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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 

 
 

 
כל הזכויות שמורות 

תש"ס 
 

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

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



 �פ"ו שו� היתומי
גמ' כא: � כד. 

אחר שומא, מכריזי� ערב ובוקר (בשעת יציאת והכנסת פועלי�) למכור קרקע  
ר"מ � יתומי� ל' יו� (רב חסדא � וא� מכריזי� ב' וה' � במש� ס' יו�)  

 (והקדש ס' יו� (רש"י � רב חסדא � ברצופי
 ר"י � יתומי� ס' והקדש צ', חכמי� � שניה� ס' 

אי� נזקקי� למכור נכסי יתומי� [רב הונא בדר"י � שמא צררי אתפסי', ר"פ � לאו בני מצוה לפרוע חוב 
בקטנות�, רבא � חיישינ� לשובר] � רב אסי � אלא להציל� מרבית, והכרזה רק לגוי שקיבל 
להמתי� ימי הכרזה בלי רבית ולקבל זיבורית, ר' יוחנ� � או לשל� כתובה מזיבורית להציל� 

ממזונותיה [זמני� לא ספקה מעשה ידיה], לאמימר א$ בגרושה [משו� חינא],  
או כשהודה אביה� בשעת מיתה, או מת בשמתיה (אבל לר"פ לא) 

ר"נ � תמיד נזקקי� לפרוע חוב אביה� 
רבא, רב אשי להל' � אי� נזקקי� אא"כ אמר אביה� "תנו" ("תנו שדה זו" � לרבא א"צ אפוטרופוס, 

לנהרדעי (רב אשי להל') צרי� חו" מגזולה) 
מגרש שהקדיש נכסיו לר"א, יש ערב על הכתובה לרשב"ג או לוקח לר"פ � ידור (על דעת רבי�) שלא 

יחזירנה [חיישינ� לקנוניא לגבות כתובתה מש�] 
ור' יהושע חולק במקדיש [אי� אד� עושה קנוניא על הקדש אפי' בבריא, יכול לשאול על הקדשו 

מ"מ (כב"ה)]  
ונהרדעי חולקי� בלוקח [אפסיד אנפשיה] 

יכול להשיא עיצה לערמה לבנו, לצורבא מרבנ� 
ערב דכתובה לא משתעבד [מצוה קעביד ואי� חסרו�] אפי' יש לבעל נכסי� 

חו" מקבל� (רש"י � שהתפיסה מטלטלי לכתובתה והיא השלימת לקבל (שנושא ונות ביד)) (או ערב דבעל 
חוב) דמשתעבד להל' אפי' א� אי� ללוה נכסי� בשעת הלואה ואפי' אינו אביו 

קדמה גירושי� להקדש (רש"י) � כשגובי� כתובה או חוב ממי שהקדיש נכסיו חייב (לרש"י � הבעלי�) 
לפדות (לרש"י בדבר מועט) [שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיו�] 

כשחוב יותר מההקדש (עד כפול) � לרבנ� ילוה עוד דינר ויפדה בדינר (לרש"י המלוה) 
 (   לרשב"ג אינו פודה (לל"ק דרש"י לא גבי מהקדש [דלאו אדעתא דהכי אוזפי'], לל"ב יקח בלי פדיו

  ,(כשממשכני� משאירי� לו מזו� ל' יו�, כסות י"ב חודש, מטה סנדל ותפילי� (רש"י � מעות לקנות
וב' מכל כלי אומנותו [מ� הוא (החייהו) מערכ�] ולא לאשתו ובניו [הוא מערכ�] 

צמד בקר לאיכר, חמור � לרבנ� = נכסי�, לר"א = כלי אומנות 
המקדיש או מוכר כל נכסיו פודה תפילי� שלו בדמי� 

אי� ממשכני� כסות אשתו ובניו או צבע וסנדלי� שקנה לש� אשתו ובניו 
שמי� להקדש (רש"י � בנידו בהשג יד) רק כפי מה ששוה במקומו ובשעתו 

רש"י כב: 
"תנו שדה" סת� מעמידי� אפוטרופוס לברור ליתומי� חלק יפה ולהגבות זה מזיבורית 

 


