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 ויומא ס
 משה שווערד

 

 ספר איזהו מקומן .1

  
 

 

 סימן כד  -קדשים  -ספר מקדש דוד  .2

הנה ועליו ומתודה כו' ומסרו למי שהיה מוליכו  וסומך שתי ידיוו( לאחר עבודות שבפנים היה מתודה על שעיר המשתלח 

מיכה סאו די"ל דין עיל )סק"ב( וכמ"ש ל דאין וידוי בלא סמיכה אם היא רק צורך הוידוי יש לעיין מה טיבהבסמיכה זו 

עינן והנה במנחות )צ"ב.( אמרינן דלר"י בכלל הנך ב' סמיכות בציבור הוא ג"כ סמיכת שעיר המשתלח ומקשינן הא ב ממש

מה וידוי לומוכח דהוי סמיכה גמורה דאי הוי רק צורך הסמיכה בבעלים ואמרינן דלר"י אף בזה אהרן ובניו מתכפרים בו ע"ש 

וצ"ל דבמקום דליכא שחיטה כלל שייך  והכא ל"ש זה ויש לעיין הא בסמיכה בעינן תכף לסמיכה שחיטה בעינן בעלים

"ז ולפכדאמרינן ביומא )ס"ד ע"א( לענין אותו ואת בנו  עוד אפשר לומר דדחייתו לצוק זהו שחיטתו סמיכה בלא שחיטה

 סרו למימהמשתלח סמך ב' ידיו עליו ומתודה כו'  )ס"ו.( בא לו אצל שעיר וכדקתני במתני' בעינן שתכף אחר הוידוי ישלחו

ואע"ג דהדחיה לצוק היה אח"כ מ"מ צריך לעשות התכיפות כמה שהיה מוליכו כו' דתכף שאחר שהתודה מסרו לשילוח 

 דאפשר ולשלחו תיכף וזהו התכף שלו:

 

 גבורת ארי על יומא דף סו/א  .3

תם עזרה סאיני יודע למה פרט לכהנים הוה ליה למימר העומדים ב והכהנים והעם העומדים בעזרה כו' היו כורעים ומשתחוים,

ם דלא והא הם נמי בכלל ]עם[, ואפילו לר"ש דאמר כהנים אין להם כפרה בשעיר המשתלח אין רבותא בכהנים יותר משאר הע

זכרת "ה בשעת הונ"ל המפני הכפרה היתה כריעה ואמירה זו אלא מפני כבוד הזכרת שם המפורש שהיה יוצא מפי כהן גדול. 

ב(  כדתניא לעיל ריש פ"ד )לט, השם דוידוי שעליו ועל אחיו הכהנים ודהגרלה שהיו עושין כן דכולן היו בשם המפורש

 להו קאיאלא תנא ליה הכא שהוא סיום עשרה הזכרות הללו ואכועשרה פעמים מזכיר כה"ג את ה' בו ביום ג"פ בווידוי כו', 

סוטה . וקשה לי הא דתנן בפ"ז דכורעים ומשתחוים ואומרים כן בכולן מפני כבוד השםוכן יסד הפיוט בסדר עבודה שהיו 

היו ן שם ש)לז, ב( ובפ"ז דתמיד )לג, ב( גבי ברכת כהנים שבכל יום היו הכהנים אומרים במקדש את השם ככתבו ואמאי לא תנ

ן אומר דשם המפורש שהיה מזכיר כהונ"ל מכאן ראיה לדברי רב האי שהיה כורעים ומשתחוים מפני כבוד ה' כמו הכא, 

דלא המוזכר בפ"ד דקדושין )עא, א(, ו גדול ביום הכפורים אינו שם בן ד' אותיות ככתבו אלא הוא שם בן מ"ב אותיות

 בן ד' כהרא"ש שהשיג עליו ואמר כיון דילפינן הזכרת השם בגזרה שוה מעגלה ערופה אין לשנות אלא כמו שנכתב בפסוק שם

 ין כן:יו עושהזכירו ואינו מוכרח ואפשר לומר שהיה מזכיר שם בן ד' אותיות עם שם מ"ב ומפני כבוד שם מ"ב האותיות כן יש ל

 

 שפת אמת על יומא דף סו/א  .4

 המנהג הוא לכרוע פעם א' בסוף הפסוק לפני ה' תטהרושם והכהנים והעם כו' כשהיו שומעים את השם המפורש יוצא כו' 

, ואפשר שהוידוי הי' בלחש רק הפסוק אמר בקול שהיו שומעין [1],עים רק בזה השםומשמע דגם בבהמ"ק לא היו כור

]כן י"ל לגי' הגמ' שלפנינו לעיל )ל"ט ע"ב( וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו, אבל לגי' הגמ' לעיל )כ' ע"ב( וכבר אמר אנא 

בפיו אפשר דזה הי' רק בהזכרת הפסוק ולפמ"ש בספרי קודש שהי' השם יוצא מעצמו [ 2]השם ונשמע כו' אי אפ"ל כן[. 
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ובזה הי' מיושב מ"ש הב"י באו"ח )סי' תרכ"א( בשם הר"ד אבודרהם למה לא נזכר בסדר העבודה והכהנים , ]שבתורה

 :אכן יל"ד מ"ט הכ"ג עצמו לא הי' כורע[ והעם גבי אמירת הכ"ג לה' חטאת ע"ש

 

 ה שערים מצויינים בהלכ .5

  
     

 נוראיםימים -ספר מקראי קודש .6

 
 

 הגרי"ז על מסכת יומא דף סו ע/א  .7

והנה יל"ע אם הא דהיו אומרים בשכמל"ו אם  במתני' כשהיו שומעין שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול היו כורעין וכו' ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד,

"אמן" בגמר הברכה, או דזה היה תיכף בהתחלת  היה זה בגמר השם כדילפינן מקרא כי שם ה' אקרא הבו גודל לא' כמו שאומרים

]אף דלא , והנה מהא דמסיימין ואף הוא היה מתכוין לגמור את השם כנגד המברכים ואומר להם תטהרו וכן הוא ברמב"ם, ה'

, ומשו"ה היה מתכוין לסיים בב"א כנגד המברכים, מוכח דבתחילת אמירת השם היו תיכף אומרים בשכמל"ו ידעינן המקור לזה[
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ו עונין בשכמל"ו דזה הפסק יותר גדול מעניית והנה בסוטה )דף מ' ע"ב( אמרינן דבמדינה היה מברכין ג' ברכות, ובמקדש ברכה אחת מפני שאין עונין אמן במקדש ע"ש, והקשו התוס' והלא הי
ה חשיב ברכה אחת ע"ש, ולפי הנ"ל דאומרין ברוך שם כבוד בתחילת הזכרת השם, א"כ אמן וא"כ להוי ג' ברכות, ותירצו משום דזה היה בהזכרת השם באמצע הברכה ולא בסוף הברכה, משו"

מלכותו אחרי גמר השם, ומשו"ה שפיר  הקושיא מעיקרא ליתא דלא הוי כלל הפסק כיון דהיו אומרים בב"א בשעה שאומרים הכהנים, וע"כ משמע מדברי התוס' דהיו אומרים ברוך שם כבוד

ובזה יובן מאי דכתיב וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו ]שמות ל"ד ח'[, וברש"י כשראה משה שכינה עוברת ושמע קול הקריאה מיד  מן ועוד יותר גדול, וצ"ע:הקשו דיש כאן הפסק כמו א
וזה צריך בתחילת ן כבוד ה' לומר ברוך שם כבוד[, וישתחו ע"ש, והיינו כיון דהתם לעיל כתיב ויקרא בשם ה' וכו', וא"כ הדין דצריך להיות כורעין ומשתחוין, ]כמו שהיה במקדש שזה די

, ]ע"ע חי' מרן רי"ז הלוי על התורה פרשת כי תשא )עמ' מח( הזכרת השם ולא בסופו ומשו"ה כששמע קול הקריאה מיד וישתחו תיכף ומשו"ה "וימהר", כי החיוב חל בתחילה מיד

 ובקונטרס מחידושי מרן על מסכת יומא עמוד מב, )בד"ה בסוטה([:

 

 תוספות סוטה דף מ/ב  .8
לט.( וזה  פי )שם דףתימה והלא היו עונין ברוך שכמל"ו כשהיו שומעים שם הקדוש כדתנן בפרק אמר להן הממונה )יומא דף לה:( ובפרק טרף בקל -וכל כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש 

ין על ת השם מפי כהן גדול בשעת הגרלה היו נופלועוד שהיו נופלין על פניהם שהרי כשהיו שומעין א היה הפסק גדול מעניית אמן

אלו ועד והיו נופלין על פניהם והרחוקים היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם הקרובים  פניהם כדאיתא בירושלמי

 אבל ונראה דהתם ה"פ הקרובים היו נופלים וכ"ש שהיו אומרים בשכמל"וואלו לא היו זזין משם עד שהיה מתעלם מהן 

ענייתן מפסיקין ב והיה שם הקדוש מתעלם ומשכח מן השומעים קודם שהיו זזין משם מ"מ קרא חזינן שהיו ים לא היו נופלין אלא בלא נפילה היו אומריםהרחוק

 רכה אחת:ק לפסוק חשוב להו כמו בושמא היו עונין בשכמל"ו לאלתר כשהיו שומעין שם הנכבד והנורא ולא היו ממתינין עד סוף הפסוק ולפי שלא היו מפסיקין בין פסובשכמל"ו 

 

 ר"ץ חיותהמ .9

 
 
 

 גריד"ס-קונטרס עבודת יו"כ .10

 
 

 רשב"ם על ויקרא פרק טז פסוק כא  .11

 ששולחין אותו עתכל באיש הבקי בדרכים ובמדבריות ורגיל  -)כא( ביד איש עתי 
 

 חזקוני על ויקרא פרק טז פסוק כא  .12

ררין לכך היו בו שהרי הנושא את השעיר אינו עובר שנתו תוך אותה שנהשהגיע זמנו למות  עתי נמצא במדרש -ביד איש עתי  

 .איש שהגיע זמנו למות תוך אותה שנה וחכמת המזלות היתה קלה בעיניהם
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 ספר איזהו מקומן .13

 
 

 ספר איזהו מקומן .14

 
 

 שערים מצויינים בהלכה  .15

 
 

 מקומןספר איזהו  .16

 
 

 כדי להיות בארץ גזירה עוד עיין ברש"ש ]דף סז[ שצריך להיות מחוץ לתחום 
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  ]ו[ סימן כד -קדשים  -ספר מקדש דוד  .17

דהא  כיון דהשילוח אינו מעכב כפרה והנה יש לחקור בשילוח של שעיר המשתלח אי כשר בלילה היינו למוצאי יוה"כ

הוי נו מעכב וע לאחר הוידוי אם מת א"צ להביא אחר דשילוח איולר"ש עד שעת הוידוי אבל לכ" לר"י עד מתי זקוק ליעמד חי עד שעת מתן דמים של חברו

"ם ז"ל מ"ש הרמבל יוה"כ כשר בלילה וככשירי מצוה דאין מעכבין וא"כ כשר אפילו בלילה כמו הקטרת אימורים מקרבנות של יוה"כ שכשרים בלילה למוצאי יוה"כ וכן שריפת פר ושעיר ש
ין להם עד אין ממתינובשלמא איברים ופדרים ושריפת פרים דשורפין ביוה"כ ובשבת יך שילוחו דוחה שבת דאמרינן עתי אפילו בשבת )ס"ו ע"ב( )הל' מעשה"ק פ"ז הל"ה( אך לפ"ז יש לעיין א

דתן עיקר עבובנה שבת להדחות כדאמרינן בגמרא אך זה דחביבה מצוה בשעתה דוחה שבת אמרינן במנחות פ' ר"י )ע"ב ע"ב( דהוא דוקא אם כבר נית שתחשך הוא משום חביבה מצוה בשעתה

קרא דכל מדמאי איסור שבת יש בו בלא שילוחו וא"כ הא דבעינן למילף במנחות דקצירת העומר דוחה שבת מאיברים ופדרים ]דילפינן  וא"כ בשעיר המשתלח דלא ניתנה שבת להדחות
תנה שבת ניתנה שבת להדחות לילף משעיר המשתלח דדוחה שבת אף שאפשר בלילה ואף שלא נימושבותיכם דדוחין את השבת[ דחביבה מצוה בשעתה דוחה שבת ודחינן דשאני התם דכבר 

כדאמרינן  משום אימורי חטאת דאינו רשאי להקריבן עד שיגיע השעיר למדבר ונראה דמש"ה השילוח דוחה שבת להדחות

בעבודה אחרת עד שהגיע  רש"י ז"ל שאינו רשאי להתחילביומא )ס"ח ע"ב( א"ל לכ"ג הגיע השעיר למדבר כו' וכתב 

וחלב החטאת דוחה  השעיר למדבר שנאמר ושילח את השעיר במדבר ואח"כ ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה עכ"ל

ובזה הוי מתיישב שפיר מה  א"כ הוי כמו מכשירין של אימורי חטאת שבת משום דחביבה מצוה בשעתה כשאר אברים ופדרים

תו לצוק אמת דחייקשינן בגמרא למאי הלכתא ואמרינן שאם חלה מרכיבהו על כתפו וקשה דדחיה לצוק הוא נטילת נשמה והוי איסור שבת ולפ"ז בשמקשים העולם בההיא דעתי אפילו בשבת ומ

 וח למדברמזבחה ורק שיליקטיר הלא היה דוחה שבת דאפשר בלילה וזה דשילוחו דוחה שבת הוא רק משום דמעכב שאר עבודות ומשום דכתיב ושילח השעיר המדברה ואח"כ חלב החטאת 
יה להם ן גדול השם אמר ר"י והלא סימ מעכב שאר עבודות ולא דחייתו לצוק כדאמרינן במתני' שם א"ל לכ"ג הגיע שעיר למדבר כו' וא"צ רק להמתין עד שיגיע השעיר למדבר וכדאמרינן

דבר לראש המ שם נתקיים ושילח את השעיר במדבר עכ"ל ומוכח דא"צ להמתין רק עד שיגיע השעירמירושלם עד בית חידודו ג' מילין ופי' רש"י ז"ל עד בית חידודו הוא ראש המדבר ו

ר מעכב לשאדלמדבר דוחה שבת משום ]וכדאמרינן שם בנמרא קמ"ל דקסבר ר"י כיון שהגיע שעיר למדבר נעשה מצותו[ א"כ הדחייה לצוק מצד עצמו לא היה דוחה שבת כלל ורק השילוח 
ם חביבה דוחה משו יתומקשינן מאי איסור שבת יש בשילוחו ואמרינן דאם חלה מרכיבו על כתפו אך השתא כיון דשילוחו דוחה שבת משום דמעכב שאר עבודות א"כ גם דחיעבודות וא"כ שפיר 

 לחלל שבת: מצוה בשעתה כיון דכבר ניתנה שבת להדחות אצל שילוח ואף בלא חלה חשוב ג"כ ניתנה שבת להדחות כיון דאם היה חלה היה מותר

 

 על יומא דף סו/ב  מאירי .18

ש כל שי אבלכל פסידא שבממון אין מחללין עליה את השבת אפי' היתה פסידא ידועה כגון להציל כשבה מפי ארי בהריגת הארי 

י עזר אלא שהמסתכן עצמו יכול להשתדל בהצלתו בל בה סכנת נפשות מחללין אפי' בדבר הנראה שלא יהו אחרים צריכים לכך

אי לתם אינה כדוהשיבם לא שאלתוני אלא על הרועה כלומר שזו ששאוזהו ששאלו לר"א מהו להציל כבשה מפי ארי ר"ל בשבת ובהריגת הארי  אחרים

מ אותה ברור וי" לשאול שהיתרהלשאול שהאסור פשוט ומבורר אלא שמא על הרועה שאלתם וכששאלוהו על הרועה אמר להם לא שאלתוני אלא על הכבשה כלומר שעל הרועה אינה כדאי 

 בענין אחר כמו שכתבנו בפירושנו אלא שאין צורך בה לענין פסק:

 

 שפת אמת על יומא דף סו/ב  .19

' י זה יהיאין לו להשגיח על הספק שמא ע" כלומר משום דיש לפניו הצלת נפש הרועהשם בגמ' מהו להציל הרועה מן הארי כו' 

סי' חו"מ )פניו, ]כמ"ש הגמ"י )בה' רוצח( בשם הירושלמי שהביא הב"י בדאין לו לחוש לזה ולעת עתה הצלת נפש ל הוא בסכנה

 תכ"ו( או כמ"ש הסמ"ע שם דלא קיי"ל הכי ע"ש[, ועוד דהא יהיו שנים נגד הארי וקרוב הדבר שיתגברו כנגדו:

 

 על יומא דף סו/ב  מאירי .20

תיפו כוזהו ששאלוהו חלה השעיר מהו להרכיבו על  וכן מדרכי המוסר לתלמיד שלא להטריח את הרב שלא לצורך בדברים שאינם מצויים

ואתם  שלום אנייד אחר אמר להם אהא בוהשיבם יכול להרכיב אני ואתם כלומר דבר רחוק הוא זה אדרבא השעיר בריא וחזק עד שיכול להרכיב אני ואתם וכן כששאלוהו חלה מהו לשלחו ב

וכן אין  :לא מת מהו לירד אחריו ולהמיתו אמר להם כן יאבדו כל אויביך וכו' כלומר שאי אפשר שלא ימות בדחיפתוכלומר שלא תחושו על חליו של משלח וכן כששאלוהו דחפוהו ו

 גדולים מהם אלא שיהו שואלין לבני אדם אחרים להדיוטות ולעמי הארץ להתראות בשאלותיהם לפני הרבנים הגדולים

אחיו  רגו איש אתחר שכולם היו שוים במעשה העגל מפני מה לא היתה מיתתם שוה כלומר שמצינו מהם בסייף כדכתיב הדרך צחות אמרו על אשה חכמה ששאלה לר' אליעזר מא ודים בכך

אין חכמה של  ליה ואמרען לבדקן כסוטות וכעס ומהם במיתה בידי שמים כדכתי' ויגוף ד' את העם ומהם בהדרוקן כדכתי' ויזר על פני המים וישק את בני ישראל ודרשו בו ע"ז מ"ד א' ונתכוו

מיהא  ותשובת השאלה כלומר ומה לה להטריחינו בשאלות אלו תתעסק בפלכה ובעסתה ודיה אשה אלא לפלך שנאמר וכל אשה חכמת לב בידיה טוו

 מתבארת בסמוך:

 

 ה שערים מצויינים בהלכ .21
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 ר"ץ חיותהמ .22

 
 

 ספר בניהו בן יהוידע על יומא דף סו/ב  .23

ראה ונך. י"ל למה דחה אותה בדברים אלו ומה שייכות יש לשאלתה בדבר זה של פלך. שם אמר לה אין חכמה לאשה אלא בפל

דהיא  לי בס"ד כי אותה אשה אף על פי שהיתה חכמה טעתה בשאלה זו טעות גדולה כי עשתה יסוד בטעות ובנתה עליו שאלתה

עדים שיש ב דאין מעשה העגל שויןובאמת יסוד זה כוזב . ולכך שאלה למה אין מיתתם שוה הניחה במונח שמעשה העגל שוין

ונשק  והתראה ויש עדים בלא התראה ויש לא עדים ולא התראה וגם בגוף המעשה יש שינויים אחרים יש זבח וקיטר ויש גפף

לי ון בחבבלבד ויש שמח בלבו בלבד וכדאמר בגמרא. והנה ידוע שהחטא נדמה לחוט כמו שנאמר ]ישעיה ה' י"ח[ הוי מושכי הע

נמשל  ל דע כי החטא נמשל לחבל של שני חוטין והעוןהעגלה חטאה, וכתב הרב חסד לאברהם ז"ל נהר ל"ח וז" השוא וכעבות

ינו בסוד ראשי תיבות בושה חרפה כלימה וכו' ע"ש. ועוד מצ לחבל של שמונה חוטין והפשע נמשל לחבל של עשרים חוטין

טוותה  והנה זאת האשה דחשבה כל מעשה העגל שוין נמצא .דאמרו יצר הרע דומה לחוט של בכיא עיין שםבסוכה דף נ"ב ע"א 

תם טוות אולשאי אפשר  ובאמת אינו כן אלא זה חוטו עב וזה בינוני וזה דק בדעתה כל החוטין של החוטאין והיצה"ר שלהם ביחד

 ן חכמהר לה אילכן אמורב המרחק בין זה לזה כדי שתבא לשאל למה אין מיתתם שוה,  ביחד לעשותם שווים דאיך ישוו בטויה

 יודעת שאין אבל בחוטין של עונות ופשעים אין לה חכמה לאשה אלא בפלך שעושין בו חוטי צמר או פשתן שיודעת להשוות שם

     :ואינה מבחנת בין גס לדק והואיל וידע שהיא חכמה השיב לה ברמזלעשות להם שיעור בדעתה 

 

 שערים מצויינים בהלכה  .24
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 גליוני מנחת חן .25
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