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עא.
אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר וישתה יין.▀>

תנו רבנן:▀◊עא.
אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משקה ולא שתה יין ־ אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל 

בשר וישתה יין, שנאמר זולל וסבא. ואף על פי שאין ראייה לדבר ־ זכר לדבר, שנאמר (משלי כ"ג) אל 

כל הישן בבית המדרש ־ תורתו נעשית לו קרעים קרעים, שנאמר וקרעים תלביש נומה.רבי זירא:▀◊עא.

עא.
מ

[רבנן]▀
גנב משל אביו ואכל ברשות אביו, משל אחרים ואכל ברשות אחרים, משל אחרים ואכל ברשות אביו ־ 

אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים.

עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו.רבי יוסי ברבי יהודה:▀עא.

עא.

ג
◊▀

גנב משל אביו ואכל ברשות אביו, אף על גב דשכיח ליה ־ בעית. משל אחרים ואכל ברשות אחרים, 

אף על גב דלא בעית ־ לא שכיח ליה. וכל שכן משל אחרים ואכל ברשות אביו, דלא שכיח ליה ובעית. 

עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים ־ דשכיח ליה ולא בעית.

עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו.רבי יוסי ברבי יהודה:▀>עא.

אמו מנא לה? מה שקנתה אשה קנה בעלהִ ¿עא.

מסעודה המוכנת לאביו ולאמו.רבי יוסי ברבי חנינא:!◊עא.

▀¿עא.
והאמר רבי חנן בר 

מולדה אמר רב הונא:
אינו חייב עד שיקנה בשר בזול ויאכל, יין בזול וישתהִ 

אלא אימא: מדמי סעודה המוכנת לאביו ולאמו.!◊עא.

איבעית אימא: דאקני לה אחר, ואמר לה: על מנת שאין לבעליך רשות בהן.!◊עא.

עא.
מ

▀
היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה, אביו אינו רוצה ואמו רוצה ־ אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו 

שניהם רוצין.

אם לא היתה אמו ראויה לאביו ־ אינו נעשה בן סורר ומורה.רבי יהודה:▀עא.

עא.
ג

מאי אינה ראויה?^◊

אילימא חייבי כריתות וחייבי מיתות בית דין!עא.

סוף סוף אבוה ־ אבוה נינהו, ואמיה ־ אמיה נינהוִ ¿עא.

אלא: בשוה לאביו קאמר!◊עא.

תניא נמי הכי, רבי יהודה:▀◊עא.
אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה אינו נעשה בן סורר ומורה. מאי טעמא ־ דאמר 

קרא: איננו שמע בקלנו מדקול בעינן שוין ־ מראה וקומה נמי בעינן שוין.

 כמאן אזלא הא דתניא:^עא.

בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב ־ דרוש וקבל שכר[תניא]▀^◊עא.

כמאן? כרבי יהודה!◊עא.

איבעית אימא: רבי שמעון היא!עא.

דתניא, אמר רבי שמעון:▀!◊עא.
וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אביו ואמו מוציאין אותו לסקלו? אלא לא 

היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב ־ דרוש וקבל שכר.

אני ראיתיו, וישבתי על קברו.רבי יונתן:О◊עא.

כמאן אזלא הא דתניא:^עא.

עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה ־ דרוש וקבל שכר.[תניא]▀^◊עא.

כמאן ־ כרבי אליעזר!עא.

דתניא, רבי אליעזר:▀!◊עא.

כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת ־ אינה נעשית עיר הנדחת. מאי טעמא ־ אמר קרא (דברים י"ג) ואת 

כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש, וכיון דאי איכא מזוזה לא אפשר, דכתיב (דברים י"ב) לא 

תעשון כן לה' אלהיכם.
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אני ראיתיה, וישבתי על תילה.רבי יונתן:О◊עא.

כמאן אזלא הא דתניא:^עא.

בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב ־ דרוש וקבל שכר.[תניא]▀^◊עא.

כמאן ־ כרבי אלעזר ברבי שמעון.!עא.

▀!◊עא.
דתנן, רבי אלעזר ברבי 

שמעון

לעולם אין הבית טמא עד שיראה כשתי גריסין על שתי אבנים, בשתי כתלים, בקרן זוית, ארכו כשני 

גריסין ורחבו כגריס.

מאי טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון^עא.

כתיב קיר וכתיב קירת, איזהו קיר שהוא כקירות ־ הוי אומר זה קרן זוית.[רבי אלעזר ברבי שמעון]!◊עא.

▀◊עא.
תניא, אמר רבי אליעזר 

ברבי צדוק:
מקום היה בתחום עזה והיו קורין אותו חורבתא סגירתא.

פעם אחת הלכתי לגליל וראיתי מקום שמציינין אותו, ואמרו: אבנים מנוגעות פינו לשם.רבי שמעון איש כפר עכו:О◊עא.

עא.
מ

▀
היה אחד מהם גידם או חיגר או אלם או סומא או חרש ־ אינו נעשה בן סורר ומורה, שנאמר (דברים 

כ"א) ותפשו בו אביו ואמו ־ ולא גדמין, והוציאו אתו ־ ולא חגרין, ואמרו ־ ולא אלמין, בננו זה ־ ולא 

מתרין בו בפני שלשה, ומלקין אותו.▀עא.

▀עא.
חזר וקלקל ־ נדון בעשרים ושלשה. ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה הראשונים, שנאמר בננו זה זהו 

שלקה בפניכם.

עא.
ג

שמעת מינה בעינן קרא כדכתיבִ ¿

שאני הכא, דכוליה קרא יתירא הוא.!◊עא.

ומתרין בפני שלשה.▀>עא.

למה לי? בתרי סגיאִ ¿עא:

הכי קאמר: מתרין בו בפני שנים, ומלקין אותו בפני שלשה.אביי:▀עא:

מלקות בבן סורר ומורה היכא כתיבא?¿◊עא:

כדרבי אבהו!עא:

דאמר רבי אבהו:▀!◊עא:
למדנו (דברים כ"ב) ויסרו (דברים כ"א) מויסרו, ויסרו (דברים כ"א) מבן, ובן (דברים כ"ה) מבן ־ 

והיה אם בן הכות הרשע.

חזר וקלקל נידון בעשרים ושלשה וכו'.▀>עא:

ִ ¿◊עא: האי מיבעי ליה זה ־ ולא סומין

אם כן לכתוב בננו הוא, מאי בננו זה ־ שמע מינה תרתי.!◊עא:

עא:
מ

▀
ברח עד שלא נגמר דינו ואחר כך הקיף זקן התחתון ־ פטור, ואם משנגמר דינו ברח. ואחר כך הקיף זקן 

התחתון ־ חייב.

עא:
ג

בן נח שבירך את השם ואחר כך נתגייר ־ פטור, הואיל ונשתנה דינו ־ ונשתנית מיתתו.רבי חנינא:▀◊

נימא מסייעא ליה:¿עא:

ברח עד שלא נגמר דינו, ואחר כך הקיף זקן התחתון ־ פטור[תנן]▀¿◊עא:

מאי טעמא ־ לאו משום דאמרינן: הואיל ואישתני ־ אישתני?¿עא:

לא, שאני הכא דאי עבד השתא ־ לאו בר קטלא הוא.!◊עא:

אם משנגמר דינו ברח, ואחר כך הקיף זקן התחתון ־ חייב.תא שמע:▀¿◊עא:
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נגמר דינו קאמרת? נגמר דינו ־ גברא קטילא הוא.!◊עא:

בן נח שהכה את חבירו ובא על אשת חבירו, ונתגייר ־ פטור. עשה כן בישראל ונתגייר ־ חייב.תא שמע:▀¿◊עא:

ואמאי? נימא: הואיל ואישתני¿עא:

אישתניִ ־ דינו ומיתתו בעינן, והאי ־ דינו אישתני, מיתתו לא אישתני.!◊עא:

בשלמא רוצח, מעיקרא סייף והשתא סייף. אלא אשת איש, מעיקרא סייף והשתא חנקִ ¿◊עא:

בנערה המאורסה, דאידי ואידי בסקילה.!עא:

והא עשה כן בישראל דומיא דאשת חבירו קתניִ ¿עא:

אלא: קלה בחמורה ־ מישך שייכא.!◊עא:

הניחא לרבנן דאמרי סייף חמור, אלא לרבי שמעון דאמר חנק חמור, מאי איכא למימר?¿◊עא:

רבי שמעון סבר לה כתנא דבי מנשה!◊עא:

כל מיתה האמורה לבני נח אינה אלא חנק.דאמר:[תנא דבי מנשה]▀!◊עא:

בשלמא אשת איש ־ מעיקרא חנק והשתא חנק. אלא רוצח, מעיקרא חנק והשתא סייף?¿◊עא:

קלה בחמורה מישך שייכא.!◊עא:

לימא מסייעא ליה:¿עא:

סרחה ואחר כך בגרה ־ תידון בחנק.[תנן]▀¿◊עא:

בסקילה מאי טעמא לא ־ לאו משום דהואיל ואישתני אישתני, וכל שכן הכא דאישתני לגמרי?¿עא:

▀!◊עא:
האמר ליה רבי יוחנן 

לתנא:
תני תידון בסקילה.

עא:
מ

▀
בן סורר ומורה נידון על שם סופו, ימות זכאי ואל ימות חייב. שמיתתן של רשעים הנאה להן והנאה 

לעולם, לצדיקים ־ רע להן ורע לעולם

יין ושינה לרשעים ־ הנאה להן והנאה לעולם, ולצדיקים ־ רע להן ורע לעולם.▀עא:

פיזור לרשעים ־ הנאה להן והנאה לעולם, ולצדיקים ־ רע להן ורע לעולם.▀עא:

כנוס לרשעים ־ רע להן ורע לעולם, ולצדיקים ־ הנאה להן והנאה לעולם.▀עא:

שקט לרשעים ־ רע להן ורע לעולם, לצדיקים ־ הנאה להן והנאה לעולם.▀עא:
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