
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

כח.
אלאֹ אי אתמר ־ הכי אתמר:▀◊

זר שסידר שני גזירי עצים ־ חייב, הואיל ועבודה תמה היא.רבי אסי אמר רבי יוחנן:▀◊כח.

אלא מעתה תבעי פייסִ מתקיף לה רבא:¿◊כח.

ולא בעיא פייס?¿כח.

מי שזכה בתרומת הדשן ־ יזכה בסידור שני גזירי עציםִ והתניא:▀¿◊כח.

הכי קאמר: יפייסו לה בפני עצמה¿◊כח.

!◊כח.
אלא כדאמרינן. למימרא דעבודה תמה וזר חייב עליה מיתה ־ בעיא פייס, אין זר חייב עליה מיתה ־ לא 

בעיא פייס?

והרי שחיטהִ ¿◊כח.

שאני שחיטה דתחילת עבודה דיממא היא.!כח.

■◊כח.
מר זוטרא ואיתימא רב 

אשי:
אף אנן נמי תנינא

אמר להם הממונה: צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. ואילו זמן סידור גזירי עצים לא קתני.[תנינא]▀■◊כח.

הך דלית לה תקנתא קתני, הך דאית לה תקנתא ־ לא קתני.¿◊כח.

הדרן עלך בראשונה◊
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יומא-אמר להם הממונה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

כח.
מ

אמר להם הממונה: צאו וראו אם הגיע זמן השחיטִה אם הגיע, הרואה אומר: ברקאיִ ▀

האיר פני כל המזרח עד שבחברון? והוא אומר: הן.מתיא בן שמואל:▀כח.

ולמה הוצרכו לכך?^▀כח.

שפעם אחת עלה מאור הלבנה, ודימו שהאיר מזרח, ושחטו את התמיד והוציאוהו לבית השריפה.!▀כח.

הורידו כהן גדול לבית הטבילה.▀כח.

זה הכלל היה במקדש: כל המיסך את רגליו טעון טבילה, וכל המטיל מים ־ טעון קידוש ידים ורגלים.▀כח.

כח:
ברק ברקאי.תניא, רבי ישמעאל:♦▀◊

עלה ברקאי.רבי עקיבא:♦▀◊כח:

אף ברקאי בחברון.נחומא בן אפקשיון:♦▀◊כח:

הממונה על הפייסות אומר: האיר פני כל המזרח עד שבחברון.מתיא בן שמואל:♦▀◊כח:

האיר פני ־ כל המזרח עד בחברון, ויצאו כל העם איש איש למלאכתו.רבי יהודה בן בתירא:♦▀◊כח:

אי הכי נגה ליה טובאִ ¿כח:

לשכור פועלים קאמרינן.!◊כח:

צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי.רב ספרא:▀◊כח:

אנן מאברהם ניקום וניגמר?רב יוסף:¿◊כח:

תנא גמר מאברהם, ואנן לא גמרינן מיניה?רבא:¿כח:

דתניא:▀¿כח:
(ויקרא יב) וביום השמיני ימול בשר ערלתו ־ מלמד שכל היום כשר למילה, אלא שהזריזין מקדימין 

למצות, שנאמר (בראשית כב) וישכם אברהם בבקר ויחבש וגו'.

ֹ אלא אמר רבא:¿◊כח: רב יוסף הא קא קשיא ליה

חל ערבי פסחים להיות בערב שבת ־ נשחט בשש ומחצה וקרב בשבע ומחצה.דתנן:▀¿◊כח:

ונשחטיה מכי משחרי כותליִ ¿◊כח:

מאי קושיא? ודילמא כותלי דבית המקדש בשש ומחצה משחרי, משום דלא מכווני טובאִ !◊כח:

אי נמי: שאני אברהם דאיצטגנינות גדולה היתה בלבו!◊כח:

אי נמי: משום דזקן ויושב בישיבה הוה.!◊כח:

▀!◊כח:
דאמר רבי חמא ברבי 

חנינא:

מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם. היו במצרים ־ ישיבה עמהם, שנאמר (שמות ג) לך ואספת את 

זקני ישראל, היו במדבר ־ ישיבה עמהם, שנאמר (במדבר יא) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל.

אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר (בראשית כד) ואברהם זקן בא בימים▀!◊כח:

יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר (בראשית כז) ויהי כי זקן יצחק▀!כח:

יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר (בראשית מח) ועיני ישראל כבדו מזקן▀!כח:

▀!◊כח:
אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר (בראשית כד) ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו 

המשל בכל אשר לו

שמושל בתורת רבו.רבי אלעזר:▀◊כח:

(בראשית טו) הוא דמשק אליעזר ־ אמר רבי אלעזר: שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים.[רבי אלעזר]▀◊כח:

קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר (בראשית כו) עקב אשר שמע אברהם בקלי וגו'.רב:▀כח:

ואימא שבע מצותִ רב שימי בר חייא לרב:¿כח:

הא איכא נמי מילה.[רב]!כח:
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ואימא שבע מצות ומילהִ [רב שימי בר חייא לרב]¿כח:

אם כן מצותי ותורתי למה לי?אמר ליה:[רב]!◊כח:

קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, שנאמר תורתי ־ אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה.רבא ואיתימא רב אשי:▀◊כח:

האיר פני הזרח עד שבחברון והוא אומר הן.מתיא בן שמואל:▀>כח:

מאן אמר הן?^◊כח:

אילימא הך דקאי אאיגרא!כח:

הוא חלים והוא מפשר?¿כח:

אלא, הך דקאי אארעא!כח:

מנא ידע?¿כח:

איבעית אימא: הך דקאי אארעא, ואיבעית אימא הך דקאי אאיגרא:!◊כח:

!◊כח:
איבעית אימא הך דקאי אאיגראֹ אמר איהו: האיר פני כל המזרח. ואמר ליה הך דקאי אארעא: עד 

שבחברון? ואמר ליה איהו: הן.

ואיבעית אימא הך דקאי אארעא, אמר איהו: האיר פני כל המזרח? ואמר ליה: עד שבחברון? ואמר ליה: הן.!◊כח:

ולמה הוצרכו לכך וכו'.^◊>כח:

ומי מיחליף?¿כח:

והתניא, רבי:▀¿◊כח:
אינו דומה תימור של לבנה לתימור של חמה, תימור של לבנה ־ מתמר ועולה כמקל, תימור של חמה ־ 

מפציע לכאן ולכאן.

יום המעונן היה, ומפציע לכאן ולכאן.תנא דבי רבי ישמעאל:!◊כח:

שמע מינה: יומא דעיבא ־ כוליה שמשא.רב פפא:▀◊כח:

למאי נפקא מינה¿כח:

לשטוחי עורות.!◊כח:

אי נמי, לכדדרש רבא:!כח:

אשה לא תלוש לא בחמה ולא בחמי חמה.[רבא]▀!◊כח:

זוהמא דשימשא קשי משימשא, וסימניך: דנא דחלא.רב נחמן:▀◊כח:

שברירי דשימשא קשו משימשא, וסימניך: דילפא.▀◊כח:
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