
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת יומא  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   51 © Yitzchak Etshalom 2013 

5.6.4 

65a (ועוד אמר רבי יהודה) � 66b (�וחובי דרא סגיאי) 
 

  י ,טז ויקרא: ַהִ'ְדָ&ָרה ַלֲעָזאזֵל ֹאתוֹ  ְלַ�ַ$ח ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ְלַכֵ"רְלַכֵ"רְלַכֵ"רְלַכֵ"ר ה' ִלְפֵני ַחיַחיַחיַחי    ָיֳעַמדָיֳעַמדָיֳעַמדָיֳעַמד ַלֲעָזאֵזל ַה�ֹוָרל ָעָליו ָעָלה ֲאֶ�ר ְוַהָ�ִעיר )1

  יד ,כח במדבר :ַה3ָָנה ְלָחְדֵ�י ְ&ָחְד�וֹ ְ&ָחְד�וֹ ְ&ָחְד�וֹ ְ&ָחְד�וֹ     ֹחֶד�ֹחֶד�ֹחֶד�ֹחֶד�    ֹעַלתֹעַלתֹעַלתֹעַלת    ֹזאתֹזאתֹזאתֹזאת ָיִי� ַלֶ.ֶב2 ַהִהי� 0ְרִביִעת ָל1ִיל ַהִהי� 0ְ�ִליִ�ת ַלָ"ר ִיְהֶיה ַהִהי� ֲחִצי ְוִנְסֵ.יֶה- )2

ת ֹחָמה לוֹ  ֲאֶ�ר ָ&ִעיר ֲאֶ�ר ַהַ&ִית ְוָק- ְתִמיָמהְתִמיָמהְתִמיָמהְתִמיָמה    ָ�ָנהָ�ָנהָ�ָנהָ�ָנה לוֹ  ְמ5את ַעד ִיָ�ֵאל 5א ְוִא- )3   ל:כה ויקרא :ַ&9ֵֹבל יֵֵצא 5א ְלֹדֹרָתיו ֹאתוֹ  ַל8ֶֹנה ַל7ְִמית6

 ֹאָת- ְוָנַת� ַחֹ=אָת- ְלָכל ִ"ְ�ֵעיֶה- ָ.ל ְוֶאת ִי2ְָרֵאל ְ&ֵני ֲעֹוֹנת ָ.ל ֶאת ָעָליו ְוִהְתַוָ>ה ַהַחי ַהָ�ִעיר ֹרא� ַעל ָיָדיו ידו 3ְֵתי ֶאת 1ֲהֹר� ְוָסַמ; )4
  כא ,טז ויקרא: : : : ַהִ'ְדָ&ָרה    ִעִ<יִעִ<יִעִ<יִעִ<י    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ְ&ַידְ&ַידְ&ַידְ&ַיד    ְוִ�ַ$חְוִ�ַ$חְוִ�ַ$חְוִ�ַ$ח    ַהָ�ִעיר ֹרא� ַעל

ָרתוֹ  ַה3ֶֶמ� ְ.ֵצאת ְוֹאֲהָביו ה'ה'ה'ה'    אֹוְיֶבי@אֹוְיֶבי@אֹוְיֶבי@אֹוְיֶבי@    ָכלָכלָכלָכל    ֹיאְבד0ֹיאְבד0ֹיאְבד0ֹיאְבד0    ֵ.�ֵ.�ֵ.�ֵ.� )5   לא ,ה שופטי-  :ָ�ָנה 1ְרָ&ִעי- ָהBֶרA ַוִ<ְ�ֹקט ִ&ְגב6

  כה ,לה שמות :ַה�3ֵ ְוֶאת ַה3ִָני <ֹוַלַעת ֶאת ָה1ְרָ�ָמ� ְוֶאת ַהְ<ֵכֶלת ֶאת ַמְטֶוה ַו9ִָביא0 ָטו0ָטו0ָטו0ָטו0    ְ&ָיֶדיהָ ְ&ָיֶדיהָ ְ&ָיֶדיהָ ְ&ָיֶדיהָ     ֵלבֵלבֵלבֵלב    ַחְכַמתַחְכַמתַחְכַמתַחְכַמת ִא3ָה ְוָכל )6

  כו ,לב שמות :ֵלִויֵלִויֵלִויֵלִוי    ְ&ֵניְ&ֵניְ&ֵניְ&ֵני    ָ.לָ.לָ.לָ.ל    ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ַוBֵ9ְספ0ַוBֵ9ְספ0ַוBֵ9ְספ0ַוBֵ9ְספ0 ֵאָלי ה'לַ  ִמי ַו9ֹאֶמר ַהַ'ֲחֶנה ְ&ַ�ַער ֹמֶ�ה ַו9ֲַעֹמד )7

   ט ,לג דברי- :ִיְנֹצר0 0ְבִריְת@ ִאְמָרֶת@ ָ�ְמר0 ִ.י ָיָדעָיָדעָיָדעָיָדע    5א5א5א5א    ָ&ָניוָ&ָניוָ&ָניוָ&ָניו    בנובנובנובנו    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ִהִ.ירִהִ.ירִהִ.ירִהִ.יר    5א5א5א5א    ֶאָחיוֶאָחיוֶאָחיוֶאָחיו    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ְרִאיִתיוְרִאיִתיוְרִאיִתיוְרִאיִתיו    5א5א5א5א    0ְלִא'וֹ 0ְלִא'וֹ 0ְלִא'וֹ 0ְלִא'וֹ     ְלBִביוְלBִביוְלBִביוְלBִביו    ָהֹאֵמרָהֹאֵמרָהֹאֵמרָהֹאֵמר )8

 

I. Revisiting ר' יהודה’s “codependency” of the 2 -שעירי 

a. Question: If משתלח dies, no need for spilling blood – מצוה has been fulfilled (designation via lottery) 

i. Answer: מצוה (as per v. 1) to remain alive until completion of כפרה 

b. Regarding: sending -שקלי, if town sent 2 years’ worth, ר' יהודה allows for “rollover” 

c. Challenge: if  פר or שעיר of יוה"כ were lost, replacements taken and originals found, ר' יהודה sends למיתה 

i. [ ש"ורא "ר : grazes (חטאת צבור מתה �אי) ] 

ii. Question: Why not allow rollover use for next year?  

1. Answer1 ( איני ר'י רבד  following v. 2, must be from new fund ,קרב� צבור is a שעיר  :(

a. Challenge (shy פר?): using new funds is only ideal, not indispensable 

2. Answer2 ( ארזי 'ר  doesn’t work from year to next year גורל :(

a. Challenge: redo לרגו  

i. Defense: may lead others to think they’re using old גורל 

b. Challenge: why פר?  

3. Answer3 ( ייבדארבנ�   חטאת שמתו בעליה against גזרה :(

a. Challenge: only works for רפ  

4. Answer4: precaution against “aged שעיר” (over a year old 

a. Question: isn’t the שעיר automatically over a year old?  

b. Defense: per רבי (v. 3), 365 days=year (could’ve been 10 days old for first יוה"כ e.g.) 

i. Challenge: פר?  

ii. Challenge: “lapsed” animal grazes (even לר' יהודה – doesn’t die)  

5. Answer5 (רבא): precaution (both פר ושעיר) against misuse 

a. Unlike: other “grazers”, this set for הקרבה, as per �רבנ’s ruling re: פסח (contra רבי)] 

II. 'וידוי על השעיר :משנה ב 

a. Comes to שעיר: performs וידוי on behalf of all of  ע- ישראל (even לר' יהודה, that includes -כהני) 

b. Hands it over: to the escort – could be anyone (as per איש in 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. דרשות on איש עתי 

a. תיע  if the) בטומאה even ;(יוה"כ on איסור הוצאה to carry it on his back if necessary � no) שבת even on :(במועדו::) 

designated escort became טמא, he enters עזרה to take it 

b. Tangent: series of questions asked of ר' אליעזר which 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 עגל – either following level of intensity of עבודה or of testimony 

ii. Resolution of v7: (all of שבט לוי joined משה � none of them worshipped) and v. 8 (they executed 

their own kin) 


