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תפילה בכניסה לבית המדרש
ַבר  ָפֶניָך ה' ֱא-ֹלַהי ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוַתי, שֶֹּׁלא ֶיֱאַרע ְדּ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
י ֲחֵבַרי,  ְדַבר ֲהָלָכה, ְוִישְְׂמחּו ִבּ שֵׁל ִבּ ָלה ַעל ָיִדי, ְוֹלא ֶאָכּ ָקּ ַתּ
ר  ְוֹלא ֹאַמר ַעל ָטֵמא ָטהֹור ְוֹלא ַעל ָטהֹור ָטֵמא, ְוֹלא ַעל ֻמָתּ
ְדַבר ֲהָלָכה  שְׁלּו ֲחֵבַרי ִבּ ר, ְוֹלא ִיָכּ ָאסּור ְוֹלא ַעל ָאסּור ֻמָתּ
ַעת ּוְתבּוָנה: ַגּל ֵעיַני  יו ַדּ ן ָחְכָמה ִמִפּ י ה' ִיֵתּ ֶהם: ִכּ ְוֶאשְַׂמח ָבּ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך: ְוַאִבּ

תפילה ביציאה מבית המדרש
ֶחְלִקי  ֲאבֹוַתי, שֶׁשְַּׂמָתּ  ֵוא-ֹלֵהי  ֱא-ֹלַהי  ה'  ְלָפֶניָך  ֲאִני  מֹוֶדה 
ְקָרנֹות.  ִמּיֹושְֵׁבי  ֶחְלִקי  שְַׂמָתּ  ְוֹלא  ְדָרׁש  ַהִמּ ית  ֵבּ ִמּיֹושְֵׁבי 
תֹוָרה  ְלִדְבֵרי  ים  ַמשְִׁכּ ֲאִני  יִמים,  ַמשְִׁכּ ְוֵהם  ים  ַמשְִׁכּ שֲֶׁאִני 
ֵטִלים. ֲאִני ָעֵמל ְוֵהם ֲעֵמִלים, ֲאִני  יִמים ִלְדָבִרים ְבּ ְוֵהם ַמשְִׁכּ
ֲאִני  ִלים שָָׂכר.  ְמַקְבּ ְוֵאיָנם  ֲעֵמִלים  ְוֵהם  ל שָָׂכר  ּוְמַקֵבּ ָעֵמל 
א, ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר  ָרץ ְוֵהם ָרִצים, ֲאִני ָרץ ְלַחֵיּי ָהעֹוָלם ַהָבּ
ַאְנשֵׁי  ִלְבֵאר שַַׁחת  ּתֹוִרֵדם  ֱא-ֹלִהים  ה  ְוַאָתּ ֱאַמר:  שֶֶׁנּ שַַׁחת, 

ְך: ִמים ּוִמְרָמה ֹלא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָבּ ָדּ

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

שיעורי וידאו * שיעורי שמע * מצגות * פורום 

מילונים * טבלאות * תרשימים * מענה קולי 

חיפוש   * חברותא  מצא   * היומי  הדף  שו"ת 

בש"ס * סיכומים * נוסחאות וגרסאות * מידות 

ושיעורי חז"ל * עזרי לימוד * שיעורים ברחבי 

תולדות   * סקרים   * חזרה  שאלות   * הארץ 

על  פירושים   * ספרים  מאגר   * היומי  הדף 

הדף * גליונות שבועיים * סיומים למסכתות 

מאמרים בעיון * הלכה למעשה * הדף בקצרה
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ראה
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כי-תצא

כי-תבוא

נצבים - וילך
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לוח מעקב
ללימוד הדף היומי - תשפ"ג

עוז,  בכל  ולהתאמץ  להתחזק  אפוא  צריכים  “הננו 
ארצות  בכל  ויתפשט  יתרחב  ברבים  תורה  שתלמוד 
תבל, בכל עיר ועיירה ובכל קיבוץ של יהודים, ושלימוד 

הדף היומי ייעשה לחוב קדוש על כל יהודי בן תורה.

פיו  שעל  השיעור,  לוח  את  לפניכם  בזה  נותנים  הננו 
תיווכחו בכל יום ויום את הדף השייך לו הנלמד גם כן 
על ידי אחיכם וחבריכם בשאר הארצות והעיירות. הלוח 
הזה ישמש גם כן לאות זיכרון לכל אחד ואחד לבל יגרע 

את חוקו מדי יום ביומו.

חזקו ונתחזק אחים אהובים בעד תורתנו להרים קרנה, 
הזדרזו וזרזו איש את רעהו ללמוד הדף היומי הן ביחיד 
הש”ס  את  לסיים  בקרוב  יזכנו  הטוב  וה’  בציבור  הן 

בתוככי ירושלים בעת תימלא הארץ דעה את ה’”.

)מתוך מכתבו של ר’ מאיר שפירא מלובלין, עם סיום לימוד 
מסכת ברכות בסבב הראשון של לימוד הדף היומי(

כל לומדי הדף היומי
מכל הרמות, הסגנונות והמקומות 

נפגשים באתר אחד:
www.daf-yomi.com

פורטל הדף היומי - דף הבית של לומדי הדף היומי!


