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  הכריתות 
 דברים פרק יד פסוק כג

ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר� ְוצֹאֶנ� ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה' ֱא�ֶהי� ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנ� ִּתיֹרְׁש� ְוִיְצָהֶר� 
  ת ה' ֱא�ֶהי� ָּכל ַהָּיִמים: ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶא 

 דברים פרק יב פסוק יז
ֶׁשר ִּתֹּדר ְוִנְדֹבֶתי� לֹא תּוַכל ֶלֱאֹכל ִּבְׁשָעֶרי� ַמְעַׂשר ְּדָגְנ� ְוִתיֹרְׁש� ְוִיְצָהֶר� ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר� ְוצֹאֶנ� ְוָכל ְנָדֶרי� אֲ 

  ּוְתרּוַמת ָיֶד�: 
  

  לוקה שלש.  -א"ר אילא: אכל מעשר דגן ותירוש ויצהר : דין
  והא אין לוקין על לאו שבכללות! : קושי

ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך שאני הכא, דמייתרי קראי, מכדי כתב רחמנא  :תירוץ

לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך , בפנים אין, בחוץ לא, ל"ל דכתב רחמנא ויצהרך

  ? לחלק. ויצהרך
 לא תוכלכתב רחמנא  וא, ה"א: ה"מ בעשה, אבל בלאו אימא לא, אמטו להכיאי מהה: קושי

  לאוקמה בלאו, ועדיין לאו שבכללות הוא! 
למ"ל?  מעשר דגנך תירושך ויצהרךאם כן, נימא קרא לא תוכל לאכלם בשעריך,  :תירוץ

  ליחודי אכילה דכל חד וחד. 
  לוקה ג'.  -א"ר יצחק: האוכל לחם קלי וכרמל : דין

 ויקרא פרק כג
ַוֲהֵבאֶתם ֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה (י) ּדַ 

   ֶאת ֹעֶמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן:
ְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרַּבן ֱא�ֵהיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם (יד) ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוכַ 

  ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם:
  והא אין לוקין על לאו שבכללות!  :ושיק

  . שאני הכא, דמייתר קראי: תירוץ
  כרמל  קלי  חםל

  יתיה בעיניהא -אי אפשר ללמוד לחם   נתרבה אצל חלה
  תרבה אצל מנחותנ -אי אפשר ללמוד כרמל 

  לא נשתנה מברייתו

  דאיתנהון בעיניהון  
    נתרבו אצל מנחות

 – נתרבה אצל חלה
  יוכיחכרמל 

 – לא נשתנה מברייתו  ________________________________
  יוכיחלחם 

  דמייתר מחייב חדא, אכולהון מחייב חדא!  קליואימא: : קושי
תוב קלי ולחם וכרמל, אמאי כתב אם כן, נכתוב קרא לחם כרמל וקלי, אי נמי נכ :תירוץ

  לקלי באמצע? הכי קאמר: לחם בקלי נחייב, וכרמל נחייב בקלי. 
  לעולם אל תהי גזירה שוה קלה בעיניך, שהרי 

לומדים דין זה מגזירה 
  שווה

הדין שממנו לומדים את הגזירה 
  והפסוק שווה

  הפסוק שבו יש את הגזירה שווה

מה להלן כרת, אף  - פיגול
  כאן כרת

  עונה תשאוהנפש האוכלת ממנו   עונו ישאואוכליו  -נותר 

להלן נותר, אך מה  – נותר
  כאן נושא הספוק נותר

  קדשושרפת את הנותר באש כי   ה' חללקדש ואוכליו עונו ישא כי את 

   – בתו מאנוסתו
  לאיסורא – הנה
  לשריפה - זמה

ערות אשה ובתה...את בת בנה ...   הנהערות בת בנך... כי ערותך 

  זמה היא הנהשארה 

  באש ישרפו זמה היאואיש אשר... 
להלן בסקילה מה  – נסקלים

  ף כאן בסקילהא
באבן ירגמו מות יומתו וב או ידעוני א

  דמיהם הםתם א

  (עריות) מות יומתו דמיהם בם

 ויקרא פרק יט
 (ז) ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה:

  י ֶאת ֹקֶדׁש ה' ִחֵּלל ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה:(ח) ְוֹאְכָליו ֲעֹונֹו ִיָּׂשא ּכִ 
 ויקרא פרק ז פסוק יח

ל ִיְהֶיה ְוַהֶּנֶפׁש ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח ְׁשָלָמיו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי לֹא ֵיָרֶצה ַהַּמְקִריב ֹאתֹו לֹא ֵיָחֵׁשב לֹו ִּפּגּו
  ָנּה ִּתָּׂשא:ָהֹאֶכֶלת ִמֶּמּנּו ֲעֹו

 שמות פרק כט פסוק לד
  הּוא:ְוִאם ִיָּוֵתר ִמְּבַׂשר ַהִּמֻּלִאים ּוִמן ַהֶּלֶחם ַעד ַהֹּבֶקר ְוָׂשַרְפָּת ֶאת ַהּנֹוָתר ָּבֵאׁש לֹא ֵיָאֵכל ִּכי ֹקֶדׁש 
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 ויקרא פרק יח
  ְת� ֵהָּנה:(י) ֶעְרַות ַּבת ִּבְנ� אֹו ַבת ִּבְּת� לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרוָ 

 ויקרא פרק יח
  ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה ֵהָּנה ִזָּמה ִהוא (יז) ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת ַּבת ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה לֹא ִתַּקח

 ויקרא פרק כ
  ֹוְכֶכם:(יד) ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ֹאתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזָּמה ְּבת

  (יב) ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ַּכָּלתֹו מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ֶּתֶבל ָעׂשּו ְּדֵמיֶהם ָּבם:
  (כז) ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדֹעִני מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן ִיְרְּגמּו ֹאָתם ְּדֵמיֶהם ָּבם:

  
 שמות פרק ל

ֹבֶׂשם  (כג) ְוַאָּתה ַקח ְל� ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה
 ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים:

  (כד) ְוִקָּדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין: 


