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 פתיחה

 : )ב:(אומרת הגמרא 

נגיחה היא, דתניא:   - "מאי שנא נגיחה דקרי לה אב? דכתיב כי יגח, נגיפה נמי כתיב כי יגוף! האי נגיפה 

פתח בנגיפה וסיים בנגיחה, לומר לך: זו היא נגיפה זו היא נגיחה. מאי שנא גבי אדם דכתיב כי יגח, ומאי  

כתיב כי   - דלית לה מזלא  כתיב כי יגח, בהמה  - שנא גבי בהמה דכתיב כי יגוף? אדם דאית ליה מזלא 

 ". ומלתא אגב אורחיה קמ"ל, דמועד לאדם הוי מועד לבהמה, ומועד לבהמה לא הוי מועד לאדםיגוף, 

עולה מפשט הגמרא שיש קושי מיוחד בנגיחת האדם, לכן שור שהוא מועד לאדם הוא נחשב אוטומטית   -

 חשב מועד לנגוח אדם. מועד גם לבהמה, ומאידך גיסא שור שהוא מועד לנגיחת בהמות לא י

לעומת זאת בדף לז. מובאת מחלוקת רב פפא ורב זביד בעניין שור מועד. שור שהוא מועד לנגוח חיה  

מסוימת האם מועד לנגוח חיות אחרות, רב פפא סובר בצורה מוחלטת שמועד לנגוח מין מסוים לא מועד  

ל שאר המינים. משמע מפשט הגמרא למין אחר, ורב זביד חולק וסובר שמועד לנגוח מין מסוים מועד לכ

שאין שום חילוק בין אדם לבהמה, רב פפא סובר שאפילו מועד לאדם לא מועד לבהמה, ורב זביד לעומתו  

סובר שאפילו מועד לבהמה נהיה מועד לאדם. ראיה לכך ששיטת רב זביד שאפילו מועד לנגיחת בהמה  

ל להיות מועד, הרי כבר שהוא נוגח בפעם איך שור יכו )מא.(יחשב מועד לאדם, מכך שהגמרא שואלת 

 הראשונה הורגים אותו? ועונה רב זביד שמדובר כשנגח שלוש בהמות והוא נחשב מועד לאדם. 

לכאורה גמרא זאת לא עולה בקנה אחד עם הגמרא בדף ב. בדף ב הגמרא מחלקת בפשטות בין אדם 

מועד לאדם, ובדף לז. לעומת זאת לבהמה ואומרת שמועד לאדם מועד לבהמה, ומועד לבהמה לא יהיה 

רואים שתי אפשרויות או שמועד לדבר אחד יהיה מועד לכל, או שמועד לדבר אחד יהיה מועד רק לאותו 

 המין אבל אין שיטת אמצע כזאת שמחלקת בין אדם לבהמה. 

 

 שיטת רש"י

 מפרש: )ב:(רש"י 

נוחה היא הבהמה למות מן  קרא מדתלה נגיחה באדם ונגיפה בבהמה דמשמע  - "ואגב אורחיה קמ"ל 

   משמיענו דשור המועד להרוג את הבהמה ג' פעמים לא חשיב העדאה לגבי אדם". האדם
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ברש"י מפורש שהסוגיא בדף ב: מדברת על מועדות להריגה. דווקא בהריגה לאדם יש מזל מכיוון שקשה 

ר כח וכוונה, כלשון להורגו יותר מבהמה ולכן מועד לבהמה לא יהיה מועד לאדם, שהרי באדם צריך יות

 רש"י בפירושו על עניין המזל של האדם. 

לעומת זאת בדף מה: כשהגמרא שואלת למה המשנה שם הוצרכה לומר שמועד לקרן ימין לא מועד לקרן 

 :)ד"ה אליבא דמאן(שמאל אומר רש"י 

הועד   לא אצטריך ליה לרב לאשמועינן דלימין נזק שלם ולשמאל שלא  לענין תשלומין"כלומר הא ודאי 

וכ"ש מועד לקרן   דהא כי האי גוונא טובא תנן דאפילו מועד לאדם אינו מועד לבהמהלה משלם חצי נזק 

 ימין שהוא צד חזקה שבו אינו מועד לשמאל...". 

 רואים ברש"י כמה דברים:

 א. שהגמרא בדף לז. מדברת על תשלומין. 

א מדגיש שאפילו מועד לאדם לא ב. פסק בפשטות כרב פפא שמועד לדבר אחד לא מועד לדבר אחר והו 

 מועד לבהמה. 

יוצא שלפי רש"י הסוגיות מתורצות, בדף ב הגמרא מדברת על הריגה, ובעקבות כך שלאדם יש מזל דווקא 

לעניין הריגה, אז מועד לבהמה לא יהיה מועד לאדם. זה לא סותר את זה שמועד למין מסוים בבהמות  

שום דבר מהותי שמבדיל ביניהם, ודווקא באדם יש משהו  יהיה מועד לכל שאר סוגי הבהמות, כי אין 

מיוחד שמפריד בינו לבין כל שאר החיות. ולעומת זאת הגמרא בדף לז. מדברת על תשלומין זאת אומרת 

בעניין נזיקין, ובאמת שם אין הבדל בין אדם לבהמות. לכן בעקבות כך שאנחנו פוסקים בנזיקין שמועד 

אזי גם באדם יחולו הדינים הללו ולא יהיה הבדל בינו לבין בהמה, ומועד לדבר אחד לא מועד לדבר אחר,  

 לאדם לא יהיה מועד לדבר אחר. 

 

 שיטת תוספות

תוספות בדף ב: מסבירים שהסוגיא שמחלקת בין אדם לבהמה הולכת גם לפי רב פפא, למרות שהוא סובר 

להיות מועד: שור שנגח שתי שמועד לדבר אחד לא מועד לדבר אחר. כאן הגמרא מדברת על הדרך איך 

חיות ובפעם השלישית נגח אדם, האדם משלים לחיות ועל ידי האדם הוא נהיה מועד לבהמה. על כך  

הגמרא אומרת מועד לאדם )על ידי אדם( מועד לבהמה, וכן להיפך שאם נגח שני בני אדם ובפעם 

אומרת שמועד לבהמה )על  השלישית נגח בהמה, היא לא תשלים לו להיות מועד לאדם. על זה הגמרא 

ידי בהמה( לא יהיה מועד לאדם. הגמרא בדף לז. מדברת על שור שהוא כבר מועד למין מסוים, ובעניין  

 זה אומר רב פפא שמועד לדבר אחד לא יהיה מועד לדבר אחר.  

את שיטת רב זביד התוספות לא מתרץ. נראה מפשט לשונו ששיטתו ברורה ומוסברת ולא צריכה ביאור 

ותב שהגמרא מוסברת אפילו לרב פפא, משמע שלרב זביד היא וודאי מתורצת. אבל לכאורה נראה כי כ

שגם לרב זביד קשה, שהרי הוא אומר בצורה מוחלטת שמועד לדבר אחד מועד לדבר אחר, ואפילו מועד 

לבהמה יהיה מועד לאדם. רב זביד כותב בפירוש בדף מא. כשהרג שלוש בהמות נהיה אוטומטית מועד  

ם לאדם, וזה הדרך להיות מועד לאדם. ולמרות שהגמרא דוחה את שיטתו לכאורה, בצירוף שיטתו בדף  ג

 לז. נראה שנשאר בדעתו ולכן דבריו צריכים ביאור.
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התוספות בדף לז. אומר שמא רב זביד חזר בו ממה שאמר בדף מא. שמועד לבהמה נחשב מועד לאדם, כי 

ועד לבהמה לא מועד לאדם". אף על פי כן התוספות רק אומר אם לא יחזור בו יקשה עליו מדף ב: ש"מ

 שמא חזר בו. 

לכן חשבתי לתרץ שגם לרב זביד נאמר את תירוץ התוספות, שבדף ב: הגמרא מדברת על הדרך איך להיות  

מועד ובעניין זה רב זביד יסבור שיש הבדל בין אדם לבהמה, ובדף לז. יסבור רב זביד שאין הבדל בין אדם 

עיון מה הסברא לומר לבהמה ומועד לדבר אחד יהיה מועד לדבר אחר ואין הבדל בין סוגי המינים. צריך 

 שבדרך להיות מועד יהיה הבדל בין אדם ובין בהמה ואחרי שנהיה מועד אין הבדל בין אדם לבהמה? 

יוצא שתוספות לא מחלקים בין הגמרות וכולם מדברים על אותו דבר, ואין חילוק בין הריגה לנזיקין. לכן 

אלא  )לז. ד"ה רב זביד(ובין לרב זביד  )ד"ה ומלתא אגב אורחיה(הם מתרצים את הגמרא בדף ב: בין לרב פפא 

על הדרך להיות מועד,   שההבדל היחיד הוא שבדף ב: כשהגמרא מחלקת בין אדם לבהמה, הגמרא מדברת

ושם רב פפא ורב זביד יסכימו על ההבדל בין אדם לבהמה, רואים זאת מכך שהתוספות מתרצים את 

הגמרא לפי שניהם. בדף לז. הגמרא מדברת על אותו סוג מועדות רק ההבדל ששם מדובר לאחר שנהיה 

 מועד ושם יש מחלוקת בין רב פפא לרב זביד.

 

 שיטת הרמב"ם

 כותב:  ממון ו, ח( )נזקיהרמב"ם 

"שור שהוא מועד למינו הרי זה אינו מועד לשאינו מינו, הועד לאדם אינו מועד לבהמה הועד לקטנים  

אינו מועד לגדולים, לפיכך אם הזיק את מין שהוא מועד לו משלם נזק שלם ואם הזיק לשאר המינין  

 משלם חצי נזק". 

לדבר אחר ואפילו מועד לאדם לא יהיה מועד הרמב"ם פוסק כרב פפא שמועד לדבר אחד אינו מועד  -

 :)י, ג(לבהמה. מצד שני במקום אחר הרמב"ם נראה שסותר פסיקה זאת ופוסק כרב זביד 

עד שישלמו בעליו את   היאך ימצא מועד להרוג "והואיל וכל בהמה חיה ועוף שהרגו אדם נסקלין 

זה מועד להריגה ובעליו משלמין  הרג שלש בהמות הריהכופר...וכן אם סיכן שלשה בני אדם כאחד או 

 ".את הכופר

מקשה על הרמב"ם שסותר את מה שפסק בפרק ו' כרב פפא ופה נראה שפוסק כרב זביד   )י, ג(המגיד משנה  

 ונשאר בצריך עיון.

מ מביא קושיא זאת ומתרץ שבפרק ו' הרמב"ם מדבר על מועדות לנזיקין, ובפרק י' מדבר על מועדות " הכס

פוסק בפרק ו' כרב פפא שמועד לדבר אחד אינו מועד לדבר אחר. ייתכן שבהריגה  להריגה ובאמת הוא 

 יודה רב פפא שמועד לדבר אחד אינו מועד לדבר אחר, כמו שרואים שרש"י חילק בין הריגה לנזיקין.

אבל גם לאחר תירוץ הכסף משנה קשה איך יסביר הרמב"ם את הגמרא בדף ב: שמועד לאדם מועד לבהמה 

ה אינו מועד לאדם. הרי לפי הרמב"ם בנזיקין מועד לדבר אחד אינו מועד לדבר אחר בין אדם  ומועד לבהמ 

 ובין בהמה, ובהריגה מועד לדבר אחד כגון בהמה יהיה מועד אפילו לאדם אין אצלו שיטה כזאת.

הלחם משנה מביא את קושיית המגיד ותירוץ הכסף משנה, ומקשה איך הרמב"ם יסתדר עם הגמרא בדף 

, שכל )ד"ה ומלתא אגב אורחיה קמ"ל(תרץ הלח"מ שאפשר להעמיד את הגמרא כדעת רבי מנחם בתוספות  ב:. מ

ההבדל בין אדם לבהמה הוא בחזרה ממועדות. שור שהוא מועד לכל אם חזר בו מבהמה ונשאר מועד 
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 לאדם נאמר שמועד לאדם מועד לבהמה, למרות שחזר בו מבהמה. מאידך גיסא אם חזר בו מאדם ונשאר

 מועד לבהמה נאמר שמועד לבהמה לא נחשב מועד לאדם. 

יוצא מדברי הרמב"ם שהגמרא בדף לז. מדברת על נזיקין ובזה הוא פוסק כרב פפא שמועד לדבר אחד 

אינו מועד לדבר אחר, אך לגבי הריגה מועד לדבר אחד יהיה מועד לדבר אחר מכיוון שהוא "מועד 

לוגתא של רב פפא בסוגיא שאומר בדף מא. שמועד לבהמות  להריגה. ולמרות שזאת שיטת רב זביד בר פ 

כאן יסבור הרמב"ם שרב פפא יודה לו שמועד לדבר אחד בהריגה מועד לכל. לגבי  -נחשב מועד לאדם 

חזרה ממועדות יסבור שחזרה מאדם תופסת וישאר רק מועד לבהמות, וחזרה מבהמות כל עוד הוא מועד 

 היות מועד לבהמה. לאדם לא תופסת ומועד לאדם ימשיך ל

 

 סברות הראשונים

רש"י שמחלק בין הריגה לנזיקין יסבור שבנזיקין אין הבדל מהותי בין מין אחד למין אחר. מדובר בפציעה 

קלה ושור בכוחו יכול לפצוע כל יצור. אמנם כל אחד יפגע במידה אחרת, אבל אין הבדל מהותי בין כל  

לת כח וכוונה מרובה, אלא עניין של כעס ושנאה. זה ששור מין. אם כך ההבדל בין המינים הוא לא בהפע

שונא חמורים לא אומר שהוא נוגח כל דבר שנקרה בדרכו, וחובת ההוכחה עלינו להוכיח שהוא מסוכן  

 לשאר המינים. לכן פוסק רש"י כרב פפא שמועד לדבר אחד אינו מועד לדבר אחר. 

שור מועד להריגה, ובהריגה אנחנו לא עושים לעומת זאת בהריגה מדובר על שור ששינה את מהותו ל

כ " חילוקים בין בעלי חיים ומבחינתנו כל עוד לא תוכיח את חפותו למינים אחרים הוא מועד לכל. משא 

 אדם שגם אם השור מועד להריגה לכל החיות לא יהיה מועד לאדם כי יש הבדל מהותי בין אדם לבהמה.  ב

 ש מאוד ההבדל בין אדם לבהמה וזה לשונו:ברש"י לעיל לעניין המזל שיש לאדם מודג

דודאי נתכוון השור להרע ובא עליו   -. כתיב כי יגח  שיש לו דעת לשמור את גופו   -"אדם דאית ליה מזלא  

ודחפו בקרניו לישנא אחרינא אית ליה מזלא ואינו נוח להמיתו   שמצאו עומד אבל נגיפה הוי משמע  בכח 

 בכח ובכוונה ובתחיבת קרן בגוף". ה בנגיפה דהיא דחיפת קרן מעט אלא בנגיח

 מלאך שלו, ומליץ עליו."  -בפירוש השני של רש"י מפנה גליון הש"ס לרש"י בשבת נג: "מזליה 

מפורש ברש"י שבאדם כדי להרוג צריך כוונה להרע והפעלת כח, לעומת בהמה שנשמע מלשונו שמצאו  

מהותי שלאדם יש מזל רוחני ובעקבות כך קשה  במקרה. בפירוש השני לפי גליון הש"ס ההבדל אף יותר 

להורגו וצריך להשקיע כח כוונה ולתחוב את הקרן בגוף בצורה ישירה, ולכן אי אפשר להשוות את האדם  

לשאר החיות, שגם אם נאמר מועד למין אחד יהיה מועד לכל, באדם יש משהו מיוחד שצריך לנגוח שלוש  

כשמועד לאדם יהיה מועד לכולם, כי אם הרג אדם שקשה  פעמים אדם, כדי להיות מועד לאדם. כמובן

 להורגו אזי להרוג בהמה כבר לא יקשה עליו.

תוספות יסבור שלמדנו שיש מועדות בין בהריגה ובין בנזיקין. גם אם עיקר הפסוק דיבר על הריגה ויש 

ותי. כמו שאמרנו יותר כוונה להזיק כולם נכללים במושג קרן, וההבדל ביניהם נהיה הבדל כמותי ולא מה

ברש"י בעניין ההריגה שהשור הזה מסומן בתור שור מועד לכל, עד שנצליח להוכיח את חפותו במינים  

 אחרים, אותו דבר יאמר התוספות לגבי כל סוגי המועדות. 

לאחר שתוספות בדף לז. מביא סברא שרב זביד חזר בו ממה שאמר שמועד לבהמה יהיה מועד לאדם, 

גם כאן כרש"י שתמיד יש משהו מיוחד באדם שגם אם תאמר שמועד לדבר אחד אפשר לומר שיסבור 



 165  מה / ב:, לז.מועד לאדם ומועד לבה

 
 

יהיה מועד לדבר אחר, באדם תאמר שמועד לדבר אחר לא יהיה מועד לאדם כי יש הבדל מהותי בינו לבין 

 שאר החיות. לכן פוסק כרב זביד שמועד לדבר אחד יהיה מועד לדבר אחר כי השור הזה נחשב שור מסוכן.

רים שאם הוא מתחיל להיות מועד ומשלים בפעם השלישית על ידי אדם יהיה מועד לבהמות, תוספות אומ

ואם בפעם השלישית השלים על ידי בהמה לא ייחשב מועד לאדם. אפשר להסביר שכל עוד הוא לא מועד  

והוא רק מתחיל לנגוח הוא עדיין נחשב תם, ואנחנו רק בודקים לאיפה זה מתפתח. לדוגמא אם נגח שני 

ני אדם ובפעם השלישית נגח בהמה נאמר שהוא לא מועד כי הוא במגמת ירידה והוא מתחיל לחזור ב

לנורמה. אבל אם להיפך הוא נוגח שתי בהמות ובפעם השלישית נגח אדם נאמר שהמצב שלו רק מחמיר 

דם והוא מועד למהדרין, כי ודאי יותר קשה לנגוח אדם מאשר לנגוח בהמה. אין סברא לומר שאם נגח א 

בפעם השלישית מצבו יהיה יותר קל מאשר אם נגח בהמה שיותר קל לנגוח אותה ולכן נאמר שהוא מועד  

 לבהמה בעקבות האדם. 

הרמב"ם דומה מאוד לרש"י שמחלק בין נזיקין למיתה. בנזיקין יסבור שמכיוון שאין צורך להשקיע הרבה 

המינים לעניין במי צריך להשקיע יותר מאמץ. כח כדי להזיק לכל יצור שיהיה, אזי אין טעם לחלק בין סוגי  

כן אפשר לומר שאם נגח דווקא מין מסוים כנראה שיש לו שנאה מיוחדת למין הזה בדווקא וכל עוד לא 

תוכיח שהוא מועד לנגוח גם מינים אחרים אנחנו נחשיב אותו כלפי האחרים כשור תם. מה שאין כן 

להריגה" השור הזה נחשב כמו רוצח ומבחינתנו אין בהריגה ששם נאמר כלשון הרמב"ם ש"הוא מועד 

 הבדל בין סוגי המינים והוא נחשב מועד לכל כי השור הזה איבד שליטה עד כדי להרוג. 

בשונה מרש"י הרמב"ם סובר שאפילו מועד לבהמה נחשב מועד לאדם ובזה אפשר לומר את סברת השלטי 

 :)על הרי"ף בדף לז.(גיבורים 

ירא ליה למיימוניות דאיכא חילוק בין נזקין למיתה... אבל גבי קטלא אם מועד  "ומיהו אפשר לומר דסב

משום דהאי אית ליה מזלא והאי לית   דלגבי קטלא לא שייך לחלק ביניהן להרוג זה מועד גם להרוג זה 

 ".אלא בכל ענין דשייך קטלא בבעל חי דדמי קטלא דהאי לקטלא דהאי ליה מזלא 

גיבורים שהרמב"ם יסבור שכאשר שור הורג יש לו שם של שור הורג, מה  אפשר לומר על פי השלטי 

שאומר שאין הבדל בין הריגה של מין מסוים למין אחר. ודאי שהוא מסכים שיש מינים שיותר קשה  

להורגם ויש מינים שיותר קל להורגם אבל כל זה יחשב כהבדל כמותי. אם לשור יש כבר את התעוזה 

 כנראה שאין לו בעיה להרוג מינים אחרים.והאומץ להרוג מין מסוים 

 

 שיטת הראשונים בהגדרת קרן

 חשבתי לתלות את מחלוקת הראשונים כאן במחלוקת מה מוגדר כקרן. 

מביא ג' הגדרות לקרן: א. כוונה להזיק. ב. אין הזיקן מצוי. ג. אין הנאה להזיקן.  )ד"ה בעיטה(רש"י בדף ב: 

רש"י מביא שתי הגדרות: א. אינו מצוי. ב. אין הנאה  ן הזיקן מצוי()ד"ה הני אילעומת זאת בהמשך הגמרא 

 להזיקן. לאן נעלמה הכוונה( להזיק? 

בנוסף בהמשך הגמרא בעניין רגל רש"י מביא שתי סיבות למה שם זה לא קרן, שהזיקן מצוי ואין כוונה 

 עניין של כוונה להזיק.   להזיק משמע שכוונה להזיק זה דבר עיקרי בנזק, וכן בהמשך רש"י חוזר הרבה על

לכן חשבתי לומר שלפי רש"י הנקודה בקרן שכוונתו להזיק. הדרך לגלות על פי רוב שכוונתו להזיק, זה 

שהוא לא נהנה וזה לא שכיח לכן הסיבה היחידה שיכולה להניע אותו לנגוח זה כוונה להזיק, וכן בסוף 
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נגולים שאכלו חתולים ואומרת שזה משונה  שהגמרא מביאה דין שכלבים שאכלו כבשים ותר )טו:(הפרק 

ומשלם חצי נזק אומר רש"י "שאין דרכן בכך..". אפשר להסביר שזה מעשה לא שיגרתי והם לא אמורים 

  - לעשות זאת. אם היו רוצים לאכול היו אוכלים חיות קטנות, ומזה שטרפו חיות גדולות שקשה להורגם 

)עיין  . זה לא סותר את זה שהם נהנים והגיוני שהם נהנים ברור שעיקר המניע שלהם זה להזיק ולא ליהנות

, אבל זה לא המניע שלהם וכל מה שאנחנו מחפשים ברא"ש פרק ראשון סימן כ ובנימוקי יוסף כאן שמסבירים שנהנה(

 מה המניע, ומסתבר שהמניע הוא להזיק. 

 כותב:  )ד"ה והשתא דאמרת(תוספות בדף טו: 

קנסא אבל למ"ד פלגא דנזקא ממונא לא מיחייב כלל דמהי תיתי דמקרן  "נראה דדוקא למ"ד פלגא דנזקא  

לא אתיא דקרן אורחיה הוא דסתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי והאי משונה הוא דלאו אורחיה  

דכלבא למיכל אימרי רברבי אבל למ"ד פלגא נזקא קנסא הוי תולדה דקרן דתרוייהו משונים הם אף על  

 גב דקרן כוונתו להזיק".

לאחר שהגמרא פוסקת להלכה שחצי נזק קנס, היא מדברת על מקרה שהוא משונה למרות שאין כוונה 

להזיק. מפשט התוספות עולה שיהיה חייב מדין קרן למרות שבדרך כלל בקרן יש כוונה להזיק. מפה 

למדנו שהגדרת הקרן זה משונה ולא כוונה להזיק, וכן משמע לאורך כל הפרק שתוספות דנים בקרן 

 מהזווית הזאת של כמה זה משונה או האם זה דרכו וכל מה שמעסיק אותם כמה זה שכיח ודרכו בכך.  

 אביא לכך כמה ראיות: 

הסיבה שצריך ללמוד במפורש על מחוברת ולא מספיק הפסוק על קרני  )ד"ה אבל במחוברת(א. בדף ב: 

 כך.  צדקיה בן כנענה כי הייתי אומר שמחוברת ייחשב לעומת תלוש כדרכו ב

למאן דאמר שחצי נזק זה ממון זה לא אומר שישלמו נזק שלם מההתחלה, אלא   )ד"ה שכן מועדין(ב. בדף ה: 

זה אומר שדרכו בכך, ומי שאומר שקרן עדיף מכל שאר האבות זה מי שסובר שחצי נזק זה ממון ודרכו 

"לא איתפרש היכא" להזיק והוא לא עומד בחזקת שימור. תוספות מדגישים שזה לא כמו רש"י שאומר ש

 אמרנו שקרן עדיף אלא מדובר במי שאומר שחצי נזק זה ממון.

ועל פי מה שאמרנו מובן שיש פה מחלוקת מהותית בין רש"י לתוספות. לפי רש"י עיקר מה שמעניין אותנו 

זה כוונה להזיק, וגם אם נאמר ששוורים לא בחזקת שימור, והם עושים בתדירות גבוהה יותר זה לא מעלה 

מוריד לעצם העניין של כוונה להזיק. כל מה שאנחנו אומרים שדרכו בכך או לא, זה רק אפשרות לדעת  ו

 האם כוונתו להזיק. 

 :)ד"ה והנחש(וכן בעניין נחש אומר התוספות טז. 

"ואפי' נחש שאין נהנה מנשיכתו כדאמרינן בפ"ק דתענית דף ח שנתקבצו כל החיות אצל הנחש ואומרות  

אע"פ דמתכוין  בתר דאייעד  ולא הוי קרן בהכי כמו רגל ופטור ברה"ר  כיון דאורחיה"מ לו מה הנאה לך מ

 מדחשיב ליה גבי אחריני רבי". להזיק

רואים כאן במפורש שלמרות שכוונת הנחש להזיק מכיוון שדרכו בכך ונשיכתו לא משונה, לכן זה נהיה  

 : )ב: ד"ה נשיכה(רגל. רש"י פה יכול לסבור שיש לנחש הנאה ולכן זה יהיה רגל כדברי הרשב"א 

על פי  "וסבור אני שאף הנחש שנשך הוי תולדה דשן ואף על פי שאינו אוכל לפי שנהנה בנשיכתו, ואף 

שאמרו בפ"ק דתענית שמתקבצות כל החיות אצל הנחש ואומרות לו מה הנאה יש לך ואומר להם ומה  

לאו למימרא שאין לו הנאה כלל אלא שאין לו הנאה לאכול ומ"מ כיון דאורחיה בהכי  יתרון לבעל הלשון 

 ". לא נפיק מתולדה דשן
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ין שרש"י יסבור כפשט הגמרא בתענית אף על פי שהנחש לא אוכל הוא נהנה מעצם ההריגה, או לחילופ 

 שמכיוון שאין לו הנאה אז כוונתו להזיק וזה יחשב קרן.

 

 הראשונים לשיטתם בקרן ובמועדות

יוצא מכל מה שהבאתי שיש מחלוקת רש"י ותוספות בהגדרת קרן, שלפי רש"י הגדר זה כוונה להזיק 

הדברים הללו לא מוכרחים ואם יש פעמים והדרך לדעת את זה אם זה לא דרכו או שאין לו הנאה. אבל שני  

או שעושה זאת בתדירות גבוהה   )עיין בטו: ברא"ש פרק ראשון סימן כ, ובנימוקי יוסף פה שמסבירים שנהנה(שהוא נהנה  

 אבל יש לנו ידיעה שכוונתו להזיק אז נאמר שזה קרן.

, אבל אם יש פעמים שאין סובר שהגדר הוא משונה והדרך לדעת את זה כשכוונתו להזיק  'לעומת זאת תוס

 נאמר שזה קרן ונתעלם מהכוונה להזיק.   -אבל אנו יודעים שזה משונה    )עיין תוס' טז. ד"ה והנחש(כוונתו להזיק  

 ועל פי זה רציתי לומר שרש"י ותוספות הולכים לשיטתם פה בעניין מועדות. 

מועטה. לכן הגמרא קוראת  רש"י סובר שהגדר הוא כוונה להזיק ושייך לחלק בין כוונה מרובה לכוונה

לנגיחת בהמה נגיפה, מכיוון שיש הבדל מהותי בין כוונת הנגיחה בבהמה לנגיחת אדם, עד כדי כך שאנחנו 

אפילו קוראים לזה שם אחר. כמובן שכל החילוק בכוונה להזיק הוא רק בין אדם לבהמה מכיוון שההבדל  

לעומת בהמה שאפשר לדוחפה בקלות,   ביניהם הוא מהותי, שלאדם יש מזל ודעת לשמור על עצמו

וההבדל בין בהמה לבהמה הוא כמותי. וכל זה נכון רק במיתה שפשט הפסוק מדבר על מיתה, וכל עניין 

המזל רש"י אומר במפורש שמדובר רק במיתה. בנזיקין אפשר לתלות את נגיחת השור בשנאה למין 

כלשון הרמב"ם בהריגה ש"הרי הוא מועד הספציפי שנגח שלוש פעמים, ולא נאמר שהוא מסוכן לכולם, 

להריגה". רואים שדווקא בהריגה אנחנו קוראים לשור מועד להריגה והוא מועד למעשה בלי חילוק בין 

 המינים, ובנזיקין נאמר שהוא מועד למין ולא למעשה. 

ר אחד  הרמב"ם סובר כמו רש"י בחילוק בין מיתה לנזיקין ושבמיתה אנחנו אומרים ששור שהוא מועד לדב

הוא נחשב מסוכן לכל. רק שבשונה מרש"י הוא סובר שלמרות שבין אדם לבהמה יש הבדל מהותי של  

מזל, כל זה מדובר רק על החזרה מהמועדות ששם שייך מזל, כמו שהסברנו שהוא חוזר בו מאדם שקשה  

ם, כי אף להורגו כנראה חוזר בו גם מבהמה. אבל כשהוא מועד למיתה הוא יחשב מועד לכל אפילו לאד

על פי שיותר קשה להרוג אדם אבל אחרי שנהיה לו שם של שור הורג אנחנו חוששים מפניו תמיד ובעליו 

 צריכים לשמור עליו שמירה הדוקה, כי הוא חשוד על עצם המעשה ולא בשנאה למין מסוים.

ון שהגדר תוספות לא מחלק בין נזיקין להריגה ובשניהם הוא סובר שמועד לדבר אחד מועד לכל, מכיו

לפיו הוא משונה, ואחרי שלמדנו שכל סוגי הנגיחות נכנסים לגדר משונה לא משנה לי איפה יש יותר כוונה 

כי בפועל גם בבהמה וגם באדם זה משונה. בשור כזה שמוחזק לעשות מעשים משונים גם אם אין כוונתו  

צפוי, וכמו שבמיתה רש"י  להזיק חובת הבעלים לשמור עליו מכל תרחיש שיהיה, כי השור הזה כבר לא 

יאמר שאחרי שהוא מועד לדבר אחד הוא מועד לכל כי הוא בחזקת מסוכן, כך התוספות יסבור גם בנזיקין 

שהשור מועד לעשות מעשים משונים ובלתי צפויים )כמובן לא מדובר על דברים ששור נורמלי לא יכול  

אם כן נאמר כרבי אליעזר בדף מה: שאין לבצע כי גם כששומר יש דברים שלא יוכל לשמור מפניהם אלא 

 לו שמירה אלא סכין(.
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 טבע חדש -מועדות בהריגה 

אפשרות נוספת שחשבתי לומר בנקודה שכל הראשונים מסכימים עליה שמועד להריגה להלכה הוא 

מועד לכולם )למעט רש"י שסובר שמועד לבהמה אינו מועד לאדם בגלל המזל אבל בשאר המינים יודה 

שמועד לדבר אחד מועד לכל(. כשאנחנו אומרים שהשור מועד להריגה לכל המינים זה לא חשש בעלמא 

ידיעה ברורה שהשור הזה שינה את טבעו וקיבל טבע חדש של שור מועד. ובאמת קשה יהיה לומר   אלא 

שבגלל חשש בעלמא הבעלים ישלם כופר בעוד שבממון צריך ידיעה וודאית כדי להוציא כסף שישלם 

 מעלייה נזק שלם ולכן צריך לומר שיש פה שינוי מהותי בשור. יש לכך כמה ראיות: 

 : ד.()א. אומרת הגמ' 

"הצד השוה שבהן שדרכן להזיק. וכי שור דרכו להזיק? במועד. ומועד דרכו להזיק? כיון דאייעד אורחיה  

 הוא". 

לכאורה פשט הגמרא קשה ששואלת ששור מועד דרכו להזיק? ועונה כן כיוון שנהיה מועד אז דרכו 

עד זה חשש להזיק. מה הפשט בשאלה ובתשובה? חשבתי לומר שהגמרא מבינה בהתחלה ששור מו

בעלמא ולכן היא תמהה האם ייתכן לומר ששור מועד דרכו להזיק? ועונה שמכיוון שהוא נעשה מועד על  

 ידי שלושת הנגיחות זה נהפך להיות דרכו להזיק, יש לו טבע חדש עם רצון להזיק באופן סידרתי.

 :)מ.(ב. הוכחה נוספת לכך ששור מועד זה לא רק חשש אלא טבע חדש 

בעלים משלמין חצי נזק, ושואל חצי נזק. ואמאי? לימא ליה:   - לו בחזקת תם ונמצא מועד "אמר מר: שא

. ונימא ליה: תם  שהכיר בו שהוא נגחן - ! אמר רב: הכא במאי עסקינן אריא לא שאיליתורא שאילי, 

פלגא נזקא בעית שלומי, השתא נמי זיל   -שאילי, מועד לא שאילי! משום דא"ל: סוף סוף, אי תם הוה 

 לים פלגא נזקא". ש

בגמרא כאן רואים הגדרה חדשה והיא "תם נגחן" שכלפיו הגמרא אומרת שהבעלים היה אמור לדעת   -

שהוא מסוגל לנגוח וכל זה מדובר כשהוא עדיין לא מועד, אבל אחרי שהוא מועד קוראים לו אריה. משמע  

כביכול הוא נקרא אריה, שזה לא חשש בעלמא או סבירות גבוהה שהוא ינגח, אלא מדובר בטבע חדש ו

וכך אפשר להסביר את הגמרא שהבאתי לעיל ששאלו וכי שור מועד זה נחשב דרכו להזיק? כי חשבנו 

שהוא נחשב כמו "תם נגחן" שצריך להיזהר מפניו ולשמור עליו יותר מתם רגיל, ועל כך עונה הגמרא שזה 

 ו לטרוף. לא חשש בעלמא אלא טבע חדש נכנס בו והוא נחשב כמו אריה שבטבע

ועל פי זה אפשר להסביר את שיטות הראשונים שראינו שאם מועד למין מסוים מועד לכל, )ולשיטת  

תוספות והרמב"ם אם נגח בהמה יהיה מועד גם לבני אדם(, כי לא מדובר בחשש וצורך בזהירות אלא 

 מדובר בברייה חדשה שדרכה להזיק כאריה. 

 

 במועדותמחלוקת הראשונים בטבע החדש 

אפשר לומר שהראשונים יחלקו באיזה סוג נגיחה נגדיר את השור כברייה חדשה. רש"י והרמב"ם יסברו 

שרק במועדות למיתה נאמר שהבהמה שינתה את טבעה, וכל מה שרש"י אומר שמועד לבהמה לא מועד 

גי החיות כי לאדם, זה לא סותר שיש לו טבע של מזיק, ואחרי שהוא נגח בהמה אחת יהיה מועד לכל סו

יש עליו שם מסוכן. באדם הגיוני שהוא רוצה לפגוע אבל הוא לא יחשב מועד לאדם כי בפועל הוא לא 
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יכול להורגו, מכיוון שלאדם יש מזל רוחני או דעת לשמור את עצמו, אבל בנזיקין נאמר שיש פה שנאה 

 זיק באופן גורף.למין מסוים ולא השתנה משהו בטבע השור ולא נאמר שמעכשיו רצונו תמיד לה

תוספות לעומתם סוברים שהתורה לימדה אותנו שאין הבדל עקרוני בין מיתה לנזיקין ושור שהוא מועד 

למעשה נזק מסוים נחשב ששינה את טבעו, גם אם זה יהיה מעשה נזק חלש יחסית, ולעניין אותו הנזק הוא 

 יחשב מסוכן וצריך לשמור עליו כאריה שלא יזיק.

  

 סיכום

דף ב: אמרה שמועד לאדם מועד לבהמה ומועד לבהמה אינו מועד לאדם, ומאידך גיסא בדף לז. הגמרא ב

מובא מחלוקת רב פפא סובר שמועד למין מסוים אינו מועד לאחרים, ורב זביד סובר שמועד למין אחד 

 מועד לכל ואין חילוק בין אדם ובהמה. 

ף לז. על נזיקין ושם פוסק כרב פפא. כמו ברש"י מבואר שהגמרא בדף ב: מדברת על מועדות להריגה ובד

כן הרמב"ם במקום אחד כותב שמועד לדבר אחד אינו מועד לדבר אחר ובמקום אחר כותב שאפילו מועד 

לבהמות מועד לאדם. הכסף משנה מתרץ שבנזיקין מועד לדבר אחד אינו מועד לדבר אחר ובהריגה הוא 

דף ב: שהחילוק בין אדם ובהמה מדובר על חזרה  מועד להריגה לכולם והלחם משנה מתרץ את הגמרא ב

ממועדות, וסברתם שאנחנו מגדירים את החיה כהורגת והיא מסוגלת לכולם למעט רש"י שאומר שבאדם 

 יש מעלה מיוחדת שמבדילה אותו מכל החיות. 

תוספות פוסק כרב זביד שמועד לדבר אחד מועד לכל בין בהריגה בין בנזיקין כי לאחר שהתורה חידשה 

 מועדות בהריגה היא חידשה גם בנזיקין ואין הבדל ביניהם. 

אפשרות נוספת לתלות את המחלוקת בהגדרת קרן שלרש"י זה כוונה להזיק, ולכן מחלקים בין סוגי 

הכוונה בין אדם לבהמה למעט נזיקין ששם אפשר לתלות זאת בשנאה למין שנגח, ולתוספות ההגדרה 

 יותר להזיק כי בכולם זה משונה לכן אין הבדל בין נזיקין למיתה.  היא משונה ולא איכפת לי במי כוונתו

אפשר להסביר את כך שמועד לדבר אחד מועד לכל כי יש לו טבע חדש והוא לא רק בחזקת מסוכן אלא 

 ברייה חדשה כמו אריה שאין הבדל בין סוגי המינים אלא היא מוגדרת כמסוכנת ללא הבדלי מין. 


