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A) Mishna 4 
1) According to a literal reading of this mishna, what is it that caused the second one to fall? 
2)  What two possibilities may there be for understanding which  יקיןאב נז  is involved in this 

mishna? 
3) What two things may have happened when the second קדר fell? 
4) Of the two consequences referred to in the previous question, which – keeping in mind the 

context of the mishna within the chapter – is probably referenced in the phrase בנזקי השני? 
5) What one word in this mishna might lead us towards a different answer to the previous 

question than the answer we are led towards by the context of the mishna within the chapter? 
6) What is the significance of the fact that they were walking זה אחר זה? 
7) Building on the answer to the previous question, if indeed they were walking זה אחר זה, why do 

you think that the first one is חייב? 
8) Do you think that the law would be different if they had been walking in a fashion other than  זה

 ?אחר זה
B) Mishna 5 

1) After the opening of the mishna, what key word is used to introduce the next main scenarios 
discussed here? 

2) How many main scenarios are there? 
3) What word is used to introduce the sub-scenarios? 
4) How many sub-scenarios are there? 
5) Chart out the mishna’s  main scenarios and their different sub-scenarios! 
6) May the cases of עמד and אמר be subcategories of more than the main scenarios in which they 

are mentioned? 
7) What two possibilities may there be for understanding which  אב נזיקין is involved in this 

mishna? Compared to the previous mishna, how would the different circumstances make it 
more or less logical to classify it as this or as that אב נזיקין? 

8) Which main scenario  and sub-scenario is similar to the one in the previous mishna? 
9) How might the content of this mishna bring us to modify one of our answers to the questions 

concerning the previous mishna, and to thereby resolve a certain tension that we dealt with in 
the previous mishna? 

10) How does this mishna help us to understand the source/reason of the חיוב in the previous 
mishna? 

11) According to this mishna, is one permitted to temporarily stop and rest in רשות הרבים (note: the 
answer is not a simply yes or no)? 

12) How might we use the answer to the previous question in order to go back to the beginning of 
the first mishna of the chapter and clarify the very first law that we found there? 

13) May the case of זה בא בנרו וזה בפשתנו be one of the same אב נזיקין discussed until now or must 
it necessarily be a different one? 

C) Babylonian Talmud, Tractate Baba Kama page 31a 
 תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף לא עמוד א'

  - לאו מאי .חייב קורה בעל עמד ואם ,פטור בקורה חבית נשברה אחרון תחבי ובעל ראשון קורה בעל היה :תנן

  ?להזהיר ליה דהוה ,חייב וקתני הוא דאורחיה ,לכתף שעמד
  .לפוש כשעמד  - לא

במה   - בדידה וליתני , לפלוג’פטור עמוד חבית לבעל לו אמר ואם‘ סיפא אדתני ?פטור  - מאי לכתף עמד אבל

 פטור. לכתף עמד אבל ,ושלפ כשעמד ?דברים אמורים

 .פטור עמוד חבית לבעל לו קאמר כי לפוש דעמד גב על דאף לן משמע קא הא
D) Mishna 6 



1) To what scenario or scenarios that we saw earlier in the chapter is this one similar? 
2) How is it nevertheless different than the scenario or scenarios to which it is similar? 
3) What is the חידוש of this mishna? 
4) Where in the mishna might it be fitting to add the words וקל וחומר? 

E) Babylonian Talmud, page 32a – 32b 
 לב עמוד ב' –תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף לב עמוד א' 

רב בע איסי ומודה משונה שהוא מפני חייב רץ אומר יהודה בן איסי דתניא יהודה בן כאיסי דלא תיןמתני :גמרא
 הכי יוחנן רבי אמר ומי .יהודה בן כאיסי הלכה יוחנן רבי אמר .ברשות שרץ מפני פטור שהוא השמשות בין שבת

 רב שבתבע תיןמתני .פטורין רצין שניהם שהיו או מהלך ואחד רץ אחד ותנן משנה כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר
 פטור מהלך ואחד רץ אחד השתא מה ליל תו הא 'פטורין רצין שניהם שהיו או' מדקתני ?יממא .השמשות בין

 ,השמשות בין רב שבתבע  - במה דברים אמורים פטור מהלך ואחד רץ אחד קאמר הכי אלא ?מבעיא רצין שניהם
 בין שבת רבבע איסי ומודה מר אמר .פטורין בחול לואפי רצין שניהם .חייב מהלך ואחד רץ אחד בחול אבל

 ונצא חנינא בואו ביר דאמר חנינא ביכדר ?איכא ברשות מאי רב שבתבע .ברשות שרץ מפני פטור שהוא השמשות
 : כלה בואי כלה בואי ואמר וקאי מתעטף ינאי רבי .מלכתא כלה שבת לקראת לה ואמרי .מלכתא כלה לקראת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mishna  4 – 
See Rif, and Sma on Choshen Mishpat 413:2, and for another approach see Rambam, Nizkei Mamon 
13:8 
Mishna  5 –  
See Tosphot Yom Tov and Nimukay Yosef 


