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 גלי מסכתא  

 
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 

 
 

 
כל הזכויות שמורות 

תש"ס 
 

כתובת להערות : 
גפ"ת, רח' חזו� איש 36 

פעיה"ק ירושלי� תובב"א   טל: 2016!571 (02) 



פ"ה האומר משקלי עלי 
גמ' יט. � כא: 

משקלי עלי סת� � בכל דבר ששוקלי�, ובאד� חשוב לפי כבודו 
רב יהודה � קומתי עלי � נות� שרביט שאינו נכפ$,  

מלא קומתי � נות� שרביט הנכפ$ כר"ע דדייק לישנא יתירא, אבל לרבנ� דוקא שאינו נכפ$ 
וספק בעומדי, רחבי, ישיבתי, עביי, היקיפי עלי 

משקל ידי עלי � לר' יוסי אומדי� היד, לר"י שוקל כמות של בשר עצמות וגידי חמור כנגד נופח היד 
"יד" � מדאו' � קיבורת כולו, נדרי� כלשו� בנ"א � עד המרפק, קידוש ידי� הללמ"ס עד הפרק 

"רגל" � מדאו' � עד הקרסול ankle, נדרי� כלשו� בנ"א � עד הארוכבה (ברכיי�) 
דמי ידי עלי � לרבא אומדי� כמו נזיקי�, לאביי כידו מוכתבת לרבו ראשו� ויכול לעשות רק ביד א' 

דמי עלי � ספק א� די באומדנא שכבר עשו � לנזיקי� בג' בנ"א, לנדר אחר, לשו� דברי� בעלמא 
דמי/דמיו עלי ומת הנידר � יורשי� פטורי� [לא נחית לאומדנא � ואי� דמי� למתי�]  

ערכי עלי ומת � יתנו יורשי� [מלוה ע"פ גובה מיורשי�, מלוה הכתובה בתורה כבשטר, כשעמד 
בדי�] 

מת הנודר � יורשי� חייבי� כשעמד בדי� [אומדנא גילוי מילתא בעלמא] 
חצי ערכי עלי � למשנה נות� ½, לר' יוסי בר"י ער� של� [אטו ער� חציי = נשמה תלויה בו] 

חצי ער� כלי (גי' ר"י � ער� חצי כלי) � לר"מ נות� דמיו (רש"י משמע ½), לרבנ� כלו� [אפי' כר"מ דאי� דבריו 
לבטלה, אבל ½ אינו דר� המתנדבי� � כר"ש] 

שור זה עלי עולה � אינו חייב באחריותו [(רש"י � "זה" פטור מאחריות), עלי להביאו] 
דמי שור זה עלי עולה � חייב באחריותו 

יקדיש שור זה עלי לדמיו � חייב באחריות ומועלי� 
לכשיבואו דמי שור יקדשו (כר"מ דמקדישי� דבר שלבל"ע) � אינו חייב באחריות שור ואי� מועלי� 

אבל חייב באחריות דמיו 
ממשכני� [רש"י � דאתי לשהויי] חייבי ערכי�, עולות (חו" מעולת מצורע דמעכבת), שלמי�,  

חטאת נזיר 
כופי� עד שיאמר רוצה אני [יקריב אותו � לרצונו] 

הפריש חבירו עבורו � צרי� דעת המתכפר בחטאת ואש� בשעת הפרשה וכפרה,  
בעולה ושלמי� � לשמואל בשעת הפרשה בלבד [רוצה להתכפר בשלו], לעולא בשעת כפרה 

בלבד 
צרי� לבטל מודעא באמירה דוקא 

רש"י יט: � כ. 
לרש"י � חליצה כשרה בנחת� רגלו ונשתייר מעט מהארכובה ולמטה 

באומדנא דנזיקי� � לרש"י � רואהו מזולזל ושמי� בזול 
הא דשמי� דמי ניזק לאחר מיתה כמה שוה מחיי� � לרש"י � דמשעת היזק דהיה חי חייב לשל�  

 


