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

 

www.dafyomiyicc.org  36 © Yitzchak Etshalom 2016 

20.4.03 

37b (משנה ג) � 39a (משום דהוי ממון שאין לו תובעים) 
 

  לה, כא שמות :ֶיֱחצּון ַהֵּמת ֶאת ְוַגם ַּכְסּפוֹ  ֶאת ְוָחצּו ַהַחי ַהּׁשֹור ֶאת ּוָמְכרּו ָוֵמת ֵרֵעהּוֵרֵעהּוֵרֵעהּוֵרֵעהּו    ׁשֹורׁשֹורׁשֹורׁשֹור ֶאת ִאיׁש ׁשֹור ִיֹּגף ְוִכי .1

  ו, ג חבקוק :לוֹ  עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם ִּגְבעֹות ַׁשחּו ַעד ַהְרֵרי ַוִּיְתֹּפְצצּו ּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִים    ַוַּיֵּתרַוַּיֵּתרַוַּיֵּתרַוַּיֵּתר    ָרָאהָרָאהָרָאהָרָאה    ֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץ    ַוְיֹמֶדדַוְיֹמֶדדַוְיֹמֶדדַוְיֹמֶדד    ָעַמדָעַמדָעַמדָעַמד .2

  ב, לג דברים :ָלמוֹ  ָּדת ֵאׁש ִמיִמינוֹ  ֹקֶדׁש ֵמִרְבֹבת ְוָאָתה ָּפאָרןָּפאָרןָּפאָרןָּפאָרן    ֵמַהרֵמַהרֵמַהרֵמַהר    הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמֵּׂשִעיר ְוָזַרח ָּבא ִמִּסיַני ה' ַוֹּיאַמר .3

  כא, יא ויקרא :ָהָאֶרץ ַעל ָּבֵהן ְלַנֵּתרְלַנֵּתרְלַנֵּתרְלַנֵּתר ְלַרְגָליו ִמַּמַעל ְכָרַעִים לוֹ  ֲאֶׁשר ַאְרַּבע ַעל ַהֹהֵל: ָהעֹוף ֶׁשֶרץ ִמֹּכל ֹּתאְכלּו ֶזה ֶאת ַא: .4

  ט, ב דברים :ְיֻרָּׁשה ָער ֶאת ָנַתִּתי לֹוט ִלְבֵני ִּכי ְיֻרָּׁשה ֵמַאְרצוֹ  ְל< ֶאֵּתן =א ִּכי ִמְלָחָמהִמְלָחָמהִמְלָחָמהִמְלָחָמה    ָּבםָּבםָּבםָּבם    ִּתְתָּגרִּתְתָּגרִּתְתָּגרִּתְתָּגר    ְוַאלְוַאלְוַאלְוַאל    מֹוָאבמֹוָאבמֹוָאבמֹוָאב    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָּתַצרָּתַצרָּתַצרָּתַצר    ַאלַאלַאלַאל ֵאַלי ה' ַוֹּיאֶמר .5

  יז, כה במדבר :אֹוָתם ְוִהִּכיֶתם ַהִּמְדָיִניםַהִּמְדָיִניםַהִּמְדָיִניםַהִּמְדָיִנים    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָצרֹורָצרֹורָצרֹורָצרֹור .6

  יט, ב דברים :ְיֻרָּׁשה ְנַתִּתיהָ  לֹוט ִלְבֵני ִּכי ְיֻרָּׁשה ְל< ַעּמֹון ְּבֵני ֵמֶאֶרץ ֶאֵּתן =א ִּכי ָּבםָּבםָּבםָּבם    ִּתְתָּגרִּתְתָּגרִּתְתָּגרִּתְתָּגר    ְוַאלְוַאלְוַאלְוַאל    ְּתֻצֵרםְּתֻצֵרםְּתֻצֵרםְּתֻצֵרם    ַאלַאלַאלַאל ַעּמֹון ְּבֵני מּול ְוָקַרְבּתָ  .7

  כא, יד א מלכים :ָהַעֹּמִניתָהַעֹּמִניתָהַעֹּמִניתָהַעֹּמִנית    ַנֲעָמהַנֲעָמהַנֲעָמהַנֲעָמה ִאּמוֹ  ְוֵׁשם ... ָמַל: ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ּוֲׁשַבע ְּבָמְלכוֹ  ְרַחְבָעם ָׁשָנה ְוַאַחת ַאְרָּבִעים ֶּבן ִּביהּוָדה ָמַל: ְׁש=ֹמה ֶּבן ּוְרַחְבָעם .8

  

 

I 'משנה ג: liability for payments in cases where one of the animals is owned by הקדש or non-Jews 

a If either the מזיק or ניזק is owned by הקדש, no liability – following v. 1 

i Dissent: רשב"מ – if מזיק is הקדש – exempt; if ניזק is הקדש, always נזק שלם (even תם)  

1 Reason: ק"ו from הדיוט 

(a) Challenge: using rule of דיו, should still be ½ damages if תם 

2 Rather: interprets רעהו as teaching that the unique ruling of (ח"נ) תם only applies to רעהו (not הקדש) 

(a) Explanation: else, רעהו should’ve been written in re: מועד 

b If a שור ישראל gores a שור כנעני (any non-Jew) – exempt; if a שור כנעני gores a שור ישראל, always נזק שלם (even תם)  

i Reasons for exemption  

1 V. 2 – יתר read as “confiscating their money”  

2 V. 3 – read as “from פארן their money was given to ישראל” 

(a) Note: this needed because v. 2 could’ve been interpreted along lines of other דרשות:  

(i) Exiling them (as per v. 4) due to their failure to heed 7 מצוות 

(ii) “permitting these laws” – i.e. making them אינו מצווה vis-à-vis reward (less as per ר' חנינא) 

ii Related ברייתא: story about 2 agents of Rome who studied תורה and were bothered by only law – the exemption for 

damages to non-Jews’ property.  

1 Tangent: story of “consolation” upon death of ר' שמואל בר יהודה’s daughter (vv. 5-6), pointing to 'ה’s reasons for 

not allowing war against עמון ומואב due to appearance of רות המואביה and, 4 generations later, נעמה העמונית 

(mother of רחבעם – v. 8) 

(a) Tangent: lessons learned from daughters of לוט (discretion – favor of עמון; zealousness – favor of מואב) 

c Tangential ruling: damages between ישראל and כותים 

i ישראל :ת"ק is exempt; כותי pays as per usual – ½ for נ"ש ,תם for מועד 

ii ישראל :ר"מ is exempt; כותי always pays נ"ש (even תם)  

1 Implication: ר"מ maintains that כותים are תגרי אריו  (� not Jews) 

2 Challenge: ר"מ maintains that כתמים coming from כותים are טמא (� they are ישראל, ergo גרי אמת)  

(a) Answer: ר"מ “fined” them to pay full נזק in all cases as a method of social separation 

(i) Challenge: ר"מ allows for payment of קנס for אונס ומפתה if the girl is a כותית 

(ii) Answer: we don’t want the sinner to gain (שלא יהא חוטא נשכר)  

1. Question: why not give the money to the poor? 

2. Answer: it is ממון שאין לו תובעים – i.e. no עני can act as the claimant  

 


