מדוע בלי הלימוד של "עליה" הייתי חושב שנית לייב ערוה,
והרי 'עשה' )=ייבו ( לא דוחה 'לא תעשה שיש בו כרת' )=ערוה(?
אפשרות ראשונה
דבר שהיה בכלל ויצא מ הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא.
אשת אח בכלל כל העריות היתה ולמה יצתה להקיש אליה ולומר ל מה אשת אח שריא א כל עריות נמי שריי.
ֶפ ַה ִהוא) ...ויקרא כב/ג(
ֲכ ֶאל ַה ֳ ָד ִי ...וְ )ט ְמ(ת' ָע ָליו וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהֶ ,
ַרע ֶ
כללָ :ל ִאי ֲא ֶר יִ ְק ַרב ִמ ָל ז ְ
ֶפ ַה ִהוא) ...ויקרא ז/כ(
ֶבח ַה ְ ָל ִמי ֲא ֶר ַלה' וְ )ט ְמ(ת' ָע ָליו וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהֶ ,
ֹאכל ָ1ָ 2ר ִמ ַ
ֶפ ֲא ֶר ַ 0
דבר שיצא מהכלל :וְ ַהֶ ,
"עבת ָה ֵא ֶ3ה וְ נִ ְכ ְרתַ 5הָ ְ,פ'ת ָהעֹֹ1ת ִמ ֶֶ 6רב ַע ָ) : 7ויקרא יח/כט(
ֲ1ה ִמֹל ַה ֵ
כללִ :י ָל ֲא ֶר ַיע ֶ
5ל ָק ָח 8ל' ְל ִא ָ9ה וְ יִ ְָ 2מ) :8דברי כה/ה(
יה ְ
דבר שיצא מהכללְ :י ָב ָמָ #יבֹא ָע ֶל ָ

דחיה :במקרה של ייבו מדובר בדבר שהיה בכלל ויצא לידו בדבר החדש שאי אתה יכול להחזירו לכללו
עד שיחזירנו ל :הכתוב בפירוש.
כלל :כל האשמות טעונות מת דמי ואימורי למזבח.
דבר שיצא מהכלל לידו %בדבר חדש :באש מצורע – יש לתת דמי על בה יד ובה רגל.
החזירו הכתוב בפירוש" :כי כחטאת האש " – אש טעו מת דמי ואימורי למזבח כמו חטאת.

אפשרות שניה
לימוד 'במה מצינו' מאשת אח:
מה אשת אח )איסור כרת( מתייבמת ,א= אחות אשה )ושאר עריות שבכרת( מתייבמת.
דחיה :אי ללמוד שאר עריות שיש בה  2איסורי כרת )ערוה+אשת אח( ,מאשת אח שיש בה רק איסור כרת אחד.

אפשרות שלישית
הואיל והותר איסור אחד )אשת אח( כשמת אחיו בלא בני – כ :ג הותר איסור נוס= הקיי )ערוה(.
דחיה חלקית :עיקרו זה נכו רק במקרה שנשא מת ומת ואח"כ נשא חי,
א :בשאר המקרי לא נית להפעיל עיקרו זה של "הואיל וכו' ".

אפשרות רביעית
מההיקש של ר' יונה נית היה ללמוד שדי כל העריות ,כדי אשת אח ,שנית לייב .

אפשרות חמישית )רבא(
אכ הלימוד של "עליה" לא נועד לכ) !:אלא לימוד זה נועד ללמד על צרת ערוה(.
©ה"ש/יבמות/ז ע"אח ע"א  www.daf-yomi.com

