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אלו ה חייבי כרת המנויי במשנתנו ,והיכ כתוב הלאו והיכ הכרת?

ש האיסור
הבא על אמו
על אשת אביו
על כלתו
1
על הזכור
על הבהמה
אשה המביאה
בהמה עליה
הבא על אשה
3
ובתה
הבא על אשת איש
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הבא על אחותו
על אחות אביו
על אחות אמו
על אחות אשתו
על אשת אחיו
6
על אשת אחי אביו
הבא על הנדה

16

המגד

17

העובד ע"ז

18

הנות 7מזרעו למול.

לאו
ַ)ה
)ויקרא יח:ז( וְ ֶע ְרוַת ִא ְ .ָ /לֹא ְתג ֵ
ַ)ה
י .לֹא ְתג ֵ
3ב ָ
)ש ח( ֶע ְרוַת ֵא ֶ4ת ִ
ַ)ה
)ש טו( ֶע ְרוַת ְַ )ָ 6ת ָ .לֹא ְתג ֵ
ָכר לֹא ִת ְ6ַ 4ב
)ש כב( וְ ֶאת ז ָ
:ב ָכל ְֵ 9ה ָמה לֹא ִת ֵ78
)ש כג( ְ
ְָ 4כ ְב ְ.ָ 8
)ש כג( וְ ִא ָ<ה לֹא ַת ֲעמֹד ִל ְפנֵי
ְב ֵה ָמה ְל ִר ְב ָע=
ַ)ה
:ב ָ =8לֹא ְתג ֵ
)ש יז( ֶע ְרוַת ִא ָ<ה ִ
ית ָ .לֹא ִת ֵ78
ֲמ ְ
)ש כ( וְ ֶאל ֵא ֶ4ת ע ִ
ְָ 4כ ְב ְ.ָ 8
ַ)ה
ח>ת ָ .לֹא ְתג ֶ
)ש ט( ֶע ְרוַת ֲא ְ
ַ)ה
י .לֹא ְתג ֵ
3ב ָ
)ש יב( ֶע ְרוַת ֲאח>ת ִ
ַ)ה
)ש יג( ֶע ְרוַת ֲאח>ת ִא ְ .ָ /לֹא ְתג ֵ
)ש יח( וְ ִא ָ<ה ֶאל ֲאח ָֹת= לֹא ִת ָ?ח
ַ)ה
י .לֹא ְתג ֵ
3ח ָ
)ש טז( ֶע ְרוַת ֵא ֶ4ת ִ
ַ)ה
י .לֹא ְתג ֵ
3ב ָ
)ש יד( ֶע ְרוַת ֲא ִחי ִ
3ת=
)ש יט( וְ ֶאל ִא ָ<ה ְ9נִ ַAת @ט ְמ ָ
לֹא ִת ְק ַרב
)שמות כב:כז( ֱאל ִֹהי לֹא ְת ַק ֵ)ל
)שמות לד:יד( לֹא ִת ְֲ 8ַ 4חוֶה ְל ֵאל
Eחר
ֵ
ֲביר
ֲ .לֹא ִת ְֵ 78ל ַהע ִ
ַרע ָ
:מְ H
)ש כא( ִ
1
ַלֶֹ /ל ְ.

כרת

בסיו פרשת עריות
כתוב )ויקרא יח:כט( ִי
ֲה ִמֹל
ָל ֲא ֶ"ר ַיע ֶ
*)עבֹת ָה ֵא ֶ'ה וְ נִ ְכ ְרת$
ַה ֵ
ַהָ ְ,פ")ת ָהעֹת ִמ ֶֶ +רב
ַע ָ-

ַA
)במדבר טו:ל( ֶאת ה' ה:א ְמג ֵ
וְ נִ ְכ ְר ָתה
)במדבר טו:לא( ִ6י ְד ַבר ה' ָ9זָה
וְ ֶאת ִמ ְצוָת> ֵה ַפר ִה ֵָ 6רת ִֵ 6ָ 8רת
ַרע>
)ויקרא כ:בGג( ֲא ֶ4ר יִ ִֵ 78מְ H
ַלֶֹ /ל ְ .וְ ִה ְכ ַר ִ8י אֹת>

 1וכ המביא את הזכור עליו ,וע' לקמ )ד ג (.שנחלקו תנאי בעשה לשניה הא חייב שתי ,לר'
ישמעאל חייב שתי ולר"ע רק אחד.
 2כל שש אלה דינ במזיד והתראה בסקילה.
 3ונכלל בזה ,הבא על אשה ועל בת בתה ,והבא על בתו מאנוסתו ,והבא על בת בתו ,או בת בנו ,או על
חמותו ,או על א חמותו ,או על א חמיו.
 4במזיד והתראה דינו בשריפה ,וכ כל אלה הנכללי בכרת זה דינ בשריפה.
 5כא יש ב' סוגי מיתות במזיד והתראה ,א מאורסת בסקילה ,וא היא נשואה בחנק.
 6ונכלל בזה אשת אחי אמו.
 7על שבע כריתות אלו ) (15 9אי בה מיתת ב"ד כלל.
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בעל אוב
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מילה

ֲJה
יעי לֹא ַתע ֶ
)שמות כ:י( וְ י> ַה ְ< ִב ִ
אכה
ָכל ְמ ָל ָ
ֹאכל ַעד ֲא ֶ4ר
)ויקרא כב:ד( לֹא י ַ
יִ ְט ָהר
)ויקרא יב:ד( וְ ֶאל ַה ְִ /ק ָ 4Aלֹא ָתבֹא
)ויקרא ג:יז( ָ6ל ֵח ֶלב וְ ָכל ָ Aלֹא
ֹאכל:
ת ֵ

>Iתר
)שמות כט:לד( וְ ַָ Jר ְפ ֶָ 8את ַה ָ
ֵָ 9א 4לֹא יֵֵ 3כל
ֵ3כל ִ6י ק ֶֹד4
)שמות כט:לד( לֹא י ֵ
ה:א
ילי או בהיקש או בגז"ש מהמעלה

ֶפֲ 4א ֶ4ר ְִ 8פנֶה
)ויקרא כ:ו( וְ ַהֶ I
ֶאל ָהאֹבֹת וְ ִה ְכ ַר ִ8י אֹת>
)שמות לא:יד( ָ6ל ָהע ֶֹJה ָב=
אכה וְ נִ ְכ ְר ָתה
ְמ ָל ָ
)ויקרא כב:ג( וְ @ט ְמ3ת> ָע ָליו
וְ נִ ְכ ְר ָתה
)במדבר יט:יג( ֶאת ִמ ְ 76ַ 4ה'
ִט ֵ/א וְ נִ ְכ ְר ָתה
)ויקרא ז:כה( א ֵֹכל ֵח ֶלב וְ נִ ְכ ְר ָתה
)ויקרא יז:יד( ָ6ל א ְֹכ ָליו יִ ֵָ 6רת
)ויקרא יט:ח( וְ א ְֹכ ָליו עֲ>נ> יִ ָKא
וְ נִ ְכ ְר ָתה
ילי גז"ש "עו" "7עו "7מנותר

)ויקרא יז:ד( וְ ֶאל ֶַ Lתח א ֶֹהל
מ>עד לֹא ֱה ִביא> וְ נִ ְכ ַרת
ֵ
ֲלה ,וְ ֶאל
ֲלה )ויקרא יז:חGט( ֲא ֶ4ר ַיע ֶ
)דברי יב:יג( ִה ָ< ֶמר ְל ָ8ַ 7Lֶ .ע ֶ
יא:I
מ>עד לֹא יְ ִב ֶ
ֶַ Lתח א ֶֹהל ֵ
יָ 9ְ .כל ָמק>
עֹל ֶֹת ָ
וְ נִ ְכ ַרת
)שמות יב:טו( ָ6ל א ֵֹכל ָח ֵמM
)שמות יב :כ( ָ6ל ַמ ְח ֶמ ֶצת לֹא
וְ נִ ְכ ְר ָתה
ֹאכל:
ת ֵ
ֶפֲ 4א ֶ4ר לֹא ְת @עֶIה ְֶ 9ע ֶצ ַהַ >NהֶHה וְ נִ ְכ ְר ָתה
)ויקרא כג:כט( ִ6י ָכל ַהֶ I
ֲJה ָ6ל
)ויקרא כג:ל( ֲא ֶ4ר ַ8ע ֶ
אכה לֹא
)ויקרא כג:כח( וְ ָכל ְמ ָל ָ
ֶפ4
אכה וְ ַה ֲא ַב ְד ִ8י ֶאת ַהֶ I
ְמ ָל ָ
ַתעֲֶ 9ְ :Jע ֶצ ַהַ >Nה ֶHה
)שמות ל:לג( ֲא ֶ4ר יִ ְר ַקח ָ6מֹה:
:ב ַמ ְת@6נְ  >8לֹא
)שמות ל:לב( ְ
וְ נִ ְכ ַרת
ַתעֲ6ָ :Jמֹה:
מ>ה
ֲJה ָכ ָ
)שמות ל:לח( ֲא ֶ4ר ַיע ֶ
)שמות ל:לז( ְַ 9מ ְת@6נְ ָ =8לֹא
יח ָ =9וְ נִ ְכ ַרת
ְל ָה ִר ַ
ַתעֲָ :Jל ֶכ
ַא ֶ4ר יִ ִֵ 78מ ֶַ :I/על זָר
3ד לֹא )שמות ל:לג( ו ֲ
)שמות ל:לב( ַעל ְJַ 9ר ָ
וְ נִ ְכ ַרת
יס ְ.
יִ ָ
ָב ְח ַָ Lֶ 8סח )במדבר ט:יג( וְ ָח ַדל ַלעֲ>Jת ַה ֶַ Lסח
עשה )דברי טז:ב( וְ ז ַ
וְ נִ ְכ ְר ָתה
ָכר ֲא ֶ4ר לֹא
)בראשית יז:יד( וְ ָע ֵרל ז ָ
:ב>N
עשה )ויקרא יב :ג( ַ
יִ >/ל ֶאת ְJַ 9ר ָע ְר ָלת> וְ נִ ְכ ְר ָתה
ַה ְ< ִמינִ י יִ >/ל

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

לרבי
לר' יוסי ב"י

נזיר שנטמא טומאות הרבה מה דינו?
נטמא ,וחזר ונטמא ביו השביעי,
וחזר ונטמא ביו השביעי
1
מביא קרב 7אחד על טומאה אחת
2
מביא קרב 7אחד על טומאות הרבה

נטמא ,וחזר ונטמא ביו השמיני ,וחזר
ונטמא ביו השמיני
מביא קרב 7על כל טומאה וטומאה
מביא קרב 7על כל טומאה וטומאה

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

לר' אליעזר
לר' יוסי הגלילי
לר' עקיבא ור"ש

בשבועת העדות ,ביטוי שפתי ,קרב7
בטומאת מקדש וקדשיו
יולדת ,מצורע
GGGG
מביא חטאת קבועה  Gשעיר
פטור לגמרי
מביא עולה ויורד

מה ילפינ ממה שיצאה כרת באחותו מ הכלל פעמי )אחותו דרישא ואחותו דסיפא?(3
לר'
יצחק
לרבנ7

אחותו דרישא
דחייבי כריתות שלקו לא נפטרו מידי
הכרת
לחייב ג' על אחותו שהיא אחות אביו
4
ואחות אמו

אחותו דסיפא
לחייב ג' על אחותו שהיא אחות אביו
4
ואחות אמו
לאחותו מאביו ואמו  Gללמד שאי 7עונשי
מ 7הדי7

 1ס"ל דהכל הוא טומאה אחת אריכתא ,דלא בא לטהרה ,דאי 7יכול נזיר למנות לנזירות טהרה
אלא ביו השמיני.
 2ר' יוסי בר' יהודה סובר שכבר ביו שביעי שסופר לטומאתו יכול להתחיל את הנזירות ,וכיו7
שכ 7א נטמא שוב ביו השביעי  Gחשוב טומאה חדשה .אול אינו צרי .להביא עליה קרב 7בפני
עצמו ,דכיו 7שלא יצא לשעה אחת שראוי להביא קרב G 7דאי 7הבאת קרב 7אלא בשמיני ,לכ 7אינו
מביא אלא על האחרונה ועולה לו לכול.
 3פי' ,כל העריות כתוב עליה בפרשת אחרי מות ונכרתו כל הנפשות ,ובאחותו חזר לכתוב בה עוד
פע כרת בפרשת קדושי )ויקרא כ:יז( וְ ִאיֲ 4א ֶ4ר יִ ַ?ח ֶאת ֲאחֹת> )אחותו דרישא( וְ נִ ְכ ְרתְ :ל ֵעי ֵני
ְ9נֵי ַע ֶָ /ע ְרוַת ֲאחֹת> )אחותו דסיפא( ִ)ָ Oה עֲ>נ> יִ ָKא:
 4אכ 7למסקנא )לקמ 7ד ג (.מבואר שלא צרי .לזה לימוד מיוחד ,אלא ילפינ 7ממה דאמר ר'
הושעיא כל מקו שיש ל .ב' לאוי וכרת אחד  Gיש חילוק חטאות ביניה .וא"כ ברשיעא בר
רשיעא  Gשבא על אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו דיש בו ג' לאוי וכרת אחד ,אי 7אנו
צריכי לדרשא מיוחדת ללמוד שחייב שלש.

