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 מחלוקת רש"י והרי"ףא. 

 : )ב.(איתא בגמ' 

"מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות, תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן; גבי שבת תנן אבות  

לא שנא אב חטאת   -ולדותיהן כיוצא בהן מלאכות ארבעים חסר אחת, אבות מכלל דאיכא תולדות, ת

ולא שנא תולדה חטאת, לא שנא אב סקילה ולא שנא תולדה סקילה. ומאי איכא בין אב לתולדה, נפקא  

מינה דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא. ואילו  

אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב, אמאי קרי ליה    עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב אלא חדא. ולרבי

אב ואמאי קרי ליה תולדה, הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב, והך דלא הוה במשכן חשיבא קרי ליה  

   תולדה".

 שספק הגמ' הוא האם ישנה חובת תשלום על התולדות או שפטורים, וז"ל:  )ב: ד"ה הכא מאי(ופירש רש"י 

"תולדות דנזקין מאי, מי אמרינן תולדות כיוצא בהן, לא שנא אב לא שנא תולדה אם הזיק משלם, או  

 דלמא לא".  

ולכאו' תמוה, מדוע יש מקום להסתפק בכך כלל, הרי אם האבות שווים לתולדות בכל דבריהם, מדוע   -

 יין חובת התשלום יהיו חילוקים ביניהם. שלענ

 פירש את ספק הגמ' באופן אחר וז"ל:  )א.(ובאמת הרי"ף 

"כיון דקי"ל דנזק שלם ממונא הוא וחצי נזק קנסא הוא, ומועד שהזיק משלם נזק שלם מן העליה ותם  

מינייהו תולדה    משלם חצי נזק מגופו, בעינן למידע הני תולדות דהני אבות אי כיוצא בהן נינהו דכל מועד 

דיליה כוותיה ומשלם נזק שלם מן העלייה, ותם תולדה דיליה כוותיה ומשלם חצי נזק מגופו, או דילמא  

 תולדותיהן לאו כיוצא בהן". 

ומבואר מדבריו, שספק הגמ' הוא על חילוקי התשלומים, האם חילוקי תשלום התולדות הוא כאבות, אך  

 ים גם לתולדות. מעולם לא הסתפקו על כך שיש חובת תשלומ

אולם גם על פירוש זה לכאו' יש לתמוה, דמה עניין חצי נזק לתולדות, הרי תם דקנסא הוא ומשלם מגופו, 

הרי הוא בכלל האבות, שכן הוא בכלל קרן, ומה שייך להסתפק ממנו על התולדות אם כיוצא בהן או לא. 

 י"ף, כתב:, ולפיכך אחר שהביא דברי הר)סי' א(אלא שבקושיה זו חש הרא"ש 

"היה נראה לו לרבנו יצחק שאם לא מצינו חילוק בתשלומי נזקין לא היה הספר מסתפק, דמהיכא תיתי  
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לן לחלק בנייהו כיון דידעינן מסברא כל תולדות האבות, כיון שדומים להם בכל צד למה נחלק  

תרויהו אבות נינהו,  בתשלומיהן, אלא כיון דחזינן קצת חילוק בין תשלומי נזקין בין תם למועד, ואע"ג ד 

 העלה על ליבו לפשפש ולידע אם התולדות כיוצא באבות". 

אך לכאו' גם אחר שמצינו חילוקי תשלומין באבות, אין מקום להסתפק על התולדות, שהרי הכל לפי 

העניין, ובמקום שיש הבדל כגון בחצי נזק, שבתוך האב עצמו אין דמיון בין מועד לתם, שייך לחלק 

בתולדות שאין הבדל, ויש דמיון בין התולדה לאב, אין מקום לחלק בתשלומין. ומדוע יש בתשלומין, אך 

 צורך לפשפש ולידע אם התולדות כאבות. 

 

 ביאור דברי הרי"ףב. 

הן אמת שבעיקר דברי הגמ' יש לתמוה, לשם מה הוזכרו כאן דיני שבת וטומאה באבותיהן ותולדותיהן,  

לשון מושאלת, ואין שום הכרח שאם במקום אחד משמעות התולדה היא הרי לכאו' עניין אב ותולדה זו 

באופן מסויים, אזי גם בשאר הדינים משמעות התולדה תהיה זהה לאופן זה. ואם כן אפילו אם בשבת 

 וטומאה יהיו האבות כתולדות או להיפך, אין זה מורה בהכרח שכך הוא הדין בנזקין.

ה לשבת את דברי הרי"ף, דלעולם אילו היה לנו חילוקי ונראה לבאר בהבאת החילוקים שבין טומא 

תשלומים בין תם למועד בלבד, לא היינו מסתפקים כלל אם יהיו חילוקי תשלומים בין האב לתולדה, 

 דדוקא בין תם למועד שיש חילוק בדמיון ביניהם, שייך לחלק בתשלומין, משא"כ באב ותולדה.  

ומאה, להורות לן שמצינו בעלמא שיש חילוקים בין האבות אלא שלשם זה הביאו בגמ' את דיני שבת וט

לתולדות, ואם כן אחר שמצינו כבר חילוקי תשלומים בנזקין בתם ומועד, יש לנו להסתפק האם יהיו 

חילוקי תשלומים ביניהם בין האבות לתולדות כדמצינו בעלמא שיש חילוקים בין האב לתולדה. ואולם  

יני שבת וטומאה, אך זה מפני שכבר הוזכרו להדיא בגמ', וכל כוונתו  הרי"ף לא הזכיר בדבריו כלל את ד

היא להורות לן מדוע על ידי שהובאו חילוקים בין אב לתולדה, יש לנו לחוש שיהיו חילוקים אלו גם בנזקין, 

ועל זה ביאר שאם לא היינו מוצאים חילוקי תשלומים כלל בנזקין, באמת לא היה מקום להסתפק, אך אחר 

צינו חילוקי תשלומין לעניין תם ומועד, יש לנו להסתפק גם כן על התולדות דנזקין שמצינו בשאר שכבר מ

 מקומות שיש ביניהם הפרש בין האב לתולדה, האם יהיה הפרש בזה גם לעניין נזקין.

אולם כל זה נכון לדברי הרי"ף, אך לדעת רש"י, לכאו' עוד יותר יש לתמוה, שהרי מעיקרא אין סיבה 

בחיובי התשלומין שבנזק בין האבות לתולדות, ואם כבר הביאו את אופני האבות ותולדות   להסתפק

שבשבת וטומאה, שוב אין שום הו"א לומר שלא יהיה חייב כלל בתולדה דנזקין, שהרי גם בשבת וגם 

יש חיוב על התולדות, ולא נפטרו בלא כלום. אלא  -בטומאה שהם העילה להסתפקות בתולדות נזקין 

אה יש חילוקי טומאה, ואין דרגת הטומאה שבאב כדרגת הטומאה שבתולדה, ואם כן לכל היותר  שבטומ

יש להסתפק האם חובת התשלום בתולדות היא כחובת התשלום באבות, אך אין מקום להסתפק האם 

 . בתולדות לא ישלמו כלל 

שמצינו שדיני שבת אולם יתכן דלדברי רש"י, דוקא מטעם זה הביאו בגמ' את דיני שבת וטומאה. שאחר 

וטומאה אינם שווים זה לזה באב ובתולדה, שבשבת האב הוא כהתולדה ובטומאה לא, הרי אנו מניחים  

שאין הכרח כלל שמושג האב ומושג התולדה הוא שווה בכל העניינים, ושוב עולה ספק האם בכלל יש 

לא   -תולדות בשאר מקומות חיוב על תולדת הנזקין. ואילולא שמצינו שיש חילוקים שונים בין האבות ל 
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היינו מסתפקים האם ישנו פטור בתולדות הנזקין, אלא היינו משווים האב לתולדה. אך אחר שמצינו שכבר 

 אין הגדרה שווה לכל האבות והתולדות, מאן לימא לן שיש חיוב כלל אצל תולדות הנזקין. 

כלל על חיובי תולדות הנזקין, הרי אך לפי"ז קמה וגם ניצבה הקושיה שהקשנו בתחילה, מנין לנו להסתפק  

התולדות בנזקים שווים לאבות בכל צדדיהם, ואם מצינו שיש חילוקים בין דיני שבת לדיני טומאה בזה, 

ומטעם זה הנחנו שאין גדרים שווים בין האבות לתולדות, אין לנו לומר מטעם זה שאפשר שבנזקין לא 

דין ודין לפי מקומו, ואם התולדות שווים לאבות בכל    יהא חיוב כלל על התולדה, אלא יש לנו להניח שכל

 דבריהם, יש לנו לחייבם כתשלום היזק האב. 

 

 בירור כוונת הרי"ףג. 

והנה בעיקר דברי הרי"ף יש לעיין האם יש הכרח מדבריו לומר שכל ספק הגמ' הוא רק אם משלמים חצי  

דאמנם בהשקפה ראשונה נראה מדבריו נזק ולא נזק שלם, אך פשוט לגמ' שיש חובת תשלום גם בתולדות.  

 שיש חיובי תשלומים גם בתולדות, וכמו שכתב בדעתו מהר"ש גרמיזאן ז"ל, וכן כתב הב"ח בחידושיו.

יש לנו להסתפק האם ישנה  -אך לכאו' ניתן לפרש דבריו שמשום שמצינו חילוקי תשלומים בין האבות 

מקום שיש בו חילוקים ממה שמצינו בתם ומועד,  חובת תשלום בכלל על התולדות, והוא רק הביא דוגמא ל

אך אין זה מורה שגם החילוקים בין האבות לתולדות יהיו בהתאמה, דהיינו שבתולדה יהיה חצי נזק. הרי 

גם שם אין זה בהתאמה, כי שור תם עצמו הוא אב ניזקין ולא תולדה, והוא משלם חצי נזק, ועל כן אפשר 

 . ואפי' תולדת מועד אפשר שתהיה פטורה, כיון שחלוקה מן האב.שהתולדה של תם תהיה פטורה מכלום

האם בחצי נזק צרורות ישלמו רבע נזק בתמותו, אך חילוק   )עי' להלן יט.(אמנם מצינו גם כן שהסתפקו בגמ' 

זה לא מצאנו בתם ומועד שהביא הרי"ף, ולכן בהכרח אין חילוקי התשלומים בהתאמה למה שמצינו 

באבות, כי בחצי נזק חילוק התשלומים אינו כאב, דאף אם נאמר שבתולדתו משלם, תשלומו יהיה רבע 

 נזק, וזאת לא מצאנו באבות.

אפשר גם כן שהספק הוא האם ישנה חובת תשלום בכלל על התולדה, אע"פ שלא מצינו חילוק  אם כן -

 זה באבות.

אין הכרע האם הספק הוא רק על חילוקי התשלומין, או שהסתפקו   )הובאה לעיל(אמנם מדקדוק לשון הרי"ף  

שספק הגמ' הוא האם יש תשלום בכלל על התולדה. אולם מכל מקום נראה דעדיף לן לפרש כוונת הרי"ף,  

רק על חילוקי התשלומים, ולא על עצם התשלום בתולדה, כי מסברא נראה שבאמת אין סיבה מספקת 

אין לנו להסתפק יותר   -לחלק האב מן התולדה, ואם בכל זאת נסתפקנו משום חילוקי התשלומים שמצינו  

פק הגמ' הוא על עצם מזה גם על עצם התשלום. אך בדעת רש"י לא ניתן לומר כן שהרי כתב להדיא שס

 חובת התשלום בתולדות. 

 

 ביאור עניין פלגא נזקא קנסא שבדברי הרי"ףד. 

אחר הדברים האלה, פש גבן לברר את מקור הסתפקותה של הגמ' ע"פ הרי"ף. הרי הרי"ף תלה את דבריו 

 במה שחצי נזק קנסא הוא ומשלם מגופו, ואילו נזק שלם ממונא הוא ומשלם מן העליה.  

היה מקום להסתפק לעניין התולדות, שסוף סוף מצינו  -אם לא היה קיי"ל שחצי נזק קנסא הוא  לכאו' גם
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 חילוקי תשלומין באבות הנזיקין, ויש לנו לדון על תולדות הנזיקין אם יהיו כאבות. 

 ובייחוד קשה, שהרי רב פפא שהוא התרצן בגמ', סבירא ליה דחצי נזק ממונא הוא ולא קנסא. 

אין לתלות את ספק הגמ' על התולדות, במה שבחצי נזק משלם מגופו ונזק שלם משלם מן   כמו כן, לכאו'

העליה, דבלאו הכי סוף סוף מצינו חילוקי תשלומים )אף שלזה יש לומר דהמשלם מגופו פעמים שמשלם 

 (.1פחות מן המשלם מן העלייה, והרי זה חילוק תשלומים 

דון האם מן הסברא היינו אומרים שאחר שקנסו את האדם, ובאמת בעיקר דין זה דפלגא נזקא קנסא, יש ל

יש לקונסו לגמרי, ולכן יתחייב לשלם מן העליייה, ואילו כשהתשלום ממונא הוא, הרי צריך להחזיר החסר, 

ומאי שנא אם משלם מן העליה או מגופו, סוף סוף ישלים החסר. ולפי זה, אחר דקי"ל שמשלם מגופו בחצי  

הסברא, שכן אע"פ שקנסוהו, לא קנסוהו לגמרי. או שיש לומר שמן הסברא בקנס  נזק, הרי זה מוציא מן

אינו משלם מן העלייה, שהרי כל עיקרו של תשלום זה אינו מן הדין, אלא רק קנס בעלמא, ועל כן לא 

קנסוהו כל כך לשלם מן העליה אלא רק מגופו, )וקנסוהו רק על החפץ המזיק שישלם הימנו הנזק(, ובמועד 

גם כן מן העלייה משום שצריך להשלים חסרונו, וגם אם גוף השור אינו שווה כן, יש לו להשלים   משלם

 מה שהזיק. ולפי זה אחר שקי"ל פלגא נזקא קנסא ומשלם מגופו זה כהסברא, שלא נקנסהו כל כך. 

לן על  ולפי שני צדדים אלו יש לומר שהרי"ף הביא את דינים אלו שמשלם מגופו וקנסא הוא, כדי להורות 

מקור ההסתפקות האם התשלומין שוים הם בין האבות לתולדות. כי הנה לפי הצד הראשון נמצא שאע"פ 

שמצד הסברא יש לנו לחייב בקנס לשלם מן העלייה, ולא מגופו, חזינן שלא כן הוא אלא משלם מגופו, 

תולדה כאב, ומעתה הוצרכנו להסתפק גם כן באבות ובתולדות, שאע"פ שמצד הסברא יש לנו לחייב ה

מכל מקום אפשר שהלכתא היא לחלק ביניהם שלא ישלם בתולדה כאב עצמו. כדמצינו בקנסא שמחייבים 

לשלם מגופו בלבד כדכתיב: "ומכרו את השור החי וחצו את כספו", אע"פ שמן הסברא היינו מחייבים 

תהא כאב אע"פ  אותו לשלם מן העליה, כדי לקונסו. והכי נמי סלקא דעתך, דאפשר שדין התולדה לא 

 שמצד הסברא יש לנו לדמות ביניהם.  

ובאמת מסקנת הגמ' היא שבצרורות אינו משלם נזק שלם, אע"פ שמן הסברא היה לנו לחייבו בתשלום 

ככל שאר נזקין. וכן דין זה הוא הלכתא, ואינו מן הסברא, כי באמת בצרורות התולדות דומים לאב בכל  

תם מחיובי האב. ובצרורות זהו יותר שונה ממה שמצינו בתם ומועד,  עניין, מלבד מה שיש הילכתא המוציא 

דבתם קנסא הוא ומשלם מגופו. ואילו בצרורות משלם חצי נזק כבקנס, אך מאידך משלמו מן העלייה כיון 

שבאמת ממונא הוא. ונמצא שהרי"ף הזכיר את עניין פלגא נזקא קנסא ומשלם מגופו, משום שעל ידי זה 

 ק בין חיובי התשלומין באבות ובתולדות. נתחזקה העילה לחל

ולפי הצד השני, שמן הסברא ג"כ היינו מחייבים בקנס רק מגופו, שלא קנסוהו כל כך בדבר, אלא רק 

נו למדים שיש אופנים שהתשלום אינו מוחלט א להשלים נזקו אשר גרם, ע"י השור הלזה שהזיק, נמצ

שלום אינו בהתאם לנזק. וזהו שאמר רב פפא שישנם בהתאם להיזק, וע"ז דנו האם יש אופן בתולדות שהת

כיוצא בהם וישנם שאינם כיוצא בהם. ובצרורות גם כן התשלום אינו בהתאם לנזק, אלא שאינו כעניין 

 
ספקו של רבא לקמן )יח.( גבי צרורות אם מן העליה משלם. ולפ"ז קשה  ישנם גירסאות בדברי הרי"ף שהביאו את  1

ממ"ש בריש מכילתין בפשיטות כרב פפא. אולם מדברי הרא"ש שתמה אמאי לא הזכיר הרי"ף הך בעיא דרבא  
דצרורות. ע"ש. משמע דלא גרס בדברי הרי"ף גם הבעיא הראשונה גבי צרורות אם מן העליה משלם. )דכל ספקות  

 . מחתא מחתינהו, ומאן דגריס לה גריס גם לחברתה, ומאן דלא גריס, לא גריס כלל(. ולפ"ז ניחא  אלו בחדא
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הקנס, שאין אנו רוצים לקונסו כשווי הנזק, אלא מצד הדין היה לנו לחייבו בכל הנזק, אך הלכתא היא 

לייה, כי כאן התשלום הוא מדינא )אליבא דרב פפא דפשיטא ליה שישלם חצי נזק, ומש"ה משלם מן הע 

 שצרורות משלם מן העליה(.  

ולפי צד זה נראה שכל קושיית הגמ' היא כדי להגיע לבירור התולדות, והמקשן ידע את תשובת התרצן, 

כי לא היה למקשן באמת הו"א שהתולדות לא יהיו כיוצא בהן באופן ששווים לאב בכל צד, שהרי מה  

שתשלום קנסא הוא מגופו אינו נוגד הסברא, וא"כ אין לנו להקיש מכך שגם בתולדות יהיו חילוקי 

תשלומים, אלא שעל ידי הקושיה הגיע לבירור כל תולדה ותולדה, וכן לתולדת רגל בצרורות שבה 

ה התשלום הוא לאו כיוצא בהן, אע"פ שהיא שווה בכל צד לאב הנזק. וכבר מצינו שהראשונים כתבו בז

כלל שבהרבה מקומות המקשן ידע התירוץ, אלא שכך דרך התלמוד לברר הדברים בדרך קושיה ותירוץ. 

)וע"ע בתשב"ץ  וברמב"ן וברשב"א שם, במה שדנו בכלל זה לגבי סוגיא דהתם.    )ב:(ועי' בסוגיא דריש קידושין 

דבר, מבארו על דרך קושיא שכך היא דרך התלמוד, "כשרוצה לבאר  )ב"מ ב:(. וכ"כ בתוס' רי"ד ח"ב סי' סז(

. ועוד. אולם נראה יותר בדעת הרי"ף כהצד הראשון שהזכרנו, ומטעם זה )מגילה ג:(ותירוץ". וע"ע ברש"י 

 הזכיר הרי"ף בדבריו שאחר שפלגא נזקא קנסא ומשלם מגופו, בעינן למידע אם תולדותיהן כיוצא בהן.

בדרך בירור בלבד, ולכן פירש שהספק הוא האם  ולכאו' לפ"ז י"ל דרש"י סבר ג"כ שכל קושיית הגמ' היא

יש חיוב בכלל על התולדות אם לאו, ולאמיתו של דבר גם המקשן ידע את התירוץ, שכיון ששוים בכל צד  

אין סיבה לחלק ביניהם, אלא שמשום שמצינו שיש חילוק בצרורות אע"פ ששוה בכל צד, הקשו כן, וע"י 

 יקין ולתולדת רגל בצרורות.  כן הגיעו לבירור התולדות של אבות הנז

ועל כל פנים יש להעיר שעל פי מסקנת הגמ' שהתולדות אינם שוים לאבות בצרורות, אין להקשות שכל  

, שהרי אליבא דאמת צרורות )וכמו שהקשה החוות יאיר(מקור הסתפקותו של הרי"ף הוא רק לגבי קרן בלבד 

א שבכל אבות מתייחסים לכל אבות הנזיקין, שכן יש צרורות דרגל וצרורות דשן וצרורות דקרן, ונמצ

הנזיקין יש תולדה שאינה משלמת כאב הנזק, אלא שמ"מ הצרורות נקראים תולדה דרגל בלבד כדי  

להורות שפטורים ברה"ר(, אך דיניהם חלוקים כאבות הנזיקין,  - להורות שמשלמים מן העלייה )ולרבא 

בפלוגתא בתוס' לקמן יז:  )ואפשר שיש לתלות זאת וכדמצינו שרב אשי הסתפק אם יש העדאה לצרורות וכיו"ב. 

. וממילא נמצא שחילוקי התשלומים שייכים בכל האבות כולם, ד"ה נובר. וע"ש ברש"י יח: ד"ה דדחיק ליה עלמא(

והילכתא היא לחלק ביניהם שישלמו חצי נזק בלבד, ולא נזק שלם. ובלאו הכי נראה, שמכח מה שמצינו 

 לדותיהן כיוצא בהן, וכהמבואר לעיל.  חילוקי תשלומים בקרן, נסתפקנו על כל האבות אם תו

דפלגא נזקא ממונא הוא, והיאך  )טו.(אולם לכאו' עדיין קשה ע"ד הרי"ף ממה שרב פפא עצמו סבירא ליה 

הסתפקו אם תולדותיהן כיוצא בהן או לא משום דקי"ל פלגא נזקא קנסא, הלא התרצן עצמו ס"ל דממונא  

דקמ"ל קרא דמועד לאדם הוי מועד   )ב:(דאמרינן לקמן הוא. ואולי י"ל דבלאו הכי יש להקשות ממאי 

סבירא ליה דמועד לאדם לא הוי מועד לבהמה. וכבר נתקשו בזה  )לקמן לז.(לבהמה. והלא רב פפא 

. אולם נראה שהרי"ף הבין דבאמת רב פפא )והארכתי בזה בס"ד במקו"א( הראשונים. וכל אחד תירץ לפי דרכו 

עצמו אמר מימרא זו בפני עצמה דתולדותיהן יש מהם כיוצא בהם ויש מהם  אינו כסוגיין, אלא רב פפא 

לאו כיוצא בהם. ובגמ' אחר שהסתפקו בזה מכח מאי דקי"ל פלגא נזקא קנסא, הביאו ממימרת רב פפא 

לפשוט ספק זה. אך רב פפא עצמו לא אמר כן מחמת ספק זה, אלא משום דבאמת קי"ל שחצי נזק צרורות 

 וכמו שמצינו שהמשך הסוגיא אינו כשיטתו של רב פפא. אינו כתשלומי רגל.
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 שיטת המגדל עוז בדעת הרי"ףה. 

 כתב בזה"ל:  )נזקי ממון ב, א(והנה הרמב"ם 

"אחד אבות נזקים ואחד התולדות, אם היה האב מועד תולדתו מועדת, ואם היה תם תולדתו כמוהו. וכל  

מקרן ותולדותיו, שהן תמין בתחלה עד שיועדו כמו    אבות נזיקין וכל תולדותיהן מועדין הן מתחילתן חוץ 

 שביארנו".  

 ובהשגות הראב"ד שם הקשה: 

"הא לא מיחוור דהא אפילו מקרן לקרן אמרו )מה:( מועד לקרן ימין אינו מועד לקרן שמאל, כל שכן  

יהן  ה(. ואולי כך רצה לומר, תולדות-לביעוט רגל או לנשיכת שן. והוא עצמו כתב כן למעלה )פ"א ה"ד

כיוצא בהן כמו שהיא מועדת מתחילתה לאכילת פירות כך היא מועדת להתחכך בכותל להנאתה, וכן  

  כולן".

כוונת הראב"ד היא, שמפשט לשון הרמב"ם משמע שגם אם השור הועד לנגיחתו בלבד, יש לו דין מועד   -

תמה,  הוא  ועדת. ועל זה  אף לנשיכתו, הגם שלא הועד עליה כלל, וזהו אומרו: אם היה האב מועד תולדתו מ

שאפילו מקרן לקרן שהוא אותו אב, אין אנו מקישים מן האחד על חברו לעשותו מועד, וכל שכן מן הנגיחה 

 לנשיכה שלא נקיש ביניהם ונעשה השור מועד לנשיכתו משום שנגח בקרנו. 

ל שינויו פעמים , שכתב בדין מועד: "וזה המשנה אם הורג)בפ"א(ראיה מדברי הרמב"ם הראב"ד לזה הביא 

רבות נעשה מועד לאותו דבר שהורגל בו", ומבואר דהשור נעשה מועד רק לדבר שהורגל בו ולא לשאר 

: "חמשה מעשים תמים יש בבהמה ואם )שם ה"ה(הדברים שלא הורגל בהם. וראיה נוספת ממ"ש הרמב"ם 

ותו מעשה שהועדה  הועדה לאחד מהם נעשית מועדת לאותו מעשה", ומבואר דהבהמה נעשית מועדת לא 

לו בלבד, והמשיך הרמב"ם לפרש דבריו: "הבהמה אינה מועדת מתחילתה לא ליגח ולא ליגוף ולא לישוך 

ולא לרבוץ על כלים גדולים ולא לבעוט. ואם הועדה לאחד מהן הרי זו מועדת לו". והרי בדבריו אלו מנה 

דבריו שגם אם נגחה שלושה פעמים הרמב"ם גם את אב הנזק )'ליגח'( וגם את שאר התולדות, ומבואר מ

הרי היא מועדת לנגיחה בלבד, שכן כתב שהיא מועדת ל'אותו מעשה' וכן: 'הרי זו מועדת לו'. ואם כן היאך  

 , שאם האב מועד תולדותיו מועדים. ודבריו סתראי נינהו. )בפ"ב(כתב הרמב"ם 

ת להם הבהמה מתחילתן,  מטעם זה פירש הראב"ד דברי הרמב"ם בדוחק, שכוונתו רק לנזקים שמועד

שבהם כל תולדה הרי היא כאב, שכן גם התולדות מועדות הם מתחילתן להתחכך בכותל וכיוצא בזה. אך 

 לעניין קרן באמת אין התולדה כאב לגמרי, אלא רק אם יועדו התולדות יש להם דין מועד.  

חילק בדבריו כלל בין  שהרי הרמב"ם לא  ,דחוק הוא  - אולם לכאו' פירושו של הראב"ד בדברי הרמב"ם

מועדין מתחילתן לקרן, ופשטות דבריו מורה, שעוסק הוא בכל אבות הנזקין, וכמעט מפורש הוא, שהרי 

כבר בתחילת דבריו חילק בין תם למועד, ותם שייך רק באב דקרן, ולאחר מכן פירש, שכל האבות מועדין 

מבואר, שאם הקרן יועד יש לו דין מועד מתחילתן, ואילו קרן ותולדותיו תמים בתחילה "עד שיועדו". ו

כשאר המועדים, ונמצא אפוא שאם הועד לנגיחתו, הרי הוא מועד וכל תולדותיו כגון נשיכתו וכיו"ב, 

 מועדים הם גם כן, אף על פי שהם לא הועדו. 

הביא דברי הראב"ד, והשיג עליו, שהרי הרמב"ם המשיך וכתב שכל אבות נזיקין  )שם(ובאמת המגדל עוז 

כל תולדותיו מועדים הם מתחילתן חוץ מקרן, ולדברי הראב"ד נמצא שהרמב"ם כופל את דבריו, שהרי ו
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גם מתחילה לא כתב שהמועד תולדתו מועדת אלא באבות שמועדין הם מתחילתן, ולשם מה חזר על כך 

שכל התולדות מועדים מתחילתם, אלא על כרחך שמתחילה כתב הרמב"ם באופן סתמי שכל מועד 

ו מועדת, וכל תם תולדתו תמה, ואחר כן פירש באלו אבות המועדות היא מתחילה ובאלו אבות תולדת

המועדות היא אחר העדאה, וגם קרן בכללם )כן נראה בכוונת המגדל עוז(. ועוד תמה, שהרמב"ם בצחות  

וסק לשונו יכל להוסיף מתחילה "אם היה האב מועד 'מתחילתו' תולדתו מועדת", והיינו למדים שאינו ע

 בקרן, ומדלא כתב כן, מוכח דאיירי אף באב דקרן.

ולכן פירש המגדל עוז את דברי הרמב"ם כפשוטם, וכתב שהרמב"ם הבין כן מדברי הרי"ף שפירש את 

ספק הגמ' אם תולדותיהן כיוצא בהן או לא, האם יש חילוקי תשלומים בין התולדה לאב, שכל מועד  

א. ועל ראיית הראב"ד מקרן ימין לקרן שמאל, תירץ, שכל מה תולדתו מועדת וכל תם תולדתו תמה, או ל

שאנו למדים מן האחד לחברו היינו דוקא באבות ותולדות, שזהו ספק הגמ' האם תולדותיהן כיוצא בהן, 

 אך מאב לאב לא ילפינן, וכל קרן אב היא, ולכן אין להוכיח מקרן אחת לחברתה. ע"ש.  

ן כוונת הרי"ף באופן מחודש, שספק הגמ' אם תולדותיהן כיוצא ומתוך דברי הרב מגדל עוז, למדנו שהבי

בהן או לא, הוא האם יש ליתן דין מועדות לתולדות, אע"פ שהם עצמם לא הועדו. ולפי זה אין קושיה כלל 

מדוע היה ספק לגמ' אם התולדות הם כאבות או לא, שהרי מן הסברא ודאי היינו אומרים שאין ליתן את 

ולדות, שהרי שור זה לא נשך שלושה פעמים, ומדוע נעשהו מועד, וכדחזינן דין מועדות האב בת

דלהראב"ד אף למסקנה, אם האב מועד לנגיחתו, אינו מועד לעניין נשיכתו. וע"ז חידשו בגמ' דתולדותיהן 

 כיוצא בהן, שאף אם לא הועדו התולדות, יש להם דין מועד כדין אביהם. 

 

 תמיהות על דברי המגדל עוז ו. 

לם לכאו' דברי המגדל עוז תמוהים מאוד, ולא ניתן לפרש כן בדברי הרי"ף והרמב"ם. דראשית יש או

, שהרמב"ם עצמו כתב שיש דין מועד רק )מפרק א(לתמוה, שהמגדל עוז כלל לא ענה על קושיית הראב"ד 

כי זה   לאותו מעשה שהועד עליו, ומבואר שאם הועד על נגיחתו בלבד, אין הוא מועד לתולדותיו. ואם

סותר את דבריו שבפרק ב )ה"א(, מ"מ לא ניתן להתעלם מדבריו אלו. ותמוה מאוד, אמאי לא דן בזה המגדל 

 עוז כלל. 

 , שכתב: )נזקי ממון, ו, ז(ועוד יש לתמוה מדברי הרמב"ם להלן 

ליגח,  "בהמה שהועדה וחזרה בה מדבר שהועדה לו חזרה לתמותה. כיצד, שור שהועד ליגח וחזר שלא 

 אע"פ שהוא נוגף, הרי זה תם לנגיחה". 

מבואר מדברי הרמב"ם, ששור זה שחזר בו מנגיחתו, הרי הוא מועד לנגיפה, כמ"ש: "הרי זה תם לנגיחה"   -

דמשמע שלנגיחה בלבד חזר להיות תם, ולא לנגיפה. והרי אם נבין דברי הרמב"ם כפשוטם, שכל מועד 

שכתב ש"אם היה   )בפ"ב(לנו לדקדק כן גם בהמשך דברי הרמב"ם  תולדתו מועדת אפילו אם לא הועדה, יש  

תם תולדתו כמוהו". ואם כן גם במקום שהתולדה הועדה שלש פעמים, אין לנו לעשותה מועדת עד שאב 

יהא מועד, ונמצא אפוא שאם חזר האב להיות תם, הרי הוא צריך להיות תם לכל ענייניו ולא רק לנגיחה.  

 זה תם לנגיחה' בלבד.   ואילו הרמב"ם כתב ש'הרי

בלאו הכי תמוה מאוד מסברא לומר דין זה לקולא, שגם אם נשך השור שלש פעמים אין לו דין מועד, עד 

שיגח שלש פעמים, והיאך ניתן לו דין תם אחר שנשך שלש פעמים. וכמו כן אם נבין כן את דברי הרמב"ם 
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שחמשה מעשים תמים יש בבהמה   ה( ,א)ין אזי לא שייך כלל כל הדין שכתב הרמב"ם בתחילת הל' נזיק -

היה לו לכתוב, שמעשה אחד ישנו, וכל שהוא מועד, אזי גם שאר מעשי הבהמה מועדים הם, וכל  הרי וכו'.

 שהכל נקבע לפי האב בלבד.  ,שהוא תם, גם שאר מעשי הבהמה תמים

חזירו לתמותו עד  אך אין להקשות מדברי הרמב"ם הנ"ל באופן הפוך, שאחר שהועד השור אין לנו לה

שתולדתו תהיה תמה גם כן )וכמו שראיתי שהבינו כן(, שהרי לפי זה נמצא שהאב נגרר אחר תולדתו, והרי 

הרמב"ם לא כתב מעולם שהאב נגרר אחר התולדה אלא שהתולדה נגררת אחר האב, ואין לנו לעשות האב  

ע"פ שבמציאות התולדה מועד אם תולדתו מועדת, אלא יש לעשות התולדה תמה משום שהאב תם, א 

אך יתכן לומר בעלמא עיקר דין זה, שעד שלא יהא השור תם לכל ענייניו לא ניתן לו דין תם, אך )מועדת. 

 . (אין זה מטעם שהתולדה תגרר אחר האב. ועכ"פ מדברי הרמב"ם מוכח דלא ס"ל הכי

הגמ' הוא האם התולדות    גם בעיקר פירושו של המגדל עוז בדעת הרי"ף יש לתמוה, שהרי לפי דבריו, ספק

אע"פ שלא הועדו, דינם כאב ומועדות, כגון בקרן שהועדה הבהמה ליגח שלוש פעמים, אך לא הועדה 

לישך. ואם זהו ספק הגמ' הרי לא פשטוהו כלל, שהרי תשובת הגמ' היא שהתולדות שוות לאביהן בכל צד,  

ת. ומה הועלנו במה שאמרו שכוונתו כגון קרן שכוונתו להזיק וממונך ושמירתו עליך, וכך הם התולדו

להזיק וכו', הרי כל זה נכון כשהוא מועד, אך אם לא הועד לנשיכה, יש הפרש גדול בינו לבין האב, שלעניין 

נגיחתו הורגל השור שלש פעמים, ומועד הוא, אך לעניין נשיכתו לא הורגל, ומדוע יש לחייבו משום 

אין כאן דמיון לאב שכן הרי  וףסוף "פ שכוונתו להזיק. וסשכוונתו להזיק, הרי התורה פטרה את התם אע

 לא הועדו.  

וראיתי שיישבו דבריו, שהרי זה כתחילתו בפשיעה וסופו באונס, שהאב מועד ואילו סופו באונס 

 שהתולדה מצד עצמה תמה, ותחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. ומש"ה התולדה מועדת כאב.  

אך לפענ"ד לא דמי, דאם נפשך לומר, שאחר שהועדה הבהמה כבר אינה בחזקת שימור, ונמצא שאע"פ 

שאינה מועדת לישך מ"מ היה לו לשומרה מנגיחה, ונמצא דתחילתו בפשיעה. הרי לפי זה נאמר ג"כ 

ו שתהיה מועדת מן אב לאב, שאחר שהיא מועדת מתחילה לשן ברשות )וחייב בשמירה ברשות ניזק( יש ל

דמאב לאב לא אמרינן  )כב.(לשמרה ומדלא שמרה פשע ותתחייב אף על הקרן. אך לזה י"ל כמ"ש התוס' 

ואכמ"ל(. ומ"מ זה יהיה תלוי אם יש להגדיר את   ,תחילתו בפשיעה וסופו באונס. )ויש לדון בעיקר סברא זו

ה לחייבו. ואם נאמר כצד תם כמזיק אלא שאנוס עליו, ומש"ה פטור. או שאין לתם גדר מזיק כלל, ואין עיל

זה, הרי אין כאן תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כי מעולם לא היה כאן אונס, אלא אין כאן מזיק כלל. )ומו"ר 

דס"ל שבתם אין גדר מזיק כלל, וביאר   )ס' הישר סי' סד(ומדברי ר"ת    )טו.(הוכיח מדברי ר"ח    שליט"א  מרן רה"י

 תרץ כן כלל, דאין בנ"ד שייכות לדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס(.כן דברי הרי"ף וכו'. ולפ"ז לא שייך ל

ואף אם נאמר דהרי"ף ס"ל שחשיב תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הרי יתכן שישמור בהמתו ממה  

שהועדה ולא ישמור ממה שלא הועדה, כגון שישים רסן לפיה, אך לא ישמרנה מלהתחכך בכתלים, וכיו"ב 

ו יכולים לחייב משום טעמים אלו, אלא כל מקרה לגופו שאחר שהבהמה הזיקה הרבה. וא"כ ודאי שאין אנ

 התברר לנו שפשע שלא שמרה מהיזק זה ואין לנו לחבר ההיזקים. 

ואף למטונייהו, נראה שלא נתבארו בכך דברי המגדל עוז, שהרי אם טעם החיוב הוא משום דתחילתו  

א באבות הנזיקין, כי אם ישמור את נגיחת השור, בפשיעה וסופו באונס חייב, נמצא שאין התולדות כיוצ

כגון שהסיר קרניו, ולא ישמרנו מנשיכתו, לא נוכל לחייבנו, על תולדתו. ונמצא שבמהותה אין התולדה  
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כאב, אלא הוא עניין אקראי שבפועל חיוב התולדה הוא כאב. ועוד, שתשובת הגמ' אינה עונה לעצם הספק 

לדה גם באופן שאינה מועדת, אינה משום שהיא דומה לאב בכל צד, לפי זה, שהרי סיבת חיובו על התו

אלא אע"פ שאינה דומה, מכל מקום תחילתו בפשיעה הוא. ועל כרחך, שאין זו כוונת הרי"ף, וגם לא כוונת 

 המגדל עוז. 

 

 ביאור דברי הרי"ף והרמב"םז. 

 ונראה בס"ד לבאר דברי הרי"ף והרמב"ם, בהקדים הקדמה בעניין תולדות שבת וטומאה. 

דהנה משבת וטומאה למדנו שני סוגי תולדות שונים, שכן בדיני טומאה התולדה נובעת מתוך האב, 

שמכוחו של אב הטומאה נטמא גם הראשון לטומאה וכן כל כיוצא בזה, אך אין דמיון בהכרח בין התולדה  

שכן ראשון לטומאה אינו דומה לאב הטומאה בשום צד, אלא שהטומאה נמשכת מאב הטומאה אל  לאב, 

 ראשון לטומאה ע"י נגיעתו בו.

בדיני שבת אין התולדה באה מכח האב, שכן אינה נמשכת הימנו כלל, אלא היא רק דומה  לעומת זאת, 

ו האב. ובמקום שהטומאה  למלאכת האב דמיון גמור מצד המלאכה שבאב, ולכן אנו אוסרים אותה כמ

הולכת ובאה מכוחו של האב, ככל שהולכת ומתרחקת ממקורה, כוחה פג ולכן תולדות הטומאה אינם  

כאבות הטומאה. אולם במקום שהתולדה אינה מכוחו של האב, אלא למדנו אותה משום הדמיון שיש בינה 

חילוק זה שבין תולדות שבת  יוהב"ח בחידוש לבין האב, אין סיבה שהתולדות לא יהיו כאב. וכבר בירר

 )ושם הקשה מזה, דודאי תולדות נזיקין דומים לתולדות שבת. ע"ש(.  .לתולדות טומאה

בדיני נזיקין, תולדות הנזיקין הם כתולדות שבת, כי אין תולדת הנזק נמשכת מכח האב, ומעשים שונים 

השוותם לדין אב הנזק, כגון בקרן בפני עצמם הם, אלא שהיות והם דומים לאב הנזק בכל ענייניהם, יש ל 

 . )ב:(שנשיכה הרי היא כנגיחה, כיון שכוונתה להזיק וממונך ושמירתו עליך, כדאיתא בגמ' 

באומרו ש"אם האב מועד תולדתו    )בפ"ב מנזקי ממון(ומעתה הבא נבא לבאר דברי הרמב"ם, דנראה שהרמב"ם  

השור עצמו שיש בו תולדות ואבות, אלא מועדת ואם היה תם תולדתו כמוהו", כלל לא עסק במציאות 

עסק ביחס של התולדות לאבותיהן, בהגדרת אבות הנזקין. שהרי ביארנו שבדיני נזיקין התולדה נקבעת  

על פי הדמיון לאב, ואינה נמשכת ממציאות האב כדיני טומאה שאם במציאות נגע אדם באב הטומאה 

צא שכל דינו כאן הוא בהגדרת שם האב נזיקין, נטמא, אלא כל מעשה ומעשה יש לדמותו לאב הנזק. ונמ 

ולא בשור זה או אחר. ורק אילו דיני נזיקין היו כדיני טומאה, היינו מגדירים את התולדה לפי מציאות האב 

 שבשור זה שממנו נמשכה התולדה.  

ה, על כן כל עוד השור לא הועד שלוש פעמים לנשיכתו, לא שייך לדמותו לאב מועד דקרן, אלא לקרן תמ

דסוף סוף לא הועד שלוש פעמים, ולפיכך גם אם במציאות שור זה הרי הוא מועד לנגיחתו, אין זה אומר 

שנשיכת שור זה היא תולדותיו של נגיחותיו, שהרי באמת אין דמיון ביניהם, אלא נשיכת השור היא תולדה 

 של קרן תמה, ולא של קרן שור זו שנגחה שלוש פעמים. 

ולם כדין האבות כך דין התולדות, כפשוטו, אלא שבקרן אין הגדרה של תולדת  וממילא ניתן לומר שלע

מועד עד שהיא עצמה לא תהיה מועדת, כי כשנדמה את נשיכתו של השור בפעם הראשונה לאב דקרן, 

הרי זה דומה לקרן תמה ולא לקרנו של שור זה שהיא מועדת, ובנזקין אנו מדמים התולדה לאב וע"י כן 

האב, ויש ליתן לקרן זה דין תולדת תם. ולפ"ז מה שכתב הרמב"ם שאם היה האב מועד נותנים לה דין 
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תולדתו מועדת, היינו שאם העידו התולדה שלוש פעמים יש לה דין כאב שחייב נזק שלם, ואין חילוקי 

 תשלומים בין האב לתולדה. 

הו תולדה דיליה כוותיה  ונראה שזהו פירוש דברי הרי"ף בסוגיין, שספק הגמ' הוא האם "כל מועד מיניי

ומשלם נזק שלם מן העלייה, ותם תולדה דיליה כוותיה ומשלם חצי נזק מגופו", דהיינו שנסתפקו האם 

שור שנשך שלוש פעמים יש לו דין מועד לתשלומיו, או שאע"פ שהועד משלם כדין תם, כי אינו אב הנזקין 

ברורה, שאחר שהתולדה כגון שור שנשך שעליו אמרה תורה דין תשלומי מועד. ותשובת הגמ' לספק זה 

שלושה פעמים, דומה לאב בכל צד, שכן כוונתם להזיק או שיש הנאה להיזקם וכו', אין סיבה שלא נחייבנה 

כאב עצמו. )ולק"מ, מה שתמהנו לעיל לדברי המגדל עוז(. ולפ"ז הרמב"ם בא להורות בדבריו, את דין הגמ' 

 מי שלא נשך שלוש פעמים יתחייב כדין מועד.  שתולדותיהן כיוצא בהן, ולא בא לחדש ש

"חמשה מעשים תמים יש בבהמה ואם הועדה לאחד מהם    ה(  ,א)נזק"מ  ולפי האמור אתי שפיר דברי הרמב"ם  

הרי בדין זה הרמב"ם לא עסק באב הנזקין, אלא בבהמה עצמה, ולכן  - נעשית מועדת לאותו מעשה" 

יה יהיו תמות. שכן רגליה הם תולדת קרן תמה, וקרניה הם בבהמה עצמה יתכן שקרניה יהיו מועדות, ורגל

 תולדת קרן מועדת, וכל תולדה הרי היא כאב. 

 :  )ג, א(באמת דמבואר כן להדיא בתוספתא ו

"שור שהזיק שהיה מועד בקרנו ותם בשינו וחבל בזה ובזה, תם משלם חצי נזק מגופו, מועד משלם נזק  

 שלם מן העלייה".  

ור שהוא תם לשינו, והלא שן מועדת מתחילתה היא, אלא ע"כ דכוונת התוספתא היאך יתכן שיהא ש -

שהוא תם לנשיכתו שהיא תולדת קרן. וכ"כ שם המג"א בפירושו לתוספתא. ודוק מינה, דיתכן ששור אחד 

תהיה קרנו מועדת, ואילו תולדתו דהיינו נשיכתו היא תולדת תם )ויש מהאחרונים שציינו לתוספתא זו 

, שהסיק מדברי התוספתא, )שם(א כדברי המגדל עוז(. אולם ראיתי בפירוש מנחת ביכורים כהוכחה של

ומשמע דמפרש שהתוספתא היא שלא כדברי הרמב"ם. אך לפי  ,ד"מועד לאב לא הוי מועד לתולדה" 

האמור נראה, שאין לומר שהרמב"ם לא פסק בזה כהתוספתא, אלא אתי שפיר אף עם דברי הרמב"ם.  

שהעיר מדברי הרמב"ם, ומסיק דגם דעת הרמב"ם בקרן הוא שאם מועד לאב לא   )שם(מנחה  ושו"ר בשיירי  

הוי מועד לתולדה. ואף שדינו אליבא דהרמב"ם נכון, מ"מ לפענ"ד אין זו כוונת הרמב"ם, אלא גם בקרן 

מועד לאב הוי מועד לתולדה, אלא שכוונת הרמב"ם היא שמועד לתולדה לעניין תשלומין, דס"ד שאף 

 וכמבואר.   ,עד, אינו משלם כדין מועדשהו

, שכתב, שאם הבהמה חזרה לתמותה, אין מחייבים על )אות ו(הנ"ל  )ו, ז(וע"פ זה יש לבאר דברי הרמב"ם 

האב, אע"פ שנמשיך לחייב על התולדה דהיינו הנשיכה, ומוכח דיש הפרש במציאות השור שלחלקו הוא 

מתייחסים למציאות שור זה אם הוא מועד לקרנו או תם,  מועד ולחלקו הוא תם. וזאת משום שאין אנו 

אלא מתייחסים לאב הנזק שתולדתו מתייחסת אליו ע"פ גדרי כל אב ואב, לפיכך אפשר שאב הנזק יהיה 

מתולדת קרן תמה, ואילו תולדת הנזק שבשור זה תהיה תולדת מועד, וצריכה להתייחס אחר אב הנזק 

 רמב"ם ג"כ יהיו כפשוטם.שבהגדרתה שהוא מועד. וממילא דברי ה

ותדע, דאם נאמר בהחלט שעל השור עסקינן, נמצא אפוא שאם השור הועד שלוש פעמים על נשיכתו, 

ואילו על נגיחתו לא הועד, אין לנו לחייבו אפילו על מה שהועד בו, שהרי האב כאן הוא תם, וזה לא יעלה 

שהועדה לקרן מועדת ולא לקרן תמה, על הדעת כמ"ש לעיל, ועל כרחך, שאנו משייכים את תולדה זו 
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אע"פ ששור זה הוא תם לעניין קרנו, דהתולדה כאן נלמדת מאב הנזק ואינה נלמדת מן השור עצמו אשר 

לפנינו, ואתי שפיר שהשור יתחייב על תולדותיו שהם כאב הנזקין כשהוא מועד, ואילו בקרן יהיה פטור 

 שהוא שייך לאב הנזק כשהוא תם. 

 :)ע"ש( שכתב דיש שני אבות בקרן, קרן תמה וקרן מועדת, וז"ל )ג.(ר להרשב"א ואולם מצינו כב

"ואע"ג דתם אינו משלם מן העלייה לא קרי ליה תולדה, ואינו דומה לחצי נזק צרורות דקרי ליה תולדה,  

 לא ראי זה כראי זה".   אבל כאן שתי קרנות הן דהתם בין נזק שלם בין חצי נזק כולן מרגל אחת הן, 

אין אנו מוכרחים לפרש כן, דאפילו נאמר שאב הקרן אחד הוא, מכל מקום בהכרח  בדברי הרמב"ם אמנם

ישנם שני סוגי חיובים בקרן, שהרי התם אינו תולדה, דמפורש בתורה חיובו. ועל כן אין לדמות תולדת  

 השור לאופן חיוב מועד, עד שלא יהיה בגדרי חיוב זה, אלא יש לדמותו לאופן חיוב תם. 

ולי יש להליץ, שגם הרב מגדל עוז נתכוון לדברים הללו, שהרי לא דן כלל בקושיית הראב"ד מדברי  וא 

, ואפשר שהוא משום שהבין שמעיקרא אין כאן קושיה כלל, כי הרמב"ם לא דן במציאות )בפרק א(הרמב"ם 

 , ושלמי וכו'השור שתולדותיו יהיו מועדות, אלא דן באבות הנזיקין )אך ממה שהזכיר בדבריו לשון היר

ועכ"פ   ,משמע דהבין שהאבות תלויים בתולדות ממש, אף אם התולדה לא הועדה. אך יש לפלפל בזה(  ,ע"ש

 כן נראה בס"ד בביאור דברי הרי"ף והרמב"ם.

 

 ח. סיכום

במשנה הובאו ארבעה אבות נזיקין, ובגמ' דנו האם תולדותיהן של אבות אלו כיוצא בהן או לא. נחלקו 

רש"י והרי"ף האם ספק הגמ' הוא על חילוקי התשלומין שבתולדות אם הם כאבות, או שהספק הוא על 

שהם  עצם חובת התשלום בתולדות. טעון בירור מדוע שיהא ספק על עצם חיוב התשלום בתולדות אחר

. בדברי הרי"ף אין הכרח )אות א(דומים לאב. וכן טעון בירור מהי העילה להסתפקות על חילוקי התשלומין  

 . )אות ג(שהספק הוא רק על חיובי התשלומין שבתולדות אך כן נראה יותר בדבריו 

ומאה עצם דברי הגמ' טעונים ברור, מדוע תלו את הסתפקות זו בדיני שבת וטומאה. נראה שדיני שבת וט

הובאו כדי להורות שאחר שיש חילוקי תשלומין בעלמא בין האב לתולדה, כך בנזיקין אחר שג"כ מצינו 

 חילוקי תשלומין בכמה דינים, אפשר שגם באבות ותולדות ישנם חילוקי תשלומין, וזוהי דעת הרי"ף. 

כל הדינים במושג  רש"י צריך לומר, שדיני שבת וטומאה באו להורות שאין דמיון גמור בבדעת לעומתו 

האב והתולדה, ועל כן יתכן שבדיני נזיקין יש הבדל נוסף, שעל התולדות אין חיוב תשלומין כלל. אלא 

 . )אות ב(שאין זה מיישב דעת רש"י מן הקושיה הראשונה 

מעתה צריך לבאר את תלייתו של הרי"ף ספק הגמ' במה שקי"ל פלגא נזקא קנסא. נראה שישנם שני 

זה האחד, שמן הסברא אחר שקנסנוהו יש לקונסי לגמרי שישלם מן העליה, לפי זה  צדדים להבנת דין

 נתחדש לן דבר הנוגד את הסברא שבכל זאת משלם מגופו ולא מן העליה. 

להאמור נתבאר שהרי"ף הזכיר עניין זה להורות שכמו שמצינו בדין זה שנתחדש לן היפך הסברא 

יתכן דהתולדות יהיו תשלומיהן שונים מן האב אע"פ שדומין הראשונית שחצי נזק משלם מגופו בלבד, כך  

לו, כמו שלמסקנה באמת חצי נזק צרורות אינו כאב אע"פ שדומה הוא לו, וחידוש הוא. גם לפי המצד השני 

שמן הסברא אין לקנוס כל כך, ולפיכך משלם מגופו, נתבאר שספק הגמ' הוא על דרך קושיה ותירוץ, כדי 

דמצינו בעלמא שך היא דרך הגמ'. וכך יש לפרש לשיטת רש"י, וליישבו מן הקושיא לבאר דין הצרורות, כ
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הראשונה, שבאמת אין כאן ספק אמיתי על עצם חיוב התשלומין, אלא שאמרו כן בדרך קושיה ותירוץ 

 . )אות ה(כדרך הגמ' 

נזיקין שאינן   אופן נוסף לביאור דברי הרי"ף נתבאר בשיטת המגדל עוז, והוא שספק הגמ' הוא על תולדות

מועדות, אם יש ליתן להם דין מועד שהתולדה הולכת אחר האב בכל מקום. וזאת על סמך דברי הרמב"ם 

 . )אות ה(ש'אם היה האב מועד תולדתו מועדת' 

אולם נתבאר דברי המגדל עוז תמוהים מאוד, ואינם עולים בקנה אחד עם דברי הרי"ף והרמב"ם, וגם לא 

 בפשט הגמ'. 

קין שבשור, לבין הגדרת שם הנזק ואבות הנזיקין, וזאת ישישנו חילוק בין מציאות אבות הנזעל כן נתבאר 

למדנו מדיני שבת וטומאה. שבדיני שבת אנו למדים מתכונות התולדה ומכח זה מדמין אותה לאב. ואילו 

כוונתו בטומאה התולדה נמשכת מכח האב ומציאותו. לפיכך כשהרמב"ם הגדיר שהתולדה הרי היא כאב,  

שאם התולדה עומדת היא בגדריה בדמיון גמור לאב, הרי היא כמותו וחייבין עליה כאב, לפיכך רק לאחר 

 העדאה ג' פעמים על התולדה, ישנו חיוב תשלומין כבמועד. 

לפי זה כוונת הרי"ף היא שספק הגמ' הוא האם באופן שהתולדה דדומה לאב בכל צדדיה יש חיוב תשלומין 

דין מועד גם על התולדה, או שמא התולדה אינה נמשכת בזה אאחר האב ואין בה דין  כאב, דהיינו שיש

מועד, ועל כן יהיו חילוקי תשלומין בין האבות והתולדות. וכך היא כוונת הרמב"ם, שהביא את מסקנת  

 . )אות ז(הגמ' שחיוב התשלומין באבות ובתולדות שווה, ואם האב מועד תולדתו מועדת 

 אמן. ,י"ת יאיר עיננו בתוה"קשכן נראה בס"ד וה


