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

 daf@dafyomi.co.il  )צ"אחה (6515004פקס /טל

  

  .ערכי� ד� כ
  ].ה דמי"תוד[? "דמי עלי"לבי	 " כופר"מהו החילוק בי	 ". אי	 דמי� למתי�"

  

    "כופר"ב  "דמי עלי"ב
  1י"לרש  מתחייב משעת ההיזק שהיה עוד חי  ד"מתחייב רק משעת שומת ב
  'לתוס  כ א� שהוא אחר מיתה"חייב מגזה  ד"מתחייב רק משעת שומת ב

  
  ?כיצד, י� מנדרי�וחומר בערכ, חומר בנדרי� מערכי�

  

    "ערכי עלי"אמר   "דמי עלי"אמר 
  2אבר שאי+ הנשמה תלויה בו  פטור  )יד רגל(חייב כדמי אותו אבר 

  3מת הנער, או הנידר  חייב  פטור

  בהמה חיה עו� וכלי�  4פטור  חייב

  להיות נידו+ בהשג יד  5)קולא(נידו+   )חומרא(אינו נידו+ 

  
  ?הא� יתנו היורשי�, תומ" דמי עלי"או " ערכי עלי"האומר 

  

    בלא עמד בדי+  בעמד בדי+
  יתנו: ד מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר"למ  יתנו

  לא יתנו: ד לאו ככתובה בשטר"למ
  "ערכי עלי"ב

  "דמי עלי"ב  לא יתנו  6לא יתנו
  

  ?מה ית�, "עלי] דלהל�[ער� אברי� "האומר 
  

   ." ער, ראשי או כבדי"
  דבר שהנשמה תלויה בו

   ."  או רגליער, ידי"
   הנשמה תלויה בושאי+דבר 

  

  "ערכי עלי"אמר   נות+ דמיו  נות+ ער, כולו
  "דמי עלי"אמר   לא אמר כלו�  נות+ ער, כולו

                                                           
ואילו  ,  שאי� דמי� למתי��  לא יתנו היורשי� � ומת " דמי עלי"על מה שאמרו במשנה באומר ' י ותוס"הקשו רש 1

ותיר�  . הא  אי� דמי� למתי�, ולכאורה אי� שיימינ�, גבי כופר נות� פדיו� נפשו שה� דמי ניזק א� שהניזק כבר מת
שהחיוב הוא רק " דמי עלי"כ ב"משא, כבר משעה שהזיק ואז היה חי עדיי� ויש לו דמי�שבכופר החיוב , י"רש

  .לכ� ל א יתנו היורשי�, ד והוא לא הגיע לידי שומא דמת"אחר שומת ב
אול� בנדר או הערי� אבר שהנשמה תלויה בו אי� חילוק , :)ד� יט(ו כמובא במשנה לעיל " ידי עלי"כגו� שאמר  2

  . נות� דמי כולו או ער� כולוו,  בי� נדרי� לערכי�
,  דערכו קצוב בתורה�  דכבר נתחייב משעת הער�  דאינו צרי� שומא ואומד �  חייב � "  ער כי עלי "לגבי  האומר  3

ואחר מיתה ,  ד"כיו� שמתו קוד� שומת הב,  פטור� ומת אותו פלוני " דמי פלוני עלי"ומת או " דמי עלי" אול� לגבי 
   .אי אפשר לאמוד דאי� דמי� למתי�

  . וכפי חילוק השני� האמור בתורה, שלא נאמרה פרשת ערכי� אלא באד� 4
. הא הוקשו נדרי� לערכי� ואי� היקש למחצה', והקשו תוס. דפרשת השג יד נאמרה רק בערכי� ולא לגבי  נדרי� 5

  . בערכי� ולא לגבי נדרי�� " יעריכנו הכה�"דיש מיעוט בערכי� דכתיב , ותירצו
מ  כיו� שלא הספיקו לאומדו מחיי� פטורי�  "מ,  ופסקו שהיה הנדר כדי� וחייב לשל� דא� שעמד בדי� מחיי� 6

  . דרק האומד מחיל  את החיוב, היורשי�
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  .ערכי� ד� כ   
  ?מה ית�, "דמי חציי עלי/ ער� "או , "דמי עלי/ חצי ערכי "האומר 

  

    "דמי עלי/ חצי ערכי "  "דמי חציי עלי/ ער, "
  לרבנ+   או חצי דמיו2נות+ חצי ערכו  1נות+ ער, ודמי כולו

  יהודה' יוסי בר' לר  3נות+ ער, ודמי כולו  נות+ ער, ודמי כולו

  

  
  ?מה הדי�, המערי� כלי של� או מערי� חצי כלי

  

    המערי, ער, כלי של�  4המערי, ער, חצי כלי
  מאיר' לר  נות+ דמיו  נות+ דמיו

  5לחכמי� דברייתא  נות+ דמיו  לא אמר כלו�

  .)ד� ה(לרבנ+ דפרק קמא   לא אמר כלו�   כלו�לא אמר

  

  
  :ערכי� ד� כ 

  ?מה הדי�, )או נפל הבית(ומת השור , כדלהל�) או ביתו(המקדיש שורו 
  

    קוד� שהחזיק בו הגזבר  אחר שהחזיק בו הגזבר
  "שור זה עולה"באמר   פטור מלשל�  פטור מלשל�
  חייב לשל�: לפשטות המשנה  6פטור מלשל�

  7ור מלשל�פט: לחייא בר רב
  " עולהעלישור זה "באמר 

                                                           
  . וכשהערי� או נדר על חצי גו� צרי� לתת דמי כולו, דחציו הוא דבר שהנשמה תלויה בו 1
  . רכי� אלא מפרשת נדרי�ואינו מדי� פרשת ע, דכוונתו היא לנדוב חצי מהסכו� הכתוב בתורה', פי 2
, יהודה אמר דבריו בערכי�' יוסי בר' והג� שר, "ער� חציי"והוא משו� גזירה דרבנ� בחצי ערכו אטו  3

  .ל"דמאי שנא הא ג� ש� יש לגזור כנ, ה לעני� דמיו"ש דה"בש� הרא) 'באות ז(ק "כבר כתב השטמ
דכיו� , "המערי� חצי ער� כלי" גרסינ� ולא, "המערי� ער� חצי כלי"דגרסינ� ) ר"ה ת"בד(' כתבו תוס 4

וכי לא , אמאי אינו כדר� המתנדבי�" חצי ער� כלי"אי קאמר , שאמרינ� שער� זה אינו כער� המתנדבי�
ער� "ולכ� על כרח� שגרסינ� . יתכ� מקרה שאי� לו כל כ� מעות כער� כל הכלי ולכ� מתנדב רק לחצי שויו

.  וזה ודאי שאי� דר� להערי� חצי שאינו שוה כמעט כלו�, י�דהיינו שמערי� כלי שנחצה לשנ, "חצי כלי
  ].בפני� הספר' וע, ובעולת שלמה פירש בעני� אחר, פ את המעט שכ� שוה"ג נות� עכ"בכה' מ אפי"ולר[
ולכ� לא פליגי עליה בכלי , מ שאי� אד� מוציא דבריו לבטלה"דסברי כר, וביארו אביי ורבא סברת� 5

שא� לא התנדב כדר� .) ד� קג(ש במנחות "ל כר" בחצי כלי פליגי דסאול�. של� שית� דמי כולו
  .ל"ואי� דר� להתנדב ער� של חצי כלי וכנ, המתנדבי� לא אמר כלו�

דכל מה שאד� חייב באחריות , ]ודבור זה קאי על הסיפא דמתניתי�[ה ונפל הבית "י ד"כמבואר ברש 6
  .  נפטראול� משהגיע ליד גזבר, הוא רק קוד� שהחזיק בו גזבר

' אפי" זה"כיו� שאמר " דמי"אבל בלא אמר , "דמי"מוקי� לה חייא בר רב דמיירי דוקא כשאמר '  בגמ7
  . וכדלהל� באור�, קאמר" עלי להביאו" ו$לא מקבל אחריות " עלי"שאמר ג� 
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  :ערכי� ד� כ 
  ?הא� חייב ג� באחריות, המקדיש שור או דמי שור בלשונות דלהל�, לחייא בר רב

  

    "שור זה עולה"  "שור זה עלי עולה"  "שור עלי לעולה"
  בהקדיש השור עצמו  אינו חייב באחריות  1אינו חייב באחריות  חייב באחריות

  שור" דמי"בהקדיש   אינו חייב באחריות  2אחריותחייב ב  חייב באחריות

  

  
  ?וא� חייב באחריות, הא� גו� השור קדוש, 3המקדיש דמי שור בלשונות דלהל�

  

    ?מה די+ גו� השור  ?הא� חייב באחריות
  5"דמי שור זה עולה"  4קדוש ומועלי+ בו  אינו חייב באחריות

  יקדש שור זה לדמיו"  קדוש ומועלי+ בו  6חייב באחריות
  7" והדמי� עלי עולה

  אינו חייב באחריות: קוד� שמכר השור
  8חייב באחריות: אחר שמכר השור

שור זה לכשיבואו דמיו "  אינו קדוש
  "יקדשו עלי לעולה

  

                                                           
ולא קיבל אחריות שא� , על כרח� שכוונתו להביא דוקא את השור הזה" זה"דכיו� שג� נקט לתיבת  1

  . אבל אי� כוונתו לאחריות, "על י לטרוח עד שיקרב"כוונתו ש" עלי"ומה שאמר תיבת ,  להביא אחריאבד
ורק גבי מקדיש השור עצמו , קאמר" עלי להביא�"אי אפשר לפרש ד" דמי שור זה עלי עולה"באומר  2

 כא� אבל, קאמר" עלי להביאו"אנחנו חייבי� לפרש ש, )דהיינו שלא מקבל אחריות" (זה"שפירש שור 
  .  לאחריות$הוא כפשוטו " עלי"כ "וא, באה לפוטרו מאחריות" זה"שאי� המעות בעי� אי� תיבת 

 .ה אמר"ד' תוס' וע. הבבות של הברייתא למסקנא' לג' הלשונות דלהל� ה� הלשונות שהעמידה הגמ 3
א מיירי וא� שכא� ל, מודה שכא� השור קדוש, י בהוה אמינא שסבר שהשור חולי�"ובאופ� זה ג� לר 4

הרי שהקדיש את השור , "עלי"ולא אמר " שור זה"מ כיו� דאמר "מ, )ה מיתבי"ד' תוס' ע" (יקדש"באמר 
  .ע חלה בו קדושת הגו�"ולכ� לכו, ולא קיבל עליו אחריות, הזה דוקא

כמו , מ הוא מוכרח"מ, "דמי"והנה הג� שבבריתא לא נזכר בפירוש דמיירי ברישא דרישא באמר  5
כ תקשה "דאל, "דמי"ואמרו שברישא של המשנה על כרח� מיירי באמר , )ה אמר"בד ('שהכריחו תוס

דתאמר המשנה  ,  דעלי להביאו קאמר$אינו חייב באחריות " שור זה עלי"ל שג� באמר "לחייא בר רב שס
אלא על . כ אינו חייב באחריות"ג" עלישור זה "באמר ' שאפי, ברישא חידוש יותר גדול) וכ� הברייתא(

חייב " עלי"אבל א� אמר , פטור מאחריות" עלי"ולכ� דוקא כשלא אמר , "דמי" שמיירי שאמר כרח�
  ".עלי להקריבו קאמר"דאי אפשר לפרש לגבי דמי� , באחריות

  ".עלי"דהרי אמר ,  וא� מת או נגנב השור חייב באחריותו$השור קדוש ', וכו" יקדש"דכיו� שאמר  6
" שור זה עלי עולה"דמה שאמרה הברייתא במקרה השני , )ינ דאמר דמ"ה ה"ד(י "כ� מבואר ברש 7

 ].צדדו בזה) ה והא"ד(' אכ� בתוס". [יקדש שור זה לדמיו והדמי� עלי עולה"למסקנא מוקמינ� באמר 
הרי שלא חל הקדש בשור כלל ולכ� אינו חייב , כיו� שאמר שיהיו קדושי� הדמי� רק אחר המכירה 8

  ".לכשיבואו דמיו יקדשו עלי עולה"דהא אמר ,  חייב באחריות הדמי�אול�, באחריותו א� יגנב או יאבד
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  :ערכי� ד� כ 
  ].ה הא"ותוד, ה אמר"תוד[? הא� גו� השור חולי� או הקדש, המקדיש דמי שור כדלהל�

  

    "לי עולהדמי שור זה ע"  "יקדש שור זה לדמיו"
  י"י בתחלה ולשיטת רש"לסברת ר  1חולי+  הקדש
  י במסקנא"לסברת ר  2הקדש  הקדש

  

  
באופני� דלהל� הא� חייב המשכיר להעמיד לשוכר בית , המשכיר בית לחבירו ונולד בו נגע

  ].פ"ה אע"תוד[? אחר

  

    בחלטו כה+  בנתצו כה+
  "אני משכיר ל,) סת�(בית "באמר   3חייב  חייב
  "בית זה אני משכיר ל,"באמר   5 חייבאינו  4חייב

  

                                                           
דמגו דנחתא  "$שלא דמי למקדיש זכר לדמיו שקדוש קדושת הגו� , )ה אמר"ד(' י בתוס"כ� אמר ר 1

אבל  , "יקדש שור זה לדמיו"דזהו דוקא כשאמר , " נחתא ביה קדושת הגו�$ביה קדושת דמי� ) שחלה(=
וההכרח להבנה . [אי� כוונתו להחיל שו� קדושה בשור אלא לעני� דמיו"  עולהדמי שור זה עלי"כשאמר 

וכבר . לא" דמי שור זה עלי"אבל ב', וכו" יקדש"דמשמע בסוגיא שיש מעילה בשור דוקא כשאמר , זו
ביארנו בטבלא הקודמת שלפי המסקנא כל שלשת הבבות של הברייתא אינ� מדברות במקרה זה שאמר 

וזהו , אמנ� בהוה אמינא לכאורה סברנו שהבבא האמצעית מדברת במקרה זה". ולהדמי שור זה עלי ע"
. ואילו בברייתא קתני שגו� השור הקדש, י שגופו חולי�"דאי� פירש ר, )ה מיתיבי"בד(' מה שהקשו תוס

שג� בהוה אמינא ידענו כמו שהעמדנו במסקנא ) נ דקאמר דמי"ה ה"בד(י שפירש "ותירצו כשיטת רש
י "ומזה למדנו ששיטת רש. [אי� גו� השור קדוש" דמי שור זה עלי עולה"נ ב"ואה, "יקדש"ר שמיירי דאמ

  ].י בתחלה"כשיטת ר
שהקשתה .) ד� קלט(מסוגיא דחולי� , השור חולי�" דמי שור זה עלי עולה"י שב"ר' על פי' הקשו תוס 2

 ביה גזא $איתיה דכל היכא ד"ל שאמר שהמקדיש מנה לבדק הבית ונגנב אינו חייב באחריות "לר
',  והרי כא� במשנתנו אמרינ� שמקדיש שור חייב באחריותו ולא אמרינ� דכל היכא וכו, "דרחמנא איתיה

 $' וכו" כל היכא דאיתיה"כא� אי� השור קדוש דהוא חולי� ולכ� לא אמרינ� ביה , והקשו דמאי קושיא
י ופירש שג� כא� השור "בו רולכ� חזר . כ במקדיש מנה שהמנה עצמו קדוש"משא, וחייב באחריותו

ולכ�  , "יקדש שור זה לדמיו"העמידו ג� למשנה שמיירי באמר ' אמנ� בתירו& הסופי של התוס. [קדוש
דמי "ושפיר אפשר לומר שבאמר , ל"חולי� ממשנתנו על ר' כ מובנת הקושיא במס" וא$הוי השור קדוש 
   ].י בהתחלה"וכדברי ר, לא קדוש גו� השור" שור זה עלי עולה

משועבד המשכיר  , "בית זה"וכיו� שלא אמר לו , כיו� שהבית אסור בהנאה הרי שלא יכול לדור בו 3
  .  דחשוב שלא העמיד לו בית בכלל$ולכ� חייב להעמיד לו בית אחר , לשוכר להעמיד לו בית שיוכל לדור בו

  .  אחרולכ� חייב להעמיד לו בית, שהתחייב לו אינו נמצא בעי�" בית הזה"באופ� זה ה 4
מ כיו�  "מ, והג� שבית שהוחלט אסור בהנאה ולא יכול להשתמש בו, "הרי של� לפני�"דיכול לומר לו  5

כיו� שאינו משועבד להעמיד לו בית , "הרי של� לפני�"והבית עדיי� בעי� יכול לומר לו " בית זה"שאמר לו 
א� לא , השוכר למשכיר שכרופ לא מעלה "שעכ' אמנ� כתבו תוס. אלא להעמיד לו את הבית הזה, לדירה

  .יעמיד לו בית אחר


