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מי נים סיכו   הגמרא ממסקנת העולים הדי

ומי בדף   הי

  

  למסקנא ט"גיטין דף נ

  

 א"ע ט"דף נ  

שבדיינים  הגדול מןבבית דין  למנות מתחילין ,והטומאות והטהרות ממונות בדיני. א

ובבית ). מן הקטנים( הצד מן מתחילין נפשות דיניבו ,אם הרוב מטהרין או מטמאין לראות

  .בכל מנין מן הצד התחילודין של רבי 

 במקום וגדולה תורה ,מיום שעמד בגדולהמי שהיה לו  מצינו לא ,רבי ועד משה מימות. ב

 רב ועד רבי מימות וכן. )לא היה בישראל מי שגדול בתורה ובעושר כמותוש, פירוש(, אחד

  .אשי

ולבן  .מתרצה והוא לו רומזיןוכן אם  ,בידיו ובראשו רומז אםמוכר מטלטלין חרש . ג

ולא די  צריך רמיזהמודים שהכל ולענין גיטין . די בקפיצה שהיא עקימת שפתיםבתירא 

  .א שעדיין היא מחלוקת"וי, בקפיצה

, וכל תינוק לפי חריפותו. חייומשום כדי , במטלטלין ממכר וממכרן מקח מקחן הפעוטות. ד

  .שיהא בן תשע בן עשר ויש שאינו חריף עד, יש מי שחריף מבן ששכי 

  .יותר משתות בטל מקח, ומחזיר אונאהשעד שתות קנה . דינו כגדול, קטן שטעה במקח. ה

 שכיבבין ב, מתנה שמתנתוא "וי. א שאינה מתנה"י, קטן שהגיע לפעוטות שנתן מתנה. ו

  .מועטתובין ב מרובה מתנהבין ב ,בריאובין ב מרע

י ה  נ ת מ ן  ת נ ש ת  ו ט ו ע פ ל ע  י ג ה ש ן  ט י"ר ו ה  נ ת מ ה  נ י א ש ה"א  נ ת מ א  י ה ש א. א  א א א א א א א א א א א א א א א א א   א
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  ב"ט ע"דף נ 

תחילה כהן , ויתנה אל הכהנים בני לוי) א: שנאמר, כהן קודם ללוי מן התורה לכל דבר. א

 קדש להקדישו אהרן ויבדל ,ומשה אהרן עמרם בני) ג. ונגשו הכהנים בני לוי) ב. ואחריו לוי

 יפה מנה וליטול ,ראשון ולברך ,ראשון לפתוח ,השבקדוש דבר לכל ',וקדשתו' )ד. קדשים

   .ןראשו

בית קריאת התורה באבל ב. חולק בסעודה ,או לאחר וד לרבולחלוק כבהכהן בא ואם . ב

ועל  .לידי מחלוקת יבואושמא , ולא לוי לישראלאין הכהן יכול לחלוק כבוד ללוי  ,הכנסת

  .מפני דרכי שלום, יו ישראלואחר, ואחריו לוי, כהן קורא ראשון :שנינוזה 

אבל בשני וחמישי יכול הכהן , ם טוב שרבים מצויים בבית הכנסתוכל זה בשבת ויו. ג

רץ הונא שגם הכהנים החשובים שבאכרב  ,ואם הוא מופלג בחכמה. לחלוק כבוד לאחר

  .קורא ראשון גם בשבת ויום טוב, ים אליוהיו כפופ ישראל

  .שלום נתיבותיה וכל נועם ידרכ דרכיה :שנאמר, היא שלום דרכי מפני כולה התורה כל. ד

לקערה  תחלה ידו פושט ,הבוצע .ממתינין אין שלשה ,בקערה לזה זה ממתינין שנים. ה

  .בידו הרשות ,ממנו שגדול למי או לרבו כבוד לחלוק בא ואם, ללפת את הפת

שאיבד הלוי את כבודו וקורין  מ"י -  'חבילהה נתפרדה' אם אין כהן בבית הכנסת. ו

קורין לכהן הראשון שני , בבית הכנסתואם אין לוי  .מי שירצהשיקדים את  מ"וי, לישראל

  .פעמים

לא הראשון ש, שלא היו עד סוף הקריאההיוצאים מא יאמרו ש, כהן אחר כהןל לא יקראו. ז

מוחזק אביו שהרי  ,שאינו כהןלא יאמרו על השני  אבל. השני במקומואת וקראו , כהןהיה 

 לויוכן לא יקראו ל. לויבמקום ה לא היה לו לקרות ,חללה ונפסל אמוהיתה אם ו, כהןל

וגם אם , ישראל וקראוהו לאחר הלויאו שהשני , ראשון אינו לוישהיאמרו שמא  ,לוי אחר

  . מקדושת לויה ונתחלל פסולהשאמו אפשר , לויל מוחזקאבי השני 
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דווח למערכת באמצעות שליחת דואר  ,לטובת הכלל, או כל הערה אחרת לשיפור התקציר, שגיאת כתיב, אם לדעתך יש טעות בחומר! לומד יקר
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