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כ.
(בראשית ד) לפתח חטאת רבץ.אמר ליה:[אליהו]!◊

^כ.
אמר ליה:[רב יהודה אחוה 

דרב סלא חסידא]
ושטן מאי אמר?

שטן ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני.אמר ליה:[אליהו]!◊כ.

ממאי?¿כ.

רמי בר חמא:!◊כ.
השטן ־ בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה הוי, תלת מאה ושיתין וארבעה יומי ־ אית ליה רשותא 

לאסטוני, ביומא דכיפורי ־ לית ליה רשותא לאסטוני.

כ.
מ

▀
בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו, בין לפניו בין לאחריו. וביום הכפורים מחצות, 

וברגלים מאשמורה הראשונה. ולא ־ היתה קריאת הגבר מגעת עד שהיתה עזרה מלאה מישראל.

כ.
ג

אברים שפקעו מעל גבי המזבח, קודם חצות ־ יחזיר ומועלין בהן, לאחר חצות ־ לא יחזיר ואין מועלין בהן.תנן התם:▀◊

מנא הני מילי?^כ.

רב:!◊כ.
כתוב אחד אומר (ויקרא ו) כל הלילה והקטיר, וכתוב אחד אומר כל הלילה והרים, הא כיצד? חלקהו, חציו 

להקטרה וחציו להרמה.

מתיב רב כהנא:▀¿◊כ.
בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחריו, וביום הכפורים מחצות, 

וברגלים מאשמורה הראשונה.

כ:
ואי סלקא דעתך מחצות דאורייתא היא, היכי מקדמינן?¿

אלא אמר רבי יוחנן:!◊כ:

ממשמע שנאמר כל הלילה איני יודע שהוא עד הבקר? ומה תלמוד לומר עד הבקר ־ תן בקר לבקרו של 

לילה. הלכך, בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחריו, סגיא. ביום 

הכפורים, דאיכא חולשא דכהן גדול ־ עבדינן מחצות. וברגלים, דנפישי ישראל ונפישי קרבנות ־ עבדינן 

מאשמורת הראשונה. כדקתני טעמא: לא היתה קריאת הגבר מגעת עד שהיתה עזרה מלאה מישראל.

מאי קריאת הגבר?^◊כ:

קרא גברארב:♦!◊כ:

קרא תרנגולא.רבי שילא:♦!◊כ:

רב איקלע לאתריה דרבי שילא, לא הוה אמורא למיקם עליה דרבי שילאО◊כ:

מאי קריאת הגבר ־ קרא גברא.קם רב עליה וקא מפרש:▀◊כ:

ולימא מר קרא תרנגולאִ אמר ליה רבי שילא:¿◊כ:

אמר ליה:[רב]!כ:
אבוב לחרי ־ זמר, לגרדאי לא מקבלוה מיניה. כי הוה קאימנא עליה דרבי חייא ומפרישנא מאי קריאת 

הגבר קרא גברא ־ ולא אמר לי ולא מידי, ואת אמרת לי: אימא קרא תרנגולא?

מר ניהו רב? נינח מר.אמר ליה:[רבי שילא]Оכ:

אמרי אינשי: אי תגרת ליה ־ פוץ עמריה.אמר ליה:[רב]Оכ:

▀כ:
איכא דאמרי, הכי אמר 

ליה:[רב]
מעלין בקדש ולא מורידין.

תניא כותיה דרב, תניא כותיה דרבי שילא.▀כ:

תניא כותיה דרב:▀◊כ:
גביני כרוז מהו אומר ־ עמדו כהנים לעבודתכם ולוים לדוכנכם וישראל למעמדכם, והיה קולו נשמע בשלש 

פרסאות.

מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו בשלש פרסאות, וכשבא לביתו שיגר לו מתנות.О◊כ:

ואף על פי כן כהן גדול משובח ממנו▀◊כ:

וכבר אמר אנא השם ונשמע קולו ביריחו.דאמר מר:▀▀◊כ:

▀▀כ:
ואמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן:
מירושלים ליריחו עשר פרסי.

ואף על גב דהכא איכא חולשא והכא ליכא חולשא, והכא יממא והתם ליליא.▀▀◊כ:

דאמר רבי לוי:▀▀◊כ:
מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה ־ מפני גלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש 

המנסר בארזים.
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והאי חירגא דיומא לא שמיה, והיינו דקאמר נבוכדנצר (דניאל ד) וכל דיירי ארעא כלה חשיבין.▀כ:

אלמלא גלגל חמה נשמע קול המונה של רומי, ואלמלא קול המונה של רומי נשמע קול גלגל חמה.תנו רבנן:▀◊כ:

תנו רבנן: [ת"ק]♦▀◊כ:
שלש קולות הולכין מסוף העולם ועד סופו, ואלו הן: קול גלגל חמה, וקול המונה של רומי, וקול נשמה 

בשעה שיוצאה מן הגוף.

אף לידהיש אומרים:♦▀◊כ:

כא.
אף רידייא.יש אומרים:♦▀◊
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