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  .סז ד� יומא
  ?וכמה בי� כל סוכה לסוכה, ומה המרחק בי� ירושלי� לצוק, כמה סוכות היו, לתנאי� דלהל�

  
  מה המרחק בי� כל סוכה וסוכה  מה המרחק בי� ירושלי� לצוק  כמה סוכות היו  

  1מיל אחד ובאחרונה שתי מילי�  שני� עשר מיל  עשרה סוכות  מאיר' לר
  יל אחד ג� באחרונהמ  עשרה מיל  2תשע סוכות  יהודה' לר

  3שני מיל  עשרה מיל  חמש סוכות  יוסי' לר
  

  :יומא ד� סז
  ?4"ְ$ֵזָרה"ומהא דכתיב " ַ�ִ!ְדָ�ר"מה לומדי� מהא דכתיב 

  
  ְ$ֵזָרה  ַ�ִ!ְדָ�ר  

   %חד אמר 
  מותרי� בהנאה

שאברי השעיר מותרי� בהנאה 
   כמדבר%

     5פרטי� בדי& זה'  ילפינ& ג
  רב

   %ר וחד אמ  ושמואל
  אסורי� בהנאה

 שילה וגבעו& ולרבות נוב 
  6ובית עולמי�

שאברי השעיר אסורי� בהנאה 
  )לשו& חומר ואיסור( כגזירה %

  
  ?מאימתי המשלח את השעיר למדבר מטמא בגדי�

  
  ?ומני�  ?מאמתי מטמא  

  7"והמשלח" "המשלח"דכתיב   משיצא מחו+ לחומת ירושלי�  יהודה ולתנא דמתניתי�' לר
  8"לעזאזל יכבס"דכתיב   משיגיע לצוק  יוסי' לר
  סבר דחיפתו וזריקתו היא שילוחו  משידחפנו בבת ראש מהצוק  שמעו�' לר

  

                                                           
ועוד שני מיל שיש בי� סוכה , וכ� עד העשירית עשר מיל, והיינו מירושלי� לסוכה ראשונה מיל אחד 1

 .אחרונה לצוק
  .חרונה היתה בצוק ממשז הא"ולפ ה סוכותרגירסא שהיו עשמביאי� ) ה רבי"ד(' תוס 2
  .ז היתה האחרונה בצוק ממש"ולפ 3
 ".ְוָנ2ָא ַהָ'ִעיר ָעָליו ֶאת 1ָל ֲע/נָֹת� ֶאל ֶאֶר- ְ,ֵזָרה ְוִ*ַ(ח ֶאת ַהָ'ִעיר ַ"ִ%ְדָ"ר) "כב:ויקרא טז(לשו� הפסוק  4
שתגזור את , גזירה) ב. ולא בשיפוע כל כ3 4 שיהיה הצוק חתו3 בזקיפה ועמידה , גזירה מלשו� חתיכה) א 5

' דגזירה היא מלפני ה, שלא תאמר שמעשה תוהו הוא וללא תועלת, גזירה) ג. השעיר לאברי� אברי�
 .לעשות כ� ואי� לנו רשות להרהר בה�

דכתיב ואיד3 , "ַ�ִ�ְדָ�רְוִ*ַ(ח ֶאת ַהָ'ִעיר " חדא דכתיב ,"במדבר"פעמי� בהאי פרשה ' דמזה שכתוב ג 6
  ".ַהִ�ְדָ�ָרהְוִ*ַ(ח ְ"ַיד ִאי* ִע5ִי " )כא:ש�(ואיד3 דכתיב , "ַהִ�ְדָ�ָרהְלַ*ַ(ח אֹת/ ַלֲעָזאֵזל " )י:ש�(
שרק יצא מחו- לחומת העזרה והוא עדיי� בתו3 היכא ומזה יש לי למעט , היינו בכל זמ� שעוסק בשילוח 7

לכתוב ' ומזה שהוסי6 ו.  וזה רק כשיצא מ� העיר4דבר דצרי3 שיצא לצד המומשו� ,  שאינו מטמאהעיר
 4מזה אני לומד שאינו מטמא רק כשיגיע לצוק ו , משמע אי3 שהתחיל לשלח מטמא בגדי�4" והמשלח"

 .ינו משיצא מחו- לחומת ירושלי�יוה, אלא קוד�
 .כ מתחייב לכבס"ורק אח,  שהוא הצוק4דהיינו קוד� שיגיע לעזאזל  8


