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 על שבע מצות נצטוו בני נח על הדינין ועל עבודת כוכבים ועל גלוי עריות ועל שפיכות
  דמים ועל הגזל ועל אבר מן החי

 על הדינין כיצד כשם שישראל מצווין להושיב בתי דינין בעיירות שלהן כך בני נח1.
  מצווין להושיב בתי דינין בעיר שלהם.

 על עבודת כוכבים ועל ברכת השם כיצד עובד כוכבים שעבד עבודת כוכבים וברך2.
  את השם לא נתנה מיתה לבני נח אלא בסייף בלבד.

 על גילוי עריות כיצד כל ערוה שב"ד של ישראל ממיתין עליה בני נח מוזהרים3.
 עליה וכל ערוה שב"ד של ישראל מוזהרים עליה בני נח מומתין עליה דברי ר"מ

 וחכמים אומרים הרבה עריות שאין ב"ד ממיתין עליה בני נח מוזהרים עליה בא על
 עריות ישראל נדון בדייני ישראל בא על עריות העובדי כוכבים נדון בדיני העובדי

  כוכבים ואין לי אלא נערה מאורסה בלבד.
 ועל שפיכות דמים כיצד עובד כוכבים בעובד כוכבים עובד כוכבים בישראל חייב4.

  ישראל בעובד כוכבים פטור.
 על הגזילה כיצד גנב גזל יפת תואר וכן כיוצא בו עובד כוכבים בעובד כוכבים עובד5.

  כוכבים בישראל אסור ישראל בעובד כוכבים מותר
 על אבר מן החי כיצד אבר המדולדל בבהמה ואין בו להעלות ארוכה בשר המדולדל6.

 בבהמה ואין בו להעלות ארוכה אסור לבני נח ואין צריך לומר לישראל ואם יש בו
 להעלות ארוכה מותר לישראל ואין צריך לומר לבני נח. נטל צפור שאין בה כזית

 ואכלה רבי פוטר ורבי אלעזר בר' שמעון מחייב ומה על אבר מן החי ממנו חייב
  כולו לא יהא חייב חנקה ואכלה פטור



 
  רבי חנניא בן גמליאל אומר אף על דם מן החי

  רבי חידקא אומר אף על הסירוס
 ר"ש אומר אף על הכשפים רבי יוסי אומר כל האמור בפרשה בני נח מוזהרין עליה

 שנאמר (דברים יח) לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש וגו' וחובר חבר כי תועבת ה' איפשר
  שכתוב עונש עד שלא יזהיר אלא מזהיר ואח"כ עונש מלמד שהזהיר ואח"כ עונשן
 רבי אלעזר אומר על הכלאים מותר לבני נח לזרוע וללבוש כלאים אסור להרביע

 ולהרכיב אילנות.
Sanedrín 56a lo arregla y suma uno! 

 תנו רבנן שבע מצות נצטוו בני נח דינין וברכת השם ע"ז גילוי עריות ושפיכות דמים
 וגזל ואבר מן החי

 
Fuente: 

  מנהני מילי אמר ר' יוחנן דאמר קרא (בראשית ב, טז) ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל
 ויצו אלו הדינין וכן הוא אומר (בראשית יח, יט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' ה' זו ברכת השם וכן הוא
 אומר (ויקרא כד, טז) ונוקב שם ה' מות יומת אלהים זו עבודת כוכבים וכן הוא אומר (שמות כ, ב) לא יהיה לך

 אלהים אחרים על האדם זו שפיכות דמים וכן הוא אומר (בראשית ט, ו) שופך דם האדם וגו' לאמר זו גילוי עריות
 וכן הוא אומר (ירמיהו ג, א) לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר מכל עץ הגן ולא גזל

  אכל תאכל ולא אבר מן החי
 

  כי אתא רבי יצחק תני איפכא ויצו זו עבודת כוכבים אלהים זו דינין
 
 
Referencias Tempranas 
 
Jubileos 7:20-21 
20 En el jubileo vigésimo octavo, Noé comenzó a dar a los hijos de sus hijos normas y 
mandamientos y toda la legislación que conocía, exhortando a sus hijos a hacer justicia, 
cubrir las vergüenzas de su carne, bendecir a su Creador, honrar padre y madre, amarse 
unos a otros y preservarse de fornicación, impureza y toda iniquidad. 21 -Por estas tres 
causas ha ocurrido el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que cometieron los custodios con 
las hijas de los hombres, contra lo que se les había ordenado. 
 
Julin 92a-b 
 

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.18
https://www.sefaria.org/Genesis.2.16
https://www.sefaria.org/Genesis.18.19
https://www.sefaria.org/Leviticus.24.16
https://www.sefaria.org/Exodus.20.2
https://www.sefaria.org/Genesis.9.6
https://www.sefaria.org/Jeremiah.3.1


 מ"ה צדיקים שהעולם מתקיים בהם ואיני יודע אם שלשים כאן וט"ו בארץ ישראל ואם
 שלשים בארץ ישראל וט"ו כאן כשהוא אומר (זכריה יא, יג) ואקחה שלשים הכסף

 ואשליך אותו בית ה' אל היוצר הוי אומר שלשים בארץ ישראל וט"ו כאן אמר אביי
 ורובייהו משתכחי בבי כנישתא דתותי אפתא והיינו דכתיב (זכריה יא, יב) ואומר

 אליהם אם טוב בעיניכם הבו שכרי ואם לא חדלו וישקלו את שכרי שלשים כסף רבי
  יהודה אומר אלו שלשים צדיקי אומות העולם שאומות העולם מתקיימים עליהם

 
 עולא אמר אלו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח ואין מקיימין אלא שלשה אחת

 שאין כותבין כתובה לזכרים ואחת שאין שוקלין בשר המת במקולין ואחת שמכבדין
 את התורה:

 
 עבודה זרה ב. ברכת השם ג. יחוד השם ד. תפילה ה. שבועת שקר ו. הריגת אדם את עצמו ז. הריגת אדם את

 זולתו ח. אשת איש ט. עריכת נשואין על ידי מוהר ומתן י. האחות יא. משכב זכור יב. הרבעת בהמה יג. סירוס

 יד. נבלה טו. אבר מן החי החי טז. דם מן החי יז. איסור כלאים בבהמות יח. חסר מכתב היד יט. קרבנות כ. גזל

 כא. כבוד אב ואם כב. מעביר בנו ובתו באש כג. קוסם קסמים כד. מעונן כה. מנחש כו. מכשף כז. חובר חבר כח.

  שואל אוב כט. ידעוני ל. דורש אל המתים

".Source: Sinai, Vol. 72, p. 205. See also: "Samuel ben Hophni's Noahide Law 
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