
Mishna,	  Tractate	  Baba	  Kama	  
Chapter	  5,	  Mishna	  4	  
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A) Sefer	  Shmot	  chapter	  21,	  verses	  22	  –	  24	  
1) What	  are	  the	  two	  contradictory	  possible	  ways	  to	  understand	   ויצאו ילדיה  and		אסון    and	  the	  

relationship	  between	  the	  two?	  
2) Do	  you	  know	  which	  of	  these	  two	  ways	  was	  accepted	  by		?חז"ל    

B) The	  Mishna	  	  
1) What	  would	  appear	  to	  be	  the	  clear	  implication	  of	  the	  first	  clause	  of	  the	  mishna	  as	  far	  as	  the	  law	  

in	  a	  case	  in	  which		?היה מתכון לאישה    
2) How	  could	  one	  read	  the	  mishna	  so	  as	  to	  avoid	  the	  above	  mentioned	  understanding?	  
3) What	  would	  appear	  to	  be	  the	  clear	  implication	  of	  the	  second	  clause	  of	  the	  mishna	  as	  far	  as	  the	  

law	  in	  a	  case	  in	  which		?אדם שהיה מתכון לאישה    
4) Could	  one	  read	  the	  mishna	  so	  as	  to	  avoid	  the	  above	  mentioned	  understanding	  just	  like	  in	  

question	  2)?	  
5) What	  is	  the	  three	  word	  overarching	  principle	  (in	  Hebrew)	  that	  explains	  why		משלם דמי ולדות    

here	  even	  if	  there	  was	  no	  intentionality?	  
6) How	  does	  this	  mishna	  relate	  back	  to	  the	  beginning	  of	  the	  chapter?	  
7) Why	  do	  you	  think	  that		רבן שמעון בן גמליאל    thinks	  that	  a	  non	  pregnant	  woman	  is	  worth	  more	  on	  

the	  slave	  market	  than	  a	  pregnant	  woman?	  
8) When		רבן שמעון בן גמליאל    says	   הולדותשמין את  ,	  what	  do	  you	  think	  he	  means?	  
9) What	  do	  you	  think	  is	  the	  scenario	  referred	  to	  in	  the	  last	  clause	  of	  the	  mishna?	  
10) Can	  you	  understand	  why	  in	  this	  last	  clause	  the	  law	  is		?פטור    

C) Gemara	  
1) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  42a	  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מב עמוד א   
+ בעל השור נקי כח:תניא אידך: +שמות כ"א בי רבי יוסי הגלילי אומר: נקי מדמי ולדות; אמר לו ר -

ינצו אנשים, אנשים + כי :כב, הרי הוא אומר: +שמות כ"אקיבאע ולא שוורים.  -  
2) Babylonian	  Talmud,	  tractate	  Baba	  Kama,	  page	  49a	  

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מט עמוד א   
. טעמא דמתכוין לחבירו, הא מתכוין לאשה ראגמ משלם דמי ולדות; לימא, תיהוי תיובתא דרב אדא בר  -

פטורים מדמי ולדות! אמר לך רב אדא בר  - אהבה, דאמר רב אדא בר אהבה: שוורים שנתכוונו לאשה
נתכוונו לאשה נמי פטורים מדמי ולדות, והא דקתני שור שהיה מתכוין לחבירו?  לואהבה: הוא הדין דאפי

איידי דקא בעי למיתנא סיפא אדם שהיה מתכוין לחבירו, דהכי כתיב קרא, קתני רישא נמי שור שהיה 
מתכוין לחבירו.   

D) Rashi	  on	  the	  very	  end	  of	  the	  mishna	  
רש"י מסכת בבא קמא דף מט עמוד א   

-היתה שפחה ונשתחררה  כלומר היתה משוחררת או גיורת נשואה לגר או לעבד משוחרר ואין לה  
.וזה קודם לזכות במה שבידו ,דהמחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשין זכה ,פטור – שמת , בעל  

בשאין  ורחךכל משום דע 'היתה משוחררת'ולא נקט  'היתה שפחה ונשתחררה'והאי דנקט האי לישנא  
דמשמע עתה מקרוב דעדיין לא היו להם  'היתה שפחה ונשתחררה'והיינו דקאמר  ,לה בנים הימנו קאמר

.בנים  
והאי דנקט שפחה  ,דהא דמי ולדות לבעל ,דפטור ,והוא הדין נמי לישראלית הנשואה לגר ומת הגר 

שואה למשוחרר וסתם גיורת לגר.וגיורת משום דסתם שפחה משוחררת נ  
E) Gemara	  

1) Babylonian	  Talmud,	  Tractate	  Baba	  Kama,	  page	  49a	  
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מט עמוד א   

היתה שפחה ונשתחררה או גיורת  ומת הגר, דכיון  ,פטור. אמר רבה: לא שנו אלא שחבל בה בחיי הגר -
ה בהו מן הגר, אבל חבל בה לאחר מיתת הגר דחבל בה בחיי הגר זכה בהו גר, וכיון דמת הגר זכ זכיא  -

חסדא: מרי דיכי! אטו ולדות צררי נינהו וזכיא בהו? רב ר מלה איהי בגוייהו, ומיחייב לשלומי לה לדידה. א



אלא איתיה לבעל  זכה ליה רחמנא, ליתיה לבעל  - לא. מיתיבי: הכה את האשה ויצאו ילדיה  - נותן נזק  -
לבעל, אין הבעל וצער לאשה ודמי ולדות  נותן ליורשיו, אין האשה  - נותן ליורשיה; היתה שפחה  -

ונשתחררה או גיורת  זכה! אמרי: ומי עדיפא ממתניתין, דאוקימנא שחבל בה בחיי הגר ומת הגר? הכא  -
  .ומת הגר ,נמי שחבל בה בחיי הגר

F) Rambam’s	  Mishne	  Torah,	  Hilchot	  Hovel	  uMazeek,	  chapter	  4,	  halachot	  1	  –	  4	  
רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק ד   

הלכה א  
הנוגף את האשה ויצאו ילדיה אע"פ שלא נתכוון חייב לשלם דמי ולדות לבעל ונזק וצער לאשה.   

הלכה ב  
וכיצד משערין דמי ולדות שמין את האשה כמה היתה יפה עד שלא ילדה וכמה היא יפה משילדה ונותנין 

+/השגת הראב"ד/  ם נגפה אחר מיתת הבעל אף דמי ולדות * לאשה.לבעל, אם מת הבעל נותנין ליורשיו, וא
ואם נגפה אחר מיתת הבעל אף דמי ולדות לאשה. א"א אין דבר זה מחוור מן ההלכה דאפילו לרבא דאמר /בבא קמא/ (מט) בשחבל בה 

ייהו אבל אשת ישראל שיש לו יורשים לאחר מיתת הגר זכיא לה איהי בגויהו הני מילי אשת הגר שאין לו יורשים דקדמה איהי וזכיא בגו
לעולם הם ליורשיו.+   

הלכה ג  
היתה נשואה לגר וחבל בה בחיי הגר נותן דמי ולדות לבעל, מת הגר פטור, ואם חבל בה אחר מיתת הגר 

זכת היא בדמי ולדות.   
הלכה ד  

ה. היתה א שפחה או גויה בשעת הריון ובשעת נגיפה נשתחררה או נתגיירה הרי דמי ולדות של  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
	  

	  
 
 
	  

	  
	  

	  


