
 

  
  דכיומא 

  ר' אליעזר  תנא קמא  
ולבש בגדים אחרים 

  והוציא
ם בעלי מומין שכשרין הכהני  פחותין מהן

  להוציא הדשן
כדתנא דבי רבי ישמעאל.   הסבר

 -בגדים שבשל בהן קדרה לרבו 
  לא ימזוג בהן כוס לרבו

  

  
  ר' יוחנן  ריש לקיש  

מחלוקת ר' 
  אליעזר ותנא קמא

   רק בהוצאה  בהוצאה וגם הרמת
ברי הכל ד -אבל בהרמה 

  עבודה היא
יש לך  -אי סלקא דעתך עבודה היא   ?מאי טעמא

  עבודה שכשירה בשני כלים?
  ומכנסי בד ילבש על בשרומדו בד 

לי רחמנא בכתונת ומכנסים ג
  מצנפת ואבנטלוהוא הדין  -

מדו בד ומכנסי 

בד ילבש על 

  בשרו

  ק לבש שני בגדיםר . 1
 - מדומדאפקיה רחמנא בלשון  . 2

  מדו כמדתו

 - כנסי בדמכמדתו,  - מדו
מנין שלא יהא דבר לכדתניא: 

 נאמרש -קודם למכנסים 
  .ומכנסי בד ילבש על בשרו

רבי דוסא אומר: לרבות בגדי כהן גדול ביום   נימא כתנאי
  הכפורים, שכשירין לכהן הדיוט.

  
  לאו עבודה

 מה תלמוד לומר על בשרו
הביא מצנפת ואבנט ל - ילבש

  להרמה, דברי רבי יהודה
  עבודה

 -דחיית הניסיון 
 - עלמא דכולי

  היא עבודה

 קרא צריכאר' יהודה סבר   לרבויי קרא צריכא לא ר' דוסא סבר
  לרבויי

 
  

  ? לה ילפינן מדין מתרומת או לה ילפינן מעשר מתרומת? בכמה הדשן תרומת: אבין רבי : בעישאלה
, והרים )'ו ויקרא( להלן ונאמר והרים ו) ויקרא( כאן נאמר: חייא רבי דתני, שמע : תאתשובה

  . בקומצו כאן אף - בקומצו להלן מה
 

  לוי  רב  
ארבע עבודות זר חייב   

עליהן מיתה: זריקה, 
והקטרה, וניסוך המים, 

  וניסוך היין

  אף תרומת הדשן

  מאי טעמא
ואתה ובניך אתך תשמרו את 

כהנתכם לכל דבר המזבח 

ולמבית לפרכת ועבדתם 

עבדת מתנה אתן את 

  ר הקרב יומתכהנתכם והז

לא עבודת ו - עבדת מתנה
  סילוק, 

עבודה תמה,  - ועבדתם
ולא עבודה שיש אחריה 

  (כמו קבלה והולכה) עבודה

לכל דבר רבי רחמנא 

  המזבח

שבע הזאות שבפנים,   לכל דבר המזבח
  ושבמצורע.

לכל דבר רבי רחמנא 

  המזבח
שבע הזאות שבפנים,   דבר וכל דבר לא דריש  דבר כלל

  ושבמצורע.
אין בכלל  -פרט, כלל ופרט  - דת מתנהעבכלל,  - לכל דבר המזבחואימא: : קושי על לוי

  לא!  -אין, עבודת סילוק  - עבודת מתנהאלא מה שבפרט, 



 

הוא (קודש קדשים) אל מבית לפרוכת  - ולמבית לפרכת ועבדתם אמר קרא :תירוץ
 -, הא בחוץ (הוצאת המחתה והכף ביום הכיפורים) דעבודת מתנה ולא עבודת סילוק

  אפילו עבודת סילוק. 
לפרוכת הוא דעבודה תמה ולא עבודה שיש  נמי: אל מבית ועבדתםאי הכי : קושי

  פילו עבודה שיש אחריה עבודה! א -אחריה עבודה, הא בחוץ 
  הדר ערביה קרא.  עבדתםו :תירוץ

  בעי רבא: עבודת סילוק בהיכל מהו? לפנים מדמינן ליה, או לחוץ מדמינן ליה?: שאלה על לוי
  . מביתולמבית הדר פשטא: : תשובה

  אלא מעתה, זר שסידר את השלחן ליחייב! : 1 קושי
  (אינה עבודה תמה)בזיכין.  איכא סידור :תירוץ

   סידר בזיכין ליחייב!  :קושי
  איכא סילוק והקטרה.  :תירוץ

  זר שסידר את המנורה ליחייב! : 2 קושי
  איכא נתינת פתילה.  תירוץ:

  נתן פתילה ליחייב!  קושי:
  איכא נתינת שמן.  תירוץ:

  נתן שמן ליחייב!  קושי:
  איכא הדלקה.  תירוץ:

  הדליק ליחייב! : קושי
  הדלקה לאו עבודה היא. :תירוץ

ונתנו בני אהרן הכהן אש על ולא? והתניא:  :קושי

לימד על הצתת אליתא  - וערכו עצים על האש המזבח
  ! שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי שרת

לאו  -עבודה היא, הדלקה  -הצתת אליתא  :תירוץ
  עבודה היא. 

  אלא מעתה זר שסידר את המערכה ליחייב!  :בחוץ –קושי על רב ולוי 
  איכא סידור שני גזירי עצים. : תירוץ

  סידר שני גזירין ליחייב!  :קושי
  איכא סידור אברים.  :תירוץ

   בי יוחנן: זר שסידר שני גזירי עצים חייב! והא אמר רב אסי אמר ר :קושי
בהא פליגי; מר סבר: עבודה תמה היא, ומר סבר: לאו עבודה  :תירוץ

  תמה היא. 
 


