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99a (והאומר אין תורה מן השמים)   99b  (כאילו עשאה) 

 

 לא פסוק טו פרק במדבר: ָבּה ֲעֹוָנה ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ִּתָּכֵרת ִהָּכֵרת ֵהַפר ִמְצָותוֹ  ְוֶאת ָּבָזה ה' ְדַבר ִּכי .1

 ב פסוק כ פרק שמות: ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְל� ִיְהֶיה �א ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתי� ֲאֶׁשר ֱא�ֶהי� ה' ָאֹנִכי .2

 כו פסוק טז פרק משלי: ִּפיהּו ָעָליו ָאַכף ִּכי ּלוֹ  ָעְמָלה ָעֵמל ֶנֶפׁש .3

 ז פסוק ה פרק איוב: עּוף ַיְגִּביהּו ֶרֶׁשף ּוְבֵני יּוָּלד ְלָעָמל ָאָדם ִּכי .4

 ח פסוק א פרק הושעי: ַּתְׂשִּכיל ְוָאז ָרֶכ�ּדְ  ֶאת ַּתְצִליחַ  ָאז ִּכי ּבוֹ  ַהָּכתּוב ְּכָכל ַלֲעׂשֹות ִּתְׁשֹמר ְלַמַען ָוַלְיָלה יֹוָמם ּבוֹ  ְוָהִגיתָ  ִמִּפי� ַהֶּזה ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ָימּוׁש �א .5

 לב פסוק ו פרק משלי: ַיֲעֶׂשָּנה הּוא ַנְפׁשוֹ  ַמְׁשִחית ֵלב ֲחַסר ִאָּׁשה ֹנֵאף .6

 יח פסוק כב פרק משלי: ְׂשָפֶתי� ַעל ַיְחָּדו ִיֹּכנּו ְּבִבְטֶנ� ִתְׁשְמֵרם ִּכי ָנִעים ִּכי .7

 ל קפסו טו פרק במדבר: ַעָּמּה ִמֶּקֶרב ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ְמַגֵּדף הּוא ה' ֶאת ַהֵּגר ּוִמן ָהֶאְזָרח ִמן ָרָמה ְּבָיד ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוַהֶּנֶפׁש .8

 כב פסוק לו פרק בראשית: ִּתְמָנע לֹוָטן ַוֲאחֹות ְוֵהיָמם ֹחִרי לֹוָטן ְבֵני ַוִּיְהיּו .9

 יד סוקפ ל פרק בראשית: ְּבֵנ� ָדֵאיִמּדּו ִלי ָנא ְּתִני ֵלָאה ֶאל ָרֵחל ַוֹּתאֶמר ִאּמוֹ  ֵלָאה ֶאל ֹאָתם ַוָּיֵבא ַּבָּׂשֶדה דּוָדִאים ַוִּיְמָצא ִחִּטים ְקִציר ִּביֵמי ְראּוֵבן ַוֵּיֶל� .10

 כ פסוק נ פרק תהלים: ֹּדִפי ִּתֶּתן ִאְּמ� ְּבֶבן ְתַדֵּבר ְּבָאִחי� ֵּתֵׁשב .11

 יח פסוק ה פרק ישעיהו: ַחָּטָאה ָהֲעָגָלה ְוַכֲעבֹות ַהָּׁשְוא ְּבַחְבֵלי ֶהָעֹון ֹמְׁשֵכי הֹוי .12

 כט פסוק לו פרק בראשית: ֲעָנה ַאּלּוף ִצְבעֹון ַאּלּוף ׁשֹוָבל ַאּלּוף לֹוָטן ַאּלּוף ַהֹחִרי ַאּלּוֵפי ֵאֶּלה .13

 ה פסוק כז פרק ישעיהו: ִּלי ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ִלי ָׁשלֹום ַיֲעֶׂשה ְּבָמעּוִּזי ַיֲחֵזק אוֹ  .14

 טז פסוק נא פרק ישעיהו: ָאָּתה ַעִּמי ְלִצּיֹון ְוֵלאֹמר ָאֶרץ ְוִליֹסד ָׁשַמִים ִלְנֹטעַ  ִּכִּסיִתי� ָיִדי ּוְבֵצל ְּבִפי� ְּדָבַרי ָוָאִׂשים .15

 ה:יב בראשית: ְּכָנַען ַאְרָצה ּוַוָּיֹבא ְּכַנַען ַאְרָצה ֶכתָללֶ  ַוֵּיְצאּו ְבָחָרן ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ְוֶאת ָרָכׁשּו ֲאֶׁשר ְרכּוָׁשם ָּכל ְוֶאת ָאִחיו ֶּבן לֹוט ְוֶאת ִאְׁשּתוֹ  ָׂשַרי ֶאת ַאְבָרם ַוִּיַּקח .16

 ח פסוק כט פרק דברים: ַּתֲעׂשּון ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ַּתְׂשִּכילּו ְלַמַען ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ַהֹּזאת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .17

 ה פסוק יז פרק מותש: ְוָהָלְכּתָ  ְּבָיְד� ַקח ַהְיֹאר ֶאת ּבוֹ  ִהִּכיתָ  ֲאֶׁשר ּוַמְּט� ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ִאְּת� ְוַקח ָהָעם ִלְפֵני ֲעֹבר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .18

 

I Analysis of next “excluded” member in משנה – someone who states אין תורה מן השמים 

a ברייתא: interpretation of v. 1 

i כי דבר ה' בזה:  

1 Refers to someone who denies the Divinity of Torah OR 

2 Refers to an אפיקורוס (discussed below)  OR 

3 Refers to one who is מגלה פנים בתורה (discussed below)  

ii את מצותו הפר – this is one who violates ברית מילה ( ר"א המודעי’s “blacklist”) 

iii הכרת תכרת – in this world and עולם הבא 

b 2nd אין תורה מן השמים :ברייתא is extended to one who states that even one verse or even one דקדוק סופרים isn’t Divine 

c 3rd ברייתא interpreting כי דבר ה' בזה:  

i ר"מ: if he studies and doesn’t teach 

ii ר' נתן: if he disregards his learning 

iii ר נהוראי: if he has the opportunity to study and doesn’t take advantage of it  

iv ר' ישמעאל: the context is עבודה זרה 

1 Explanation: the 'דבר ה which he is disregarding is v. 2 

2 Tangent: statements of תנאים about importance of care in study  (vv. 3-7) 

d Tangent: v. 8 – application to מנשה and his attitude towards תורה שבכתב (vv. 9-13) 

e Tangent: value of study (v. 14-18) 


