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בס"ד

יומא סג) :ש (18עד סה) .ש(19
ביאורי מושגי
דיחוי – חפ& שלא היה ראוי לתפקידו ואחר כ %נהיה ראוי .הגמרא דנה בכמה מקומות בעקרו זה .עיקר הדיו הוא בתחו קדשי אבל
ג בתחו המצוות נידו מושג זה.
העקרונות המרכזיי שיש לבחו אות ה  .1 :התחו )קדשי או מצוות(
 .2הדיחוי  הא מדובר בדיחוי מעיקרא )מעול לא היה ראוי( או בהיה ראוי ונדחה,
 .3החפ&  הא יש דיחוי בבעלי חיי .

דיני שעיר המשתלח
 .1השוחטו בחו& פטור,
 .2פסול במחוסר זמ,
 .3מו פוסל בו.

קושיה:
לפני ההגרלה השעירי חייבי להיות ראויי לחטאת פנימית .א כ %אי %יש מצב שבו
השעיר המשתלח יהיה מחוסר זמ?!
תשובה:
 .1הברייתא היא כר"ש שסובר שהגרלה לא מעכבת,
 .2מדובר כשנפל מו בשעיר המקורי וחיללו אותו על שעיר חלופי )ואז החלופי יכול להיות
מחוסר זמ(
 .3מדובר כששחטו את אימו אחרי ההגרלה )אסור לשחוט אימא וב באותו יו – ולכ השעיר
הינו מחוסר זמ(
תירו&  3מניח שאיסור שחיטת ב וא באותו יו – כולל ג דחיית
השעיר מהצוק )דחיית השעיר מהצוק נחשבת כשחיטה(

ציטוט מהמשנה )לפי דיוק הגמרא(
כששעיר מת אחרי הגרלה  מביאי עוד צמד ומגרילי אות
מה עושי ע השעיר המיותר:
חכמי  :ירעה עד שיסתאב )ויימכר ובדמיו יביאו נדבה(
ר' יהודה :ימות.

קושיה :לפי רב )הסובר שהכבש השני הוא המיותר( מדוע חכמי
לא מנמקי את הדי )שהחטאת לא מתה(  בכ %שחטאת
שהפרישוה לאחריות אינה מתה
תשובה :מראש ידוע שהכבש השני לא יקרב ולכ זוהי הפרשה
לאיבוד ולא הפרשה לאחריות.

מיהו השעיר המיותר:
חכמי  :השני )הראשו מוקרב(
ר' יהודה :הראשו )השני מוקרב(

רב ור' יוחנ נחלקו ג ה במחלוקת של
חכמי ור' יהודה שבמשנה.

טעמ של ר' יוחנ ,ר' יהודה ,וחכמי שבברייתא )הסוברי שמקריבי את השני(:
בעלי חיי נדחי )ולכ השה הראשו שנדחה לשעה קלה  שוב לא נית להקריבו(

)רב :השני מיותר ,ר' יוחנ :הראשו מיותר(

חכמי שבמשנה מחזקי את שיטת רב,
ואילו חכמי שבברייתא סברו כר' יוחנ.

טעמ של רב וחכמי שבמשנתינו )הסוברי שמקריבי את הראשו(:
בעלי חיי אינ נדחי )ולכ נית להקריב את שני הכבשי וכיוו שכ %הראשו קוד (
כשיטת ר' יוסי שקבע )לגבי קרב
פסח( שיש להעדי את הראשו.

טע המחלוקת לגבי דיחוי בבעלי חיי :
רב :כשיש לבהמה מו זמני היא לא נדחית ומותר להקריבה – מכא שבעלי חיי אינ נדחי ,
תגובת ר"י :מ'בה ' לומדי ש  רק בעלי מומי אינ נדחי
תגובת רב :מ'בה ' לומדי ש א התערבו אברי בעלי מו באברי תמימי ה מכפרי בדיעבד
תגובת ר' יוחנ :די זה נלמד מייתור האות ה 'בבה '
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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