ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.1.5
6a ( )אלא דקיי"ל 7b ()שאר עריות לא
Note #1: following the rule taught 2 pages ago:  אלא ללמד על הכלל, לא ללמד על עצמו יצא,כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד
כולו יצא, we note that the  תורהpresented a general statement about  מלאכות שבתand then provided one instance (v. 2 below).
This led  ר' נתןto maintain that  – הבערה לחלק יצאתjust as  הבערהis a specific  מלאכהfor which there is a חיוב חטאת, so each of
the 39  מלאכותcarries an independent חיוב חטאת.  ר' יוסיdisagrees and holds that  – הבערה ללאו יצאתto wit, only  הבערהis
excepted from  חיוב חטאתand is a “simple” לאו.
Note #2: the execution of  שריפהinvolves the  מלאכהof בישול, not just הבערה

 שמות פרק לא פסוק יד: ָעַ מֶּ יה

יג: ויקרא יד:הוּא

I.

ָק ָד ִשׁים

ָ וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ
ִ  אֶ ת ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹ רוּ.1
 ויקרא פרק יט פסוק ל:'יראוּ אֲ נִי ה
 שמות פרק לה פסוק ג: א ְתבַ עֲ רוּ אֵ שׁ בְּ כֹל מֹ ְשׁבֹתֵ יכֶם ְבּיוֹם הַ ַשּׁבָּ ת.2
 דברים פרק כא פסוק כב:ית אֹ ת ֹו עַ ל עֵ ץ
ָ ִ וְ כִ י י ְִהיֶה ְב ִאישׁ חֵ ְטא ִמ ְשׁפַּ ט ָמוֶת וְ הוּמָ ת וְ ָתל.3
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם אֶ ת הַ ַשּׁבָּ ת כִּ י קֹ ֶדשׁ ִהוא ָלכֶם ְמחַ לְ לֶיהָ מוֹת יוּמָ ת כִּ י כָּל הָ ע ֶֹשׂה בָ הּ ְמלָאכָה וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב
ְ .4
 במדבר פרק לה פסוק כט:ֹשׁבֹתֵ יכֶם
ְ  וְ הָ יוּ אֵ לֶּה ָלכֶם לְ חֻ ַקּת ִמ ְשׁפָּ ט לְ ֹדר ֵֹתיכֶם ְבּכֹל מו.5
 שמות פרק כא פסוק יד: וְ כִ י יָזִ ד ִאישׁ עַ ל ֵרעֵ הוּ לְ הָ ְרג ֹו ְבעָ ְר ָמה מֵ ִעם ִמזְ ְבּ ִחי ִתּ ָקּחֶ נּוּ לָמוּת.6
ֶ ֲ וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר תֹּאכַל בָּ ָשׂר ִמזֶּבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים א.7
 ויקרא פרק ז פסוק כ: ָשׁר ַלה' וְ טֻ ְמאָת ֹו עָ לָיו וְ נִ כְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא מֵ עַ מֶּ יה
 וְ ָשׁ ַחט אֶ ת הַ כֶּבֶ שׂ ִבּ ְמקוֹם אֲ ֶשׁר י ְִשׁ ַחט אֶ ת הַ ַח ָטּאת וְ אֶ ת הָ ֹעלָה ִבּ ְמקוֹם הַ קּ ֶֹדשׁ כִּ י כַּחַ טָּ את הָ אָ ָשׁם הוּא ַלכֹּהֵ ן קֹ ֶדשׁ.8

Continuation of search for need for  ;עליהbase assumption – עשה דוחה ל"ת שיש עמו כרת
a. Attempted proof from v. 1 (from yesterday’s  – )שעורno need to teach that  הכשר מצוהisn’t דוחה
b.  שבתותיis needed to teach focus of ( מורא מקדשfrom 'ה, not )מקדש
i.  – מורא מקדשnot entering inappropriately, not using as a shortcut etc. – even בזמה"ז
c. attempted proof from v. 2 (using vv. 3-5) – that  מיתת ב"דisn’t ( דוחה שבתcf. notes)
i. attempt comes not from דחייה, rather via  ק"וinvolving ( עבודהv. 6)
d. rejection of the entire line of thinking:
i. instead of looking for a base assumption of עשה דוחה ל"ת שיש עמו כרת,
ii. we should look for a reason to think that  איסורי ערווהwere “loosened” vis-à-vis ייבום:
1. suggestion: using rule of ...( כל דבר שהיה בכללv. 7), note that the  ערווהof  אשת אחwas
“loosened” in the case of  ייבום ללמד על הכלל כולו יצא. Hence, we need  עליהto block
that line of reasoning.
2. rejection: the rule only applies when the  כללis  אסורand the  פרטdefines parameters of
the  ;איסורregarding אשת אח, the  פרטis a היתר
3. rather: this case falls under the rubric of
a.
כל שהיה בכלל ויצא לידון בדבר חדש
b. you cannot restore it to the  כללuntil explicitly directed to do so
c. example: v. 8 – since the  אשם מצורעis unique ()מתן דמים בבהונות, I would not
know to apply  מתן דמיםon the altar without the key phrase in v. 8
d. similarly: we would have thought that only  אשת אחstands to ייבום, not other
– עריותso other  עריותare still excluded, without עליה
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