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5.6.2 

63a (אמר מר) � 64a ( היא שחיטתודחיתו לצוק זו  ) 
 

 ָקְרָ�( ְלַהְקִריב ֱהִביאוֹ  'א מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ&ַתח ְוֶאל :ַלַ"ֲחֶנה ִמח$# ִיְ�ַחט ֲאֶ�ר אוֹ  ַ�ַ"ֲחֶנה ֵעז אוֹ  ֶכֶ�ב אוֹ  �ֹור ִיְ�ַחט ֲאֶ�ר ִיְ�ָרֵאל ִמֵ�ית ִאי� ִאי� )1
  ד3 ג ,יז ויקרא: ַע"וֹ  ִמ0ֶֶרב ַהה$א ָהִאי� ְוִנְכַרת ָ�ָפ/ ָ.- ַהה$א ָלִאי� יֵָחֵ�ב ָ.- ה' ִמְ�ַ,( ִלְפֵני ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ 

   נ ,לא במדבר: ה' ִלְפֵני ַנְפֹ�ֵתינ$ ַעל ְלַכֵ&ר ְוכ$ָמז ָעִגיל ַטַ�ַעת ְוָצִמיד ֶאְצָעָדה ָזָהב ְכִלי ָמָצא ֲאֶ�ר ִאי� ה'ה'ה'ה'    ָקְרַ�(ָקְרַ�(ָקְרַ�(ָקְרַ�(    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַו5ְַקֵרבַו5ְַקֵרבַו5ְַקֵרבַו5ְַקֵרב )2

   כז ,כב ויקרא: ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ִא9ֶהִא9ֶהִא9ֶהִא9ֶה    ְלָקְרַ�(ְלָקְרַ�(ְלָקְרַ�(ְלָקְרַ�(    יֵָרֶצהיֵָרֶצהיֵָרֶצהיֵָרֶצה ָוָהְל:ה ַה9ְִמיִני $ִמ8ֹו- ִא"וֹ  7ַַחת ָיִמי- ִ�ְבַעת ְוָהָיה ִיָ$ֵלד ִ,י ֵעז אוֹ  ֶכֶ�ב אוֹ  �ֹור )3

   כב ,כב ויקרא: ה'לַ  ַהִ"ְזֵ�חַ  ַעל ֵמֶה- ִת7ְנ$ 'א ְוִא9ֶה ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ֵאֶ>הֵאֶ>הֵאֶ>הֵאֶ>ה    ַתְקִריב$ַתְקִריב$ַתְקִריב$ַתְקִריב$    'א'א'א'א ַיֶ>ֶפת אוֹ  ָגָרב אוֹ  ַיֶ�ֶלת אוֹ  ָחר$# אוֹ  ָ�ב$ר אוֹ  ַעֶ$ֶרת )4

   כח ,כב ויקרא: ֶאָחד ְ�יֹו- ִתְ�ֲחט$ 'א ְ�נוֹ ְ�נוֹ ְ�נוֹ ְ�נוֹ     ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ  ֶ�ה אוֹ  ְו�ֹור )5

  
I. Continuation of discussion re: status of שעיר המשתלח vis-à-vis #איסור שחוטי חו 

a. V1: )קרב might have included בדק הבית (as per v. 2) אל פתח אהל מועד לא הביאו -  ת"ל 

i. Therefore: must be something fit to bring to the פתח אהל מועד 

b. Exclude: שעיר המשתלח from 'לה 

i. Challenge:  'לה should be inclusive (as per דרשה on v. 3) – includes שעיר המשתלח in איסור יו- השמיני 

ii. Answer: each verse works against context (our set – is inclusive; 'לה excludes; re: יו- השמיני the opp.) 

iii. Tangent: assumption  - without exclusionary verse, סד"א that שעיר המשתלח is valid with <8 days old 

1. Challenge: the גורל cannot work unless both animals are fit to be 'לה 

2. Answer1 (@ר' יוס): follows חנ( המצרי – even after 'שחיטת שעיר לה, if שעיר המשתלח dies, bring 

another in its place (i.e. the blood of the 'שעיר לה is not rejected); קמ"ל not to bring <8 days 

a. Challenge: חנ( המצרי doesn’t allow for rejection, but perhaps still requires הגרלה 

3. Answer2 (@ר' יוס): follows ר"ש who doesn’t require הגרלה 

4. Answer3 (רבינא): case where the שעיר המשתלח got a -סד"א ;מו replacement could be <8 

a. Source: that -מו invalidates שעיר המשתלח: v. 5 

i. Need: for both exclusions ( מו-בעל   and )מחוסר זמ) 

5. Answer4 (רבא): case where mother of goat was slaughtered on יוה"כ for someone ill; 

a. Violation in question (which verse needs to include שעיר המשתלח): is אותו ואת בנו (v5)  

i. Challenge: שעיר המשתלח doesn’t experience שחיטה 

ii. Answer:  his being cast off from cliff::שחיטה 


