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ו.
תא שמע, רבי שמעון:▀¿◊

יש נותר שמועלין בו, ויש נותר שאין מועלין בֹו - כיצד, לן לפני זריקה ־ מועלין, לאחר זריקה ־ אין 

מועלין

קתני מיהת מועלין בו, לאו דהוה שהות למיזרקיה, דאי בעי זריק? ושמע מינה: היתר אכילה שנינוִ ¿◊ו.

לא, דקבליה סמוך לשקיעת החמה, דלא היה שהות למזרק!◊ו.

¿ו.
אבל היה שהות מאי ־ הכי נמי דאין מועלין, מאי איריא דתני לפני זריקה? ליתני קודם שקיעה ולאחר 

שקיעהִ 

קודם שיראה לזריקה, ולאחר שיראה לזריקה.הכי נמי קתני:▀!◊ו.

יש פיגול שמועלין בו, ויש פיגול שאין מועלין בֹו - כיצד, לפני זריקה מועלין, לאחר זריקה אין מועליןתא שמע, רבי שמעון:▀¿◊ו.

¿◊ו.
קתני מיהת לפני זריקה מועלין בו, לאו דהוה שהות למיזרקיה, דאי בעי זריק? וקתני מועלין בו, וש"מ 

היתר אכילה שנינוִ 

ֹ !◊ו. לא, דלא הוה שהות למיזרקיה

¿◊ו.
אבל הוה שהות למיזרקיה, מאי ־ ה"נ דנפק מידי מעילה, מאי איריא דתני לאחר זריקה? ליתני קודם 

שקיעה ולאחר שקיעת החמהִ 

קודם שיראה לזריקה לאחר שיראה לזריקה.ה"נ קאמר:▀!◊ו.

הפיגול בקדשי קדשים ־ מועליןת"ש:▀¿◊ו.

מאי לאו דזרק? ושמע מינה היתר אכילה שנינוִ ¿ו.

ֹ !◊ו. לא, דלא זרק

¿◊ו.
אבל זרק מאי ־ הכי נמי דאין מועלין בו , מאי איריא דתני בקדשים קלים אין מועלין בו, ליתני: כאן ־ 

לפני זריקה, כאן ־ לאחר זריקהִ 

!◊ו.
הא אתיא לאשמועינן: כל לאיתויי לידי מעילה ־ זריקה כתיקנה מייתי לידי מעילה, כל לאפוקי מידי 

מעילה ־ אפילו שלא כתיקנה נמי מפקע מידי מעילה.

מו:
[רבי אליעזר]♦▀

בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים, ר' אליעזר אומר: מועלין בו, ואין חייבין עליו משום פיגול 

 ֹ ונותר וטמא

אין מועלין בו, וחייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא.רבי עקיבא:♦▀ו:

אמר רבי עקיבא:▀◊ו:

והרי המפריש חטאתו ואבדה, והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות, 

לא כשם שדמה פוטר את בשרה כך הוא פוטר את בשר חברתה? אם פטר דמה את בשר חברתה מן 

המעילה ־ דין הוא שיפטר את בשר עצמהִ 

[רבי אליעזר]♦▀ו:
אימורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים, רבי אליעזר אומר: אין מועלין בהן, ואין חייבין ־ עליהן 

 ֹ משום פיגול נותר וטמא

מועלין בהן וחייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא.רבי עקיבא:♦▀ו:

ו:
ג

והני תרתי למה לי?¿

!◊ו:

צריכי, דאי איתמר בקדשי קדשים, הוה אמינא: בהא קא אמר ר' אליעזר מועלין בו משום דזריקה 

כתיקנה ־ מפקא מידי מעילה, שלא כתיקנה ־ לא מפקא מידי מעילה. אבל לאיתויי לידי מעילה ־ מודי 

לר"ע דאפילו שלא כתיקנה מייתא לידי מעילהֹ ואי איתמר גבי קדשים קלים הוה אמינא: גבי קדשים 

קלים הוא דאמר ר"ע מועלין בהן ־ דאפילו זריקה שלא כתיקנה מייתא לידי מעילה, אבל קדשי קדשים 

דלאפוקי הוא ־ שלא כתיקנה לא מפקא מידי מעילה, קמ"ל.

כי אמר ר"ע זריקה מועלת ליוצא ־ שיצא מקצתו, אבל יוצא כולו ־ לא אמר ר"עאתמר, אמר רבי יוחנן:▀◊ו:
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