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אממונות4

 ירושלים דיןבית
 ייחסין ילמריר ממטתיייט
 לגמ"ח כסף מקדיש שלאחריותו

 -pp 153 מס' ממונותתיקן

 הדיוןנושאן

 שמעון ביד הפקיד הכסף את לנצרכים. הלוואות לחלק כדי לגמ"ח כסף סכום הקדישראובן
 שמעון פשט זמן לאחר ללווים. הלווה הרווחים ואת פקדון, פלגא מלוה פלגא של עיסקאבהיתר
 חל האם שואל ויורשו ראובן, מת לימים הכסף. את ממנו לקבל היה אפשר ואי הרגל,את

 הגמ"ח. לצורך נכסיו על נכסיםשעבוד

 הלכתיות:מסקנות

 להקדיש, בנדר מחוייב עלי" "הרי בלשון הקדיש ואם לצדקה, להקדש דומה לגמ"ח הקדשא.
 שהקדיש כלומר זו", "הרי בלשון הקדיש אם וגם נדרו. את שיקיים עד באחריות מחוייבוגם

 חייב אבדו אם אחרים, במעות המעות להחליף זכות לעצמו שהשאיר מכיון גמ"ח, למטרת מעותן
באחריותם.

 לא המקדיש אך להחזירם, השומר חייב ואבדו, אחר ביד והפקידם לגמ"ח מעות הקדישב.

 הגמ"ח. לגבי מאחריותונפטרן
 חיובו. לפרוע חייבים היורשים אין ומת, לצדקה שנתחייב מיג.

 לדיון:השאלות

 או הגמ"ח, או הצדקה לאחריות נכסים שעבוד עליו חל האם לגמ"ח או לצדקה כסף מקדישא.
 גדר. חיוב אם כי עליו חלשלא

 נדרו. לפרוע חייבים היורשים האם ומת, לצדקה נדרב.ן
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 ירושלים - דיןפסקיב

תשובה:

 סוף הכ"מ לדעת ל6. 16 גכסיס טעכוד מל לדקה כגדר ה6ס מחלוקת ה3י4 ג ס"ק ר5 סי' כק5וה"חא.
 נערס פ' ככתומות סרטכ"6 כטס סר"ן לדעת 6כל מוכות, כטלר כמו סעכוד דין כלדקה טייך נתלותהל'
 הכן פדיון ממלות 5דקס מ15ת גרע דל4 הכ"מ כדעת הכריע 1ק15ס"מ נכסיס. טעכוד כלדקה4ין

 פיגה 61מרי ע סי' מו"מ לב ומקרי הטליסית הטללה ד"ס מח סי' הרמ"ח סוית ועי' ד16ריית6.דטעכוד6
 1. ס"ק טו סי' 3"ק h"trnt 3 ענף 6 ס"ק קו סי' ינתק ונתל 3 סי' תו"מ י5תק כ6ר 1ט1"ת יג ס" חו3גביית

 תוכת ידי י65 דככר כ6חריות חייב 6יגו זוז 'יהרי סל סכסקדס ט6עייפ י ס"ק קם סי' דעת כמוותוכתב
  מוריס דהכל קלט ןף כמולין ך6מרי' לה6 ךךמי דמי, עלי כקומר 11 קומר י6פי' 6עסר כלדקה SJbגדרו,
 ה61 מולין הערכך 4ת וגתן דכתי3 מטוס מתייכ עלי 6מר דלA"~ht 6 דמי, עלי כקומר זו ד4ומרכערכין
 3סקדט רק מטף, מיוכ עליו ים עלי 6מר ול6 11 ד6מר hnSb A"Ph וכו', 13fA ליד גתיגס טעת עדכידך
 כ"4ומר כלדקה גמי ומטויס מוכו. סילק כככר סוי 6ית6 דרחמנ6 גז6 וכי כהקדס דגתפס כיון 11כקומר

 ל6 למנותו מותר דה6 עניים כה 1כ1 ל13rA 6 ליד כ6 טל6 זמן וכל זו כקומר הגוף חיוב עליו סיט כיון11
 6פי' עליו טיט דגופ6 מיוכ6 ממנו נפקע ל6 דרכתי כיון כקמריות מייכ ומסויה מוכו, סילק כככרהוי

 עכ"ל וכו', 6311ומר
 נכסיו מריות ממפריס כספים מעמר לענין דכתכ 6 קל6 חולין מת"ס מיי הרקני טליט"6 הגריט"6ומרן
 ט6כל ומה 6תריני ול6 מתנות ה11 דהגי ופקה סכמם מלקט hct(' לסלס, מייכ כעיגייהו ליתגייהו6פיי
 ל6 61י גכסיו ריומ ערירית 6ל6 מעטר מיוכ חל דוקק 111י 6סגסו 1% )כסיו מריומ במפריט מה 6כל6כל,
 והורס 3עיגייהו. הוי לעולס 6"כ תמתיסס כמריס יתן זוזי סגי ל6 ו6י 6חר6 1ל'1מ6 לממר יתן היוםיתן

 וכמריס יתן קיימים 6לו מעות יהיו ל6 ט6ס כסקדס כוונתו סיתס 6ס גמ"מ, קרן לענין מס"ההגריס"6
 חייכ. 6יגו כ~ך, המעות לקלו כותתו היתה oh 6כל לסלס, חייכתחתיהם,
 הרי פקדון, פלגך מלוה כפלגך להפקידם כדעתו והיה גמ"מ לקרן מעות טהקדיס דידן כנידוןלפיכך
 תתתיהס לתריס לסלס מייד לכדו ו6ס 63מריותס, וחייב נזכר ליד סכלו נקרך ל6 ועדיין ל"נותס )1מותר
 הגמ"מ.לקרן
 ליחן נדר 16 סנסכע מי סם: ככ"י סהוכ6ס הריט3"6 תסו' עפ"י רגכ מו"ס תו"מ כתו"ע הרמ"ח פסקב.

 מ"ק טס nrr~lip ועי' המת. דהרי לקיים מ15ה מטוס כגס 61ין פטורין 'ורטט גתן, ול6 ומת וכך כךלפלוני
 לעגייס. נגודר % 6כל 3סקדס 6ל6 להדיוט כמסירה לגבוה למירה 6מרינן דל6 מטוסה

 מ"מ סרפדו, 6לה כמקוס סגמיימ לקרן 6מריס מעות לטלס מייכ מיה סהמוריס לע"פ דידן, נגידוןוה"ה
 מייכ. 6יגויורמו
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