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 או שהיה מתכוין לאשה ,האשה את והכה לחבירו תכויןשור שה .א
 ויצאו השפחה את נגחואם  .ולדות מדמי פטור, ויצאו ילדיה, עצמה
 שבו'שנאמר , שהיא כחמורה מעוברת, ולדות דמי משלם ,ילדיה

  .'לחמור הדומה םעַ ' כמיםודרשו ח ',החמור םִע  פה לכם

לתנא קמא  ,ילדיה ויצאו האשה את והכה לחבירו תכויןשה אדם. ב
) שהאשה משובחת מחמת הריונה(ולדות ושבח  ,ולדות דמי משלם

שמין כמה היתה האשה יפה עד שלא ? והיאך משלם, לבעלושניהם 
  .לבעלונותן , וכמה היא יפה משילדה, ילדה

 קודם פחותין דמיה, אם היתה מבכרת, לרבי שמעון בן גמליאלו
לא שייך תשלומין של ולפיכך  .מסוכנתשהיא , לידה מלאחר לידה

. לבעל ונותן, הוולדות לבדם כמה שווָים שמין אתאלא , שבח ולדות
ושבח  .דמי ולדות ונותן לבעלשמין את הוולדות , ואם אינה מבכרת

  .חולקים בין הבעל ובין האשה, ולדות

במקום שיש שם חמימות או , כנגד בית ההריון שיכנה עד חייב אינו. ג
  .פטור ,ביד או ברגלאותה אבל אם הכה , לוולד

דמי ולדות  נותן ,ויצאו ילדיה בעל לה ןאישאשה המכה ל. ד
   .ליורשיו



 

  

, ויצאו ילדיה, גרהנשואה ל גיורתל או משוחררת שפחהכה למה. ה
ואם  .מן ההפקרהמכה זכה  ,ואין לו יורשיםבעלה מת לאחר מכן ו

א שהוא "וי .שלם לאשהשמ א"י, בעלה מתכבר לאחר שאותה הכה 
לה אין ומאחר ש, מי ולדות אלא לבעלשלא זיכתה תורה ד, פטור

הרי ש ,לאשה שבח ולדותנותן , לרבן שמעון בן גמליאלו. בעל פטור
בחיי בהם חלק שאין לה אבל דמי ולדות , בהם חלקגם בחייו יש לה 

  .אין לה בה כלום לאחר מיתה, ]ולחכמים גם שבח ולדות[בעלה 
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 אחר ישראל לו ששיעבד בשטרותיוישראל  חזיקוה, גר שמת. א
ונסתפקו . שלא החזיק בהםשהרי  ,לא זכה בקרקעות ,קרקעות

  .או לא ,נה את הנייר לצור על פי צלוחיתובגמרא אם ק

 והחזיק אחר ישראל ובא ,הגר ומת ,גר ביד ישראל של משכונו. ב
 וזכה בה ,לאחר מיתהפקע שעבודו של גר ש ,מידו אותו מוציאין ,בו

  .הלוה

 כנגדקנה המלוה במשכון  ,הגר ומת ,ישראל ביד גר של משכונו. ג
 זכה, בשעת מיתת הגרשל מלוה ם היה המשכון בחצירו או .מעותיו

. בעיראינו שחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו גם אם , גם בשאר
  .כל הקודם זכה בו, ואם לא היתה בחצירו
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