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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"ז אי
 מקדישי
גמ' כד. � כז. 

שדה אחוזה שהקדיש:  
פחות מב' שני� לפני יובל פודה בנ' סלעי� לבית כור ולא בגירוע [על פי שני� הנותרות] 

מקדיש שדה ביובל � לרב קדושה ונות� נ' [א� משנת היובל � כרבי דעד ועד בכלל] (לרבנ� אינה 
קדושה), ורבי ס"ל כר"י דיובל עולה לכא� ולכא� 

לשמואל אינה קדושה [כר"ש דפקעה קדושה ביובל וק"ו שלא תקדש] כז. � חו" מכה� ולוי 
אי� מגרעי� חדשי� להקדש [וחשב וכו' על פי השני� הנותרות],  

מ"ח וחצי שני� � רש"י במשנה � פודה בנ' (י"מ לרש"י בגמ' פודה בב' סלעי� וב' פונדיונות) [וחשב לו 
הכה� � מ"מ] 

שיעור נ' סלע למ"ט שני� � לבית כור זרע במפולת יד בינונית 
נקעי� ג"כ בשיעור הנ"ל, מלאי� מי� או סלע י"ט נפדי� בשויי�, פחות מי"ט נקראי� על ש� 

הקרקע 
פודה בסלע ופונדיו� לשנה (לרבי � לרב כר"י דסה"כ מ"ט שנה, לשמואל כרבנ� ומקדישי� רק 

למ"ט), לרב לרבנ� בסלע, לשמואל לר"י בסלע וב' פונדיונות, 
   וישל� בב"א [וחשב וכו' את הכס$] ובעלי� נותני� חומש 

גאולת עצמו או גאולת בנו [לאחר � ולא לבנו] � ביובל חוזר לבעלי�,  
ובשדה מלוג ספק אי בעי גאולת בעלה או בנה 

 גאולת אחר (אפי' קנהו הבעלי� ממנו), כה� [אינה "אחוזתו"], בת � מתחלקת לכהני� שבאותו משמר 
לא נגאלה � לר"י מתחלקת לכהני� ונותני� דמיה (רש"י � נ' שקל) [קודש קודש ממקדיש בית] 

לר"ש בחנ� [קודש קודש מכבשי עצרת] 
לר"א להקדש [(הו"א � א� לא יגאל לא יגאל עוד, מדאיצטרי� קרא שנגאלת ע"י בעלי� ביובל 

שני), בצאתו � מיד אחר ולא מהקדש] 
   וב' לשונות אי גאולת בעלי� ביובל שני מתחלקת לכהני� או לעצמו 

יצאתה לכהני�: הקדיש כה� וגאל בעלי� מתחלקת לכהני� [לא יגאל עוד כמקוד� אלא כשדה מקנה] 
מכרה כה� והקדיש לוקח וגאלה אחר � חוזר לכה� [לאשר קנהו מאתו] 

קנה מאביו והקדישה אחרי מיתתו � כשדה אחוזה [א� שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו] לפני 
מיתתו � לר"מ כשדה מקנה, לר"י ור"ש כשדה אחוזה [לא משדה אחוזתו � שאינה ראויה 

להיות אחוזתו] 
הקדיש שדה מקנה: פודה בשוייה וביובל לבעלי� (רש"י בחומש � אפי' לא נגאל)  

[אינו מקדיש דבר שאינו שלו] 
כהני� ולוי� גואלי� (רש"י � קרקע ירושתו) לעול� 

 


