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בבא קמא ד עז.
פרה אדומה ופרי הנשרפי ושעיר המשתלח  ,מה מטמאי בנגיעת ? ]תוד"ה פרה ,השני[.
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פרה
טומאת אוכלי
טומאת אוכלי
3
טומאת אוכלי

לר' מאיר
לחכמי
לר' שמעו
בבא קמא ד עז:

פרי
טומאת אוכלי
טומאת אוכלי
אינו מטמא

שעיר המשתלח
טומאת אוכלי
2
אינו מטמא מחיי
אינו מטמא

גנב שטבח קדשי  ,או מכר טריפה הא חייב ארבעה וחמשה?

לר' יוחנ
לריש לקיש

טבח קדשי
חייב
פטור  דאינ במכירה

4

מכר טריפה לר' שמעו
חייב
פטור  דאינ בטביחה

מה די כלאי לעני חיוב ארבעה וחמשה ולעני להקריב מה קרב?

לעני חיוב ד' וה'
לעני להקריב קרב

מה הדי?
חייב ד' וה'
אי אפשר להקריבו

מה הטע
או לרבות  דכתיב שור או שה
6
או למעט  דכתיב שור או כשב או עז
5

 1גבי המתעסק בשריפת ובשליחת לכו"ע מטמא בגדי.
 2דדבר שהוא חי לא מועיל לו מה שהוא עומד לשליחה להחשב כאוכל.
 3דוקא פרה מטמאת טומאת אוכלי הואיל והיתה לה שעת הכושר ,אבל פרי הנשרפי ושעיר
המשתלח שלא היה לה שעת הכושר לא.
 4ר' שמעו ס"ל ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה ,ולכ א טבח את הטריפה פטור עליה.
והנידו הוא הא כיו שאי טריפה אי ג"כ מכירה או לא .אבל לרבנ דשחיטה שאינה ראויה
שמה שחיטה  ודאי חייב ד' וה'.
 5פי' ,תיבת "או" באה לרבות או למעט את ההיפ ממשמעות הכתוב ,דהנה כא כתוב שור או שה
 שאי אפשר להוציא כלאי מביניה דזה בהמה גסה וזה בהמה דקה ,ולכ מתו משמעות
הכתוב הייתי ממעט כלאי מד' וה' ,ומזה שיש ייתור של תיבת "או"  ש"מ שבא לרבות את
הכלאי לחיוב ד' וה'.
 6דכיו שכתוב כשב או עז ששניה בהמות דקות וראוי להוציא כלאי מביניה ,היה נראה
מצד הכתוב לרבות כלאי ,ומזה שמיותר תיבת "או" בא לאשמועינ את ההיפ ממשמעות
הכתוב וללמד שאי להקריב כלאי.

