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Tour of the Mishnah
The Fourth Book of Mishnah: Nezikin
By Rabbi Yosef Shaffer
ל בן מיכל ע"ה שייפער-לע"נ הרה"ח הוו"ח ר' גדלי' ירחמיא
In loving memory of Reb Gedaliah Shaffer O.B.M.
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Bava Kama: The First Gate
Damages, torts, and other civil matters.

משנה מסכת בבא קמא פרק ו
 גץ שיצא מתחת הפטיש והזיק חייב גמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים ונכנס פשתנו לתוך החנות ודלקו:משנה ח
:בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב הניח חנוני נרו מבחוץ החנוני חייב רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור
If a spark flies out from beneath a blacksmith’s hammer and does damage (the blacksmith) is liable. If a camel
laden with flax is walking in the public domain, if the flax (protrudes) into a shop and is ignited by the
shopkeeper’s lamp causing the building catch to catch fire, the owner of the camel is liable. If the
shopkeeper’s lamp was outside (in the public domain) the shopkeeper is liable. R’ Yehudah says if it was a
Chanukah lamp (a Menorah) he is exempt.

Bava Metziah: The Middle Gate
Property law, interest, and other civil matters. Returning lost property and the obligations to safeguard the
property of another.
משנה מסכת בבא מציעא פרק ז
 השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו רשאי לכופן:משנה א
מקום שנהגו לזון יזון לספק במתיקה יספק הכל כמנהג המדינה מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא שכור לנו פועלים
הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו בני אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי
חובתך עמהן שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת
:וקטנית בלבד רבן שמעון בן גמליאל אומר לא היה צריך לומר הכל כמנהג המדינה
If one hires workers and stipulates with them to (begin working) at dawn and (to work until (dusk), if the
customary practice in the area is not to (work from dawn to dusk) he may not force them to. In a place where
it is customary to feed them he must feed them, (in a place where it is customary to provide) liftan, he must
do so. All according to the practice in the vicinity. R’ Yochanan ben Masia once told his son to hire workers.
(The son) went and did so, stipulating that he would feed them. When he returned to his father, his father told
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him “My son! Even if you provide them with a feast like that of King Solomon you would still not fulfill your
obligation! For they are the descendents of Abraham, Isaac, and Jacob. Go back and specify that you will
provide them with bread and lentils”. Rabban Shimon ben Gamliel said “he did not need to (return and clarify)
for it goes according to the common practice in the country”.

Bava Basra: The Last Gate
Property law, inheritance, laws of documents, and other civil matters.
 השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבינים בונים:משנה א
הכל כמנהג המדינה בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים
ומחצה בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל
:המקום והאבנים של שניהם
Partners (who share a courtyard) that want to divide their courtyard should build the wall in the center. (The
materials used in constructing the wall should conform with the common practice in their vicinity (unless both
partners prefer otherwise) whether it be) gvil (stones that are not smoothed down), gazis (stones that are
smoothed (and therefore slightly smaller)), kfisin (half-bricks), or leveinim (bricks) – all according with the
common practice. (If using) Gvil (which is generally six handbreadths wide) each gives three handbreadths, (if
using) gazis (generally five handbreadths) each gives two and a half handbreadths, (if using) kfisin (generally
four handbreadths wide) each gives two handbreadths), if using leveinim (generally three handbreadths wide)
each gives one and a half handbreadths. Therefore, iif the wall collapses the space (it occupied) and the stones
belong to them both.

Sanhedrin
The Judicial system, laws and punishments. Court procedure, laws of High Priests and Monarchs. The
Messianic era.
משנה מסכת סנהדרין פרק ד
 אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמ' )ויקרא כ"ד( משפט אחד יהיה לכם מה בין דיני:משנה א
ממונות לדיני נפשות דיני ממונות בשלשה ודיני נפשות בעשרים ושלשה דיני ממונות פותחין בין לזכות בין לחובה ודיני
נפשות פותחין לזכות ואין פותחין לחובה דיני ממונות מטין על פי אחד בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מטין על פי אחד
לזכות ועל פי שנים לחובה דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה דיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה דיני
ממונות הכל מלמדין זכות וחובה דיני נפשות הכל מלמדין זכות ואין הכל מלמדין חובה דיני ממונות המלמד חובה מלמד
זכות והמלמד זכות מלמד חובה דיני נפשות המלמד חובה מלמד זכות אבל המלמד זכות אין יכול לחזור וללמד חובה דיני
ממונות דנין ביום וגומרין בלילה דיני נפשות דנין ביום וגומרין ביום דיני ממונות גומרין בו ביום בין לזכות בין לחובה דיני
:נפשות גומרין בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב
Both civil cases and capital cases require examination and inquiry (of witnesses), as it is written (Leviticus
24:22) "You shall have one justice." What is the difference civil cases and criminal cases: Civil cases (are tried)
with three (judges), and capital cases, with twenty-three. Civil cases are opened either (with arguments) to
acquit or to convict, and capital cases open (with arguments) to acquit but do not open (with arguments) to
convict. Civil cases are decided by one either to acquit or to convict; capital cases are decided by one to acquit
or by two to convict. Civil cases, (the verdict) can change between acquittal and conviction; capital cases can
change to acquittal but cannot change to conviction Civil cases, all can rule for acquittal or conviction; capital
cases, all can rule for acquittal but all cannot rule for conviction. Civil cases, one who convicts can acquit and
one who acquits can convict; in capital cases, one who convicts can acquit, but one who acquits cannot turn
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and convict. Civil cases can be tried during the day and can finish at night; capital cases are tried during the
day and must finish during day. Civil cases finish on the same day for either acquittal or conviction; capital
cases finish on the same day for acquittal and the next day for conviction, therefore there cannot be trials on
Friday evening or the evening before a holiday.

Makkos
A continuation of Sanhadrein’s themes. Laws of testimony, manslaughter, and lashes.

Shavuos
The laws of Oaths.
משנה מסכת שבועות פרק ג
 שבועה שלא אוכל ואכל פת חטין ופת שעורין ופת כוסמין אינו חייב אלא אחת שבועה שלא אוכל פת חטין ופת:משנה ג
:שעורין ופת כוסמין ואכל חייב על כל אחת ואחת
(If one) swears not to eat and the eats bread made of wheat, barley bread, and spelt bread, he is liable (only
for violating) one (oath). If however, he specified in the oath and swore not to eat wheat bread, barley bread,
and spelt bread, he is liable for each one.

Avodah Zarah
Mainly prohibitions instituted to distance the community from pagan practices.

Eduyos
A collection of rulings taught on a historic day in the Sanhedrin. After Rabban Gamliel was removed from the
Office of Nasi, he was succeeded by R Elazar ben Azariah. R Elazar allowed many more students to join in the
learning and deliberations. On that day many new teachings were offered.
משנה מסכת עדויות פרק א
 ולמה מזכירין את דברי שמאי והלל לבטלה ללמד לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות:משנה ד
:העולם לא עמדו על דבריהם
 ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין שאם יראה בית דין את דברי היחיד:משנה ה
ויסמוך עליו שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין היה גדול ממנו בחכמה אבל
:לא במנין במנין אבל לא בחכמה אינו יכול לבטל דבריו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין
4. …and why are the words of Shamai and Hillel recorded for naught (since the law in this case does not accord
with them)? To teach future generations that one should not insist on one’s own opinion just as the
“patriarchs of the world” (the great Torah scholars) did not persist in their opinion (but conceded to the ruling
of Shmaya and Avtalyon). 5. And why are the minority opinions mentioned if the law accords with the
majority (of Torah sages)? So that a later court should not rule like the minority opinion unless they are
greater than the (previous court) both in numbers and in wisdom…
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Avos
Ethics of our Fathers.
משנה מסכת אבות פרק א
 משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם:משנה א
:אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה
 שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה:משנה ב
:ועל גמילות חסדים
1. Moses received the Torah (from G-d) at Sinai and gave it over to Joshua, Joshua gave it to the Elders, the
Elders to the Prophets, the Prophets to the men of the Great Assembly. They said three (main) teachings: A. Be
deliberate in judgment, establish many students, and provide a fence (safeguards) for the (observance) Torah.
2. Shimon Hatzadik (the Righteos) was from the last members of the Great Assembly. He used to say: The
world stands on three pillars, Torah, Avodah (offerings in the Temple and prayer), and acts of kindness.

Horyos
Special Korbanos that were offered when the Sanhedrin erred and cause the people to violate the Torah.
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