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A) Mishna 6 
1) Concerning the first case mentioned in the Mishna, what happened to the man upon whom the 

wall fell? 
2) Which words that describe the first case are also meant to apply to the second case, as well as 

the third and the fourth cases? 
3) Which words that describe the second case are also meant to apply to the third case, as well as 

to the fourth case? 
4) To which cases does the ruling of פטור apply to? 
 ?from what consequence פטור (5
6) What is the common denominator of all four cases? 
7) What would appear to be the principle that this Mishna comes to illustrate? 

B) Babylonian Talmud, Tractate Baba Kama page 44a 

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מד עמוד א 

. 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.

 
C) Mishna, Tractate Sanhedrin, chapter 9, mishna 1 and mishna 2 

 ומשנה בא משנה מסכת סנהדרין פרק ט משנה 
 ...הרוצח  :ואלו הן הנהרגים 

 והרג את ישראל לנפלים והרג את בן קיימא פטור  לנוכרינתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדם 
 
D) Mechilta dRebbi Yishmael, Mishpatim, Mechesta dNezekin parsha 4  (on Shmot 21:12 – 14) 

 מסכתא דנזיקין פרשה ד  -מכילתא דרבי ישמעאל משפטים 
איסי בן עקיבא אומר, קודם מתן  -רעהו, להביא את הקטן; רעהו, להוציא את אחרים.  ... איש.  וכי יזיד

; באמת אמרו, פטור ?תורה, היינו מוזהרים על שפיכות דמים, לאחר מתן תורה תחת שהוחמרו הוקלו
 לשמים. מדיני בשר ודם, ודינו מסור 

 
E) Mechilta dRebbi Shimon bar Yochai, chapter 21, section 14 

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא 

מוציא אני את אחרים  .פרט לגר תושב - "רעהו" ,פרט לאחרים - "על רעהו" ...איש על רעהו  ( וכי יזיד)יד
פרט  - "רעהו" ומרללמוד ת ראל.כיש ועדאן לא אוציא את גר תושב שיש לו מצות ראלשאין להן מצות כיש

 ביר .יהשמע בידברי ר ,פרט למתכוין להרג את זה והרג את זה שיפטר -" להרגו בערמה" .לגר תושב
פרט   -" להרגו בערמה" ומרללמוד ומה ת ,אף המתכוין להרוג את זה והרג את זה חייב ריהודה אומ

 נה והמית את בן תשעה. את בן שמו ראללמתכוין להמית את הגוי והמית את בן יש
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


