כריתות ה

דברים פרק יד פסוק כג
וְ ָא ַכל ְָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ ַחר לְ שַׁ כֵּ ן ְשׁמוֹ ָשׁם מַ עְ ַשׂר ְדּגָנְ ִתּיר ְֹשׁ וְ יִצְ ָה ֶר וּבְ ֹכרֹת בְּ ָק ְר וְ צ ֹא ֶנ
לְמַ עַ ן ִתּ ְלמַ ד לְ ְיִר ָאה ֶאת ה' אֱ הֶ י כָּ ל הַ יּ ִָמים:
דברים פרק יב פסוק יז
וּב ֹכרֹת בְּ ָק ְר וְ צ ֹא ֶנ וְ כָל נְדָ ֶרי אֲ שֶׁ ר ִתּדֹּר וְ נִ ְדב ֶֹתי
ל ֹא תוּכַל לֶאֱ כֹל ִבּ ְשׁעָ ֶרי ַמעְ ַשׂר ְדּגָנְ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ יִ צְ ָה ֶר ְ
וּתרוּמַ ת י ֶָד :
ְ
דין :א"ר אילא :אכל מעשר דגן ותירוש ויצהר  -לוקה שלש.
קושי :והא אין לוקין על לאו שבכללות!
תירוץ :שאני הכא ,דמייתרי קראי ,מכדי כתב רחמנא ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך
ויצהרך ,בפנים אין ,בחוץ לא ,ל"ל דכתב רחמנא לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך
ויצהרך? לחלק.
קושי :אי מההוא ,ה"א :ה"מ בעשה ,אבל בלאו אימא לא ,אמטו להכי כתב רחמנא לא תוכל
לאוקמה בלאו ,ועדיין לאו שבכללות הוא!
תירוץ :אם כן ,נימא קרא לא תוכל לאכלם בשעריך ,מעשר דגנך תירושך ויצהרך למ"ל?
ליחודי אכילה דכל חד וחד.
דין :א"ר יצחק :האוכל לחם קלי וכרמל  -לוקה ג'.
ויקרא פרק כג
אתם
וּקצַ ְר ֶתּם ֶאת ְקצִ ָירהּ ַוהֲ בֵ ֶ
)י( ַדּבֵּ ר ֶאל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ ֶהם כִּ י ָתבֹאוּ ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶׁ ר אֲ נִי נ ֵֹתן לָ כֶ ם ְ
אשׁית ְקצִ ְירכֶם ֶאל הַ כֹּהֵ ן:
ֶאת ע ֶֹמר ֵר ִ
)יד( וְ לֶ ֶחם וְ ָקלִ י וְ כַ ְר ֶמל ל ֹא ת ֹאכְ לוּ עַ ד עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה עַ ד הֲ ִביאֲ כֶ ם ֶאת ָק ְרבַּ ן אֱ הֵ יכֶם חֻ ַקּת עוֹלָ ם לְ ֹדר ֵֹתיכֶ ם
ְבּכֹל מ ְֹשׁב ֵֹתיכֶ ם:
קושי :והא אין לוקין על לאו שבכללות!
תירוץ :שאני הכא ,דמייתר קראי.
כרמל
קלי
לחם
לא נשתנה מברייתו
אי אפשר ללמוד לחם  -איתיה בעיניה
נתרבה אצל חלה
אי אפשר ללמוד כרמל  -נתרבה אצל מנחות
דאיתנהון בעיניהון
נתרבו אצל מנחות
________________________________ לא נשתנה מברייתו –
נתרבה אצל חלה –
לחם יוכיח
כרמל יוכיח
קושי :ואימא :קלי דמייתר מחייב חדא ,אכולהון מחייב חדא!
תירוץ :אם כן ,נכתוב קרא לחם כרמל וקלי ,אי נמי נכתוב קלי ולחם וכרמל ,אמאי כתב
לקלי באמצע? הכי קאמר :לחם בקלי נחייב ,וכרמל נחייב בקלי.
לעולם אל תהי גזירה שוה קלה בעיניך ,שהרי
הפסוק שבו יש את הגזירה שווה
הדין שממנו לומדים את הגזירה
לומדים דין זה מגזירה
שווה והפסוק
שווה
פיגול  -מה להלן כרת ,אף
והנפש האוכלת ממנו עונה תשא
נותר  -ואוכליו עונו ישא
כאן כרת
נותר – מה להלן נותר ,אך
ושרפת את הנותר באש כי קדש
ואוכליו עונו ישא כי את קדש ה' חלל
כאן נושא הספוק נותר
בתו מאנוסתו –
ערות אשה ובתה...את בת בנה ...
ערות בת בנך ...כי ערותך הנה
הנה – לאיסורא
שארה הנה זמה היא
זמה  -לשריפה
ואיש אשר ...זמה היא באש ישרפו
נסקלים – מה להלן בסקילה אוב או ידעוני מות יומתו באבן ירגמו מות יומתו דמיהם בם )עריות(
אף כאן בסקילה
אתם דמיהם הם
ויקרא פרק יט
ישׁי פִּ גּוּל הוּא ל ֹא י ֵָרצֶ ה:
)ז( וְ ִאם הֵ ָאכֹל י ֵָאכֵל בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
יה:
)ח( וְ אֹכְ לָ יו עֲוֹנוֹ יִ שָּׂ א כִּ י ֶאת קֹדֶ שׁ ה' ִחלֵּ ל וְ נִ כְ ְר ָתה ַהנֶּפֶ שׁ ַה ִהוא מֵ עַ ֶמּ ָ
ויקרא פרק ז פסוק יח
ישׁי ל ֹא י ֵָרצֶ ה הַ מַּ ְק ִריב אֹתוֹ ל ֹא י ֵָח ֵשׁב לוֹ פִּ גּוּל ִי ְהיֶה וְ הַ נֶּפֶשׁ
וְ ִאם הֵ ָאכֹל י ֵָאכֵל ִמ ְבּ ַשׂר זֶ בַ ח ְשׁ ָל ָמיו בַּ יּוֹם ַה ְשּׁלִ ִ
הָ אֹכֶ לֶ ת ִמ ֶמּנּוּ עֲוֹנָהּ ִתּשָּׂ א:
שמות פרק כט פסוק לד
נּוֹתר בָּ ֵאשׁ ל ֹא י ֵָאכֵ ל כִּ י קֹדֶ שׁ הוּא:
וּמן הַ ֶלּ ֶחם עַ ד ַהבּ ֶֹקר וְ ָשׂ ַרפְ ָתּ ֶאת הַ ָ
וְ ִאם יִוָּ ֵתר ִמ ְבּ ַשׂר הַ ִמּלּ ִֻאים ִ
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ויקרא פרק יח
)י( עֶ ְרוַת בַּ ת בִּ נְ אוֹ בַ ת בִּ ְתּ ל ֹא ְת ַג ֶלּה עֶ ְרו ָָתן כִּ י עֶ ְר ָו ְת הֵ נָּה:
ויקרא פרק יח
)יז( עֶ ְר ַות ִאשָּׁ ה וּבִ ָתּהּ ל ֹא ְתגַלֵּ ה ֶאת בַּ ת בְּ נָהּ וְ ֶאת בַּ ת ִבּ ָתּהּ ל ֹא ִת ַקּח לְ גַלּוֹת עֶ ְר ָו ָתהּ שַׁ אֲ ָרה הֵ נָּה זִ ָמּה ִהוא
ויקרא פרק כ
)יד( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ִַקּח ֶאת ִאשָּׁ ה וְ ֶאת ִאמָּ הּ זִ מָּ ה ִהוא בָּ ֵאשׁ יִ ְשׂ ְרפוּ אֹתוֹ וְ ֶא ְתהֶ ן וְ ל ֹא ִת ְהיֶה זִ מָּ ה בְּ תוֹכְ כֶ ם:
יוּמתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ֶתּבֶ ל עָ שׂוּ ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם:
)יב( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ְשׁכַּ ב ֶאת כַּ לָּ תוֹ מוֹת ְ
יהם בָּ ם:
יוּמתוּ בָּ ֶאבֶ ן יִ ְרגְּ מוּ א ָֹתם ְדּמֵ ֶ
)כז( וְ ִאישׁ אוֹ ִאשָּׁ ה כִּ י ִי ְהיֶה בָ הֶ ם אוֹב אוֹ יִ ְדּ ֹענִי מוֹת ָ
שמות פרק ל
וּקנֵה ב ֶֹשׂם
אתיִם ְ
)כג( וְ ַא ָתּה ַקח לְ ְבּשָׂ ִמים ר ֹאשׁ ָמר ְדּרוֹר חֲ מֵ שׁ ֵמאוֹת וְ ִקנְּ ָמן בֶּ ֶשׂם מַ חֲ צִ יתוֹ חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ָ
אתיִ ם:
חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ ָ
)כד( וְ ִקדָּ ה חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ְבּשֶׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ וְ שֶׁ מֶ ן ַזיִת ִהין:
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