בבא קמא דף ל"ח למסקנא

דף ל"ח ע"א

א .שור של ישראל שנגח לשור של כנעני ,פטור .ושל כנעני שנגח
לשור של ישראל ,בין תם בין מועד משלם נזק שלם .שנאמר
)חבקוק ג ו( " ָע ַמד ַו ְימ ֶֹדד אֶ ֶרץ ָר ָאה ַוי ּ ּ ֵַתר גּוֹ יִם" ,ראה שבע מצות
שקיבלו עליהם בני נח ,ולא קיימו אותם ,עמד והתיר ממונם
ארן" ,מפארן
יע מֵ הַ ר ּ ָפ ָ
לישראל .וי"א שנאמר )דברים לג ב( "הוֹ ִפ ַ
הופיע ממונם לישראל.
ב .יש דורשים 'ויתר גוים' שלא קיימו שבע מצוות והגלה אותם מעל
אדמתם ,וי"א שהתירם להם שבע מצוות ,ולא שיהיה מותר להם,
שאם כן החוטא נשכר ,אלא שגם אם יקיימו אותם ,אין מקבלים
שכר כמצווה ועושה.
ג .אפילו נכרי ועוסק בתורה הוא ככהן גדול ,שנאמר אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם ,לא נאמר כהנים לויים וישראלים אלא אדם.
ד .הקב"ה הזהיר את משה שלא ילחם במואב ,לפי שנשא קל
וחומר ממדינים שלא באו אלא לעזור להם ,אמר לו הקב"ה שתי
פרידות טובות יש לי להוציא מהן ,רות המואביה ונעמה העמונית.
וזו היתה נחמתו של עולא לרב שמואל בר יהודה שֶ מֵ ָתה בתו ,כי
אם כשרה היתה וראויה לצאת ממנה דבר טוב ,בוודאי היתה חיה.

דף ל"ח ע"ב

א .אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה ,אפילו שכר שיחה
נאה ,שהרי בכירה אמרה מואב ,ולא הזהיר הקב"ה אלא שלא
לעשות עמהם מלחמה ,אבל להתגרות בהם מותר ,וצעירה שאמרה
בן עמי ,הזהיר הקב"ה גם שלא להתגרות בהם.
ב .לעולם יקדים אדם לדבר מצוה ,שבשביל לילה אחת שקדמתה
בכירה לצעירה ,קדמתה ארבע דורות לישראל ,עובד ישי ודוד
ושלמה ,שרחבעם בנו היה בן נעמה העמונית.
ג .שור של ישראל שנגח שור של כותי ,פטור .שקנסו אותם חכמים
בממונם ,כדי שלא יטמעו בהם .ושל כותי שנגח לשור של ישראל,
לתנא קמא תם משלם חצי נזק ומועד נזק שלם .ולרבי מאיר גם תם
משלם נזק שלם ,אע"פ שגרי אמת הם ,שגם בזה קנסו אותם כדי
שלא יטמעו בהם.
ד .כל הכתמים הבאים מרקם ,לתנא קמא טהורים ,ולרבי יהודה
טמאים ,שהם גרים וטועים .והבאים מבין הכותים ,רבי מאיר מטמא
שגרי אמת הם ואין משגיחים על כתמיהם ,וחכמים מטהרים שהם
מצניעים את כתמיהם.
ה .הבא על הכותית משלם קנס ,ולא קנסו אותה שלא תקבל כדי
שלא יטעמו בהם ,שלא יהא חוטא נשכר .ולא אמרו שיתן את
המעות לעניים ,כדי שלא יהיה ממון שאין לו תובעים.
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