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  )א, בבא מציעא צז(חבור עליה עכברי וקטלוהו 

  שריון וכלי מלחמה שנפלו בידי האויב

התקרבה לעבר עיר אחת קבוצת שודדי� פורעי חוק שדרכה היה לגזול ולחמוס , לפני מאות בשני�

נראו , שהתאבכו מתחת לרגלי הסוסי� עליה� דהרו ענני האבק. את כל עדרי המקנה שבעיר

מה שנת� לבני העיר את , בנקודות הגבוהות שבעיר עוד זמ� ממוש� לפני הגעת� של השודדי�

 .עוד לפני הפשיטה הצפויה והנזקי� שהיא עלולה לגרו�, היכולת להתארג� למתקפת מג� מהירה

 �כיו� שברשותו לא היו שריו� חנית . מהיהודי� תושבי העיר –אחד היוצאי� לקרב היה ראוב

ביקש משכנו שמעו� שברשותו היו כלי� כאלו שישאיל� , ושאר כלי מלחמה כנהוג באות� ימי�

היה חזק ומאורג�  תוק כח הה, בר�. שמעו� השאיל� וראוב� יצא לקרב ע� שאר תושבי העיר. לו

� של השודדי� מגוו� הפע� היה שלל. והוא הביס על נקלה את כח המג� של תושבי העיר, יותר

 והשריו�נפלו ליד� כל כלי המלחמה , שכ� מלבד כל עדרי הבקר והצא� אות� נטלו עימ�, מהרגיל

  .ה� א  הכלי� אות� נטל מיודענו ראוב�יניב, של תושבי העיר

על  התרגשה, בעוד תושבי העיר מלקקי� את פצעי הקרב המר, כמה ימי� לאחר אותה מתקפה

שכ� א� , תבע ממנו לשל� את שווי�, � שהשאיל לו את כלי המלחמהשמעו. ראוב� צרה נוספת

  .החייב א� באונסי� �עדיי� שואל הוא , שנלקחו ממנו באונס

לפנינו בגמרא . הכותב שפתרונה נמצא בסוגייתנו, )סימ� שכח" (תרומת הדש�"שאלה זו מובאת ב

אלא . בביתומסופר על מי ששאל משכנו חתול על מנת להילח� במכת העכברי� שפרצה 

א� נחשבת מיתתו של החתול , והסתפק רב אשי, שהעכברי� חברו ביניה� והרגו את החתול

, והגמרא מביאה שרב מרדכי אמר לרב אשי בש� אבימי מהגרוניא. כמתה מחמת מלאכה או לא

  .שבאופ� זה השואל פטור " 'מתה מחמת מלאכה'שהרי זו כ

� החתול לא מת במהל� אותה מלאכה אליה שכ� כא, וביאר בעל תרומת הדש� את ספק הגמרא

שכ� החתול הושאל לצור  מאבק , שהרי הוא כמת מחמת מלאכהוא  על פי כ� קבע אבימי , נשאל

  .א� שלא מת במהלכה –והרי מת מחמת אותה מלאכה לצורכה נשאל , בעכברי� וה� שהרגוהו

�� אמת שלא נשברו במהל� ה, בכלי המלחמה שנפלו בידי השודדי� –א  בשאלה שבנידוננו , ולפיכ

מכל מקו� כיו� שהאונס אירע מחמת המלאכה לצורכה הושאלו , הקרב אלא נתפסו לאחריו

  .הרי זה כמתה מחמת מלאכה וראוב� פטור, המאבק בשודדי� –הכלי� 

, שיש חילוק בי� נידו� הגמרא בחתול שעכברי� הרגוהו, סבור) ו, חוש� משפט שמ(� "אלא שהש

הוא שמת  –ומשו� שבמעשה ע� החתול . בכלי המלחמה שלקחו כשלל בקרבלבי� נידו� שאלתנו 

, וה� שחשו בסכנה המתרגשת עליה� –מחמת מלאכתו שהרי בדעתו היה לאכול את העכברי� 



א� , מה שאי� כ� ביוצא לקרב .אכילת העכברי� –והרי מת מחמת מלאכתו , וחברו ביניה� להורגו

המלחמה כי א� האוחז בה� והוא שנחשב כמת מחמת הלא הכלי� אינ� עושי� את , שנפל בקרב

  . ואילו לגבי הכלי� הרי זה ככל אונס ששואל חייב עליו, מלאכה

לגבי השואל בהמה לרכב ) ש�(א "שנידו� זה הרי הוא במחלוקת השולח� ערו� והרמ, �"ומבאר הש

הבהמה  שבאופ� זה נחשבת, שדעת השולח� ערו . ונשבית במהל� מלאכתה, עליה ממקו� למקו�

א כתב שיש "ואילו הרמ, כיו� שהאונס הזה אירע במהל  מלאכתה, כמתה מחמת מלאכה

אי� זה נחשב , שחולקי� וסוברי� שכיו� שאונס זה יכול היה לקרות א� שלא בשעת המלאכה

שדברי תרומת הדש� עולי� כפי דעת , �"וסיי� הש .ולכ  חייב השואל, שאירע בגרמת המלאכה

��"מצא שעל פי דברי השמעתה נ .השולח� ערו , �א "ולדעת הרמ, ראוב� פטור –לדעת השולח� ערו

  .חייב –

היא רק במקרה , �"שכל מחלוקתו של הש, )ו, ש�(בנתיבות המשפט  את שציי�הוסי  א� יש ל

הדומה לשאלה שהביא התרומת הדש� בה יצא ראוב� להצלת ממו� שהרי אות� שודדי� באו לגזול 

, פטור –ונתפסו את כלי המלחמה , ויצא אליה�, או על עסקי נפשותאבל א� ב. את בהמות העיר

משו� שנחשב כיוצא להציל מידי הרוד� אחר חבירו , סיבה  נוספת יש לפוטרוו. שכ� עשה מצוה

  .פטור –הריצה אחר הרוד� שבר כלי�  שא� במהל , להורגו


