ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי
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Revisiting ’ר' יהודהs “codependency” of the 2 -שעירי
a. Question: If  משתלחdies, no need for spilling blood –  מצוהhas been fulfilled (designation via lottery)
i. Answer: ( מצוהas per v. 1) to remain alive until completion of כפרה
b. Regarding: sending -שקלי, if town sent 2 years’ worth,  ר' יהודהallows for “rollover”
c. Challenge: if  פרor  שעירof  יוה"כwere lost, replacements taken and originals found,  ר' יהודהsends למיתה
i. [ר"א ור"ש: grazes (] )אי חטאת צבור מתה
ii. Question: Why not allow rollover use for next year?
1. Answer1 ()דברי ר' ינאי:  שעירis a קרב צבור, following v. 2, must be from new fund
a. Challenge (shy )?פר: using new funds is only ideal, not indispensable
2. Answer2 ()ר' זירא:  גורלdoesn’t work from year to next year
a. Challenge: redo גורל
i. Defense: may lead others to think they’re using old גורל
b. Challenge: why ?פר
3. Answer3 ()רבנ דאביי:  גזרהagainst חטאת שמתו בעליה
a. Challenge: only works for פר
4. Answer4: precaution against “aged ( ”שעירover a year old
a. Question: isn’t the  שעירautomatically over a year old?
b. Defense: per ( רביv. 3), 365 days=year (could’ve been 10 days old for first  יוה"כe.g.)
i. Challenge: ?פר
ii. Challenge: “lapsed” animal grazes (even  – לר' יהודהdoesn’t die)
5. Answer5 ()רבא: precaution (both  )פר ושעירagainst misuse
a. Unlike: other “grazers”, this set for הקרבה, as per ’רבנs ruling re: ( פסחcontra ])רבי
II. 'משנה ב: וידוי על השעיר
a. Comes to שעיר: performs  וידויon behalf of all of  ישראל-( עeven לר' יהודה, that includes -)כהני
b. Hands it over: to the escort – could be anyone (as per  אישin v. 4)
i. -כהני: would always keep the position for כה
ii. In order to: avoid Alexandrians (derisively called “Babylonians”) who would pester escort to rush
(to hurry the sins out [sic]), a bypass ramp was built
III.  דרשותon איש עתי
a. ( עתי::)במועדו: even on ( שבתto carry it on his back if necessary  no  איסור הוצאהon  ;)יוה"כeven ( בטומאהif the
designated escort became טמא, he enters  עזרהto take it
b. Tangent: series of questions asked of  ר' אליעזרwhich he refused to answer, since he wouldn’t issue a ruling
save for those rulings he received from his master
i. Tangent: different punishments at  – עגלeither following level of intensity of  עבודהor of testimony
ii. Resolution of v7: (all of  שבט לויjoined   משהnone of them worshipped) and v. 8 (they executed
their own kin)
I.
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