ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי
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66b (2  )משנה ד67b ()ומטמא בגדי
 יח, ישעיהו א:יִהי
ְ ֶ מֶ ר%ַ  ֹולָע$ַלְכ נָא וְ נִָכְ ָחה יֹאמַ ר ה' ִא י ְִהי חֲ טָ אֵ יכֶ ַָנִי ֶַלֶג יַלְ!ִ ינ ִא י ְַא ִ"ימ כ
 אֶ ת ְ ֵתי ידו י ָָדיו עַ ל רֹא) הַ ָ( ִעיר4ֹהֲ ר5 2 ַ וְ סָ מ: ְד!ָ ָרה1ִ ַַח אֹת ֹו לַעֲ זָאזֵל ה/)ְל
ַ ֵ ר עָ לָיו.ַוְ הַ ָ( ִעיר אֲ ֶ)ר עָ לָה עָ לָיו הַ *ו ָֹרל לַעֲ זָאזֵל יָעֳ מַ ד חַ י לִפְ נֵי ה' לְ כ
א6ָָ  וְ נ: ְד!ָ ָרה1ִ ַי ה$ִ ַח ְ!יַד ִאי) ִע/)ִ ְאֹת עַ ל רֹא) הַ ָ( ִעיר ו
ָ 4ֹאת וְ נ ַָת
ָ 7 ִַ ְ)עֵ יהֶ  לְ כָל ח.  ָראֵ ל וְ אֶ ת ָל6ְִ הַ חַ י וְ ִה ְת ָוַ"ה עָ לָיו אֶ ת ָל עֲ וֹנֹת ְ!נֵי י
ֵחַ אֶ ת הַ ָ( ִעיר לַעֲ זָאזֵל יְכַ!ֵס/)ַ  וְ הַ ְמ:זְ!ֵ ָחה1ִ ַָ את י ְַק ִטיר ה7 ַוְ אֵ ת חֵ לֶב הַ ח... : ְד!ָ ר1ִ ַ! ַח אֶ ת הַ ָ(עִ יר/)ִ ְ *ְ ז ֵָרה ו8הַ ָ( ִעיר עָ לָיו אֶ ת ָל עֲ וֹנֹ ָת אֶ ל אֶ ֶר
8ֵ ר !ַ ;ֹדֶ ) יו ִֹציא אֶ ל ִמח.ַָ את אֲ ֶ)ר הבָ א אֶ ת ָ"מָ  לְכ7 ַ ִעיר הַ ח6ְ ָ את וְ אֵ ת7 ַַ ר הַ ח.  וְ אֵ ת:ַ חֲ נֶה1 ַ יָבוֹא אֶ ל ה4ֵחֲ ֵרי כ5 ְיִ ו1ָ ַ! ר ֹו6ָ !ְ  אֶ ת8!ְ ג ָָדיו וְ ָר ַח
 ויקרא טז:ַ חֲ נֶה1 ַ יָבוֹא אֶ ל ה4ֵחֲ ֵרי כ5 ְָ יִ ו1 ַ! ר ֹו6ָ !ְ  אֶ ת8אֹת יְכַ!ֵ ס !ְ ג ָָדיו וְ ָר ַח
ָ = וְ הַ ( ֵֹר:)ָ  ְר.ִ  ָר וְ אֶ ת6ָ ְ!  ְרפ בָ אֵ ) אֶ ת ֹער ָֹת וְ אֶ ת6ָ ְַ חֲ נֶה ו1ַל
 יג, יחזקאל יז: ל ָָקח8@ר
ֶ ָ ֹו !ְ ִרית וַ >ָבֵ א אֹת ֹו !ְ @לָה וְ אֶ ת אֵ ילֵי ה$לכָה וַ>ִכְ רֹת ִא1ְ ַוַ>ִ;ח ִמ? ֶַרע ה
ַ
 ד, ויקרא יח:ֶהֵ יכBֱ ְ) ְמר ָל ֶלכֶת !ָ הֶ  אֲ נִי ה' א$ִ ֹתי
ַ ; A וְ אֶ ת ח6ֲע$ַ ָ טַ י.)ְ אֶ ת ִמ
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'הD2משנה ד: escorts of the איש עתי
a. 10 סוכות:from  ירושליto the cliff (12 RM) ( ;)ר"מescorted to each (elders of D יescorted to 1st) except from #10
i. ר' יהודה: 9 ( סוכות10 RM)
ii. ר' יוסי: 5 ( סוכות10 RM) via עירוב
1. ר' אלעזר בר יוסי: could have been 3  סוכותvia 4( עירוביeach group could send half out to greet the
 איש עתיhalfway and then the others could escort him halfway to the next )סוכה
b. Each סוכה: had food and water (was never used – the awareness that it was there made it easier for him)
II. 'משנה ו: procedure at the cliff
a. Tear: half of the strip and tie it to a boulder, other half left tied to his horns
i. Originally: tied up on door to ( ;היכלused to turn white as per v. 1) people saw scarlet & were sad 
ii. then: was tied on inside of היכל, people peeked in and saw it remaining scarlet and were sad 
iii. then: ordained ½ on horns and ½ on boulder
1. half: on horns – so that he won’t cease when strip (on boulder) whitens early
2. half: on boulder – so that he’ll certainly see it
III. Status of limbs of  שעירafter it has been dessicated
a. רב ושמואל: dispute as to whether they may be used
i. Permissible: ( המדברהownerless)
1. גזרה: steep but rolling cliff; must be broken up; '’הs decree (not to be questioned)
ii. Prohibited: ≈( גזרהdecree)
1. מדבר: appears 3 times to extend ruling of  שלוחbeyond 4משכ
iii. רבא: reasonable that it is permissible; otherwise, it leads to ( תקלהsomeone will inadvertently use)
IV. Tangent – meaning of עזאזל
a. עז: strong, hard mountain (as per v. 3)
b. ר' ישמעאל: atones for actions of ( עוזא ועזאלfallen angels cohabited w/women – cf. א: )בראשית וi.e. promiscuity
c. Tangent:  דרשהon v. 4
i. משפטי: laws that common sense dictates
ii. חקי: laws that the nations challenge as meaningless
V.  טומאת בגדיof the ( איש עתיsee v. 2 italics)
a. Only applies: to the escort, not those who escort him
b. ר' יהודה: once he’s left ( ירושליand is now a טומאת בגדי – )משלח
c. ר' יוסי:  – לעזאזל וכבסhas to arrive at cliff
d. 4ר' שמעו: once he’s “sent” it down the cliff
I.

www.dafyomiyicc.org

52

© Yitzchak Etshalom 2013

