
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"ד קדשי מזבח 

גמ' טו. � יח. 
קדשי מזבח, בדק הבית מצטרפי� לכשיעור מעילה, קדשי מזבח מצטרפי� זה ע
 זה (אפי' כמה מיני�) 

לשיעור פיגול נותר טמא, והקטרה בחו� 

לר' ינאי פסוק של "כי תמעול מעל מקדשי ה' " איירי רק בבדק הבית  
וקדשי מזבח נלמד: לרש"י 
 ואיש כי יאכל בשגגה 

 
לר' יהושע זורק ד
 כששייר כזית לאכילת מזבח חו� ממנחת נסכי

תרומה, תרומת מעשר, תרומת מעשר של דמאי, חלה, ביכורי
 מצטרפי� זע"ז לאסור חולי�, לשוה 
פרוטה לחייב חומש להאוכל� בשוגג (רש"י) [כול
 "תרומה"] 

נבלות מצטרפות זע"ז � 
   בהמה טמאה ע
 טהורה: 

   לרב מצטרפי� לטומאה אבל לא לאכילה [אי� איסור נבילה חל על איסור טמאה] 
   ללשו� א' ברב אסי א� לא לטומאה 

   ללוי מצטרפי� לטומאה ולאכילה [רש"י 
 איסור חל על איסור] 
אי� נבלה מצטר� ע
 אבר מ� החי,  

חי של טמאה (לר"י) מצטר� ע
 חי דטהורה 

טומאת ח' שרצי
 � כעדשה, אבר של
 כ"ש,  
אכילת שר� � בחייה� בכזית [לא תאכלו
] במיתת� בכעדשה [ולא תשקצו (אכילה) וכו' לטמא � 

כטומאה]  
 (
אבל שאר שרצי
 בכזית (ולא די אבר של

 [
אוכל נבלה בבל תשקצו [היקש לשרצי

ר' יהושע � כל שטומאתו ושיעור טומאתו שוי� מצטרפי� זע"ז, יומא פא. � ורבנ� חולקי� 

ר' חני� � ד
 ובשר השר� אי� מצטרפי� לכעדשה כשאינו עודה בו 
רש"י 
 כשד� משר� אחד ובשר משר� אחר אא"כ פירשו משרצי� שלמי� [אתו ממקו� חשוב] 

מאהיל על רביעית ד
 טהור � לרש"י כשפירש ממקצת מת (לא של�) 

{בטול גזירות שבת מילה ונדה ברומי ע"י ר' ראוב� ב� איסטרובלי שסיפר קומי  
וע"י רשב"י ע
 ר"א בר' יוסי} 

פיגול ונותר אי� מצטרפי� לטומאת ידי
 [רש"י 
 גזרה לגזרה], אלא לאכילה [לא יאכל כי קדש הוא � כל 
שבקדש פסול] 

אוכל ראשו� מצטר� ע
 שני לקולא [שני מכח ראשו�] 

אוכלי� מצטרפי� לפסול את הגויה, ליו"כ (וה"ה משקי�), לעירוב, טומאת אוכלי�, להוצאה בשבת 

ערלה וכלאי
 מצטרפי�; לר"ש למלקות אפי' בכ"ש 

בגד, שק, עור, מפ� מצטרפי� לשיעור הקל הימנו,  
קיצע מכול� � למשכב ג"ט, למושב טפח, לאחיזה (להג� ידי�) כ"ש 

רש"י יז: 

צירו� פיגול ונותר � חיוב בתר רוב, ½ ½ חייב משו
 נותר ומשו
 פיגול 

 


