ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.6.2
63a (  )אמר מר64a ()דחיתו לצוק זו היא שחיטתו
) ָ וְ אֶ ל &ֶ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד 'א הֱבִ יא ֹו לְ הַ ְק ִריב ָק ְר: לַ"ַ חֲ נֶה#$יִ ָראֵ ל אֲ ֶר י ְִחַ ט וֹר א ֹו כ ֶֶב א ֹו עֵ ז ַ "ַ חֲ נֶה א ֹו אֲ ֶר י ְִחַ ט ִמח
ְ ִאי ִאי ִמֵית
ד3 ג, ויקרא יז: ֶרב עַ " ֹו0ֶ א ִמ$ וְ נִכְ ַרת הָ ִאי הַ ה/ ָ ָפ-.ָ א$ יֵחָ ֵב ל ִָאי הַ ה-.ָ 'ַ) ה,ְ ַלה' לִפְ נֵי ִמ
 נ, במדבר לא:'לִפנֵי ה
ְ $מָ ז לְ כַ&ֵ ר עַ ל נַפְ ֹתֵ ינ$ ְַק ֵרב אֶ ת ָק ְרַ ) ה' ִאי אֲ ֶר ָמצָ א כְ לִי זָהָ ב אֶ ְצעָ ָדה וְ צָ ִמיד ַטַ עַ ת עָ גִיל וְ כ5 ַו
 כז, ויקרא כב:'ה ַלה9ֶ לְק ְרַ ) ִא
ָ ה י ֵָרצֶ ה: ְ ִמינִי וָהָ ל9ְ ַ ה-ֹו8מ$
ִ חַ ת ִא" ֹו7ַ -ָ לֵד וְ הָ יָה ִ ְבעַ ת י ִָמי$ִִ י י, וֹר א ֹו כ ֶֶב א ֹו עֵ ז
 כב, ויקרא כב:' עַ ל הַ ִ"זְֵחַ ַלה- ֶ מֵ ה$נ7ְ ה 'א ִת9ֶ  אֵ <ֶה ַלה' וְ ִא$ א ֹו יֶַ לֶת א ֹו ג ָָרב א ֹו ַי<ֶפֶ ת 'א ַת ְק ִריב#$ר א ֹו ָחר$ֶרת א ֹו ָב$
ֶ ַע
 כח, ויקרא כב: אֶ חָ ד-ֹ ְיו$וְ וֹר א ֹו ֶה אֹת ֹו וְ אֶ ת ְ נ ֹו 'א ִת ְחֲ ט
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Continuation of discussion re: status of  שעיר המשתלחvis-à-vis #איסור שחוטי חו
a. V1: ) קרבmight have included ( בדק הביתas per v. 2)  ת"ל- אל פתח אהל מועד לא הביאו
i. Therefore: must be something fit to bring to the פתח אהל מועד
b. Exclude:  שעיר המשתלחfrom 'לה
i. Challenge: ' להshould be inclusive (as per  דרשהon v. 3) – includes  שעיר המשתלחin  השמיני-איסור יו
ii. Answer: each verse works against context (our set – is inclusive; ' להexcludes; re:  השמיני- יוthe opp.)
iii. Tangent: assumption - without exclusionary verse,  סד"אthat  שעיר המשתלחis valid with <8 days old
1. Challenge: the  גורלcannot work unless both animals are fit to be 'לה
2. Answer1 (@)ר' יוס: follows  – חנ) המצריeven after 'שחיטת שעיר לה, if  שעיר המשתלחdies, bring
another in its place (i.e. the blood of the ' שעיר להis not rejected);  קמ"לnot to bring <8 days
a. Challenge:  חנ) המצריdoesn’t allow for rejection, but perhaps still requires הגרלה
3. Answer2 (@)ר' יוס: follows  ר"שwho doesn’t require הגרלה
4. Answer3 ()רבינא: case where the  שעיר המשתלחgot a - סד"א ;מוreplacement could be <8
a. Source: that - מוinvalidates שעיר המשתלח: v. 5
i. Need: for both exclusions (- בעל מוand ))מחוסר זמ
5. Answer4 ()רבא: case where mother of goat was slaughtered on  יוה"כfor someone ill;
a. Violation in question (which verse needs to include )שעיר המשתלח: is ( אותו ואת בנוv5)
i. Challenge:  שעיר המשתלחdoesn’t experience שחיטה
ii. Answer: his being cast off from cliff::שחיטה
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