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  .לט ד� יומא
  ?מה די� בפרטי ההגרלה דלהל�

  

  ?מה עושי� כשמוציאי� את הגורלות  ?מי מכניס ידיו לקלפי  
   �למשנתנו 

  חנינא ' ר
  סג� הכהני�

  הכה  הגדול בלבד 
  מכניס את 

  ימינו ושמאלו
  "הגבה ימינ%" אומר לו הסג  :א� של ש� עלה בימי�

  אומר לו ראש בית אב :א� של ש� עלה בשמאל
  "ה שמאל%הגב"

 הכה  הגדול מכניס   יהודה' לר
  את ימינו

   הסג  מכניס את ימינו
   אומר לו הסג  :ג"א� של ש� עלה בימי� כה

  "הגבה ימינ%"
ג " אומר ראש בית אב לכה:א� של ש� עלה בימי�  הסג�

  1" חטאת'לה" :תאמר
  

  ?בשנות בני� הבית, מה היה השינוי בדברי� המנויי� להל�
  

  ימש  שנה ששבארבעי�  
  שמעו� הצדיק

  בארבעי� שנה  בשאר השני�
   אחרונות

  תמיד בשמאל  פעמי� בימי  פעמי� בשמאל  היה עולה בימי   בעני� הגורל
  תמיד לא היה מלבי   פעמי� מלבי  פעמי� לא  תמיד היה מלבי   לשו� זהורית
  לא מארי% לדלוק  פעמי� דולק ופעמי� לא  דולק א� שכבו שאר נרות  נר המערבי

  *****  פעמי� מתגבר פעמי� לא  2מתגברי� ודולקי� כל היו�  כהעצי מער
  *****  4נשתלחה מאירה  3נשתלחה ברכה  בעני� הלח�
  היו נפתחות מאליה   *****  *****  דלתות היכל

  

  :יומא ד� לט
  ?הא� הגרלה מעכבת

  

  נחמיה' לר  5יהודה' לר  
   מעכבת:ינאי' לר  אינה מעכבת  ללישנא קמא

  6 אינה מעכבת:יוחנ�' לר
  7 מעכבת:ינאי' לר  לאיכא דאמרי

   אינה מעכבת:יוחנ�' לר
  מעכבת

    
                                                           

 .ג" כדי לא לבייש את הכה"הגבה ימינ�"אבל לא אומר לו לומר לסג�  1
ורק היו , כלומר ממה שסידרו את המערכה בבוקר לא היו צריכי� להוסי� עליה עוד עצי� במש� היו� 2

 .ערבי�נותני� שני גזרי עצי� בהקרבת תמיד של בי� ה
רק כזית ממנחות אלו היה ' וכל כה� שהיה מקבל אפי, בי� בעומר בי� בשתי הלח� ובי� בלח� הפני� 3

 . בקצת ממנומותירי� משו� שהיו שבעי�' ויש עוד שהיו אפי, אוכל ושבע
הכהני� (וכיו� שכ� היו הצנועי� , ולא היה משביע�,  פחות מכזית�שהיו מקבלי� הכהני� רק כפול  4

  . הרעבתני� חוטפי� ואוכלי�וואיל, מושכי� ידיה� ממנו) הצדיקי�
' דלר. בבגדי לב� מעכבי� או לא) מקודש הקדשי�(נחמיה נחלקו הא� דברי� הנעשי� חו# ' יהודה ור' ר 5

 .נחמיה מעכבי�' יהודה אינ� מעכבי� ולר
  .ובה עבודהמ הגרלה אינה חש"מ, ג� על דברי� הנעשי� בחו#" חוקה"ינאי שנאמר ' ל לר"דא� דס 6
  .דבא לומר עיכובא" אשר עלה" "אשר עלה"שאני הכא דכתיב , ל שאי� מעכבי� דברי� שבחו#"דא� דס 7


