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אלו מקורות נוספים הובאו לשיטת איסי שנשים פטורות אף מבל יקרחו?
א.

אביי  -ג"ש קרחה קרחה מבני אהרן ,ושם נשים פטורות.
ומכך שנאמר קרחה עם ה' ישנה גזירה שוה נוספת ,ללמד בישראלים את הדינים הבאים שנאמרו בכהנים:
קרחה  -אם קרח  4או  5קרחות ,חייב על כל אחת ואחת.
בראשם  -נאמר ' ..בין עיניכם למת' ולכן הוצרכו לרבות כל הראש.

ב.

רבא  -גזירה שוה 'בין עיניכם' מתפילין שנשים פטורות ,ולא פירש כאביי כיון שלא משמע לו לדרוש את הה'.
אביי לא פירש כמותו ,כיון שתפילין עצמם נלמדו מקרחה שבין עיניכם הכוונה בגובה הראש  -מקום שער.

מתי עם ישראל קרויים בנים?
א.

ר' יהודה  -בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים  -אתם קרוים בנים ,אין אתם נוהגים מנהג בנים  -אין אתם קרוים בנים.

ב.

רבי מאיר  -בין כך ובין כך אתם קרוים בנים .והביא כמה פסוקים והוצרכו כולם כדלהלן:
א.

בנים סכלים המה  -ושלא נאמר שכשחוטאים מסכלות ,בנים ,אבל מרשעות לא.

ב.

בנים לא אמון בם ,ושלא נאמר כשעובדים ע"ז אינם בנים.

ג.

זרע מרעים בנים משחיתים ,ושלא נאמר שרק בנים משחיתים אינם נקראים אבל אינם נחשבים בנים מעולים.

ד.

והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי.

משנה  -הסמיכות ,והתנופות ,וההגשות ,והקמיצות ,והקטרות ,והמליקות ,והקבלות ,והזאות  -נוהגים באנשים ולא בנשים ,מנין?
א.

סמיכות  -דבר אל בני ישראל ...וסמך ,בני ישראל סומכים  -ואין בנות ישראל סומכות.

ב.

תנופות  -דבר אל בני ישראל ...והניף ,בני ישראל מניפין  -ואין בנות ישראל מניפות.

ג.

הגשות  -וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרן ,בני אהרן  -ולא בנות אהרן.

ד.

קמיצות  -והביאה אל בני אהרן וקמץ ,בני אהרן  -ולא בנות אהרן.

ה.

הקטרות  -והקטירו אותו בני אהרן ,בני אהרן  -ולא בנות אהרן.

ו.

המליקות  -ומלק ...והקטיר ,הוקש מליקה להקטרה.

ז.

הקבלות  -והקריבו בני אהרן ,ואמר מר :והקריבו  -זו קבלת הדם.

ח.

הזאות  -אין לפרש הזאת פרה כיון שנאמר בה 'אלעזר' ,ואין לפרש הזאה שנעשית בפנים כיון שנאמר 'הכהן המשיח'.
אלא הזאה של חטאת העוף שנלמדת בק"ו מעולת בן צאן שלא קבע לו כהן לשחיטתו  -קבע לו כהן להזאתו ,בן עוף שקבע לו כהן
למליקתו  -קל וחומר שיקבע לו להזאתו.

עוד שנינו חוץ ממנחת סוטה ומנחת נזירה שהן מניפות מנחותיהן .מנין?
א.

סוטה  -נאמר מפורש  -והניף את המנחה.
המקור שצריך תנופה בבעלים  -יד יד משלמים  -כהן מכניס ידו תחת יד בעלים ומניף.

ב.

נזירה  -אתיא כף כף מסוטה.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

