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 ד"בס
 

 לכבוד
 לומדי הדף היומי די בכל אתר ואתר

 
 

עומדים המוני בית , ט"הבעל מרג בעו"חמישי יח באייר לביום , בסימן טוב ובמזל טוב בשעה טובה ומוצלחת
, ל"צ רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"י הגה"במתכונת הלימוד כפי שנקבעה ע, ישראל האמונים על לימוד הדף היומי

 ).ואחריה מסכת מידות(להגיע ללמוד מסכת תמיד , כאיש אחד בלב אחד
דברים , וענייני בית המקדש, העוסקת בעבודת קרבן התמיד, רבים בדורנו מתקשים בלימוד מסכת זו, כידוע

גם צורת בית המקדש (ואינם ידועים וברורים לרוב העם , נשכחים מלב, אך לדאבון לב, העומדים ברומו של עולם
דועים ולא מוכרים לחלק גדול הם נושאים לא י, וגם צורת פירוק כבש קרבן התמיד לנתחיו, ופרטי חלקיו

 .גם לקירוב דעת ולהמחשה מעשית, בנוסף על ביאורה והסברה, ועל כן צריך לימוד מסכת זו). מהלומדים
ומן הסתם נעזרתם בספרים , בעיה זו ודאי זכורה לכם היטב מתקופת לומדכם מסכת חולין בחורף שעבר

ספר באותה מתכונת על מסכת  הוציא לאורד "בס', יןשיחת חול'מחבר  .'קיצור שיחת חולין'או ' שיחת חולין'
  :דתמי

        ספרספרספרספר

        נר תמידנר תמידנר תמידנר תמיד

        ציורים מפורטים על מסכת תמידציורים מפורטים על מסכת תמידציורים מפורטים על מסכת תמידציורים מפורטים על מסכת תמיד
        עולת התמיד בבית המקדשעולת התמיד בבית המקדשעולת התמיד בבית המקדשעולת התמיד בבית המקדש

        ובפרט סדר פירוק הקרבן לנתחיוובפרט סדר פירוק הקרבן לנתחיוובפרט סדר פירוק הקרבן לנתחיוובפרט סדר פירוק הקרבן לנתחיו

        דברי הגמרא והמפרשים בתוך גוף הציוריםדברי הגמרא והמפרשים בתוך גוף הציוריםדברי הגמרא והמפרשים בתוך גוף הציוריםדברי הגמרא והמפרשים בתוך גוף הציורים
 מראה מקומות לציורים על מסכת מידות', אמת המידה'ובסופו קונטרס 

 
שאכן יענה , ונרבה תפילה ותקוה. מוזמנים לרכוש ספר זה לתועלתם ולתועלת חבריהם, תמידכל לומדי מסכת 

 .השוקדים על לימוד הדף היומי, בני תורה ועמלי פרנסה, ויועיל לרבבות אלפי ישראל, ספר זה על מטרתו
 

 החותם בברכה
 שנזכה יחד להגדיל תורה ולהאדירה
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