
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) 

 



 

פ"ב חטאת העו� 

גמ' ח. � י: 
חטאת העו� � מעילה מהקדש עד הזאה (ומיצוי � מח') 

מליקה (וכ� שחיטת בהמה, קרמו לח�, קידוש כלי) מכשירה להפסל בטבול יו� ומחוסר כיפורי� 
ולינה 

טבול יו� �  
לאבא שאול הוי ראשו� למאכלי הקדש [רבא � מעלה עשו בקדשי�] 

לר"מ הוי שני [רבא � מעלה] 
לחכמי� פוסל תרומה והקדש ולא מטמא [קלש טומאתו] 

ר"ע בזבחי�, רב הונא אמר רב � מיצוי חטאת העו� אינו מעכב [והנשאר � א� נשאר � למצוה] 
לרב אדא ב"א אמר רב מעכב [ימצה חטאת היא] 

וב' תנאי אליבא דר' ישמעאל אי מעכב 

עולות, אימורי� (רש"י � ק' קדשי�), קומ� מועלי� עד שתצא לבית הדש� (מח' רב ור' יוחנ� להל�) 
פרי� ושעירי� הנשרפי� עד שהות� הבשר 

שתי הלח� עד זריקת ד� הכבשי�, לח� הפני� עד שקרבו הבזיכי� 

גמ' תמורה לד. (תוספתא) � מוראה ונוצה של עולת עו� אי� מועלי� משנתמצה דמה אבל אסורי� בהנאה 
לעול� [נקברי�] 

מעילה באפר תפוח � לרב עד תרומת הדש� חו� מגחלת שעדיי� ע"ג המזבח דאית בי' ממש  
לר' יוחנ� עד הוצאת הדש� [כיו� דצרי� בגדי כהונה בקדושתי' קאי] 

מעילה בבשר קדשי קדשי�, אימורי קדשי� קלי� � לרב קר� וחומש לנדבה, ללוי לקטורת 

מועל בדמי חטאת � לפני כפרה � קר� וחומש מוסי� על מה שנשאר ויביא חטאת שמנה 
נודע לפני כפרה � לר"ש לי� המלח (ובאש� לנדבה), לרבנ� למזבח לנדבה 

נודע לו אחר כפרה � לנדבה [אי� מפרישי� מתחלה לאיבוד] 

אי� מעילה בבשר קדשי קדשי� שנטמאו (לרש"י � אפי' לפני זריקה) הג� דחייב בשריפה עדיי� 

אי� מעילה באימורי קדשי� קלי� משהעל� (רש"י � משלה האור) (אבל אימורי קדשי קדשי� עד שיצא לבית 
הדש� [רש"י � חמירי]) 

כל שיש לו מתירי� לכהני�/למזבח חייב בפגול נותר וטמא משיקרבו מתיריו 

כל שאי� לו מתירי� חייבי� בנותר וטמא משקידש בכלי [כל איש אשר יקרב (רש"י � עד שיכשר ליקרב), 
נותר חילול חילול מטמא]  

ואי� פיגול [רש"י � בשלמי� כתיב] 

רש"י ט: 

גחלת דאימורי� אפי' פקעה מעל גבי המזבח לפני תרומת הדש� חייב להחזיר 

 


