
בעזהשי"ת 
 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"ד השג יד 
גמ' יז. � יט. 

השג יד תלוי במערי� [אשר תשיג יד הנודר], רבי � חו" כשעשיר אמר ערכי עלי ועני אמר מה שאמר זה 
עלי 

מצורע עני ומדירו (לרש"י � קרב מצורע עלי) עני � יביא קרב� עני [ואי� ידו משגת] 
מצורע עשיר ומדירו עני � מביא כעשיר [א� דל הוא, לרבי � אזלינ� בתר חיוב דגברא הנער�] 

מצורע עני ומדירו עשיר � מביא כעשיר [לרבנ� � כערכי� � בתר נודר, לרבי � הוא] 
עני והעשיר, עשיר והעני (רש"י � קוד� נתינה) � נות� ער� עשיר [על פי אשר תשיג (עשיר) יד הנודר] 

ר"י � אפי' עני והעשיר והעני � נות� כעשיר [וא� מ� הוא � מתחלתו ועד סופו] 
מצורע � הכל לפי שעת הבאת קרבנותיו (מח' חטאת, אש�, צפרי�) 

משכיר ספינתו בי� ע� הרבה סחורה = עני [שכירותו משתלמת רק בסו$, וכר"א דספינה משאירה 
לפרנסתו] 

ָשני�, זכר ונקבה תלוי בנער�, שני� כפי שעת הנדר שער� [כערכ� יקו�] משא"כ דמיו עלי כשעת נתינה 
[לרש"י סברא � מי יודע שויו כשנדר] 

יו� ל', שנת ה', כ', ס' = כלמטה [מב� ס' ולמעלה � וג"ש שנה שנה], לר"א צרי� עוד חודש ויו� א' 
[ג"ש למעלה למעלה מלוי�] 

כולו הפ� לב� � "מראשו ועד רגליו" ואי� ראשו ורגליו בכלל [שאני סימני ראשו דנידו� בשיער צהוב; 
לכל מראה עיני הכה� � ולא בשער ובי� אצבעות רגלו] 

שנה בקדשי�, בתי ערי חומה, גאולת שדה אחוזה, עבד עברי, ערכי�, עונת נדרי� � מעל"ע ולא כשנת 
העול� (תשרי) 

 


