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עט.
▀

נתכוון להכות את הגדול ולא היה בה כדי להמית הגדול, והלכה לה על הקטן והיה בה כדי להמית את 

הקטן ומת ־ פטור.

▀עט.
נתכוון להכות את הקטן, והיה בה כדי להמית את הקטן, והלכה לה על הגדול ולא היה בה כדי להמית 

את הגדול, ומת ־ פטור.

אבל נתכוון להכות על מתניו והיה בה כדי להמית על מתניו, והלכה לה על לבו ומת ־ חייב.▀עט.

נתכוון להכות את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול, והלכה לה על הקטן ומת ־ חייב.▀עט.

אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה ־ פטור.רבי שמעון:▀◊עט.

עט.
ג

רבי שמעון אהייא?^◊

אילימא אסיפא!עט.

רבי שמעון פוטר מיבעי ליהִ ¿עט.

אלא ארישא!עט.

נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לנכרי והרג את ישראל, לנפלים והרג את בן קיימא ־ פטור.[רישא] [רבנן]▀!◊עט.

הא נתכוון להרוג את זה והרג את זה ־ חייב.[רבנן]♦▀!◊עט.

אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור.רבי שמעון:♦▀!◊עט.

^◊עט.
פשיטא, קאי ראובן ושמעון, ואמר: אנא לראובן קא מיכוונא, לשמעון לא קא מיכוונא ־ היינו 

פלוגתייהו. אמר לחד מינייהו, מאי? אי נמי, כסבור ראובן ונמצא שמעון מאי?

▀!◊עט.
תא שמע: דתניא, רבי 

שמעון:
עד שיאמר לפלוני אני מתכוון.

מאי טעמא דרבי שמעון?^עט.

אמר קרא: (דברים י"ט) וארב לו וקם עליו ־ עד שיתכוון לו.[רבי שמעון]!◊עט.

ורבנן?¿◊עט.

פרט לזורק אבן לגו.אמרי דבי רבי ינאי:!◊עט.

היכי דמי?^עט.

אילימא דאיכא תשעה נכרים ואחד ישראל ביניהן!עט.

תיפוק ליה דרובא נכרים נינהו.¿עט.

אי נמי פלגא ופלגא!עט.

ספק נפשות להקלִ ¿עט.

!◊עט.
לא צריכא, דאיכא תשעה ישראל ונכרי אחד ביניהן, דהוה ליה נכרי קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה 

דמי.

¿◊עט.
בשלמא לרבנן, דאמרי: נתכוון להרוג את זה והרג את זה ־ חייב, דכתיב (שמות כ"א) וכי ינצו אנשים 

ונגפו אשה הרה

במצות שבמיתה הכתוב מדבר, דכתיב (שמות כ"א) אם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש.ואמר רבי אלעזר:▀¿◊עט.

אלא לרבי שמעון, האי ונתתה נפש תחת נפש מאי עביד ליה?¿◊עט.

ממון, וכדרבי.[רבי שמעון]!עט.

ונתתה נפש תחת נפש ־ ממון.דתניא, רבי:▀!◊עט.

אתה אומר ממון, או אינו אלא נפש ממש?¿עט.
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נאמרה נתינה למטה, ונאמרה נתינה למעלה, מה להלן ממון ־ אף כאן ממון.!◊עט.

עט:
האי דתנא דבי חזקיה מפקא מדרבי, ומפקא מדרבנן.רבא:▀◊

דתנא דבי חזקיה:▀▀◊עט:

(ויקרא כ"ד) מכה אדם ומכה בהמה, מה מכה בהמה ־ לא חלקת בה בין שוגג למזיד, בין מתכוין לשאינו 

מתכוין, בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון, אלא לחייבו ממון. אף מכה אדם, לא תחלוק בו בין 

שוגג למזיד, בין מתכוין לשאין מתכוין, בין דרך ירידה לדרך עלייה לחייבו ממון, אלא לפוטרו ממון.

מאי שאין מתכוין?^▀עט:

אילימא שאין מתכוין כלל!▀עט:

היינו שוגג¿▀עט:

אלא פשיטא ־ שאין מתכוין לזה אלא לזה.!▀◊עט:

לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון.וקתני:▀▀◊עט:

▀עט:
ואי בר קטלא הוא ־ מאי איצטריך למיפטריה ממון? אלא לאו שמע מינה ־ לאו בר קטלא הוא, ולאו בר 

ממונא הוא.

עט:
מ

רוצח שנתערב באחרים ־ כולן פטורין.▀

כונסין אותן לכיפה.רבי יהודה:▀עט:

כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה ־ נידונין בקלה.▀עט:

הנסקלין בנשרפין, רבי שמעון אומר נידונין בסקילה, שהשריפה חמורה.[רבי שמעון]♦▀עט:

נידונין בשריפה, שהסקילה חמורה.חכמים:♦▀עט:

אילו לא היתה שריפה חמורה לא נתנה לבת כהן שזנתהִ אמר להן רבי שמעון:▀◊עט:

אילו לא היתה סקילה חמורה ־ לא נתנה למגדף ולעובד עבודה זרה.אמרו לו: [חכמים]▀◊עט:

הנהרגין בנחנקין, רבי שמעון אומר: בסייף[רבי שמעון]♦▀עט:

בחנק.חכמים:♦▀עט:

עט:
ג

מאן אחרים?^◊

אילימא אחרים כשרים!עט:

פשיטִא ותו: בהא לימא רבי יהודה כונסין אותן לכיפה?¿עט:

(סימן בשר"ק):◊עט:

הכא ברוצח שלא נגמר דינו, שנתערב ברוצחים אחרים שנגמר דינן עסקינןרבי אבהו אמר שמואל:!◊עט:

אין גומרין דינו של אדם אלא בפניו, הלכך כולן פטורין.רבנן סברי:♦▀!◊עט:

מיפטרינהו לגמרי ־ נמי לא, כיון דרוצחין נינהו. הלכך, כונסין אותן לכיפה.ורבי יהודה:♦▀!◊עט:

ריש לקיש:!◊עט:
באדם ־ דכולי עלמא לא פליגי דפטירי, אבל הכא ־ בשור שלא נגמר דינו, שנתערב בשורים אחרים 

שנגמר דינן קמיפלגי.

רבנן סברי: כמיתת בעלים כך מיתת השור, ואין גומרין דינו של שור אלא בפניו. הלכך, כולן פטורין.רבנן סברי:♦▀!עט:

ורבי יהודה סבר: כונסין אותן לכיפה.ורבי יהודה סבר:♦▀!עט:
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