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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ל ִמְנָחה ּלֵ    ,ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ

ל ַעְרִבית ּלֵ ְתּפַ ּיִ ִים ַמהּו ׁשֶ ּתַ    ?ׁשְ
  

ְמָצא לֹוַמרִאם  ֲחִרית" :ּתִ ל ׁשַ ּלֵ ל ַעְרִבית ִמְתּפַ ּלֵ ִים ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ ּתַ    ",ׁשְ
ַחד יֹוָמא הּוא ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ְכִתיב   .ה)-(בראשית א "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד" :ּדִ
ן ִהיא ְמקֹום ָקְרּבָ ה ּבִ ִפּלָ    ,ֲאָבל ָהָכא ּתְ

ָעַבר יֹומֹו  נוֹ  -ְוֵכיָון ּדְ ֵטל ָקְרּבָ    .ּבָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ְצלֹוָתא ַרֲחֵמי ִהיא יָון ּדִ    ,ּכֵ
י ְוָאֵזיל ָבֵעי ְמַצּלֵ ל ֵאיַמת ּדְ    ?ּכָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָאַמר  ר ְיהּוָדהּדְ י ִיְצָחקָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ל ִמְנָחה  ּלֵ ִים -ָטָעה ְולֹא ִהְתּפַ ּתַ ל ַעְרִבית ׁשְ ּלֵ    ,ִמְתּפַ

נוֹ  ֵטל ָקְרּבָ ָעַבר יֹומֹו ּבָ ּום ּדְ ֶזה ִמׁשּ    .ְוֵאין ּבָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ת לֹא " נֹות" יּוַכל"ְמֻעּוָ   .טו)-(קהלת א ִלְתקֹן ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ

ת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן" ל ַעְרִבית - "ְמֻעּוָ ַמע ׁשֶ ל ְקִריַאת ׁשְ טֵּ ּבִ    ,ֶזה ׁשֶ
ַמעּוְקִריַאת  ֲחִרית ׁשְ ל ׁשַ    ,ׁשֶ

ל  ה ׁשֶ ִפּלָ    ,ַעְרִביתאֹו תְּ
ֲחִרית ל ׁשַ ה ׁשֶ ִפּלָ    .אֹו תְּ

נֹות" ֶהם - "ְוֶחְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהּמָ ְמנּו ֲחֵבָריו ִלְדַבר ִמְצָוה ְולֹא ִנְמָנה ִעּמָ ּנִ   !"ֶזה ׁשֶ
  

י ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ִיְצָחקַרּבִ    :ַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ָהָכא ּבְ

ֵמִזיד ל ּבְ ּטֵ ּבִ    .ׁשֶ
  

יָאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ֵני ָקּתָ ְיָקא ַנִמי ּדְ ל" :ּדַ טֵּ ֵני  "ּבִ    ',ָטָעה'ְוָלא ָקּתָ

ּה    .ְשַמע ִמיּנַ
   

  
  
  

  
 

 רש"י
. כלומר אם אם תימצי לומר

תשיבני בשאלתי ממה 
שאמרנו טעה ולא התפלל 

  ערבית וכו':
. דעבר יומו בטל קרבנווכיון 

ואינו מקריבו ביום אחר אם 
זמנו קבוע כגון מוספים של כל 

 יום ויום: 
 

 פתיחת הסוגיה

 שאלה
 

 
פרשנות 

 השאלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תשובה
 
 
 
 
 

 קושיא
 בריתאמ

 )מדרש הלכה(
 
 
 
 
 
 
 
 

 תירוץ

 
 
 

 סיוע
 
 
 

 , מפוסקת,הגמרא מנוקדת
 מחולקת לפסקאות.

 "עם שורות "בעלות משמעות
 שורה רווח בין דובר לדובר

אפיון של כל 
 פסקה

י ימולא על יד
הלומד. כהכנה 

לשיעור או 
 כסיכום.

פירוש רשי בגופן דוד 
 עם ד"ה מודגש 10

מספר סוגיה, ותיחום 
הדפים בהם מופיעה 

 במהדורת וילנא הסוגיה

השורה הראשונה בפסקאות 
הם בדר"כ כותרות של 

מונחים פותחים  –הפסקה 
[איבעיא להו, תא שמע, פסקה. 

 מיתיבי, אמר]

קריאה  –סימני פיסוק 
שותפת, ועזרה לתלמיד 

 בהבנת הפסקה

הגמרא מביאה ציטוט 
מסוגיה אחרת, 

בגרשיים  הציטוט יבוא
 בתחילה ובסוף

הבאת המקור 
 בתנ"ך של הפסוק

ציטוט של 
פסוק, 
בגופן 

ת"ם + ס
 צבע

 שמות הדוברים מודגשים

מקור תנאי בגופן פילוסוף + 
 צבע כחול

 

אשי מצטט מהמקור תנאי ומדייק משם. לכן רב 
הציטוט בגופן תנאי ויבוא עם גרשיים בתחילה 

 ובסוף.

 מברייתא \ציטוט ממשנתנו.1

 ציטוט מ ....2

 שאלה.3

 קושיא.4

 דחיה.5

 סתירה.6

 תרוץ.7

 תשובה.8

 סיוע.9

 פרשנות.10

 ראיה [הבאת מקור או סברה].11

 

הדף הוא אוורירי, ונתינת 
מקום לתלמיד להוסיף את 

 פירושיו וחידושיו.

 הסוגיה פסקאותשל  אפיונים


