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 שו"ת
הדף היומי
שאלות ותשובות בענייני הדף היומי

www.daf-yomi.comדף הבית של לומדי הדף היומי

ספר זה מכיל אוסף רחב של יותר מ-150 שאלות ותשובות בענייני 

ידי לומדי הדף היומי  הדף היומי, שנשאלו בשנים האחרונות על 

נוספים.  ובאתרים  היומי"  הדף  "פורטל  באתר  השו"ת,  בספרות 

בלימוד,  הדרכה  הבאים:  בנושאים  עוסקות  והתשובות  השאלות 

קביעות בלימוד, סיום מסכת ושאלות כלליות בנושאי הדף היומי.

יום  כל  מספיקים  איך  שיעור?  או  עצמי  לימוד 
לימוד  או  יומי  דף  היומי?  הדף  את  בעקביות 
היומי?  הדף  ללימוד  עזר  בגמרות  שימוש  עיון? 
בתפילה  מהירות  נדר?   - יומי  דף  בלימוד  קביעות 
פסח?  הלכות  או  יומי  דף  יומי?  בדף  השתתפות  או 
יומי?  בדף  תורה  תלמוד  חובת  ידי  יוצאים  האם 
ללמוד  מותר  היומי?  הדף  יום  בכל  מסתיים  היכן 
נחשב  במסכת  האחרון  הדף  באב?  בתשעה  יומי  דף 
עלך"? הדרן  נדר  "בלי  לומר  צריך  האם  יומי?  לדף 
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המתנה האידיאלית ללומדי הדף היומי!
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מעילה י"חמעילה י"זמעילה ט"זמעילה ט"ומעילה י"דמעילה י"ג

קנים כ"הקנים כ"דקנים כ"גמעילה קנים כ"במעילה כ"אמעילה כ'מעילה י"ט

תמיד ל"בתמיד ל"אתמיד ל'תמיד כ"טתמיד כ"חתמיד כ"זתמיד כ"ו

נידה ג'נידה ב'מידות ל"זמידות ל"ומידות ל"המידות ל"דתמיד ל"ג

נידה ו'נידה ה'נידה ד'

נידה י'נידה ט'נידה ח'נידה ז'

נידה י"זנידה ט"זנידה ט"ונידה י"דנידה י"גנידה י"בנידה י"א

נידה כ"דנידה כ"גנידה כ"בנידה כ"אנידה כ'נידה י"טנידה י"ח

נידה ל"אנידה ל'נידה כ"טנידה כ"חנידה כ"זנידה כ"ונידה כ"ה

נידה ל"ונידה ל"הנידה ל"דנידה ל"גנידה ל"ב

נידה ל"חנידה ל"ז

נידה מ"הנידה מ"דנידה מ"גנידה מ"בנידה מ"אנידה מ'נידה ל"ט

נידה נ"בנידה נ"אנידה נ'נידה מ"טנידה מ"חנידה מ"זנידה מ"ו

נידה נ"טנידה נ"חנידה נ"זנידה נ"ונידה נ"הנידה נ"דנידה נ"ג

נידה ס"ונידה ס"הנידה ס"דנידה ס"גנידה ס"בנידה ס"אנידה ס'

נידה ע"גנידה ע"בנידה ע"אנידה ע'נידה ס"טנידה ס"חנידה ס"ז

ברכות ח'ברכות ז'ברכות ו'ברכות ה'ברכות ד'ברכות ג'ברכות ב'

ברכות ט"וברכות י"דברכות י"גברכות י"בברכות י"אברכות י'ברכות ט'

ברכות כ"בברכות כ"אברכות כ'ברכות י"טברכות י"חברכות י"זברכות ט"ז

ברכות כ"ג

ברכות כ"טברכות כ"חברכות כ"זברכות כ"וברכות כ"הברכות כ"ד

ברכות ל"וברכות ל"הברכות ל"דברכות ל"גברכות ל"בברכות ל"אברכות ל'

ברכות מ"גברכות מ"בברכות מ"אברכות מ'ברכות ל"טברכות ל"חברכות ל"ז
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שבת ח'שבת ז'שבת ו'שבת ה'שבת ד'שבת ג'שבת ב'

שבת ט"ושבת י"דשבת י"גשבת י"בשבת י"אשבת י'שבת ט'

שבת י"טשבת י"חשבת י"זשבת ט"ז

וילךצום גדליהראש השנהראש השנה

האזינויום כיפור

שבת חוה"מ סוכותחוה"מ סוכותחוה"מ סוכותחוה"מ סוכותחוה"מ סוכותסוכות

בראשיתשמחת תורהחוה"מ סוכות
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המסרון היומי
 הצטרפו וקבלו מידי יום 

את עיקרי הדף היומי בקצרה

daf-yomi@daf-yomi.com :להרשמה

www.daf-yomi.comלאפליקציה
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שבת כ"טשבת כ"חשבת כ"זשבת כ"ושבת כ"השבת כ"דשבת כ"ג

שבת ל"ושבת ל"השבת ל"דשבת ל"גשבת ל"בשבת ל"אשבת ל'

שבת מ"גשבת מ"בשבת מ"אשבת מ'שבת ל"טשבת ל"חשבת ל"ז

שבת מ"טשבת מ"חשבת מ"זשבת מ"ושבת מ"השבת מ"ד

שבת נ'

שבת נ"זשבת נ"ושבת נ"השבת נ"דשבת נ"גשבת נ"בשבת נ"א
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שבת ע"אשבת ע'שבת ס"טשבת ס"חשבת ס"זשבת ס"ושבת ס"ה

שבת ע"חשבת ע"זשבת ע"ושבת ע"השבת ע"דשבת ע"גשבת ע"ב

שבת פ"השבת פ"דשבת פ"גשבת פ"בשבת פ"אשבת פ'שבת ע"ט

שבת צ"בשבת צ"אשבת צ'שבת פ"טשבת פ"חשבת פ"זשבת פ"ו
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