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  .כריתות ד� ב
  ?והיכ� כתוב הלאו והיכ� הכרת, אלו ה� חייבי כרת המנויי� במשנתנו
  
  

    ש� האיסור  לאו  כרת
  1  הבא על אמו  ְרַות ִאְ/ָ. לֹא ְתַגֵ(ה ְוֶע) ז:ויקרא יח(
  2  על אשת אביו  ֶעְרַות ֵא4ֶת 3ִביָ. לֹא ְתַגֵ(ה ) חש� (

  3  על כלתו  ֶעְרַות 6ַָ(ְתָ. לֹא ְתַגֵ(ה ) טוש� (
  4  1על הזכור  ְוֶאת ָזָכר לֹא ִת6ַ4ְב ) כבש� (
:ְבָכל 9ְֵהָמה לֹא ִת78ֵ ) כגש� (

  4ְָכְב8ְָ. 
  5  על הבהמה

ְוִאָ>ה לֹא ַתֲעמֹד ִלְפֵני ) ש� כג(
  ְבֵהָמה ְלִרְבָע= 

אשה המביאה 
  בהמה עליה

62  
הבא על אשה   ֶעְרַות ִאָ>ה :ִב8ָ= לֹא ְתַגֵ(ה) יזש� (

  3ובתה
74  

ְוֶאל ֵא4ֶת ֲעִמיְתָ. לֹא ִת78ֵ ) כש� (
  4ְָכְב8ְָ. 

  85  הבא על אשת איש
  9  הבא על אחותו  ֲאח<ְתָ. לֹא ְתַגֶ(הֶעְרַות ) טש� (

  10  על אחות אביו  ֶעְרַות ֲאח<ת 3ִביָ. לֹא ְתַגֵ(ה ) יבש� (

  11  על אחות אמו  ֶעְרַות ֲאח<ת ִאְ/ָ. לֹא ְתַגֵ(ה ) יגש� (

  12  על אחות אשתו  ְוִאָ>ה ֶאל ֲאחָֹת= לֹא ִתָ?ח ) יחש� (

  13  על אשת אחיו   לֹא ְתַגֵ(ה ֶעְרַות ֵא4ֶת 3ִחיָ.) טזש� (

  14  6על אשת אחי אביו  ֶעְרַות ֲאִחי 3ִביָ. לֹא ְתַגֵ(ה ) ידש� (

  

  

  
בסיו� פרשת עריות 

ִ�י ) כט:ויקרא יח(כתוב  
ָ�ל ֲאֶ"ר ַיֲעֶ�ה ִמ�ֹל 

ַה*(ֵעבֹת ָהֵאֶ'ה ְוִנְכְרת$ 
ַהְ,ָפ"(ת ָהעֹ�ת ִמֶ+ֶרב 

  ַעָ-�

ְמ3ָת= ) יטש� ( ְוֶאל ִאָ>ה 9ְִנAַת ט@
  לֹא ִתְקַרב 

  157  הבא על הנדה

ה:א ְמַגAֵ� ' הֶאת ) ל:במדבר טו(
  ְוִנְכְרָתה 

  16  גד�המ  ֱאלִֹהי� לֹא ְתַקֵ(ל ) כז:שמות כב(

9ָָזה ' ה6ִי ְדַבר ) לא:במדבר טו(
  ְוֶאת ִמְצָות< ֵהַפר ִה6ֵָרת 6ָ8ִֵרת 

לֹא ִת8ַ4ְֲחֶוה ְלֵאל ) יד:שמות לד(
  Eֵחר 

  17  ז"העובד ע

ֲא4ֶר ִי78ֵ ִמHְַרע< ) גGב:ויקרא כ(
  ַל/ֶֹלְ. ְוִהְכַר8ִי אֹת< 

:ִמHְַרֲעָ. לֹא ִת78ֵ ְלַהֲעִביר ) כאש� (
  1ַל/ֶֹלְ.

  18  הנות7 מזרעו למול.

                                                           
'  לר, שנחלקו תנאי� בעשה לשניה� הא� חייב שתי�.) ד� ג(לקמ� ' וע, וכ� המביא את הזכור עליו 1

  .ע רק אחד" שתי� ולרישמעאל חייב
  .כל שש אלה דינ� במזיד והתראה בסקילה 2
או על , או בת בנו, והבא על בת בתו, והבא על בתו מאנוסתו, הבא על אשה ועל בת בתה, ונכלל בזה 3

 .או על א� חמיו, או על א� חמותו, חמותו
  .וכ� כל אלה הנכללי� בכרת זה דינ� בשריפה, במזיד והתראה דינו בשריפה 4
  .וא� היא נשואה בחנק, א� מאורסת בסקילה, סוגי מיתות במזיד והתראה' כא� יש ב 5
  .ונכלל בזה אשת אחי אמו 6
  .ד כלל"אי� בה� מיתת ב) 15 9(על שבע כריתות אלו  7
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ְוַהIֶֶפ4 ֲא4ֶר 8ְִפֶנה ) ו:ויקרא כ(
  ֶאל ָהאֹבֹת ְוִהְכַר8ִי אֹת<

  19  2בעל אוב  תEל 8ְִפנ: ֶאל ָהאֹבֹ) לא:ויקרא יט(

6ָל ָהעJֶֹה ָב= ) יד:שמות לא(
  ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה 

ְוי<� ַהְ>ִביִעי לֹא ַתֲעJֶה ) י:שמות כ(
  ל ְמָלאָכה ָכ

  204  3מחלל שבת

ְמ3ת< ָעָליו ) ג:ויקרא כב( ְוט@
  ְוִנְכְרָתה 

לֹא יֹאַכל ַעד ֲא4ֶר ) ד:ויקרא כב(
  ִיְטָהר 

טמא שאכל את 
  הקדש

21  

' הֶאת ִמ76ַ4ְ ) יג:במדבר יט(
  ִטֵ/א ְוִנְכְרָתה 

הבא אל המקדש   ְוֶאל ַהִ/ְק4Aָ לֹא ָתבֹא ) ד:ויקרא יב(
  טמא

22  

  23  האוכל חלב  אֵֹכל ֵחֶלב ְוִנְכְרָתה ) כה:רא זויק(

  6ָל אְֹכָליו ִי6ֵָרת) יד:ויקרא יז(

6ָל ֵחֶלב ְוָכל �Aָ לֹא ) יז:ויקרא ג(
  24  האוכל ד�  ל:תֹאֵכ

ְואְֹכָליו ֲע<נ< ִיKָא ) ח:ויקרא יט(
  ְוִנְכְרָתה 

ְוJַָרְפ8ָ ֶאת ַהI<ָתר ) לד:שמות כט(
  ֵכל 9ֵָא4 לֹא ֵי3

  25  האוכל נותר

לֹא ֵי3ֵכל 6ִי קֶֹד4 ) לד:שמות כט(  מנותר" עו7" "עו7"ש "ילי� גז
  ה:א

  26  האוכל פיגול

ְוֶאל Lֶַתח אֶֹהל ) ד:ויקרא יז(
  מ<ֵעד לֹא ֱהִביא< ְוִנְכַרת 

השוחט קדשי�   ש מהמעלה"ילי� או בהיקש או בגז
Mבחו  

27  

 ְוֶאל, ֲא4ֶר ַיֲעֶלה) טGח:ויקרא יז(
 :Iַתח אֶֹהל מ<ֵעד לֹא ְיִביֶאLֶ

  ְוִנְכַרת 

ִהָ>ֶמר ְלָ. 7Lֶ 8ֲַעֶלה ) יג:דברי� יב(
  עֹלֶֹתיָ. 9ְָכל ָמק<� 

המעלה קדשי� 
Mבחו  

28  

6ָל אֵֹכל ָחֵמM ) טו:שמות יב(
  ְוִנְכְרָתה 

6ָל ַמְחֶמֶצת לֹא ) כ: שמות יב(
  תֹאֵכל: 

  29  האוכל חמM בפסח

  30  כ"האוכל ביוה  י ָכל ַהIֶֶפ4 ֲא4ֶר לֹא ְתע@Iֶה 9ְֶעֶצ� ַהN<� ַהHֶה ְוִנְכְרָתה6ִ) כט:ויקרא כג(

ֲא4ֶר 8ֲַעJֶה 6ָל ) ל:ויקרא כג(
  ְמָלאָכה ְוַהֲאַבְד8ִי ֶאת ַהIֶֶפ4

ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ) כח:ויקרא כג(
Hֶַה �>N9ְֶעֶצ� ַה :Jהַתֲע  

העושה מלאכה 
  כ"ביוה

31  

ֲא4ֶר ִיְרַקח 6ָמֹה: ) לג:ות לשמ(
  ְוִנְכַרת 

:ְבַמְת6@ְנ8< לֹא ) לב:שמות ל(
  ַתֲעJ: 6ָמֹה: 

המפט� את שמ7 
  המשחה במדותיו

32  

ֲא4ֶר ַיֲעJֶה ָכמ<ָה ) לח:שמות ל(
  ְלָהִריַח 9ָ= ְוִנְכַרת 

9ְַמְת6@ְנ8ָ= לֹא ) לז:שמות ל(
  ַתֲעJ: ָלֶכ� 

המפט� את 
   במדותיההקטורת

33  

ַוֲא4ֶר ִי78ֵ ִמֶ/I: ַעל ָזר ) לג:שמות ל(
  ְוִנְכַרת 

ַעל Jַ9ְר 3ָד� לֹא ) לב:שמות ל(
  ִייָסְ. 

הס. משמ7 
  המשחה של משה

345  

ְוָחַדל ַלֲעJ<ת ַהLֶַסח ) יג:במדבר ט(
  ְוִנְכְרָתה 

  35  הפסח  ְוָזַבְחLֶ 8ַָסח ) ב:דברי� טז(עשה 

ָעֵרל ָזָכר ֲא4ֶר לֹא ְו) יד:בראשית יז(
  ִי/<ל ֶאת Jַ9ְר ָעְרָלת< ְוִנְכְרָתה 

:ַבN<� ) ג: ויקרא יב( עשה
  ַהְ>ִמיִני ִי/<ל 

  366  מילה

                                                                                                                                                                                                   
 ".לֹא ִי1ֵָצא ְבָ/ ַמֲעִביר ְ'נ) +ִב() ָ'ֵא$") י:דברי� יח(עוד נאמר בו  1
 . ל למה לא מנו אותו במשנה"יוחנ� ור' שנחלקו ר:) ד� ג(לקמ� ' וע, כ בכרת"ה ידעוני ג"וה 2
למה לא מנו אות� במשנה ויהיה .) ד� ג(לקמ� ' וע, שיש בכל אחד במזיד כרת, ט מלאכות"וכולל כל הל 3
  .ד כריתות"ע
  . ובמזיד והתראה דינו בסקילה 4
  .ד"אי� בה� מיתת ב) 34 21(ד כריתות אלו "כל י 5
  .ואי� בה� חטאת, עשהשני אלו ה� מצות  6
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  : כריתות ד� ב
  ?נזיר שנטמא טומאות הרבה מה דינו

  

וחזר , וחזר ונטמא ביו� השמיני, נטמא
  ונטמא ביו� השמיני

  , וחזר ונטמא ביו� השביעי, נטמא
  וחזר ונטמא ביו� השביעי

  

  לרבי  1מביא קרב7 אחד על טומאה אחת  מביא קרב7 על כל טומאה וטומאה

  י"יוסי ב' לר  2מביא קרב7 אחד על טומאות הרבה  מביא קרב7 על כל טומאה וטומאה
  

  
  ].ה משו�"י ד"רש[? מה די� הנשיא בעבירות דלהל�

  

קרב7 , ביטוי שפתי�, בשבועת העדות
  מצורע, יולדת

    טומאת מקדש וקדשיוב

GGGG   מביא חטאת קבועהGאליעזר' לר   שעיר  

  יוסי הגלילי' לר  פטור לגמרי

  ש"עקיבא ור' לר  מביא עולה ויורד
  

  
  ?)3אחותו דרישא ואחותו דסיפא(מה ילפינ� ממה שיצאה כרת באחותו מ� הכלל פעמי� 

  

    אחותו דרישא  אחותו דסיפא
על אחותו שהיא אחות אביו ' לחייב ג

  4ואחות אמו
דחייבי כריתות שלקו לא נפטרו מידי 

  הכרת
' לר

  יצחק

 ללמד שאי7 עונשי� Gלאחותו מאביו ואמו 
  מ7 הדי7

על אחותו שהיא אחות אביו ' לחייב ג
  4ואחות אמו

  לרבנ7 

  

                                                           
דאי7 י כול נזיר למנות לנזירות טהרה  , דלא בא לטהרה, ל דהכ ל הוא טומאה אחת אריכ תא"ס 1

  .אלא ביו�  השמיני
וכ יו7  , יה ודה  סובר  שכב ר ביו � שביעי שסופר לטומאתו יכול  להתחיל  את ה נזירו ת' י ו סי ב ר' ר 2

ינו צ רי. ל הביא  עליה קרב 7 בפנ י או ל� א.  חשו ב טו מאה  חדשהGשכ7  א� נטמא שוב  ביו�  השביעי 
לכ 7 אינו  ,  דאי 7 הב את קרב7  אלא בשמיניGדכיו 7 שלא יצ א לשעה אחת שראוי  להביא קר ב7  , עצמו

 .מביא אלא על האחרו נה וע ולה לו לכו ל�
ובאח ותו ח זר לכתוב ב ה עוד  , כל ה עריות כת וב עליה�  בפרשת אח רי מו ת ונכ רתו כ ל הנפשות',  פי 3

ְוִנְכְרת : ְלֵעי נֵ י   ) אחותו דרי שא(  ְוִאי4 ֲא4ֶר ִיַ?ח ֶאת ֲאחֹת< )יז:ויקרא כ (פע� כרת בפרשת קדושי�
 :Oִָ(ה ֲע<נ< יִ Kָא) אח ותו ד סיפא(9ְֵני עַ ָ/� ֶעְרַות  ֲאחֹת < 

'  אלא ילפינ7 ממה דאמר ר, מבואר  שלא צרי. לזה לימוד מיוח ד.) לקמ7 ד� ג(אכ7 למסקנא  4
כ  ברשיעא ב ר  "ו א.  יש  חילוק חט אות  ביניה �Gלאוי� וכ רת א חד  '   הושעיא כ ל מקו� שיש ל. ב

אי7  אנו  ,  ל אוי� וכר ת א חד'  שב א על אחו תו ש היא  אחות אביו  ואח ות א מו די ש בו  גGרשיעא  
  .צריכי � לדרשא מיוח דת ללמוד שחייב שלש


