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  מתנה על מה שכתוב בתורה
  בנדרי קרבנות

  תנאי בהקדש שחל 'לשנות' דין תורה

א) כלל הוא בש"ס שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, והלכה זו כוללת שני חלקים, החלק האחד הוא שהתנאי לא 

נזירות בלי איסור יין),  ישנה את הדין, ואי אפשר ליצור חלות שונה מהחלות שקבעה תורה, (קידושין בלי שאר כסות ועונה,

והחלק השני הוא שהמעשה קיים על אף שלא התקיים התנאי, דאע"פ שהאדם גילה דעתו שאינו רוצה אלא בחלות שאי אפשר 

לעשותה על פי דין תורה, ואם לא תהיה חלות זו אינו רוצה ולא כלום, גם חלק זה שבתנאי לא הועיל לו, ותנאי בטל ומעשה 

  שיו קידושין, ונדרו נזיר).קיים בשלמותו. (וקידו

אמנם בנדרי קרבנות מצאנו לכה"פ שלשה וארבעה מקומות שתנאו קיים, ובשנים מתוכם התנאי קיים בשלמות, שהוא יוצר 

שהוא נגד  -חלות דין כנגד דין תורה, ואילו בשנים אחרים הועיל התנאי לבטל את החלות מחמת שאי אפשר לתנאי להתקיים 

  רים עמדו בראשונים ובחלק עמדו רק באחרונים, ונבא להשתדל בדין.דין תורה. ובחלק מהדב

ואגלח ממעות מעשר שני  -ואצא בה ידי חגיגה, הריני נזיר  -כ' ע"א) האומר הרי עלי תודה  -אמרו בגמרא (ביצה י"ט ע"ב 

ירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, מהו, אמר ליה נדור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח. ופירש רש"י דכיון שאמר הרי עלי התחייב, דאמ

  וכי הדר אמר על מנת לאו מילתא היא.

ומכאן דקדקו תוס' שאם יאמר בלשון הפוכה 'על מנת שאצא משום חגיגה הרי עלי תודה' יצא ידי חובת חגיגה בתודתו זו. 

משנה את הדין,  וכן דקדק כס"מ בדעת הרמב"ם פ"ח מנזירות הי"ד. ועל פי דקדוק זה נמצאו בידינו שתי הלכות שהתנאי

  ששורת הדין נותנת שכל שבחובה אינו בא אלא מן החולין, ואילו זה רשאי להביא חובתו שלא מן החולין.

ודין זה נראה קשה, שהרי אמירה זו היא מתנה על מה שכתוב בתורה, שבא להוליד דין חדש בתורה שדבר שבחובה בא מן 

נזיר אינה באה מן המעשר, וכיצד הואיל לו תנאו להתיר להביא חובה מן המעשר, שאם הוא נזיר א"כ הוא חייב בקרבן, וחובת 

  המעשר ואינו בטל ככל מתנה עמשכב"ת שתנאי בטל ומעשה קיים.

ואם בדברי תוס' עוד היה מקום להשתדל ולדחוק שבתודה הבאה חגיגה התנאי פועל שהתודה לא תהיה חובה, וממילא 

דבר שאינו מחוייב בו. ולהשתדל בנזיר בדוחק יותר גדול ולומר שקרבנות נזיר הם דהיינו  -עדיין חובת חגיגתו באה מחולין 

  חלק מהנדר, וממילא הם נקבעים לפי הנדר ולא בתולדה מעיקר השם נזיר.

בא הרמב"ן וגילה לנו שלא זו הדרך ולא זו העיר, דכתב הרמב"ן במלחמות ה' (ביצה שם) שסברת הדין שנדור ואינו יוצא 

לח זה מחמת שלא אמר על מנת שאצא בה ושאגלח לא הוי תנאה ולא תלה נדרו בכך, 'שאילו אמר על מנת ודאי נזיר ואינו מג

יוצא ומגלח', וכאותה ששנינו שאגלח בבית חוניו יצא. הרי לך להדיא שבצורה שכן הועיל לו תנאו, בכל המקרים שהזכיר 

  ובה.הרמב"ן זה מועיל מפרשת תנאים, ולא משום שאינו משתמש בדבר ח

אמנם לעיקר הדין לא ביאר הרמב"ן כלל מ"ט אין בדבר זה משום מתנה עמשכב"ת, אלא רק הוסיף לנו עוד הלכה שמתנים 

  בה על מה שכתוב בתורה והתנאי חל, בנודר לבית חוניו.

  תנאי בהקדש המועיל לעקור את המעשה כולו מחמת שאי אפשר לשנות דין תורה

ר את המעשה שלא יחול חיוב כלל מחמת שהתנאי לא יכול להחיל דין שלא כדין המקרים שמצאנו שהתנאי מועיל לעקו

  תורה הם הדין שהביא הרמב"ן מנודר לבית חוניו, ונודר מנחה מן השעורים.
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דין נודר לבית חוניו הוא מה שאמרו במנחות (ק"ט ע"א) שהאומר הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו יקריבנה במקדש 

  וניו יצא, וכן האומר הריני נזיר שאגלח בבית חוניו יגלח במקדש ואם גלח בבית חוניו יצא.ואם הקריבה בבית ח

ובדין זה כבר הקשו הראשונים מ"ט אין משום מתנה עמש"כ בתורה, ויהיה תנאי בטל ומעשה קיים. ובכתובות נ"ו ע"א 

מחמת שלא מתקיים  -טול כל החלות (תוד"ה הרי) חידשו תוס' דהנודר עמש"כ בתורה מחמת טעות, תנאו קיים לענין בי

התנאי. ואילו בנזיר (י"א ע"א) פירשו תוס' דתיבת נזירות מתפרשת בשתי אופנים, או חלות נזיר כמש"כ בתורה, או להיות 

'פרוש', וכל דין המשנה דעל מנת שאגלח בבית חוניו בא לומר שרק מעשיו יפרשו מה משמעות תיבת נזיר שאמר האם נזיר 

  סיגוף ופרישות. תורה או נזיר

אמנם הרמב"ן הנזכר לא סבר כתירוצים אלו, שהרי סברת התוס' בנזיר היא סברא מסוימת השייכת רק לנזיר, וסברת תוס' 

בכתובות מצמצמת את ההלכה רק לשוגג לחוד, והרמב"ן משוה שלשה הלכות כאחת, וגם קבע את הדברים בסתמא, ולא נראה 

באם יביא בסוף  -פה כח התנאי המזמין לבית חוניו לגרום לעקירת כל הנדר מעיקרו דוקא בשוגג, ש"מ שדין הוא בעצם שי

  בבית חוניו.

עוד דין שמצאנו בו דתנאי הקדש על מה שכתוב בתורה הוא תנאי שיש בו כדי להפקיע את כל המעשה המחייב, והמעשה 

ג ע"א) בנודר להביא מנחה מהשעורים בטל מחמת שאינו יכול לשנות את הדין, הוא מה שאמרו במשנה וגמרא (מנחות ק"

והעדשים, דבחזו"א (מ"ב ל') נקט פשוט שאם אמר הרי עלי מנחה על מנת שאביא משעורים או עדשים, הו"ל מתנה עמש"כ 

בתורה ותנאי בטל ומעשה קיים, אמנם פשוטה של סוגיא ודברי ההלכה נראים שאין בזה חילוק, אלא לעולם אם לא התכוון 

ונה, פטור לגמרי. גם בזו אנו מוצאים שיפה כח התנאי בנדרי הקדש לעקור את המעשה מחמת שאי אפשר להביא מנחה כתיק

  לקיים את התנאי, ואין אנו אומרים בזה את הכלל הכללי שנאמר במתנה על מה שכתוב בתורה שתנאי בטל ומעשה קיים.

מה שכתוב בתורה, ופעמים שהא חל אפילו וכיון שנמצאנו למדים שדין הוא שיפה כח תנאי בהקדש לחול גם במתנה על 

לשנות את הדין, ופעמים שהוא חל לכל הפחות לעקור את המעשה מחמת שהתנאי לא התקיים. מעתה שומא עלינו לעיין ביסוד 

ההלכה. א. מ"ט דהאי מילתא, במה שונה הנודר להקדש מכל דיני התורה שבו יש תפיסת חלות לתנאי על מה שכתוב בתורה. 

  דוע אנו נוקטים שהתנאי מועיל אפילו לשנות את הדין, ומתי אנו נוקטים שהתנאי מועיל רק לבטל את החלות.ב. מתי ומ

  ש בין תנאי על הלכה מוחלטת לעיכובא ובין תנאי על מצות תורה שאינה מעכבת"חילוק הקו

שם), ותירץ דכיון שהדין ב) ובדברי הגמרא בביצה בתנאי המועיל להביא חובה שלא מן החולין כבר עמד בקו"ש בביצה (

להביא חובתו מן החולין אינו דין המעכב את הקרבן, שאם עבר והביא שלא מן החולין לא נפסל הקרבן, בזה אין עיכוב של 

  מתנה על מש"כ בתורה.

אך תירוץ זה עדיין קשה מתרתי. חדא, שכאשר נתבונן מה הטעם שמתנה על מש"כ בתורה תנאו בטל לכאורה לא נמצא בזה 

סה כלל וכלל. שבטעם הדבר מדוע מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל כתבו הראשונים שני טעמים, תוס' בכתובות נ"ו תפי

כתבו שאינו דומיא דבני גד ובני ראובן. ובתו"י שם אמרו שתנאי זה הוא כמפליג בדברים שלהלכה אינו תנאי כמו שאמרו בב"מ 

  ולא לת"ק, ות"ק מה יפרש). צ"ד. (אמנם יל"ע, דסברא זו אינה אלא לר"י שם

ועל פי שתי הסברות תירוץ הקו"ש חתום, וכי מה בין מצוה לכתחילה ובין מצוה לעיכובא, והרי בחלק של אינו 'דומיא' 

דב"ג פשוט שהם שווים, דבתנאי ב"ג לא היה ביטול מצוה כלל, שגם מצוה לכתחילה לא באו לבטל בתנאי דב"ג, וכיצד נלמד 

על דין תורה, ומה בכך שאם עבר יצא. וגם בסברא של 'מפליג' תימה, שהרי מתנה עמש"כ בתורה שאינו  משם תנאי הבא לעבור

חל אינו מדבר רק במתנה עם צדיק שאינו חשוד לעבור על הדין, אלא פירושו שעצם התנאי כנגד ד"ת הוא הפלגה בדברים, 

יעבד יצא, בשניהם בא הדבר כמפליג מחמת הדיבור וא"כ גם בזה כך לי מתנה על דבר שבדיעבד לא יצא כמתנה על דבר שבד

  לבטל הדין, ומאי שנא הא מהא. ודברי הקו"ש צריכים תוספת ביאור.
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ותו תימה דעד כאן הועילו דבריו לבאר את שני הדינים הנזכרים בגמרא ביצה לחוד, אמנם מדברי הרמב"ן למדנו שהלכה 

תנאים, ומה שהתנאי מועיל בבית חוניו לבטל את המעשה שלא יחול כללית שנו כאן לחלק בין תנאי בנדרי הקדש ובין שאר 

כלל זה מאותו משפט ודין ששנו במקרים הנזכרים בגמרא ביצה בתנאי המועיל לשנות את הדין, ושם הוא ודאי תנאי בדבר 

את הדין או המעכב. ואם מ"מ הועיל התנאי בכל המקומות מיסוד אחד, וכל החילוק שמצאנו ביניהם זה האם התנאי משנה 

  שהוא גורם לביטול המעשה והחלות, ש"מ שתחילת הדין נשען על כך שבנדרי הקדש יש תפיסה למתנה על מה שכתוב בתורה.

ואמנם ודאי עולה חילוק גדול בין המקרים, וכמו שביאר בקו"ש שבמקום שהתנאי מתנגד לדין לכתחילה יפה כח התנאי 

תנאי בא כנגד דבר המעכב, בזה הוא מועיל רק לחצאין, שאינו משנה את הדין, במוחלט אף לשנות את הדין, ואילו במקום שה

אך פועל הוא שיהיה המעשה בטל ולא תחול החלות מחמת זה שאינו יכול לשנות את הדין. אך מ"מ עיקר הקושיא במקומה 

שכתוב בתורה תנאי  עומדת מה שונה תנאי נדרי הקדש שהוא חל על מה שכתוב בתורה ואינו כשאר תנאים שהמתנה על מה

  בטל ומעשה קיים.

  יסוד בנין משפטי התנאים

ג) ולהבין בדברים נקדים מדברי המפרשים. א. ביסוד שלטון התנאי על החלות. ב. כיצד היה התנאי משנה את הדין אילולי 

  המיעוט שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. ג. מה התחדש בדין שאין אדם מתנה עמש"כ בתורה.

ס' (כתובות נ"ו ע"א) בכל מתנה על מה שכתוב בתורה מ"ט תנאי בטל ומעשה קיים, והרי התנאי כולל בתוכו שני הקשו תו

חלקים, החלק האחד הוא שברצונו לשנות את הדין, והחלק השני הוא שאם לא יעלה בידו לשנות את הדין אינו רוצה שהמעשה 

  , אבל מ"ט החלק המבטל את החלות לגמרי אינו נתפס.יפעל חלות כלל. וא"כ הא תינח שאין בידו לשנות את הדין

ותירצו דכיון שלולי חידוש פרשת תנאים כל העושה מעשה בדעת היה המעשה מחיל את החלות על אף התנאי, כל המתנה 

על מה שכתוב בתורה הרי הוא כעושה מעשה קודם שחידשה תורה פרשת תנאים, וגם החלק המבטל את החלות לגמרי מחמת 

  התנאי, גם זה אינו נתפס. אי קיום

נמצא בדברי התוס' דעיקר שורת הדין נותנת שהעושה ביודעין מעשה המחיל חלות, אינו יכול לעצור את כח המעשה 

מלהחיל את החלות על ידי גילוי דעתו שאינו רוצה את החלות באופנים מסוימים, אלא המעשה פועל את החלות על כל 

  הצדדים שמונחים בכוחו.

היה הדין מתחילה, מעתה יש לנו לחקור כאשר ניתנה תורה ונתחדשה הלכה שיש כח הנקרא 'תנאי' והוא יכול  וכאשר זה 

להגביל את המעשה כפי התנאי, מה התחדש בו, האם במקום תנאי ביטלה תורה את הדין כנגד הסברא, דבאמת המעשה עדיין 

  גביל את המשפט. א"ד מילתא בסברא אמרו בהלכה.צריך לפעול על כל הצדדים אלא דהלכה היא שעל אף הסברא הדין מ

ונראה שעל פי מה שלימד הגר"ח דעת בבנין כח התנאי, חידוש ההלכה העמיד את כל המעשה במידה חדשה, שהתנאי נותן 

לסיבת החלות דפוס חדש, כאשר זו היא מידת התנאי אכן כבר סברא היא שיהיה המעשה מעוכב באמת מכח התנאי. ויסוד 

נמצא בחידושי הגר"ח פ"ו מאישות ה"ד, אך כיון ששם הדבר נמצא יותר ברמז, לכך נביא את דבריו מחידושי הדבר כבר 

הגר"ח הנדמ"ח מכ"י על ב"מ צ"ד ע"א דפירש שבדין תנאי בני גד חידשו שאיהו עביד המעשה גירושין מיד, ויכול לתלות את 

ללית שאפשר לחדש שהתנאי הוא יהיה גומר המעשה. המעשה בתנאי שהתנאי הוא יהא גומרה, דלמדו מבני גד הלכה כ

ובהמשך שב ולימד קיצורן של דברים "היכא דאינו אומר דאם לא יתקיים התנאי אינו רוצה לעשות המעשה, אלא דרוצה 

  'דהתנאי יהיה גומר המעשה', זה גזה"כ של תנאים, ובעינן משפטי התנאים".

ר מו"ר זצוקלה"ה זיע"א דזה דבר פשוט דאם נתן גט על מנת שתתני ובברכ"ש (נדרים י"ד ג') הביא את דבריו "והסבי

  מאתים זוז, אז המעשה נתינת כסף עושה החלות לגירושין".
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נמצא בדבריו שהמחודש בפרשת תנאים הוא דכשם שדבר תורה משיכה והגבהה קונים, כך כל המוסיף תנאי על הקנין, 

ותף להחלת החלות, שחידוש פרשת תנאים הוא שיש ביד האדם המעשה שבתנאי נוסף על הכח הפועל חלות, וגם הוא ש

להרחיב את המעשה המחייב את החלות, ומעתה לא תחול חלות בלתי קיום התנאי כיון שלא הושלמו כל פרטי המעשה המחיל 

  אותו.

תנאים,  ובסברת העמדת חידוש התנאי באופן זה נבין יפה על פי מה שהקדמנו לחקור, דכאשר נבין שזה המחודש בפרשת

יובן שלא חידשה תורה לעקור את מידת הסברא, דבאמת הסברא נותנת שמעשה הנעשה בדעת פועל כפי הכח המוטבע בו, ולא 

באה פרשת תנאים להפקיע מידה זו, אלא דחידוש פרשת תנאים בא להרחיב את המעשה, והחלות לא נגמרת כיון שעדיין לא 

  הושלם המעשה קנין המורחב.

  דין תורה (לולי המיעוט של מתנה על מה שכתוב בתורה)כח התנאי לשנות 

ג) עד כאן הקדמנו בעיקר תבנית הבנין שבכח הפועל שבתנאי, ועתה נפן לענין מתנה על מה שכתוב בתורה, ונראה מה היא 

שם יפה העליה שבנה בחידושי מרן ריזה"ל (נזירות) על גבי מושכל הגר"ח [וכפי מה ששמע ממנו הגרש"ר בביאור דבריו. (נר

  בחידושי הגרש"ר נדרים ו')].

דפירש הגרי"ז דיסוד זה (הנ"ל מהגר"ח) שבתנאים גזה"כ היא שנעשה חלות דין בעצם המעשה שהמעשה מתקיים בתנאי 

זו, זה עצמו מהוה סיבה שיהיה בכח התנאי לשנות דין תורה ולהעמיד נשואין בתבנית חדשה של נשואין שאין בהם חיוב שאר 

אשר חידשה תורה שכח התנאי להוסיף על הכח הפועל את החלות, ניתן בידו כל עסק החלות, ואף יוכל לשנות כסות ועונה, שכ

על ידי תנאי את התוצאה של החלות ולא רק את המעשה המחיל את החלות. ולכך עיקר שורת הדין העולה מפרשת תנאים 

בכל מקום שהשינוי בא רק לחדש בפרטי  - י החלות נותנת ששלטון האדם על המעשה על ידי תנאי יכול לשנות את פרטי דינ

  1הדין ולא בעיקר עצמו של דין.

  ביטול כח התנאי במתנה על מה שכתוב בתורה

ד) אמנם כנגד יסוד מושכל זה העולה מעיקר משפט דין התנאי חזר הדין ולימד אותנו שהמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו 

ו) שאין זה בא לבטל את כל ההלכה מעיקרא לומר לך שאין בתנאי שלטון לבטל בטל. [ובזה הוסיף הגרי"ז (הלכות נחלות פ"

את הדין, אלא יסוד דינו הוא 'ביטול', דכיון שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה על כן דיבורו והתנאתו בטלים והוי כלא התנה 

  כלל, דזה שהוא על מה שכתוב בתורה 'מבטל' להתנאתו].

משני פנים וכאשר הבאנו לעיל. תוס' (כתובות נ"ו) פירשו שאינו תנאי כיון שאינו 'דומיא  ועילת הביטול מפורשת בראשונים

דבני גד', ששם לא היה התנאי על מה שכתוב בתורה. ור"ת (הובא בתו"י שם) פירש דתנאי על משכב"ת הוי כמפליגה בדברים, 

  שאמרו בב"מ צ"ד שאינו תנאי.

ם הראשון צריך תוספת סברא, שהרי כתבו תוס' (כתובות ע"ד ע"א) דלא אמנם שני הטעמים צריכים עדיין תוספת, הטע

                                                           
כ בתורה תנאו בטל היה האדם משנה גם דינים שלא על ידי משפטי התנאים, כמו שאמרו "ומה שמצאנו שאילולי החידוש דמתנה עמש 1

 יירש ב) איש פלוני בני לא"ו ע"ב (קכ"בא) באומר הריני קוצר על מנת מה שאני שוכח אני אטול, יש לו שכחה. ובדומה במשנה "ו מי"בפאה (פ
ט באריכות עם התפארת ישראל כנדפס "א במשניות פאה, ושו"בתורה. כבר תמה בה הגרעק שכתוב מה על שהתנה כלום אמר לא אחיו עם

  בפירושו שם, וכבר האריכו הרבה בזה.

יוצר חיוב, וכגון להגדיר את הקציר קציר לשחת  שהתנאי היה אמור לקבוע את המעשה באופן שאינו -פ "כ בצ"והיותר מחוור הוא כמש
ז הנזכרים שבתנאי התורה נתנה לאדם שלטון על תבנית פרטי הדין, ומכאן נבין להרחיב את הדבר "וכדו'. ויש פתח גדול להבין בדבר מדברי הגרי

  מ."ך בדבר יפה, אלא שאכלולי המיעוט החוזר ומלמד שאין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה. וצריך להארי -לשלטון בכל דין 
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אמרינן דומיא דבני גד אלא במקום שהסברא נותנת להרחיק את הדבר מדין תנאי יותר מהתנאי דבני גד, שהרי אין אנו אומרים 

ה שכתוב בתורה, מ"ט שאין תנאי אלא בקרקע דומיא דבני גד. וא"כ יש להבין מה היא הסברא המרחיקה את כח התנאי ממ

  2העבירה על משפטי התורה היא סיבה להפקיע את חיבורו לפרשת תנאים.

והטעם השני גם צריך תוספת ביאור, דבטעם עיקר ההלכה שתנאי שאי אפשר לקיימו אינו תנאי, פירשו הראשונים שהוא 

יתקיים התנאי בדרך נס לא נראה בכך  מחמת שאדם יודע שדבר זה אינו, ולכך דבריו מתפרשים כמשחק בעלמא, ולכך גם אילו

  שינוי, אלא כל הדיבור מתחילתו מתפרש כדיבור שטות וכמי שאינו.

אמנם כאשר אנו מדברים על המתנה לעבור על דין, ודוגמת המתנה להביא בבית חוניו, הרי ודאי שישנם בעולם עוברי 

לפרש את שלילת התנאי במתנה עמש"כ בתורה שהוא עבירה שאינם רואים בהבאת בית חוניו דיבור שטות, וא"כ כיצד אפשר 

  לא תנאי בכל מקום מחמת אותם בני אדם שכלפיהם תנאי זה דיבור שטות.

ואם אנו רואים שהראשונים הגדירו את התנאי על מש"כ בתורה כדיבור שטות בכל מקום, ש"מ שהביטול כדבר שטות אינו 

  ה מוגדר שטות ומשחק בעצם ולכך אינו נתפס בתנאי. וצ"ב.מחמת 'דעת גברא' שרואה בזה משחק, אלא מחמת שדבר ז

ונראה שיסוד הדין עולה יפה על פי דברי הגר"ח שהקדמנו ביסוד בנין התנאי, דכיון שהתנאי הוא מעשה המרחיב את סיבת 

שדבר שטות החלות, שתנאי קנין על מנת שירדו גשמים מוסיף לסיבת הקנין את ירידת הגשם, בזה יש מקום נכבד להבין שכשם 

הוא דבר שאנו קיים בשביל להצטרף ליצירת החלות, כך גם כל דבר העומד כנגד דין תורה הוא אינו הווה וקיים להצטרף 

  3כהרחבה לסיבת החלות.

ובזה נמצא מובן אחד לשני הטעמים שהזכירו הראשונים מ"ט אין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה, שמעתה עולה דמניעת 

  וק כל המתנגד לדין תורה מלהצטרף להרחיב את סיבת החלות.החלות היא מחמת ריח

אלא שבזה נחלקו הראשונים האם הדבר כ"כ רחוק ומופקע מצירופו לסיבת החלות עד שהסברא לחוד נותנת שנראה אותו 

כמו מתנה בדבר שטות, א"ד אין הריחוק מספיק אלא לשמש כסברא להעמידו בדרגה נפרדת מכל תנאי עד שהוא מתמעט 

                                                           
פ "כ בתורה הדבר יותר תימה, שהרי לדבריו הדין העולה מילפותא זו היא דאע"ז הנזכרים בגדר ההלכה של מתנה עמש"ולדברי הגרי 2

כ בתורה תנאו בטל זה חידוש הלכה "מ שבה ההלכה ומפקיעה את אותו התנאי שחל, שהמחודש דמתנה על מש"שהתנאי חל כנגד דין תורה, מ
מפקיע את כח התנאי שנקבע, והיא ודאי תימה כיצד ההלכה של 'דומיא דבני גד' מלמדת דבר זה שכאשר התנו נגד התורה מתחדש כח עוקר על ה

  התנאי להפקיעו. (ועדיין לא זכינו להבין בזה).

והפקעת דין  -נאי דבר שאינו אמנם אם נתפוס את הדבר כפשוטו שהגבלת הדמיון לבני גד מלמדת שלא נתנה תורה את האפשרות לצרף לת 3
ל) שיסדו שכל המתנה כנגד דין תורה בשגגה תנאו קיים, שאם המידה "ו הנ"כ לא יהיה לנו מובן לדברי תוס' (כתובות נ"תורה היא דבר שאינו, א

ג כמו מזיד, בשניהם היא שאין מציאות לצרף למעשה כהרחבת סיבת החלות דבר שהוא נגד ד"ת מחמת שהוא כמי שאינו בעולם, בזה כך לי שוג
  הוא דבר שאינו.

כ בתורה שאינו קיים להצטרף לסיבת החלות זה רק כלפי החלק 'תנאי קיום' שבתנאי ולא כלפי "שהפקעת התנאי על מש זו ל לשיטה"וצ
י), "י ב' פ"(שע ש"ל בלוך (בענין תנאי), וכזאת גם למדנו מדברי הגרש"החלק של 'תנאי ביטול'. ופירשו שכבר האריך בשיעורי הלכה למהרי

מ עוד צריך שהתנאי יפעל גם 'ביטול החלות' "ח, מ"ל מהגר"פ שלהשלמת החלות צריך 'קיום תנאי' שהתנאי הוא הגומר את החלות וכהנ"דאע
  במקום שלא יתקיים התנאי, ואין אנו אומרים דכיון שלא הושלמו תנאי המעשה הנצרכים להחיל את החלות ממילא לא חל כלום.

כיון שעיקר סיבת החלות מחילה חלות מסוימת גם במקום שהיא לא גומרת, ולכך גם אם לא התקיים התנאי, אילולי שיהיה מונח  והיינו טעמא
  כאשר לא הושלם התנאי.  -במקום שלא יושלם התנאי, היה נשאר הדבר כמחיל מקצת חלות  -בתנאי גם עקירה וביטול על כל הקנין מעיקרו 

במתנה בשוגג, שדוקא אצל  -ירת המעשה במקום שלא הושלם התנאי, הוא חל גם במעשה כנגד דין תורה ומעתה נשכיל שחלק זה של עק
העושה במזיד אנו רואים את כל המשמוש בתלית הדבר לעקירת דין תורה כעוון, וגם החלק הפועל שאם לא ישתנה הדין יבטל המעשה אף הוא 

אם לא יעקר הדין, כעוון התנגדות לדברי תורה, ולכך  -ק המשתדל לדחות את המעשה לעוון יחשב. אבל בעושה בשוגג אין אנו רואים את החל
בחלק זה הועילו דבריו. [אמנם מה גדר חלק התנאי המבטל את המעשה שלא יהיה בו גם סיבת חלות מחמת עיקר המעשה, זה עדיין לא הוגדר 

  כאן. ובכתובות בענין תנאים העלנו כמה צדדים, ולא הוכרע].
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ת שאינו 'דומיא' דבני גד ששם הדבר יותר נמצא תחת ידו לצרפו לחלות. ודוקא במידת מעשה הנתון תחת ידו בעלמא מחמ

  הרחוק מתחת ידו, הוא התמעט. -חידשה תורה שהוא יכול לצרפו כסיבת חלות, ומעשה נגד הדין 

  חל התנאי לעקור את המעשה בדבר המעכבבדבר שמצותו לכתחילה, ומדוע  - לבאר מדוע בהקדש מועיל תנאי לשנות דין תורה 

 - ה) ואחר כל ההקדמה שהתקבצה בידינו נשוב ונראה כיצד מובן יפה גם עיקר החילוק בין תנאי נדרי הקדש לשאר תנאים 

שבנדרי הקדש יש תפיסה לתנאי לכל הפחות לבטל את המעשה. וגם יסוד הקו"ש שבדבר שמצותו לכתחילה, בהקדש יועיל בו 

את החלות כנגד הדין. ובתחילה נפרש את סברת הקו"ש, ומשם נבא לעיקר החילוק בין תנאי בנדרי הקדש ובין התנאי לשנות 

  שאר תנאים.

דכאשר יסוד הפקעת הכח לשנות את הדין עולה מהסברא שאין הדבר נתון תחת ידו של מתנה לצרף דבר זה לבנין החלות, 

רה ובין הדבר שניתן למצוה דבר תורה, שדבר הבא למצוה ולא בזה הדעת רואה חילוק גדול בין הדבר המעוכב דבר תו

כפי שהיה הדין נותן אם היה  -לעיכובא הוא יותר נתפס ֶכּבר צירוף למעשה לבנין החלות, וישנו בתורת שינוי עיקר בנין החלות 

  אדם מתנה על מה שכתוב בתורה.

ה יובן ברור, שהרי כבר ידענו הרבה מה שלימדו ואם תתמה אי הכי מ"ט לא אשכחן לה אלא בנדרי קרבנות לחוד. גם ז

האחרונים דעת שתוכן ענין ההקדש ומשפטו אינו נתינה לרשות גבוה, אלא זה תשמיש בעלים בממונו לצורכו לעשות נחת רוח 

יש  הקדש), ועל פי זה מובן הדבר שבהקדש כל דיני החיוב ומשפטיו הם יותר תחת ידו, ויותר - לגבוה, (וכבר הארכנו בסימן 

  כל שהוא אינו מעכב בתבנית הקרבן ובנינו, ולכך דוקא בזה הועיל לו תנאו. -בידו לצרף את הגבלת הדין לעילת סיבת החלות 

אבל באופן הפוך, שעד כאן בא המיעוט של "אינו דומיא דב"ג", לומר לך שדוקא  -ויסוד המעלה נבנה מהדמיון לבני גד 

ינו תחת ידו ממש, הוא זה שבו הופקע נדר שבא לבטל דין תורה, שדוקא בדרגת מעשה ב"ג שהוא מעשה בין אדם לחבירו וא

ריחוק גדולה זו מהשג יד הנודר לימדה תורה שאינו נתפס בתנאי, אבל נדרי הקדש שהם האדם לנפשו, בזה אין תנאי המורה 

יקר משפט ענינו לולי לצמצם את כח האדם משלטון המעשה דוקא למקום דבר הרשות, וממילא נשאר הדבר על מכונו כע

  ההפקעה של 'דומיא דב"ג', ועדיין הוא נתון ביד האדם המתנה, והתנאי שריר וקיים.

אלא שבזה חלוקים הדברים, שדבר שהוא נדרי הקדש ובא התנאי לשנות את דינו בדין שאינו מעכב, בזה הועיל התנאי 

לחצאים, דבמקום שיש תרתי לטיבותא, גם נדרי הקדש, וגם לגמרי, ואילו במקום שהתנאי הוא על דבר המעכב אינו מועיל אלא 

מעשה מצוה לכתחילה, הועיל לו תנאו לגמרי אף לשנות את הדין, וכפי שהיה צריך להיות מעיקר הדין בכל מתנה על מה 

א אך נדרו על דבר שהוא לעיכוב -לולי הכלל שתנאו בטל, ובמקום שיש חדא לטיבותא, שהוא נדר הקדש  - שכתוב בתורה 

בקרבן, ודוגמת מנחה מן השעורים והקרבה בבית חוניו, כאן הועיל לו תנאו לחצאין, וחל החלק של ביטול המעשה על ידי 

  4התנאי והתנאי עוקר את המעשה שלא יחול כלל כיון שהדין אינו יכול להשתנות.
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זה רק שינוי בפרטי הדין, ופרטי הדין בקרבנות הוא דבר שאינו מעכב בעיקר הקרבן, ואילו כל המעכב הוא כבר נידון כחלק מעיקר עצמו של 
 נות, ואינו גורם אלא ביטול המעשה כיון שהוא תנאי שלא מתקיים.קרבן ואינו יכול להשת


