
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"ו השליח שעשה 

גמ' כ: � כב. 
ת� בשר ונת� כבד השליח מעל [דבר שהשליח מימל� מבעה"ב � רב חסדא � כרשב"ג דב' מיני� ה�, 

אביי � אפי' לר"ע הו"ל מדעת עצמו] 

שליח ואורחי� הוסיפו מדעת� כול� מעלו א� הבעה"ב [מוסי� אשליחותו הוי שליח,  
דא"ל טול אחת מדעתו דבעה"ב] 

הבא לי מחלו� ולא פירש איזה � בעה"ב מעל [דברי� שבלב], הביא מדלוסקמא שליח מעל 

חרש שוטה וקט� שעשה שליחותו בעה"ב מעל [איתעביד שליחותיה],  
לא עשה שליחותו חנוני מעל (כשיוציא הפרוטה לאחר דאז מַשנה מקודש לחול) 

בעה"ב שנזכר (רש"י = מזיד) שליח מעל, שניה� נזכרו חנוני מעל כשיוציא אא"כ חיללו  
בכ"מ שהוא על פרוטה או כלי קוד� 

נת� פרוטה ושינה השליח בחצי פרוטה שניה� לא מעלו, 
נת� ב' פרוטות ושינה השליח בפרוטה שניה� מעלו 

לר"י בעה"ב לא מעל בהיה יכול לקבל יותר גדול בזול 

המפקיד מעות מותרי� (לא צרורי�) אצל שולחני, לר"י או חנוני (ור"מ חולק) �  
המפקיד מועל [על דעת שיחליפ� הפקיד�] 

נפלה פרוטה של הקדש לכיסו, אמר "פרוטה בכיס זה הקדש" � 
לר"ע מעל בפרוטה ראשונה 

לחכמי� עד שיוציא כל הכיס [רש"י � דמעילה בפרוטה אחרונה] 
ומודה ר"ע באומר לא יפטר כיס זה מ� ההקדש (בלי הקדש) דפרוטה אחרונה הקדש  

(אפי' למ"ד אי� ברירה (רש"י)) 

 

הדר� על� מסכת מעילה 


