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בבא קמא ד עא.
גנב וטבח ביו הכפורי או בשבת ,הא חייב ארבעה וחמשה?
ביו הכפורי
לרבנ
לר' מאיר

פטור  דאי לוקה ומשל
חייב  דלוקה ומשל

בשבת

בעצמו
פטור  דאי מת ומשל
פטור  דאי מת ומשל

1

ע"י שלוחו
פטור  דאינה שחיטה
3
חייב  דהוא פטור ממיתה
2

המבשל בשבת בשוגג או במזיד ,מה הדי התבשיל למבשל בעצמו ,ומה הדי לאחרי ?
בשוגג
4
יאכל
6
לא יאכל עד מוצ"ש בכדי שיעשו

לר' מאיר
לר'
יהודה
המבשל :לא יאכל עולמית
לר' יוחנ
הסנדלר אחרי  :לא יאכלו למוצ"ש עד כדי שיעשו

במזיד
לא יאכל עד מוצ"ש בכדי שיעשו
המבשל :לא יאכל עולמית
אחרי  :לא יאכלו למוצ"ש עד כדי שיעשו
לא יאכל לא הוא ולא אחרי  לעול
5

 1והג שבכל דוכתא אמרינ דאי שליח לדבר עבירה ,שאני טביחה ומכירה דיש כמה לימודי
המלמדי שיש שליח לדבר עבירה ,וא שהשליח עושה המשלח מתחייב לשל ארבעה וחמשה.
 2מבואר בגמ' שחכמי הללו ה ר' שמעו דס"ל ששחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה ,וג
אזלינ כדעת האומר שהשוחט בשבת שחיטתו פסולה ,וכיו שהיא שחיטה שאינה ראויה לא
משל ארבעה וחמשה.
 3דכיו שעשה שליח ,והשליח עשה את העבירה בשבת וממילא אי חיוב מיתה על הבעלי ,לכ
שפיר ה משלי ארבע וחמשה ,דבטביחה יש שליח לדבר עבירה וכנ"ל.
 4פי' ,ואפי' הוא ואפי' בו ביו ,ולא צרי להמתי לערב בכדי שיעשו ,דס"ל לר"מ שדוקא בעשה
ישראל איסור במזיד ,אז אמרינ שיחכה לערב בכדי שיעשו ,אבל בשוגג לא .ואי חילוק לר"מ בינו
לבי אחרי ,ונקט ברישא בלשו "יאכל" דהיינו למבשל בעצמו ,לרבותא ,שאפילו לו  מותר בו
ביו.
 5וה"ה שאחרי צריכי לחכות למוצ"ש בכדי שיעשו ,ונקט בסיפא בדידיה משו רישא 
שברישא יש חידוש בדידיה וכנ"ל .ומבואר כא שכסברת ר"מ במזיד היא סברת ר' יהודה בשוגג,
]וכ לקמ ,כסברת ר' יהודה במזיד היא סברת ר' יוחנ הסנדלר בשוגג[.
 6והיינו בי הוא ובי אחרי ,ומטע שלא יהנה מעבירה ,וא"כ צרי להמתי נמי בכדי שיעשו.
וע"כ זה הטע ,ולא מטע קנס של "שוגג אטו מזיד" ,דקנס זה הוא רק לזה שעשה העבירה ולא
לאחרי ,וזה אי אפשר לומר ,דא"כ היה אסור לו עולמית כמו במזיד )לסברת ר' יהודה( ,ור'
יהודה אמר להדיא ש"בשוגג יאכל למוצאי שבת".

