דניאל ברק ווינט
נייד052/6071122 :
דוא"לvinetd@neto.net.il :

דף דוגמא ממהדורת "גמרא סדורה" עם הסברים
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אפיון של כל פסקה
ימולא על ידי
הלומד .כהכנה
לשיעור או כסיכום.

השורה הראשונה בפסקאות
הם בדר"כ כותרות של
הפסקה – מונחים פותחים
פסקה] .איבעיא להו ,תא שמע,
מיתיבי ,אמר[

פתיחת הסוגיה ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
שאלה
ָט ָעה וְ לֹא ִה ְת ַּפ ֵּלל ִמ ָנְחה,
ַמה ּו ׁ ֶש ּי ְִת ַּפ ֵּלל ַע ְר ִבית ׁ ְש ַּתיִם?

מספר סוגיה ,ותיחום
הדפים בהם מופיעה
הסוגיה במהדורת וילנא

 .3כו ,א

רש"י
אם תימצי לומר .כלומר אם
ממה
בשאלתי
תשיבני
שאמרנו טעה ולא התפלל
ערבית וכו':
וכיון דעבר יומו בטל קרבנו.
ואינו מקריבו ביום אחר אם
זמנו קבוע כגון מוספים של כל
יום ויום:

סימני פיסוק – קריאה
שותפת ,ועזרה לתלמיד
בהבנת הפסקה

פרשנות ִאם ִּת ְמ ָצא לוֹ ַמרָ " :ט ָעה וְ לֹא ִה ְת ַּפ ֵּלל ַע ְר ִבית ִמ ְת ַּפ ֵּלל ׁ ַש ֲח ִרית ׁ ְש ַּתיִם",
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַחד יוֹ ָמא הוּא,
השאלה
דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד" )בראשית א-ה(.
ֲאבָ ל ָהכָ א ְּת ִפ ָּלה ִ ּב ְמקוֹ ם ָק ְר ָ ּבן ִהיא,
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָעבַ ר יוֹ מוֹ ּ ָ -ב ֵטל ָק ְר ָ ּבנוֹ .
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ציטוט של
ֵּכיוָ ן דִּ צְ לוֹ ָתא ַר ֲח ֵמי ִהיא ,
פסוק ,בגופן
סת"ם  +צבע
הבאת המקור
ָּכל ֵא ַימת דְּ ָב ֵעי ְמצַ ֵּלי ָוְאזֵיל?
בתנ"ך של הפסוק

תשובה

פירוש רשי בגופן דוד
 10עם ד"ה מודגש

ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַר ִ ּב י יִצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ָט ָעה וְ לֹא ִה ְת ַּפ ֵּלל ִמ ָנְחה ִ -מ ְת ַּפ ֵּלל ַע ְר ִבית ׁ ְש ַּתיִם,
וְ ֵאין ָ ּבזֶה ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָעבַ ר יוֹ מוֹ ָ ּבטֵ ל ָק ְר ָ ּבנוֹ .

הגמרא מביאה ציטוט
מסוגיה אחרת,
הציטוט יבוא בגרשיים
בתחילה ובסוף

שמות הדוברים מודגשים

ֵמ ִיתיבֵ י:
"מ ֻע ָּות ל ֹא יוּכַ ל לִ ְתקֹן וְ ֶח ְסרוֹ ן ל ֹא יוּכַ ל לְ ִה ּ ָמנוֹת" )קהלת א-טו(.
" ְ

יאת ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַע ְר ִבית,
"מ ֻע ָּות ל ֹא יוּכַ ל לִ ְתקֹן"  -זֶ ה ׁ ֶשבִּ ֵּטל ְק ִר ַ
ְ
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מבריתא
מקור תנאי בגופן פילוסוף +
א ֹו ְּת ִפ ָ ּלה ׁ ֶשל ַע ְר ִבית,
)מדרש הלכה(
צבע כחול
א ֹו ְּת ִפ ָ ּלה ׁ ֶשל ׁ ַש ֲח ִרית.
"וְ ֶח ְסרוֹ ן ל ֹא יוּכַ ל לְ ִה ָּמנוֹת"  -זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמנ ּו ֲח ֵב ָריו ִל ְד ַבר ִמ ְצוָ ה וְ לֹא נִ ְמ נָ ה ִע ָּמ ֶהם"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקי ַנן?
ׁ ֶש ִ ּב ּ ֵטל ְ ּב ֵמזִיד.

הגמרא מנוקדת ,מפוסקת,
מחולקת לפסקאות.
עם שורות "בעלות משמעות"
שורה רווח בין דובר לדובר

ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
דַּ ָיְקא נַ ִמי דְּ ָק ָּתנֵיּ ִ " :ב ֵּטל" וְ לָ א ָק ָּתנֵי ' ָט ָעה',
ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.

תירוץ

הדף הוא אוורירי ,ונתינת
מקום לתלמיד להוסיף את
פירושיו וחידושיו.

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

אפיונים של פסקאות הסוגיה
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ציטוט ממשנתנו\ מברייתא
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ציטוט מ ...
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שאלה
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קושיא
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דחיה
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סתירה
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תרוץ
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תשובה

ממוקד!
ממוקד!

התלמיד

פעיל!
פעיל!
הינו לומד עצמאי!
הינו לומד עצמאי!
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סיוע
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עמותת "וכל בנייך לימודי ה'" )ע"ר (580501096
פרשנות
 vechol.banayich@gmail.comטלפון .0526071122 :לעמותה אישור  46א'
ראיה ]הבאת מקור או סברה[
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הגמרא סדורה לו!!

