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  .ערכי� ד� כג
  , או שגובה מערב לכתובה, באופ� שגובה כתובתה מנכסי� שהוקדשו

  ?הא� צרי� האיש לדור הנאה מאשתו כשמגרשה
  

    כשהקדיש נכסיו וגובה מה�  כשאי( לו וגובה מהערב לכתובתה
  אליעזר' לר  ידור הנאה  ידור הנאה

  יהושע' לר  אינו צרי, לדור הנאה  1ידור הנאה

  
  ? יעשה אד� קנוניא על הקדשהא� חיישינ� שמא

  

     שמרויח לעצמו-בבריא   2 שאינו מרויח לעצמו-בשכיב מרע 
  אליעזר ' לר  חיישינ(  לא חיישינ(

  3לא חיישינ(: ללישנא קמא  לא חיישינ(
  חיישינ(: לאיכא דאמרי

  יהושע ' לר

  
  ?)לפי ההוה אמינא שבזה נחלקו(, הא� יש לו הפרה, נדר שהודר באופני� דלהל�

  

    נדר שהודר ברבי�   שהודר על דעת רבי�נדר
  אי( לו הפרה: לאיכא דאמרי  אי( לו הפרה

  יש לו הפרה: לאיבעית אימא
   שצרי, לנדור-אליעזר ' לר

   שאינו צרי, לנדור-יהושע ' לר  יש לו הפרה  יש לו הפרה

  

                                                           
שמא יעשה קנוניא על נכסי� של זה ויחזיר את "שצרי� לדור הנאה , הדיאג במתניתי� ל"הכי אמר רשב 1

יהושע גבי הקדש שלא צרי� לדור ' בטעמו של ר) שלא נדחו(' ולפי כל הביאורי� שנתבארו בגמ, "אשתו
  . יהושע' שמע מינה שבערב מודה ר, ה� אינ� שייכי� בערב, הנאה

לעני� שכיב מרע שהקדיש ' ומוקי לה בגמ, "על הקדשחזקה אי� אד� עושה קנוניא : "הכי אמר רב הונא 2
אי� אד� חוטא " ד"א� אי� הדבר באמת כ� , "מנה לפלוני בידי"שלא חיישינ� שישקר ויאמר , כל נכסיו

אי� החשש שבא להפסיד מנה , שכא� ג� על הצד שעושה קנוניא, )ה אלא"ד(' ומבואר בתוס". ולא לו
אלא החשש של הקנוניא דשמא אמר , ו פלוני שטר על המנה הזהדהא מיירי שיש לאות, להקדש שלא כדי�

י  "וע, דהדי� הוא שאי� נפרעי� מנכסי הקדש אלא בשבועה, כ� כדי לפטור את חברו משבועה להקדש
ואנו , ל רב הונא שחזקה שאי� אד� עושה קנוניא על הקדש"ולזה קמ, אמירתו הוא פוטרו משבועה

אול� בבריא שחיישינ� ביה . כ� פוטרי� לאותו פלוני משבועהול, מאמיני� לשכיב מרע מכח חזקה זו
  . א� יש שטר לאותו פלוני אינו נפטר בלא שבועה' ואפי, לא סמכינ� על נאמנותו, לקנוניא ג� על הקדש

, הוא באופ� משנתנו" אי� אד� עושה קנוניא על הקדש"יהושע ' שכל מה שאמר ר, ל"הנ' כתבו התוס 3
ואמרינ� שודאי אי� כוונתו , ושה קנוניא גדולה להפסיד מהקדש כס# שלא כדי�יהושע שאינו ע' שסובר ר

כגו� , אול� קנוניא זוטרתי להפטר משבועה להקדש. כ יחזירנה"לגרש את אשתו ושתגבה מהקדש ואח
ועושה קנוניא כדי לפטור , י שבועה"י השטר מהקדש ע"ג שיש שטר חוב ובי� כה אפשר לגבות ע"בכה

וזה מה  ). שחברו ישל� לו על זה(דחיישינ� שעושה כ� להרויח , בבריא אינו נאמ�, דשלחברו משבועה להק
ל הוא "הביאור הנ. [ל"יהושע הנ' והיינו ג� כדברי ר, ע בבריא חיישינ�"שלכו:) ד# מב(שמבואר בשבועות 

  ].ויש עוד ביאורי� אחרי� באחרוני�, ש"כפי שיטת הרש
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  .ערכי� ד� כ ג
  ?וכיצד תלוי בזה מחלוקת משנתנו, הא� יש שאלה בהקדש

  

    ?הא� יש שאלה בהקדש  ? מחלוקת משנתנוכיצד תלויה בזה
   שצרי, לנדור-אליעזר ' לר  ש" כב-אי( שאלה בהקדש   דלכ, צרי, שידור שלא יעשה קנוניא

   שאינו צרי, לנדור-י "לר  ה" כב-יש שאלה בהקדש   דבי( כה לא יעשה קנוניא דיכול להשאל

  
  :ערכי� ד� כ ג

  ? או לאמשתעבד באופני� דלהל�, דכתובההא� ערב או קבל� 
  

    ערב  קבל(
  באית נכסי ללוה  אינו משתעבד  1משתעבד

  משתעבד : ד אחד"מ
  אינו משתעבד:  לעלמא-ד שני "מ

  משתעבד :  אב לבנו-        

  בלית נכסי ללוה  אינו משתעבד

  
  ?משתעבד באופני� דלהל� או לא, דבעל חובהא� ערב או קבל� 

  

    ערב  קבל(
  באית נכסי ללוה  משתעבד  משתעבד

  משתעבד : ד אחד"מ  תעבדמש
  אינו משתעבד: ד שני"מ

  בלית נכסי ללוה

  
  ].ה ערב"תוד[? הא� צרי� לדור הנאה, כ גירש לאשתו"המוכר כל נכסיו ואח

  

    כשמכר נכסיו וגרשה מיד  כשמכר נכסיו וגרשה אחר זמ(
  לרב פפא  2צרי, לנדור  לא צרי, לנדור

  לנהרדעי  לא צרי, לנדור  לא צרי, לנדור

  

                                                           
שהתפיסה רב הונא מטלטלי לכתובתה והיא השלימתו לאביו : ל"שפירש וז, )ה קט� הוה"ד(י "רש' ע 1

ד# (י בגיטי� "בהגהות חק נת� וחשק שלמה שהוסיפו על פי הרש' וע. ל"עכ, והיינו קבל� שנושא ונות� ביד
י שקיבל "והיינו שכיו� שנעשה ערב ע. ד"עכ, שמיירי שאחרי שהשלימתו לחמיה החזירת� לבעלה, :)מט

  .בכתובה' בזה הוי קבל� שנושא ונות� ביד ולכ� משתעבד אפי, רנו לבעלהכ הסכי� שתחזי"ואח, משכו�
, ס אמרינ� שגובה כתובתה מלקוחות"וכי לא ידעו רב יוס# בריה דרבא ורב פפא שבכל הש', תמהו תוס 2

, ותירצו].  חק נת�"דלא נזכר בשו� מקו� שצרי� שבעלה ידור הנאה [, ומשמע ג� בלא שידור בעלה הנאה
 .  שגרשה מיד אחר המכירה ולכ� יש לחוש יותר לקנוניאשכא� מיירי
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  : ד� כ גערכי�
  ].ה הפודה"תוד[? באיזה אופני� מיירי', וכו" ח"המקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה ובע"

  

    ?כמה נכסי� הקדיש  ?מי הוא הפודה
  1י"לרש   וה� פחות מחובו-לכל נכסיו   הבעלי�

  2'לתוס   וה� יותר מחובו-לכל נכסיו   מי שרוצה לפדות
  

  ].ה משו�"תוד[? )ח גובה"יש לוה נכסיו אי! בעל שבהקד"ר" (הקדש מפקיע מידי שעבוד"הא� 

  

     למזבח-בקדושת הגו�    לבדק הבית-בקדושת דמי� 
  במטלטלי�    אינו גובה-בדבר הראוי למזבח   3 והסיקו שגובה-' ספק לתוס

  בקרקעות  אי( קרקעות קדושות בקדושת הגו�  גובה

  
  ?מה הדי�, הקדיש נכסיו והיה עליו חובות כאופני� דלהל�

  

    היה חובו כנגד הקדשו  היה חובו יותר מהקדשו  ה הקדשו חצי מחובוהי
  4לא גובה מהקדש: י"ק ברש"לל
  5לוקח בלא פדיו(: י"א ברש"לל

  לרבנ(  פודה בדבר מועט  פודה בדבר מועט

  לא גובה מהקדש: י"ק ברש"לל
  לוקח בלא פדיו(: י"א ברש"לל

  ג"לרשב  פודה בדבר מועט

                                                           
', שג� הרישא גבי המקדיש נכסיו וכו, )ה הפודה"ד' ושיטתו מבוארת יותר בתוס(י בסוגיא "שיטת רש 1

 שאי� שוי� הנכסי� "מיירי באופ� של הסיפא ', וכו" מ לית� לאשה כתובתה"הפודה פודה ע"דאמרינ� 
הקדש יוצא בלא "ורק משו� שלא יאמרו .  חלה עליה� קדושה כללולכ� לא, שהקדיש כנגד כל החוב

דמשמע שרק בסיפ א ". אי� הלשו� משמע כ�"ש', ועל זה הקשו תוס. יוסיפו הבעלי� דינר לפדות�, "פדיו�
,  משמע שמיירי בפדיו� רגיל " הפודה פודה"דהלשו� , ועוד. אבל הרישא מיירי בכל עני�, מיירי באופ� זה

י הבעלי� ומדי� שאי� הקדש "י שמיירי בפדיו� של הוספת דינר ע"ולא כפירש, פודהדהיינו מי שרוצה 
  . יוצא בלא פדיו�

ולכ� בסכו� של הנכסי� , שאדרבה מיירי באופ� שההקדש של הנכסי� הוא יותר מהחוב, מפרשי�' תוס 2
ז "ועי, ל"תר הנולכ� הרוצה לפדות יפדה וית� את המו, היתרי� על החוב חל בזה הקדש וצרי� פדיו� גמור

  . וית� לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו, יצאו כל הנכסי� לחולי�
ל דא# שבמכר פשוט שלא גובה מהלקוחות מה שקנו מ� "ר, הא� גרע כח הקדש מכח מכר' הסתפקו תוס 3

א� יש לומר שבכלל לא ' מ לגבי הקדש הסתפקו תוס"מ, דהשעבוד הוא דוקא על הקרקע, הלוה מטלטלי�
). דאולי אינו חשוב כל כ� שלו שיכול להחיל בו הקדש מחמת השעבוד(, ש על דבר שהוא משועבדחל ההקד
ואמרו שכ� משמע פשטות לשו� המשנה שמיירי שבעל חוב גובה מהקדש ולא  ', כ הסיקו תוס"וכצד זה ג

שלא יאמרו הקדש יוצא "אבהו ' ורק צרי� לפדות בדינר אחד משו� ר. חילקה בי� קרקעות למטלטלי�
  ].'ק ג"ז ס"ח סימ� קי"ע בזה בקצוה"וע". [בלא פדיו�

אלא , על כרח� שלא היתה סמיכת הבעל חוב על הנכסי�, לחצי מהחוב' דכיו� שאי� הנכסי� מגיעי� אפי 4
ג סברא זו היא ג� כשהנכסי� שוי� "ולרשב. (ולכ� לא גובה מ� ההקדש, שהאמי� ללוה שיחזיר לו כספו

  .י"וכלשו� זו הסכי� רש). כו� החובכל שלא מגיעי� לס, יותר מחצי
ולא יאמרו שיוצא , כ ודאי לכול� הוא שלא חל ההקדש עליו"א, דכיו� שהחוב כל כ� יותר מהקדש 5

  .ולא צרי� לפדות בדינר, הקדש בלא פדיו�
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