
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת בבא קמא  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org  22 © Yitzchak Etshalom 2016 

20.2.09; 24b ('משנה ה) � 26a ( ש"מאלמא איכא כופר ברגל  ) 

 יד פסוק יב פרק במדבר :ֵ&�ֵס, ְו+ַחר ַלַ*ֲחֶנה ִמח)'    ָיִמי ָיִמי ָיִמי ָיִמי     ִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעת    ִ&ָ%ֵגרִ&ָ%ֵגרִ&ָ%ֵגרִ&ָ%ֵגר    ָיִמי ָיִמי ָיִמי ָיִמי     ִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעת    ִתָ"ֵל ִתָ"ֵל ִתָ"ֵל ִתָ"ֵל     ֲה�אֲה�אֲה�אֲה�א    ְ�ָפֶניהָ ְ�ָפֶניהָ ְ�ָפֶניהָ ְ�ָפֶניהָ     ָיַרקָיַרקָיַרקָיַרק    ָיֹרקָיֹרקָיֹרקָיֹרק    ְו�ִביהָ ְו�ִביהָ ְו�ִביהָ ְו�ִביהָ  ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַוֹ�אֶמר .1

 טו פסוק יב פרק במדבר :ִמְרָי  ֵה�ֵס, ַעד ָנַסע �א ְוָהָע  ָיִמי ָיִמי ָיִמי ָיִמי     ִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעת    ַלַ*ֲחֶנהַלַ*ֲחֶנהַלַ*ֲחֶנהַלַ*ֲחֶנה    ִמח)'ִמח)'ִמח)'ִמח)'    ִמְרָי ִמְרָי ִמְרָי ִמְרָי     ַוִ&ָ%ֵגרַוִ&ָ%ֵגרַוִ&ָ%ֵגרַוִ&ָ%ֵגר .2

 יא פסוק כג פרק דברי  :ַהַ*ֲחֶנה &ֹו6 ֶאל ָיֹבא �א ַלַ*ֲחֶנה ִמח)' ֶאל ְוָיָצא ָלְיָלהָלְיָלהָלְיָלהָלְיָלה    ִמ4ְֵרהִמ4ְֵרהִמ4ְֵרהִמ4ְֵרה ָטהֹור ִיְהֶיה �א ֲאֶ�ר ִאי� ְב3 ִיְהֶיה ִ"י .3

 לב,יא ויקרא :ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא י)ָבא ַ�ַ*ִי  ָ�ֶה  ְמָלאָכה ֵיָע9ֶה ֲאֶ�ר ְ"ִלי ָ"ל 9ָק אוֹ  עֹורעֹורעֹורעֹור    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ     ֶבֶגדֶבֶגדֶבֶגדֶבֶגד    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  ֵע' ְ"ִלי ִמָ"ל ִיְטָמא ְ�ֹמָת  ֵמֶה  ָעָליו ִי8ֹל ֲאֶ�ר ְוֹכל .4

 כ פסוק לא פרק במדבר: ִ&ְתַחָ=א) ֵע' ְ"ִלי ְוָכל ִעִ>י  ַמֲע9ֵה ְוָכל עֹורעֹורעֹורעֹור    ְ"ִליְ"ִליְ"ִליְ"ִלי    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגד    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל .5

 ד פסוק כב פרק ויקרא :ָזַרעָזַרעָזַרעָזַרע    ִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבת    ִמֶ*B)ִמֶ*B)ִמֶ*B)ִמֶ*B)    ֵ&ֵצאֵ&ֵצאֵ&ֵצאֵ&ֵצא    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  ֶנֶפ� ְטֵמא ְ�ָכל ְוַהBֵֹגעַ  ִיְטָהר ֲאֶ�ר ַעד ֹיאַכל �א ַ�4ֳָדִ�י  ָזב אוֹ  ָצר)עַ  ְוה)א +ֲהֹר? ִמֶ>ַרע ִאי� ִאי� .6

ְמ�תוֹ  ְלֹכל לוֹ  ִיְטָמא ֲאֶ�ר ְב�ָד  אוֹ  לוֹ  ִיְטָמא ֲאֶ�ר ֶ�ֶר'ֶ�ֶר'ֶ�ֶר'ֶ�ֶר'    ְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכלְ�ָכל    ִיDַעִיDַעִיDַעִיDַע    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    אוֹ אוֹ אוֹ אוֹ  .7 Eה פסוק כב פרק ויקרא :ט 

�ס ָזַרעָזַרעָזַרעָזַרע    ִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבת    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    עֹורעֹורעֹורעֹור    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגדֶ�ֶגד    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל .8ַEִי  ְוכ*ַ� יז פסוק טו פרק ויקרא: ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַ

 כד פסוק לא פרק במדבר: ַהַ*ֲחֶנה ֶאל ָ&ֹבא) ְו+ַחר )ְטַהְרֶ&  ַהHְִביִעיַהHְִביִעיַהHְִביִעיַהHְִביִעי    ַ��ֹו ַ��ֹו ַ��ֹו ַ��ֹו     ִ�ְגֵדיֶכ ִ�ְגֵדיֶכ ִ�ְגֵדיֶכ ִ�ְגֵדיֶכ     ְוִכַ�ְסֶ& ְוִכַ�ְסֶ& ְוִכַ�ְסֶ& ְוִכַ�ְסֶ&  .9

 ד פסוק כב פרק שמות: ְיJֵ�ַ ְיJֵ�ַ ְיJֵ�ַ ְיJֵ�ַ  ַ"ְרמוֹ  )ֵמיַטב 9ֵָדה) ֵמיַטב +ֵחר+ֵחר+ֵחר+ֵחר    ִ�9ְֵדהִ�9ְֵדהִ�9ְֵדהִ�9ְֵדה    )ִבֵער)ִבֵער)ִבֵער)ִבֵער ְ�ִעירוֹ  ֶאת ְוJַ�ִח ֶכֶר  אוֹ  9ֶָדה ִאי� ַיְבֶער ִ"י .10

 לה פסוק כא פרק שמות :ֶיֱחצ)?ֶיֱחצ)?ֶיֱחצ)?ֶיֱחצ)? ַהֵ*ת ֶאת ְוַג  ַ"ְס8וֹ ַ"ְס8וֹ ַ"ְס8וֹ ַ"ְס8וֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָחצ)ְוָחצ)ְוָחצ)ְוָחצ) ַהַחי ַהHֹור ֶאת )ָמְכר) ָוֵמת ֵרֵעה) �ֹור ֶאת ִאי� �ֹור ִיDֹ, ְוִכי .11

 ל פסוק כא פרק שמות :ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו י)ַ�ת ֲאֶ�ר ְ"ֹכל ַנְפ�וֹ  8ְִדֹי? ְוָנַת? ָעָליו י)ַ�ת ֹ"ֶפר ִא  .12

 יט פסוק כד פרק ויקרא :Jוֹ  ֵיָע9ֶה ֵ"? ָע9ָה ַ"ֲאֶ�ר ַ�ֲעִמיתוֹ ַ�ֲעִמיתוֹ ַ�ֲעִמיתוֹ ַ�ֲעִמיתוֹ  מ)  ִיֵ&? ִ"י ְוִאי� .13

I 'משנה ה: explication of #4 מועד in שור המזיק ברשות הניזק – א:ד (dispute between  ר"ט/חכמי in re: (דיו) קר? ברשות הניזק) 

a if a שור gored, pushed, bit, jumped or kicked in נזק ½ – רה"ר 

b if a שור did any of the above in רשות הניזק: 

i ר"ט – full damages 

1 argument: if ש? ורגל, which are פטור ברה"ר, pay full damages in רשות הניזק,  

2 then: ק"ו that ?קר, which pays ½ in רה"ר, should pay full in רשות הניזק 

ii  חכמי – ½ damages 

1 counter: rule of לבא מ? הדי? להיות כנדו? דיודיודיודיו  – (i.e. the חומר cannot be more severe than the קל) 

2 response of ר"ט: judges קר? מרגל (not ?קר? מקר) – just as רגל is נ"ש, so is ?קר 

(a) comeback: דיו again 

II Discussion of דיו – and why ר"ט apparently rejects it 

a Challenge (to ר"ט) – דיו is found in the תורה (v. 1 –  מרי should have been out of the camp for 14 days; דיו limits to 7) 

b Answer: ר"ט accepts דיו when it doesn’t render the ק"ו useless: 

i in case of  מרי, without ק"ו, we wouldn’t know that she must be out of the camp at all 

ii in our case, without the ק"ו, the שור is already חייב ח"נ 

c response ( חכמי): we already know that  מרי would be out of the camp from  ותסגר מרי 

i defense (ר"ט): that phrase teaches דיו  

ii Response ( חכמי): v. 2 teaches about  מרי being kept out for 7 days already 

1 Defense (ר"ט): v. 2 teaches that דיו applies everywhere, isn’t limited to here due to כבוד משה 

d Tangential discussions: identifying  תנאי who reject דיו in all circumstances (vv. 3-9) 

III Revisiting calculus between ?קר and ש? ורגל 

a Reduction ad absurdum: ש? ורגל should be ק"ו – חייב ברה"ר from ?קר: 

i If: ?קר, which is קל (only liable for ½ damages in רשות הניזק), nonetheless carries liability in רה"ר 

ii Then: ש? ורגל, which are חמור (liable for full damages in רשות הניזק), should certainly carry liability in רה"ר 

1 Answer: v. 10 limits liability to רשות הניזק 

2 Comeback: goal of ק"ו was to generate liability for ½ damages for ש? ורגל ברה"ר; Answer: v. 11 limits ½ נזק to ?קר 

b Reduction ad absurdum: ש? ורגל should be liable for ½ damages in ק"ו ;רשות הניזק from ?קר 

i If: ?קר, which is חמור (liable for damages in רה"ר), is only liable for ½ damages in רשות הניזק 

ii Then: ש? ורגל, which are קל (exempt from damages in רה"ר), should only pay ½ damages in רשות הניזק  

1 Answer: end of v. 10 implies full payment 

c Reduction ad absurdum: ?קר should be exempt ק"ו ;ברה"ר from ש? ורגל 

i Answer: end of v. 11 implies ½ payment in all cases – רה"י or (ר' יוחנ?) רה"ר 

d Reduction ad absurdum: people should be liable for כופר (if they killed someone) – ק"ו from שור 

i Answer: v. 12 implies that only a שור(‘s owner) can be assessed with כופר 

e Reduction ad absurdum: שור should be liable for 4 extra payments (צער, בשת, רפוי, שבת); ק"ו from   אד 

i Answer: v. 13 limits payment to battery ( אד)  

IV Related discussion: is there כופר ברגל? (e. g. שור trampled baby to death in כקר?– חצר הניזק or does lack of כוונה להזיק distinguish?) 

a Support from ruling of ר"ט – in such a case he finds owner liable for full כופר – even if  ת 

i reason: follows ריה"ג who finds  ת liable for ½ כופר and applies ק"ו from רגל to include יש כופר ברגל � כופר 

1 challenge: perhaps his ק"ו is from נזקי רגל 

2 block: any attempt to use נזקי רגל to include כופר has a block ( אש, טמו?, כלי , אד) – including רגל itself 


