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 א, תהלי קכז:ִמָ ר ִעיר ָוְ א ָ ַקד וֹמֵ ר
ְ ִיר הַ ַ עֲ לוֹת לִ ְמֹ ה ִא ה' א יִבְ נֶה בַ יִת ָוְ א עָ ְמל ב ֹונָיו  ֹו ִא ה' א י
 ז, בראשית ד:קת ֹו וְ אַ ָ(ה ִ( ְמ ָל  ֹו
ָ (ְ . וְ אֵ לֶי- ֵָ את רֹב, ֶַ ַתח ח+ַיטיב ל
ִ ֵיטיב ְ)אֵ ת וְ ִא א ת
ִ ֵ( הֲ לוֹא ִא

 ֹו בַ ד5 ִמ1 ֵֹה3 ַ וְ לָבַ  ה:(קד  ֹו
ַ
ַ ְילָה עַ ד הַ ֹקֶ ר וְ אֵ  הַ ִזְֵ ח4ַ ַָל ה3  וְ אֶ ת ָ נָיו לֵאמֹ ר זֹאת (ו ַֹרת הָ ֹעלָה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל מו ְֹק ָדה עַ ל הַ ִזְֵ ַח1ֹהֲ ר2 צַ ו אֶ ת
(קד  ֹו א ִתכְ ֶ ה בִ עֵ ר
ַ
ַ וְ הָ אֵ  עַ ל הַ ִזְ ֵ ח: ַ אֲ ֶר (ֹאכַל הָ אֵ  אֶ ת הָ ֹעלָה עַ ל הַ ִזְֵ חַ וְ ָ)מ ֹו אֵ צֶ ל הַ ִזְֵ ח1ֶ ֶ5 ַמכְ נְ סֵ י בַ ד יִלְ ַ  עַ ל ְ ָ)ר ֹו וְ הֵ ִרי אֶ ת ה
ִ
 ה,ג,ב: ויקרא ו:ל ִָמי8ְ ַעלָה וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ לְבֵ י ה
ֹ ָ עָ לֶיהָ ה7 עֵ ִצי ַ  ֶֹקר ַ  ֶֹקר וְ עָ ַר1 ֵֹה3 ַעָ לֶיהָ ה
 לב, דניאל ד:(ְ  מָ ה עֲ בַ ְד:ֵ וְ יֵאמַ ר ל: ֵי יְמַ חֵ א בִ יד5ִ יתי
ַ רעָ א וְ לָא ִא2
ְ  עָ בֵ ד ְ חֵ יל ְמַ ;ָא וְ ָדי ְֵרי:ֵ כְ ִמ ְצְ י1ְ לָה חֲ ִיבִ י3 רעָ א2
ְ י ְֵרי5ָ וְ כָל
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'משנה ז: keeping the  כה"גawake (finger-snapping, telling him to “perform” on the floor etc.)
a. “floor show”: to demonstrate unique type of prostration
b. They would sing: ( תהלי קכזv. 1 ff.) to him
c. Elders of ירושלי: would stay awake and study to keep him awake
i. אבא שאול: used to do this outside of  מקדשas a commemoration – led to sinning
1. Sinning: in נהרדעא
2. Aggadic tangent: conversation with ’ה' ;אליהוs reaction – v. 2,
3. 1שט: has no power that night [only has power on 364 days] to prosecute…
'משנה ח: timing of 1תרומת הדש
a. Most days: about time of ( קריאת הגברeither announcement of  גבאיor crowing of rooster)
b. יוה"כ: at midnight (due to ’כה"גs potential weakness later)
c. רגלי: at fist watch (1/3 of the night) – since so many would come to  עזרהearly
i. Tagential discussion: source that  אבריare only subject to  &( מעילהreturn to  )מזבחuntil חצות:
1. V3: contradiction (all night burning; all night removing)
a. Resolution: ½ night burning, ½ removal
2. Challenge: times are malleable
3. Answer: v. 3 ( – )בבקר בבקרbegin process extra early, as per need
d. Defeinition: of קריאת הגבר
i. רב: call of appointee
ii. ר' שילא: crowing of rooster
1. Story: of  רבstanding as  אמוראfor ר' שילא
2. ברייתא: supporting רב: describes call of גביני כרוזא
a. גביני: heard for 3 פרסאות
i. כה"ג: much more powerful – heard for 10 פרסאות, during day
b. Tangent: discussion about travel of sound during day
3. ברייתא: supporting ר' שילא:
a. Saying: “anyone who leaves home before  קריאת הגברtakes his life into his hands”
b. Perhaps: we have to wait until he crows 2 or 3 times
c. Clarification: must be “average” rooster (not too early, not too late)
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