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ֹ ¿כד. מאי לאו בהא קא מיפלגי

עבודה היאדמר סבר:[רבי יהודה]♦▀¿◊כד.

לאו עבודה היאִ ומר סבר:[רבי דוסא]♦▀¿◊כד.

ֹ !◊כד. לא, דכולי עלמא ־ עבודה היא, והכא בהא קא מיפלגי

צריכא קרא לרבויידמר סבר:[רבי יהודה]♦▀!◊כד.

לא צריכא קרא לרבויי.ומר סבר:[רבי דוסא]♦▀!◊כד.

תרומת הדשן בכמה? מתרומת מעשר ילפינן לה או מתרומת מדין ילפינן לה?בעי רבי אבין:^◊כד.

נאמר כאן (ויקרא ו) והרים ונאמר להלן (ויקרא ו') והרים, מה להלן בקומצו ־ אף כאן בקומצו.תא שמע, דתני רבי חייא:▀!◊כד.

ארבע עבודות זר חייב עליהן מיתה: זריקה, והקטרה, וניסוך המים, וניסוך היין.רב:♦▀◊כד.

אף תרומת הדשן.לוי:♦▀◊כד.

אף תרומת הדשן.וכן תני לוי במתניתיה:▀כד.

מאי טעמא דרב^כד.

[רב]!◊כד.

דכתיב (במדבר יח) ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת 

מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת. עבדת מתנה ־ ולא עבודת סילוק, ועבדתם ־ עבודה תמה, ולא 

עבודה שיש אחריה עבודה.

ולוי¿כד.

רבי רחמנא לכל דבר המזבח.[לוי]!◊כד.

ורב¿כד.

ההוא לאתויי שבע הזאות שבפנים, ושבמצורע.[רב]!◊כד.

ולוי¿כד.

נפקא ליה מדבר וכל דבר.[לוי]!◊כד.

דבר וכל דבר לא דריש.רב:▀כד.

¿◊כד.
ואימא: לכל דבר המזבח ־ כלל, עבדת מתנה ־ פרט, כלל ופרט ־ אין בכלל אלא מה שבפרט, עבודת מתנה 

־ אין, עבודת סילוק ־ לאִ 

!◊כד.
אמר קרא ולמבית לפרכת ועבדתם ־ אל מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה ולא עבודת סילוק, הא בחוץ ־ 

אפילו עבודת סילוק.

כד:
◊¿

אי הכי ועבדתם נמי: אל מבית לפרוכת הוא דעבודה תמה ולא עבודה שיש אחריה עבודה, הא בחוץ ־ 

אפילו עבודה שיש אחריה עבודהִ 

ועבדתם הדר ערביה קרא.!◊כד:

עבודת סילוק בהיכל מהו? לפנים מדמינן ליה, או לחוץ מדמינן ליה?בעי רבא:^◊כד:

הדר פשטא: מבית ולמבית.[רבא]!◊כד:

אלא מעתה, זר שסידר את השלחן ליחייבִ ¿◊כד:

איכא סידור בזיכין.!כד:

סידר בזיכין ליחייבִ ¿◊כד:

איכא סילוק והקטרה.!◊כד:

זר שסידר את המנורה ליחייבִ ¿◊כד:

Talmud Navigator עמוד 1 יומא כד



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

יומא-בראשונה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

איכא נתינת פתילה.!כד:

נתן פתילה ליחייבִ ¿◊כד:

איכא נתינת שמן.!כד:

נתן שמן ליחייבִ ¿◊כד:

איכא הדלקה.!כד:

הדליק ליחייבִ ¿◊כד:

הדלקה לאו עבודה היא.!◊כד:

ולא?¿כד:

והתניא:¿▀◊כד:
(ויקרא א) ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש ־ לימד על הצתת אליתא שלא תהא 

אלא בכהן כשר ובכלי שרתִ 

הצתת אליתא ־ עבודה היא, הדלקה ־ לאו עבודה היא.!◊כד:

אלא מעתה זר שסידר את המערכה ליחייבִ ¿◊כד:

איכא סידור שני גזירי עצים!כד:

סידר שני גזירין ליחייבִ ¿◊כד:

איכא סידור אברים.!◊כד:

¿◊כד:
והא אמר רב אסי אמר 

רבי יוחנן:
זר שסידר שני גזירי עצים חייבִ 

ֹ !כד: בהא פליגי

עבודה תמה היאמר סבר:[רבי יוחנן]▀!♦◊כד:

לאו עבודה תמה היא.ומר סבר:[רב]▀!♦◊כד:

תניא כוותיה דרב, תניא כוותיה דלוי.▀כד:

תניא כוותיה דרב:▀◊כד:
עבודות שזר חייב עליהם מיתה: זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים, והמזה בחטאת העוף, והממצה 

והמקטיר בעולת העוף, והמנסך שלשה לוגין מים ושלשה לוגין יין.

תניא כוותיה דלוי:▀◊כד:
עבודות שזר חייב עליהן מיתה: המרים את הדשן, ושבע הזאות שבפנים ושבמצורע, והמעלה על גבי 

המזבח בין דבר כשר בין דבר פסול.

[ארבע פייסות היו שם וכו' ]▀>כד:

למה מפיסין?^כד:

ִ ¿כד: למה מפיסין? ־ כדאמרן

אלא: למה מפיסין וחוזרין ומפיסין.^◊כד:

כדי להרגיש כל העזרה, שנאמר (תהלים נה) אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש.רבי יוחנן:!◊כד:

במה מפיסין?^◊כד:

בבגדי חולרב נחמן:♦!◊כד:

בבגדי קדש.רב ששת:♦!◊כד:

בבגדי חול, דאי אמרת בבגדי קדש ־ איכא בעלי זרועות דחמסי ועבדי.רב נחמן:▀כד:

בבגדי קדש, דאי אמרת בבגדי חול ־ אגב חביבותיה מיקרו ועבדי.רב ששת:▀כד:
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מנא אמינא להרב נחמן:^◊כד:

מסרון לחזנין, והיו מפשיטין אותן את בגדיהן ולא היו מניחין עליהן אלא מכנסים בלבד.דתנן:▀!◊כד:
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