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עז.
פוטר.רב אחא בר רב:▀>

רב משרשיא:▀◊עז.
מאי טעמא דאבוה דאבא דפוטר ־ אמר קרא (במדבר ל"ה) מות יומת המכה רצח הוא, ברוצח הוא דחייב 

לן מצמצם, בנזקין ־ לא חייב לן מצמצם.

כפתו ומת ברעב ־ פטור.רבא:▀◊עז.

כפתו בחמה ומת, בצינה ומת ־ חייב. סוף חמה לבא, סוף צינה לבא ־ פטור.ואמר רבא:▀◊עז.

כפתו לפני ארי ־ פטור, לפני יתושין ־ חייב.ואמר רבא:♦▀◊עז.

אפילו לפני יתושין נמי פטור, הני אזלי, והני אתו.רב אשי:♦▀◊עז.

♦▀◊עז.
איתמר: חד:[רבא/רבי 

זירא]
כפה עליו גיגית ופרע עליו מעזיבה, רבא ורבי זירא, חד אמר: חייב

פטור.וחד:[רבא/רבי זירא]♦▀◊עז.

תסתיים דרבא הוא דאמר פטור▀◊עז.

כפתו ומת ברעב ־ פטור.דאמר רבא:▀▀עז.

אדרבה, תסתיים דרבי זירא הוא דאמר פטור.¿עז.

האי מאן דעייליה לחבריה בביתא דשישא, ואדליק ליה שרגא ומת ־ חייב.דאמר רבי זירא:▀¿◊עז.

טעמא ־ דאדליק ליה שרגא, הא לא אדליק ליה שרגא ־ לאִ ▀¿עז.

התם בלא שרגא ־ לא מתחיל הבלא בשעתיה, הכא ־ בלא שרגא נמי מתחיל הבלא בשעתיה.אמרי:!◊עז.

עז:
(סימן סול"ם תרי"ס סמני"ן בכות"ל).◊

רבא:▀◊עז:
דחפו לבור, וסולם בבור, ובא אחר וסילקו, ואפילו הוא קדם וסילקו ־ פטור, דבעידנא דשדייה יכול 

לעלות הוא.

ואמר רבא:▀◊עז:
זרק חץ, ותריס בידו, ובא אחר ונטלו, ואפילו הוא קדם ונטלו ־ פטור, דבעידנא דשדייה ביה ־ מיפסק 

פיסקיה גיריה.

ואמר רבא:▀◊עז:
זרק בו חץ וסמנין בידו, ובא אחר ופיזרן, ואפילו הוא קדם ופיזרן ־ פטור, דבעידנא דשדא ביה יכול 

להתרפאות הוה.

הלכך, אפילו סמנין בשוק.רב אשי:▀◊עז:

^◊עז:
רב אחא בריה דרבא לרב 

אשי:
נזדמנו לו סמנין מהו?

הרי יצא מבית דין זכאי.אמר ליה:[רב אשי]!◊עז:

זרק צרור בכותל וחזרה לאחוריה והרגה ־ חייב.ואמר רבא:▀◊עז:

כגון אלו המשחקין בכדור שהרגו, במזיד ־ נהרגין, בשוגג ־ גולין.ותנא תונא:▀עז:

בשוגג גולין פשיטאִ ¿עז:

במזיד נהרגין איצטריך ליה. מהו דתימא: התראת ספק היאֹ מי יימר דהדרה? ־ קא משמע לן.!◊עז:

▀◊עז:
תני רב תחליפא בר 

מערבא קמיה דרבי אבהו:
כגון אלו המשחקין בכדור שהרגו, תוך ארבע אמות ־ פטור, חוץ לארבע אמות ־ חייב.

היכי דמי? אי דקא ניחא ליה ־ אפילו פורתא נמי. אי דלא ניחא ליה ־ אפילו טובא נמי לאִ רבינא לרב אשי:¿עז:

סתם משחקין בכדור, כמה דאזלי מיניה מינח ניחא ליה.אמר ליה:[רב אשי]▀◊עז:

למימרא דכהאי גוונא כחו הוא?¿עז:

המקדש, ונפל קידוש על ידו או על הצד, ואחר כך נפל לשוקת ־ פסולִ ורמינהו:▀¿◊עז:
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הכא במאי עסקינן ־ בשותת.!◊עז:

תא שמע:▀¿◊עז:
מחט שהיה נתונה על החרס, והזה עליה, ספק על המחט הזה, ספק על החרס הזה ומיצה עליה ־ הזאתו 

פסול.

!◊עז:
רב חיננא בר יהודה 

משמיה דרב:
מצא איתמר.

האי מאן דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא ־ גירי דידיה הוא, ומיחייב.רב פפא:▀◊עז:

הני מילי ־ בכח ראשון, אבל בכח שני ־ גרמא בעלמא הוא.▀◊עז:

זרק צרור למעלה, והלכה לצדדין והרגה ־ חייב.ואמר רב פפא:▀◊עז:

מאי טעמא ־ משום דכחו הוא, אי כחו ־ תיזיל לעיִל ־ ואי לאו כחו הוא ־ תיזיל לתחתִ מר בר רב אשי לרב פפא:¿עז:
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