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 פרשת מטות

 תנאי במצוות

 לפני למלחמה חלוץ כל הירדן את אתכם ראובן ובני גד בני יעברו אם אלהם משה ויאמר
 חלוצים יעברו לא ואם: לאחזה הגלעד ארץ את להם ונתתם לפניכם הארץ ונכבשה יקוק

 )ל-כט, לב פרק במדבר( :כנען בארץ בתככם ונאחזו אתכם

 ראובן ובני גד בני כתנאי שאינו תנאי כלש וברס) א עמוד סא דף( קידושין מסכתמ ב"ר
 לא ואם וכתיב ראובן ובני גד בני יעברו אם אליהם ויאמר )לב במדבר( שנאמר תנאי אינו

 במשמע יש כן שאלמלא לאומרו הדבר צריך אומר גמליאל בן חנינא רבי .חלוצים יעברו
 .ינחלו לא כנען בארץ' שאפי

 י שליח"אפשר ע

מקור הדין . י שליח"הוא שבעינן שהמעשה יהיה אפשר לעשות ע "משפטי התנאים"אחד מ
 היא איזו ,כשירה מוטעת חליצהוהכי איתא התם , )א עמוד עד דף( כתובות מסכתב' הוא גמ
 אני יוחנן' ר אמר ,כונסה אתה ובכך לה חלוץ לו שאומר כל לקיש ריש אמר מוטעת חליצה
 חליצתה הוא נתכוון ולא היא כוונהשנת בין היא נתכוונה ולא הוא שנתכוון בין שונה

 לו שאומר כל יוחנן רבי אמר אלא .כשרה חליצתה אמרת ואת ,שניהם שיתכוונו עד ,פסולה
 הכא לתנאיה אחליה אחולי מעשה דעבד כיון אלמא ,זוז מאתים לך שתתן מנת על לה חלוץ

 מהיכא נאית כל מכדי אמרת קא שפיר רב בי בר ל"א ,לתנאיה אחליה אחולי דבעל כיון נמי
 תנאיה הוי התם כי שליח י"ע לקיומיה דאפשר תנאה ,ראובן ובני גד בני מתנאי גמרינן
 .תנאה הוי לא התם כי שליח י"ע לקיומיה אפשר דלא תנאה

 בטעם הדבר

) א עמוד עד דף כתובות מסכת( תוספותב' הק, י שליח"בעיקר הדין שבעינן אפשר לקיים ע
 לא דהא ,סברא שהוא מה לענין אלא מהתם גמרינן דלא ,כאן יש סברא ומה ת"ואל "וז

 כל והמעשה דהואיל טעמא דהיינו ל"וי ,קרקע בנתינת אלא תנאי מהני דלא מהתם ילפינן
 אבל ,תנאה ביה לשוויי בידו כן כמו שיהא הוא סברא ,שליח י"ע לקיימו שיכול בידו כך

 יתקיים לא ואפילו תנאה יהב למירמי נמי בידו הוי לא ,שליח י"ע לקיימה בידו שאין חליצה
 לקיימו שאפשר דבעינן ע"וכ מודו כיה משוםש' מוסיפים התוס. קיים המעשה יהיה התנאי

' בב ומעשה תנאי ולעניין כפול תנאי לענין אבל ,ראובן ובני גד דבני דומיא ,שליח י"ע
 זה דלענין ,רבנן ולא ליה אית מאיר רבי דדוקא) א,עה גיטין( שאחזו במי משמע ,דברים

 .עליה פליגי להכי משם ללמוד כך כל סברא אין

 ט"טעם העונג יו

 כמו לשליח להמסר שיוכל דמלתא, כתב טעם אחר והוא) ג' סי(ט "ת עונג יו"אבל בשו
 ,המתיר לבדו הגט נתינת עצם איןראיה ש הוא שליח י"ע הגט ליתן שיכול כיון ,בגירושין

 ביחד שניהם על תורה שהקפידה אאל המתיר כ"ג הוא ורצונו ,רצונו בהצטרפות א"כ
 עצם הוא שרצונו וכיון. לגרשה שרוצה כיון שליח י"ע הגט ליתן יכול ולהכי ,שיתירו
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 רצונו דהא ,כלל הגט נתינת מהני לא התנאי נתקיים לא ואם ,תנאי בו לתלות יכול המתיר
 כמו שליחות בו שאין דבר אבל. תנאי ומהני המעשה מעצם הוא ורצונו ,תנאי על רק היה

 של המעשה רק ,המעשה מעצם רצונו ואין פועלת בעצמה שהמעשה לאות הוא חליצה
 הוא לפוטרה שיחשוב דבעינן והא ,להתיר פועלת בעצמה שהיא עד בבעליו נקשרת חליצה

 רצה לא אם דאף. בזה תנאי מהני לא להכי ,הדבר עושה הוא למה שיכוון כוונה בתורת רק
 בלי להתיר פועלת בעצמה המעשה מ"מ ,זוז אתיםמ לו תתן אם אלא החליצה שתועיל

 לא אם דאף ,תנאי שייך לא כוונהוכבר כתב לעיל ש פטור בכוונת היתה והרי. רצונו
 . בעלמא מתעסקכ ולא פטור לשם הדבר עשה הוא מ"מ ,התנאי נתקיים

 מצוה שבגופו

לקיים  א"שמצוה שבגופו א) ב"מ דףקידושין (ד הידוע "שלפי התורי תב לחדש ז כ"ולפי
 דבר לכל כ"א מקשים יש, ד"התורי ל"וז. א גם להטיל תנאי במצוות"כ א"א, י שליח"ע

 מילתא ולאו ,עבורי תפילין הנח עבורי בסוכה שב לחבירו אדם ויאמר השליח יועיל מצוה
 יעשה לא והוא ,שלוחו י"ע הוא יפטר האיך בגופו לעשות המקום שחייבו שהמצוה הוא

 אנא בגט כתוב הרי כי ,השליח ולא המגרש הוא כי מהני בקדושיןו בגירושין בוודאי כלום
 בסוכה אבל ,אשתו והיא לו אם כי מקודשת היא למי האשה נמי וכן ,פלונית פטרית פלוני

 הוא קיים לא חבירו בה ישב אם אבל ,בה יושב והוא סוכה לי עשה לשלוחו לאמר יכול נ"ה
 . ל"עכ המצות וכל וציצית לולב וכן ,כלום

 מ להחזיר"ה עמתנ

 והחזירו נטלו לי שתחזירהו מ"ע זה אתרוג הילך דאמרינן אתרוג גבי דמצינו גב על ואף
 התם, ט שאינו קשה כלל"העוי' כ. מצוה בקיום תנאי דמהני אלמא ,יצא לא החזירו לא יצא

 והאתרוג שלו שיהא באתרוג התורה דהקפידה דכיון הוא אחריתא מילתא תנאי דהך שאני
היינו  .מאיליו מתבטלת המצוה ,החזירו ולא התנאי קיים לא והוא ,להחזיר מ"ע לו ניתן הזה

וזה כמו תנאי בכל דבר אחריתי שמועיל , דהתם אין התנאי בכוונה אלא בקניית האתרוג
 .תנאי

 תנאי בתקיעת שופר 

 איש יוציא שלא עמו והתנו תוקע לקחו דאם' שכ) ו"קפ סימן( יאיר חוות בתשובות ועיין
 יוצאין אינן ,כולם להוציא וכיון ועבר )יינו אלו שלא יכלו לשלם עבור התוקעה(, אחר

 שייך אין ש"לפמש) שםט "בעוי(בהגהה ' כו. שם עיין בשליחותו ששינה כיון בתקיעתו
 ,בכוונה תנאי דאין משום בעצמו שעשה במצוה תנאי שייך דלא וכמו ,מצוה בכוונת תנאי

ע דשם אין התנאי בקיום "וצ. יצאו לצאת כוונתוש כיון השליח י"ע שנעשה במצוה נ"וה
אלא מטעם אחר . (א להתנות בשליחות"וזה לא מצאנו שא, המצוה אלא תנאי בהשליחות

כ שפיר "א, שלא צריך שליחות כדי שהבעל תוקע יוציאם ידי חובתם ,י"יש להעיר על החו
 .)שהרי כוון להוציאם, יוצאים כולם

 תנאי בתקיעת שופר

ת שלש פעמים "על הא דנוהגין לתקוע תשר' שהק) תקצ סימן חיים אורח( יוסף ביתב' עי
 ,פעמים שלש ת"בתשר די והלא הני כל לי למה, ת שלש פעמים"ת שלש פעמים ותר"ותש

 גנח ואי ,ת"תשר של בסימן יצא הרי וייליל גנח הוי דאי ,ת"תר ת"ר ת"תש ת"ש כך ואחר
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 בשל אומר אתה וכן ,ת"תש שלפני לפשוטה ת"תשר של אחרונה תקיעה לו תעלה לחוד
 דהיינו) שיעור ה"סוד ב,לג( התוספות בשם' כבר תיש) הדר ה"ד ב,י( ן"רשה' וכ .ת"תר

 יטעה ויתקע יחזור לא הראשון ת"שבש אומר אתה שאם למיטעי אתי דדילמא משום טעמא
  .ת"ש אלא לעשות צריך שאינו לומר
 רצו לא תרועה אחרי פשוטה לשום התקיעה שעשה דכיון דאפשר תירץ) י' סי( ש"והרא

 .תרועה שלפני לפשוטה שתעלה
) ב,לג( זירא כרבי ל"דס תירץ) ד"ע יא שופר' הל ג"לסמ בביאורו( ל"ז מזרחי אליה ר"וה 

 תקיעה לשם ת"דתשר אחרונה תקיעה לאחשובי מצי לא ותו כוונה צריכות מצות דאמר
 לא ותנאה ,ת"דתר ונהראש תקיעה לשם ת"דתש אחרונה תקיעה ולא ת"דתש ראשונה

 בה יוצא ואינו ,ראשונה לתקיעה ולא אחרונה לתקיעה לא כוונה ליכא כן דאם הכא שייכא
 דמשום גב על דאף ,מכוין מיקרי שפיר בתנאיי ד"ותמה עליו הב .כ"ע לזה ולא לזה לא

הרי דנחלקו בזה גדולי עולם  .תקיעה חובת ידי לצאת הוא מכוין מקום מכל מתנה ספיקא
 .ועיל תנאי בכוונההאם מ

 שקורא לפני התפילה ש"תנאי בק

, מו סימן חיים אורח(א "הרמדהנה , ו בכמה וכמה מקומות שמועיל תנאי במצוותינאבל מצ
 עם שוהין לפעמים כי, ו"בשכמל ,'וגו ישראל שמע אחר בשחרית לומר טובכתב ש) ט

שאם ירא שהציבור  א"ז הגרע"וכתב ע ).טור( בזה ויוצא בזמנה שלא לקרותה שמע קריאת
יעברו זמן קריאת שמע יכוין בדרך תנאי אם יעברו יהא יוצא בזה ואם לא יעברו לא יצא 

כנראה שרצה  .בשם האבודרהם לעניך ספירת העומר) סימן תפט(י "ש הב"בזה כמ
פ "שאע, ש שיוכל לקרא עם הברכות ביחד"א להרוויח שאם הציבור יספיקו זמן ק"הגרע

אבל יש ענין גדול , ש לפני זה"אפילו אם כבר יצא ידי חובת קש "שיכול לומר ברכת ק
כתב שזה ) א' סי(עד כדי כך שבספר פרי יצחק  ,ש ביחד עם הברכות"שיוצא ידי חובת ק

ש "קרא קואינו מספיק ל ,ולדבריו אם מתפלל במנין שמתחיל מאוחר. דוחה תפילה בציבור
ש ביחד עם "רא קקשיוכל ל כדי, ש אז עדיף להתפלל ביחידות"עם ברכותיה בזמן ק

אבל . ש"ש לפני התפילה והברכות יאמר אחרי זמן ק"ולא  יקרא ק, ש"ברכותיה בזמן ק
א מבואר שאפשר "פ מדברי הגרע"אבל עכ. מבואר שלא פסק כן) מו' סי(ב שם "במ

 .להתנות בקיום מצוות

 ירת העומרפתנאי בס

 ל"וז, בשם האבודרהם) ט"תפ סימן( פסח בהלכות י"הב שהביאט עצמו מתקשה ממה "והעי
 והיינו ,יום מבעוד הציבור עם המתפלל ויטרי מחזור בשם אבודרהם דוד רבי הרב כתב

 בביתי בלילה אזכיר אם אמר מימר ,ברכה בלא ספירה עמהם מונה ,לילה ספק יום בספק
 ושבועות ימים מניתי הרי אשכח ואם ,לבטלה ברכתי שלא ונמצא ,כדין ואברך אחזור
) 'ד סעיף' ס בסימן( דפסק לשיטתו אזילי "שהב )'ז ק"ס שם( א"מגכתב הו. כ"ע למצוה
 זו בספירה לצאת מכוין אני אין בלילה אזכור אם בלבו יכוון כן ואם ,כוונה צריכות דמצות

 מצוה בכוונת נתפס תנאי דאיןט "ויהע כ"מש לפיד, הרי לן שאפשר להתנות במצוות. ל"עכ
 יוצא הוא לצאת מכוון הריני בלילה אזכור לא אם שאמר וןוכי ,תנאי הך כלל מהני לא כ"א

 . מצוה בכוונת תנאי דאין לספור בלילה יזכור אם אף ,ממילא בה

 תנאי באכילת מצה

 שהיכא ) ה,שפא סימן חיים אורח חלקת "בשו( נזר אבניידועים הם מאוד חידושו של ה
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לפני של האפיקומן מצה  ת מצרים ומפחד שלא יספיק לאכול הכזיתאשמאריכין בסיפור יצי
שזמן  לעזר בן עזריהאבי שאם ההלכה כר, שיאכל כזית מצה לפני חצות ויתנה, חצות

. סעודתו ויאכל חצות לאחר עד וימתין ,אפיקומן לשם היהיאז הוא  ,אכילת מצה עד חצות
 יוצא חצות דעד ע"כראב הלכה אם ,נפשך ממה ויוצא אפיקומן שנית יאכל כך ואחר

שיכול  עקיבא כרבי הלכה ואם ,אחרים דברים לאכול מותר חצות ואחר ,ראשון באפיקומן
 למאןזה מבוסס על מה שכתב לעיל ש. השני באפיקומן יוצא ,השחר עמוד שיעלה עדלצאת 
 איןד, לאכול מותר חצות דלאחר ,מצה הדין והוא ,חצות עד אלא נאכל הפסח אין דאמר
ע אחר חצות שכבר עבר "כ לראב"א, מצוהה בזמן רק בפיו ומצה פסח טעם שישאר חיוב

 .זמן המצוה אין חיוב שישאר טעם מצה בפיו

 תנאי באכילה

 ברורה משנהכ ב"יש להעיר ממש, שמועיל תנאי באכילת מצהז "עיקר דברי האבנעל 
, הא דאיתא התם שיוצא ידי אכילת מצה אפילו אם לא כוון לצאת על )לו ק"ס תעה סימן(
 אף טפי דגרע אפשר בזה המצוה ידי לצאת שלא שמכוין בפירוש שאומר היכא מ"מד

שהרי התנאי הוא בכוונתו וכאן , ז לכאורה לא מהני גם תנאי"לפי .יצא ולא גרונו שנהנה
 .מועיל אאפילו מכוון לא לצאת יש צד של

 ח"הנהגת הגר

אריה לווין אמר לו שכדברי ' ג ר"שמביא שגיסו הרה) נו' סי(בספר מקראי קודש ' עי
 ,שמפקפק על השמועה) קפח' ז סי"ח(בספר מועדים וזמנים ' אבל עי .ח"נהג גם הגר נ"האב

 .ז אמר לו שאביו היה ממהר מאוד לאכול מצה ולגמור הסדר"שהרי הגרי

 "קדשים"קרבן פסח כ

אז זמן  ,פסח יש בקרבןש "קרבן"ע מצד הדין "ח ייסד לנו שלכו"שהרי הגרעוד העיר שם 
וזה שזמן אכילתו עד חצות אינו , אינו נעשה נותר עד הבוקר ולכן, אכילתו הוא עד הבוקר
נ יש דין שחייב "ה, וכמו שחייב לצלותו ואסור לאכלו נא ומבושל, אלא מדיני אכילת פסח

א שלגבי החיוב להשאיר טעם בפה "מ שטרנבוך שליט"ז טען הגר"ולפי .לאכלו עד חצות
ל עשו "זמנה עד הבוקר ורק חז ן התורהא מ"שלפי הגר' עוד הק .ע הוא עד הבוקר"לכו

 ,ל הוא מקלקל שאוכל אחרי חצות"כ בתנאי הנ"א, הרחקה שחייב לאכלו לפני חצות
מביא ) נב' סי(שה רב עעוד הביא שם שבספר מ .ת עדיין זמן אכילת הפסח הוא"שמה

וראה שחצות ממשמש ובא אז אכל האפיקומן ונשארו  ,א"שפעם האריכו בההגדה אצל הגר
י ביתו ולא מצא נט עם ב"א שמחת יו"הרי שביטל הגר, מעדנים על השלחןכל המאכלים ו

 .עצה בתנאי

 ם"תפילין של רבינו ת

 סימן חיים אורח( ערוך שולחןבו, י בסידור הפרשיות בתפילין"ת ורש"כידוע שנחלקו ר
 יןוויכו, שניהם ויניח תפילין זוגות שתי ויעשה, שניהם ידי יצא שמים יראש פסק) לד

 .בעלמא כרצועות  הם והשאר, חובתי ידי יוצא אני דהלכתא אליבא שהם ותםבא בהנחתם
 .שוב רואים שמועיל תנאי במצוות
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כ עלינו לברר למה אין כאן "א, אז מכל הני מקומות מבואר שאפשר להתנות בקיום המצוות
 .י שליח"א ע"בעיא בזה שא

 תנאי בנזירות

 יין שותה שאהא מנת על נזיר הריני אמרשאם ) א עמוד יא דף( נזיר מסכתוהנה מבואר ב
 המתנה וכל ,בתורה שכתוב מה על מתנה שהוא מפני בכולן ואסור נזיר ז"ה למתים ומיטמא

 י"ע לקיים אפשר אי דנזירות ליה תיפוקד תוספותב' והק. בטל תנאו בתורה שכתוב מה על
 שליח שהיה יהושע י"ע המעשה שנתקיים ראובן ובני גד דבני דומיא תנאי בעינןו ,שליח
 המעשה כל כאילו נחשב תחתיו קרבנות להביא יכולים שאחרים שהיות' בתוס' ותי ,משה
 .שליח י"ע לעשות יכול

 ס למה שייך תנאי במצווות"טעם החת

 המצוה בקיום תנאי דמהנישהטעם ) צ סימן ב העזר אבן( סופר חתם ת"שוז כתב ב"עפי
 לקיימו אפשר מיהת בעלמא מצוה םדש משום היינו ,שליח ידי על לקיימו א"שא י"אעפ

 כיוןש' דזה כוונת תוס. שליח י"ע לקיימה א"א בעצמה המצוה דזאת גב על אף ,שליח י"ע
 . תנאי הבי מהני שליח הבי שייך בעולם נזירות שם פ"דעכ

 בקידושי תנאי מהני ה"דמשו )א"ע ד"ע המדיר פרק כתובות( יהושע פניה כ"ש שכ"עיו
 לקיימו אפשר בעולם קידושי דשם כיון מ"מ ,שליח ידי על ימהלקי א"דא גב על אף ביאה

 מבני נןילפי הגופי דהיאס "מוסיף החת .ביאה גבי תנאה נמי מהני ,ושטר בכסף שליח י"ע
 ,לקטנים שליח לעשות אפשר ההי לא וגם שליח י"ע ההי לא דהתם נהיד ,ראובן ובני גד
 א"שא מה כ"משא ,שליח י"ע בעולם ההוא המעשה שם לעשות דאפשר מעשה מקרי מ"מ

 )םש(' י דברי התוס"ס עפ"ומסביר החת .שליח י"ע לעשותו בעולם אופן בשום כלל
 י"ע לעשותו אפשר דהרי אלים ההוא דמעשה כיון כן ואם ,תנאה הבי מהני דאלים דהמעשה

 גריעותא משום לאו שליח י"ע לעשותו א"א עתה שנעשה האופן דעל נהי ,בעלמא שליח
 מפני שליחות דיני שייך ההי לא גד בבני כגון ידועה סבה משום אלא ,ההוא דמעשה
 . תנאה הבי מהני אליםה הי המעשה מ"מ הקטנים

 תנאי בינו לבין עצמו

 כיד' שתי) ב עמוד קכו דף בתרא בבא מסכת( ן"הרמב חידושיב' עי' על עיקר קושיית התוס
 אבל ,לחברו אדם שבין תנאי שהוא בו כיוצא מילי הני ראובן ובני גד בני מתנאי גמרינן

 הוא ורוצה התנה מדעתו שהרי נותן והטעם, תנאי הוי ענין בכל עצמו לבין שבינו תנאי
 .בעינן לא כפול תנאי אף הילכך, תנאו לקיים

דשם הרי מתנה עם  ,ז כתב במקראי קודש דניחא למה אפשר לעשות תנאי במצוות"ולפי
 .עצמו

 שאר משפטי התנאים

מצוות תנאי בהאם ב, ס"בין תירוצו של המקראי קודש לתירוצו של החתמ "לכאורה יהיה נ
שלפי המקראי . כגון הן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה ,צריכים שאר משפטי התנאים

אבל לפי , משום דהוי תנאי בינו לבין עצמו, קודש במצוות לא צריכים לכל משפטי התנאים
, י שליח"ינן שבמצוות שפיר אפשר עי שליח אמר"ס רק לגבי הדין דבעינן אפשר ע"החת

 . אבל עדיין צריכים שאר משפטי התנאים
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 הפרהתנאי ב

 אשתו נדרי שמיפר בעלדן לומר ש) מח סימן קמא מהדורה( איגר עקיבא רבי ת"שוב
 ההפרה נתקיים התנאי מקיימת לא אם דאף דהדין, וכך כך תעשה אם בתנאי מופר השיהי

 ג"דבכה שליח י"ע לקיים א"א ,ההפרה שהיא ,עשהדהמ כיון, קיים ומעשה בטל והתנאי
 ראהנ העיון אחרוכתב ש. חליצה גבי) א"ע ד"ע דף( המדיר בפרק וכדאמרינן, בטל התנאי

 מ"ע לה והיפר לבינה שבינו מדברים נדרה) ה"רל ס"ס ד"יו( ע"וש בטור בהיפוך דמפורש
 התנאי קיום דבלא שמפור הרי, כתובה ויתן יוציא' וכו קלון של דברים לפלוני שתאמרי

כ לחומרא "א ,י שליח הוי ספק"א שהרי הא שאין מפירין ע"מסביר הגרע .ההפרה בטלה
. י שליח שפיר מועיל התנאי"שעל הצד שאפשר להפר ע, נאמר שצריכה לקיים התנאי

 שליח י"ע שנית שעה ואחרי ,בתנאי תחילה היפר באם חדש דין לנו יצאכתב ש ז"ולפ
 י"ע להפר דיכול הדין אם ,פ"בממנ ההפרה חל התנאי קיום בלא ףא בזה ,תנאי בלי בסתם
 הוי ממילא שליח י"ע להפר יכול אינו ואם, בסתם השליח ידי על ההשני ההפרה חלה שליח
 . קיים ראשונה דהפרה והמעשה בטל ותנאו ,שליח י"ע לקיים א"שא מעשה

 תנאי בדיבור

אינו אלא לגבי מעשה אבל  ,י שליח"כמה אחרונים חידשו יסוד שכל הדין שבעינן אפשר ע
 השיטה ש"מפילד כתב) שם(א "הגרע. י שליח"תנאי על דיבור לא צריך שיהיה אפשר ע

 י"ע לקיים בנזירות א"דא אף בנזירות תנאי דשייך אומרים ישד, )שם נזירמסכת ( מקובצת
 המעשה אלים, דוקא עצמו י"ע אלא שליח י"ע לקיים א"א אם מעשה גבי דדוקא, שליח
 לא בידים מעשה דליכא ונזירות נדר אבל, המעשה נתבטל לא התנאי נתקיים לא' ואפי
י שליח שפיר "א ע"פ שא"כ גם הפרה אע"א. ש"עי התנאי יתקיים לא אם שיתקיים אלים

 . אפשר להתנות
 בעלמא דבור הוי דהמעשה דהיכי) ז"נ דף כתובות( י"נפעוד הביא סברא אחרת בשם ה

 .ראובן ובני גד בני מתנאי ללמוד צ"וא, דיבור ומבטל דיבור ידאת להתנות יכול מסברא
. התנאי חל שליח י"ע שיתקיים א"שא אף בעלמא דיבור רק דהוי ההפרה נמי הכא כ"וא
ט שהיכא שלא מתקיים משפטי "שכתבו שה) א,כתובות נז(' י יש בתוס"וד לדברי הפניס

פירוש שאם לא יתקיים ואמר ב פ שכפל התנאי"אע, התנאי בטל ומעשה קיים התנאים
, בעצם היה צריך להיות שאם עשה מעשה הוא חלשהוא משום , התנאי אינו רוצה במעשה

בני כ רק היכא שמתנה כמו בבני גד ו"א, לבטל המעשה אלא שחידש הקרא שיכול להתנות
שהרי , צ משפטי התנאים"דיבור אבז מובן למה "ולפי. יש כח בתנאו לבטל המעשה ןראוב

 .כ  מסברא יכול להתנות על דיבורו"א, בור ומבטל דיבורל אתי די"קי
י "א לעשותם ע"פ שא"פ במצוות שהם בדיבור יכול להתנות אע"ז מובן למה עכ"ולפי

 .כ שאר משפטי התנאים"זה לא צריך ג' כ שלתי"מ ג"ויהיה נ .שליח
 ד"ע כתובות' במס( בהפלאהבעל  הגאוןבשם רבו ) ל"הנ(ס "י כתב נמי החת"כדברי הפנ

 ,שליח י"ע לקיימו א"דא גב על אף בנזיר תנאי מהני ה"משוד' ליישב קושיית התוס) א"ע
 תנאי אבל ,המעשה לבטל דאתי תנאי אלא ,ראובן ובני גד מבני למילף םצריכי דלא משום

 הבן בפדיון תנאה מהניכ למה "ז מיישב ג"ולפי .דבור ומבטל דבור אתי ,בעלמא דבדיבורא
 ,פדוי בנו אין להחזיר מ"ע מתנה יהיב איל ד"שהרי קי, שליח י"ע לפדות א"דא ד"למ' אפי
 דנתינת ניחא ל"הנ ולפי ,קיים ומעשה בטל תנאי ל"וה ,שליח י"ע לפדות א"דא גב על אף

 .תנאי מהני ולזהי שליח "א ע"א הדבור ורק ,ע"לכ שליח י"ע אפשר להכהן המעות
א בשליח משום "פ שא"ום אעמש ,שאפשר להתנות בהקמה והפרה)מצו התז(ח "כ המנ"וכ

  .דהוי דיבור בעלמא


