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   א"עב "מ דף  

 

 םמשל, א היה אסון באשהאם ל, אשה הרה ויצאו ילדיה המכה .א
חייב , לה אם נתכון, ואם היה אסון באשה. עלדמי ולדות לב

ואם לא . ם ליה בדרבה מיניהמשום ק מיתה ופטור מדמי וולדות
 בדמי וולדות פטור ממיתה וחייבלרב אדא בר אהבה , לה נתכוון

דמי פטור מממיתה  גם אם פטורא ש"וי, מיתהשחייב בא "וי(
  .)י"רשעיין ב. תוולדו

בין תם  :למסקנת הגמרא, שור שנגף אשה הרה ויצאו ילדיה. ב
בין אם , אם היה אסון באשה ובין בין אם לא היה אסון, ובין מועד
שנאמר . מדמי וולדות פטור, אם נתכווןלאשה ובין ון לא נתכו

  .שנקי מדמי וולדות', בעל השור נקי'
 

  

  
   ב"ע ב"מ דף 

 

 לא ,דמי עבד אינו משלם, ר תם שהרג עבדשו, לרבי עקיבא .א
שהחמירה פ "ואע .מן העליה ולא, מגופו של שור כשקדם ושחטו

אנו מחמירים אין , בעבד שגם אם יפה סלע משלם שלשים תורה
  .'בעל השור נקי'שנאמר , מן העליהתם שישלם ב



 

  

 או איש את שור יגח כי'שנאמר , נהרגשור שהרג את האשה . ב
שיה האחרים ולא משלם כופר ליור ובעל השור .'אשה את

ולא זכתה בו  ,אינו משתלם אלא לאחר מיתהשהכופר , לבעלה
לבוא לאחר  בראוי אשתויורש את אינו הבעל ו, האשה מחיים

  .המית

משלם נזק לרבי , תהולאחר מכן מ, שהזיק את האשהשור . ג
 .ובעלה יורשה' מוחזק' החשובה וֶ לְ כי הִמ , הלבעל 'וצער וכו

ונותן ליורשיה ' ראוי'חשוב מעות  גבו לרבה אם, ולשיטת חכמים
לרב נחמן ו, ונותן לבעלה' מוחזק'קרקע חשוב  גבו ואם, האחרים

  .להיפך

  .ליורשיהנזקיה משלם , גרושההאשה ואם היתה . ד

 ודמי ,לאשה וצער נזק נותן ,ילדיה ויצאו האשה את כההמ. ה
אין ו .ליורשיודמי ולדות ואם מת הבעל נותן , לבעל ולדות

או שבא עליה , אם גרושה היאגם , חלק בדמי וולדותלאשה 
  .'בעל האשה'כאשר ישית עליו  שנאמר, בזנות
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