
  

  ו" תשס●ח "בית יצחק ל

  אליהו משה וואלףרב 

  י בענין אומדנא ותנאי כפול"ם והר"מחלוקת הרשב

שבדעתו ' דמי שמכר קרקע ובשעת המכר פי:) מט(' גממבואר ב

למרות שלא התנה במשפטי תנאים , אם נאנס ולא עלה בטל המכר, י"לעלות לא

ה "ד(' והתוס. בתנאי שיכול לקיים מחשבתושמכירתו הוא רק ) 'תנאי כפול וכו(

דעת : דעות לבאר האיך אדם יכול להגביל מכירתו בלי תנאי' הביאו ב) דברים

; אבל בממונות לא בעינן תנאי כפול, ם שדוקא באיסור צריך תנאי כפול"הרשב

צ תנאי כפול היכא דאנן סהדי שמוכר באופן מסויים או בציור "י שא"ודעת הר

' י שיש ג"וביאר הר ).כמו בסוגיין(המוכר עושה אנן סהדי שגילוי דעת של 

י גילוי דעת " אנן סהדי ע) ב. ציור רגיל שצריך להתנות בתנאי כפול) א:דרגות

  .בלא גילוי דעת'  אנן סהדי אפי) ג.המוכר

האם חולקים דוקא באם : י"ם והר"בין הרשב' תחילה יש להגדיר המח

ל "ר, אנן סהדי באיסורים במקום תנאיצריך תנאי בממונות או גם באם מועיל 

וגם ? באיסור' צ תנאי אפי"י דכשיש אנן סהדי א"ם להר"האם מודה הרשב

מ "דהלא בסוגיין אין נ(י "ם והר"מ למעשה בין הרשב"בממונות יש לדון אם יש נ

ג "ם מודה שאע"דאפשר שרשב, )צ תנאי כפול מכיון דיש אנן סהדי"י א"דגם להר

מ בעינן אנן סהדי דהיינו גילוי דעת בדגרת אנן "מ, נותדלא בעינן תנאי בממו

י בחידוש של פרשת בני גד ובני ראובן "ם והר"ונראה שתלוי בהבנת הרשב. סהדי

  .שבו חידשה תורה עניני תנאי

 נןדאי לאו דילפי"י "מובא בשם הר) וה הרי ז"ד. כתובות נו(' בתוס

לא ' ואפי,  את המעשהא דשום תנאי אינו מבטל"מתנאי בני גד ובני ראובן ה

דשה התורה שבפרשת בני גד ובני ראובן חי, כלומר". המעשה קיים, יתקיים בסוף

שיכול להגביל , י שחידוש זה"והבין הר.  תנאיל ידישיכול להגביל מעשיו ע

ולא רק במשפטי , כולל כל אופן שבו אנו יכולים לעמוד על דעת המתנה, מעשיו

מו כ, ם מבררים דעת המתנה בהוכחה גמורהדהיינו שכמו שמשפטי תנאי; תנאים

 לואפי, מוגבל המעשה, ם יש אנן סהדיוא.  המתנהו של אנן סהדי מברר דעתכן

 דבכל ,י דאין חילוק בין ממון לאיסור"וסובר הר. כשלא התנה במשפטי תנאים
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או כשיש ,  או במשפטי תנאים– הוכחה גמורה ל ידיענין יכול להגביל מעשיו ע

  .1אנן סהדי

י בחידוש "ם מודה בעצם להבנת הר"ה אפשר לומר שגם הרשבוהי

כ היכא דבעינן חידוש הקרא צריך "וא, התורה של פרשת בני גד ובני ראובן

ז מודה "ולפי. המתנה להוכיח דעתו או במשפטי תנאים או מכח של אנן סהדי

אולם חולק . צ משפטי תנאים"ם שגם באיסורים כשיש אנן סהדי א"הרשב

צ חידוש הקרא " והיינו שסובר שבממונות א–' י בפרט א"ם על הר"הרשב

'  של העושה ואפי2כלומר שבממונות סגי בגילוי דעת; והגדרותיו להגביל מעשיו

  .כשאין אנן סהדי מצד מנהג העולם

ם סובר שבאיסורים בעינן "ש שהבין שהרשב"הרא' אמנם מבואר מתוס

ם "ביא ראיה כנגד הרשבש ה"דהרא. באנן סהדי' דוקא תנאי כפול ולא סגי אפי

 דהיינו אנן סהדי באיסורים –.) גיטין לד(מרבא שסובר שגילוי דעתא בגיטין מהני 

ש מוכח מדברי "הבנת הרא, ובאמת. ם מודה בזה"ל גם הרשב" ולדברנו הנ–

צ תנאי כפול "שהביא ראיה שא) ה ואם לאו"ד: ב קלז"ב (3ם בעצמו"הרשב

ושכיב מרע שכתב כל .) ב קלא"ב(ו בממונות מציורים של כותב נכסיו לאשת

ב "ב(ומי ששמע שמת בנו וכתב כל נכסיו לאחרים :) ב קמח"ב(נכסיו לאחרים 

אין ראיה כלל מציורים אלו ) י"ם מודה לר"דהרשב(ל "ולפי דברינו הנ, :)קמו

צ "באיסור א' מכיון שבציורים אלו יש אנן סהדי ובאנן סהדי אפי, שממונות שאני

' א: ם"דברים בדעת הרשב' ם מבואר ג" מראיות של הרשב,כלומר. תנאי כפול

וגילוי דעת ) אנן סהדי(דאין חילוק בין אומדנא ' ב, צ תנאי כפול"דבממונות א

                                                                                                                              
נראה " לוקים יש בממוןחי' ג) "מח' סי(בפרק יש נוחלין ) י"שהולך בשיטת הר(ש "כ הרא" ומש1

  .ש בסוגיין"הרא' י וכמבואר מדברי תוס"דגם באיסור שייך הגדרות של הר, שלאו דוקא הוא

ה "ד. כתובות נו('  כמבואר בתוס–י "דעת ואנן סהדי בולט מחשבונו של הרגילוי והחילוק בין  2

) כ בתורה"שכגון אם הקדים לאו להן או שהתנה על מ( דמי שלא התנה במשפטי תנאים –) הרי

מה , )וצריכים משפטי תנאים(אלא מכיון שאין גילוי דעתו בגדר אנן סהדי , בודאי גילה דעתו

רק הוכחה , י" ולדעת הר–פ מנהג העולם "דאנן סהדי הוא הוכחה ע –שגילה דעתו אינו מספיק 

ובאתי רק , עיוןיותר והבנת כל משפטי תנאים והגדרתם צריך . (גמורה כזו בא במקום תנאי

  .)לעורר

  .ב"ם בב"יר עיני בהבנת דברי הרשבק שהארו מנשה מזח"התודתי להב 3
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כמו בציור של אתרוג (בגילוי דעת ' צ תנאי כפול סגי אפי" דמכיון שא–בממונות 

 ולא באיסור צריך תנאי כפול דוקא' ג, )ם"זה נתון לך במתנה שבו דיבר הרשב

  .ד"מהני ג

הלכך ", ם"ש בשלילות דעת הרשב"הרא' כ התוס"ז מובן מאד מש"ועפ

ם אומדן "י מה שדימה הרשב"דע, "נראה לי דאין לדמות אומדן דעתא לתנאי

אולם . לתנאי יצא לו שאין צריך משפטי תנאים בממונות) אנן סהדי(דעתא 

שכשיש , נאיחולק וסובר שאומדן דעתא מועיל במקום ת) י"וכן הר(ש "הרא

' דלא גמרי"כ "וכמש, בלא משפטי תנאים' אומדן דעתא נתברר דעת המתנה אפי

מתנאי בני גד ובני ראובן אלא בדברים שאין הענין מוכיח אלא מחמת התנאי 

  ".שהתנה

אם ' א): י"ש הסובר כהר"והרא(י "ם והר"בין הרשב' מח' ונמצא דיש ב

; לא אנן סהדי מועלת בממונות כלומר אם גילוי דעת ב–ממונות חלוק מאיסור 

ם סובר דמסברא יכול להגביל דיני ממונות גם בלי משפטי תנאים וגם "דהרשב

ם סובר "דהרשב; אם באיסור סגי באנן סהדי במקום תנאי כפול' ב. בלא אנן סהדי

ב בלשון "ועדיין צ. [שחידוש התורה של תנאי הוא דוקא תנאי ולא הוכחה אחרת

 מילי לענין גיטין וקידושין הוא דבעינן תנאי כפול הני:) "ב קלז"ב(ם "הרשב

  ]".לרווחא דמילתאלכתחילה 

ם שבאיסורים בעינן דוקא תנאי ולא סגי בבירור "בביאור שיטת הרשב

ם שפרשת תנאי חידוש הוא ואין בה אלא "ל דהבין הרשב"י, י אנן סהדי"דעתו ע

) ו באנן סהדיכמ(אם הוה אפשר לברר דעת המתנה באופן אחר ' ואפי, חידושה

. הקפידה על תנאי דוקא כאופן היחידי להגביל מעשיו, כשהתורה הצריכה תנאי

כ בממונות לא הצריכה התורה "שע:) קלז(ב "בב' ם מהגמ"ז הוכיח הרשב"ועפ

.  אלא דבממונות סגי בגילוי דעת המתנה–פרשת תנאי והיה סגי באומדן דעתא 

  . אנן סהדי מועילגילוי דעת שאינו בדרגת' ם שאפי"והוסיף הרשב

י באיסורים הוא הבנת פרשת תנאים "ם והר"בין הרשב' ז יסוד המח"לפי

 אם התורה חידשה באיסורים שבעינן תנאי דוקא או שחידשה תורה ששייך –

 והמסתעף מזה הוא אם מחולק ממון –י תנאי כפול "בירור דעת המתנה ע

נאי או גילוי דעת אם בממון סגי בגילוי דעת או שגם בממון צריך ת; מאיסור

  .העומד במקום תנאי

נראה לומר שהתורה , ם"ובהסבר החילוק בין ממון לאיסור בדעת הרשב

נתנה יותר כח לבעלי דינים בדיני ממונות מבאיסורים מכיון שדיני ממונות בנויים 
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צורך ם שבממונות לא חידשה התורה "ה סובר הרשב"ומש. ד"על הסכמת הבע

הנחקקים בדיני התורה ואינם , כ באיסורים"משא; תו וסגי בגילוי דעתנאי כפול

 .דוקאבעינן תנאי כפול , נמסרים לדעת בני אדם

על ) 'בתוס(י "ם אפשר ליישב קושית הר"פ הבנה זו בשיטת הרשב"וע

צ תנאי כפול בממונות אם מקור לתנאי כפול הוא " היתכן שא' שהק,ם"הרשב

ל אפשר לחלק דשאני "ור הנ ולא!ני גד ובני ראובן שהיא דין ממונותפרשת ב

פ הדיבור ולא נמסרה לדעת בני "י משאר דיני ממונות דכיון שנעשתה ע"חלוקת א

ש שזהו המקור לתנאי כפול בדיני איסור ולא "כ א"וא, אדם הוה כדיני איסור

 .4בדיני ממונות

. בדיני ממונות י"הרם ו"רשבהמ למעשה בין "נועכשיו יש לברר ה

, שמיירי דוקא במי שרצה למכור קרקע:) מט(י "רש שפהביא מה) טו' סי(ש "הרא

לפי שאין דרך אדם למכור קרקעותיו שהוא מתפרנס מהם אם לא "ש "וביאר הרא

אומר ' אבל אם מכר כל מטלטלים שלו אפי, היה בדעתו לעקור דירתו מכאן

לפי שפעמים אדם , המכר קיים אם לא שהתנה, בשעת מכירה אדעתא למיסק

כלומר שבמכירת קרקע יש יותר ". דעתו לישאר בכאן' מוכר מטלטלים אפי

ה "י בהמשך דבריו סד"ן רשומבואר כן גם מלשו(הוכחה שדעתו לעזוב מקומו 

ואם גילה דעתו בפירוש מכירתו , ה שייך הדיון של דברים שבלב" ומש,)בעידנא

ה "ומש,  בניגוד למטלטלים שאין הוכחה על דעתו ממכירתו– מוגבל כפי דעתו

אם גילה דעתו ' ואפי, אם דברים שבלב הוה דברים' אפי(כר בכל אופן קיים המ

 ).בפירוש בשעת המכירה

 דלולי דבריו –ש נראים כחידוש גדול "ובהשקפה ראשונה דברי הרא

בקרקע שמסתמא מוכר רק ' י בא לעורר החידוש דאפי"היה אפשר לפרש שרש

ש כתב "בל הרא א–שדברים שבלב אינם דברים ' ה אמרי"י אפ"ד לעלות לא"ע

אם מפרש להדיא בשעת המכירה דמוכר בדעת ' י שבמטלטלים אפי"שסובר רש

לפי שפעמים "כ "אם נאנס ואינו יכול לעלות מכרו קיים וכמש' י אפי"לעלות לא

אמנם באמת אין זה שיטה ". דעתו לישאר כאן' אדם מוכר מטלטלים אפי

ש "יין ובפסקי הראש בסוג"הרא' כמבואר בתוס[י "בר כרש סו" דהרא,מחודשת

                                                                                                                              
דף יב , נזיר' למס(ז "י שבחידושי הגרי" איתן אביגדור חיים שנאל נהבחור החשוב והעירוני 4

  .)ח:זכיה ומתנה ג(ד "ליישב שיטת הראבז "ז כעי"כתב הגרי])  בדפוס ישן95עמוד [אות ב 
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 שבעינן משפטי תנאים גם )]ט' סי(אלמנה ניזונת ' ובפ) מח' סי(יש נוחלין ' פ

 והחילוק בין קרקע ומטלטלים הוא שבקרקע יש –כ יש אנן סהדי "בממונות אא

כשגילה ' י אבל במטלטלים אפי"ד לעלות לא"אנן סהדי כשגילה דעתו שמוכר ע

דעתו לישאר '  מוכר מטלטלים אפילפי שפעמים אדם"דעתו ליכא אנן סהדי 

תנאי דוקא בעינן שלא שייך בהם אנן סהדי י במטלטלים "שלר, כלומר, "בכאן

ש "וכדברי הרא [.דבלאו הכי אין הוכחה גמורה על דעתו, כדי להגביל מכירתו

 .]5ר"בשם מ) ה זבין"ד: צז(בכתובות ' כתבו להדיא התוס

 תנאי כפול אין חילוק אין צריךדבדיני ממונות ם שסובר "אמנם לרשב

 שגילוי דעת  ונמצא–דבשניהם סגי בגילוי דעת המוכר , יםבין קרקע ומטלטל

בדיני ם "י ורשב"מ בין ר"נשאין בו אנן סהדי הוא ה מטלטלים המוכר במכירת

ם בטל המכר "ולרשב,  דאין מכירתו מוגבלתי המכר קיים בכל אופן"לר. ממונות

, )ט אות ח' סי(אל בכתובות פרק אלמנה ניזונת כ בקרבן נתנ"וכ. [פ גילוי דעתו"ע

, י"בדברי רשש " ולפי דיוקו של הרא].)י"כז סק' מ סי"חו(א "כ בביאור הגר"וכ

י "בשם רש) כח' סי(וכן הובא בטור , ם"י ולא כרשב"י כר"רששסובר מבואר 

 .)ח"י וב"ש בב"ועיי(

ילוי  אם מהני ג–) ש"והרא(י "ם והר"בין הרשב' מח' יש ב: 6לסיכום

הוא בהבנת ' נראה שיסוד המח. ואם מהני אנן סהדי באיסורים, דעת בממונות

ש מבואר שתנאי היא גילוי דעת "י והרא"מהר. חידוש התורה בפרשת תנאים

ם חולק על זה וסובר שפרשת תנאי הוא "אפשר שהרשב. המתנה בהוכחה גמורה

דעת בלא אנן סהדי י בממונות הוא בציור של גילוי "ם והר"מ בין הרשב"נ. כ"גזה

י סובר "נמצא שרש, י"ש בדברי רש"ולפי דיוקו של הרא. כמו מכירת מטלטלים

 .ם"י נגד הרשב"כהר

  

                                                                                                                              
' הועתק מתוס' עד סוף המס. בכתובות מדף צ' י שהתוס"רק נומזמנשה ח "הוהעיר לי הבח 5

  .י"ש היה הר"וידוע שרבו של הר. מי שהיה' ריש פ. כ על הגליון בכתובות דף צ"כמש, ש"הר

ובאתי רק לעורר במה שנוגע להבנת דברי , ענין זה הוא חלק מסוגיא גדולה בעניני תנאי כפול 6

  .בסוגיין' התוס


