קידושין דף ל"ו למסקנא
דף ל"ו ע"א

א .לאיסי ,לא הוזהרו נשים שלא לעשות קרחה על מת .וטעמו :א( י"א שדורש
לשון הכתוב "בנים אתם לה' וגו' לא תשימו קרחה" ,בנים ולא בנות .אבל לא
תתגודדו הוזהרו הנשים ,שנאמר "לא תתגודדו וגו' כי עם קדוש" .ומאחר שיש
ריבוי ומיעוט ,מסתבר לרבות גדידה שישנה גם שלא במקום שיער ,ולמעט קרחה
שאינה אלא במקום שיער .ב( י"א שלמדו בגזירה שוה 'קרחה קרחה' מבני אהרן,
ללמד ש'בני אהרן' ולא בנות אהרן ,עולה על כל הענין האמור בפרשה .ב( י"א
שלמדו בגזירה שוה "בין עיניכם" מתפילין שנשים פטורות בהם.
ב .לשיטת איסי ,שריטה וגדידה אחת היא ,שמשמעות שתיהן בין ביד ובין בכלי.
ג .קרח ארבע וחמש קרחות ,חייב על כל אחת ואחת ,וחייב על כל הראש כבין
העינים ,בין כהנים ובין ישראלים .ואינו חייב אלא כשקירח על המת.
ד .הנחת תפילין הוא במקום שעושים קרחה בגובהה של ראש ,ולא בין העינים
ממש ,ולמדים זאת בגזירה שוה מ'בין עיניכם' האמור לענין קרחה.
ה" .בנים אתם לה' אלקיכם" ,י"א שבזמן שאתם נוהגים מנהג בנים ,אתם קרוים
בנים ,אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרוים בנים .וי"א שבין כך ובין כך
אתם קרוים בנים ,שנאמר בנים סכלים המה .ואפילו אם אין אמונה בהם ,קרויים
בנים ,שנאמר בנים לא אמון בם .וגם כשעובדים עבודה זרה קרויים בנים ,שנאמר

זרע מרעים בנים משחיתים .ואם יעשו תשובה ,קרויים בני קל חי ,שנאמר והיה
במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם ,יאמר להם בני אל חי.
הסמיכות ,והתנופות ,וההגשות ,והקמיצות ,והקטרות ,והמליקות ,והקבלות,
והזאות ,נוהגים באנשים ולא בנשים .חוץ ממנחת סוטה ונזירה ,שהן מניפות.
דף ל"ו ע"ב

א .הזאת דם של פרה אדומה ,צריכה להיות על ידי אלעזר ,ולא על ידי שאר
כהנים .הזאת דם בפנים של פר כהן המשיח או פר העלם דבר של ציבור ,צריכה
להיות על ידי הכהן המשיח .הזאת דם של חטאת העוף ,צריכה להיות בכהן ולא
בכהנת ,שלמדים בקל וחומר מבן צאן שלא קבע לו כהן לשחיטתו ,וקבע לו כהן
לזריקתו.
ב .מנחת סוטה ונזירה ,וחזה של שלמים ,טעונים תנופה בכהן ובבעלים ,הא כיצד?
כהן מכניס ידו תחת יד בעלים ,ומניף.
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