הוכן ע"י כולל עיון הדף
ת .ד ,43087 .הר נו  ,ירושלי • מיקוד 91430

טל/פקס ) 6515004אחה"צ( daf@dafyomi.co.il
ערכי ד טז.
עונות דלהל ,באיזה אופ ועל מי נגעי באי  ,ובאיזה בגדי כהונה מכפרי ? ]תוד"ה הא[.
בלשו +הרע
בשפיכות דמי

על מי נגעי באי?
על הרוצח עצמו * באהנו מעשיו
על הרוצח עצמו

1

5

על המגלה עריות עצמו

בגילוי עריות

על מי מכפרי בבגדי כהונה?
על הרוצח עצמו * בשלא אהנו מעשיו
2
לרש"י :האחרי
3
לר"י :הוא מתכפר מחיוב מיתה
4
לתוס' :הוא מתכפר בהלבי +פני
לרש"י :האחרי
לתוס' :הוא מתכפר במנע פריה ורביה

לשו הרע ושפיכות דמי  ,מתי כפרת בבגדי כהונה ,ומתי בדברי אחרי ?
שפיכות דמי
לשו +הרע

7

בבגדי כהונה
כשידוע הרוצח * 6בכתונת
כשדיבר בפרהסיא * במעיל

בדברי אחרי
כשלא ידוע הרוצח * בעגלה ערופה
כשדיבר בחשאי * בקטורת

 1הקשתה הגמ' דכא אמרינ שלשו הרע מתכפר ע"י המעיל שבבגדי כהונה ,ואילו לעיל משמע שאינו
מתכפר ונגעי באי עליו .ותירצה הגמ' שא אהנו מעשיו  שנתקוטטו על ידי הלשו הרע שלו  נגעי
באי עליו ,וא לא אהנו מעשיו  שלא נתקוטטו  מתכפר בבגדי כהונה.
 2והקשו תוס' על פירושו ,דממה נפש אי מיירי שיכלו למחות ,א"כ ג בשאר עבירות האחרי נענשי
ולאו דוקא בשפיכות דמי וגילוי עריות .וא אינ יכולי למחות ,ג בשפיכות דמי וגילוי עריות לא
נענשי.
 3פי' ,שהכפרה בבגדי כהונה היא רק מחיוב מיתה שיש על הרוצח ,אול נגעי באי עליו כעונש ,דאי
בגדי כהונה מכפרי עליו לגמרי.
 4ולפירוש אותו תירו שתירצה הגמרא גבי לשו הרע לחלק בי אהנו מעשיו שנגעי באי עליו ,לשלא
אהנו מעשיו שמתכפר בבגדי כהונה ,הוא ג תירו על הקושיא בשפיכות דמי וגילוי עריות  אי כא
אמרינ שמתכפרי בבגדי כהונה ,ולעיל אמרינ שה מהשבעה דברי שבאי נגעי .והתירו ,דא
אהנו מעשיו שרצח ממש  נגעי באי עליו ,ואילו בגדי כהונה מכפרי רק א לא אהנו מעשיו  שלא
הרג ממש אלא הלבי פני חברו .וכ הוא לעני גילוי עריות כדלהל .
 5הקשו רש"י ותוס' למה הגמ' מקשה רק על לשו הרע ,הא ג על שפיכות דמי וגילוי עריות קשה,
דלעיל אמרינ שה מהשבעה דברי שנגעי באי עליה ,וכא אמרינ שכתונת מכפרת על שפיכות
דמי ,ומכנסי מכפרי על גילוי עריות.
 6ומיירי ברוצח במזיד בלא התראה ,דא נעשה בהתראה הוא בר קטלא וודאי שאי בגדי כהונה מכפרי
על עונש מיתה שלו.
 7פירש"י ,שכל הקושיא היא ,שלעיל נתבאר שבגדי כהונה מכפרי על אחרי בעו שפיכות דמי ,וכא
מצינו שהכפרה על אחרי בעו שפיכות דמי הוא בעגלה ערופה] .רש"י לשיטתו לעיל שהעמיד דהא
דאמרינ שבשפיכות דמי נגעי באי עלו  קאי על הרוצח עצמו ,ומה שמכפרי בגדי כהונה  הוא על
האחרי[.
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ערכי ד טז:
מה היא תוכחה לשמה ומה היא ענוה שלא לשמה ,לפירש"י ותוס'? ]תוד"ה וענוה[.
תוכחה לשמה
שמוכיח לחברו לש מצוה
שמוכיח לחברו לש מצוה

לרש"י
לתוס'

ענוה שלא לשמה
שנמנע מלהוכיח כדי שלא ישנאנו
1
שמקבל תוכחה מחמת גאוה או לקנות ש

המוכיח את חברו ,וחברו מגיב באופני דלהל ,הא ימשי להוכיחו?
לרב ור' אליעזר
לשמואל ור' יהושע
לר' יוחנ +וב +עזאי

כשנז בו )גער בו(
ימשי/
ימשי/
לא ימשי/

כשקלל אותו
ימשי/
לא ימשי/
לא ימשי/

כשהכהו
לא ימשי/
לא ימשי/
לא ימשי/

אכסנאי שהתנהג אליו בעל הבית באופני דלהל הא יכול לשנות מאכסניה שלו?
לרב
לשמואל

כשהכה לו או זרק את כליו לחו0
ישנה
ישנה

כשהכה את אשתו
ישנה
2
לא ישנה

 1היש מפרשי בתוס' ,מפרשי :שהנידו הוא מי עדי  $הא המוכיח לש מצוה ,או המקבל את
התוכחה ושותק ,אלא שאי שתיקתו לש שמי אלא משו גאוה  שמרוב גאותו לא איכפת לו בתוכחת
חברו ולכ שותק .או ששותק כדי שיאמרו עליו דהוא אד ששומע חירופו ועלבונו ושותק  ומכיו לקנות
ש .וע' מהרש"א בחידושי אגדות וביעב" מה שהאריכו בזה.
 2ודייק לה מדאמר שמואל עד שיפשיל את כליו לאחוריו ,והיינו שא הכה את אשתו בלבד עדיי לא
הותר לו לשנות אכסנייתו .וע' מהרש"א שהקשה דאי יתכ שיאמר שמואל שא בעה"ב מכה את אשתו
של אכסנאי לא ישנה ,ומטע "דכיו דלדידיה לא מצער ליה מאי נפקא ליה מיניה" ,הא ודאי שמקפיד
אד מאד בהכאת אשתו וכו' ,ונשאר בצ"ע .וביד בנימי הביא שיש שפירשו שקאי על אשתו של בעה"ב,
שראוה האכסנאי שבעה"ב מכה לאשתו בגללו ,ובזה חלק שמואל על רב ואמר שמשו זה לא ישנה אבל
א מכה לאשתו של אכסנאי בזה לכו"ע שישנה אכסנייתו] .אלא שנשאר בצ"ע על פי' זה מדברי הרבינו
גרשו .וראה מה שכתבנו בפני בש הנתיב ישר[.

