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23.8.1 

68b (משנה א)  70a (בן ולא בת) 

 

 ִזְקֵני ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֹוִציאּו ִאּמוֹ וְ  ָאִביו בוֹ  ָתְפׂשּווְ : ֲאֵליֶהם ִיְׁשַמע ְו�א ֹאתוֹ  ְוִיְּסרּו ִאּמוֹ  ּוְבקֹול ָאִביו ְּבקֹול ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנּנּו ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵּבן ְלִאיׁש ִיְהֶיה ִּכי . 1
 ּוִבַעְרּתָ  ָוֵמת ָבֲאָבִנים ירוֹ עִ  ַאְנֵׁשי ָּכל ְרָגֻמהּוּו: ְוֹסֵבא זֹוֵלל ְּבֹקֵלנּו ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנּנּו ּוֹמֶרה סֹוֵרר ֶזה ְּבֵננּו ִעירוֹ  ִזְקֵני ֶאל ְוָאְמרּו: ְמֹקמוֹ  ַׁשַער ְוֶאל ִעירוֹ 
 כא-:יחכא דברים: ְוִיָראּו ִיְׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ִמִּקְרֶּב� ָהָרע

  ח, ה במדבר :ָעָליו וֹ ּב ְיַכֶּפר ֲאֶׁשר ַהִּכֻּפִרים ֵאיל ִמְּלַבד ַלֹּכֵהן ַליֹקָוק ַהּמּוָׁשב ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ְלָהִׁשיב ֹּגֵאל ָלִאיׁש ֵאין ְוִאם . 2

  יד, כא שמות: ָלמּות ִּתָּקֶחּנּו ִמְזְּבִחי ֵמִעם ְבָעְרָמה ְלָהְרגוֹ  ֵרֵעהּו ַעל ִאיׁש ָיִזד ְוִכי . 3

  כט, כה בראשית :ָעֵיף ְוהּוא ַהָּׂשֶדה ִמן ֵעָׂשו ַוָּיֹבא ָנִזיד ַיֲעֹקב ַוָּיֶזד . 4

 כה-כד, לה במדבר ... ָהֵעָדה ְוִהִּצילּו:ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ַעל ַהָּדם ֹּגֵאל ּוֵבין ַהַּמֶּכה ֵּבין ָהֵעָדה ְוָׁשְפטּו . 5

  ג, יא ב"שמו :ַהִחִּתי אּוִרָּיה ֵאֶׁשת ֱאִליָעם ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ֹזאת ֲהלֹוא ַוֹּיאֶמר ָלִאָּׁשה ַוִּיְדֹרׁש ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח . 6

  לד, כג ב"שמו: ַהִּג�ִני ֲאִחיֹתֶפל ֶּבן ֱאִליָעם ס ַהַּמֲעָכִתי ֶּבן ֲאַחְסַּבי ֶּבן ֱאִליֶפֶלט . 7

  כה, יב ב"שמו: ה' ַּבֲעבּור ְיִדיְדָיּה ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּיְקָרא ַהָּנִביא ָנָתן ְּבַיד ַוִּיְׁשַלח . 8

  כג, גי ב"שמו :ַהֶּמֶל� יְּבנֵ  ְלָכל ַאְבָׁשלֹום ַוִּיְקָרא ֶאְפָרִים ִעם ֲאֶׁשר ָחצֹור ְּבַבַעל ְלַאְבָׁשלֹום ֹגְזִזים ַוִּיְהיּו ָיִמים ִלְׁשָנַתִים ַוְיִהי . 9

  לח, יג ב"שמו :ָׁשִנים ָׁש�ׁש ָׁשם ַוְיִהי ְּגׁשּור ַוֵּיֶל� ָּבַרח ְוַאְבָׁשלֹום . 10

ם ַאְבָׁשלֹום ַוֵּיֶׁשב . 11   כח, יד ב"שמו :ָרָאה �א ַהֶּמֶל� ּוְפֵני ָיִמים ְׁשָנַתִים ִּבירּוָׁשַלִ

  ז, טו ב"שמו :ֶחְברֹוןּבְ  ה'לַ  ָנַדְרִּתי ֲאֶׁשר ִנְדִרי ֶאת ַוֲאַׁשֵּלם ָּנא ֵאֲלָכה ַהֶּמֶל� ֶאל ַאְבָׁשלֹום ַוֹּיאֶמר ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ִמֵּקץ ַוְיִהי . 12

  כג, יז ב"שמו: ָאִביו ְּבֶקֶבר ָּקֵברַוּיִ  ַוָּיָמת ַוֵּיָחַנק ֵּביתוֹ  ֶאל ַוְיַצו ִעירוֹ  ֶאל ֵּביתוֹ  ֶאל ַוֵּיֶל� ַוָּיָקם ַהֲחמֹור ֶאת ַוַּיֲחֹבׁש ֲעָצתוֹ  ֶנֶעְׂשָתה �א ִּכי ָרָאה ַוֲאִחיֹתֶפל . 13

  כד, נה תהלים :ָּב� ֶאְבַטח ַוֲאִני ְיֵמיֶהם ֶיֱחצּו �א ּוִמְרָמה ָדִמים ַאְנֵׁשי ַׁשַחת ִלְבֵאר ּתֹוִרֵדם ֱא�ִהים ְוַאָּתה . 14

  כז, יא בראשית :לֹוט ֶאת הֹוִליד ְוָהָרן ָהָרן ְוֶאת ָנחֹור ֶאת ַאְבָרם ֶאת הֹוִליד ֶּתַרח ֶּתַרח ּתֹוְלֹדת ְוֵאֶּלה . 15

  כט, יא בראשית :ְסָּכהיִ  ַוֲאִבי ִמְלָּכה ֲאִבי ָהָרן ַּבת ִמְלָּכה ָנחֹור ֵאֶׁשת ְוֵׁשם ָׂשָרי ַאְבָרם ֵאֶׁשת ֵׁשם ָנִׁשים ָלֶהם ְוָנחֹור ַאְבָרם ַוִּיַּקח . 16

  יב, כא ראשיתב :ָזַרע ְל� אִיָּקרֵ  ְבִיְצָחק ִּכי ְּבֹקָלּה ְׁשַמע ָׂשָרה ֵאֶלי� ֹּתאַמר ֲאֶׁשר ֹּכל ֲאָמֶת� ְוַעל ַהַּנַער ַעל ְּבֵעיֶני� ֵיַרע ַאל ַאְבָרָהם ֶאל ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר . 17

  יז, יז בראשית :ֵלדּתֵ  ָׁשָנה ִּתְׁשִעים ֲהַבת ָׂשָרה ְוִאם ִיָּוֵלד ָׁשָנה ֵמָאה ַהְּלֶבן ְּבִלּבוֹ  ַוֹּיאֶמר ַוִּיְצָחק ָּפָניו ַעל ַאְבָרָהם ַוִּיֹּפל . 18

  לב, ה בראשית :ָיֶפת ְוֶאת ָחם ֶאת ֵׁשם ֶאת ֹנחַ  ַוּיֹוֶלד ָׁשָנה ֵמאֹות ֲחֵמׁש ֶּבן ֹנחַ  ַוְיִהי . 19

  ו, ז בראשית :ָהָאֶרץ ַעל ַמִים ָהָיה ְוַהַּמּבּול ָׁשָנה ֵמאֹות ֵׁשׁש ֶּבן ְוֹנחַ  . 20

  י, יא בראשית :ַהַּמּבּול ַאַחר ְׁשָנַתִים ַאְרַּפְכָׁשד ֶאת ַוּיֹוֶלד ָׁשָנה ְמַאת ֶּבן ֵׁשם ֵׁשם ּתֹוְלֹדת ֵאֶּלה . 21

  כא, י בראשית :ַהָּגדֹול ֶיֶפת ֲאִחי ֵעֶבר ְּבֵני ָּכל ֲאִבי הּוא ַּגם יַֻּלד ּוְלֵׁשם . 22

  כב, לח שמות :ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָעָׂשה ְיהּוָדה ְלַמֵּטה חּור ֶבן אּוִרי ֶּבן ּוְבַצְלֵאל . 23

  יט, ב א"דהי :חּור ֶאת לוֹ  ַוֵּתֶלד ֶאְפָרת ֶאת ָכֵלב לוֹ  ַוִּיַּקח ֲעזּוָבה ַוָּתָמת . 24

  ד, לו שמות :ֹעִׂשים ֵהָּמה ֲאֶׁשר ִמְּמַלאְכּתוֹ  ִאיׁש ִאיׁש ַהֹּקֶדׁש ְמֶלאֶכת ָּכל ֵאת ָהֹעִׂשים ַהֲחָכִמים ָּכל ַוָּיֹבאּו . 25

  ז, יד עיהוש :ְלָבִבי ִעם ֶׁשרַּכאֲ  ָּדָבר ֹאתוֹ  ָוָאֵׁשב ָהָאֶרץ ֶאת ְלַרֵּגל ַּבְרֵנעַ  ִמָּקֵדׁש ֹאִתי ה' ֶעֶבד ֹמֶׁשה ִּבְׁש�חַ  ָאֹנִכי ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶּבן . 26

 

I 'משנה א: age parameter for בן סורר ומורה (v. 1)  

a From: שתי שערות until the “lower beard” surrounds (the member, but not the testes – as per ר' חייא)  

b Source: v. 1 – בן excludes daughters (even though they are as likely to end up in life of crime – גזרת הכתוב)   

i And:  בן excludes an adult; but a minor is excluded as he is exempt from מצוות 

ii Question: a קטן is never liable – why mention his exclusion here? 

iii Answer: we would have thought that since a בסו"מ is killed in anticipation of his future, a קטן is included 

1 Source (רב): v. 1 -  כי יהיה לאיש בן  a boy who is nearly a man 

 לאיש בן, ולא לבן בן – בסו"מ v. 1 also teaches that if a boy sires a child, he can no longer be a :ר' חסדא 2

(a) Contra: רבה who rules that a קטן cannot sire a child 

(i) Proof: v. 2  - only have to look for children of adult גר שמת, not גר קטן שמת 

(ii) Challenge (אביי): 9-year old boy’s ביאה is considered ביאה (for עריות and קנין יבמה)  

1. Answer: he is able to have ביאה, but cannot impregnate 

2. Support: תנא דבי חזקיה’s דרשה on vv. 3-4 – only a man can “seethe” and sire a child, not a קטן 

(iii) Challenge: דבי ר"י taught that בן (in בסו"מ) excludes a father – but this is impossible anyway 

1. Reason: we learn that the בסו"מ has a window of liability of 3 months (maximum)  

2. Cannot mean: that he sired before he brought שתי שערות, as per רבה 

3. Rather: read בןand not one called “father” (generated noticeable pregnancy – i.e. at 3 mos.) 

c Revisiting “3 months” rule: challenge from המשנ  which gives physical description 

i Answer: whichever comes first takes him out of status of בן 

ii Implication (ר' הונא בריה דר"י): even a short-term pregnancy only shows at 3 months 

1 Argument: else, a 7-month pregnancy would show at 2.3 months – and that’s be the “window” for בסו"מ 

(a) Counter (רבינא): perhaps it always shows at a third, but we follow רוב 

(i) Block (ר' הונא בריה דר"י): we don’t follow רוב for נפשות (extending his time) – as per v. 5 

(ii) Defense (רבינא): we follow רוב, as per earlier משנה where an error of one day was acceptable, since 

most people (רוב) are imprecise regarding עיבור החדש 
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(iii) Support (ר' ירמיה מדיפתי): ruling that a 3-year old girl is fully a בת ביאה, such that  

1. If: she is betrothed it is valid  

2. And: all עריות are killed on her account  

a. Even though: she may prove to be an איילונית, invalidating her קידושין –  

b. But: since we follow רוב, which are not איילונית, he is killed 

3. Block: liability could be for קרבן 

a. Counter: משנה states that they are killed on her account 

4. Block: עריות could be a reference to consanguinity 

a. Counter: משנה applies this to “all עריות”  

5. rather: it may be a case where he betrothed her and made it unconditional (even if איילונית)  

II Tangential discussion – מסוללת בבנה (if a woman is sexually exciting her minor son and he enters her) 

a ב"ש: she is invalid for  כהונה (considered ביאה)  

b ב"ה:  still valid for כהונה (not considered a ביאה) 

i ר' חסדא: all agree if he was over 9, the  ביאה is valid and פוסל 

1 And: if he is under 8, it is nothing 

2 Dispute: if he is 8 

(a) Explanation: ב"ש infers from earlier generations, ב"ה does not 

(i) References:  

 s family had children at age 8 (blocked)’אחיתופל vv. 6-14 imply that :אחיתופל .1

 s family had children at age 8 (blocked)’תרח vv. 15-18 imply that :אברהם .2

 s family had children at age 8 (blocked)’נח vv. 19-22 imply that :שם .3

   s family had children at age 8’כלב vv. 23-26 imply that :בצלאל .4

 

 

 

 

 


