פרשת כי תבא
גליון
מספר
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גנוזות וכת"י
מחידושי תורתם של גדולי הדורות זיע"א שלא שזפתם עין הדפוס

אינה ממון ,עכ"ל .והוא כנגד תרוץ של רב פפא דמשני ,דמהני דעת
"כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה
אחרת גבי טובת הנאה.
השלישית שנת המעשר ונתתה ללוי לגר ליתום
ואמר אדמו"ר דלא קשה מידי ,דאיתא בתוס'ו (בד"ה וכי בצד שדהו
ולאלמנה" (כו ,יב).
וכו') ,וא"ת והלא תבואה של רבן גמליאל בבית היתה כדמוכח בירושלמי
ז
בגמרא דב"מ (דף י"אא) .מתני' ,ראה אותן רצין אחר מציאה ,אחר (פ"ג דמעשרות ) ,וביתו של רבן גמליאל היה מקום המשתמר .וי"ל,
צבי שבור ,אחר גוזלות שלא פרחו ,ואמר זכתה לי שדי זכתה לו .גמ' ,דלא היתה משתמרת משום דלא היה הפסק בין תבואתו לתבואתן.
אמר רב יהודה אמר שמואל והוא שעומד בצד שדהו[ ,ותקני ליה שדהו] וא"ת ,שלהי השואלח גבי הזבל של בעל הבית מוקי לה בתורי דאתי
דאמר ר' יוסי בר חנינא חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ,והני מילי מעלמא בחצר דמשכיר וכר' יוסי בר חנינא ,והשתא והלא השוכר
בחצר המשתמרת אבל בחצר שאינה משתמרת אי עומד בצד שדהו אין משתמש בחצר וא"כ הזבל משתמר לדעת השוכר בחצר ואיך יזכה
ואי לא לא ,וכן אמר עולא והוא
המשכיר בזבל וכו' ע"ש ,ומשכיר
שעומד בצד שדהו .איתיביה רבי
מאי משני ע"ש.
אבא לעולא ,מעשה ברבן גמליאל
ואמר אדמו"ר ,דתוס' לא
וזקנים שהיו באים בספינה ,ואמר
מקשה מידי משוכר ומשכיר,
רבן גמליאל עישור שאני עתיד
דבשלמא גבי שוכר ומשכיר דלא
למוד  -דהוא מעשר ראשון ,נתון
משתמשים שם רק שנים הוי
ליהושע דהוא לוי ומקומו מושכר
חצר משתמרת משא"כ הכא ,וגבי
לו .ועישור [אחר]  -מעשר עני
רבן גמליאל כשהקנה לר' יהושע
שאני עתיד למוד ,יהא לעקיבא
דהוי רק שנים מקשה תוס' שפיר
בן יוסף דהוא גבאי צדקה ומקומו
משוכר ומשכיר ,וצ"ל דגמ' לא
מושכר לו .וכי ר' יהושע ור' עקיבא
פריך רק מסיפא ממעשר עני
בצד שדהו של רבן גמליאל היו
שהקנה לר' עקיבא דהוי גם []...
עומדים .אמר ליה ההוא מדרבנן,
ולא הוי חצר המשתמרת.
רבן גמליאל מטלטלין אגב קרקע
והנה בלא זה צריך להבין
הקנה להם .רב פפא אמר ,דעת
המרדכי דפסק דבטובת הנאה לא
אחרת מקנה אותו שאני.
מהני דעת אחרת ,דלכאורה הוא
איתא באשר"י שםב וז"ל :ורב
כל שכן ,מה דבר שיש לו לגמרי
אלפס ז"ל לא הביא דברי רב פפא,
יוכל להקנות לאחר דלא הוי ביה
ומתוך דבריו משמע שאין מחלק
שום זכיה מעולם ,מכל שכן מעשר
בין מציאה למתנה ,וסבר כסברא
דלא הוי לבעל בית רק טובת
קמא דמטלטלין אגב קרקע
הנאה וגופו קנוי לעני מן השמים,
הקנה להם ,ויותר נראה [כאשר
דיוכל להקנות לאחר טובת הנאה
כתבתי] דרב פפא [בתראה הוא
שלו ,וצ"ל דמשום הכי לא מהני
ג
וכו'] ,ע"ש .ומקשין העולם
על
דעת אחרת גבי מעשרות משום
חידושי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל
האשר"י ,דאיתא בגמ' דקידושין
דאינו מחוייב ליתן לעני זה דווקא,
(דף כ"ז ע"א) ,איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו ,תא אם בא עני לתבוע מצי למדחי ולומר דרוצה ליתן לעני אחר ולא הוי
שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו וכו' ,לעני שום זכיה בגויה כלל ,שזה דווקא לעני פרטי דמצי למדחי ולומר
שמע מינה .ומק' העולם ,היכי נפשט האי בעיא ,דלמא כתרוץ של דרצונו ליתן לעני אחר ומשום הכי לא מהני דעת אחרת ,אבל הכא גבי
רב פפא ולא משום מטלטלין אגב קרקע הקנה להם ,אלא שמע מינה מעשרות דרבן גמליאל דהקנה לרבי עקיבא דהוי גבאי צדקה דגופו
דתרוץ של רב פפא ליתא ,נמצא דרב אלפס ז"ל פסק שפיר .ויותר קשה קנה לו מן השמים בשביל כל עניים ,נמצא לא הוי לרבן גמליאל רק
על אשר"י דבדבריו סותר את עצמו ,דבקידושיןד פסק דמטלטלין נקנה טובת הנאה ,כל שכן דמהני דעת אחרת כנ"ל.
אגב קרקע ,ובבבא מציעא פסק כתרוץ של רב פפא.
והשתא אתי שפיר המרדכי ,דהוא איירי אם רצה להקנות לעני
ואמר אדמו"ר לתרץ ,רק נקדים לתרץ [את דברי] המרדכי דהשיגו פרטי וגבי עני לא מהני דעת אחרת כנ"ל ,אבל בגמ' דילן דלא פריך
עליו כל הפוסקים ,דמרדכיה פסק בן שסמוך על שלחן אביו אין אביו רק מסיפא מעקיבא בן יוסף דהוה גבאי צדקה מכח קושית תוס'
יוכל לזכות לו מעשר עני שלו משום דאין לו יד ,ואע"ג דגבי עירוב יוכל הנ"ל ,ועל זה משני רב פפא שפיר דעת אחרת מקנה אותו דהוי כל
לזכות ע"י בנו הגדול ,דהתם דעת אחרת מקנה אותו אבל גבי מעשר שכן כנ"ל .כלל עולה מדברינו ,דיש סברא דגבי צדקה יש כל שכן
דאינו שלו רק טובת הנאה ,לא מהני דעת אחרת משום דטובת הנאה דמהני דעת אחרת.
א .ע"א.

ב .פרק א סימן לא.

ג .ראה הגהות הגר"א שם אות ד.

ד .פרק א סימן לו.

ה .ב"מ רמז רמא.

ו .ב"מ שם ע"ב.

ז .הלכה א.

ח .ב"מ דף קב ע"א.

איתא באסיפת זקניםט ,מביא תוס' בשם ר"ת דמעשר של רבן
גמליאל ע"כ בשדה הוי ולא ראו פני הבית ,דאם לא כן היאך הלך
רבן גמליאל ומניח דבר שאינו מתוקן בביתו ,עכ"ל .וזה אתי שפיר
גבי מעשר ראשון דנוהג בכל (ה)שנה ,אבל גבי מעשר עני דאינו נוהג
רק בשנה שלישית ,ומעשה דרבן גמליאל בזמן ביעור הוה דהוא בשנה
הרביעית או שביעית ,ובוודאי לא היתה מונחת כל זמן ארוך כזה על
השדה אלא וודאי בביתו הוה ,ובזה מתורץ הירושלמי דבעי מעשר
של רבן גמליאל בבית הוה או בשדה ,ופשיט דהוה בבית ,ועוד למה
מסיפא.
אבל לפי מש"כ דבמעשר עני ל"ל דהוה בשדה אתי שפיר ,ובזה
"ושמרת ועשית אותם" (כו ,טז).
מדוייק לשון תוס' דמביא ראיה דהוה בביתו כדמוכח ר"ת ,לא קשיא
קושית התוס' רק גבי מעשר ראשון י"ל דהני בשדה קשה קושיה של
"היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת
תוס' ,וי"ל כתירוץ של תוס' ולא קשיא קושיה שניה של תוס' משוכר המשפטים (האלה) ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך",
ומשכיר דיש לומר שאני הכא גבי מעשר עני דהוי שלשה כנ"ל.
(ילקוט כי תשא)יג ,כאשר כתב משה את התורה ,נשתייר בקולמוס
קימעא והעבירו על ראשו,
אבל קשה עדיין קושית
ומשם נעשה לו קרני הוד.
ר"ת ,היאך היה הולך
היות שהקב"ה צוה
רבן גמליאל ומניח בביתו
לישראל רמ"ח עשה ושס"ה
דבר שאינו מתוקן .ואמר
לא תעשה ,זהו חיוב לכל
אדמו"ר ,דיש לומר דהוי
בר ישראל לשמור ולעשות,
קרא עליו שם בביתו קודם
אבל יש עוד מדות ישרות
שהלך ,דבשלמא גבי מעשר
אשר ראוי לעשותם מצד
ראשון ל"ל שקרא שם דע"כ
לפנים משורת הדין ,וזה
איירי דמונח בכרי ,דהא אמר
אינו שוה בכל מקום [ו]בכל
עישור שאני עתיד למוד,
אדם ,כמאמרם (ב"מ פ"גיד):
ואיכא פלוגתא בגמ'י אי יש
רבה בר בר חנה תברו ליה
ברירה או אין ברירה ,דילמא
הנהו שקולאי חביתא דחמרי,
אין ברירה ומעשר ראשון
שקיל לגלימייהו .אתו ,אמרו
אסור לזרים ואתי לידי
ליה לרב .אמר ליה ,הב להו
תקלה שיאכלו בני ביתו ,אבל
גלימייהו .אמר ליה ,דינא
מעשר עני דמותר לזרים לא
הכי .אמר ליה ,אין "למען
אתי לידי תקלה י"ל דהוי
קרא עליו שם בביתו קודם
תלך בדרך טובים"טו[ ,יהיב
שהלך ,אבל עדיין קשה
להו גלימייהו] .אמרו ליה,
על מעשר עני דמוכח דהוי
עניי אנן וטרחינן כולא יומא
בבית א"כ יוכל להיות דברים
וכפינן ולית לן מידי .אמר
שמונחים בחביות כגון יין או
ליה ,זיל הב אגרייהו .אמר
שמן ,והאיך הקנה בחביות
ליה ,דינא הכי .אמר ליה ,אין
שהם שלו הא כלים של לוקח
"אורחות צדיקים תשמור"טז.
ברשות מוכר לא קנהיא ,וצ"ל
והיות שזה החיוב,
דהקנה לו אגב קרקע.
אינו כולל לסתם בני אדם
השנה
ומועדי
לפרשיות
דרשות
כת"י
והשתא אתי שפיר,
רק לבני עליה ,לכן לא בא
דוודאי המקשן ידע מדעת אחרת מקנה אותו ,רק דס"ל כמרדכי בטובת צווי זה בתורה .וזהו שאמרו ,שנשתייר מעט דיו ,לרמז שזולת זה
הנאה לא מהני דעת אחרת ,ולא הוי סלקא אדעתיה לחלק בין מעשר המצות שכתובות בתורה ,יש עוד מצות אשר ראוי לעשותם ,וזהו
עני של גבאי צדקה לשאר מעשרות ,ובזה מתורץ למה מקשה דווקא רק לחסידים וקדושים .לכן בכוונה נתן הקב"ה דיו בקולמוס יותר
לעולא ולא מקשה בלא זה לרב יהודה אמר שמואל משום דס"ל טובת מהצורך ,כדי שישתמר קצת ,לרמז שיש עוד דברים אשר היה ראוי
הנאה הוי ממון ודעת אחרת מקנה אותו ,אבל לעולא דס"ל טובת לכתוב ,וזה נתן משה על עצמו ,היינו שנהג בפרישות וקדושה ,ע"י
הנאה אינה ממון מקשה שפיר ,ומשני ממ"נ מהיכא מקשה אי מרישא זה זכה לקרני הוד.
ממעשר ראשון דהוי בשדה ,ואי מסיפא ממעשר עני משני דהקנה אגב
דרשות לפרשיות ומועדי השנהיז.
קרקע .רב פפא אמר דעת אחרת מקנה אותו שאני ,אפילו טובת הנאה
אינה ממון היכא דמקנה לגבאי צדקה מהני דעת אחרת מכח כ"ש כנ"ל,
ותירוצא דרב פפא לא מתרץ רק אמעשר עני אבל למעשר ראשון צריך
לתרץ תירוץ ראשון דהקנה אותו וכו' ,א"כ פשיט גמ' דקידושין שפיר
דאף לתירוץ רב פפא צריך נמי לתרוץ ראשון דהקנה אותו מכח קושית
מעשר ראשון ,ואשרי נמי סתם ,ודוק היטיב.
יב
הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל .

ט .שיטה מקובצת ב"מ דף יא ע"ב .י .גיטין דף מז ע"ב .יא .רמב"ם פרק ד מהלכות מכירה הלכה ו .יב .הגאון הנודע רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל ,נולד בסביבות
שנת ת"ן לאביו הג"ר נתן נטע זצ"ל אב"ד העיר אייבשיץ ,ועל שמה נתכנה .כבר בצעירותו נודע בשערים בגדלותו ,ושנים רבות הרביץ תורה למאות תלמידים בפראג.
כעשר שנים היה אב"ד בעיר מיץ שבצרפת ,ולאחר מכן התמנה לאב"ד אה"ו (אלטונא המבורג וונדסבק) .נלב"ע בכ"א אלול תקכ"ד .מבין חיבוריו המפורסמים הם:
אורים ותומים; כרתי ופלתי; יערת דבש; תפארת יהונתן ,ועוד .חידו"ת נדפסים מכרך כת"י שנכתבו ע"י תלמידו בשנת תק"ג .יג .רמז תז .יד .ע"א .טו .משלי
ב ,כ .טז .שם .יז .דרשות לשבתות ומועדי השנה ,תוכחות מוסר משלים ומליצות ,מת"ח מגיד מישרים ,לא ידענו למי מקדושים .בדפי כריכת הספר מופיעים
שמות וכתובות של אישים שונים שהתגוררו ברחבי ארה"ב( ,חלק מהשמות הינם שמות גברים ונשים ,שמות מולידיהם ותאריכים) מכך ניתן להסיק כי המחבר
זצ"ל שהה במדינות ארה"ב כבר בשנת תרנ"ו.

