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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 
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פ"ח המקדיש שדהו 
גמ' כז. � כז: 

פדיו� שדה אחוזה בזמ� שאי� יובל בשוייה וכופי� המקדיש לפתוח ראשו� [מוסי$ ופריק, מצות גאולה 
באדו� [וא� לא יגאל ונמכר], נות� חומש] 

לת"ק אי� פודי� באי� בחומשו שוה פרוטה, ור' יוסי חולק 
חזר המציע מחיר הגבוה � ממשכני� אותו שיעור התוספת 

חזרו בב"א � משלשלי� ביניה� השיעור המשות$ שהפסיד הקדש 
בעלי� אמרו כ', ואחד אמר כ"א ← כ"ד � בעלי� נותני� (רש"י � בע"כ) כדשיימו אחר וחומש על כ' בלבד 

לב"ה (וב"ש מחמירי�) אא"כ שמאוה ג' כדברי השני 
בפדיו� מע"ש נותני� להמוסי$ על הקר� אע"פ שפחות מחומש [חומש של בעה"ב הוא לאכול 

בירושלי�] משא"כ הקדש 
גמ' כח. � כט. 

חרמי כהני� לא חל על: כל צאנו, בקרו, עבדיו/שפחותיו כנעני�, שדה אחוזה [מכל אשר לו, מאד�, 
מבהמה, משדה אחוזה], בנו בתו עבד עברי ושדה מקנה [בהמה � שיכול למוכרה לעול�] 

ר' אילא וראב"ע � אל יבזבז יותר מחומש, לר"א מבזבז וישייר קצת 
כהני� ולוי� אי� מחרימי� שדה אחוזה [חרמי� שלה�, כי אחוזת עול� היא לה�] 

מטלטלי� � כהני� לא מחרימי� [שלה�], לויי� לר"י מחרימי� [מכל אשר לו ומשדה אחוזתו � היקש 
לקרקעות] ולר"ש ולרבי לא [לא מקיש] 
חרמי כהני� אי� לה� פדיו� [לא ימכר ולא יגאל] 

ונות� מטלטלי� לכה� שירצה [ל� יהיה] לר"י לכה� שבאותו משמר [היקש לקרקעות]  
קרקעות לכה� שבאותו משמר [לכה� לכה� מגזל הגר [מלבד איל הכיפורי�]] 

יו"כ דיובל בשבת � שדה אחוזה למשמר היוצא 
חרמי כהני� בבית בעלי� הקדש [כל חר� קדש קדשי� הוא לה'], ביד כה� חולי� [ל� יהיה] 

סת� חרמי� � לר"י ב� בתירא לבדק הבית [כל חר� קדש קדשי�], לחכמי� לכהני� [כשדה החר� לכה� 
תהיה אחוזתו],  

להל' � רב ורב יהודה � לבדק הבית [איפו�], לעולא לכהני� 
כה� שהקדיש שדה חרמו שקיבל � מתחלקת לכהני� ביובל [כשדה החר� וכו' אחוזתו � היקש לשדה 

אחוזה של ישראל] 
חר� על קדשיו [חכמי� � כל חר� קדש קדשי�, ר' ישמעאל וריב"ב � כל הבכור תקדיש (א� בכור וכו' 

לא יקדיש � לזבח אחר)] שהפריש לנדרו � נות� דמיו, לנדבה � נות� טובת הנאה (כמה ית� 
להביא דורו� שאינו חייב), בכור � כמה ית� ישראל ליתנו לב� בתו כה� 

הקדיש או החרי� קרקע בחו"ל בזה"ז � רב יהודה � מיחל על ד' זוזי [לפרסו�] ויזרקו לנהר 
רק בזמ� יובל: מכירת עבד עברי, שדה אחוזה (רש"י � גירוע ללוקח, נ' שקל להקדש), גאולת בתי ערי חומה, 

חרמי כהני� ובדק הבית במקרקעי דא"י [בצאתו ביובל וכו' כשדה החר�],  
להחיות גר תושב [ג"ש טוב טוב מעבד עברי]     


