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Emor 5726 “The Blasphemer” 

  

  כד פרק ויקרא

ה וַיֵּצֵּא  ( י) ָּׁ֣ ן־ִאש  ית בֶּ ִלִ֔ אֵּ רְׂ יׁש וְׂהּוא   יִשְׂ ן־ִאָּׁ֣ י בֶּ ִרִ֔ ֖תֹוְך ִמצְׂ ָּׁ֣י בְׂ נֵּ ל בְׂ ֵ֑ אֵּ ר  ה וַיִנ צּו   יִשְׂ ן ַבַַּֽמֲחנִֶּ֔ ית בֶֶּּ֚ ִלִ֔ אֵּ רְׂ יׁש ַהיִשְׂ  וְִׂא֖

י ִלַּֽ אֵּ רְׂ  :ַהיִשְׂ

ֹּב( יא) יִק ה וַַ֠ ִַּֽאש ָּׁ֨ ן־ה  ית בֶּ ִלִ֤ אֵּ רְׂ ם   ַהיִשְׂ ת־ַהשֵּ ל אֶּ ְַׂקלִֵּ֔ יאּו וַי ֹּ֖תֹו וַי ִבִ֥ ה א ֵ֑ ֹּׁשֶּ ל־מ ם אֶּ ִ֥ ֹו וְׁׂשֵּ ית ִאמּ֛ ֹלִמִ֥ י ַבת־ ׁשְׂ ִר֖  ִדבְׂ

ן ַּֽ ה־ד  ַמטֵּ  :לְׂ

הּו( יב) ר וַיַנִיח ֖ ֵ֑ מ  ׁש ַבִמׁשְׂ ִֹּ֥ ר ם ִלפְׂ ֖ הֶּ י ל  ַּֽק ַעל־ִפִ֥ ֹּו   פ: יְׂק

ר( יג) ִ֥ ְַׂדבֵּ ק וַי ֹּו ֖ ה יְׂק ִ֥ ֹּׁשֶּ ל־מ ר אֶּ ַֹּּֽ אמ  :לֵּ

א( יד) ָּׁ֣ ל הֹוצֵּ ַקלֵֵּּ֗ ת־ַהַּֽמְׂ ל־ִמחּוץ   אֶּ ה אֶּ ַמֲחנִֶּ֔ ֧כּו ַלַּֽ מְׂ ים וְׂס  ִעּ֛ ֹּמְׂ ַּֽל־ַהש ם כ  ֖ יהֶּ ת־יְׂדֵּ ֹו אֶּ ֹּאׁשֵ֑ ּו ַעל־ר גְׂמִ֥ ֹּ֖תֹו וְׂר  ַּֽה א ד  עֵּ  :כ ל־ה 

ִ֥י( טו) נֵּ ל־בְׂ ל וְׂאֶּ ֖ אֵּ ר  ר יִשְׂ ָּׁ֣ ַדבֵּ ר תְׂ ֵֹּ֑ אמ יׁש לֵּ יׁש ִאִ֥ ל ִאּ֛ ִ֥ א יוקֱאֹל ִכַּֽי־יְַׂקלֵּ ִ֥ ֹו וְׂנ ש  אַּֽ טְׂ  :חֶּ

ב( טז) ִ֤ ֹּקֵּ ֹּו ק   וְׂנ ם־יְׂק ֹות ׁשֵּ ת מָּׁ֣ ֹום יּומ ִ֔ גִ֥ גְׂמּו־֖בֹו ר  ה יִרְׂ ֵ֑ ד  עֵּ ח ַכגֵּר   כ ל־ה  זְׂר ִ֔ ַּֽאֶּ ם כ  ֖ בֹו־ׁשֵּ נ קְׂ ַּֽת בְׂ  :יּומ 

יׁש( יז) י וְִׂאִ֕ ה ִכִ֥ ֖ ׁש יַכֶּ ָּׁ֣פֶּ ם כ ל־נֶּ ֵ֑ ַּֽת ֖מֹות ָאד   :יּומ 

ה( יח) ִ֥ ה ּוַמכֵּ ֖ מ  הֵּ ׁש־בְׂ ַּֽפֶּ נ ה נֶּ ֵ֑ מֶּ ׁש יְַׁׂשלְׂ פֶּ ֖ ַחת נֶּ ׁש ַתִ֥ ַּֽפֶּ  :נ 

יׁש( יט) ן וְִׂאִ֕ ִ֥ ֹו ֖מּום ִכַּֽי־יִתֵּ ר ַבֲעִמיתֵ֑ ָּׁ֣ ה ַכֲאׁשֶּ ש ִ֔ ן ע  ֖ ה כֵּ שֶּ ִ֥ ֹו יֵּע   :לַּֽ

ר( כ) בֶּ ַחת ׁשֶֶּּ֚ ר ַתָּׁ֣ בֶּ יִן ׁשִֶּ֔ ַחת ַעֶּ֚ יִן ַתָּׁ֣ ן ַעִ֔ ֖ ַחת ׁשֵּ ן ַתָּׁ֣ ֵ֑ ר ׁשֵּ ן ַכֲאׁשֶָּּׁ֨ ִ֥ ם מּום   יִתֵּ ַָּֽאד ִ֔ ן ב  ֖ ן כֵּ ִ֥תֶּ ֹו יִנ   :בַּֽ

ה( כא) ִ֥ ה ּוַמכֵּ ֖ מ  הֵּ נ ה בְׂ ֵ֑ מֶּ הּומַ  יְַׁׂשלְׂ ִ֥ ם כֵּ ֖ ַּֽת ָאד   :יּומ 

ט( כב) ַפִ֤ ד   ִמׁשְׂ ח  יֶָּּׁ֣ה אֶּ ם יִהְׂ כִֶּ֔ ר ל  ִ֥ ח ַכגֵּ ֖ זְׂר  ה כ אֶּ יֵֶּ֑ י יִהְׂ ק ֲאִנִ֥י ִכּ֛ ֹּו ֖ ַּֽםקֱאֹל יְׂק  :יכֶּ

ר( כג) ָּׁ֣ ְַׂדבֵּ ה   וַי ֹּׁשֶּ י מ ָּׁ֣ נֵּ ל־בְׂ ל   אֶּ אֵּ ר  יאּו יִשְׂ ל וַיֹוִצָּׁ֣ ַקלֵֵּּ֗ ת־ַהַּֽמְׂ ל־ִמחּוץ   אֶּ ה אֶּ ַמֲחנִֶּ֔ ּו ַלַּֽ גְׂמִ֥ ֹּ֖תֹו וַיִרְׂ ן א בֶּ ֵ֑ ַּֽי־ א  נֵּ ל ּובְׂ ָּׁ֣ אֵּ ר  ּו יִשְׂ שִ֔  ע 

ר ּ֛ ִ֥ה ַכֲַּֽאׁשֶּ ק ִצּו  ֹּו ֖ ה יְׂק ַּֽ ֹּׁשֶּ ת־מ  פ: אֶּ

Alef. 
1.  Sefer HaChinuch--Man has abused the unique quality which separates him from 

other creatures, I.e., speech. By using his speech for a purpose that is so utterly 
antithetical to the idea of God's Creation, i.e., blasphemy, the individual is deserving 
of a severe punishment. 

     Rav Kook--while God is unaffected by anything that a human being might say, the 
punishment meted out to the blasphemer is in light of what he might be capable of 
in the future. (Similar to what is said about the Ben sorer u'moreh )נידון על שם סופו 

2.  II Melachim  18:28-35 
 Then Rab-shakeh stood, and cried with a loud voice in the Jews' language, and spoke, 

saying: 'Hear ye the word of the great king, the king of Assyria. Thus saith the king: 
Let not Hezekiah beguile you; for he will not be able to deliver you out of his hand; 
neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying: The LORD will surely deliver 
us, and this city shall not be given into the hand of the king of Assyria. Hearken not to 
Hezekiah; for thus saith the king of Assyria: Make your peace with me, and come out 
to me; and eat ye every one of his vine, and every one of his fig-tree, and drink ye 
every one the waters of his own cistern; until I come and take you away to a land like 
your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of 
olive-trees and of honey, that ye may live, and not die; and hearken not unto 
Hezekiah, when he persuadeth you, saying: The LORD will deliver us. Hath any of the 
gods of the nations ever delivered his land out of the hand of the king of Assyria? 
Where are the gods of Hamath, and of Arpad? where are the gods of Sepharvaim, of 
Hena, and Ivvah? have they delivered Samaria out of my hand? Who are they among 
all the gods of the countries, that have delivered their country out of my hand, that 
the LORD should deliver Jerusalem out of my hand?'   

Beit.  
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1.  The common question is the appearance of the story of the Mekallel appears to be a 
non-sequitur. The Parashiot in Vayikra appear to be devoted primarily to stating laws 
rather than describing historical anecdotes. 

2.  The Beiur contends that if there is an appropriate place for the story of the Mekallel, 
it would be after the law concerning the prohibition against cursing parents (VaYikra 
20:9). Yet because blasphemy is in fact not truly comparable to this other prohibition, 
but rather much worse, as indicated by the fact that there is no prior warning or 
threat of punishment with regard to blasphemy since it is so obviously prohibited, it 
is set apart by means of a story, requiring Moshe to inquire of HaShem what ought to 
be done to the transgressor. 

Gimel. 
1.  The problem with these two verses is to distinguish between the two verbs, 

"Yekallel" and "Nokeiv". There appear to be two separate punishments, "Noseh 
Avono" and "Mot Yumat". 

2.  RashI--the Vav indicates two contexts for the sin: with and without prior warning 
from witnesses. Only in the former case can there be punishment meted out by the 
this-worldly Beit Din. Otherwise, the case is considered to be Bidai Shamayim. 
Ibn Ezra—The first case is talking about cursing a powerful human being, as in 
Shemot 22:27. The term Elokim appearing in v. 15 could be Chol and not only 
Kodehs. Only when there is no question that the individual intended to literally 
blaspheme by invoking a Holy Name that cannot apply to anyone but HaShem, as 
implied in v. 16, will the more severe punishment be meted out.  
Zohar—V. 15 is referring to the cursing of some other deity which might lead to a 
response by those believing in these other gods to blaspheme the Jewish God. 
However, v. 16 describes blasphemy directed at the Jewish God, resulting in being 
cut off from both this world as well as the next.  

3.   

 
 פרשת אמור
 שנת תשי"ב

 פרשת המקלל
טז -ויקרא פרק כד, פסוקים י   

 !שם 5העוסק כולו באותם הפסוקים, בייחוד עיין בשאלה  אמור תש"ג ם גיליוןשים לב: לענין זה עיין ג

 

 עוון המקלל והנוקב  .ה

 
 ט"ז-ט"ו

" ֹלָהיו ְוָנָשא ֶחְטאו  -ִאיׁש ִאיׁש ִכי ְיַקלֵּל א    

ם ה' ב ׁשֵּ מו ת יּוָמת ְונ קֵּ " 
 :"על המצוות המיוחדות" ,ידידיה האלכסנדרוני

אבל במידה שהעניק זכויות שוות וחובות שוות לגרים אשר בזו להבל שהגיע אליהם בירושה 
עבודה זרה(, הוא אוסר עליהם להשתמש בחירופים ובלשון  –מאבותיהם ואבי אבותיהם )"הבל וריק" 

 –בלתי מרוסנת לגדף את אלה, שאחרים חושבים אותם לאלים. כדי שגם הללו )"האחרים"( לא יבטאו 
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"הנמצא אשר הוא נמצא"  –ביתר דיוק  (  שהוא הווה באמת מה שאסור, כנגד זה –רוגז מתוך 
 .)[]באמת

המציא לי את המקום הזה הרב א' שמשון רוזנטל, שהוא שתרגמו בטובו בשבילי מן המקור והוא שהסבירו )
 .(לי

 :(אמור) זהר ק"ו ע"ב

"ונשא חטאו"  –קלל( ומבזה לון מן דלייט )שמ… יו" אף על גב דפולחנא נוכרא הואקכי יקלל אלו"
בעלמא דאתי ) = בעולם  –בעלמא דין, "יומת"  –מות … אבל "נוקב שם ה' מות יומת" … ודאי 
 .(הבא

 :אמור ,עקדת יצחק

והטעם כי איש איש מכל אישי המין מאיזה עם או תערובת שיהיה אשר יקלל אלוהיו, מפורסם הוא 
 "…רגום ירגמו –שישא חטאו, כי עוון פלילי הוא לפי דתו, לכן נוקב שם ה' הגדול והנורא "מות יומת 

 :(61-מחכמי איטליה במאה ה) ,משה חפץ לרבנו ספר מלאכת מחשבת

שם ה' יתברך. והנראה מן הפשט שמקלל יותר מנוקב, אשר איננו כי אם בא ללמד גודל עונש המקלל 
מפרש, והיא העזת פנים וקלות ראש כלפי מעלה לפרש ולבאר שמו יתברך. אמנם המקלל הוא אויב לו 
ושונא את מי שאמר והיה העולם; לכן כתב בזה, שלא נחשוב שאלוהים חיים ומלך עולם הוא לדמיון 

ורנו צורם וביותר ראוי להזהר בשמו הגדול. קל מנשוא ובנקל הוא נשוי פשע אלוהי הגויים, כי לא כצ
כסוי חטאה )המליצה שאולה מתהלים ל"ב א' ועיין רש"י שם(, כי אזנים להם )= לאלים שלו( ולא 

ישמעו. אולם לא כן ה' יתברך, כי לא לבד לקללו, חס וחלילה, שאין תרופה למכתו, אלא אף הנוקב שם 
 .חייב מיתה -אלא במיעוט יראה וכבוד שלא חטא  –ה' 

 
 

 
 פרשת אמור
 שנת תש"ג

 פרשת המקלל
כג -ויקרא פרק כד, פסוקים י   

 

 למיקומה של פרשת מכה נפש  .ה

 
     כ"ב-פסוקים י"ז

ָמה ְיַׁשְלֶמָנה ֶנֶפׁש ַתַחת ָנֶפׁש. ְוִאיׁש ִכי" ה ֶנֶפׁש ְבהֵּ ן מּום ַבֲעִמיתו  ַכֲאֶׁשר ָעָשה  ְוִאיׁש ִכי ַיֶכה ָכל ֶנֶפׁש ָאָדם מו ת יּוָמת. ּוַמכֵּ ִיתֵּ
ן. ַכֲאֶׁשר  ן ַתַחת ׁשֵּ . ֶׁשֶבר ַתַחת ֶׁשֶבר ַעִין ַתַחת ַעִין ׁשֵּ ָעֶשה לו  ן יֵּ ה כֵּ ָמה ְיַׁשְלֶמָנה ּוַמכֵּ ה ְבהֵּ . ּוַמכֵּ ן ִיָנֶתן בו  ן מּום ָבָאָדם כֵּ ִיתֵּ
ר ָכֶאְזָרח ִיְהֶיה ִכי ֲאִני יֶכם-ה' א   ָאָדם יּוָמת. ִמְׁשַפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַכגֵּ  "ֹלהֵּ

 ?למה נסמכה פרשה זו לפרשה הקודמת 
 

 .לפי ראב"ע, ספורנו ובאור
 

 :פסוק ט"ז, ראב"ע

ד"ה כל העדה: ...ויתכן שהכו אלה הנצים זה את זה על כן נכתבה זאת הפרשה וכבר הזכירה רק הוסיף 
 .כגר כאזרח יהיה והחל כי יכה כל נפש אדם בזדון ולא במלחמה מגר או אזרח

 :פסוק י"ז, ספורנו

התקצף וקלל במלכו ד"ה ואיש כי יכה: בהיות קללת אלהים אצל קצת האומות דבר נקל מאוד כאמרו ו
ובאלהיו וכאמרם ז"ל )סנהדרין( השומע אזכרה וכו' שאם אין אתה אומר כן נתמלא כל הבגד כלו 
קרעים ועם זה נראה שיהיה דיבור המקלל בזה דיבור בטל בהיות כל קללה נמנעת במציאות האל 

על פי שהוא יתברך. באר הטעם ואחר כי אמנם הפעול הרע כאשר יהיה נעשה בנושאים מתחלפים אף 
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פועל אחד בעצמו יתחלף ענשו כפי חילוף אותם הנושאים עד שיהיה העונש בהיות החטא באיזה נושא 
עונש בגוף או עונש מיתה וכאשר יהיה בנושא אחר למטה ממנו יהיה העונש ממון. ועל זה נתן שלושה 

ן בלבד. שנית ראיות: אחד בהורג שההורג נפש אדם היה חייב מיתה וההורג בהמת חברו חייב ממו
בחובל, שהחובל אדם היה ראוי ליענש בגוף לולי חסרון יכולתנו לצמצם כמו שקבלו רז"ל )בבא קמא 
פרק החובל( והוצרך לענשו ממון. ועם כל זה הנה הממון רב שחייב במחמשה דברים כמו שקבלו הם 

חייב מיתה וחובל ז"ל ומכה בהמה יהיה ענשו ממון מועט. שלישית בחובל אדם, שחובל באביו ובאמו 
באדם אחר חייב ממון. ואין צריך לומר מכה בהמה בזה האופן שיהיה ענשו מועט מאוד. ולא הזכיר 

 .קללת אביו ואמו כי היא בלי דומה לזאת הקללה שהוא דיבור בטל לגמרי ולא כן קללת האב
 :באור

קלל אביו ואמו חייב לפי שהשוה כאן כבוד המקום לכבוד בשר ודם שעל מברך השם חייב סקילה ועל מ
סמך לו דין מכה אדם, יהיה מי שיהיה, חייב מיתה  –סקילה, בעבור כבוד הצלם שהם שותפים ביצירתו 

 .ומכה שאר בעל חי אפילו של חברו אינו אלא תשלומין, לימד בלבנו כבוד צלם האדם וגדולתו
The Zohar introduces the concept that blasphemy of any deity is improper for one 

reason or another.  

 Elokim is a descriptive word rather than a proper name. It —מלת אלוהים שם התואר  .4
connotes "power" and could apply to powerful human beings in addition to the 
Deity. 

יתערב עם שם כי הוא לבדוולא    — The Tetragrammaton is a proper Name for the Jewish 
God and no other word has its significance. 

כבוד ה' לא נזכרולמען   — specifically what the blasphemer said is not mentioned in the 
story in VaYikra because this would be disrespectful to HaShem. 

Daled. 
1.  The phrase "Ka’Asher  Tziva Otam HaShem" would appear superfluous. Is there a 

Hava Amina that they either would do nothing at all, or would alter to some extent 
the directive that they received from HaShem once Moshe made his inquiry as to 
what to do with the mekallel? 

2.  Ibn Ezra--since the answer that was given to the people not only included what to 
immediately do to the blasphemer, but also other cases of personal assault and 
injury, the Tora is stating that all of the laws presented to the Jewish people at this 
time were observed going forward. 
RaMBaN, --a) Whenever in the Tora the people carry out a Divine Commandment 
with exactitude, the Tora states that the people did just as they had been ordered.  
b) one might have thought that the people may have resented or been angry at this 
outsider (his father is identified as an Egyptian) for getting into a fight with another 
Jew and having blasphemed out of frustration. Therefore the text clearly states that 
the punishment that was given to the transgressor was exclusively because of God's 
Decree rather than some type of animus. In effect it was a punishment given LiShma. 
(Ohr HaChayim, Sephorno follow a similar pattern of thought as that of the second 
explanation of RaMBaN.) 
Abrabanel--a) not everyone was in agreement that the blasphemer should be given 
the death penalty since he was Egyptian, but those having reservations deferred to 
God's Pronouncement and carried out His Decree. b) The people carried out all of the 
previous laws that had been given in the Parasha prior to the story of the 
blasphemer: the holidays (VaYikra 23:1-44); the oil for the Menora (Ibid. 24:1-4); the 
showbread for the Shulchan (Ibid. 5-9). 

3.  The first interpretation of RaMBaN he calls Peshat, because not only does it not 
require reading anything into the particular case in question, but this pattern has 
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been followed in many other places in the Tora (see RaMBaN in question 2, a)). The 
second interpretation  is introduced by “What is proper in my eyes” because it is 
more interesting in terms of the specific case of the blasphemer; however it requires 
the reader to read between the lines and make certain assumptions, things that a 
Peshat interpretation would not entail. 

4.   
  טו פרק דברים

ָּׁ֣ ( יז) ת  ַקחְׂ עַ  וְׂל  צֵֵּּ֗ ת־ַהַמרְׂ ה אֶּ ִ֤ ת בְָׂאזְׂנֹו   וְׂנ ַתת  לֶּ ִ֥ה ּוַבדִֶּ֔ י  ך֖  וְׂה  ד לְׂ בֶּ ָּׁ֣ ם עֶּ ֵ֑ ף עֹול  ך֖  וְַׂאִ֥ תְׂ ַּֽן ַלֲאמ  ה־כֵּ  :ַתֲעשֶּ
The commonality between this verse in Devarim and the second interpretation of 
RaMBaN is that it is unclear what the antecedent of “Kein” is on the one hand, and 
“KaAsher Tziva HaShem” on the other. There is something being referred to, but not 
necessarily within the verse in which the term appears. In the case of the Ama Ivriya, 
while what is stated in the subsequent verse to the effect that she can remain an 
Ama Ivriya for no longer than six years, assuming that she does not turn 12 in the 
interim, applies, what is stated in the immediate verse to the effect that she can opt 
to remain beyond six years with an indication being made by piercing the ear, applies 
only to an Eved Ivri. So too the second interpretation in Abrabanel states that to 
what the phrase “KaAsher Tziva” is referring , does not appear in the verse in 
question having to do with the blasphemer, but rather to earlier verses in Parashat 
Emor.  
 

  
 


