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ה.
היתר שחיטה שנינוחזקיה:♦!◊

היתר אכילה שנינו.רבי יוחנן:♦!◊ה.

ֹ רבי זירא:▀◊ה. לא דייקא מתני' דלא כחזקיה ודלא כרבי יוחנן

שלנה ושנטמאת ושיצאתתנן:▀¿◊ה.

לאו דלן דם וקתני אין מועלין בו, וש"מ: היתר זריקה שנינוִ ¿◊ה.

לא, דלן בשר אבל דם איזדריק, מש"ה קתני אין מועלין בו.!◊ה.

תנן:▀▀◊ה.
ואיזו היא שלא היתה לה שעת היתר לכהנים ־ שנשחטה חוץ לזמנה, וחוץ למקומה, ושקבלו פסולין 

וזרקו את דמה

ה"ד?^▀ה.

אילימא דזרקוהו פסולין וקבלוהו פסולין!▀ה.

ל"ל עד דאיכא תרתי?¿▀ה.

אלא לאו דקבלוהו פסולין וזרקוהו כשרים!▀◊ה.

וקתני: מועלין בו, ש"מ: היתר זריקה שנינוִ ▀◊ה.

ואי ס"ד איכא לפלוגי הכימתקיף לה רב יוסף:¿◊ה.

הא דתנן התם:▀¿◊ה.
חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס בין שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה ובין שלא היתה לה שעת הכושר 

ונפסלה

אי זו היא שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה ־ שלנה, ושנטמאת, או שיצאה.▀¿◊ה.

איזוהי שלא היתה לה שעת הכושר ־ שנשחטה חוץ למקומה, חוץ לזמנה, ושקבלו פסולין וזרקו את דמה.▀¿◊ה.

היכי דמי?^¿ה.

!¿◊ה.
אילימא דקבלוהו פסולין וזרקו פסולין ־ הוא דאין דמה טעון כיבוס, הא קבלוהו וזרקו כשרים ־ דמה 

טעון כיבוס

קרי כאן (ויקרא ו') אשר יזה מדמה ־ ולא שכבר הוזה?¿¿◊ה.

אלא ־ לאו דוקא!¿◊ה.

ה:
ה"נ לאו דוקא.¿

אם כן, למה לי למיתני תרתי?רב אסי:¿◊ה:

▀◊ה:
אלא לעולם ־ דמעילה דוקא, והא קמ"ל ־ דפסול עושה שיריים, אע"ג דקיבל פסול וזרק, וקיבל כשר 

וזרק ־ לאו כלום היא, מאי טעמא ־ דשיריים נינהו.

^¿◊ה:
והא בעא מיניה ר"ל מר' 

יוחנן:
פסול מהו שיעשה שיריים?

ֹ וא"ל:[רבי יוחנן]!¿◊ה: אין לך דבר שיעשה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו, הואיל ומרצין לפיגולן

מאי לאו ־ בר מפסול?¿ה:

לא, אפילו פסו !◊ה:

והא אין לך קתניִ ¿ה:

!◊ה:
ה"ק: אין לך דבר שאינו מרצה בציבור ועושה שיריים ־ אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אבל טמא דאיתיה 

בציבור ־ משוי שיריים, שאר פסולין דלא איתנון בציבור ־ לא משוין שיריים.

הפיגול לעולם מועלין בות"ש:▀¿◊ה:
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לאו דלא זרק, ושמע מינה היתר זריקה שנינו?¿◊ה:

לא זרקה ומאי לעולם? הא קא משמע לן כדרב גידל!◊ה:

זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה, ואינו מביא לידי מעילה.דאמר רב גידל אמר רב:▀!◊ה:
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