
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 חולי�  
 
 
 
 
 

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) 



פי"א ראשית הגז 
גמ' קלה. ! קלו: 

פטור בקדשי מזבח [לאו בני גיזה מדאו'] ובדק הבית [א"א לפדות למ"ד בעי העמדה והערכה,  
ר' ינאי � באמר חו  מגיזה וכחישה (לא פשטה) � צאנ� (ורבא חולק), במקדיש רק גיזה � גז 

צאנ� תת# ולא שמחוסר א! פדייה] 
שותפות דגוי פוטר [צאנ�, לל"ק לר' אלעאי � ראשית דגנ� וראשית] 

שותפות ישראל לרבנ# חייב [רש"י � כל ישראל בלשו� יחיד, בר חיובא], 
 [�לר' אלעאי פטור [צאנ

  [�שותפות דגוי בשדה � לר' אלעאי פטור מתרומה [דגנ
כולו) לרבי טבל וחולי# מעורבי# [אי# ברירה] (לרש"י � מפריש טבל ממקו� אחר לפי חציו או מיניה וביה לפי 

לרשב"ג של ישראל כולו חייב [יש ברירה] 
לרבא מודה ר' אלעאי דשותפות ישראל חייב בתרומה [תרומותיכ$], חלה [מתרומה],  

פאה [ובקצרכ$], בכורה [בקרכ$ וצאנכ$], מזוזה [ימיכ$ וימי בניכ$], מעשר [מעשרותיכ$], 
מתנות [מתרומה], בכורי$ [בארצ$], ציצית [בגדיה$], מעקה [יפול הנופל] 

ורב ביבי בר אביי ורב חנינא מסורא חולקי$ דמצינו שר' אלעאי פוטר בבכורה, מתנות, ותרומה; 
אבל ראשית הגז לא טובלת [מראשיתו ואיל�] ואי# מיתה [בו] וחומש [עליו] ואי# מעשרות 

[ראשית בלבד] 
לר' אלעאי (להל') מתנות וראשית הגז רק בא"י, לא מצטר! חדש ע$ יש#, הגדל ביד גוי פטור, לא ית# 

מאינו מינו, בעי שיריה ניכרי# [נתינה נתינה מתרומה] 
קנה שדה בסוריא מגוי (יש קני#) משהביאה שליש � לר"ע חייב רק על התוספת, לחכמי$ פטור [רש"י � 

כנגמרה כולה] 
ת"ק � אי# תורמי# ומעשרי# משחורות על לבנות או להיפ�, לר' יצחק לב"ה תורמי# 

רש"י קלה: � קלו: 
לרבנ# דשותפות גוי חייב בתרומה � דגנ� למעוטי מירוח גוי, לאשמועינ# דיש לגוי קני# בא"י אבל 

בשותפות כמא# דפליג דחולקי# במדה (משא"כ בהמה)  
גג� � ביהכ"נ וביהמ"ד פטורי# ממעקה דאי# חלק לא' מה# בו, אינו בית דירה 

גמ' קלו: ! קלח: 
משנתינו כר"ש דטרפה פטור [הו"א ג"ש ממתנות [רש"י � לכה� ולא לכלבו], צא# צא# ממעשר [אשר 

יעבור]] 
רק ברחלי$ [לעמוד לשרת � ראוי לכלי שרת] ולא בצמר קשה [ג"ש � ומגז כבשי יתחמ$] 

לר' יוסי נתלש דר� שטיפה פטור [גיזה � לישנא דקרא] 
לר' יוסי קוט! ביד פטור מלקט [קציר�] אא"כ אורחיה  

לב"ש בעי גיזת ב' רחלי$ [ושתי צא#]  
לב"ה ה' [חמש צא# עשויות � מעשות בעליה# לעשות מצוה]  

לר' יוסי, רבי להל', חגי זכרי' ומלאכי � ד' [וארבע צא# תחת השה] 
גיזות אות# צא# אי# מצטרפי# לחמש (קלו.) 

משקל גיזה � ר' דוסא ב# הרכינס � מנה וחצי (½37 (רש"י לרב � 60) סלעי$) לכל רחל 
חכמי$ � כ"ש בי# כול#: לרב ושמואל ור' יוחנ# � 60 סלע ונות# 1 (1/60) וכשיש הרבה צרי� ה' 

סלעי$ לכל כה#, לר' ינאי � 6 ונות# 5, לר' אלעזר � 1 ונות# 1 
{נפקי זיקוקי# דנור מפה לפה דרב ורבי} 

ה' סלעי$ לאחר שיתלבנו הכה# [תת# לו � כדי מתנה, לעמוד לשרת � לאבנט],  



צבעו פטור [רש"י � קני בשינוי דהו"ל כמזיק מתנות כהונה] 
שיעור תרומה � בתירוש ויצהר 1/40, בתרומה דרבנ# 1/60 לכתחלה 

גזז א' ומכרה (רש"י � הכבש) קוד$ שציר! � לרב חסדא מצטר! [רש"י � בשעת גיזה שלו], 
 לר' נת# בר הושעיא פטור [בשעת מילוי שיעור] 

הלוקח גז (רש"י � במחובר) מצא# גוי פטור, צאנו לגזוז חייב [צאנ�] (לר' אלעאי פטור) לר' נת# בר 
הושעיא כשהקנ# לו עד שהשלי$ הגיזי$ 

מצא# חברו � א$ שייר המוכר חייב [לרש"י � לא מכר המתנות] 
לא שייר הלוקח חייב [לרש"י � לא מכר לו חלק הכה�] 

הלוקח אילנות בשדה ָלָב# נות# פאה לכ"א [רש"י � שאי� השדה שלו],  
ר"י � בשייר א' המוכר נות# פאה (רש"י � מזרעי�) ופוטר כול# כשהתחיל לקצור קוד$ המכירה [רש"י � 

לא נפק מחיובא קמא] 

רש"י קלז. � קלח: 
י"א דמעשר בהמה אינו נכסי בעלי$ לקדש אשה [לא ימכר], ורש"י חולק � מחיי$ שלו 
לא תני תרומה בדברי$ שאי# לה$ שיעור � לרש"י � דשיעור 1/50, 1/60 רמיזא בפ' מדי# 

  [�לרש"י � בדיעבד א$ מכר להדיא כל הגיזה במחובר פטור [לאו גז צאנ
סיכו� הפטורי� מראשית הגז: קדשי�, מקדיש גיזה, שותפות דגוי, דכה�,  

לר' אלעאי שותפות דישראל ובחו"ל ובגדל ביד גוי, טרפה לר"ש, עיזי� וכו', צמר קשה, נתלש 
לרש"י מכר כל הגיזה בשטיפה לר' יוסי, פחות מכשיעור, אות� צא�, צבעו, מכירה קוד� שציר  (מח'), לוקח גז מגוי,  

 


