
Mishna,	  Tractate	  Baba	  Kama	  
Chapter	  5,	  Mishna	  1	  	  

JSI	  at	  Shaare	  Tefilla,	  June	  12	  and	  October	  16,	  2012	  
	  

A) Mishna	  
1) What	  can	  we	  say	  for	  certain	  about	  the	  state	  of	  the		פרה    the	  day	  before	  she	  was	  gored?	  
2) Is	  the		עובר    mentioned	  at	  the	  beginning	  of	  the	  mishna	  dead	  or	  alive?	  
3) Why	  does	  it	  matter	  what	  the	  state	  of	  the		פרה    was	  at	  the	  exact	  moment	  when	  she	  was	  gored?	  
4) Was	  the goring		שור    a		תם    or	  a		?מועד    
5) What	  would	  the	  law	  be	  had	  the	  goring		שור    been	  otherwise		תם)    or		(מועד    than	  what	  it	  is	  in	  the	  

scenario	  of	  this	  mishna?	  
6) Where	  there	  witnesses	  to	  what	  happened?	  	  
7) Why	  do	  you	  think	  that	  the	  mishna	  say		רביע נזק לולד    and	  not		?רביע נזק לעובר    
8) What	  do	  you	  think	  is	  the	  logic	  behind	  the	  ruling	  of		?רביע נזק לולד    
9) What	  principle	  have	  we	  learned	  in	  the	  third	  chapter	  of	  the	  tractate	  that	  seems	  to	  be	  

contradicted	  by	  the	  ruling	  in	  this	  mishna?	  
10) In	  the	  second	  half	  of	  the	  mishna,	  what	  can	  we	  say	  for	  certain	  about	  the	  state	  of	  the		פרה    the	  day	  

before	  she	  gored?	  
11) Is	  the		ולד    of	  this	  goring		פרה    now	  dead	  or	  alive?	  
12) Why	  does	  it	  matter	  what	  the	  state	  of	  the		פרה    was	  at	  the	  exact	  moment	  when	  she	  gored?	  
13) What	  principle	  concerning	  a	   תם  -‐	  in	  addition	  to	  the	  law	  of		חצי נזק    –	  plays	  a	  role	  here	  in	  the	  

second	  half	  of	  this	  mishna?	  
14) According	  to	  the	  law	  of	  the	  second	  half	  of	  the	  mishna,	  is	  it	  always	  the	  case	  that	משלם רביע נזק   

	מן הולד  or	  only	  under	  certain	  well	  defined	  circumstances?	  
15) What	  fundamental	  apparent	  fallacy	  seems	  to	  be	  constructed	  into	  both	  halves	  of	  this	  mishna?	  

B) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama	  page	  46a	  –	  b	  
  ב - א יםתלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מו עמוד

 
ב יהודה אמר שמואל: זו דברי סומכוס, דאמר: ממון המוטל בספק חולקין, אבל חכמים . אמר רראגמ

אומרים: זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה.   
למה לי למימר זה כלל גדול בדין? אצטריך, דאפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא  המוציא מחבירו  -

עליו הראיה.   
כר שור לחבירו ונמצא נגחן, רב אמר: הרי זה מקח טעות, ושמואל אמר: יכול אי נמי, לכי הא דאתמר: המו

שיאמר לו לשחיטה מכרתיו לך. אמאי? וניחזי אי גברא דזבין לרדיא, אי גברא דזבין לנכסתא! לא צריכא, 
בגברא דזבין להא ולהא. וניחזי אי דמי רדיא  לרדיא, אי דמי נכסתא  - לנכסתא! לא צריכא, דאוקיר  -

רב אמר: הרי זה מקח טעות, זיל בתר רובא, ורובא דאינשי לרדיא הוא דזבני; .. וקאי בדמי רדיא. בישרא
ושמואל אמר: יכול שיאמר לו לשחיטה מכרתיו לך, ולא אזלינן בתר רובא, כי אזלינן בתר רובא  - 

באיסורא, אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא, אלא המוציא מחבירו עליו הראיה.   
תניא נמי הכי: שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה, ואינו יודע אם עד שלא נגחה ילדה אם משנגחה 

ילדה  משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד, דברי סומכוס; וחכמים אומרים: המוציא מחבירו עליו  -
הראיה.   

ד+ מי בעל דברים יגש שמואל בר נחמני: מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה? שנאמר: +שמות כ ברמר א
אליהם, יגיש ראיה אליהם. מתקיף לה רב אשי: הא למה לי קרא? סברא הוא, דכאיב ליה כאיבא אזיל 

אמר רבה בר אבוה, דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: מניין שאין  חמןנב לבי אסיא! אלא, קרא לכדר
ריו אליהם. אמרי נהרדעי: נזקקין אלא לתובע תחלה? שנאמר: מי בעל דברים יגש אליהם, יגיש דב

פעמים שנזקקין לנתבע תחלה, והיכי דמי? דקא זילי נכסיה.  
  

C) Talmud	  of	  the	  Land	  of	  Israel,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  chapter	  5,	  halacha	  1	  
'תלמוד ירושלמי, מסכת בבא קמא, פרק ה', הלכה א  

הפילה! זאת אומרת שלא הילכו  גמרא: וכי כל הפרות מפילות? נהלך בהן אחר הרוב ואמור מחמת נגיחה
במידת הדין בממון אחר הרוב אלא במיעוט. אמר רבי יוסי במקום אחר הילכו במידת הדין בממון אחר 

גמל האוחר בין הגמלים ונמצא שם אחד מת  :י אחאבכהדא דתני ר ,הרוב חייב, בידוע שזה הרגו. – 	  



D) Tiferet	  Yisrael	  (Rav	  Yisrael	  Lipshitz)	  on	  our	  mishna,	  comment	  number	  9	  
תפארת ישראל על אתר, אות ט'  

 
משמע דדוקא בולד שהוא בבטן הפרה אמרינן עובר ירך אמו, וכשנגחה בקרן אמרינן הוא וולדה נגחה, 

אבל מצמרה שעומד לגזוז לא מחשב כגופה  
	  

E) Rambam’s	  Mishne	  Torah,	  Laws	  of	  Damages	  Caused	  by	  Property,	  chapter	  9,	  laws	  1	  -‐	  4	  
הלכות נזקי ממון פרק ט  רמב"ם  

 
הלכה א  

... בהמה מעוברת שהזיקה גובה חצי נזק ממנה ומולדה מפני שהוא מגופה  
הלכה ב  

מעוברת שנגחה ונמצא ולדה בצדה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה או אחר שנגחה ילדה, משלם חצי 
רת היתה שהמוציא נזק מן הפרה ואינו גובה מן הולד כלום עד שיביא ראיה שבשעה שנגחה מעוב

מחבירו עליו א הראיה.   
הלכה ג  

שור שנגח פרה מעוברת ונמצא עוברה נופל בצדה ואין ידוע אם עד שלא נגחה הפילה או מחמת הנגיחה 
הפילה, משלם נזק הפרה ואינו משלם נזק הולד שהמוציא מחבירו עליו הראיה.   

הלכה ד  
צמה ופחת הולד בפני עצמו אלא שמין כמה נגח פרה מעוברת והפילה, אין שמין פחת הפרה בפני ע

היתה הפרה שוה כשהיתה מעוברת ובריאה וכמה היא שוה עתה היא והנפל שלה ומשלם הפחת או חציו 
אם היה תם.   

	  
F) Rambam’s	  Mishne	  Torah,	  Laws	  of	  Sale,	  chapter	  16,	  law	  5	  

רמב"ם הלכות מכירה פרק טז   
 

הלכה ה  
לומר לו לשחיטה מכרתיו לך, במה דברים אמורים בשהיה הלוקח  המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן יכול

קונה לשחיטה ולחרישה, אבל אם היה יודע שהוא קונה לחרישה בלבד הרי זה מקח טעות וחוזר, וכן כל 
כיוצא בזה.   

 
	  
	  


