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ֵ
ֵ

ֵהסכמהֵוברכה

ֵ
ֵ

ֵלמעכ"תֵהרבֵהגאוןֵרביֵאליהוֵיפרחֵשליט"אֵמהישובֵקדומיםֵ

ֵלהוציאֵלאורֵעולםֵֵֵשמחתיֵלשמועֵשאתהֵעומד

ֵדיומא"ֵעלֵמס'ֵיומאֵהעוסקתֵבעיקרֵֵמעניינאאתֵספרךֵ"

ֵבעניניֵעבודתֵכה"גֵביוה"כֵומעלתֵועניניֵהיוםֵהקדושֵ

ֵויעןֵכיֵידעתיֵכיֵנכתבֵאחרֵיגיעהֵעצומהֵבתורהֵ

ֵהמצבים,ֵבחריפות,ֵובקיאותֵכידֵבכלֵֵבמסירותֵנפש

ֵה'ֵהטובהֵעליו,ֵאיןֵספקֵכיֵהמעייניםֵיתענגוֵ

ֵעלֵדבריוֵהאמוריםֵבהשכלֵובטובֵטעםֵותרבהֵהדעתֵ.ֵ

ֵאותךֵהשי"תֵלהפיץֵמעיניֵחכמתךֵחוצהֵולחברֵֵיברך

ֵעודֵספריםֵאחריםֵמתןךֵהרחבתֵהדעת.

ֵוע"זֵבאעה"חֵלמעןֵעמלו

ֵתורהֵבטהרה

ֵמרדכיֵבונםֵזילברברג

ֵמהעמודֵהקודם.ֵשליט"אֵהרה"גֵהרבֵמרדכיֵבונםֵזילברברגֵדבריִשְעּתּוקֵֵמובאֵדֵזהבעמו

ֵ



 



 

 
ֵֵבס"דֵ

ֵקודשֵלסדרֵ"אתֵכלֵמצוותֵה'ֵועשיתםֵאותם"ֵהתשע"זמוצאיֵשבתֵ
ֵ

"ֵעלֵמסכתֵמעניינאֵדיומאשמחהֵגדולהֵשמחֵלבי,ֵבראותיֵאתֵהספרֵהנפלאֵוהמופלאֵ"

פרי הדיניםֵהרביםֵֵיומאֵ, המסכתֵופרטֵי מחשבהֵטובהֵלקרבֵאלֵלבֵאתֵענינֵי קודשֵהילולֵי

לֵיומא,ֵמחשבהֵלאותםֵאשרֵאינםֵמחובשיֵספסליֵדביֵמדרשאֵבכֵוהמסועפיםֵשבה,ֵגם

אישֵאשכולותֵנאצל,ֵֵיןמאֵנכונהֵאשרֵצירפהֵלמעשהֵמושלם הדגולֵוהיקרֵ, ידידינֵו כמוהוֵ,

כשרונותיוֵהברוכים,ֵלבוֵהחםֵוהיוקדֵיקודֵאשֵתמידֵֵ.ֵאשרֵבכלרביֵאליהוֵיפרחֵשליט"א

ֵהמתגבר ֵכמעין ֵומרצו ֵהקדושה, ֵתורתינו ֵלעשותֵֵאהבת ֵמאד ֵהפליא ֵמצוה, ֵדבר לכל

ֵ ֵהקודש, ֵעבודתבמלאכת ֵדיני ֵבפרטי ֵעצמה ֵהמסכת ֵבדיני ֵביוםֵֵהן ֵוהמקדש הקודש

ומחווריםֵֵהכפורים,ֵאשרֵביארֵוליבןֵדברֵדבורֵעלֵאופניוֵקטןֵכגדולֵעדֵהיותםֵמאירים

ֵושמחיםֵכנתינתם,ֵוהןֵבכלֵהדבריםֵהמסתעפים,ֵכעניניֵהקרבנותֵהשוניםֵוהקרבתםֵבכל

ניםֵהרביםֵהמוזכריםֵבקצרהֵאוֵימותֵהשנה,ֵדיניֵטומאהֵוטהרה,ֵועודֵועודֵמשללֵהעני

במסכתֵיומא,ֵֵשבהםֵריבהֵידידנוֵהמחברֵשליטאֵ"נופך"ֵספירֵויהלוםֵבהירותֵֵבארוכה

הרואהֵאומרֵברקאיֵכיֵהאירֵפניֵהמסכתֵכולהֵבאורֵיקרות,ֵונגוהותֵאורֵֵהדברים,ֵוכל

יאירוֵעדֵאיןֵקץֵעתֵקיבץֵופירשֵכלֵפרטיהֵודקדוקיה,ֵומתקֵֵשבעתֵהימיםֵזיוֵהתורה

המעייןֵבהםֵאפילוֵמקופיא,ֵואשריוֵואשריֵחלקוֵכיֵזכהֵֵעםֵהדבריםֵיהיוֵכדבשֵלפיֵכלנו

ֵלכך.

ביכוריםֵתחילתֵעבודתֵהקודשֵאשרֵבכתףֵ שיהאֵזהֵפרֵי אצרףֵברכהֵבאהבהֵוהערכהֵרבהֵ,
שמחתֵכלֵלבבֵשירתֵֵישאו טמונֵי שפונֵי לגלותֵצפונֵי להמשיךֵכהנהֵוכהנהֵביתרֵשאתֵועוֵז

יםֵשיבתֵנפש,ֵויזכהֵידידנוֵהמחברֵשליט"אֵלהחםֵלבבותֵרבתירהֵתמימהֵמֵבתֵהשמים
ֵבאישוֵולהאהיבֵתורה

ֵועמלהֵבכלֵאתרֵואתר,ֵאכי״ר.
ֵבכלֵחותמיֵברכות

ֵידידוֵמוקירוֵומכבדו

ֵאי"ש

 מהעמודֵהקודם.ֵהרה"גֵהרבֵאברהםֵישעיהוֵשפיראֵֵשליט"אֵמובאִֵשְעּתּוקֵדבריֵבעמודֵזה



 

 מכתב ידידות
 

 ימי בין המצרים תשע״ז, ייהפכו לששון ושמחה.
 

 ט וארוכים."שיחי' לאוירבי אליהו שמעון יפרח הרב  יפשנלידיד 
ומורה בישראל לעמוד בשער כשר המסכים,  יודעי ומכירי אתה שאין אני רב

מנעני מלכתוב לך בקיצור נמרץ את רחשי ליבי על ספרך הגדול יזה לא  אבל דבר
 נא דיומא".יי"מענ

הספר לדעתי מדבר בעד עצמו. כל מי שניסה בעצמו לסכם סוגיות יודע עד 
היא מלאכה זו. וספרך מעיד על עצמו כמה עמלת בו, הן בלימוד הסוגיות  כמה קשה

מעט כל פרט, הן בהחלטות מושכלות והן בסיכום יסודי שמקיף כ ביסודיות מירבית,
בניסוח מעולה ששומר על דייקנות מחד ועל בהירות  לאלו נושאים לא להיכנס, והן

 מפעימה. מאידך. היצירה הסופית במכלולה פשוט

בבסיסו של ספר שכזה מונחים אלפי שעות עמל ויגיעה. בסיס כזה מהווה 
לומדי מסכת יומא, ויסוד  לבנין המופלא הזה שיביא תועלת מרובה לכל יסוד איתן

 דיהא זה מילתא דמתקבל. עתא דשמיאיילס

יודע אני בך שצנוע אתה, לכן לא ארחיב בדברים עליך עצמך. אך מי שמכיר 
ויודע את הקורות אותך בשנים האחרונות, לא יוכל שלא להתפעם ולקרוא עליך  אותך

", ייתי בענשלמדתי באף היא עמדה לי", ו״לולא תורתך שעשועי אז אבד "תורה
הפסוק "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך". עמל תורה שכזה  וכמעט מתפרץ גם

רצון עז וטהור להביא דבר ה' בבהירות, להאכיל  מתוך דחק של יסורים, ומתוך
אחרון, בודאי יתרמו לכך שהספר יהווה  ולהשקות את רעבי וצמאי דבר ה' בדור
 בעתיד.מרכיב חיוני בספרייה של כל לומד יומא 

אומר את האמת, גם המכתב הזה היה ראוי שייכתב על ידי גדולים וטובים 
באמת אני לא מרשה לעצמי להשתפך בו בהתפעלות כמו שליבי מבקש,  ממני, ולכן

שזכיתי להיות מהמעטים שמכירים את האיש ואת עבודתו, לכן  אך היות שידעתי
 הייתי כמוכרח.

לגבי ברכה כבר העד העידו בנו אמנם אם לגבי הבעת דעה קטונתי, אבל 
שגם ברכת הדיוט מקום לה. על כן שא נא את ברכתי שתזכה עם נוות ביתך  רבותינו

לעזר אמיתי, לשנים ארוכות וטובות בבריאות וכח, שתלך מחיל אל  אשר מצאת לך
 על מסכתות נוספות, ותזכה אך ורק לטוב וחסד כל הימים. חיל, לכתוב ולהכין לדפוס

 
 רבה בברכת אהבה

 עקב שכטרי
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ֵעלֵהספר

ֵ
מייסדֵומנהלֵאתרֵ'פורטלֵהדףֵֵ-טבתֵה'תשע"דֵפנהֵאלייֵהרבֵהראלֵשפיראֵֵבחודש

עלֵפיֵפירושֵֵ-2ֵוביקשֵשאכתובֵבשפתֵימינוֵתמציתֵמענייניֵ'הדףֵהיומי'ֵ-1ֵהיומי'

כדיֵלהפיצהֵמדיֵיוםֵביומוֵבאמצעותֵמסרוניםֵודוא"לֵלכלֵהחפץֵֵ-רש"יֵבלבדֵ

בכך,ֵובעיקרֵלמיֵשאינוֵלומדֵאתֵהדףֵהיומיֵכסדרוֵאךֵרוצהֵלהכירֵלפחותֵאתֵ

ֵעיקריֵהדברים.

יֵשניתנהֵליֵזכותֵמיוחדתֵלהיותֵשקיבלתיֵאתֵההצעהֵבלאֵהיסוס.ֵהרגשתֵאודה

חלקֵמהפצתֵלימודֵהגמרא.ֵעלֵכןֵניגשתיֵמידֵלמלאכתֵהקדשֵוהתחלתיֵלכתובֵ

ֵעלֵמסכתֵיומא,ֵשנלמדהֵבאותםֵהימים.

ר-ְדיֹוָמאִֵעםֵֹנֶפְךִעְנָיָנאֵמֵ "ֵהספר עםֵהוספותֵוהרחבותֵֵאתֵשכתבתיֵאזְֵמַאג ד"ֵֶאְסּת 

העבודהֵבמקדש,ֵסדרֵעבודתֵהכהןֵסדרֵֵ:בנושאיםֵהמובאיםֵבמסכתֵיומא,ֵכמו

,ֵענייניֵהקרבנות,ֵמבנהֵהמקדשֵוחלקיו,ֵֵטבלאותֵואיוריםֵביוםֵהכיפוריםֵהגדול

ֵמקוריי ֵמעילהם, ֵענייני ֵוטהרה, ֵטומאה ֵתמורהענייני ,ֵ ֵוכד', ֵמעשר סימוכיןֵ,

כןֵכמוֵמהראשוניםֵומהאחרונים,ֵניקודֵמיליםֵמיוחדותֵועוד.ֵֵ,מהש"סומקורותֵ

כלֵֵ-ימצאֵהלומדֵהסברֵוהרחבהֵנוספיםֵכפיֵשמצאתיֵלנכוןֵלפרשֵולהוסיףֵבע"הֵ

ֵֵבשפתֵימינו.וסבאֵ-ברוחֵישראלזאתֵמתוךֵשמירהֵעלֵכתיבהֵ

ֵ

יאתהֵלהרה"גֵהרבֵיעקבֵשכטרֵשליט"א,ֵידידֵנפשי,ֵֵאשרֵבלבֵאוהדֵֵתודהֵמיוחדת
ואוהבֵהיהֵליֵלאוזןֵקשבת,ֵחיזקני,ֵיעצניֵועודדניֵמאודֵמאודֵבטובֵטעםֵודעתֵ

ֵֵלהוציאֵלאורֵאתֵהספר.ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ
ֵהרב1ֵֵֵ ֵידי ֵעל ֵהוקם ֵהיומי' ֵהדף 'פורטל

(ֵ ֵה'תשס"ט ֵבאלול ֵבג' ֵשפירא 23ֵהראל
(.ֵבאתרֵישֵאלפיֵנושאים2009ֵבאוגוסטֵ

וכליֵלימוד,ֵכמו:ֵמילונים,ֵביוגרפיהֵשלֵ
ֵמידותֵ ֵמפות, ֵמושגיםֵומונחים, חכמים,
ֵטקסטֵ ֵהדף, ֵוטקסט ֵצורת ושיעורים,
ֵבאנגלית,ֵ ֵוביאור ֵטקסט ֵמנוקד, גמרא

ֵנוסח ֵבש"ס, ֵוגרסאות,ֵחיפוש אות
ֵמעקב,ֵ ֵטבלאות ֵלהמחשה, תמונות
קייםֵגםֵבאפליקציהֵ תזכורתֵיומיתֵועודֵ.

ֵלסמארטפון.ֵ
ֵמאיר2ֵֵֵ ֵהרב ֵהגה ֵהיומי" ֵ"הדף ֵרעיון את

ֵ)ה'תרמ"ז ֵמלובלין ה'תרצ"ד,ֵ-שפירא
ֵלובלין"1933-1887ֵ ֵראשֵישיבתֵ"חכמי ,)

שבפולין,ֵלאחרֵשנועץֵבגדוליֵהדורֵדאז,ֵ
ֵ)האמ ֵמגור ֵוהרבי ֵחיים ֵאמת(,ֵהחפץ רי

ֵאתֵ ֵונתנו ֵתמיכתם ֵאת ֵהביעו והם
ֵבאלולֵ ֵההכרזהֵהייתהֵביוםֵט' ברכתם.

 (.1923באוגוסט21ֵֵה'תרפ"גֵ)

 עלֵהספר
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ֵעלֵמבנהֵהספרֵואופןֵהלימודֵבו

ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ "ֵהספר פשטֵהגמראֵאת3ֵֵבשפהֵפשוטהֵוקצרהֵ"ֵמביאֶאְסּת 

ֵ-במסכתֵיומאֵמהתלמודֵהבבליֵשעיקריֵהנושאיםֵיחדֵעםֵפירוש,ֵביאורֵועיוןֵב

ֵם.טבלאותֵואיוריםֵמקורייובליוויֵֵ-ֵלפיֵמבנהֵהמסכתדףֵאחרֵדףֵ

ֵ

הענייניםֵהמובאֵבתחילתֵהספרֵיחדֵעםֵ'מפתחֵהנושאיםֵוהערכים'ֵהמובאֵֵתוכן

ֵהספר ֵאֵבסוף ֵבסדר ֵזמןֵ-ֵלפביתיומסודר ֵאת ֵלנצל ֵאתֵֵנועדו ֵולייעל הלימוד

ֵהלמידהֵבספר.

ֵ

ֵמנוקדות,ֵֵמפוסקותֵכשהיאֵיומאֵעלֵסדרה-הפרקֵהשמיניֵמובאתֵכלֵמשנהֵלאחר

ֵ.4כלֵמשנהֵבגמראֵמהֵשלעםֵציוןֵמקוו

ֵ

לאחרֵהובאוֵֵביוםֵהכיפוריםֵסדרֵעבודותֵהכהןֵהגדולובהןֵפירוטֵרחבֵשלֵֵתאוטבל

ֵהראשונים ֵהפרקים ֵהֵשבעת הכיפוריםֵֵיוםלֵהגדול כהןהֵתוהכנבעוסקים

ֵ.עוסקֵבדיניֵיוםֵהכיפוריםֵהנוהגיםֵגםֵבימינוהֵפרקֵהשמיניהֵולפניֵו,ֵבעבודתו

וכןֵכדעת5ֵֵבשבעתֵהפרקיםבטבלאותֵהואֵכמסקנתֵהגמראֵהמובאֵֵהעבודהֵסדר

ֵ'.הרמב"םֵב'הלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

ֵ

ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ הגדולהֵבשםֵהספרֵ"ֵמ'ֵהאות שישֵולאֵכלֵ"ֵמרמזתֵֶאְסּת 

ֵֵנושאי ֵהדף ֵמתוכו ֵנבחרים ֵעניינים ֵאלא ֵולעתיםֵֵ–מובאים, ֵבהרחבה לעתים

ֵ.לעתיםֵהרבהֵולעתיםֵמעטֵ,בצמצום

ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ
ֵמכתיבת3ֵֵֵ ֵמוחלטת ֵכמעט ֵהימנעות כולל

ֵראשיֵתיבות.
המשנהֵהועתקהֵבהיתרֵמהמאגרֵהתורני4ֵֵ

ֵשם:ֵ ֵמהֵשנכתב ֵסמך ֵעל "תורתֵאמת"
"כלֵהספריםֵבמאגרֵזהֵמותריםֵלהעתקהֵ

ללאֵחששֵגזלֵובאישורֵאוֵֵוהפצהֵבחינם
הסכמתֵבעליֵזכויות,ֵאוֵשהופקוֵבמיוחדֵ

עלֵידינוֵלמטרהֵזו",ֵוכןֵכתובֵשם:ֵ"כלֵ
(ֵ ֵשמורות ֵראובןcֵהזכויות ֵפנחס ֵר' ֵל )

ֵכדיֵ ֵעיצבתי ֵהמשנה ֵאת שליט''א".
 להתאימהֵלמבנהֵהספר.

בדףֵלבֵעמודֵאֵדוגמאֵמיוחדתֵלמסקנת5ֵֵ
 הגמרא.

 מבנהֵהספרֵואופןֵהלימודֵבו על



 

 

 ד

ֵ

ֵ

ֵ

ֵאחדֵמעמודיֵהספרֵמחולקֵלשניֵרובדיֵלמידה:ֵֵכל

שלֵכלֵעמודֵימצאֵהקוראֵבשפהֵפשוטהֵוקצרהֵמענייניֵהדף.ֵֵברובדֵהעליון

ֵרובדֵזהֵמחולקֵלפסקאותֵקצרותֵשבהןֵמופיעותֵהפניותֵלרובדֵהתחתון.ֵ

"ֹנֶפְךֵהרובדֵהתחתון מרחיבֵומפתחֵאתֵהנושאֵהנדון-שלֵכלֵעמודֵ, שמוֵ, רֵ" ֵֶאְסּת 

ֵגםֵכמהֵחידושיםֵכפיֵשעזרניֵה'ֵלחדשם.ֵבוֵהבאתיֵוכןֵ,ֵבאופןֵעיוני

ֵ

ר"-"ֹנֶפְךלֵרקֵאתֵהרובדֵהעליוןֵשלֵהעמודֵולדלגֵעלֵההפניותֵתןֵללמודני עלֵֵֵ,ֶאְסּת 

ֵועדייןֵלדעתֵעלֵכולןֵאוֵ ֵכךֵיכולֵגםֵולהביןֵמקצתן, אתֵהנושאֵהנדוןֵבפסקה.

ֵבידוֵֶשִעּתֹוָתיוֵ,לומד ֵֵ,אינן ץללמודֵנושאיםֵבשלמותם. להרחיבֵולהעמיקֵֵֶהָחפ 

ר"-"ֹנֶפְךיוסיףֵללימודוֵאתֵ כמובן,ֵישֵיתרוןֵבלימודֵרציףֵשלֵהספרֵמתחילהֵֵ.ֶאְסּת 

במקוםֵאקראיֵאוֵבבחירתֵנושאֵועדֵסוף,ֵאךֵניתןֵללמודֵבוֵגםֵעלֵידיֵפתיחתוֵ

ֵ.מ'מפתחֵהנושאיםֵוהערכים'אוֵֵ'תוכןֵהעניינים'מתוךֵ

ֵ

צותֵיום,ֵוכשראיתיֵנחי-ניקדתיֵמיליםֵשאינןֵשגורותֵבפינוֵביוםֵבשניֵרובדיֵהספר

ֵ.בדברֵהוספתיֵפירושיֵמיליםֵוהגדרותֵמילוניות

ֵ

יֶהֶ֛םֵונאמרֵ: יֶהֶ֧םְֵוִזְבח  עֹוֹלת  ַ֣יתְֵּתִפָלִתִֵ֔י ְוִשַמְחִּתיםְֵ֙בב  ַוֲהִביאֹוִתִ֞יםֵֶאל־ַהַ֣רֵָקְדִשִֵׁ֗י

יםֵ)ישעיהוֵפרקֵ ֖אְֵלָכל־ָהַעִמַֽ ית־ְּתִפָלָּ֥הִֵיָקר  יִתִ֔יֵב  ל־ִמְזְבִחִ֑יִֵכַ֣יֵב  ֵנו(.ְלָרצֹ֖וןֵַעַֽ

ֵ

ָרהֵ יתֵַהִמְקָדשִֵבְמה  ֵֶשִּתְבֶנהֵב  ינּו, יֲֵאבֹות  אֹלה  ינּוֵו  ֱֵאֹלה  ְיִהיֵָרצֹוןִֵמְלָפֶניָךֵה'

בֵ ְֵוָהש  ְֵלִשיָרםֵּוְלִזְמָרם, ֵּוְלִוִייםְֵלדּוָכָנם, בֵֹכֲהִניםֵַלֲעבֹוָדָתם, ְֵוָהש  ינּו, ְבָימ 

ֵ ן ְֵות  יֶהם, ִֵלְנו  ל ְֵבתוִֵֹיְשָרא  נּו ָבבֵֶחְלק  ְֵבל  ֵּוְלָעְבָדְך ְֵרצוָנְך, י ֵַלֲעשֹותֵֻחק  ָרָתְך,

יֵעֹוָלםֵּוְכָשִניםֵַקְדמֹוִניֹות  .ָשל םִֵכימ 

 

ֵ)אש"י(ֵיפרחשמעוןֵאליהוֵ

ֵהתשע"זאיירֵכ"דֵב

ֵקדומים
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ֵ

ֵ
ֵ

ֵ
ֵ

ֵלקבלתֵהספרֵבדואר

ֵלפנותֵולהערותֵניתן

ֵבדוא"ל:ֵֵלמחבר

yuma@eliyif.comֵ

ֵ

ֵ

ֵ

כנותֵועדכוניםֵלספרֵות

ובנ"דֵבע"הֵֵיפורסמו

ֵבאתר:

ֵeliyif.com  
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