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מב.
קדשי קדשים ששחטן בדרום ־ מועלין בהן▀

▀◊ב.
כיצד, שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון, בצפון וקיבל דמן בדרום, שחט ביום וזרק בלילה, בלילה וזרק 

ביום, או ששחטן חוץ לזמנו וחוץ למקומו ־ מועלין בהן.

כל שהיה לה שעת היתר לכהנים ־ אין מועלין בה, וכל שלא היה לה שעת היתר לכהנים ־ מועלין בה.כלל א"ר יהושע:▀◊ב.

▀◊ב.
איזו היא שהיה לה שעת היתר לכהנים ־ שלנה, ושנטמאה, ושיצאה. ואיזו היא שלא היה לה שעת היתר 

לכהנים ־ שנשחטה חוץ לזמנה, חוץ למקומה, ושקיבלו פסולין וזרקו את דמה:

ב.
ג

קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהןקתני:▀

פשיטִא משום דשחטינן בדרום אפיקינון מידי מעילה?¿ב.

איצטריך, סד"א הואיל ואמר עולא א"ר יוחנן:!◊ב.

קדשים שמתו ־ יצאו מידי מעילה דבר תורה[עולא א"ר יוחנן]▀!◊ב.

!◊ב.
ה"נ קדשי קדשים לגבי דרום ־ כמה דחנקינון דמי, קמ"ל: קדשים שמתו ־ לא חזו כלל, אבל דרום, נהי 

דאינו ראוי לקדשי קדשים אבל ראוי הוא לקדשים קלים.

ל"ל למיתני כל הני?¿ב.

!◊ב.

צריכי, אי תנא שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון הכא דאית בהו מעילה ־ משום דקבלה בצפון הוא, אבל 

שחטן בצפון וקיבל דמן בדרום הואיל וקיבל בדרום הוא ־ נפיק מידי מעילה, ואי תנא האי ה"א יממא ־ 

זמן הקרבה הוא, אבל שחטה בלילה וזרק ביום ־ לילה לאו זמן הקרבה, והאי דשחט בלילה ־ אימא 

דנפיק מידי מעילהִ , ואי תנא שחטה בלילה ה"א הואיל וקבל דמה ביום ־ אית בה מעילה, אבל שחטן ביום 

וזרק דמן בלילה הואיל ולאו זמן הקרבה הוא ־ כמאן דחנקינון דמי, ולא אית בהו מעילה, קמשמע לן.

חוץ לזמנו וחוץ למקומו למאי חזו?¿◊ב.

הואיל ומרצין לפיגולין.!◊ב.

ב:
אי עלו, מהו שירדו?איבעיא להו:^

אם עלו ־ ירדורבה:♦!◊ב:

אם עלו ־ לא ירדו.רב יוסף:♦!◊ב:

אליבא דר' יהודה לא תיבעי לך, דכ"ע ל"פ דאם עלו ירדו, כי פליגי אליבא דר"ש.▀◊ב:

כרבי שמעוןרב יוסף:▀▀◊ב:

רבה אמר לך:▀▀◊ב:
עד כאן לא קאמר ר"ש אלא בניתנין למטה שנתנן למעלה, או בניתנין למעלה שנתנן למטה, ולעולם 

דשחטן וקבל דמן בצפון, אבל הכא ־ כיון דשחטן בדרום כמאן דחנקינון דמי.

קדשי קדשים ששחטן בדרום ־ מועלין בהןתנן:▀¿◊ב:

בשלמא לרב יוסף ניחא, אלא לרבה קשיאִ ¿ב:

ֹ !◊ב: מאי מועלין בהן ־ מדרבנן

מאי איכא בין דאורייתא לרבנן?^ב:

דאורייתא ־ משלמין חומש, דרבנן ־ לא.!◊ב:

ומי איכא מעילה מדרבנן?¿◊ב:

אין!ב:

קדשים שמתו ־ יצאו מידי מעילה דבר תורהדאמר עולא א"ר יוחנן:▀!◊ב:

אלמא מדאורייתא ־ לא אית להון , בדרבנן ־ אית בהון▀!◊ב:
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ה"נ מדרבנן.!ב:

ִ ¿ב: לימא תנינא להא דעולא אמר רבי יוחנן

!◊ב:
אף על גב דתנינא, איצטריך דעולא, סלקא דעתך אמינא: הכא ־ לא בדילין מנהון, אבל קדשים שמתו 

הואיל ובדילין מנהון ־ אימא אפילו מעילה מדרבנן לא, קמ"ל.

מתו נמי תנינא:¿ב:

הנהנה מן החטאת, כשהיא חיה ־ לא מעל עד שיפגום, וכשהיא מתה ־ כיון דנהנה כל שהוא מעל[תנינא]¿▀◊ב:

!◊ב:
סלקא דעתך אמינא: חטאת הואיל ולכפרה קא אתיא ־ לא בדילין מינה, אבל קדשים הואיל ולאו לכפרה 

קאתי בדילי מנהון ולית בהו מעילה, קמ"ל.
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