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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"ג ולד חטאת 

גמ' י: � יב: 
חטאות המתות לא נהני� ולא מועלי� (לרש"י  אלא מדרבנ� ומשל� רק קר�) 

מפריש מעות לנזירותו לא נהני� ולא מועלי� [ראוי לשלמי (רש"י  מספק דאולי זה לשלמי�)] 

 מעות סתומי� של נזיר שֵמת לנדבה, מעות מפורשי� � שלמי נאכלי� ליו אחד ואי� לח

  ,לר"מ ור"ש מועלי� בד (מדרבנ�) משיצא לנחל קדרו�, לחכמי אי� מועלי� [נתתיו לכ
לכפר � ולא למעילה, הד הוא וכו' יכפר � לפני כאחרי כפרה] 

ויש מעילה בד שמקיז מהבהמה [כגופה דבהמה] 

מעילה בנעשית מצותו: תרומת הדש� [ושמו] (ולרש"י א� דישו� מזבח הפנימי ומנורה שהונחו ש�), שעיר 
 ,[המשתלח למ"ד אי� נהני� [אל אר� גזירה], בגדי כה"ג ביו"כ לחכמי דר' דוסא [והניח ש

עגלה ערופה 

משירד לשיתי� אי� מועלי� בנסכי � אפי' לר"א ב"ר צדוק דטעו� שריפה � דקלט מאויר קוד שירד 
לרצפה [הרצפה מקדשת לשריפה ומעילה]; דשריפה רשות (לרש"י) 

דישו� מזבח הפנימי והמנורה לא נהני� ולא מועלי� (לרש"י קוד� שהניחו במקו� תרומת הדש�) 

המקדיש דישו� (לרש"י  דישו� מזבח הפנימי ומנורה ע"י הנחה במקו� תרומת הדש�) מועלי�  

עופות לפני/עברה זמנ� לא נהני� ולא מועלי� [אי� לעופות פדיו�] (לרש"י מדרבנ� מועלי�),  
לר"ש תורי� לפני זמנ� מועלי� [ראוי לבא לאחר זמ�] 

פרש קדשי לא נהני� ולא מועלי� [מעלמא אתי (רש"י  ממאכל חולי�)] ויפלו דמיו ללשכה 

חלב וביצי קדשי מזבח לא נהני� ולא מועלי�, אבל של קדושת דמי למזבח ושל בדק הבית מועלי� 

רש"י י: 

חטאות מתות שהרי אינ� ראויות לכפרה: ולד חטאת שלא הפרישה מתחלה לכ�, תמורת חטאת שבאה 
בעבירה, מתו בעליה דאי� כפרה למתי דמיתת� כיפרה 

אבודה בשעת כפרה מתה אפי' תמימה, לרש"י נמצאת בע"מ קוד כפרה מתה אבל ת תרעה 

  חטאת המתה אינה עושה תמורה � לרש"י � כיו� דנתכפר באחרת דלא אחשבה להאי לא לדמי
ולא למזבח הילכ� לא אלימא 

גמ' יג. � יד: 
הקדיש בור מלא מי, אשפה מלא זבל, איל� מלא פירות � מועלי� א� במה שבתוכה,  

אבל לא בהקדיש ואח"כ נתמלא, ור' יוסי חולק באיל� ובשדה [יש מעילה בגדולי�] 

ולד מעשר, מוקדשי� (רש"י  והולד חולי�) אסור לינוק מה� [ג"ש מבכור] לרש"י אא"כ התנה 

פועלי ושור אסורי� באכילת הקדש בשעת מלאכה 

דש קלעילי� (מי� קטנית) בשדה הקדש מעל [אבק השדה (= תלוש) משבח�] 

שרשי איל� של הדיוט בהקדש, הקדש בהדיוט לא נהני� ולא מועלי� 

מעיי� בתו� שדה הקדש לא נהני� ולא מועלי� [רש"י  המעיי� נובע משדה חולי�] 

מי לניסו� בצלוחית � לר"ל מועלי� בג' לוגי� (לרש"י  כשיש בכד בדיוק ג' לוגי�  אבל בלא"ה אי� מעילה) [יש 
 [שיעור למי

ערבה לא נהני� ולא מועלי�, לר"א בר' צדוק נהני�, רש"י  לכו"ע משזקפוה דנעשית מצוותה נהני� 

ק� של חולי� בראש איל� של הקדש, בנעשה מגידולי� שמאח"כ כמ"ד אי� מועלי� � לא נהני�  
[לרש"י  דעל איל� הקדש קאי]  

וכ� ביצי ואפרוחי הצריכי� לאמ� [רש"י  צרי� לאיל� כאיל�] 



ע"ז שנשברה מאליה (ק� מאשירה) לר' יוחנ� אסורה, לר"ל מותרת [הגוי אומר "עצמה לא מצלה כ"ש 
לדידי"] 

המקדיש חורש (יער) מועלי� בכולו  
אבל גזבר שקנה עצי לקורה אי� מועלי� בשיפוי ונבייה (עלי�) 

בוני� ביהמ"ק בחול ואח"כ מקדישי� [המתנדב הקדיש המעות ואמר תיחול קדושת המעות אבני�, שמא 
ימעול הפועלי (חו� כשבוני ביו לקיחה)] 

 מ� תר הקטורת מחללי� על בני� כשיש כשיעור מעות, ואל"ה מחלל אמעות שכר אומני ונותני לה
קטרת וחוזרי� ונוטלי� מתרומה חדשה 

רש"י יג. � יד. 

מהני תנאי שמכניס לדיר ע"מ שיהא חלבה חולי�, הואיל ויכולי� לעכב שלא תכנס לדיר עד לאחר זמ� 

לא נהני� במי שילוח בכד זהב דנתמלאו לצור� הקדש 

לרש"י משלמי� אומני� ע"י חילול מעות הקדש על שבח שהשביחו בבני� 

 


