
 

 אמיומא 
 רב אמר. כהן בעשיית או בעלים בלקיחת או אלא מתפרשות הקינין אין: חסדא רב : אמרהלכה
  . בעשייה או בלקיחה או ,  יב) (ויקרא דכתיב - חסדא דרב טעמא מאי: אשי בר שימי

  ח פסוק יב פרק ויקרא
 עליה וכפר לחטאת ואחד לעלה אחד יונה בני שני או תרים שתי ולקחה שה די ידה תמצא לא ואם

   וטהרה הכהן
  

 עושה השם ואין חטאת עושה הגורל - חטאת ועשהו: : מיתיבימברייתאעל רב חסדא  1קושי 
 - הגורל שקידש מקום, השם קידש - הגורל קידש שלא במקום ומה: הוא דין והלא, שיכול. חטאת

. חטאת עושה השם ואין, חטאת עושה הגורל - חטאת ועשהו לומר תלמוד? השם שיקדש דין אינו
  !  דקבע וקתני, היא עשייה שעת ולאו לקיחה שעת דלאו, הכא (בגורל) והא

 לקיחה בשעת ואפילו, (קינים) הגורל קידש שלא במקום מה: קאמר הכי רבא : אמרתירוץ
 שקידש מקום, עשייה ובשעת לקיחה בשעת השם קידש ,עשייה בשעת ואפילו, הגריל)(אם 

 לקיחה בשעת השם שיקדש דין אינו - עשייה בשעת ושלא לקיחה בשעת שלא הגורל
 עושה השם ואין, חטאת עושה הגורל - חטאת ועשהו: לומר תלמוד? עשייה ובשעת
  . חטאת

  
  : על רב חסדא 2קושי 

קריאה אחרת  –תירוץ   כקושי ברייתאהבאת ה
בברייתא לפי הבנת ר' 

  אלעזר בשם ר' הושעיא

קריאה אחרת  –תירוץ 
בברייתא לפי הבנת רבי חגא 
  בשם ר' יאשיה (או הושעיא)

  עני מקדש מטמא  עני מקדש מטמא  עני מקדש מטמא
  לקינו מעות והפריש  לקינו מעות והפריש  לקינו מעות והפריש
 לחטאתו אלו: אמר כך ואחר  והעשיר

 הפרשהבשעת  לעולתו ואלו
  הוא קובע

  והעשיר

 לחטאתו אלו: אמר כך ואחר
 שעת דלאו –לעולתו  ואלו

 עשייה שעת ולאו לקיחה
  !דקבע וקתני, היא

 אלו: ואמר לקח כך ואחר  והעשיר
בשעת  לעולתו ואלו לחטאתו
  הוא קובע לקיחה

 מדמי חובתו ומביא מוסיף
  חטאתו

 מדמי חובתו ומביא מוסיף
  חטאתו

 מדמי חובתו ומביא מוסיף
  חטאתו

 חובתו ומביא מוסיף ואין
  עולתו מדמי

 מדמי חובתו ומביא מוסיף ואין
  עולתו

 מדמי חובתו ומביא מוסיף ואין
  עולתו

  
? ותסברא: ששת רב אמר: ובכך תירוץ לקושי על רב חסדא קריאת הברייתאקושי על 

 וכיון. יצא לא - עני קרבן והביא עשיר מקדש מטמא: הושעיא רבי אמר אלעזר רבי והאמר
 שכבר - נמי הכא, מעניותו אמר שכבר - למימר לך אית מאי אלא? קבע היכי - יצא דלא
  י)נטור ש –(ראה טבלה למעלה . הפרשה משעת אמר

  
  ? למימר איכא מאי, יצא: דאמר, יאשיה רבי אמר חגא ולרבי :על התירוץ קושי        

  טור שלישי) –(ראה טבלה למעלה  תירוץ
  

 בית כנגד ולנשחט, שילוחו בית כנגד והעמידו, המשתלח שעיר בראש זהורית של לשון קשר משנה.
 .שחיטתו

  ? קאי אהעמדה או קאי אקשירה ולנשחט: להו איבעיא : שאלה
 בית כנגד והעמידו המשתלח שעיר בראש זהורית של לשון קשר: יוסף רב דתני, שמע תא :תשובה
  . באחרים יתערב ולא, בזה זה יתערב שלא שחיטתו בית כנגד ולנשחט, שילוחו

  
 לא דבחבריה נהי - קאי אהעמדה אמרת אי אלא  שפיר - קאי אקשירה בשלמא אמרת אי

 באחריני - ביה קטיר לא והאי ביה קטיר דהאי, מיערב
  ! מיערב מיהת

  . מינה שמע, קאי אקשירה - מינה שמע לאו אלא  


