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כט.
הרהורי עבירה קשו מעבירה, וסימניך: ריחא דבישרא.▀◊

שילהי דקייטא קשיא מקייטא, וסימניך: תנורא שגירא.▀◊כט.

אישתא דסיתוא קשיא מדקייטא, וסימניך: תנורא קרירא.▀◊כט.

מיגמר בעתיקתא קשיא מחדתא, וסימניך: טינא בר טינא.▀◊כט.

רבי אבהו:▀◊כט.
מאי טעמא דרבי ־ דכתיב (תהלים כב) למנצח על אילת השחר, מה אילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן ־ 

אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן.

רב זירא:▀◊כט.
למה נמשלה אסתר לאילה ־ לומר לך: מה אילה רחמה צר, וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה 

ראשונה ־ אף אסתר היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה.

למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך: מה שחר סוף כל הלילה ־ אף אסתר סוף כל הנסים.רב אסי:▀◊כט.

והא איכא חנוכהִ ¿כט.

ניתנה לכתוב קא אמרינן.!◊כט.

הניחא למאן דאמר אסתר ניתנה לכתוב, אלא למאן דאמר אסתר לא ניתנה לכתוב מאי איכא למימר?¿◊כט.

מוקים לה כרבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר.!כט.

!▀◊כט.
דאמר רבי בנימין בר יפת 

אמר רבי אלעזר:

למה נמשלו תפלתן של צדיקים כאילת ־ לומר לך: מה אילה זו, כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות, אף 

צדיקים ־ כל זמן שמרבין בתפלה תפלתן נשמעת.

שחטו את התמיד▀>כט.

אימת?^כט.

אילימא בשאר ימות השנה!כט.

לא סגיא דלאו כהן גדול?¿כט.

אלא ביום הכפורים!כט.

מאור הלבנה מי איכא?¿כט.

הכי קאמר: וביום הכפורים, כי אמר ברק ברקאי הורידו כהן גדול לבית הטבילה.▀◊כט.

לא זו בלבד אמרו, אלא אף מליקת העוף וקמיצת מנחה בלילה תשרף.תני אבוה דרבי אבין:▀◊כט.

בשלמא עולת העוף ־ מאי דהוה הוה, אלא קומץ, נהדרה, ונהדר ונקמצה ביממאִ ¿◊כט.

כט:
הוא תני לה והוא אמר לה: כלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו.[אבוה דרבי אבין]!◊

מיתיבי:▀¿◊כט:
זה הכלל: כל הקרב ביום ־ קדוש ביום, וכל הקרב בלילה ־ קדוש בלילה, וכל הקרב בין ביום ובין בלילה ־ 

קדוש בין ביום ובין בלילה.

ֹ קתני מיהת:¿כט: כל הקרב ביום ־ קדוש ביום

ביום ־ אין, בלילה ־ לאִ ¿כט:

דילמא אינו קדוש ליקרב, אבל קדוש ליפסל.!◊כט:

מתיב רבי זירא:▀¿◊כט:
סידר את הלחם ואת הבזיכין אחר השבת, והקטיר את הבזיכין בשבת ־ פסולה. כיצד יעשה? יניחנו לשבת 

הבאה, שאפילו עמדה על השלחן ימים רבים אין בכך כלום.

ואמאי? תקדוש ותיפסלִ ¿כט:

רבא:!◊כט:
מאן דקא מותיב ־ שפיר קא מותיב. ואבוה דרבי אבין נמי ־ מתניתא קאמר, וקסבר: לילה ־ אין מחוסר זמן, 

יום ־ מחוסר זמן.

כי מטי בי שמשי תקדוש ותפסולִ ¿כט:

שקדם וסלקו.רבינא:!◊כט:
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!◊כט:
מר זוטרא, ואיתימא רב 

אשי:
אפילו תימא בשלא קדם וסלקו, כיון שסדרו שלא כמצותו ־ נעשה כמו שסדרו הקוף.

זה הכלל היה במקדש.▀>כט:

בשלמא רגלים ־ משום ניצוצות, אלא ידים מאי טעמא?¿כט:

זאת אומרת מצוה לשפשף.רבי אבא:!◊כט:
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