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פ.
אי הכי, היינו דקתני עלה אמר רבי יוסי: אפילו אבא חלפתא ביניהן?רבא:¿◊

הכי קאמר: שנים שהיו עומדין ויצא חץ מביניהם והרג ־ שניהם פטורין.אלא אמר רבא:▀!◊פ.

אפילו אבא חלפתא ביניהן.[רבי יוסי]▀!◊פ.

ושור שנגמר דינו שנתערב בשוורין אחרים מעלייא ־ סוקלין אותן[חכמים]♦▀◊פ.

כונסין אותן לכיפה.רבי יהודה:♦▀◊פ.

והתניא:▀◊פ.
פרה שהמיתה ואחר כך ילדה, אם עד שלא נגמר דינה ילדה ־ וולדה מותר, אם משנגמר דינה ילדה ־ 

וולדה אסור.

נתערב באחרים ואחרים באחרים ־ כונסין אותן לכיפה.[ת"ק]♦▀◊פ.

מביאין אותן לבית דין וסוקלין אותן.רבי אלעזר ברבי שמעון:♦▀◊פ.

אם עד שלא נגמר דינה ילדה ־ וולדה מותרת.אמר מר:▀◊>פ.

ואף על גב דכי נגחה הות מיעברה?¿פ.

ולד הנוגחת ־ אסור, היא וולדה נגחו. ולד הנרבעת אסור, היא וולדה נרבעוִ והאמר רבא:▀¿◊פ.

▀◊פ.
אימא: אם עד שלא נגמר דינה עיברה וילדה ־ וולדה מותר, אם משנגמר דינה עיברה וילדה ־ וולדה 

אסור.

הניחא למאן דאמר זה וזה גורם ־ אסור, אלא למאן דאמר זה וזה גורם מותר ־ מאי איכא למימר?¿◊פ.

אלא אמר רבינא:▀◊פ:
אימא: אם עד שלא נגמר דינה עיברה וילדה ־ ולדה מותר, ואם עד שלא נגמר דינה עיברה, ומשנגמר 

דינה ילדה ־ ולדה אסור, עובר ירך אמו הוא.

כל חייבי מיתות.▀>פ:

שמע מינה: מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר קל.¿פ:

הכא במאי עסקינן ־ כגון שהתרו בו סתם. והאי תנא הוארבי ירמיה:!◊פ:

דתניא:[ת"ק]♦▀!◊פ:
ושאר חייבי מיתות שבתורה אין ממיתין אותן אלא בעדה ועדים והתראה, ועד שיודיעוהו שהוא חייב 

מיתת בית דין.

עד שיודיעוהו באיזה מיתה הוא נהרג.רבי יהודה:♦▀!◊פ:

תנא קמא יליף ממקושש[ת"ק]▀פ:

מקושש הוראת שעה היתה.ורבי יהודה אומר:▀פ:

הנסקלין בנשרפין.▀>פ:

▀◊פ:
מתני ליה רב יחזקאל 

לרמי בריה:
הנשרפין בנסקלין, רבי שמעון אומר: ידונו בסקילה, שהשריפה חמורה.

אבא, לא תיתנייה הכיִ מאי איריא דשריפה חמורה, תיפוק ליה דרובה נסקלין נינהוִ אמר ליה רב יהודה:¿◊פ:

אלא היכי אתנייה?[רב יחזקאל]^פ:

הנסקלין בנשרפין, רבי שמעון אומר: ידונו בסקילה שהשריפה חמורה.[רב יהודה]!◊פ:

אי הכי אימא סיפא:¿פ:

ידונו בשריפה שהסקילה חמורה[סיפא] חכמים:▀¿◊פ:

תיפוק ליה דרובה נשרפין נינהוִ ¿פ:

התם רבנן הוא דקאמרו ליה לרבי שמעון: לדידך דאמרת שריפה חמורה ־ לא, סקילה חמורה.!◊פ:
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שיננִא לא תימא ליה לאבוך הכי.שמואל לרב יהודה:▀◊פ:
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