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A) Mishnayot	  2	  and	  3	  
1) Do	  you	  think	  that	  the	  scenario	  of		הכניס שורו    in	  mishna	  3	  is	  meant	  to	  exclude	  any	  slightly	  

different	  scenario?	  
2) If	  the	  answer	  to	  the	  previous	  question	  is	  no,	  why	  do	  you	  think	  that	  the	  language	  of		הכניס שורו    

was	  chosen?	  
3) What	  case	  or	  cases	  in	  the	  third	  mishna	  is/are	  parallel	  to	  the	  first	  case	  in	  the	  second	  mishna?	  
4) Where	  in	  the	  first	  chapter	  have	  we	  seen	  the	  principle	  that	  is	  behind	  the	  above	  mentioned	  cases?	  
5) What/how	  are	  the	  subject	  and	  the	  object	  of	  the	  phrase		?ואם הוזקה בהן    
6) What	  category	  of		נזיקין    is	  involved	  in	  the	  case	  of		?ואם הוזקה בהן    
7) What	  case	  or	  cases	  in	  the	  third	  mishna	  is/are	  parallel	  to	  the	  case	  in	  the	  second	  mishna	  of	ואם   

	?הוזקה בהן  
8) In	  the	  third	  mishna,	  in	  the	  case	  in	  which		,נגח הוא את שורו של בעל הבית    how	  much	  is	  the	  

trespasser		חייב    to	  pay	  (This	  is	  a	  misleading	  question)?	  
9) What	  exactly	  happened	  in	  the	  case	  of		?היה אביו או בנו לתוכו    
10) Where	  is		כופר    mentioned	  in	  the	  Torah?	  
11) Under	  what	  circumstances	  –	  not	  explicitly	  stated	  in	  the	  mishna	  –	  would	  there	  be	  a		כופר    

payment?	  
12) On	  what	  basis	  could	  one	  think	  that	  in	  the	  given	  scenario		כופר    would	  by	  definition	  never	  apply?	  
13) Why	  do	  you	  think	  that	  the	  mishna	  specifically	  mentions		אביו    or		,בנו    indicating	  that	  the	  law	  does	  

not	  apply	  if	  other	  men	  are	  involved?	  
14) Which	  cases	  is		רבי    referring	  to?	  

B) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  26a	  
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף כו עמוד א   

אקרן, איבעיא להו: רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, מהו שתשלם כופר? מי אמרינן מידי דהוה 
לא שנא, או דלמא קרן כוונתו להזיק,  מינ יכקרן כיון דעבד תרי ותלתא זמני אורחיה הוא ומשלם כופר, ה

: הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונגחו לבעל הבית ומת שמעשא האי אין כוונתו להזיק? ת - 
השור בסקילה, ובעליו    .בין תם בין מועד משלם כופר שלם, דברי ר' טרפון -

C) 	  Tosephta	  Baba	  Kama	  chapter	  5,	  halacha	  12	  
תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ה הלכה יב   

היה בו עבד או  .עקיבא פוטר מן הכופר ביר .טרפון בידברי ר ,נפל לבור והבאיש את מימיו חייב בכופר
.פוטר משלשים סלע ,עקיבא ביור .טרפון בינותן שלשים סלע דברי ר ,אמה  

  )ליברמן מציין כי ברור שנשמטו מילים מהתוספתא, וצריך להשלים על פי משנתנו(
D) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  43b	  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מג עמוד ב   
? לרבות כופר שלא "אם כופר"+שמות כ"א+  למוד לומריוחנן: כופר, מה ת מר רביכי אתא רב דימי א

? "אם עבד"+שמות כ"א+  למוד לומראביי: אלא מעתה, עבד נמי, מה ת יהלמר ר בכוונה. אבכוונה ככופ
לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה! וכי תימא הכי נמי, והאמר ריש לקיש: שור שהמית את העבד שלא 

בכוונה   יוחנן: עבד, בירמר גברא אגברא קא רמית? כי אתא רבין א יהל:מר פטור משלשים שקלים! א -
	מה תלמוד לומר אם עבד? לרבות עבד שלא בכוונה כעבד בכוונה.  

E) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  48b	  
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מח עמוד ב   

היה אביו או בנו לתוכו  משלם את הכופר. ואמאי? הא תם הוא! אמר רב: במועד ליפול על בני אדם  -
יוסי  ביקטלא הוא! אמר רב יוסף: דחזא ירוקא ונפל. שמואל אמר: הא מני? ר , ברכיהי בבורות עסקינן. א

הגלילי היא, דאמר: תם  טרפון, דאמר:  בייוסי הגלילי היא, דאמר כר בימשלם חצי כופר. עולא אמר: ר -
קרן בחצר הניזק  כופר שלם משלם. בשלמא לעולא, היינו דקתני: היה אביו או  מינכי נזק שלם משלם, ה -

לתוכו, אלא לשמואל, מאי איריא אביו או בנו? אפילו אחר נמי! אורחיה דמילתא קתני. בנו  
 
	  



F) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  44a	  
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מד עמוד א   

. שור שהיה מתחכך בכותל ונפל על האדם, נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם, לכנעני תיןמתני
ג בן ישראל, לנפלים והרג בן קיימא והר פטור.  -  
. אמר שמואל: פטור ממיתה וחייב בכופר, ורב אמר: פטור מזה ומזה. ואמאי? הא תם הוא! כדאמר ראגמ

רב: במועד ליפול על בני אדם בבורות, הכא נמי במועד להתחכך על בני אדם בכתלים. אי הכי, בר קטלא 
א הכא מאי איכא למימר? הכא נמי במתחכך בכותל להנאתו. הוא! בשלמא התם דחזא ירוקא ונפל, אל

ומנא ידעינן? דבתר דנפל קא מתחכך ביה.   
 

 
 
 
	  
	  

  
 


