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 להתקיים במתנה על תה שכתונ נתורה, אינו
 נלמל מלין תנאי בני גל ובני ראובן, דאפילו
 נלין סילוק להוא תנאי ממון ולא לין תנאי
 בני גל ובני ראובן נתי לא מצי להפקיע תה
 שכתוב בתורה, כן העלו רבותינו הקצות התושן
 ורבנו הגאון רעק״א זיע״א ורבנו נעל הנתיבות,
 להרי מבואר נתתניתין להכותב לאפילו בכותב
 בלשון לין ולבדים אין לי, ג״כ סובר רשב״ג
 לנירושה תנאי בטל, הרי לאין זה ממשפטי תנאים
 אלא לין, לליני התורה אינם מופקעים על ילי
 שום תלות לעקור אותם, אלא שננאר איה״ש נשם
 מו׳׳ר זיע״א, ליש עול לין נמתנה על תה שכתונ
 נתורה גם נמשפטי התנאים, ועכ״פ אפילו ללנרי
 מו״ר זיע״א הוא לכאורה רק לענין שלא חל
 תנאי נעקירת מה שכתונ נתורה, אנל לא הוא
 חחשפטי התנאים נחלות •התיצאי, לענין שהמעשה
 תלויה על ילי קיום התנאי ונטולו, ושפיר הקשו
 לא״כ למה לא נתנטלה המעשה. וחה שהקליחו
 התוס׳ לע׳׳כ מיירי הכא נלכפליה • לתנאיה
 ומנואר לאי לא כפליה לא היה קושיא גם אלינייהו
 לרננן (נ) מנואר נהרמנ״ן נפרק יש נותלין לאי
 לא כפליה לא נאמר למכלל הן אתה שומע לאו

 כשהתנאי אינו יכול להתקיים.

 ונראה הסנר הלנר, ללוקא אס הוא הצל
 החקיים הוא חל לאפשר שתתקיים
 החעשה והתנאי אז יש נו לשון של לאו להוא
 נטול, אנל כשאינו יכול להתקיים הלין, לא נעשה

 מזה התנאי לאו לענין שתתנטל המעשה.

 נ) ותי, התוס׳ לכיון לאי לאו לילפינן מנני גל
 ונני ראונן לא היה שום תנאי מנטל
 המעשה ואפילו לא נתקיים לנסוף, והשתא
 לילפינן מהתם לתנאי מנטל המעשה אמרינן
 ללוקא היכא שאינו מתנה על מה שכתונ נתורה
 לומיא לנני גל ונני ראונן. והנאור נלנריהם
 הקלושים, שלכאורה קשה, וכי זהו ממשפטי
 התנאים שלא יהיה מתנה על מה שכתונ נתורה,
 שמעתי מפי מו״ר זיע״א, ונאריך נזה לכתונ

 לנור שלם מפי מו״ר זיע״א.

 (נ) הוא ר״ח נן גמליאל נקלושין ס״א. לםונר
 לאין צריך לכפול למכלל הן נשחע לאו.

 לאמר נלשון מכור, ומשו״ה נחליפין אם אינו
 מקפיל שפיר אין לו עליו אונאה משום החחילה
 אנל נחקפיל הא ליכא חחילה וע׳׳כ יש לו עליו

 אונאה.

 ומסוניאן חזינן לאפילו נחליפין אם עושה התנאי
 של חליפין על ילי חפן גלול או
 ע״י שני חפצים אז הוי הלין לנ׳ החפצים יחל
 הוא העושה הקנין וע״כ אס חשך חפץ אחל
 לא קנה, הרי לכל תנאי של החליפין הוא יש
 לו שם הכלי העושה החליפין וע׳׳כ אינו עושה

 חליפין כ״א ע״י חשיכת שניהם.

 סימן לז

 בסוגיא דהאומר ע״מ שאין לך עלי ־
 אונאה

 א) התום׳ נכתונות לף נ״ו. ל״ה הרי, הקשו
 על רני מאיר לאחר הרי את חקולשת
 לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה
 לתנאי נטל ומעשה קיים, והקשו לע״כ למיידי
 נלכפליה לתנאיה, להא ד״מ ס״ל לנעי׳ תנאי
 כפול, א״כ אמאי המעשה קיימת, וז״ל, תימה
 א״כ אמאי היא מקולשת הרי התנה נפידוש שאם
 יהא לה שאר כסות ועונה שאינה מקולשת. נאור
 קושיתם, ללאו משום אומלנא הקשו לליכא כאן
 לעת של קילושין, (א) אלא אם לא תהא לה
 שאר וכסות ועונה, לולאי הא תנאי לאו אומלנא
 הוא, להא ולאי עושה הקילושין אפילו על אופן
 שתהא לה שאר כסות ועונה, אלא למטיל תנאי
 בהקילושין. ונע״כ לנאור קושיתם הוא לנתורת
 תנאי יהיו הקילושין נטלין, להא התנאי הוא
 התנה נכל משפטי התנאים, למה שאינו יכול
 התנאי להתקיים להפקיע מה שכתונ נתורה
 אינו חסרון נליני חוזק התנאים לענין שהמעשה
 תהיה תלוי׳ נהתנאי, אלא לרק נענין שיתקיים
 התנאי הוא לין חתנה על מה שכתונ נתורה
 לאי אפשר שיפקע ליני התורה על ילי תנאי,
 ונאמת ננאר להלן לגם נמה שאינו יכול התנאי

 (א) תינת אלא, מיותרת.
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 תלויה המעשה גהתנאי שאם לא יהיה התצאי
 מקוים מצד עצתו וכי על כן תתבטל המעשה,
 אתמהה, והא לא כך היה גזירת הכתוב של תנאי
 בני גד ובני ראובן, וע״כ המעשה קיים והתנאי

 בטל מצד עצמו.

 ואולם נראה דמה שבטל התנאי על ידי שהוא
 תתנה על מה שכתוב בתורה אז אינו
 מבטל המעשה, אבל גבי אונאה אם נאתר דתה
 דלא מהני תתנה בסתם משום תתילה בטעות, אז
 שפיר תל מיהת התנאי לענין זה לבטל המעשה.

 ד) והנה באור סברת התוס, שכתבו לתרץ
 דלהכי המעשה אינה בטלה משום
 שהתנה על מנת שתמתלי והיא תתלה אלא שאין
 תתילתה מועלת. באור הדברים, דיש מתנה על
 המעשה כגון אם הוא היה תתנה שלא יתול דין
 שאר וכסות, דאז הוי לו שפיר כת להתנות,
 שלא על ידי דין דמתנה על תה שכתוב
 בתורה נתבטל תלות התנאי, כתו שכתבתי בשם
 הגאון האמיתי רבן של ישראל הגאון דבריסק
 שליט״א, מ״מ לענין בטול המעשה נתבטלה, ע״י
 שהתנה כדין וכפל תנאו, אבל ע״י שהתנאי היה
 על מתילתה נמצא דלא עשה הוא בעצתו תנאי
 לתלות בו המעשה אלא שתלה המעשה במתילתה,
 והרי תתלה, אלא שאין תתילתה תתילה. נמצא
 שאין הנטול תצדה אלא ע״י דהוי מתנה על מה

 שכתונ נתורה, ועיין בהפלאה.

 והנה תדנרי התוס׳ מנואר דגם אם מתנה
 על תתילת נכסים נמי הוי מתנה עמש״כ
 בתורה אלינא דר״ת וסותר לדנרי רננו אלחנן,
 והקשה זאת בהפלאה. אבל יש לעיין אי נימא כן
 במה תלוי שהוא תנאי ולא מתילה ממש, ואימתי
 נקרא זה מתילה שיהא תל אפילו אליבא דר״מ,
 מדברי הרמב״ן משמע דמה דע״י תנאי לא תל מעולם
 לה כת תביעה, זה הוא תנאי והוי זה הפקעה על
 דין תורה. וע״כ כתב הרתב״ן דאם מתלה בתר
 הכי מדעתה (ג). לכאורה הבאור הוא, דלאתר
 תלות דין שאר וכסות אז יכולה לתתול דאז הוי

 זה מתילה ולא תנאי.

 (ג) מהני.

 דהנה בתשובת הרא״ש פסק דאם נתן גט
 על מנת שתתן מאתים זוז, ואת״כ ביטל
 מרצונו את התנאי, אז נעשה הגט אפילו אם לא
 נתנה מאתים זוז. וכמדותני שכתוב בתשובת הרא״ש

 שכך כתוב בתורה.

 ולבאר דברי הרא״ש וגם לבאר היכן כתוב זאת
 בתורה, ביאר מר׳ר זיע״א, דהנה באור דין
 תנאי דבני גד ובני ראובן לא דאתרינן דהוי
 אומדנא דלא עשה המעשה אלא ע״ד התנאי,
 וליכא מעשה אלא ע״ד התנאי, אלא דודאי היה
 דעתו גהמעשה על כל האופנים, ואפילו לא
 יתקיים התנאי, אלא דרוצה לעשות תלות אתריתי
 דהוא התנאי, וגזירת הכתוב הוא דאם עושה
 התעשה עם תנאי תל דין התנאי לענין שהמעשה
 תלויה בהתנאי, שאם יתקיים התנאי תתקיים
 המעשה, ואם יתבטל התנאי תתבטל המעשה.
 והראיה לזה תדהצריכה התורה לדיני משפטי
 התנאים דאס״ד דהתעשה גופא לא נעשה אלא
 ע״ד שתתן המאתים זוז, א״כ למה ליה לתשפטי
 התנאים סוף סוף הוא לא עשה מעשה אלא
 ודאי דהמעשה נעשית על כל האופנים, אלא
 תלתא אתריתי הוא, דתנאי עוקר המעשה לענין
 שתלוי המעשה בקיומו של התנאי. וע״כ פסק
 הרא״ש דאם חזר אח״כ וביטל את התנאי, נעשה
 גט אפילו בלא קיומו של התנאי, דהא המעשה
 כבר נגתרה, אלא דהתנאי יש לו כת לעקור
 המעשה ולא דנעשה כבר בטול המעשה, אלא
 שזהו דין תלות של התנאי, ע״כ אם מבטל
 אח״כ את התנאי אתי דיבור ותבטל דיבור, דהא
 כת תלות התנאי הוא ג״כ אינו רק תלות דיבור

 ובטל ע״י דיבור.

 ג) ובזה ביאר מו״ר תירוצם של התוס, והרשב״א,
 דע״כ המעשה קיים ולא נתבטל על ידי
 שלא נתקיים התנאי, דהנה דין תלות התנאי
 בהמעשה על ידי שהתנה הוא לענין שאם יתקיים
 התנאי תתקיים התעשה, ואם יבטל התנאי מדעתו
 אז תתבטל התעשה, אבל הכא במתנה על מה
 שכתוב בתורה הרי לא היה בטול התנאי דלא
 עקר המותנה מדעת, אלא דעל ידי שאי אפשר
 שיתעקר דין התורה ע״י התנאי וע״כ לא נתקיים
 התנאי מצד עצמו, וא״כ וכי בשביל זה תהא
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 עוד בענין הנ״ל
 א) כתובות לף פ״ג. ר׳׳פ הכותג וכי כתג לה
 מאי הוי וכו/ ומשני שס ללהכי מהני
 לשון לין ולגרים אין לי מכסיך למיירי גכותג
 לה ועולה ארוסה וכלרג כהנא. והקשו גתוס׳
 לגלא רג כהנא ילעינן ליכול להסתלק עצמו
 מן לגר שלא גא לעולם מהא להמקלש על
 מנת אין לך עלי שאר וכסות, לע״כ לא פליגי
 ר׳ מאיר ור׳ יהולה אלא (א) הוי מתנה על מה
 שכתוג גתורה, אגל לכו׳׳ע הסלוק מהני גלגר
 שלא גא לעולם. גאור הקושיא הוא, ללין תנאי
 שמתנה גהמעשה גלא מתילה וסלוק ללא מהני
 הוי רק משום למתנה על מה שכתוג גתורה,
 אגל ליכא גו התסרון של לא גא לעולם, לל״צ
 שום יל גהנכסים לעשות תנאי לענין תנאי גני
 גל וגני ראוגן, להוא לא ענין חלות גנכסים,
 אלא על ילי שעושה תנאי גהחעשה מהני,
 ומהני אפילו גלגר שלא גא לעולם, אגל
 אם היה התנאי מגעל המעשה לא שהוא
 יעקור את המעשה אלא ע״י סלוקה של האשה,
 גזה הרי היא אין לה שום כח להתנות גהמעשה
 לגטל זכותה, לחשוג מילי פטומי געלחא אלא
 ע׳׳י כח חחילתה גהנכסיס, ואין לה יל גסלוק
 הנכסים להוי לגר שלא גא לעולם, ונחצא ללעולם
 אם היא מסולקת וחוחלת אז גרע גחל צל
 ממה שהוא מתנה, ללגגי לילה אפילו אם היה
 לגר הרשות ג׳׳כ לא מהני סלוקה ללגר שלא

 גא לעולם הוא.

 ותי׳ התום׳ לממתני׳ לא ילעינן, להתם הוי
 תנאי גשעת מעשה, דהגעל מתנה שלא יהיה
 לה שאר וכסות. וגאור לגריהם ראיתי גס׳
 גני אהוגה, למכיון להיא כשמסלקת את עצתה
 לא חשוג לר׳ יהולה מתנה על מה שכתוג
 גתורה, א״כ לגגי לין יל מהני לזה על ילי
 מחילתה תנאי ליליה שמתנה מצלו שלא יהיה

 אולם ראיתי גלגרי רגנו עקיגא איגר זיע״א
 שהקשה על הא שיכולה לומר איני ניזונית,
 הא לרג הוי זה מתנה על מה שכתוג גתורה, הרי
 לאף לאתר תלות גס כן מקרי מתנה על מה
 שכתוג גתורה. אולם היטג אמר לי גתור תלתיל
 ישיגתנו שית׳ לגתזונות כל יום תל תיוג המזונות
 ע׳׳כ הוי זה רק תנאי, ולוקא גגי אונאה לאתר
 תעשה חקרי זה תחילה וחל לכו״ע, ועיין גס׳

 גית יעקג סיתן ס״ט.

 עוד הקשו התוס׳ לרגי תאיר לס״ל גתנאי
 לגממון נמי תנאו גטל, א׳׳כ אמאי הוא
 מהני מה שאומר קרע כסותי על מנת לפטור.
 ותירצו שני תירוצים. תי׳ הרגנו אלתנן, ללוקא
 גאותר ע״ת שאין לך עלי לין שאר וכסות,
 גזה סוגר ר״ת להוי תתנה על תה שכתוג
 גתורה, והתם (ל) הוא מתנה על תנת סילוק
 גהנכסים שתותל את התוג, ואה״נ אם אותר
 ע׳׳מ שתפטרי אותי משאר וכסות תהני. ותי׳
 השני ללהכי הוי אליגא לרגי מאיר מתנה על
 מה שכתוג גתורה גשאר וכסות, משום לאין
 קילושין לחצאין, לשאר וכסות הוא לין געצס
 הקנין, וע״כ אם הוא עושה קלושין גלא שאר
 וכסות, הרי עושה הקלושין לחצאין, וזה עקירת
 מתנה על מה שכתוג גתורה, חשא״כ גגי נזק
 שאין זה לין שלא יהיה נזק גלא תשלומין, אלא
 לחייגתו התורה לשלם, וע״כ לא הוי זה מתנה
 על מה שכתוג גתורה. ולתי׳ זה אפילו אם
 מתנה ע״מ שאין לך עלי לין נזק ג״כ מהני,
 אפילו לר״מ, ורק גקלושין (ה) להוי זה עקירת
 מתנה על מה שכתוב גתורה, וע״כ רק אם
 מתנה על מחילת שאר וכסות אז לא תשיג
 קלושין לחצאין. וסוגר ר״מ להגאור של על מנת
 שאין לך עלי שאר וכסות הוא שתחחול לין
 שאר וכסות, וע״כ חשוג לליליה מתנה על מה
 שכתוג גתורה, ועיין גהרמג״ן גר״פ יש מחלין.
 וגלגרי רגי יהולה איתא ג׳ שיטות. שיטת הרמג״ן
 לסוגר לגם סלוק גלין מהני, והרשג״א סוגר לר׳
 יהודה סוגר ללעולם הכונה הוא סלוק גנכסים.

 (ל) גגי נזק. (ה) הוא. (א) להוי.
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 איזה כת התנאי תל כאן, וכי נעשה תנאי באיזה
 מעשה לעקור המעשה. וקושיא זו הקשה רבנו
 עקיבא איגר זיע״א, ואמר הגאון האמיתי שיתי,
 לאויוש״ט, דתזינן מזה דיש בכת תנאי בירושה
 לעקור דין הירושה, אלא דין מתנה על מה שכתוב
 בתורה הוא שלא יתקיים תנאו, ואם היתה עקירת
 הירושה לאו ודאי קא עקר אז היתה נעקרת
 הירושה ע״י התנאי וכמבואר בהרמב״ן, דאפילו
 מתנה על מנת שלא תשמטני שביעית אליבא
 דאוקימתא דשמואל דבאופן דלאו ודאי קא עקר
 תל התנאי ותתקיים, עכ״ד הגאון נ״י שיתי,

 לאויוש״ט.

 ג) והנה ודאי תנאי זה הוא דוקא כשמתנה
 המוריש בעצמו או בעל המעשה, אגל
 כשמתנה עם היורש דאז הרי הוא אינו תנאי
 בירושה אלא סלוק, אף דפלטינן מן מתנה על
 מה שכתוב בתורה, אבל אין כאן אותו כת התנאי
 שהוא מכת עצם תנאי שבירושה. ומבואר זה
 בתום, כתובות דף נ״ו, וא״ל דלכך מקודשת לפי
 שמקדשה על מנת שתמתול לו והרי מחלה אלא
 שאין תתילתה מתילה. פי,, דאין כאן תנאי מצדו,
 אלא שמתנה עמה שתקיים מעשה מתילתה וכבר
 מתלה אלא דלא מהני, וא״כ אין כאן נטול תנאי
 מצדו, וא״כ צריך לומר דכונת הרה״מ הוא כדברי
 התום, שבפרק הכותב שמובא לעיל דבאופן שמתנה
 עם הסכמתו דהיורש אז נעשה דין תנאי ממון,
 ועדיף יותר מן סלוק שהיורש בעצמו מסלק
 עצמו דאין לו יד להסתלק אתר הנשואין מן
 נכסים של הירושה, אבל ע״י תנאו דהמוריש
 עם הסכמתו של היורש אז נעשה עקירת
 הנכסים מעצם הירושה, והוי כמו מתנה עתה
 על מנת שאין לך שאר וכסות בשעת קדושין
 ה״נ כשהיא מתנית עמו בירושה לעולם הוי
 כתו בשעת מעשה, וע״כ מהני התנאי ומצי
 כמו בשעת מעשה, וע״כ מהני התנאי ומצי להקנות
 אפילו בלשון ירושה למי שתרצה, דעל ידי דאין
 זה עקירת מה שכתוב בתורה כלל והוי זה הקנאה
 ממנה למי שתרצה, תכיון דאזל דין עקירת מה
 שכתוב בתורה ע״י תנאי של שניהם, יכולה גם
 להקנות לתי שתרצה, דהוי כדבר הרשות. וע״כ
 הוצרך הרמב״ם לטעם דתוקת משפט שעל ידי

 זה שוב הוי עקירת מה שכתוב בתורה.

 הקדושין כי אם בגדעון זכות שאר וכסות כשארי
 תנאי מתון, דהרי על ידי מה שמסכמת לזה
 נעשה זה כדבר הרשות, וע״כ כשמתנה הוא
 יש לו יד על ידי תנאי בהתעשה שהוא אינו

 מקדשה כי אם בגדעון זכות שאר וכסות.

 ובאמת מבואר בדברי רבי עקיבא איגר זיע״א
 דגם ע״י שתנאו כמו תנאי ממון וקיים
 ואפילו אם לא תלה התעשה בהתנאי, אלא
 שהתוס, מפרשים דברי הברייתא דמיירי דתלה
 ג״כ המעשה בתנאי זה דגרעון זכות השאר
 וכסות ובכדי שתתבטל גם המעשה, כמו שהקשו
 דלמה לא תתבטלת התעשה. אבל תלות התנאי הזה
 יש בו כת משום ידו לקדש על ידי הסכמתה
 בגדעון זכות שאר וכסות, ורק הוסיף המקדש
 ועשה זאת גם על ידי דין תנאי דבגי גד ובני

 ראובן, ויש בו ב, חלות לתנאי הזה.

 ב) ונראה הבאור בדברי הרה״ת (ב) בהקדמת
 דברי הגאון האמיתי הצדיק הגאון
 אב״ד דבריסק נ״י שליט״א, להסביר סברת (ג)
 מי יימר דקא עקר מידי. דקשה הא סוף סוף
 הא עקר דברי תורה. ואמר דמה דקייל דתתנה
 על תה שכתוב בתורה לא מהני, אין הבאור
 דהתנאי אין לו כת כלל, דהתנאי יש לו כת
 לעקור אלא ע״י דתתנה על תה שכתוב בתורה
 הוא, ע״כ מבטל כת התנאי, ודין מתנה על מה
 שכתוב בתורה הוי דוקא באופן דודאי קא עקר,
 וע״כ מדלא הוי תתנה על תה שכתוב בתורה
 תתילא נשאר כת התנאי ונעקר דין מדיני התורה.
 והנה הצריך לדעת מהיכן נלמד כת תנאי זה
 שאף בא גם להתנות על גוף (ד) שלא
 יחול, מ״מ יש בו כת שלא יתול גוף הדין,
 לכאורה צ״ל דהוא ע״י שאל״כ תתבטל המעשה,
 ונלמד כת התנאי ג״כ מדין תנאי בני גד ובני
 ראובן. אולם הרי תזינן בב״ב דף ק״ל, איש פלוני
 ירש ני בתקום שיש בת, תנאו בטל מפני שהתנה
 על מה שכתוב בתורה. וא״כ מבואר דיש כאן
 ג״כ כת תנאי אלא דע״י דמתנה על מה שכתוב
 בתורה עומד בפני התנאי ולהכי בטל, ותתוה,

 (3) פי״ב הל, אישות ה״ט, ותתצא באורו באריכות
 בסימן לו. (ג) הגמ, במכילתין נ״א, ע״3. (ד) הדין.
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 אפשר להפקיעו ולומר איש סלוני יירשני גתקום
 שיש גן.

 ג) ולהסביר דגריו הקדושים נראה דאם היה
 הירושה כשאר תנאי ממון שיכול
 היורש להסתלק ולהקנות כמו שסוגרים רגותינו
 אלא שסוגרים שאין לו יד גהסלוק גדגר שלא גא
 לעולם שאין לו גו שוס זכות, אז היה תנאה
 של האשה עם היורש שעל אותו זכות ממון של
 היורש שהוא יפקיע לה, וע״י שתזכהו לאותו
 זכות נכסים של היורש למי שתורישנו, וגזה לא
 תחשג מתנה על מה שכתוג גתורה, דהא גרצון
 היורש הוא, ואין זה חשוג שהיא מורשת למי
 שאינו ראוי לירש ולא מפקעת ממי שראוי לירש,
 למי שהוא גרצונו מקנה נכסי׳ ומפקיע געצמו
 זכותו, וע׳׳ז הזכות ממון עצמו שמסכים מזכות
 אותו למי שתוריש, ואין זה מורשת למי שאינו
 ראוי לירש, דהא על חלקו דהיורש היא מתנית
 תנאי חחון שיקחה אחר לאו חתנה על תה שכתוג
 גתורה הוא, וע״כ הוצרך לחוקת חשפט דזה הוי
 תילתא דאיסורא ולא חהני שום שנוי על ידי
 שום תנאי, דתנאי שגירושה גטל תשום דדין
 גנתלה הוא ולא רק זכותי תתון, והוא דעל ידי
 דעתו דיורש אין זה תתנה על תה שכתוג
 גתורה ותתילא יש לה יד להוריש לתי שתרצה
 דזה הוא תנאי ממון אי לא משום תוקת תשפט,
 דלא גרע ממתנת שכ״מ אי לאו דהיה דין גסדר
 נתלה על לשון ירושה, וע״כ מפקיע זה מדין
 מתנת שכ״מ. וקשה לי געניותי עוד להגין זאת
 דתתנת שכ״מ הוא ענין אתר דקונה עם גמר
 מיתה. [דגר זה עמוק יותר מכהי כת הגנתי

 וצריך לי רג לידון איה׳׳ש על זה].

 ד) והנה לםגרת הראג׳׳ד מה דיכול להתנות
 על ירושתה געודה ארוסה, הוא
 משוס (ג) עצמו גשעה שחל זכות הירושה
 ושפיר 'יש לו אז יד להסתלק מעיקר זכות ירושה
 שהיא ג״כ נכסים, וע״י שמסתלק מן זכותי
 הירושה קודם נשואין, תלין הנשואין גלא זכותי
 הירושה ואין זה כתו סגרת התוס׳ גפרק הכותג,
 דמהני תנאי הגעל עם האשה גשעת קדושין, דשם

 (ג) תיגת עצמו, נתתקת.

 סימן לט

 עוד בענין הנ״ל
 א) במתניתין כתוגות פ׳׳ג. כתג לה דין
 ודגרים אין לי גנכסייך יכו׳ גתייר
 וגמותך וכו׳ ואס תתה אינו יורשה. רשג״ג אותר
 אם תתה יירשנה, תפני שתתנה על תה שכתוג
 גתורה וכל התתנה על תה שכתוג גתורה תנאו

 גטל.

 הנה גדין הירושה אם יכול להתנות הגעל דין
 ודגרים אין לי גירושתך, האלפס פס׳ דלא כר׳
 שמעון p גמליאל, משום דאנן הא קייל דגדגר
 שגממון תנאו קיים, והרמג׳׳ס פסק (א) כרשג״ג
 דתנאו גטל, ואע״ג דגכל תנאי דגר שגממון תנאו
 קייס, מ״מ גירושה שאני משום דכתיג גה תוקת
 תשפט, ועשו תיזוק לדגריהם כשל תורה, אגל
 גארוסה (ג) לא עשו תיזוק כשל תורה ולא הוי
 גכלל חוקת תשפט. וגיאר תו״ר זיע״א, דדין
 הירושה אין זה רק זכות ממון כמו שארי
 זכותי התורה, אלא הוא דין גסדר ירושה ועל
 כן הוי זה איסור, וכמו דין שש געגד עגרי
 שאין זה רק זכותו של העגד, אלא דין גמכירת
 עגד עגרי, וה״נ אין זה זכותו לעגד אלא דין
 געגד שיצא גשש. ולפי גיאורו של מו״ר גם

 הגעל גופיה אם התנה הוי מילתא דאיסורא.

 ג) והנה על קושית הראג״ד דלמה הוצרך לזה
 דהוי לגגי מילתא דאיסורא, תפ״ל
 דהגעל אין לו יד גסלוק הירושה דהוי דגר שלא
 גא לעולם, ואיך יאמר לאגיו לא אירש ך והא
 אין אדם מקנה מה שאין לו גו שום זכות.
 ותירץ זה הרג המגיד דרגינו הוצרך לומר כן
 מפני שהאשה שהיא מורישה אותו התנית עמו
 כן שהוא לא יירשנה והיא תוריש אחר ואלו
 היתה הירושה כדיני דגרים שגחתון היה התנאי
 קיים שיזכה גירושה חי שתורישנו היא וכן היה
 גדין גשאר הירושות אם היו כשאר תנאי ממון,
 אגל חתוך שענין ירושה הוא חוקת משפט אי

 (א) רמג״ם פי״ג מהלכות אישות הל׳ ט/
 (ג) ועי׳גרמג״ם פכ״ג מהלכות אישות הל׳ הי.
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 נהנכסים, אגל קודם נשואין יכול להסתלק דיש
 לו שייכות להסתלק מזכות הירושה דהוא ג״כ
 תנאי ממון. נאור המרים, דהא ג״כ נכסים.
 וזהו נאור מה דאמרינן כדרנ כהנא נחלה הגאה
 לו לאדם ממקום אתר אדם מתנה עלי׳ שלא

 יירשנה. פי/ דהוא זכותי נכסים.

 באור הדנרים שכתנ הראנ״ד תנאי ממון
 הוא דמהני הסלוק על המעשה שלא
 תחול, שנשתנה עצם חלות הנשואין, ולהרתנ״ן
 ל״צ לזה. עיין נמל״מ דיכול לתול נתורת סלוק
 נפ״ע אפילו נלא מה שתל על הנשואין שלא

 יתולו נדין ירושה כ״א נלא דין ירושה.

 נמצא דנאור דנרי רנ כהנא נתלה הנאה לו
 לאדם מתקום אתר אדם תתנה עליה
 שלא יירשנה, לפי שיטת הראנ״ד, הוא דנהתנאי
 לעשות הנשואין אך נלא ירושה הוא תנאי ממון,
 ולהרמנ״ן נעצם סלוק מהנכסים יש לו נהם כת

 הפקעה ע״י תנאו.

 ו) ביתר נירור דנרי הנעה״מ, דהנה תנאי
 כשהיורש תתנה הא הוא תנאי של
 ממון נעלמא, והצריך לדעת אם יש תלות לתנאי
 כזה אפילו נדנר הרשות כמו שכתננו למעלה,
 והנה תנאי זה לא הוי שום יד נו אפילו נמר
 הרשות, משום דלא דתי לשארי תנאי ממון דהוא
 יכול להקנות ולהסתלק, כתו ננותן תתנה לתנירו,
 אנל נירושה דהוא ממילא ולא קנין, וא״כ לא שייך
 שימתול זכותו, וע״ז כתנ הרמנ״ן דמ״מ תנאי

 יכול להתנות והירושה נפקעת ממילא.

 ז) ונוסןש לי להנין מרי הנעה״מ דנשלמא נשאר
 תנאי ממון יכול להסתלק, ויש לו כת להסתלק
 משום דעיקר דין הוא שלו, ועיין נתוס, נסנהדרין
 דף ע״ג : ד״ה נמפותה, וז״ל, דמה עמידה נדין
 שייך נמר שהוא שלו, אנל הכא ירושה דממילא
 ל״ש לומר דכל עיקר הדין הוא שלו וכשמוחל
 לא נעשה הדין, אנל מ״מ כ״ז שלא זכה נהנכסים
 יכול להתנות נהנכסים וע״י תנאי נפקעת ממילא.

 תנאי גמור הוא שהנעל מתנה, אנל לענין ירושה
 שהוא לטונת הנעל, אם כן הוי זה אינו תנאי
 אלא סלוק, אנל סלוק כזה שהוא נשעת מעשה
 חל על המעשה, וחלה המעשה נלא זכות ירושה,
 אנל לאחר נשואין שכנר חלה הנשואין עם ירושה,
 ורק ע״י סלוק נהנכסים לחוד, נזה שפיר הוי זה

 מר שלא נא לעולם.

 ה) הנה סנרת הנעל המאור דלהכי גני ירושה
 תנאו נטל משום דירושה הוי מתילא,
 נראה דהנאור הוא דלא דמי לשארי תנאי ממון,
 דשם לא נתנה התורה דין שאר וכסות אלא
 לרצונו וכמו נזק, וע״כ הוי הוא, הוא עושה דין
 הנזק והשאר וכסות, וע״כ מהני גם כן מתילתו
 שאר וכסות כמו מזק, דיכול לומר לו קרע
 כסותי ע״מ לפטור, אנל ירושה אין זה כמו מתנה
 דנתנה התורה לטונתו, אלא דין הוא שהנן נוטל,

 וא״כ מתה יסתלק, וכי יסתלק מדין הנן.

 והרמב״ן הקשה עליו תשניעית דשניעית גם כן
 ממילא היא ואינה כתתנה, שיהא להם
 דיני תיונ ושענוד כתו שאר וכסות ונזק, אלא דין
 שניעית תפקעת התונ, ונכ״ז הוי מר שנמתון,
 ונע״כ ע״י תנאו נעקר ממילא, ה״נ על ידי
 תנאו נעקר תתילא. נאור המרים, דנהי דאינו
 יכול לסלק ע״י מתילה נהדיני מתון של ירושה
 כתו נשאר וכסות, מ״מ ע״י תנאו נהנכסים
 שיכול להסתלק מהנכסים וממילא נפקע השניעית
 וה״נ נירושה, דתנאי יכול להתנות על הנכסים,
 ותתילא נפקעת הירושה אף על פי שאינו יכול

 להקנות כמו נשאר וכסות.

 ועיין נתמדת שלמה שמפרש סנרת הנעל התאור
 כשיטת התוס׳ דסלוק לא מהני נמר שלא
 נא לעולם אפילו היכא דיש לו שייכות, אנל נתנאי
 גמור מהני אפילו להנעל המאור נירושה, דנזה

.  ס״ל כהתוס,

 נמצא דלהראנ״ד מה דלא תהני הסלוק הוא
 תשום דלית ליה שייכות נתיי האנ
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 מתנית עמו מרצון היורש שוב הוי זה תנאי (א)
 וקיים ויכולה להוריש לאתר, אבל לענין שאר
 וכסות וכדותה לא שייך אופן כזה, דגכל אופן
 קיים תנאי אשות עליה ולא תהני תנאו להפקיע

 זכות זה רק בשעת תעשה קדושין.

 ולזה כתב הרב התגיד דאף דכבר תלה התעשה
 ונעשה יורש מ״מ והא וכן הי׳ בדין בשאר
 הירושות שהיה תשוב זה תנאי ממון ונסתלק ע״י
 רצון היורש כל דין מתנה על תה שכתוב בתורה,
 ומהני מה שתוריש המתון לאתר. והראב׳׳ד שהקשה
 י׳׳ל דסובר דאפילו לענין שתוריש למי שתרצה
 לא הוי תנאי מתון לאתר המעשה ואינו תל
 רק מתורת סלוקו של נעל, וע״כ הקשה דלת״ל
 לתוקת משפט, דסונר הראב״ד דמשתל על ידי
 הנשואין דין יורש, ל״ש שיפקיע זכותו לענין
 שהיא תוכל להוריש למי שתרצה ואין זה תנאי

 ממון.

 ג) הנה שיטת הבעל המאור דירושה לא הוי
 דבר שבממון משום דממילא הוא.
 באור הדבר דשאני דין ירושה משארי דיני התורה
 וכמו שאר וכסות ונזק, דשם הוי דיני זכיית
 ממון, שהתורה נתנה לו דינים של תיוב שתל
 ע״י הנשואין, או הנזק דין תיוב להניזק, וע״כ
 ע״י סלוקו בהם אם אומר קרע כסותי על
 מנת לפטור (ב), תשא׳׳כ דין ירושה אין זה
 דין תיוב אליו. והראיה, דלא מהני קרע על תנת
 לפטור לענין שיסתלק מן זכיית ירושה דלעולם
 ה3ן נוטל, ולא דע״י דין זכוי אליו, וע״כ לא

 תהני סלוק.

 ד) והרמב״ן הקשה משביעית, דשניעית גס כן
 ממילא הוי, וממילא מתעקרא ע״י
 תנאו, פי׳ ע״י שמסתלק מן הנכסים, וממילא
 מתעקרת שביעית הכי נמי ירושה ממילא הוי,
 ועל ידי תנאי שבהנכסים ממילא מתעקרא,
 ולגבי שביעית ג״כ אף דלא מצי להסתלק מן זכות
 ממון דשביעית, מכל מקום מה שעושה תנאי

 (א) ממון. (ב) פטור.

 סימן מ

 עוד בענין הנ״ל ובאור דברי הרה״מ
 באופן ברור

 א) הה״מ תי׳ קו׳ הראנ״ד דנהי דמכת סלוק לא
 מהני בדבר שאין לו שום זכות, מ״מ
 היכא שהיא מתנית עמו שהוא יסכים, אז יש
 לו דין תנאי שבתתון ותל אפילו נדבר שלא
 נא לעולם, וכתנואר בספר בני אהובה כן. והנה
 קשה לי דלכאורה הא מה שהיא מתנית עמו
 יש לו עדיפות דהוי תנאי, הוא כמו שכתנו
 התוס׳ נריש פרק הכותנ, דהתנאי שהוא מתנה
 עמה נשעת מעשה עדיף, דאף דנאמר דסלוק
 אינו מועיל נדנר שלא נא לעולם מ״מ תנאי
 מועיל, וקשה דהתם הרי לית לי׳ דין תנאי אלא
 אם מתנה דוקא נשעת מעשה הקדושין דע״י
 התנאי הוי זה תנאי ממון, והכא הרי מתנית
 עמו לאתר הנשואין ואמאי יש לו דין תנאי,

 ומ״ש מהתם דאין זה רק סלוק.
 ועיין נספר מו״ר הל׳ מכירה פי״ג ה״ג שכתנ
 דנירושה כי מתנה על מנת שלא יירשנה,
 ודאי דהוי עקירת דין ירושה מהשתא ונתורת ודאי
 משום דנירושת הנעל הוי תלות דין נעצם האישות,
 ונחלות האישות תייל נו דין יורש, וכדאי׳ נגיטין דף
 פ״ח, דחוץ מירושתך חשינ שיורא נגירושין וע״ש,
 וא״כ כי מתנית עמו לאחר נשואין לא שייך
 שיור זכות ירושה ולא הוי רק כח סלוקו של
 הנעל. וע״כ שפיר הקשה הראנ״ד דלא מהני

 סלוקו נדנד שאין נו שום זכות.

 נ) אולם נאור דנרי הרנ המגיד הוא, דנדין
 ירושה מה דלא מצי להפקיע דין יורש,
 ע״ז לא שייך ודאי שיהיה תנאי ממון כי אם
 נשעת קדושין ממש, ורק מדין סלוק דנעל הוא
 דמועיל, וע״כ צריך שלא יהיה דבר שלא נא
 לעולם, אולם מה שאינה יכולה לתת למי שתוריש
 אפילו ברשותו דיורש, דנפקעה כחה של האשה
 לענין זה זהו תנאי תמון ומהני ברצון היורש
 דלכה״פ נהי דהוא יורש, אגל ע״י התנאי שהיא
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 והרמב״ן דתנאו בטל, אע״ג דהוי לגר שבממון
 וקיי״ל דתנאו קיים, הכא נטל, אגל מטעמים
 תלוקים, להרמב״ם הוי משום חוקת משפט, וז״ל
 גהל, נתלות פ״י ה״א, אין אדם יכול להוריש
 למי שאינו ראוי ליורשו, ולא לעקור הירושה מן
 היורש אע״פ שזה ממון הוא, לפי שנאמר גפרשת
 נתלות והיתה לגני ישראל לתוקת משפט, לומר
 שתוקה זו לא נשתנה, ואין התנאי מועיל גה,

 וכ״כ בהל׳ אישות.

 וכתבתי לעיל גאורו גשם מו״ר זיע״א דדין
 זה איסורא הוא, שאין זה זכותי היורש,
 אלא דין גסדר נתלות. והסגרתי דדמי לדין יציאת
 ע״ע גשש לודאי איסורא ולא רק זכותי ממון,
 ולכאורה לפי״ז גם לגגי היורש (א), לע״כ גם
 היורש אינו יכול לעקור ע״י סלוק ותנאי מתון,
 כמו לאין עגל עגרי יכול להסתלק מלין יציאת
 שש ויובל, אגל הגני אהוגה מפרש להוא רק

 לגגי המוריש הוי תוקת משפט.

 והנה גארתי לגרי המ״מ בעזהש״י, לתרץ השגת
 הראב״ל למה צריך לתוקת משפט, הא
 התנאי אין לו שום יל, לאינו יכול לסלק גתיי

 מורשי׳ שאין לו גו שום זכות.

 ג) ונראה גאור לגריו ע״פ לגרי הגאון האמיתי
 רגן ומאורן של ישראל הגאון אגיל
 לגריסק, לגאור תה לתנאי מתנה על מה שכתוג
 גתורה גטל, אין הגאור שאין לו כת להתנות,
 לולאי ע״י התנאי יש לו להתעקר, אלא ללין הוא
 למתנה על תה שכתוג גתורה הוא לין לגטל
 כת התנאי, ולין מתנה על מה שכתוג גתורה
 יש גו לינים. וזהו גאור מה ללא ילע לקא עקר
 תנאו קיים, לגאופן זה ליכא לין מתנה על מה

 שכתוג גתורה וממילא נשאר כת התנאי.

 ג) והנה קושית הראנ״ל הוא ללתה הוצרך
 הרמב״ם לטעמים שלא יתולו התנאי,
 הא התנאי מצל עצמו אינו תנאי ללגר שלא גא
 לעולם הוא. ותירץ הרה״מ להמלב״ם תיירי באופן
 שהיא התנית עמו שלא יירשנה. והרי תזינן

 שאינו רוצה לזכות גהממון של שגיעית, הוי תנאי
 ממון וקיים.

 ונראה שזהו באור לברי הרמב״ם בפ״ט מהל׳
 שמיטה ויובל ה״י וז״ל, התנה עמו שלא
 ישמיט הוא חוב ואפילו בשביעית, תנאו קיים, שכל
 תנאי שבממון קיים. ונמצא זה חייב עצמו בממון שלא

 תייבתו תורה שהוא תייג.

 באור הלברים לתנאי כזה הוא תנאי ממון,
 לאע״ג להשביעית ממילא היא ותל
 ואפילו בע״כ לילי׳, מ״מ על ילי זה לתתנה על
 זכות הנכסים לשביעית, תל התנאי ונעקר
 זכותו של השביעית, וממילא ע״י תלותו להתנאי
 למהני בתנאי שבממון מתויב הוא, ואע״פ שלא
 תייבתו התורה תכח פריעת בע״ת מצוה, מ״מ
 תתויב הוא ע״י התנאי, שיש לו כת להסתלק
 תזכות השביעית ע״י התנאי, ועי״ז נעשה מתויב
 בלא פריעת בע״ת מצוה, אלא מכת התנאי, וע״ז
 לא שייך שתמתול (ג) לין שביעית על תיוט
 להתנאי לאין זה תוב שהוא בלא יגוש שתתול
 עלי׳ שביעית שהוא צריך לתת לו מתון בלא תיוב
 אלא תתנה בעלמא משל עצמו, ואע״פ שלא שייך
 להתתייב עצמו בשעת הלואה בתנאי תוב כזה,
 ללא נמצאים תנאים של חיוב אלא הנך להוויין
 לתי התקת, אגל זה לא הוויין למי המקת, מ״מ
 ע״י תנאי של סלוק לתל, זה הוא ג״כ תנאי ממון

 וקיים לענין שצריך ליתן לו מתנה.

 ונסתפנןתי אם הזיק עגל עוגר, למ״ל לאין
 לו זכות נכסים רק גירושה, אם זוכה הוא
 בהתבלה על שיולל, ללין תיוג התגלה הרי הוא

 זכיית תתון והוא הא אינו זוכה, וצ״ע.

 סימן מא

 עוד בענין הנ״ל

 א) שנית הנני תוזר נעזהש״י, הנה נלין הירושה
 אם התנה הבעל אתר שנשאת שלא
 יירשנה, פסקו הרמב״ם והראב״ל והבעל המאור

 (ג) שתתול. (א) הוי תוקת משפט.
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 על ידי תנאי שמתנה נו, ותתילא נעקר אע׳׳פ
 שאין הוא עושה הדין, מ״מ מהני תנאו נהשניעית
 שמסתלק מהשביעית, וממילא נעקרה השביעית

 וה״נ ירושה.

 ונראה דהראנ״ד דלא מתרץ כתירוצו של הרב
 המגיד (ג) דלא חשוב ע״י הסכמתה שיחול
 התנאי, ולא יהיה תתנה על מה שכתוב בתורה
 כי אם תנאי גתור בשעת תעשה, ורק אי משום
 שתותל הוא תשום סלוקו אז היה נעקר הירושה,
 וזה הא הוא דבר שלא בא לעולם, וזהו השגת

 .:ראב״ד.

 ד) וסברת הבעל המאור דנ״ת נין ירושה
 לשארי זכיית ממון הוא, דגירושה
 ליכא הקנאה דסלוק דהתורה אמרה דבן יורש
 ממילא, ולא שייך לסלק עצמו מדין בן, והקשה
 ע״ז הרמב״ן דהא גם בשביעית לא חהני םלוק
 לסלק עצתו תן שביעית דתמילא הוא, ובכ״ז ע״י
 תנאי נעקר ממילא, פירוש, (ד) דהקנאה דסלוק
 ליכא, אבל ע״י תנאי ממון שמתנה בההלואה שיהא
 נגרעון זכות שביעית, מהני התנאי ממון וממילא
 תתוינ הוא ממון של התנאי ע״י דהתנאי שמתנה

 נהלואה הוא תנאי תתון וקיים, ה״נ ירושה.

 והנה נראה ראיה נרורה דגם נהלואה תהני
 תנאים. ותה שכתנו רנותינו הנתינות
 והתתנה אפרים דלא תהני תנאי נהלואה כתו
 נתו״ת דתתתיינ גנרא אפילו נדינר אוקי אאגרא,
 אנל נהלואה לא אתרינן כן, היינו דוקא דאין לו
 דין נתתיינ נדתים אנל תנאים נהפרעון ונההלואה
 איכא. וגם דין שכתנתי נשם תו״ר זיע״א
 דתהני תנאי של תשלומין שני סלעים ענור סלע
 תדין תנאים, אי לאו דאתרה רתתנא רנית
 שפיר (ה) דדוקא לשלם בתפץ ידוע מדין דתים
 זה לא שייך, אבל להוסיף בהפרעון זה שפיר שייך.

 תתתניתין דהתוריש יש לו כת תנאי בירושה,
 דהוא כמו תתנה בשעת תעשה לעקור, דיש
 לו כת אי לאו דהדין מתנה על מה שכתוב
 נתורה מבטל חלות התנאי, א״כ אם היא תתנית
 עמו ובהסכמתו, אז הוי ירושה כשאר תנאי
 ממון, והוי כת תנאה של האשה דין תנאי וגם
 לא הוי מתנה על מה שכתוב בתורה, דהרי גם
 היורש מסכים לזה, וע״כ אין זה עקירת מה
 שכתוב בתורה, והרי היא יש לה כת להתנות,
 והוי כתו סברת התוס׳ בריש פרק הכותב דעל ידי
 דהוא מתנה עמה הוי תנאי גמור ותל אפילו
 בדבר שלא בא לעולם אע״פ שהכא לא בשעת
 תעשה הותנה, ת״ת הא תזינן דהמוריש לעולם
 יכול להתנות, אי לאו משום תתנה על תה
 שכתוב בתורה הוי כמו בשעת מעשה, ע״כ

 הוצרך הרחב״ם לחוקת משפט.

 והנה לפי דברי מו״ר חתילא ל״ש תנאי (ב) מן
 היורש כמו במילתא דאיסורא, ולשיטת הנני
 אהונה לגני היורש ליכא חוקת משפט, דחחילת
 ממון היא, אלא דהוי דנר שלא נא לעולם ואינו
 מועיל לא מצד תנאה אע״פ שהסכים לה, מ״מ
 גם זה הוי מתנה על מה שכתונ נתורה, דדין
 תורה הוא שלא יחול שום תנאי נירושה, ולא
 חשוס מחילתו דהיורש דדנר שלא נא לעולם הוא.

 ד) והנה סנרת הנעל המאור דירושה מחילא הוא,
 נאור הדנר הוא, דדין ירושה הוא לא דמי
 לדין שאר וכסות, דהתם הוי דין שלה, דהיא יש
 לה עליה דין שאוכ״ס וע״כ גם מה שמתנית עמו
 לפטור הוא גם כן דין שלה, וכמו שכתנו התוס׳
 בסנהדרין לענין קנס אבל ירושה לא הוי דין זכייה
 דהתורה נתנה לו דין, אלא התורה עשתה דין
 ירושה, וע״כ לענין להתנות תנאים על מנת
 שלא יירשנה, אינו דין של היורש דממילא נעשה
 הדין. ואולם הרמנ״ן הקשה משביעית דגם כן
 אין דין שלו, ובכ״ז יש לו דין לעקור השביעית

 (נ) אפילו. (ג) סנירא לי,. (ד) דנהי. (ה) שייך התנאי.


