
בעזהשי"ת 

 

גלי מסכתא 

מסכת מעילה 
עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 

 

 

מיועד לאלו שלמדו הסוגיא 

לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 
 

 

 

כללי� לשימוש 
 

[ ]  =   מקור או טע� הדבר 
( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

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 

תשס"ה 

 

כתובת להערות : 

גפ"ת רח' חזו� איש 36 ירושלי� ת"ו 

טל: 571-2016 (02) 

 

 



מסכת מעילה 
פ"א קדשי קדשי� 

גמ' ב. � ו. 
מועלי� בקדשי קדשי� שנפסלו [דרו� ראוי לקדשי� קלי�; רש"י � לילה לאו מחוסר זמ�; שחיטת פיגול � 

לרש"י חשובה לרצות לפיגול] 

אא"כ היתה שעה ראויה לכהני� [אינו קדשי ה']:  
לחזקי' היתר שחיטה, לר' יוחנ� היתר אכילה,  

לרש"י לרב אסי היתר זריקה (קבלה בהיתר וכזרוק דמי) 

קדשי� שמתו אי� מעילה דאו' [לא חזו] אלא מדרבנ� 
חו� מחטאות המתות (רש"י � איסור בעלמא) [בדילי מחיי�] 

שחט בדרו� לרבה ירדו [כחנקיה] ומועלי� מדרבנ� (איתותב); לרב יוס� לא ירדו [כר"ש] 
וספק לר' אלעזר בהקדישה לבמת יחיד והכניסה לפני� 

אי� חומש במעילה דרבנ� [רש"י � מפני אש�] 

רב גידל � זריקת פיגול אינו מפקיע \ מביא (בקדשי� קלי�) מעילה [רש"י � דלא חזי]; 
לברייתא סתמא � מפקיע ולא מביא 

קביעת פיגול רק בזריקה או הקטרת קומ� 

פסול שזרק אינו עושה שיריי� (וטעו� כיבוס, יזרוק השאר, רש"י � ליסוד ולא לאמה) 
חו� ממחשבת חו� לזמנו ומקומו [מרצי� לפיגול] וטמא [איתי' בציבור] 

ר"ש � זריקת ד� של� (לרש"י) או פיגול מוציאה מידי מעילה 

רש"י ב: � ה: 

לרש"י � קביעת פיגול כשכל מתיריו לש� פיגול 

רש"י בהו"א � פסול שחישב בקבלה חו� לזמנו ומקומו אינו עושה שיריי�, וכשר עושה שיריי� 

שחיטת פיגול וקיבל לאו כזרוק דמי 

גמ' ו: � ז: 
בשר\אימורי� שיצא (רש"י � ושוב נכנס) וזרק 

ר"א � זריקה אינה מועלת למעילה, או לקבוע פיגול נותר טמא 
ר"ע � זריקה מועלת ליוצא [כזריקת חטאת א' שפוטרת חברתה ממעילה אע"ג שיש פסול מ� ָתר] 

וישר� (לרש"י בעיבור צורה) 
 

ר' יוחנ� � דוקא ביצא מקצתו [מגו דמהני למקצת שבפני�] ר"פ � ולא ביצא ד� (וזרק אותו ד�)

מחשבי� פיגול על בשר\אימורי� העומד ליאבד ולישר� 
אבל לא על הנשפכי� (רש"י � חישב בשעת שפיכת שיריי�; זרק ע"מ לשפו� שיריי� למחר) 

הפריש חטאת לאבודה, זריקת א' פוטרת חברתה ממעילה 
לר' אלעזר ור' יוחנ� כששחט� בב"א (רש"י � כאחת ממש) [דרצה מזה או מזה זורק] 

לר"ל אפי' בזאח"ז [כגו� אחד ה�] 

 לאחריות ששחט� והעלה אימורי א' מה� וזרק חבירו � ירדו 

ב' אשמות (או חטאות)

זריקת קדשי קדשי� מוציאה הבשר מידי מעילה ולא אימורי�,  
בקדשי� קלי� מביאה מעילה לאימורי� ולא לבשר 

 


