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הסכמותֵוברכות

ֵ

ֵ

בס"דֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵי"דֵמנחםֵאבֵתשע"ז ֵ
ֵ
ֵ

הסכמהֵוברכה

ֵ

ֵ
ֵ
למעכ"תֵהרבֵהגאוןֵרביֵאליהוֵיפרחֵשליט"אֵמהישובֵקדומיםֵ ֵ
שמחתיֵלשמועֵשאתהֵעומדֵֵלהוציאֵלאורֵעולםֵ ֵ
אתֵספרךֵ"מעניינאֵדיומא"ֵעלֵמס'ֵיומאֵהעוסקתֵבעיקרֵ ֵ
בעניניֵעבודתֵכה"גֵביוה"כֵומעלתֵועניניֵהיוםֵהקדושֵ ֵ
ויעןֵכיֵידעתיֵכיֵנכתבֵאחרֵיגיעהֵעצומהֵבתורהֵ ֵ
במסירותֵנפשֵבכלֵהמצביםֵ,בחריפותֵ,ובקיאותֵכידֵ ֵ
ה'ֵהטובהֵעליוֵ,איןֵספקֵכיֵהמעייניםֵיתענגוֵ ֵ
עלֵדבריוֵהאמוריםֵבהשכלֵובטובֵטעםֵותרבהֵהדעתֵֵ ֵ.
יברךֵאותךֵהשי"תֵלהפיץֵמעיניֵחכמתךֵחוצהֵולחברֵ ֵ
עודֵספריםֵאחריםֵמתןךֵהרחבתֵהדעתֵ .
וע"זֵבאעה"חֵלמעןֵעמלו ֵ
תורהֵבטהרה ֵ
מרדכיֵבונםֵזילברברג ֵ
בעמודֵזהֵמובאֵ ִש ְעּתּוקֵדבריֵהרה"גֵהרבֵמרדכיֵבונםֵזילברברגֵשליט"אֵמהעמודֵהקודםֵ .

ֵ

ֵבס"דֵ ֵ

מוצאיֵשבתֵ קודשֵלסדרֵ"אתֵכלֵמצוותֵה'ֵועשיתםֵאותם"ֵהתשע"ז ֵ
ֵ

שמחהֵגדולהֵשמחֵלביֵ,בראותיֵאתֵהספרֵהנפלאֵוהמופלאֵ"מעניינאֵדיומא"ֵעלֵמסכתֵ
יומאֵ,פריֵקודשֵהילוליֵמחשבהֵטובהֵלקרבֵאלֵלבֵאתֵעניניֵהמסכתֵופרטיֵהדיניםֵהרביםֵ
והמסועפיםֵשבהֵ,גםֵלאותםֵאשרֵאינםֵמחובשיֵספסליֵדביֵמדרשאֵבכלֵיומאֵ,מחשבהֵ
נכונהֵאשרֵצירפהֵלמעשהֵמושלםֵמאיןֵכמוהוֵ,ידידינוֵהדגולֵוהיקרֵ,אישֵאשכולותֵנאצלֵ,
רביֵאליהוֵיפרחֵשליט"אֵ.אשרֵבכלֵכשרונותיוֵהברוכיםֵ,לבוֵהחםֵוהיוקדֵיקודֵאשֵתמידֵ
אהבת ֵתורתינו ֵהקדושהֵ ,ומרצו ֵכמעין ֵהמתגבר ֵלכל ֵדבר ֵמצוהֵ ,הפליא ֵמאד ֵלעשותֵ
במלאכת ֵהקודשֵ ,הן ֵבדיני ֵהמסכת ֵעצמה ֵבפרטי ֵדיני ֵעבודת ֵהקודש ֵוהמקדש ֵביוםֵ
הכפוריםֵ,אשרֵביארֵוליבןֵדברֵדבורֵעלֵאופניוֵקטןֵכגדולֵעדֵהיותםֵמאיריםֵומחווריםֵ
ושמחיםֵכנתינתםֵ,והןֵבכלֵהדבריםֵהמסתעפיםֵ,כעניניֵהקרבנותֵהשוניםֵוהקרבתםֵבכלֵ
ימותֵהשנהֵ,דיניֵטומאהֵוטהרהֵ,ועודֵועודֵמשללֵהעניניםֵהרביםֵהמוזכריםֵבקצרהֵאוֵ
בארוכה ֵבמסכתֵיומאֵֵ,שבהםֵריבהֵידידנוֵהמחברֵשליטאֵ"נופך"ֵספירֵויהלוםֵבהירותֵ
הדבריםֵ,וכל ֵהרואהֵאומרֵברקאיֵכיֵהאירֵפניֵהמסכתֵכולהֵבאורֵיקרותֵ,ונגוהותֵאורֵ
שבעתֵהימיםֵזיוֵהתורה ֵיאירוֵעדֵאיןֵקץֵעתֵקיבץֵופירשֵכלֵפרטיהֵודקדוקיהֵ,ומתקֵ
נועםֵהדבריםֵיהיוֵכדבשֵלפיֵכלֵהמעייןֵבהםֵאפילוֵמקופיאֵ,ואשריוֵואשריֵחלקוֵכיֵזכהֵ
לכךֵ .
אצרףֵברכהֵבאהבהֵוהערכהֵרבהֵ,שיהאֵזהֵפריֵביכוריםֵתחילתֵעבודתֵהקודשֵאשרֵבכתףֵ
ישאוֵ להמשיךֵכהנהֵוכהנהֵביתרֵשאתֵועוזֵלגלותֵצפוניֵשפוניֵטמוניֵשמחתֵכלֵלבבֵשירתֵ
בתֵהשמיםֵתירהֵתמימהֵמ שיבתֵנפשֵ,ויזכהֵידידנוֵהמחברֵשליט"אֵלהחםֵלבבותֵרביםֵ
באישוֵולהאהיבֵתורה ֵ
ועמלהֵבכלֵאתרֵואתרֵ,אכי״רֵ .
בכלֵחותמיֵברכות ֵ
ידידוֵמוקירוֵומכבדו ֵ
אי"ש ֵ
מובאֵש ְעּתּוקֵדבריֵהרה"גֵהרבֵאברהםֵישעיהוֵשפיראֵֵשליט"אֵמהעמודֵהקודם.
ִ
בעמודֵזהֵ

מכתב ידידות
ימי בין המצרים תשע״ז ,ייהפכו לששון ושמחה.
לידיד נפשי הרב רבי אליהו שמעון יפרח שיחי' לאוי"ט וארוכים.
יודעי ומכירי אתה שאין אני רב ומורה בישראל לעמוד בשער כשר המסכים,
אבל דבר זה לא ימנעני מלכתוב לך בקיצור נמרץ את רחשי ליבי על ספרך הגדול
"מעניינא דיומא".
הספר לדעתי מדבר בעד עצמו .כל מי שניסה בעצמו לסכם סוגיות יודע עד
כמה קשה היא מלאכה זו .וספרך מעיד על עצמו כמה עמלת בו ,הן בלימוד הסוגיות
ביסודיות מירבית ,והן בסיכום יסודי שמקיף כמעט כל פרט ,הן בהחלטות מושכלות
לאלו נושאים לא להיכנס ,והן בניסוח מעולה ששומר על דייקנות מחד ועל בהירות
מאידך .היצירה הסופית במכלולה פשוט מפעימה.
בבסיסו של ספר שכזה מונחים אלפי שעות עמל ויגיעה .בסיס כזה מהווה
יסוד איתן לבנין המופלא הזה שיביא תועלת מרובה לכל לומדי מסכת יומא ,ויסוד
לסייעתא דשמיא דיהא זה מילתא דמתקבל.
יודע אני בך שצנוע אתה ,לכן לא ארחיב בדברים עליך עצמך .אך מי שמכיר
אותך ויודע את הקורות אותך בשנים האחרונות ,לא יוכל שלא להתפעם ולקרוא עליך
"תורה שלמדתי באף היא עמדה לי" ,ו״לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי",
וכמעט מתפרץ גם הפסוק "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך" .עמל תורה שכזה
מתוך דחק של יסורים ,ומתוך רצון עז וטהור להביא דבר ה' בבהירות ,להאכיל
ולהשקות את רעבי וצמאי דבר ה' בדור אחרון ,בודאי יתרמו לכך שהספר יהווה
מרכיב חיוני בספרייה של כל לומד יומא בעתיד.
אומר את האמת ,גם המכתב הזה היה ראוי שייכתב על ידי גדולים וטובים
ממני ,ולכן באמת אני לא מרשה לעצמי להשתפך בו בהתפעלות כמו שליבי מבקש,
אך היות שידעתי שזכיתי להיות מהמעטים שמכירים את האיש ואת עבודתו ,לכן
הייתי כמוכרח.
אמנם אם לגבי הבעת דעה קטונתי ,אבל לגבי ברכה כבר העד העידו בנו
רבותינו שגם ברכת הדיוט מקום לה .על כן שא נא את ברכתי שתזכה עם נוות ביתך
אשר מצאת לך לעזר אמיתי ,לשנים ארוכות וטובות בבריאות וכח ,שתלך מחיל אל
חיל ,לכתוב ולהכין לדפוס על מסכתות נוספות ,ותזכה אך ורק לטוב וחסד כל הימים.
בברכת אהבה רבה
יעקב שכטר

עלֵהספר ֵ

עלֵהספר

ֵ
בחודשֵטבתֵה'תשע"דֵפנהֵאלייֵהרבֵהראלֵשפיראֵֵ-מייסדֵומנהלֵאתרֵ'פורטלֵהדףֵ
היומי'ֵ-ֵ1וביקשֵשאכתובֵבשפתֵימינוֵתמציתֵמענייניֵ'הדףֵהיומי'ֵ-ֵ2עלֵפיֵפירושֵ
רש"יֵבלבדֵֵ -כדיֵלהפיצהֵמדיֵיוםֵביומוֵבאמצעותֵמסרוניםֵודוא"לֵלכלֵהחפץֵ
בכךֵ,ובעיקרֵלמיֵשאינוֵלומדֵאתֵהדףֵהיומיֵכסדרוֵאךֵרוצהֵלהכירֵלפחותֵאתֵ
עיקריֵהדבריםֵ .
אודה ֵשקיבלתיֵאתֵההצעהֵבלאֵהיסוסֵ.הרגשתיֵשניתנהֵליֵזכותֵמיוחדתֵלהיותֵ
חלקֵמהפצתֵלימודֵהגמראֵ.עלֵכןֵניגשתיֵמידֵלמלאכתֵהקדשֵוהתחלתיֵלכתובֵ
עלֵמסכתֵיומאֵ,שנלמדהֵבאותםֵהימיםֵ .
אֵעםֵנֹ פֶ ְך-אֶ ְסּתר"ֵ ְמ ַאגדֵאתֵשכתבתיֵאזֵעםֵהוספותֵוהרחבותֵ
הספרֵ"מֵ ִענְ ָינָאֵ ְדיוֹמָ ִ
בנושאיםֵהמובאיםֵבמסכתֵיומאֵ,כמוֵ :סדרֵהעבודהֵבמקדשֵ,סדרֵעבודתֵהכהןֵ
הגדולֵביוםֵהכיפוריםֵ,ענייניֵהקרבנותֵ,מבנהֵהמקדשֵוחלקיוֵֵ,טבלאותֵואיוריםֵ
מקורייםֵ ,ענייני ֵטומאה ֵוטהרהֵ ,ענייני ֵמעילהֵ ,תמורהֵ ,מעשר ֵוכד'ֵ ,סימוכיןֵ
ומקורותֵמהש"סֵ ,מהראשוניםֵומהאחרוניםֵ,ניקודֵמיליםֵמיוחדותֵועודֵ.כמוֵכןֵ
ימצאֵהלומדֵהסברֵוהרחבהֵנוספיםֵכפיֵשמצאתיֵלנכוןֵלפרשֵולהוסיףֵבע"הֵֵ-כלֵ
זאתֵמתוךֵשמירהֵעלֵכתיבהֵברוחֵישראל-סבאֵובשפתֵימינוֵ ֵ.
ֵ
תודהֵמיוחדתֵ יאתהֵלהרה"גֵהרבֵיעקבֵשכטרֵשליט"אֵ,ידידֵנפשיֵֵ,אשרֵבלבֵאוהדֵ
ואוהבֵהיהֵליֵלאוזןֵקשבתֵ,חיזקניֵ,יעצניֵועודדניֵמאודֵמאודֵבטובֵטעםֵודעתֵ
ֵֵ
להוציאֵלאורֵאתֵהספרֵ.

נֹ פֶ ְך–אֶ ְסּתר
ֵ

לסמארטפוןֵ ֵ.
ֵ 2את ֵרעיון ֵ"הדף ֵהיומי" ֵהגה ֵהרב ֵמאירֵ
שפירא ֵמלובלין ֵ(ה'תרמ"ז-ה'תרצ"דֵ,
ֵ ,)1933-1887ראש ֵישיבת ֵ"חכמי ֵלובלין"ֵ
שבפוליןֵ,לאחרֵשנועץֵבגדוליֵהדורֵדאזֵ,
החפץ ֵחיים ֵוהרבי ֵמגור ֵ(האמרי ֵאמת)ֵ,
והם ֵהביעו ֵאת ֵתמיכתם ֵונתנו ֵאתֵ
ברכתםֵ .ההכרזה ֵהייתה ֵביום ֵט' ֵבאלולֵ
ה'תרפ"גֵ(ֵ21באוגוסטֵ.)1923

'ֵֵ 1פורטל ֵהדף ֵהיומי' ֵהוקם ֵעל ֵידי ֵהרבֵ
הראל ֵשפירא ֵבג' ֵבאלול ֵה'תשס"ט ֵ(ֵ23
באוגוסטֵֵ.)2009באתרֵישֵאלפיֵנושאיםֵ
וכליֵלימודֵ,כמוֵ:מילוניםֵ,ביוגרפיהֵשלֵ
חכמיםֵ,מושגיםֵומונחיםֵ,מפותֵ ,מידותֵ
ושיעוריםֵ ,צורת ֵוטקסט ֵהדףֵ ,טקסטֵ
גמרא ֵמנוקדֵ ,טקסט ֵוביאור ֵבאנגליתֵ,
חיפוש ֵבש"סֵ ,נוסחאות ֵוגרסאותֵ,
תמונות ֵלהמחשהֵ ,טבלאות ֵמעקבֵ,
תזכורתֵיומיתֵועודֵ.קייםֵגםֵבאפליקציהֵ

א

מבנהֵהספרֵואופןֵהלימודֵבו
על
עלֵמבנהֵהספרֵואופןֵהלימודֵבו ֵ
ָאֵדיוֹמָ אֵ ִעםֵנֹ פֶ ְך-אֶ ְסּתר"ֵמביאֵבשפהֵפשוטהֵוקצרהֵ3אתֵפשטֵהגמראֵ
הספרֵ"מֵ ִענְ ָינ ְ
יחדֵעםֵפירושֵ,ביאורֵועיוןֵבעיקריֵהנושאיםֵשבמסכתֵיומאֵמהתלמודֵהבבליֵֵ-
דףֵאחרֵדףֵלפיֵמבנהֵהמסכתֵֵ-ובליוויֵטבלאותֵואיוריםֵמקורייםֵ .
ֵ
תוכן ֵהענייניםֵהמובאֵבתחילתֵהספרֵיחדֵעםֵ'מפתחֵהנושאיםֵוהערכים'ֵהמובאֵ
בסוף ֵהספר ֵומסודר ֵבסדר ֵאלפביתי ֵֵ -נועדו ֵלנצל ֵאת ֵזמן ֵהלימוד ֵולייעל ֵאתֵ
הלמידהֵבספרֵ .
ֵ
לאחרֵהפרקֵהשמיניֵמובאתֵכלֵמשנה-יומאֵעלֵסדרהֵכשהיאֵמנוקדותֵֵ,מפוסקותֵ
ועםֵציוןֵמקומהֵשלֵכלֵמשנהֵבגמראֵ .4
ֵ
טבלאותֵובהןֵפירוטֵרחבֵשלֵסדרֵעבודותֵהכהןֵהגדולֵביוםֵהכיפוריםֵהובאוֵלאחרֵ
שבעת ֵהפרקים ֵהראשונים ֵהעוסקים ֵבהכנות ֵהכהן הגדול ֵליום ֵהכיפוריםֵ
ובעבודתוֵֵ,ולפניֵהפרקֵהשמיניֵהעוסקֵבדיניֵיוםֵהכיפוריםֵהנוהגיםֵגםֵבימינוֵ .
סדר ֵהעבודה ֵהמובאֵבטבלאותֵהואֵכמסקנתֵהגמראֵבשבעתֵהפרקיםֵ5וכןֵכדעתֵ
הרמב"םֵב'הלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים'ֵ .
ֵ
ָאֵדיו ָֹמאֵ ִעםֵנֹ פֶ ְך-אֶ ְסּתר"ֵמרמזתֵשישֵולאֵכלֵ
האותֵמ'ֵהגדולהֵבשםֵהספרֵ"מֵ ִענְ ָינ ְ
נושאי ֵהדף ֵמובאיםֵ ,אלא ֵעניינים ֵנבחרים ֵמתוכו ֵ– ֵלעתים ֵבהרחבה ֵולעתיםֵ
בצמצוםֵ,לעתיםֵהרבהֵולעתיםֵמעטֵ .
ֵֵ

נֹ פֶ ְך–אֶ ְסּתר
ֵ

עלֵידינוֵלמטרהֵזו"ֵ,וכןֵכתובֵשם"ֵ:כלֵ
הזכויות ֵשמורות ֵ(ֵ )cל ֵר' ֵפנחס ֵראובןֵ
שליט''א"ֵ .את ֵהמשנה ֵעיצבתי ֵכדיֵ
להתאימהֵלמבנהֵהספר.
ֵ5בדףֵלבֵעמודֵאֵדוגמאֵמיוחדתֵלמסקנתֵ
הגמרא.

ֵ 3כולל ֵהימנעות ֵכמעט ֵמוחלטת ֵמכתיבתֵ
ראשיֵתיבותֵ .
 ֵ4המשנהֵהועתקהֵבהיתרֵמהמאגרֵהתורניֵ
"תורת ֵאמת" ֵעל ֵסמך ֵמה ֵשנכתב ֵשםֵ:
"כלֵהספריםֵבמאגרֵזהֵמותריםֵלהעתקהֵ
והפצהֵבחינםֵללאֵחששֵגזלֵובאישורֵאוֵ
הסכמתֵבעליֵזכויותֵ,אוֵשהופקוֵבמיוחדֵ

ג

ֵ
ֵ

על מבנהֵהספרֵואופןֵהלימודֵבו

ֵ
כלֵאחדֵמעמודיֵהספרֵמחולקֵלשניֵרובדיֵלמידהֵ ֵ:
ברובדֵהעליון ֵשלֵכלֵעמודֵימצאֵהקוראֵבשפהֵפשוטהֵוקצרהֵמענייניֵהדףֵ.
רובדֵזהֵמחולקֵלפסקאותֵקצרותֵשבהןֵמופיעותֵהפניותֵלרובדֵהתחתוןֵ ֵ.
הרובדֵהתחתוןֵשלֵכלֵעמוד"ֵ,נֹ פֶ ְך-אֶ ְסּתר"ֵשמוֵ,מרחיבֵומפתחֵאתֵהנושאֵהנדוןֵ
באופןֵעיוניֵ,וכןֵהבאתיֵבוֵגםֵכמהֵחידושיםֵכפיֵשעזרניֵה'ֵלחדשםֵ ֵ.
ֵ
ניתןֵללמודֵרקֵאתֵהרובדֵהעליוןֵשלֵהעמודֵולדלגֵעלֵההפניותֵל"נֹ פֶ ְך-אֶ ְסּתר"ֵֵ,עלֵ
כולןֵאוֵעלֵמקצתןֵ,ועדייןֵלדעתֵולהביןֵאתֵהנושאֵהנדוןֵבפסקהֵ.כךֵיכולֵגםֵ
לומדֶ ֵ ,ש ִעּתו ָֹתיו ֵאינן ֵבידוֵ ,ללמוד ֵנושאים ֵבשלמותםֵ .הֶ ָחפץ ֵלהרחיב ֵולהעמיקֵ
יוסיףֵללימודוֵאתֵ"נֹ פֶ ְך-אֶ ְסּתר"ֵ.כמובןֵ,ישֵיתרוןֵבלימודֵרציףֵשלֵהספרֵמתחילהֵ
ועדֵסוףֵ,אךֵניתןֵללמודֵבוֵגםֵעלֵידיֵפתיחתוֵבמקוםֵאקראיֵאוֵבבחירתֵנושאֵ
מתוךֵ'תוכןֵהעניינים'ֵאוֵמ'מפתחֵהנושאיםֵוהערכים'ֵ .
ֵ
בשניֵרובדיֵהספרֵניקדתיֵמיליםֵשאינןֵשגורותֵבפינוֵביום-יוםֵ,וכשראיתיֵנחיצותֵ
בדברֵהוספתיֵפירושיֵמיליםֵוהגדרותֵמילוניותֵ .
ֵ
ַ֣יתֵּתפִ ל ִָתִ֔יֵעוֹֹלתיהֶ ֶ֧םֵוְ זִ בְ חיהֶ ֶ֛םֵ
ַ֣רֵק ְד ִשִׁ֗יֵוְ ִשמַ ְח ִּתיםֵ֙בְ ב ְ
ונאמר ֵ:וַ הֲ בִ יאו ִֹתִ֞יםֵאֶ ל־הַ ָ
ית־ּתפִ ָלָּ֥הֵי ִָקר֖אֵלְ ָכל־הָ עַ ִַֽמיםֵ(ישעיהוֵפרקֵנו)ֵ .
יתִ֔יֵב ְ
ל־מזְ בְ ִחִ֑יֵכִ ַ֣יֵב ִ
ֹןֵע ִ
לְ ָרצ֖ו ַֽ ַ
ֵ
ינּוֵ,ש ִּתבְ נֶהֵביתֵהַ ִמ ְק ָדשֵבִ ְמה ָרהֵ
ֶ
ֹןֵמלְ פָ נֶיָךֵה'ֵאֱ ֹלהינּוֵואֹלהיֵאֲ בוֹת
יֵרצו ִ
י ְִה ָ
זִמ ָרםֵ ,וְ הָ שבֵ
בְ יָמינּוֵ ,וְ הָ שב ֵכֹהֲ נִ ים ֵלַעֲ בוֹדָ ָתםֵּ ,ולְ וִ יִים ֵלְ דּו ָכנָםֵ ,לְ ִש ָירם ֵּולְ ְ
י ְִש ָראל ֵלִ נְ ויהֶ םֵ ,וְ תן ֵחֶ לְ קנּו ֵבְ תֵֹו ָר ָתְךֵ ,לַעֲ שוֹת ֵחֻ קי ְֵרצונְָךֵּ ,ולְ עָ בְ ָדְך ֵבְ לבָ בֵ
נִיםֵק ְדמוֹנִיוֹת.
ַ
ָשלםֵכִ ימיֵע ֹולָםֵּוכְ ָש

אליהוֵשמעוןֵיפרחֵ(אש"י) ֵ
כ"דֵבאיירֵהתשע"ז ֵ
קדומים ֵ

ד

ֵ
ֵ

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
לקבלתֵהספרֵבדואר ֵ
ולהערותֵניתןֵלפנות ֵ
למחברֵבדוא"לֵֵ:

ֵ yuma@eliyif.com
ֵ
ֵ
ֵ
תוכנותֵועדכוניםֵלספרֵ
יפורסמוֵבע"הֵובנ"דֵ
באתרֵ :

ֵ eliyif.com
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