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ד.
אם אחרים מביא לידי פיגול הוא עצמו לא כ"שִ והא קתני:▀¿◊

הא נמי איסורא דמייתי לידי פיגול.!◊ד.

▀¿◊ד.
רבינא לרב אשי: והאמר 

אילפא:

מחלוקת בשתי עבודות, כגון דאמר הריני שוחט סימן ראשון חוץ לזמנו וסימן שני חוץ למקומו, אבל 

בעבודה אחת דכולי עלמא עירובי מחשבות הואיִ 

ֹ !◊ד. ה"נ לכי זריק תיגלי מילתא אי בעבודה אחת אי בשתי עבודות

אי הכי, גבי תודה נמי עד דזריִק מאי קדש¿◊ד.

ליפסל ־ דבעי שריפה.!◊ד.

לימא מסייע ליה:¿◊ד.

 הפיגול לעולם מועלין בו[תניא]▀¿◊ד.

לאו אע"ג דאיזריק דם, ומסייע ליה?▀¿ד.

ֹ !◊ד. לא, דלא זרק הדם

אי דלא זרק הדם, מאי למימרא?¿ד.

ֹ !◊ד. אלא לעולם דזריק, וכי תניא ההיא ־ בעולה

אי בעולה ־ פשיטא, דגבוה היא כולהִ ¿◊ד.

ד:
לן דמה אע"פ שחזר וזרקו ־ מועלין בוועוד, דקתני סיפא:▀¿◊

אי אמרת בשלמא בחטאת ־ שפיר, אלא אי אמרת בעולה ־ צריכא למימר?¿ד:

סיפא ודאי מסייע ליה, רישא מאיִ ^ד:

הואיל ומסייע ליה סיפא ־ מסייע ליה נמי רישא.!◊ד:

סיפא ודאי מסייע ליה?¿◊ד:

מ"ש¿◊ד:

!◊ד:
הלנה דקעביד בידים ־ לא מהני זריקה לאפוקי מידי מעילה, מחשבה לא קא עביד בידים ־ מהני ליה 

זריקה לאפוקי מידי מעילה.

לימא הא מסייע ליה:¿◊ד:

הפיגול בקדשי קדשים ־ מועלין בו▀¿◊ד:

לאו אף על גב דזרק, ומסייע ליה?¿ד:

ֹ !◊ד: לא, דלא זרק

אבל זרק מאי ־ הכי נמי דאין מועלין בו¿◊ד:

בקדשים קלים אין מועלין בוִ אמאי קתני סיפא▀¿◊ד:

ליפלוג ברישא וליתני לפני זריקה ־ מועלין בו, לאחר זריקה ־ אין מועלין בוִ ¿◊ד:

ֹ !◊ד: ההוא ודאי מסייע ליה

לימא: הואיל ומסייע ליה סיפא ־ מסייע ליה נמי רישא?¿◊ד:

קדשים קלים ־ פסיקא ליה, הכא ־ לא פסיקא ליה.!◊ד:
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כלל אמר רבי יהושע:▀◊>ד:

כל שהיתה לה שעת היתר לכהנים ־ אין מועלין בה. וכל שלא היתה לה שעת היתר לכהנים ־ מועלין בה, 

איזוהי שהיתה לה שעת היתר לכהנים ־ שלנה ושנטמאת ושיצאת. ואיזוהי שלא היתה לה שעת היתר 

לכהנים ־ שנשחטה חוץ לזמנה, וחוץ למקומה, ושקבלו פסולין וזרקו את דמה.

בר קפרא לבר פדא:^◊ד:
בן אחותי, ראה מה אתה שואלני למחר בבית המדרש, היתר שחיטה שנינו, או היתר זריקה שנינו, או 

היתר אכילה שנינו?
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