
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"ה הנהנה מ� ההקדש 

גמ' יח. � כ. 
מעילה בדבר שאי� בו פג [ג"ש לסוטה] הנאת שוה פרוטה,  

בדבר שיש בו פג � משיפגו בו שוה פרוטה ג"כ כאחת [חטא חטא מתרומה]  
 בלבוש אמצעי, מלמלא (בגד פשת� דק) (לרש"י  נפגמי� רק לאחר זמ�) � לר"ע משיהנה, לחכמי

 משיפגו

אי� מעילה במחובר לקרקע [חטא חטא מתרומה] חו�: מהנאה הנראית לעיני, למ"ד תלוש ואח"כ 
חיברו כתלוש, ר"ל � לכו"ע הקדיש ולבסו� בנאו [רש"י  כתלוש] 

אי� מעילה לשליח אלא לבעה"ב [חטא חטא מתרומה] 

אכילה והנאה שלו ומה שנת� לחברו � מצטרפי� לשיעור ש"פ אפי' לזמ� מרובה [תמעול מעל � מ"מ] 

מוציא מקדוש לקדוש (קנה קרב� ממעות הקדש) מעל [תמעול מעל � מ"מ]  
לר"ש משהביאו לעזרה, לר"י משיזרוק ד (רש"י  מח' מתי פטור מחובתו ומאחריותו) 

אי� מעילה למזיק [חטא חטא] 

  ,חטאת תמימה = דבר שאי� בו פג [מ"מ קריבה], בעל מו = יש בו פג
מתה = אי� בו פג [רש"י  דלאו בר פדיו�] 

  ,[מועל אחר מועל [לאו בר פדיו�]: בהמת קדשי מזבח [וכפר עליו באיל אש
  ,לר' נחמי', למשנתנו � וכלי שרת [שמקדש אחרי כ"ש עצמו], לרבי קרב� עצי

לרבי דבעי העמדה והערכה � בעל מו ששחט דאי� בו פדיו� (ויקבר) 

 [�גזבר מעל כשנות� לחבירו, לבל� [המרח� לפני

בנה אב� בביתו מועל ע"י שינוי (לרש"י  וע"י שבנה בבני�) או ע"י שנהנה תחתיו [רב � כתלוש; הנאה 
 [הנראה לעיני

 


