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הוכ� ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלי� והופ� על ידי כולל עיו� הד
 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 
  
מסכת ערכי
 
 
 
 
 

כללי� לשימוש 
[ ]  =   מקור או טע� הדבר 

( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 
לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� ! עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת תוס' (וג� 

לעיקרי החידושי� שבתוס') 
 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי#. 

 
 

 נא להכניס השמטות החשובות בעיני
נא להעיר הערות 
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מסכת ערכי
 
פ"א הכל מעריכי

גמ' ב. � ד. 
מופלא הסמו� לאיש מערי� 

טומטו� ואנדרוגינוס אינ� נערכי� [הזכר, וא� נקבה היא � ודאי] 
מנוול ומוכה שחי� שאי� לה� דמי� � נערכי� [נפשות � כל דהו] 

אי� סומכי�: יורש לר"י (ורבנ� חולקי�), קרב� דגוי, דחבירו, 
קרב� בשותפות � לרבנ� כול� סומכי�, לל"ק לר"י א' סומ� לרש"י (לרש"י בתמורה � אי� סמיכה) 

חיוב קט�: א"צ לאמו לסוכה, היודע לנענע ללולב, היודע להתעט$ לציצית, היודע לשמור לתפילי�, 
הגיע לחינו� לשופר (לרש"י � מב� ח' ← י' כיו"כ),  

היודע למי מברכי� לצר$ לזימו� 
אשה מצורעת אינה פורעת ופורמת 

אינו בקי כשר לראות נגעי� במסברי לי' וסבר (לרש"י � הכה� ות"ח ישראל רואה עמו וא"ל "אמור טמא") 
כהני� חייבי� בסוכה שלא בשעת עבודה אפי' בלי אשתו � כהולכי דרכי� בלילה 

כהני� חייבי� בתפילי� ש"ר בי� צי% למצנפת אבל לא בש"י [חציצה � ילבש על בשרו] 
כהני� מוכרי� לעול� (לרש"י אפי' בשנת היובל � קרקע מכורה ויוצאה והמעות שלה�) 

גואלי� לעול� (לרש"י � שדה שמכר גואל מיד אפי' פחות מב' שני�, רש"י ר"ה � שדהו שהקדיש ומכר הגזבר 
ואי� יובל מפקיע מיד המקדיש הלוי אלא חוזרת ביובל) 

זר מצטר$ ע� האוכל תרומה לזימו� [הכה� מצי אכול בהדי זר] 
רש"י ג. � ג: 

לרש"י � נשי� כשרות לקרות מגילה ולהוציא זכרי� י"ח 
עבד מעלה לא"י � רש"י � שרוצה העבד כנעני שלא ימכרנו אלא בא"י, רש"י כתובות � להעלות עבד עברי 

עמו לא"י לגור 
תפילי� על בשרו [והיה ל� לאות ולא לאחרי� לאות] 

גמ' ד. � ו. 
אי� כה� נידו� בהישג יד [והעמידו לפני הכה� � ולא כה� לפני כה�] 

ער� סתו� עלי (רש"י � "הרי עלי ער ") נות� ג' שקלי� [תפסת מועט] וב' לשונות בר"נ א� נידו� בהישג יד 
או ית� ג' דכמפרש דמי [בערכ�] 

ער� אבר לא אמר כלו� [בערכ� � כולו] (רש"י � אבל "דמי ידי" � נות�) חו% מנשמה תלוי' בו דנות� כולו 
[נפשות] 

גוסס אינו נער� [והעמיד והערי� � שישנו בהעמדה] 
ראש עבד או חמור הקדש למזבח/מכור � שותפות ½ ½ 

ראש פרה לדמי עולה � רק נות� ראשו [מזדב� בבי טבחא] בבע"מ, וספק בת� אי אמרינ� ב' מיגו 
(נחתא קדוה"ג, והתפשטות) 

דמי ראשו עלי לבדק הבית � נות� דמי כולו [נפשות (נידו� אחר אבר שכבודו תלוי בו) כתיב בערכי� 
(בדק הבית) והוקש נדר בערכ�], למזבח � נות� חצי דמיו 

ערכי עלי למזבח, ספק א� נידו� בהישג יד לעני, או דוקא בשויו 
הקדיש שדה אחוזה למזבח � ספק אי נפדית בשיעור נ' שקל או בשויו 



המערי� פחות מב� חודש, אבר שאי� הנשמה תלוי' בו, כלי, המקדיש בהמת חבירו "עלי להקריב" (אבל 
"זו" לא אמר כלו�) � לר"מ נות� דמיו [אי� אד� מוציא דבריו לבטלה], ולרבנ� לא אמר כלו� 

גוי � לר"מ נער� אבל לא מערי� [בנ"י מיעוט, איש ריבוי, לרבא � לא לכ� ולנו לבנות בית לאלקינו] 
לר"י מערי� אבל לא נער� [בנ"י, איש, ולא לכ� ולנו משו� חשש רפיו� ידי�] 

אי� מקבלי� נדבה לבדק הבית מגוי בתחלה (לרש"י � בתחלת הבני � משו� רפיו ידי�, דאי אימת גוי� עליה�) 
חו" ממלכות [אינו חוזר] 

אבל מקבלי� בסו$ לאחר שנבנה אבל לא דבר מסוי� [רש"י � גנאי, מתפארי� בו] 
מקבלי� תרומה שהפריש גוי וקורה לביהכ"נ מגוי א� אומר שהפריש בדעת ישראל (רש"י � תל� למקו� 

שתרומת ישראל הולכת; ישראל אמר לי להפרישה) ואל"ה גונזי� [שמא כוונתו להקדש � דאסור 
בהנאה בזה"ז] 

רש"י ד: � ו. 
א� ער� סתו� כמפרש אי� די� הישג יד משא"כ "ער� פלוני" � לרש"י � דלא מוכח מילתא דאי� הכל 

יודעי� שנותיו 
קדשי גוי למזבח אי� מעילה [חטא חטא מתרומה, רבי דרש"י � חלוק מישראל דאי� פיגול נותר וטמא] 

לבדק הבית יש מעילה [דומיא דתרומה � קדושת הגו$, רבי דרש"י � אי� חילוק מישראל] 
ֵש� שלא במקומו אינו קדוש � רק קדוש מקו� הש�,  

ל"א � קדוש רק על נייר ובפסוק כנתינתו 

גמ' ו. � ז: 
סלע זו לצדקה � מותר להשתמש לעצמו ולהלוותה לאחר 

   לר' זעירא חו" מאמר הרי זו, ורבא מתיר [דליחייב באחריותה (רש"י � כשמשתמש הוי כשולח יד 
 [(בפקדו

אבל משבאתה ליד גבאי אסור לשנותה אא"כ יש רווח יותר לעניי� 
ישראל שהתנדב מנורה לביהכ"נ מותר לשנותה לדבר מצוה 

וגוי שהתנדב אסור אפי' לדבר מצוה עד שנשתקע ש� בעליה [דפעי] 
ומח' בגוי דלא שכיח במתא 

גוסס אינו נער� [והעמיד והערי� � דישנו בהעמדה] ואינו נידר [לאו בר דמי�] 
יוצא ליהרג לת"ק אינו נער� [כל חר� לא יפדה], לר' חנינא ב� עקביא נער� [דמיו קצובי�] 

לת"ק ור"ש ב� אלעזר א� הזיק פטור, לר' יוסי חייב [מח' א� מלוה ע"פ (דלא עמד בדי�) גובה 
מיורשי�, א� מלוה הכתובה בתורה כשטר]  

אי� מזי� ד� חטאתו אא"כ זבחו כבר זבוח 
הורגי� מעוברת [ולד = גופה, ומתו ג� שניה�] והורגי� הולד תחלה [ניוול א� יוצא חי], חו" 

מיושבת על המשבר (לרש"י � קוד� שנגמר דינה) [עקר = גו$ אחר] 
מיתת מעוברת � הולד מת תחלה אבל לא בנהרגה 

האשה שישבה על המשבר ומתה, מחללי� שבת להצלת הולד מספק הג� דאי� חזקת חיות מעיקרא 
נהני� משערות אשה שנהרגה � רב � מפאה נכרית קשורה לשערה � דוקא כשאמרה "תנו שערי לבתי" 

[רש"י � גלי דעתא דלא ניחא דתיהוי כגופה = כנטולה מחיי�], וספק בתלי בסיכתא בלי "תנו" 
ר"נ � מיתתה אוסרתה � רש"י � ושיער לאו בר מיתה, משא"כ בהמה � המחובר בשעת גמר די� מיתסר 


