית ִאּמוֹ  ְוֵׁשם ֹמֶׁשה ֶאל ֹאתוֹ  ַוָּיִביאּו ַוְיַקֵּלל ַהֵּׁשם ֶאת ַהִּיְׂשְרֵאִלית ָהִאָּׁשה ֶּבן ַוִּיֹּקב . 8

  יד, כד ויקרא :ָהֵעָדה ָּכל ֹאתוֹ  ְוָרְגמּו ֹראׁשוֹ  ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ַהֹּׁשְמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת הֹוֵצא . 9

 יז-טו, כד ויקרא :ֶחְטאוֹ  ְוָנָׂשא ֱא�ָהיו ְיַקֵּלל ִּכי ִאיׁש ִאיׁש ֵלאֹמר ְּתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוֶאל . 10

ל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ּוִבְגַלל ּכָ  ה'י תֹוֲעַבת ּכִ : ׁש ֶאל ַהֵּמִתיםְוֹחֵבר ָחֶבר ְוֹׁשֵאל אֹוב ְוִיְּדֹעִני ְוֹדרֵ  :ּוְמַכֵּׁשף ּוְמַנֵחׁש ְמעֹוֵנן ְקָסִמים ֹקֵסם ָּבֵאׁש ּוִבּתוֹ  ְּבנוֹ  ַמֲעִביר ְב� ִיָּמֵצא �א . 11
 יב-דברים יח:י: ֱא�ֶהי� מֹוִריׁש אֹוָתם ִמָּפֶני� ה'ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה 

  טז, ב בראשית :ֹּתאֵכל ָאֹכל ַהָּגן ֵעץ ִמֹּכל ֵלאֹמר ָהָאָדם ַעל ֱא�ִהים ה' ַוְיַצו . 12

  יט, יח תבראשי :ָעָליו ֶּברּדִ  ֲאֶׁשר ֵאת ַאְבָרָהם לעַ  ה' ָהִביא ְלַמַען ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות ה' ֶּדֶר� ְוָׁשְמרּו ַאֲחָריו ֵּביתוֹ  ְוֶאת ָּבָניו ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶׁשר ְלַמַען ְיַדְעִּתיו ִּכי . 13

  ב, כ שמות :ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְל� ִיְהֶיה �א ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתי� ֲאֶׁשר ֱא�ֶהי� ה' ָאֹנִכי . 14

  ו, ט בראשית :ָהָאָדם ֶאת ָעָׂשה ֱא�ִהים ְּבֶצֶלם ִּכי ִיָּׁשֵפ� ָּדמוֹ  ָּבָאָדם ָהָאָדם ַּדם ֹׁשֵפ� . 15

  א, ג רמיהוי :ה' ְנֻאם ֵאַלי ְוׁשֹוב ַרִּבים ֵרִעים ִניתזָ  ְוַאְּת  ַהִהיא ָהָאֶרץ ֶּתֱחַנף ָחנֹוף ֲהלֹוא עֹוד ֵאֶליהָ  ֲהָיׁשּוב ַאֵחר ְלִאיׁש ְוָהְיָתה ֵמִאּתוֹ  ְוָהְלָכה ִאְׁשּתוֹ  ֶאת ִאיׁש ְיַׁשַּלח ֵהן ֵלאֹמר . 16

  ז, כב שמות :ֵרֵעהּו ִּבְמֶלאֶכת ָידוֹ  ָׁשַלח �א ִאם ָהֱא�ִהים ֶאל ַהַּבִית ַּבַעל ְוִנְקַרב ַהַּגָּנב ִיָּמֵצא �א ִאם . 17

  ח, לב ותשמ :ִמְצָרִים ֶרץֵמאֶ  ֶהֱעלּו� ֲאֶׁשר ֵאלִיְׂשרָ  ֱא�ֶהי� ֵאֶּלה ַוֹּיאְמרּו לוֹ  ַוִּיְזְּבחּו לוֹ  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר� ִמן ַמֵהר ָסרּו . 18

  יא, ה הושע :ָצו ַאֲחֵרי ָהַל� הֹוִאיל ִּכי ִמְׁשָּפט ְרצּוץ ֶאְפַרִים ָעׁשּוק . 19

  כה, טו שמות :ִנָּסהּו ְוָׁשם ּוִמְׁשָּפט ֹחק לוֹ  ָׂשם ָׁשם ַהָּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהַּמִים ֶאל ַוַּיְׁשֵל� ֵעץ ה' ַוּיֹוֵרהּו ה' ֶאל ַוִּיְצַעק . 20

  יא, ה דברים :ֱא�ֶהי� ה' ִצְּו� ַּכֲאֶׁשר ְלַקְּדׁשוֹ  ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ָׁשמֹור . 21

  
I 'משנה ה: procedure for accepting testimony in case of מגדף and parameters of his liability 

a Only liable if he says the explicit Name 

b ר' יהושע בן קרחה: every day of the procedure, the witnesses use a nickname “יוסי” to describe what they heard 

i But: at גמ"ד, they excuse anyone who doesn’t need to be present, the “senior” עד tells what he heard explicitly, the 

  .simply confirm that that is what they heard עדים and the rest of the קריעה stand and tear דיינים

II Details of חיוב: only if he curses God with a Name 

a Source: v. 1 as per meaning in v. 2, the warning being in  v. 3 

b Challenge: perhaps it means “piercing” as per v. 4, the warning being from v. 5 

i Answer: needs to be שם בשם (as per v.1) 

1 Challenge; perhaps it means that he “pierced” 'שם ה twice 

(a) Answer: that is simply double-piercing 

2 Challenge: perhaps it is a case where he wrote 'שם ה on a dagger and pierced 'שם ה 

(a) Answer: in that case, the dagger pierces, not the שם 

c Challenge: perhaps it means to explicate 'שם ה (without a curse) as per v. 6, warning from v. 7 

i Answer1: must be שם בשם 

ii Answer2: even if so, it is an אזהרת עשה, for which there is no actionable liability 

iii Answer3: v. 8 describes the criminal as doing an action involving קללה 

1 Challenge: perhaps he has to do both 'נקיבה בשם ה and קללה 

2 Answer: v. 9 identifies him merely as המקלל, not הנוקב והמקלל 

III Prohibitions and parameters of בני נח in re מברך את השם 

a Source:  איש איש (v. 10) extends to בני נח 

b And: all capital crimes of בני נח are executed בסייף 

i Challenge: source from v. 12 

ii Answer: ר יצחק נפחא – extends to כינויים 

1 As per: ר"מ – v. 1 applies to 'שם ה, v. 10 extends to כינויים 

2 Dissent (חכמים): only killed for שם המפורש; other כינויים are a violation without consequences (אזהרה)  

iii Note: this is at odds with ר' מיאש, who holds that רבנן find liability for a בן נח with כינויים 

1 As per: כגר כאזרח (v. 1) – only גר ואזרח are פטור if they use כינויים, not בני נח 

) בן נח and (גר ואזרח) סקילה to distinguish between כגר כאזרח interprets ;ר"מ 2 ייףס )  

(a) Justification: we may have thought that their inclusion ties them to קמ"ל – סקילה 

 בני נח not ,שם בשם need גר ואזרח distinguishes that a גר כאזרח ,רבנן according to :ר' יצחק נפחא 3

(a) And: איש איש is just common rhetoric (דברה תורה כלשון בני אדם)  
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IV שבע מצוות בני נח 

a אבר מן החי ,גזל ,שפיכות דמים ,גילוי עריות ,ע"ז ,ברכת השם ,דינין 

i ר' חנניא בן גמליאל – also דם מן החי 

ii סירוס – ר' חידקא (neutering) 

iii ר"ש – sorcery 

 אזהרה all divinations etc. mentioned in vv. 10 and there is no punishment without :ר' יוסי 1

iv ר"א – they are also forbidden to engage in כלאים – but only cross-breeding animals and grafting trees 

b Sources (  v. 11 :(ר' יוחנן◌ׁ

i ויצו: is דינין, as per v. 12 

ii 'ה: is 'ברכת ה as per v. 1 

iii אלהים: is ע"ז as per v. 13 

iv האדם על : is שפיכות דמים as per v. 14 

v לאמר: is גילוי עריות, alluded to in v. 15 

vi מכל עץ הגן: is גזל 

vii אכול תאכל: and not אבר מן החי 

1 Alternative (ר' יצחק):  

(a) ויצו: is ע"ז as per v. 17 or v. 18 

(i) Split the difference:  

1. v. 17 will lead to liability even if he makes it but doesn’t worship 

2. v. 18 – only if he worships 

a. Challenge: if a non-Jew makes, but doesn’t worship, all agree that he isn’t culpable 

i. As per: ruling that ב"נ are only banned from those things that ישראל are killed for 

ii. Implication: making ע"ז w/o worship 

iii. Correction: refers to other forms of worship (non-השתחוואה etc.) that aren’t דרכם 

(b) אלהים: is דינים as per v. 16 

c Challenge: בני נח weren’t commanded re: דינים, as per ברייתא: there were 10 מצוות that בנ"י were commanded at מרה 

i Including: the  7 which were given to בני נח and three additional מצוות: (as per v. 19): שבת & כיבוד אב ואם(v20) & דינים 

1 Answer1 (ר"נ): refers to stricter requirements of עדה, עדים והתראה 

(a) Challenge: if so, why does it say that they “added דינים”?  

2 Answer2 (רבא): refers to דיני קנסות 

(a) Challenge: still, the phrase והוסיפו עליהן דינין implies all of דינים 

3 Answer3 (ר' אחא בר יעקב): to set up בתי דין in every district and city 

(a) Challenge: they were commanded to do that as well, as per ברייתא 

4 Answer4 (רבא): that ברייתא (about מרה) follows תנא דבי מנשה: 

(a) תנא דבי מנשה: substitutes סירוס וכלאים for דינים and ברכת השם (ס"ך for ד"ך)  

d Alternate narrarative:  

i אדם הראשון :רבי יהודה (v. 11) was only commanded regarding ע"ז 

שםברכת ה he was also commanded regarding :ר' יהודה בן בתירה 1  

2 Some say: also on דינים  

(a) Note: ברייתא that reads God’s command to אלהים“ אדם” as meaning: 

(i) I am God: do not worship others 

(ii) I am God: do not curse Me 

(iii) I am God: only fear me (implying דינים) – follows יש אומרים above


