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  קעה גליון

  מתה מחמת מלאכהגדר 

  הנידון

באמצע לדרך באחד הדרכים קפצה פרה  .כמה בחורים שאלו רכב

כל  . בעל הרכב קיבל מחברת הביטוח אתוהרכב ניזוק מאוד ,הנסיעה

אבל תובע מהבחורים את דמי השתתפות עצמית בדמי  ,הוצאות הנזק

הבחורים טוענים שכיון ששואל  .כדין שואל שחייב באונסין ,הביטוח

יש לפטור מטעם  ,הוא הדין בנידון דידן ,פטור במתה מחמת מלאכה

  .שהרי בשעת הנסיעה קרה הנזק ,מחמת מלאכה

  תשובה

אז  ,בפירוש לנסוע שם וושאל ,אם מצוי במקום נזק של פרות אלו

ולבני אשכנז  ,ולפי הרמ"א אף בזה חייב ,בלבד לפי המחבר פטור

  .חייב

  התשובה ביאור

  המקור והטעם שמתה מחמת מלאכה פטור

 ,אין לזה מקור בתורה ולא במשנה ,הא דמתה מחמת מלאכה פטור

אמר רבא: לא "וז"ל ) ב ,צואבל הם דברי הגמרא בבא מציעא (

מיבעיא כחש בשר מחמת מלאכה דפטור, אלא אפילו מתה מחמת 

". נמי פטור. דאמר ליה: לאו לאוקמא בכילתא שאילתה -מלאכה 

לא מיבעיא אם הוכחש בשרה מחמת מלאכה  ,אמר רבא[פירוש: 

דאמר השואל  ,אלא אפילו מתה מחמת מלאכה פטור ,דפטור

. עד כאן ]כלומר בביתי ,לא שאלתי אותה להעמידה בכילה ,אילמשל

  דברי הגמרא.

 ,דהרי מפורש בתורה ששואל חייב באונסין ,אבל דין זה צריך ביאור

ְוִכי ִיְׁשַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנְׁשַּבר אֹו ֵמת "(שמות, כב, יג) תיב כדכ

ששואל חייב  רק השואלכן הוא בפו ,"ְּבָעָליו ֵאין ִעּמֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם

 ,והרי מלאך המות היה הורגה גם אם לא היה שואל אותה באונסין,

אם כן קל וחומר  ,מחייבת את השואל באונסיןואף על פי כן התורה 

בודאי יש  ,קצת גורם למיתתה היה שהשואל ,מלאכהשמתה מחמת ה

מכל מקום  ,שלא שאלה להניחה בביתו ,ומה הטעם הוא זה ,לחייבו

כך הקשה הרמב"ן (בבא מציעא צו,  ,התורה חייבה כל שואל באונסין

  .ב)

גרע  ,דכיון ששאלה למלאכה ומתה מחמת המלאכה ,ותירץ הרמב"ן

שנתן לשואל בהמה שאינה ראויה  ,כיון שהמשאיל פושע הוא ,מאונס

ולא חייבה  ,וכיון שפשע המשאיל פטור השואל מאונסין ,למלאכה

אבל אונס שפשע בו המשאיל  ,תורה אלא אונס שלא פשע בו המשאיל

ששואל חייב בכל אונס שאין  ,כלל העולה מדבריו .פטרה תורה

שהבהמה  ,אבל אם המשאיל גרם לאונס ,לתלותו בפשיעת המשאיל

   .פטור השואל מאונסין ,והשאילה ,ה ראויה למלאכה זו וכדו'לא הית

שהוא יסוד  ,ולחיבת הקודש הנני מעתיק לשון קדשו של הרמב"ן

, צו, ב) בבא מציעאוז"ל בחידושיו ( .גדול בדין מתה מחמת מלאכה

לאו לאוקומה בכילתא שאילתה.  ,במתה מחמת מלאכה נןהא דאמרי"

מתה מחמת עצמה חייב אף על גב  כיון דכי ,וכי מגרע גרע ,קשיא לי

התם, כי מתה מחמת  ה ליומ ,הכא ה ליומ ,דמלאך המות הוא דקטלה

בשלמא  .היכי מפטר ,איהו גרם לה כל מקוםדמ ,מלאכה דשואל

 ,למפטר בה שאר שומרין בהך טענה דלאו לאוקמה בכילתא שאילתה

מי  ,אלא שואל ,לומר דלאו פשיעה דידהו היא ,טענה מעלייתא היא

 ,דשואל ודאי חייב באונסין ש לומר,לת למימר בה טפי מאונס, וייכ

שהשאילה  ,אבל לא בפשיעה דמשאיל, וכאן משאיל פשע בה

וכגון שמתה מחמת אובצנא  ,והיא אינה יכולה לסבול אותה ,למלאכה

  ." עכ"ל הרמב"ןדמלאכה

כיון  ,דסברא היא ,העולה מזה: שואל פטור מחמת מלאכה

  שהשאיל לו בהמה שאינה ראויה למלאכה זו. ,שהמשאיל פשע

מדוע הוא מת  ,מאכילת עכברים מתחתול שבדין תמיה 

  מחמת מלאכה

והנה לאור דברי הרמב"ן שטעם פטור מתה מחמת מלאכה הוא 

יש לעיין מה מסתפק הש"ס בבעיא דחתול שמת  ,שהמשאיל פשע

) בלשון שני א ,בבא מציעא צזוז"ל הגמרא ( .מחמת שאכל עכברים

איכא דאמרי: אכיל עכברי כו' ההוא גברא דשאיל שונרא מחבריה, "

טובא וחביל ומית. יתיב רב אשי וקא מעיין בה: כהאי גוונא מאי? 

דנשי אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, הכי אמר אבימי מהגרוניא: גברא 

פירוש: אדם שאל מחברו חתול [ ."לא דינא ולא דיינא -קטלוהו 

ישב רב אשי ועיין  .כל הרבה מהם ומתוא ,להרוג עכברים שבביתו

האם באופן זה מה הדין [האם מתה נחשב מתה מחמת מלאכה  ,בזה

כך אמר אבימי מהגרוניה [על  ,אמר לי רב מרדכי לרב אשי ,או לא]

[על ידי שבעל בעילות הרבה נחלש  ,הרגוהואדם שנשיו  ,דין זה]

שהאדם עשה זאת  ,הוא גרם לעצמו ואין דין ואין דיין בזה ,ומת]
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ואין לחייב את השואל  ,[כמו כן כאן החתול גרם זאת לעצמו ,לעצמו

  .. זה תוכן הסוגיא]על אונס זה

ולפי ביאור הרמב"ן שפטור מחמת מלאכה הוא מפני פשיעת 

נכון שהחתול  ,מה הוא פשיעת המשאיל בזה ,יש לעיין ,המשאיל

 ,המשאיל לא פשע כלל ,אבל מכל מקום ,יא על עצמו את המיתההב

והחתול מעצמו אכל הרבה  ,שהרי שאל ממנו חתול להרוג עכברים

  .עכברים ומת

 ,מדוע בשאל חתול להרוג עכברים ,העולה מזה: יש לתמוה

  .הרי המשאיל לא פשע בזה ,ואכלם ומת פטור

  ביאור אכילת עכברים מדוע נחשבת לפשיעה

כדין  ,לפשיעה ממשדאין כונת הרמב"ן  .אבל באמת לא קשיא מידי

שהמשאיל גרם אלא פשיעה הכונה  ,עה בש"סישכל מקום שאמרו פ

אף  ,אם מלאך המות קטלה ,דהנה .לאונס ולא נעשה האונס מעצמו

 ,מכל מקום ,על פי שגם אם הייתה הבהמה בבית המשאיל היתה מתה

אפילו שהיה  ,אבל אם המשאיל גרם לה למות ,לא המשאיל הרגה

אפשר שהוא בכלל מתה מחמת  ,רמתו הרגתהכיון שג ,אונס בדבר

  .מלאכה

 ,שאכל הרבה עכברים ,החתול גרם לעצמו למות ,והנה בנידון דידן

שכיון שהחתול גרם לעצמו למות  ,האם אמרינן ,וזה גופה צדדי הספק

שאיל לא פשע מידי מה ,או דלמא ,הרי זה כפשיעת המשאיל ופטור

, ייתה ראויה למלאכהא הלדאין זה כמו מתה מחמת מלאכה ש ,חייבו

אלא שהביא על  ,החתול היה בריא ולא מת על ידי המלאכה שהרי

 ,ועל זה מסיק הש"ס ,ואולי זה ככל אונס שהשואל חייב ,עצמו המות

ואונס כזה שהבהמה הביאה  ,שכיון שהביא על עצמו הוא גרם לעצמו

  .זה ביאור הסוגיא ,על עצמה לא חייבה תורה

אלא  ,ש של המשאיל פוטרתמפשיעה מלאו דוקא העולה מזה: 

הוי בכלל  ,על ידי הבהמה ששאל , אוכל אונס שנגרם על ידו

  "פשיעת המשאיל".

  רה מהו גדר אונס שהביאה הבהמה על עצמהיחק

שאונס שהביאה הבהמה על עצמה הוא בכלל מתה  ,הנה נתבאר

האם הוא דוקא  ,ויש לחקור .מחמת מלאכה שפטור השואל

ל כמו החתו ,ממש על עצמה את המיתה הביאהעצמה  הבהמהש

שבשבילה שאל  שהמלאכהאו דלמא  ,שהביא על עצמו את המות

  .היא הביאה על עצמה את האונס ,את הבהמה

 ידוע שבדרך ההיאש ,כגון השואל בהמה ללכת עמה למקום מסויים

ומצוי מאוד אנסים ושודדים שתופסים את הולכי הדרכים  ,יש ליסטים

וגם בהמה בריאה  ,דהיינו הוא מקום סכנה ,ואונסים מהם את בהמתם

אלא שכמובן לא בכל פעם יש שם  ,ד כנגדםמואדם גיבור לא עו

 ,כיחשו, אלא שהוא מצוי כי מי חסר דעת ללכת במקום כזה ,אנסים

ואמר  ,ושאל בהמה ,ובלית ברירה אנשים הולכים במקום סכנה

ונאנסה  ,למשאיל ששואל את הבהמה ללכת דרך המקום ההוא

  .הבהמה

אלא המלאה שבשבילה  ,לא הבהמה הביאה על עצמה ,והנה אונס זה

אם גדר  ,לפיכך ,שאל את הבהמה היא הביאה על עצמה את האונס

חייב  ,הפטור הוא דוקא כאשר הבהמה הביאה על עצמה את האונס

שהרי הבהמה לא הביאה על עצמה אונס זה כלל  ,השואל בדין זה

 ,אבל אם גדר הפטור הוא מחמת שהמלאכה הביאה על עצמה ,וכלל

שהרי המלאכה שבשבילה שאל את הבהמה היא  ,ן זהור בנידופט

קת וובאמת דין זה הוא שורש ויסוד מחל ,הביאה על עצמה אונס זה

  .הרמ"ה והרא"ש המובא בטור דלהלן

אם הבהמה בעצמה לא הביאה על  ,קיש להסתפהעולה מזה: 

האם גם זה הוי  ,אבל מחמת המלאכה בא האונס ,עצמה האונס

  מתה מחמת מלאכה.

  ביאור מחלוקת הרמ"ה והרא"ש

מי ששואל  ,כתב הרמ"ה(חושן משפט סימן שמ) " הטור ז"לדהנה 

 ,או חיות רעות ,ובאו עליו לסטין באותו הדרך ,בהמה לילך דרך ידוע

כיון שמחמת הדרך  ,חשיב שפיר מתה מחמת מלאכה ,ואנסוה ממנו

כי היכי דפטרינן לההוא דשאיל  ,הוליכה ונאנסה ,ששאלה לילך בה

אף על פי שלא הרגתה  ,שונרא מחבריה ואכלה עכברים טובא ומתה

 .כיון שבמלאכה ששאלה לצרכה מתה בגרמתה ,המלאכה גופה

נרא ששאלה דלא דמי לשו ,דאין נראה ,הרא"ש ז"ל אומר דוני אביוא

והוי כשואל בהמה  ,דבאותה מלאכה עצמה נאנסה ,להרוג עכברים

 ,אבל אם נאנסה ממנו בדרך ,למהלך יום אחד ומחמת ההילוך מתה

שאף בלא מלאכה אפשר שתאנס  ,אונס אחר הוא ואינו מחמת מלאכה

  ." עכ"ל הטורילכך חייבה ,ממנו

 ,םהנה הרמ"ה למד לפטור בהוליך לדרך שידוע שיש שם ליסטי

באותה  ,שבחתול ,והקשה עליו הרא"ש ,מחתול שאכל עכברים ומת

זה אונס  ,אבל בדרך ,המלאכה ששאל אותו לאכול עכברים הוא מת

בבדק הבית כתב על קושיית והבית יוסף  .לא מחמת הדרך עצמהש

דאין הכי נמי  ומר,לש ומה שהקשה הרא"ש להרמ"ה יוז"ל " ,הרא"ש
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שהרי אין חיות רעות וליסטים  ,דאמרינן דמחמת אותה מלאכה נאנסה

  ." עכ"לוהדרכים בחזקת סכנה ,מצויים בעיר

 ,אלא שהרא"ש כתב ,הרא"ש המובא בטור לא נעלם זאתמוהנה 

לא הוי  ,שכיון שלא נאנסה מחמת המלאכה עצמה ששאלה עבורה

  .מתה מחמת מלאכה

דהרמ"ה  ,וא על פי המבואר לעילאבל באמת שורש מחלוקתם ה

הוא שבין  ,שאם שאל למלאכה שמצוי אונס כשעושה המלאכה ,סובר

לכן השואל  ,חמת המלאכה פטורשהוא מובין  ,מחמת הבהמה עצמה

אבל הרא"ש סובר  ,שמחמת המלאכה נאנסה ,ללכת לדרך סכנה פטור

שהדבר השאול בעצמו הביא עליו במלאכתו את  ,דדוקא בחתול

  .וזה ברור ופשוט בלשונם ,לא כשהמלאכה גרמה לזהו ,האונס

ולכן  ,אם מחמת המלאכה בא האונס פטור ,לרמ"ההעולה מזה: 

דדוקא  ,ולפי הרא"ש חייב .פוטר בשואל ללכת לדרך ידוע ונאנסה

  אז פטור. ,אם הבהמה עצמה הביאה על עצמה האונס

  פסק הלכה במחלוקת הרמ"ה והרא"ש

 כרמ"ה והרמ"א הביא את שיטת הרא"שפסק המחבר ולעניין הלכה 

השואל בהמה מחבירו לילך דרך ידוע, ) "ג ,חושן משפט שמדז"ל (

ובאו עליו לסטים באותו הדרך, או חיות רעות, ואנסוה ממנו, חשיב 

שפיר מתה מחמת מלאכה. הגה: ויש חולקין בזה וסבירא להו דלא 

לה  יכת הדרך איפשר שיבאמיקרי מחמת מלאכה, דהרי אף בלא הל

וכן משמע  ,והש"ך (ס"ק ה) הכריע כשיטת הרמ"א עכ"ל. ".אונס כזה

ולפי זה בני אשכנז שפוסקים בכל מקום  ,שפוסק הסמ"ע (ס"ק ח)

אלא  ,אם לא מחמת המלאכה ממש נאנסה ,חייב לשלם ,כרמ"א

  .בגרמא של המלאכה כאונס של דרכים

שו"ת (דכיון שמהרשד"ם  ,[ובבינת המשפט סימן קלח כתבתי

פסק שלא להוציא ממון נגד  )שד"ם חלק חושן משפט סימן תלהמהר

 ,ועכשיו נראה לי .שלא להוציא ממון ,כך הלכה בדין זה, הרמ"ה

כיון שהרמ"א הש"ך והסמ"ע  ,שלבני אשכנז יש לחייב ממון

יש לחייב ממון.  ,גים בכל דבר בשיטת הרמ"אהלפיכך הנו ,מחייבים

ומיניה  ,ועיין שם עוד ביאור רחב בדין גדר מתה מחמת מלאכה

   .]עא שמעתתאיומיניה מסתי

בביאור הבעיות והרמ"א שיטת התרומת הדשן 

  שבש"ס

בבא וז"ל ( .והנה הש"ס הביא בלשון ראשון בעיא אחרת בחתול

ההוא גברא דשאיל שונרא מחבריה, חבור עליה ) "א ,צז מציעא

כי  ,וקמיבעיא ליה: כי האי גוונא מאי טלוהו. יתיב רב אשיעכברי וק

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, הכי  ,מתה מחמת מלאכה דמי, או לא

לא דינא  -אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא: גברא דנשי קטלוהו 

 ,[פירוש: אדם שאל מחבירו חתול להרוג עכברים" ולא דיינא

האם הוי מתה מחמת  ,ישב רב אשי והסתפק ,והעכברים הרגוהו

כך אמר אבימי מהגרוניה בשם  ,י לרב אשיכדאמר ליה רב מר ,מלאכה

ולאחר מכן הביא הש"ס  ,בודאי הוא אשם] ,שאדם נשים הרגוהו ,רבא

  .ויש לעיין במאי פליגי הני תרי לישני ,הלשון השני המובא לעיל

דללישנא בתרא  ,ומדברי התורמת הדשן (סימן שכח) מבואר בלשונו

 ,הוי ממש מתה מחמת מלאכה ,חתול מחמת שאכל עכבריםה שמת

החתול כשהורג עכברים לאכול  ךשזה הוא דר ,שסובר התרומת הדשן

שלא היה  ,והרי זה ממש מתה מחמת מלאכה ,ויתכן שימות ,הרבה

ממש כשואל בהמה למהלך יום אחד  ,החתול ראוי לעשות מלאכה זו

ו כן חתול שאוכל כמ ,ומתה בדרך כי אין לה כח לעשות המלאכה

ולא סובר  ,זה ממש מת מחמת מלאכתו ,עכברים במלאכתו ומת

ומחמת המלאכה הוא  ,התרומת הדשן שמלאכתו להרוג ולא לאכול

אלא זה ממש המלאכה בעצמה  ,גרם לעצמו מיתה שאכל הרבה

  .ומת מחמת אכילתו ,ששאל אותו לאכול העכברים

מחמת  הא מתשאפילו ל ,ולשון ראשון מחדש חידוש יותר גדול

 ,אלא שעל ידי המלאכה נגרם מיתה לחתול ,המלאכה ממש בעצמה

 ,גם הוי בכלל מתה מחמת מלאכה ,שהעכברים חברו עליו והרגוהו

 ,מתה מחמת מלאכההרי זה  ,שכיון שמחמת מלאכה זו נגרם לו מיתה

וסובר התרומת הדשן דעומק הבעיא הראשונה היא כמו הבעיא 

אלא  ,לאכה נגרם אונס לחתולשמחמת המ ,השניה לפי הרא"ש

והתרומת הדשן  ,ומחמתו אכל ,שהרא"ש סובר ששאל חתול להרוג

  .סובר שהמלאכה היא לאכול

ועל זה מביא הש"ס בלשון ראשון שאדם שבעל הרבה נשים ומת 

כמו כן חתול שמחמת  ,מחמת מלאכתו הרי הוא מת מחמת מלאכתו

  .המלאכתו חברו עליו העכברים פשיטא דהוי מחמת מלאכ

ותוך כדי  ,ושאל כלי זיין ,באו ליסטים על בני העירוהנה באופן ש

הרי זה כלישנא קמא לפי התרומת  ,מלחמתו נאנסו בידי הליסטים

  .לכן מוכיח מלשון ראשון שחייב ,הדשן

אבל המשאיל לחבירו וז"ל " ,והרמ"א (חושן משפט, שמ, ג) כתב

מלאכה, דבא שונרא לרדוף עכברים, ואכלוה העכברים, מיקרי מחמת 

והקשה הסמ"ע  ." ע"כלה האונס מחמת המלאכה, וכל כיוצא בזה

ומבאר  ,מדוע לא הביא לישנא בתרא שאכל עכברים ומת ,(ס"ק ח)

שלשון ראשון הוא חידוש  ,דהרמ"א סובר כתרומת הדשן ,הסמ"ע

  .לכן הביא רק הלשון הראשון וכל שכן הלשון השני ,יותר גדול
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  ד

ובין  ,ונאנס ביד לסטיםההבדל בין שאל כלי למלאכה 

  שאל בהמה לדרך שיש בה ליסטים

וי מודה הסמ"ע (ס"ק ח) לדבריו שה ,והנה בדינא דתרומת הדשן

והוא הדין אם שאל כלים סמ"ע "דז"ל ה ,מחמת מלאכה ופטור

להלחם עם השונאים ונפלו בני העיר ליד השונאים ולקחו הכלי זיין, 

. " עכ"לשן סי' שכ"חהוה מחמת מלאכה ופטור, כן כתב בתרומת הד

וכן הוא בלבוש (שם, סעיף ג) שהביא דברי היש חולקים שהביא 

דהא פסק  ,ויש לדקדק הרמ"א, ועל זה הביא דברי התרומת הדשן.

הסמ"ע כיש חולקים שכתב הרמ"א שאם שאל בהמה לדרך ידועה 

דדברי  ,וכן כתב הש"ך ,והיו לסטים חייב דלא הוי מתה מחמת מלאכה

  .ם עולים בקנה אחד עם פסק הרמ"אתרומת הדשן אינ

 ,אם שאל כלים להלחם עם השונאים וא הדיןוה(שם, ו) "ש"ך וז"ל ה

ולקחו הכלי זיין הוי מחמת מלאכה  ,ונפלו בני העיר ביד השונאים

יש ררכי משה ומביאו ד ,שכ"ח מןסירומת הדשן כן כתב בת ,ופטור

ראיה מהך דינא דחברו עליה  אוהבי ,בסמ"עם כן והביאו ג ,זהסימן 

דהכא מיקרי שפיר מתה מחמת  ,ואינו נראה בעיני .עכברים וקטלוה

 ,בעצמה להרוג העכברים השמחמת שתרצה לעשות מלאכת ה,מלאכ

ודאי  ה,אבל בכלי המלחמ ,פשע המשאיל ם כןוא ,חברו עליה וקטלוה

וקרי מתה  ה,רק הבעל מלחמ ,האין הכלים עצמם עושים המלאכ

ומחמת כן נלקחו  ,שלא נצח מלחמה ההבעל מלחמ האכמחמת מל

אונסים  וה ליהוהלכך על הכלים ה ,ולא פשע המשאיל ,מהם הכלי זיין

עיף סובר כהמחבר בסרומת הדשםן דהת ילראה ונ ראה לי.כן נ ,וחייב

  ." עכ"לוכן עיקר ,להיש חולקין חייב ודוק אבל ',ג

להלחם דכששאל כלי מלחמה  ,והנראה בביאור שיטת הסמ"ע

כשאל חתול להרוג עכברים  ,זה ממש מתה במלאכה עצמה ,בליסטים

 ,אבל בשאל בהמה ללכת לדרך ידועה ,או שאכל עכברים ,והרגוהו

ואין  ,שהיא המלאכה שיש שם ליסטים ,האונס אינו מחמת ההליכה

  .זה אונס מחמת ההליכה

  נידון דידן

נבוא לבאר מה הדין בנידון  ,מתה מחמת מלאכה לאחר ביאור ענין

אם  ,והנה .שקרה אונס בדרך ,הרי זה דומה לשואל בהמה ,והנה .דידן

או שלא שאל מלכתחלה לנסוע  ,אין שכיח במקום ההוא אונסים כאלו

אבל אם שאל בפירוש לנסוע  ,דאי חייב לכל השיטותוב ,בדרך ההיא

לפי  ,רק אז ,ויש הרבה פעמים אונסין כאלה עם פרות ,בדרך ההיא

אר שהלכה כרמ"א לבני וכבר נתב ,המחבר פטור ולפי הרמ"א חייב

  אשכנז וחייב.

  דינים העולים

בודאי  ,ומתה תוך כדי מלאכתה ,השואל בהמה למלאכה  .א

ופשע  ,דלא שאלה להחזיקה בביתו אלא למלאכה ,פטור

המשאיל שהשאיל לו בהמה שאין כחה לעשות מלאכה 

 זו.

וחברו עליו העכברים  ,להרוג עכבריםהשואל חתול   .ב

ולא היה  ,כיון שמחמת המלאכה מת ,והרגוהו פטור

וגם בזה פשע  ,החתול ראוי להלחם עם העכברים

 .המשאיל

ואכל הרבה מהם ומת  ,להרוג עכבריםהשואל חתול   .ג

או שהביא על עצמו  ,כיון שמחמת המלאכה מת ,פטור

 .את המות

 ,ויש שם אנסים ואנסוה ,השואל בהמה לדרך ידועה  .ד

היינו  ,שכיון שמחמת המלאכה ,דסובר ,חבר פוטרמה

 ,הרי זה כמתה מחמת מלאכה ,ההליכה שם בא האונס

ון שלא בא האונס ממש מחמת כי ,אבל הרמ"א מחייב

 המלאכה.

הסמ"ע סובר שאפילו  ,ונאנסו ,השואל כלי זיין מלחמה  .ה

כיון ששלם להלחם עמם ונאנסו  ,לשיטת הרמ"א פטור

דלא  שלפי הרמ"א פטור ,והש"ך סובר ,תוך כדי מלאכה

 .מחמת המלאכה ממש נאנסו

אם מצוי  ,דרך פרות והזיקו לרכבבשאל רכב וקפצו   .ו

 ,לנסוע בדרך ההיאושאל בפירוש ל ,במקום נזקין אלו

 באנו למחלוקת המחבר והרמ"א הנ"ל. רק באופן זה

  צריך שבועה או להתפשר. ,ואף למחבר שפטור  .ז
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