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 פתיחה

הביאה כל מיני תולדות של קרן, כמו נשיכה רביצה ובעיטה. ועל זה שואלת הגמרא "נשיכה?  )ב:(הגמרא 

תולדה דשן היא!". ויש לברר האם כוונת הגמרא בשאלה שיש לומר שנשיכה תחשב כשן ולא כקרן או 

 אך בכ"ז גם כקרן.  שמא הכוונה היא שהנשיכה תהיה גם כשן,

מה הם, מה גדרם ומה  -על הגדר של שן והגדרת רגל  )ב:(ננסה לבאר וללטש ע"פ שאלת הגמרא 

 סברותיהם. 

 הגמרא מתרצת: "לא, שן יש הנאה להזיקה, הא אין הנאה להזיקה". וננסה להבין את התירוץ. 

 

 שיטת הרשב"א

 וז"ל: )שם(הנה כתב הרשב"א 

כלומר ולא יתחייב אלא ברשות הניזק אבל ברשות הרבים או ברשות אחר  "נשיכה תולדה דשן היא. 

פטור. וכן נמי נחמיר עליו להתחייב אפילו בפעם ראשונה בנזק שלם כשן. ופריק ה"מ היכא דיש הנאה  

להזיקה הא אין הנאה להזיקה, נ"ל מדקאמר ה"מ היכא דיש הנאה להזיקה הא אין הנאה להזיק ה  

 דה הוא דיש נשיכה שהיא תולדה דשן...". דאנשיכה גופה קמהדר ומו

מבואר ברשב"א שהבין, שהגמרא שאלה בהו"א שאולי נשיכה תהיה ממש שן. ועל זה ענתה הגמרא, ששן 

מוגדרת דווקא כמעשה שיש בו הנאה, אולם מתי שאין הנאה, אין זה מוגדר כשן. )עוד העיר הרשב"א, 

קה, כל זה קאי על הנשיכה, ולכן אין הכי נמי, אם שמכך שהגמרא כתבה שהני מילי היכא שיש הנאה להיז

בנשיכה תהיה הנאה, היא באמת תוגדר כתולדה דשן(. אולם יש להבין, מה סברה הגמרא בהו"א ומה 

 השתנה במסקנה? 

בפשטם של דברים נראה שבתחילה הגמרא הסתכלה וראתה שמעשה הנשיכה נעשה ע"י השן, ולכן היא 

מכן הגמרא דחתה ואמרה שנכון שההיזק נעשה בשן, אך התכונות של    כתבה שנשיכה מוגדרת כשן. לאחר

ההיזק אינן כתכונות שן. אם נגדיר זאת במילים, בתחילה הגמרא סברה שאנו הולכים אחרי ה"איבר 

 המזיק", ואילו בסוף הגמרא אמרה שאנו הולכים אחרי "תכונות ההיזק".

ה להיזקה", הרי כפי שכעת ראינו, יש היזקים באיבר אולם יש להבין מניין לנו ששן תכונותיה הם "שיש הנא 

 שן שאין בהם הנאה להיזק. 
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 שיטת תוס' רבנו פרץ

 נראה שהבין אחרת את דברי הגמרא, שכתב וז"ל: )הובא בשיטה מקובצת ב: ד"ה נשיכה(מהתוס' רבינו פרץ 

יון שאין הנאה  כלומר הא לא דמיא לקרן שהרי השן עושה ההיזק, ומשני כ -"נשיכה תולדה דשן היא 

להזיקה הלכך לא דומה אלא לקרן. אבל ליכא לפרושי נשיכה תולדה דשן הוא כלומר דהשן עושה ההיזק  

 אם כן תולדה דשן היא ולא קרן, דאם כן לא משני מידי". 

התוס' רבינו פרץ מסביר, שאף בהו"א הגמרא לא חשבה שנשיכה תהיה תולדה של שן, אלא שאלת  -

שנשיכה היא תולדה של קרן, הרי היא לא כל כך דומה לקרן. יותר מזה, הר"פ הגמרא היא היאך אמרת 

אומר שבהו"א חשבנו להגדיר זאת כתולדה דשן, ורק כדי שלא יהיו חייבים עליה נזק שלם אלא חצי נזק 

חשבנו להגדיר זאת כקרן. יוצא שלפי הר"פ גם אם הוא משלם כמו קרן, זה אינו סיבה שיקרא קרן. ויש 

 עניינם של חיובי שן לגבי קרן, ובמה נחלקו הרשב"א והר"פ. להבין מה

כפי שראינו, ההכרח של הר"פ לומר שגם בהו"א לא חשבנו שנשיכה היא ממש כשן, זאת מפני שאם כך 

לא תירצנו כלום כשאמרנו ששן יש הנאה להיזקה ובנשיכה אין. ויש לעיין מדוע באמת לא תירצנו? נראה  

ת הגמרא הייתה מדוע נשיכה היא שן ולא קרן, הגמרא הייתה צריכה לומר, שהר"פ הבין שאם שאל

להסביר בפירוש למה יש הו"א להבין שנשיכה לא תהיה כקרן בכלל, אולם מה שהגמרא עשתה בתירוצה  

 זה רק להסביר מדוע אין הנשיכה בוודאי כשן, והיא לא הסבירה מדוע אנו חייבים לומר שהיא כקרן. 

שאין קושיה זו קשה על הסברו של הרשב"א, מפני שאם אנו מבינים ששאלת )אולם לענ"ד נראה לומר 

ומתברר   -הגמרא היא שאולי זה יהיה ממש כשן, אז בכך שהגמרא אומרת מדוע זה לא יהיה כשן 

אוטומטית שזה כקרן. גם אם לא נלך אחר הסבר זה, ניתן לומר הסבר נוסף המתיישב על הלב, והוא 

תהיה ממש כשן, ועל זה ענתה הגמרא שלא יתכן )מפני שאין הנאה להיזקה(, שהגמרא שאלה אולי הנשיכה  

 אולם לגמרא לא היה כלל סיבה להבין מהי בכל זאת נשיכה(. 

 

 הסבר מחלוקתם

 ובאמת שיש להבין במה נחלקו הרשב"א והר"פ.

האם ההגדרה הזאת מפריעה לנו, או שכל  -יש לחקור האם כשיש לנו הגדרה שסותרת את התולדה 

בעיה היא דווקא כשההגדרה סותרת את האב, שהוא יסוד הנזק, ואם זה סותר את התולדה אין בזה בעיה. ה

 ונראה שבזה נחלקו הרשב"א והר"פ.

כאן לגבי נשיכה יש בעיה להגדירה כשן, מפני שהיא לאו אורחיה )אין דרך הבהמה לנשוך(. לפי הרשב"א 

ן זה מספיק שהוא נעשה ע"י השן, בגלל שזה עדיין הסברנו, שכדי להגדיר נזק שהוא חלק מהאב שן, אי

לאו אורחיה. ותירצה הגמרא על זה, שאין זה מהווה קושיה, מפני שזה נוגע בתולדה ולא באב. אולם ר"פ 

לר"פ זה משנה, ויתכן שהוא למד שגם על תולדה עושים פירכא, וא"כ זה יגרום שהוא ישלם   -חולק על זה  

הסביר שאם נפרש כמו הרשב"א שהגמרא רצתה להחשיב את זה לגמרי   על הנשיכה חצי נזק. ולכן הוא 

 כמו שן, אז אין כזאת אפילו הו"א.

)אולם, ניתן להסביר שגם לפי הרשב"א מעניין אותנו מה קורה בתולדה, אלא ששאלת הגמרא בהו"א היא 

וגם בסוף באמת מצד התשלומים )נזק שלם וחצי נזק( אין הכי נמי גם בהתחלה  -לא מצד התשלומים 
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)והנ"מ היא לדברים רבים כמו ברה"ר  חשבנו וידענו שהוא ישלם רק חצי נזק, אלא ששאלנו לאיזה אב הוא קשור  

 (.וכן לדעת על מה להתרות וכד'(

 

ניתן ללכת בכיוון נוסף כדי להבין את שורש מחלוקתם. הגמרא הסתפקה האם תולדותיהם של ארבעת  

האבות כיוצא בהם או לא. והסביר הרי"ף שספק הגמרא הוא האם תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק 

  שלם. לכאורה הביאור בזה הוא, שלפי הצד שתולדותיהן לאו כיוצא בהם, הדין היה שהתולדה משלמת 

רק חצי נזק. ועל זה אמרה הגמרא שמכיוון שהתולדה דומה לגמרי לשן בזה שיש לה הנאה להיזקה, לכן 

היא כיוצא בה ומשלמת נזק שלם. אולם אם באמת נמצא תולדה שאיננה דומה לאב, אין הכי נמי שנאמר 

ולדה דשן, שם שתולדותיהן לאו כיוצא בהם, ולכן הם משלמים חצי נזק. ולכן אם נאמר שנשיכה היא ת

 . ישלם עליה רק ח"נהרי בכל מקרה היא שונה משן, מפני שבשן יש הנאה להיזקה ובנשיכה אין, וא"כ הוא 

א"כ לפי רבינו פרץ, יצא שבכל מקרה נשיכה היא לאו כיוצא בה )כי משלם רק חצי נזק(, ולכן הוא לא חייב 

כך וחלק מהגדרים כך )חלק  נזק שלם. ולכן הר"פ היה צריך להגיע לכאלו שחלק מהגדרים שלהם 

כדי להגיע ל"תולדותיהן לאו כיוצא בהם". לכן התוס' ר"פ רצה להגיע   -מהגדרים של קרן וחלק של שן( 

 לאיזו סברא משולבת שהיא חיבור בין ב' האבות. 

זאת אומרת שלפי הרי"ף יש חיוב אחד שהוא שם היזק מסויים, אולם התשלומין שלו הם שונים )כמו 

"קרן"(. אולם הרשב"א חלק עליו וסובר שאין אנו אומרים דבר זה, אלא מה שחיפשנו במקרה שלנו 

שתולדותיהן לאו כיוצא בהם, זה רק לומר שאין בהם את אותם הגדרות שיש באב, ונשיכה אין בה הגדרת 

 שן, מפני ששן הגדרתו היא שזה דרכו משא"כ בנשיכה שאין זה דרכו )ולכן זה לאו כיוצא בו(.

 

 ישיטת רש"

 כעת נבוא לברר מה דעת רש"י.

 וז"ל:  )ב: ד"ה הני(כתב רש"י 

  כקרן". ומשלמי חצי נזק הלכך תולדה דקרן הן דאין הזיקו מצוי ואין הנאה להזיקו  - "הני אין הזיקן מצוי 
לכאורה הפשט בדברי רש"י, שרק כעת שהגדרנו את הדבר כתולדה של קרן אנו אומרים שמשלם חצי 

מגדירים זאת כשן, אז הוא היה חייב נזק שלם כמו שן, אף בפעם הראשונה )לכאורה  נזק, אולם אם היינו

 כשיטת הרשב"א(.

 : )ד"ה בעיטה(וכן גם מבואר ברש"י נוסף 

שבעטה ברגליה ושברה את הכלים. ואהכי הוו תולדה דקרן דכוונתן להזיק כי קרן ואין הנאה   -"בעיטה 

להזיקה כי קרן ואין הזיקו מצוי תדיר, והלכך הוו כי קרן דכל אימת דלא הועדה בב"ד ג' פעמים בכך אינה  

 משלמת נזק שלם".  

דקרן, אנו אומרים שיתחייב חצי נזק, לכאורה גם מרש"י זה מבואר, שרק כעת שהסקנו שזאת תולדה  -

 אולם עד עכשיו בהו"א הוא היה רגל. וא"כ רש"י סובר לכאורה כמו הרשב"א.

וצריך לשאול, מדוע רש"י בכלל מכניס את ההבדל בין קרן לרגל בתשלומים )לגבי חצי נזק(, הרי רש"י עד 

בא לאפוקי מפירושו של התוס' עכשיו כלל לא דיבר על ההבדלים. בפשטם של דברים נראה לומר, שרש"י  
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ר"פ ולומר שרק במסקנה אנו אומרים שמשלימים חצי נזק, אולם בהו"א באמת סברנו שאין שום קשר 

 לקרן, אלא רק לרגל או שן.

 

 הגדרת רגל

וכעת יש לברר את גדרי רגל. כפי שכבר התייחסנו בקצרה, הגמרא שאלה בפשטות שבעיטה תהיה תולדה  

ית ע"י הרגל. ותירצה שהגדרת רגל זה לא כל דבר שנעשה ע"י הרגל, אלא הגדרת של רגל, מפני שהיא נעש

 .היזקו מצוירגל היא דבר ש

 מבאר מדוע צרורות מוגדרים לתולדה של רגל, וכותב: )ג:(אולם יש לעיין בסברא זו בשיטת רש"י. רש"י 

קי"ל דהלכתא גמירי  שהיתה מהלכת והתיזה צרורות ברגליה ושיברו את הכלים ד -"בחצי נזק צרורות 

לה למשה מסיני דממונא הוא ולא קנס. ואף על גב דפלגא נזק של נגיחה הוי קנס כדאמרינן לקמן האי  

, וכרגל לא הוי דרגל  מכח רגל הוא דאתו והלכך לאו תולדה דקרן הוא אלא דרגל דפלגא נזקא ממונא הוא.  

 משלם נזק שלם והיינו דרב פפא". 

שצריך בירור גדול. רש"י מגדיר מדוע צרורות הם תולדה של רגל ולא של  לכאורה רש"י כותב כאן דבר 

קרן, ומבאר שזאת מפני שהצרורות מגיעים מכוח הרגל. ולכאורה במסקנת הגמרא אצלנו אמרנו שאין 

 אלא הגדרת רגל היא דבר שהיזקו מצוי. הגדרת רגל דבר הנעשה ע"י הרגל,

 שכתב:  )יז: ד"ה צרורות(אולם יש לעיין בדברי רש"י 

כלומר אף על גב דאורחייהו להתיז צרורות משלם חצי נזק כדמפרש לקמיה   -"צרורות כי אורחייהו 

דכל מה שהוא כחו ולא    וכן חזיר הנובר ומתיז צרורות בחוטמו הוי נמי כצרורות דרגלדהלכתא גמירי לה.  

 גופו קרי צרורות".  

רש"י כותב במפורש שאע"פ שהם לא נעשים ורואים אנו שרש"י מדבר על צרורות, שהם תולדה דרגל, ו

 ע"י הרגל, הם נחשבים תולדה דרגל, ולכאורה זו סתירה לדבריו בדף ג:. 

שהקשה, על רש"י בדף ג:, מדוע כתב טעם נוסף לכך שצרורות הם   )ג: שם(וראיתי בספר תפארת שמואל 

חילת דבריו משום שהוא תולדה דרגל ולא של קרן, מפני שנעשים ע"י הרגל, הרי הוא כבר הביא טעם בת 

ממונא. וענה על זה שלולא טעם זה, היה ניתן לומר שזה תולדה של שן, שגם תשלומי שן הם ממונא, ולכן 

 רש"י כתב שכיון שנעשים ע"י רגל הם תולדה דרגל. 

ע"פ יסוד זה נראה לומר כמו מה שרבים מהאחרונים אומרים לגבי נזק קרן שיש כאן ב' גדרים. הגדר של 

כיצד אנו יודעים אם מתחייב משום רגל או משום שן?  -ממונא. אולם גם אחרי שזה ממונא  רגל הוא 

 בשביל זה יש גדר נוסף, שדבר שנעשה ע"י הרגל חשיב תולדה דרגל, ודבר שנעשה ע"י שן, חשיב שן.

להקשות, מדוע לא נקט רש"י בפשטות, שצרורותיהם תולדה דרגל היא משום  )שם( "שעוד הוסיף התפא 

 בצרורות? לא שן יש הנאה להיזקה וברורות ניתזים בהילוכה, והיזקה מצוי, ואינם דומים לשן כיון ששהצ

)ביש"ש  וכתב לתרץ ע"פ מה שכתב המהרש"ל    )ע"ש(שג"כ הקשה כעין זה    )ג: אות פד(ועיין בחידושי רבי נחום  

רש"י לא פירש שצרורות שצרורות אין היזקן מצוי כמו רגל )נאריך בכל סוגיה זו בהמשך(, ולכן  ס' ד'(

נחשבים תולדה דרגל הוא מפני שהיזקן מצוי. אולם גם אם נאמר כך עדיין יש להבין, נכון שאין היזקן מצוי 

 כמו רגל, אולם מה זה עוזר שהם הגיעו מהרגל? 
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אנו תמיד מסתכלים האם היזקן מצוי או לא. ולכן רש"י  -ונראה לומר חידוש, שיש כאן שני פרמטרים 

יף לנקוט היזקן מצוי. אולם במקומות שאין בהם הכרעה, הוא היה צריך לנקוט הטעם מפני בד"כ העד

שנעשה ע"י הרגל, ולכן הוא כתב זאת. ומה שבדף ג: כתב את הטעם שצרורות נעשים ע"י הרגל, זה כדי  

 שנדע את הכלל היסודי שלפעמים כשאין אופציה להכריע, אנו הולכים אחרי הרגל ממש. 

 

 רגלמה בין קרן ל

הנה כדי להבין מה השוני בין קרן לרגל, וכן כדי להביא ראיה ליסוד שאמרנו שלפעמים יש שני פרמטרים  

 כדי להגדיר אב נזיקין מסויים, יש להיכנס קצת לסוגיית קרן.

 וז"ל: )ב:(איתא בגמרא 

  להזיק כוונתו "אלא תולדותיהן לאו כיוצא בהן דאמר רב פפא, אהייא? אילימא אהני, מאי שנא קרן? ד

 וממונך ושמירתן עליך!...".  כוונתן להזיקוממונך ושמירתו עליך, הני נמי 

 הנה הגמרא מדברת על תולדות קרן, ולכאורה היא מגדירה את קרן כמעשה שכוונתו להזיק. 

 שכתבה: )ד.(וכך לכאורה משמע מהגמרא 

כראי השן שאין כוונתו להזיק, ולא ראי השן שיש הנאה   כוונתו להזיק"אלא, פריך הכי: לא ראי הקרן ש

 להזיקו כראי הקרן שאין הנאה להזיקו". 

שהסביר את דברי הגמ' שמנתה נגיפה נשיכה רביצה ובעיטה   )ב:(ובאמת נראה שכך גם מוכח מרש"י 

 כתולדות דקרן, וז"ל:

.  כדי לשברןשראתה כלים בדרך והלכה ורבצה עליהן   - . רביצה הזיקה בכוונהשדחפה בגופה ו -"נגיפה 

כי קרן ואין הנאה   דכוונתן להזיקשבעטה ברגליה ושברה את הכלים ואהכי הוו תולדה דקרן  -בעיטה 

להזיקה כי קרן ואין הזיקו מצוי תדיר והלכך הוו כי קרן דכל אימת דלא הועדה בב"ד ג' פעמים בכך אינה  

 משלמת נזק שלם".  

ולם, על רש"י זה יש להעיר, שהכניס בדבריו "ואין הזיקו מצוי תדיר", וא"כ אולי ניתן לומר שהוא מגדיר )א 

 קרן באופן אחר. ועוד יש לעיין(.

 :)י. ד"ה דש בנירו(וכך לכאורה מבואר ברש"י 

שהרי השוורין מלומדין בדישה, תולדה דקרן היא   ונתכוון לכךשאם דש השור בנירו  -"דש בנירו 

 וחייב לשלם דמי נירו שקילקל. מה שאין כן בבור דלא שייך ביה היזק קרקע".  ונתה להזיקשכו 

 אולם דבר זה ש"קרן" היא מעשה שכוונתו להזיק, אינו מוסכם כלל וניתן לערעור.

 הסתפקה לגבי הדין של בהמה שכשכשה באמתה:  )יט:(הנה הגמרא בהמשך המסכת 

רינן מידי דהוה אקרן, קרן לאו יצרא קתקיף ליה? הכא נמי  "בעי רב עינא: כשכשה באמתה, מהו? מי אמ

 לא שנא, או דלמא קרן כוונתו להזיק, הא אין כוונתה להזיק? תיקו". 

בפשטם של דברים, לכאורה היה ניתן לומר שהיא גופה ספק הגמרא כאן האם אנו מגדירים את קרן שהוא 

יקו(. וא"כ מה שרצינו לנקוט עד עכשיו משום שכוונתו להזיק או לא, והגמרא לא מכריעה )נשארת בת

 שהגדר הוא בכוונתו להזיק, לכאורה איננו ודאי.

 שכתב וז"ל: )טז. ד"ה והנחש(עוד קשה מדברי התוס' 

לאו בכל עניני היזק חשיבי מועדים אלא כל אחד במידי דאורחיה כגון שבא   -"והנחש הרי אלו מועדים 

י דלאו אורחיה כגון ארי שטרף ואכל וכן שאר הזיקות דלאו  זאב וטרף ארי ודרס או טרף להניח אבל במיד
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אורחייהו לא הוו מועדים אלא משלמי' ח"נ, ובמידי דאורחייהו דמשלם נ"ש היינו דוקא בחצר הניזק אבל  

ברה"ר פטור דהוי שן ברה"ר, כדאמר שמואל בגמ' ארי ברה"ר דרס ואכל פטור ואפי' נחש שאין נהנה  

ענית )דף ח.( שנתקבצו כל החיות אצל הנחש ואומרות לו מה הנאה יש לך  מנשיכתו כדאמרינן בפ"ק דת

מ"מ כיון דאורחיה בהכי הוי כמו רגל ופטור ברה"ר, ולא הוי כמו קרן בתר דאייעד אף על פי דמתכוין  

 להזיק מדחשיב ליה גבי אחריני". 

ו כקרן, אלא אנו מגדירים הנה כותב התוס', שלמרות שכוונתו של הנחש להזיק, עדיין אין אנו מגדירים אות

אותו כרגל )וא"כ משמע לכאורה שזוהי לא ההגדרה הבלעדית. אולם התוס' בעצמו מעיר זאת, וא"כ ניתן 

 להתפלפל בדבר, ואכמ"ל(.

 ממקורות אלו לא ראינו שגדר קרן הוא אחר, כעת נביא מקורות שמשמע מהם שגדר קרן הוא אחר:

 : )טו:(כתבה הגמרא 

, ולא  משונה הוא  -נזקא קנסא, האי כלבא דאכל אימרי, ושונרא דאכלה תרנגולא    "והשתא דאמרת פלגא

 מגבינן בבבל".  

 לכאורה מבואר בגמרא, שכל הסיבה שהוא מתחייב כאן משום קרן הוא משום שהוא "משונה".

 שהסביר:  )שם(וכן לכאורה מבואר ברש"י 

 ".  והוי תולדה דקרן לשלם חצי נזק דאין דרכן בכך - "משונה הוא 

מבואר מפשט הדברים, שאף אם אין כוונתם להזיק, כל עוד שאין דרכן לעשות את אותו ההיזק, הוי ליה   -

 .)במהדו"ב טו:(כקרן. וכך באמת כבר הקשה המהרש"א 

 :)טז:(וכן לכאורה מבואר בעוד כמה סוגיות 

פטור, כיון דאורחיה   -חייב; דרס ואכל  - פטור, טרף ואכל  -"אמר שמואל: ארי ברה"ר, דרס ואכל 

לאו אורחיה   - למידרס הוה ליה כמו שאכלה פירות וירקות, דהוה ליה שן ברשות הרבים ופטור, טרף 

 הוא. למימרא, דטריפה לאו אורחיה הוא, והכתיב: אריה טורף בדי גורותיו! בשביל גורותיו". 

ה נזק משונה )"לאו לכאורה גם מסוגיה זו מבואר שכל סיבת החיוב ברה"ר בדין קרן היא משום שז

 אורחיה"(, ולא משום שכוונתו להזיק, ומשמע שאף אם אין כוונתו להזיק, עדיין דינו שיתחייב משום קרן.

 :)יח:(וכן נראה להוכיח מסוגיה נוספת 

רב יהודה אומר: משלם נזק שלם, ורבי אלעזר אומר: חצי נזק;   - "ת"ש: בהמה שהטילה גללים לעיסה 

א זימני, ובהא קמיפלגי, מר סבר: יש העדאה, ומר סבר: אין העדאה! לא, בחד  מאי לאו כגון דעבד תלת 

 זימנא, ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי. והא משונה הוא! דדחיק ליה עלמא".

 : )שם(והסביר רש"י 

 דאין דרכה להטיל גללים לעיסה ותולדה דקרן היא".  -היינו צרורות. והא משונה הוא   -"גללים  

 נו רואים שיש חיוב קרן משום שאין זה הדרך, ולא משום שכוונתו להזיק. הנה גם כאן א 

לגבי בהמה שאכלה מצידי הרחבה משלם מה שהזיקה, וכתב רש"י שהוא מדין   )יט:(וכך גם מוכח מהמשנה  

 .1קרן. וא"כ לכאורה סיבת החיוב הוא משום שאין דרכה בכך, וזה משונה, שהרי כוונתה להזיק ולא להנות 

 

 
 וניתן להביא עוד מקורות בנושא, וכן קשיים נוספים בהגדרת קרן. אולם די בזה כעת.  1

הראב"ד המובא ברשב"א כח:(, אולם  ובאמת נאמרו כמה תירוצים בנידון זה )עיין בדברי הרש"ש ב: וכן בתירוצו של  
 מכיוון שאין זה מעניינינו לא נביאם ונדון בהם כעת, אולם כל התירוצים ההם קשים כל אחד מפני סיבה אחרת. 
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נראה ללכת במהלך חדש, שאת כלל מעשי הבהמה ניתן לחלק לשני סוגים. יש מעשים אותם עושה הבהמה 

מחמת טבעה הרגיל, ויש מעשים שהיא עושה אותם למרות שהם מחוץ לטבעה, ואין דרכה לעשות אותם  

 בדרך כלל. 

רגל". בשור יש שאמרה "ג' אבות נאמרו בשור: הקרן השן וה )ב:(ולכאורה זה החילוק בפשט הברייתא 

 נזקים טבעיים )"שן" ו"רגל"(, ויש נזקים שאינם טבעיים )"קרן"(.

הגמרא אצלנו הזכירה את המושג "כוונתו להזיק" )יש להעיר שהרמב"ם לא הזכיר גדר זה כלל(. ויש להבין, 

 היאך אנו מגדירים דבר שדרכו להזיק והיאך אנו מגדירים דבר שאין דרכו להזיק?

 יר דבר זה ניתן ע"פ שתי אפשרויות: או שינוי או כוונתו להזיק. ונראה שניתן להגד

יש פעולות שהן ממש שונות מההרגל, כמו כלב שאוכל צמר וכד', שברור שיש להגדיר אותן כפעולות לא 

טבעיות. אולם יש פעולות שהן לא שונות לגמרי כמו נגיחה נגיפה וכו'. וא"כ מעשים אלו מעלים שאלה  

ים לגדר של רגל, או דלמא לגדר של קרן. ועל זה מגיע הסימן השני שעניינו הוא גדולה, האם הם נכנס

כוונתו להזיק. זאת אומרת, אם הפעולה נעשית ללא שום כוונה מיוחדת, הרי שהעשיה הסתמית של הדבר 

אינה מאוד משונה, וא"כ אנו נכניס אותו בגדר של רגל, אולם אם העשיה נעשתה מתוך כוונה להזיק, הרי 

 . 2הוא עשה פעולה מיוחדת זה מעיד שמעשה זה הוא לגמרי חוץ לטבע, וזה כבר מוגדר כקרן שאם

 

 
 ובאמת שיש כמה הוכחות ליסוד זה, ונביאם בקצרה.  2

 הנה כתבו התוספות )יז. ד"ה דרסה( וז"ל:
הוא כיון דדרסה כ"כ בחוזק שניתז השבר    סד"א דמשונהדאור"י דאיצטריך לאשמועינן    -"דרסה על הכלי  

 ".להזיק נתכוונהעל כלי אחר ושברו ומסתמא 
יש להבין בתוס', מדוע הם כתבו ב' דברים המגדירים היזק דקרן )גם משונה, וגם כוונה להזיק(, הרי לכאורה אמור  

י". לכאורה המקרה הזה מדבר על  להספיק אחד מהם. אלא אם נעיין נראה שהתוס' קאי על מקרה ש"דרסה על הכל
כך שהמעשה הזה הוא מעשה שרגיל לעשותו ודי טבעי )הליכה(, ולכן כדי להגדיר אותו כקרן, לא היה מספיק רק  
לומר שהוא משונה, מפני שהוא רק נעשה בכוח יותר. ולכן כדי להגדיר זאת כקרן, תוס' היו צריכים לחפש דבר  

 דירו הפעולה זו נעשתה מפני שכוונתם להזיק.המגדיר כקרן, וזה רק ע"י כן שהם הג
על פי זה ניתן לבאר גם את מה שהבאנו ברש"י )י.( על דש בנירו שהוא כתב שהדבר הוא משום שכוונתו להזיק, מפני  

 שלולא זה לא היינו יכולים להגדיר היזק זה שהוא יוצא מחוץ לטבע. 
 ד"ה בעיטה( שכתב:על פי זה יובן דבר נוסף ברש"י. ראינו כבר את רש"י )ב: 

כי קרן ואין הנאה להזיקה כי   דכוונתן להזיק"שבעטה ברגליה ושברה את הכלים ואהכי הוו תולדה דקרן 
קרן ואין הזיקו מצוי תדיר והלכך הוו כי קרן דכל אימת דלא הועדה בב"ד ג' פעמים בכך אינה משלמת  

 נזק שלם". 
הנה אנו רואים ברש"י, שלאחר שהוא הביא את הדמיון של בעיטה לקרן, הוא המשיך להוכיח זאת וכתב מדוע אין זה  

בין, מדוע רש"י עושה זאת, הרי אחרי שהוא אמר לנו שזה דומה לקרן, מדוע לנו  דומה לשן ורגל. ולכאורה יש לה
 להמשיך ולפרט, לאיזה צורך. 

הלכך תולדה דקרן הן דאין הזיקו מצוי    -עוד יש לשאול על רש"י שם בהמשך )ד"ה הני( שכתב: "הני אין הזיקן מצוי  
י טרח להסביר לנו מדוע זה לא כמו שן ומדוע זה לא  ואין הנאה להזיקו ומשלמי חצי נזק כקרן". לכאורה גם כאן רש"

 כמו רגל. וצ"ע מדוע. 
אולם ע"פ היסוד שאמרנו הדברים ברורים. אמרנו שבשור יש ב' סוגים של מזיקים, ורש"י רק רצה להגדיר מה זה  

הוא התכוון  קרן, ולכן כשהוא כתב "שאין היזקה מצוי" ו"שאין הנאה להיזקה" הוא לא התכוון לשלול שן ורגל, אלא 
 להגדיר קרן ולומר, שהדבר שנעשה כאן הוא כלל לא טבעי, זאת אומרת, כהגדרה חיובית לקרן.

", לכאורה ברגל לא צריך  תדירניתן לדייק דבר זה מרש"י ד"ה בעיטה, שכתב כחלק מההגדרה "ואין היזקו מצוי 
. אלא אם נאמר כמו שאמרנו שרש"י לא  הגדרה זו, וכן בד"כ לא מצינו הגדרה זו, אלא רק צריך שהיזקה יהיה מצוי

 בא לשלול רגל אלא רק להגדיר קרן, הדבר יובן ביותר. 
אולם ע"פ זה יש להעיר, שלכאורה כל ההגדרות שראינו )"כוונתה להזיק" ו"משונה"( אין זה הסיבה וטעם האיסור  

ברש"י שראינו שלכאורה יש ב'  של קרן, אלא זה רק סימן להיזק קרן )אך על פי יסוד זה אין זה קשה ככל הסתירות 
 סברות, מפני שזה לא שיש ב' טעמים, אלא זה משום שיש ב' סימנים היאך לזהות קרן(.



 הגדרת האבות שן ורגל  108

 מה בין שן לרגל

וכעת ננסה להבין, האם באמת יש הבדל מהותי בין שן לרגל? ועוד יותר נתמקד בהגדרת היזק שן. עד 

אולם לכאורה עכשיו הלכנו במהלך שלכאורה הוא פשט הגמרא שהגדר בשן הוא שיש הנאה להיזקה. 

 הגדרה זו קשה מכמה סיבות. 

הגמרא בדף טו: מדברת על כלב שאכל כבשים, והגמרא שם מגדירה זאת כהיזק קרן. ולכאורה יש להבין, 

 הרי שם לכלב יש הנאה להיזקו, אז מדוע אין אנו מגדירים זאת כקרן ולא כשן?

 וז"ל: )פ"ב סי' ג(אולם כתב הרא"ש 

נזק. קשיא לי אמאי לא קתני אכלה בהמה מה שאין דרכה לאכול כגון    "אכלה כסות או כלים משלם חצי

כלב שאכל אימרי רברבי ושונרא דאכלה תרנגולי דהוי רבותא טפי דאף על גב דאכילה גמורה היא ויש  

הנאה להזיקה אין משלם אלא חצי נזק ועוד לעיל בפ"ק )דף טו:( קתני הבהמה אין מועדת לא ליגח ולא  

לא לרבוץ ולא לבעוט ואמאי לא קתני ששה תמין וליתני אין מועדת לאכול )בהמה(  ליגוף ולא לישוך ו

מה שאין דרכה לאכול הלכך נראה לי לפרש הא דאמרינן לעיל האי כלבא דאכל אימרי ושונרא דאכלה  

תרנגולי משונה הוא ולא מגבינן ליה בבבל אפחת שפחתה המיתה קאמר דלא מגבינן בבבל אבל דמי  

אכל בחצר הניזק ואם ברה"ר מה שנהנה דאכילה לא הוי שינוי דדרכם לאכול כל   הנבילה משלם אם

נבילות אפילו של בהמות גדולות והאי דקאמר האי כלבא דאכל לפי שאין דרכו להמית אלא לצורך  

אכילה ואף על גב דתחלת ההיזק היה שינוי מיחייב על האכילה דהוי אורחיה והא דאמר בפרקין לקמן  

ומרת סתם דלתות חתורות הן אצל הכלב ופרש"י דאי לא היו סתם דלתות חתורות הוי  )דף כג.( זאת א

משונה ולא משלם אלא חצי נזק אחררה אף על גב דאין שינוי באכילה אלא שתחלת המעשה היה בשינוי  

מצי לפרש אי לא היו סתם דלתות חתורות אצל הכלב הוי אנוס ופטור לגמרי כההיא דריש הכונס )דף  

ה בלילה או שפרצוה לסטים ויצתה והזיקה פטור והכא נמי כיון דאין דרך כלב לחתור אין לך  נה:( נפרצ

 אונס גדול מזה". 

א"כ יוצא שמה שהוא חייב חצי נזק זה רק על עצם ההריגה, אולם על האכילה שבאה אח"כ, הוא משלם  

ו נחשב שן. אולם עיין נזק שלם, מפני שדרכו לאכול נבילה, וא"כ לפי הרא"ש, כל מעשה שיש הנאה להיזק

 שחלק על הרא"ש ולמד שאף על האכילה משלם חצי נזק. )פ"ב סי' ט(ביש"ש 

ומוכיח הרש"ש זאת מרש"י בדף כג. לגבי הסוגיה של הכלב שנטל חררה וכו', שבעל הכלב חייב על החררה  

רא שהוא נזק שלם ועל הגדיש חצי נזק. והקשתה הגמרא מדוע לא יתחייב גם בעל הגחלת. ותירצה הגמ

שמר על גחלתו. ומקשה הגמרא, אם הוא שמר על גחלתו, איך הכלב נטל את החררה. ומתרצת הגמרא 

 שמדובר כשהכלב חתר מתחת הגדר. ומכאן הגמרא מייסדת, שסתם דלתות חתורות אצל כלבים. 

ולא תימא משונה הוא ופלגא נזקא  -: "דסתם דלתות חתורות הן אצל הכלב )כג. ד"ה דסתם(ומסביר רש"י 

משלם". א"כ פירש רש"י שמה שהכלב חתר אין זה משונה, מפני שאם זה היה משונה הוא לא היה משלם  

נזק שלם על החררה, וא"כ משמע שדרכו לחתור )ומשמע מרש"י, שאם אין דרכו לחתור יתחייב רק חצי 

ידוש גדול, למרות שבזמן האכילה אכל כדרכו, מכיוון שהדרך לאכילה לא הייתה נזק(. יוצא מכאן ח

כדרכו, אנו מגדירים את האכילה הזאת אכילה שלא כדרכה. וא"כ יוצא מהסברו של רש"י, שלמרות 

שבעיקרון אין דרכו של כלב להרוג כבשים, לכן נגדיר גם את האכילה הבאה לאחר מכאן כמשונה, ולכן 

 . )ע' בשטמ"ק שם(חייב רק חצי נזק. וכך גם הסביר הראב"ד על הכל הוא ית
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א"כ יוצא שרש"י נחלק על הסברו של הרא"ש, שהרי לפי הרא"ש גם אם ההריגה היתה משונה, הוא יתחייב 

על אכילת החררה נזק שלם, מפני שהאכילה אינה משונה, אולם לפי רש"י, מכיוון שההריגה היתה משונה, 

ה, ולכן הוא משלם רק חצי נזק גם על האכילה. )לכאורה היה ניתן להקשות  המעשה מוגדר כמעשה משונ

על הרא"ש מהסוגיה של חררה, שהרי ממנה משמע שמשלם חצי נזק. אולם אין זו קושיה, מפני שהרא"ש 

מסביר את הסוגיה שם שאם אין דלתות חתורות אצל כלבים היה פטור לגמרי על החררה משום שזה 

 נחשב אונס(.

היש"ש היאך נסביר את הגמרא שלנו, הרי זה שהוא חייב על היזקו חצי נזק, ולכאורה זה לא תלוי   וא"כ לפי

 בהנאה להיזקו. 

 

אולם הבנת היש"ש ברש"י ובראב"ד אינה מוכרחת. ברור ששם בסוגיה הם נחלקים, אולם במקרה שלנו  

ם הם יודו שמשלם נזק )אכל אימרי( כלל לא מחייב שנחלקים. מפני שניתן לומר שבכלב שאכל אימרי ג

שלם על האכילה. ונראה להוכיח זאת מהסוגיה בדף נה. שאומרת שבהמה שנפלה לגינה ונהנית משלמת 

מה שנהנית. ויש להבין מדוע אינה משלמת נזק שלם, הרי אם הבעלים כבר שם, מדוע לא נחייבו, הרי הוא 

י שאם הוא לא היה רואה אותה מדוע יכול להוציא אותה? )וחובה לומר שהוא ראה אותה שם ברשותו, מפנ

רב כהנא שם פוטר על החצר הראשונה ואילו על החצר השניה משלמת מה שהזיקה, הרי אם הוא לא יודע, 

 אין שום סברא לחלק בין הראשונה לשניה(. 

הרשב"א מסביר שהסיבה שאינו משלם נזק שלם היא משום שהענישו את בעל הגינה מן השמים. ויש 

פה לשמים? אולם יש להבין קודם במה שונה הדין הזה מהדין של נפרצה בלילה או  להבין, מה קשור

, מפני שאחר שהוא יודע, שוב יש עליו )נה:(הוציאוה לסטים שהוא פטור, עד כדי זמן שידע שהיא מזיקה 

חיוב השמירה. וא"כ מדוע כאן הוא לא מחוייב על המשך האכילות שאכלה לאחר שנודע לו שבהמתו 

 בגינה?

לא נראה לומר, שהגדר של מזיק שן ורגל הוא הכניסה שלא ברשות לרשות היחיד של הניזק )וראיה א 

גדולה לזה, שהרי הם פטורים ברשות הרבים, מה שלא מצינו באף ניזק. ולכן על כרחך סיבת חיובם ברשות 

יימת, גם  הניזק היא מפני שיש להם איסור להיכנס לרשותו. אולם אם יש להם רשות ליכנס לרשות מסו

 אם זו רשות היחיד, כבר אין בעיה של היזק, ונחשב כאילו הזיקה ברשות הרבים(. 

ועל פי זה ניתן לומר שהרא"ש ורש"י לא נחלקים. לגבי המקרה של הגינה רש"י פוטר מכיוון שנכנסה לגינה 

, ועל כרחך באונס, ולכן הוא פטור על הכל. אולם לגבי כלב דאכל אימרי, הרי הכניסה הייתה שלא ברשות

אנו מדברים על רשות היחיד, מפני שאם לא כן בוודאי יהיה פטור על השן, וא"כ יש כאן כניסה שהיא 

הייתה באורחא ויש כאן גדר של מזיק שן, אולם ההריגה הייתה שלא באורחא ועליה יתחייב רק לשלם 

אכלה אותם, וכיון חצי נזק. אולם על מה שאכלה אח"כ, לא גרע ממקרה שהכבשים מתו ואח"כ הבהמה 

שדרכה בכך אין זה גרע מאילו מת בעצמו וכד' כיוון שהבהמה שייכת לבעלים והוא אכלו, וא"כ זה דרכו, 

ולכן הוא משלם נזק שלם, ולא אכפת לנו האם ההריגה היתה בשינוי. ורק בכלב שחתר צריך לקבוע שהוא 

 יה שן כלל. מזיק שן קודם הכניסה, אולם באמת אם הוא היה משונה, הוא לא ה

ולתרץ את היש"ש נראה לומר שיש סברא לחלק בין החצר הראשונה לחצר השניה, מפני שבחצר 

הראשונה ניתן לומר שהגיוני שלאדם יקח זמן לשים לב ששורו מזיק, ולכן אנו פוטרים אותו, משא"כ בחצר 
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זה נזק, וזה שהוא השניה כבר יתחייב, מפני שבעיה שלו שהוא לא שם לב, ובד"כ אדם אמור לשים לב לכ

 לא שם לב, זוהי בעיה שלו.

 

 שן ורגל ברשות הרבים

מדוע על שן ורגל הוא לא מתחייב ברה"ר? יותר מזה, הרי הגדרנו שחלק מהגדרת מזיק שן הוא עצם 

 הכניסה לרשות היחיד, וא"כ יש להבין מדוע זו הגדרתם? וכן יש להבין מדוע אין הדין כן בשאר ההיזקים. 

 : )דף א:(כתב הרי"ף בתחילת המסכת 

"וכולהו בין אבות בין תולדות מועדין מתחלתן נינהו, לבד מקרן דתם ולבסוף מועד הוא. ושן ורגל ברשות  

 הרבים פטורין משום דאורחייהו הוא".  

הנה הרי"ף הסביר מדוע שור פטור על נזקי שן ורגל ברשות הרבים, משום שאורחייהו להלך שם, ולכן  

 היה צריך להרחיק את עצמו, ולדעת להיזהר. הניזק 

 , וזו לשונו: )פ"א סי' א(דברי הרי"ף הוקשו לרא"ש 

"תמיה לי: מה הוצרך לפרש טעמא דפטירי משום דאורחייהו הוא, הא קרא כתיב 'ובער בשדה אחר',  

 ודרשינן ולא ברשות הרבים?!".  

התורה שנדרש מהכתוב "ובער בשדה  הרא"ש מקשה מדוע הרי"ף חורג מהרגלו ומבאר את טעמו של דין

 אחר" שהאבות "שן" ו"רגל" פטורים כאשר הם הזיקו ברשות הרבים.

לא נאריך רבות בנושא, אולם דעת הרי"ף היא שצרורות הם תולדת האב ה"תם" שבו נכללים כל האבות 

צרורות והתולדות שמשלמים "חצי נזק". אולם מאידך הרי"ף הביא את מסקנת הסוגיה שפטור על נזקי 

פטור ברשות הרבים,  -ברשות הרבים. והדבר תמוה: כיצד יתכן שנזק "צרורות", תולדת האב ה"תם" 

כאשר האב ה"תם" שמוזכר בתורה שהוא "נגיחה" חייב ברשות הרבים? וכדי ליישב את הסתירה הזו הרי"ף 

 הוצרך לחקור בטעם הפטור שהתורה נתנה לשן ורגל ברשות הרבים.

 

ה את דעת אילפא ורב אושעיא, המחייבים במצבים מסוימים על נזקי שן ורגל ברשות הביא  )כ.(הגמרא 

 הרבים. וכתב שם רבנו חננאל: 

"עמדה ואכלה חייבת, ותרצהּ רבא בקופצת ואוכלת ממקום גבוה שאינו חשוב כרשות הרבים, שאינה  

 יכולה לאכול כשהיא מהלכת... אבל אם היה נמוך... פטורה, דהיינו אורחה". 

 מרא בדף כא. מסיקה, שדין זה נתון במחלוקת תנאים, וזו לשון רבנו חננאל שם:והג

הכל ברשות הרבים אינה משלמת אלא מה שנהנית. ורבי יוסי   - "לרבי מאיר ורבי יהודה לא שנא להו... 

 אינה פטורה ברשות הרבים אלא אלו כעין דרכה...".   -ורבי אלעזר אומרים 

פטוֹר ברשות הרבים הוא מגזירת הכתוב, ואין לתלות אותו בסיבה  כלומר, לרבי מאיר ורבי יהודה ה

סברא מיוחדת   -מיוחדת. אולם לשיטת רבי אלעזר ורבי יוסי התורה גילתה באמצעות האבות "שן" ו"רגל"  

לפטור את הבעלים מתשלום הנזק. ולפי שיטתם, כאשר בעלי הרכוש יודעים באופן כמעט וודאי שרכושם 

ניחים אותו, הם פשעו בעצמם. ומי שמשנה ממנהג העולם, לא יקבל תשלום על  יפגע במקום שבו הם מ

 הנזק שנגרם לו )או משום מאבד ממונו לדעת(. 
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לפי השיטה הזו, האבות "שן" ו"רגל" פטורים מנזק שהם הזיקו ברשות הרבים מפני שהניזק "פשע בנפשו 

פוטרת מנזקים נוספים שייגרמו לרכוש  . הסברא הזו שהניזק "נתן ממונו לאיבוד"3ונתן ממונו לאיבוד"

 בעל הבהמה פטור. -שהונח באותו מקום, ולכן גם אם הרכוש יפגע ע"י צרורות )תולדת האב ה"תם"( 

ואמנם לגבי נזק שנגרם באמצעות "בעיטה", שאף היא תולדת האב ה"תם", הרי"ף והרמב"ם פסקו כרבא 

 : )כד:(כוש הניזוק פשע בנפשו. שאמר רבא שמחייב בתשלום הנזק ברשות הרבים גם במקום שבעל הר

פטור, מאי   -חייב, שיסהו הוא בעצמו  -"אמר רבא, אם תמצי לומר: המשסה כלבו של חבירו בחבירו 

פטור. א"ל רב פפא לרבא: איתמר משמיה דריש לקיש כוותיך,    -טעמא? כל המשנה ובא אחר ושינה בו 

  -וצה ואחת מהלכת, ובעטה מהלכת ברבוצה הרבים, אחת רב- דאמר ריש לקיש: שתי פרות ברשות

חייבת; א"ל: אנא בההיא חיובי מחייבנא, דאמרינן ליה: כי אית לךרשותא   - פטורה, רבוצה במהלכת 

 לסגויי עלי, לבעוטי בי לית לך רשותא". 

 חייב.לפי שיטת רבא, גם כאשר הניזק שינה ממנהג העולם, אם המזיק שינה גם כן ממנהג העולם, המזיק    -

הרי"ף מחלק את אבות הנזיקין לשני אבות מרכזיים לפי שכיחות הנזק, ולא לפי פעולת הנזק, יש אב תם 

ואב מועד. אולם לגבי דין הפטור ברשות הרבים, הרי"ף מסכים שהחלוקה לפטור וחיוב היא לפי אופי 

יבת הפטור בשן פעולת ההיזק. נמצא, שעל הצד ש"צרורות" הם תולדת רגל, כל השיטות החולקות בס

ורגל ברשות הרבים, מודות שאף "צרורות" פטורים ברשות הרבים. אולם על הצד ש"צרורות" הן תולדת  

 האב ה"תם", יש למצוא סיבה מיוחדת כדי לפטור אותן.

לפי שיטת הרי"ף נזק "צרורות" הוא תולדת האב ה"תם" שבו נכללים כל האבות והתולדות שמשלמים 

פשיעת הניזק(.  -מבאר, שהפטור בשן ורגל ברשות הרבים הוא מטעם "אורחיה" ) "חצי נזק". אולם הרי"ף

 . 4ולפי השיטה הזו אין לחייב בנזק צרורות, שהרי הבהמה לא הזיקה במזיד

 
 ע' מורה נבוכים )חלק ג פרק מ(.  3
היה ניתן ללכת במהלך אחר ברי"ף, ורק נציע את הדברים, ועוד צריך לבדוק רבות האם יסוד זה נכון )וזו סברה   4

 יסודית בכל המסכת(.  
לכאורה הפשט ברי"ף אינו כל כך מובן, הרי כל הסיבה שההרגל הוא שבהמות מסתובבות ברה"ר היא מפני שאמרנו  
שאין בעיה שהן יסתובבו שם, והבעלים לא יצטרכו לשלם אם הן יזיקו. אולם אם היינו מחייבים אותם בשן ורגל גם  

חוזרת השאלה מדוע פטרה תורה שן ורגל   ברשות הרבים, בוודאי שהשוורים לא היו מסתובבים שם. אם כן שוב
ברה"ר? ואם תאמר שכוונת הרי"ף לומר שאין זה הגיוני שאדם ישמור על השוורים שלו כל הזמן, אין זה נכון, מפני  
שאם התורה מחייבת לשמור השוורים נצטרך להתאמץ לשמרם גם ברה"ר )כמו בכל הדברים, שאם אנו מצווים כך  

 צריך לעשות(.  
חידוש עצום, שבאמת התורה הייתה יכולה לחייב את האדם לשמור על שורו גם ברשות הרבים, אולם  נראה לומר 

התורה לא רוצה זאת, מפני שאם היא תתקן דין כזה, אנשים רבים לא ירצו לגדל שוורים מפני שהם יצטרכו לשמור  
זאת, כי היא רוצה שאנשים  על השוורים שלהם כל היום כדי שהשוורים שלהם לא יזיקו. ולכן התורה לא תיקנה 

יגדלו שוורים, כדי שאנשים יוכלו לנוע מהר ותהיה איכות חיים ויהיה מסחר. ומצד אחד התורה רוצה שיהיה מסחר  
וכד', ומצד שני התורה רוצה שאנשים לא יפחדו כל הזמן על הדברים שלהם שמא איזה שור יבוא ויזיק אותם. לכן  

א אותנו לתוצאות הכי טובות שיש. ולכן היא אמרה שברשות הרבים פטור,  התורה חיפשה איזו נוסחה שתוכל להבי
כדי שאדם לא יפחד לגדל שוורים. אולם ברשות היחיד היא אמרה לבעלים לשמור על שורו, שזה סביר, וכך גם  
אנשים יוכלו לשים את הדברים שלהם בבטחה בלי לפחד שהם יהרסו. וא"כ זה הכוונה ב"אורחיה הוא" של הרי"ף,  
שאומר הרי"ף כדי שנוכל לחיות כמו שצריך ושהחיים יתנהלו כאורחיהו, צריך לומר שגם אם שוורים יזיקו ברשות  
הרבים אין בעיה, כדי שירצו לגדל שוורים. )ועפ"ז מתורצות כל השאלות, וכן גם קושיית הרא"ש אזלא לה, ואכמ"ל  

אך לנהל חיים שנוכל להפיק מהם את המקסימום  ודו"ק(. )ובאמת שהוא הדין לכל חו"מ, שכל מטרת התורה היא הי 
 עם כמה שיותר יתרונות. ואכמ"ל(.  

ראיתי להביא איזו הוכחה שהיא לא גמורה ולא מוכרחת, אולם מסברת היא את האוזן והיא מסוף פרק רביעי )מו.(  
בתוך ביתו? שנאמר: שאומרת הגמ': "ר' נתן אומר: מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע 

ולא תשים דמים בביתך". ולכאורה היאך יתכן לומר שרב נתן אוסר לגדל שוורים, הרי לכאורה שוורים זה דבר נצרך  
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על פי כל מה שראינו, ההגדרה של שן היא ש"יש הנאה להיזקה". אולם כמה קשיים בדבר. הגמרא שראינו 

לגבי הכלב שאכל כבשים, שהגמרא כתבה שנחשב תולדה של קרן. ולכאורה יש במעשה זה הנאה,  )טו:(

 וא"כ מדוע אין זה שן?

ה', מפני שמציאות ההנאה רק וראיתי שמקשים על המסבירים שההגדרה של שן היא 'שיש הנאה להיזק

מציינת את התוצאה של ההיזק לבהמה המזיקה, ולא מגדיר את ההיזק עצמו, וא"כ קשה לומר שזו ההגדרה 

של האב המזיק. אולם לענ"ד אין זה קשה, מפני שכשאנו רוצים להגדיר את האב המזיק, אנו מגדירים זאת 

 ביחס לבהמה ולא ביחס למה שהיא מזיקה. 

דנה לגבי תולדותיהן כיוצא בהם או לא, והיא שלא ניתן לומר שזה קרן: "אלא תולדה  הגמרא בהמשך 

דקרן כקרן, וכי קאמר רב פפא אשן ורגל", ולכאורה יש להבין, מדוע הגמרא כתבה את השן ורגל ביחד, 

הרי שניהם לא אותו אב? )לכאורה היה ניתן לומר שהם נכתבו להלכותיהם, וכמו שכותבת הגמרא, ולכן 

ם נכתבו ביחד. אולם כל זה לכאורה מסתדר רק אליבא דתוס', אולם אלביא דרש"י הסובר שאין צרורות ה

 בשן, לכאורה לא ניתן לומר שזה להלכותיהן. ודו"ק(. 

 

אומרת "ת"ר ג' אבות נאמרו בשור: הקרן והשן והרגל". ולכל אחד הגדרה שונה, ואומרת הגמרא   )ב:(הגמרא  

יש הנאה להיזקה, ואילו ברגל היזקה מצוי. הגמרא בדף ה: כתבה שבאמת  שההבדל בין שן ורגל שבשן 

ניתן ללמוד את כל האבות מבור ואב נוסף, אלא שהם נכתבו להלכותיהן. ולכאורה שן ורגל שווים 

בהלכותיהם )שניהם פטורים ברה"ר(. אולם אם הדברים כן, מדוע יש ללמוד גם את שן וגם את רגל  

מה היה צריך לכתוב את שניהם אפילו להלכותיהם, הרי לכאורה מכיוון מ"ושילח". וא"כ לכאורה ל

 שהלכותיהם שווים, היה ניתן ללמוד שן מבור ורגל או רגל מבור ושן? 

הלמד מקבל את הפטור של שניהם,   -שאומרים שכשלומדים משני אבות  )ו:()כל זה אינו קשה לראשונים 

ינו כותבים אז היינו פוטרים בבור, אולם לראשונים מפני שהסיבה שכתבנו כלים הוא מפני שלולי שהי

שסוברים שאם לומדים משני אבות אז מקבל הנלמד רק את עיקר הפטור, וא"כ עיקר הלימוד   )הרא"ש ועוד(

 (. )או שהיינו כותבים רגל, והיינו לומדים ממנה שן(הוא משן ולא מבור, ולכן בוודאי שהייתי מחייב על הרגל בכלים  

 
ביותר, וא"כ לכאורה בוודאי הוא לא יאסור שוורים? אלא נראה לומר שרבי נתן ראה ששוורים זה לא דבר ריווחי,  

 הוא אסר את השוורים, כי המטרה שלו היא להרוויח כמה שיותר. ודו"ק. מפני שהוא יותר מזיק מאשר מועיל, ולכן 
 וחשבתי להביא הוכחה נוספת מהגמרא )צד:( וז"ל: 

אין רוח חכמים נוחה הימנו.    - אין מקבלין מהן, והמקבל מהן   - "תנו רבנן: הגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו 
דם אחד שבקש לעשות תשובה, א"ל אשתו:  אמר רבי יוחנן: בימי רבי נשנית משנה זו; דתניא: מעשה בא

ריקה, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנט אינו שלך! ונמנע ולא עשה תשובה; באותה שעה אמרו:  
 אין רוח חכמים נוחה הימנו".  - אין מקבלין מהם, והמקבל מהם   -הגזלנין ומלוי רביות שהחזירו 

 והתוספות )שם ד"ה בימי רבי( כתבו:
אור"ת דלא לפניו ולא לאחריו אלא לדורו דוקא תקן משום מעשה שהיה ולא    -ה זו  "בימי רבי נשנית משנ 

לדורות הבאין דהא מעשים בכל יום שמקבלים מן הגזלנים ודנין דיני גזילות... וההיא דסוף אלו מציאות  
)ב"מ לג:( דקאמר בימי רבי נשנית משנה זו הכל מפרש ר"ת דלא נשנית אלא לההוא דרא, וכן ההיא  

 ות )יג:( ואין להאריך". דהורי
וע"ש עוד בתוס'. מ"מ מתבאר משיטתו, שדין זה לא נוהג בכל הדורות, ולכאורה הסיבה לכך היא מפני שדווקא בדורו  
דבר זה היה מצוי, ולכן תיקנו דבר זה, אולם כל הסיבה הייתה כי היתה בעיה בדור זה, אולם אם אין בעיה בדור )כמו  

אין דין זה. וא"כ שוב אנו רואים, שכל חו"מ הוא היאך התורה נכנסת במציאות. ויש    מה שהיה בדורות שלאחר מכן(,
 עוד רבות מה להאריך בנושא, ואכמ"ל.  
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במצווה נא את דין הקרן, אולם במצווה נה הוא מנה יחד את שן ורגל. ויש להבין מדוע החינוך  החינוך הביא  

 מנה את הקרן כאחד ואת השן ורגל כאחד?

הירושלמי כותב ש'השור' זה קרן ו'המבעה' זה שן ורגל. ולכאורה אם זה כן, מדוע המשנה מונה רק ארבעה 

ם אב אחד, שמתחלק לשנים. וא"כ נראה לומר שהגדרתם  אבות נזיקין, ולא חמישה? אולי באמת שן ורגל ה

היא 'אורחיה' ויש בתוך אורחיה חלוקה לשני דברים. )וכבר מצינו דבר כזה לגבי שבת בזורע ונוטע, 

 שלדעת הרמב"ם הם אב אחד(.

הנאה להיזקו, כעת אין זה קשה, לפי זה מה שהקשינו מדוע כלב שאכל כבשים הוא תולדה דקרן, הרי יש 

מפני שמכיוון שזה לא אורחיה, לכן אין זה מוגדר שן. אולם נשיכה, שראינו שאם היה הנאה להיזקה הייתה 

מוגדרת כשן ג"כ הדברים מובנים, מפני שהרי נשיכה זה 'אורחיה', ולכן היא מתחייבת. 


