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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

  

  פה, התשע"ז-ורה שבעלטעמי המקרא והת שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – ֖חארט=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח השערות:התמצית 

- רב -מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרמכל מקום;  קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, –

בחצי  ק֔טן-זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀מצב של המוטעם, בד"כ מצב אחד נדרש; 
-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאות דר' ישמעאל; מלמד) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מיד – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק 

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה

  

 א סבבא בתרא  בבלי 1.1

 

ד ֶאתיג: נח י, בראשית ִים ָיַל� ים ְוֶאת-ּוִמְצַר ים ְוֶאת-לּוִד� ים ְוֶאת-ֲעָנִמ� ים׃-ְלָהִב�   ַנְפֻּתִחֽ
משל לישראל והמצוות, בקעה ובה שדות רבים בעלי שימוש יחיד,  - בעל שימושים רבים הוא בית  סב] –[בבלי בבא בתרא ס -מבוא ל

כנראה מרשימת השמות וטעמיהם אפשר לדרוש הדגמות של  .בני נח שתפקידם לשרת לעם ישראלשל  אלו שבעים האומות והלשונות
  עבירות. שומו"מ שזה כל ענין הגויים, יומם ולילה לא ישבותו כדי שלא יע

  

ִים )בר' נח י,יג( הפסוק דפזר  – ּוִמְצַר ים ְוֶאת-ֶאתגרשיים  – ָיַל� ים ְוֶאת-לּוִד� ים-ֲעָנִמ� ים׃-ְוֶאתתביר טפחא דרגא  – ְלָהִב�   סלוק. – ַנְפֻּתִחֽ

  

  נסביר הפסוק בהתאמה לגמרות שונות. 

  מכירת שדה ללא מיצרים בשטח   סב, א] –[בבלי בבא בתרא סא, ב (א) 

 האם שייר לעצמו או לא שייר.  במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי ]בבא בתרא סב, ב בבלי[(ב) 

  

  מכירת שדה ללא מיצרים בשטח   סב, א] –א בתרא סא, ב בבלי בב(א) [

ִיםאפשר כי טעם פזר בתפקיד דרוש למקום אחר מלמד אל תקרי  יםאלא  ּוִמְצַר   גבולות    -  ּוְמָצִר

ליה אבל בית דהוה , (לא יכול לציין גבולות ברורים)ואי אשמעינן בקעה, משום דלא הוה ליה למימצר ליה ...  [בבלי בבא בתרא סא, ב]
  . וגו', צריכא(מכר את כולו)כוליה זבין ליה  -(יכול לציין גבולות ברורים ולא ציין) למימצר ליה ולא מצר ליה 

ים)ּולחוד דלא ידע מוכר היאך ימצא שדה אחת בתוך שדותיו והלכך הוצרך להרחיב ( - דלא הוה ליה למימצרדלא הוה ליה למימצרדלא הוה ליה למימצרדלא הוה ליה למימצר רשב"ם ולכתוב שדה ראובן  ְמָצִר
  ערב וכן לכל ד' רוחות מן המזרח ושדה שמעון מן המ

ִים  )בר' נח י,יג( הפסוק דפזר  –ּוִמְצַר ים ְוֶאת-ֶאתגרשיים  – ָיַל� ים ְוֶאת-לּוִד� ים-ֲעָנִמ� ים-ְוֶאתדרגא תביר טפחא  –ְלָהִב� סלוק. זה  – ׃ַנְפֻּתִחֽ
שבא לרמז את דרך הלימוד מצר. לכן, אפשר  –אחד מתשעה פסוקים בתורה של טעם פזר ללא טעם תלישא אחריו שבין תפקידיה מחיצה 

בגמרא היות ואין מצרים ברורים / מובהקים בשדה צריך לציין שמות הבעלים של השדות מארבעה צדדים המצטרפים ביחד לציין השדה 
ים ְוֶאת-ֶאת )בר' נח י,יג( הנמכר, בדומה לפסוק ים ְוֶאת-לּוִד� ים ְוֶאת-ֲעָנִמ� ים׃-ְלָהִב� ים דומה קצת ללהב ארבעה שמות המקיפים. להב ַנְפֻּתִחֽ

החרב המתהפכת שבידי הכרובים ששומרים על הדרך מקדם לעדן, היינו מזרח, לוד לפי אחד הפירושים היא באסיה הקטנה (תורכיה של 
ולכן צפון.  –במערב, נפתחים  –במערב, להבים  –בדרום מצרים, ענמים  –ישראל. השערה אחרת לודים - ימינו) היינו צפונית לארץ

 . אלו במצר מערב כמו מערב לא"י - נח המציין פלשתים הפסוק הבא ב

  

  מצב שבו יש שני בעלים באותו צד מתאים לגמרא הבאה שלפיה המכירה עשויה להיות בשדה משולש.
אמר רב: לא קנה אלא כנגד הקצר. אמרו ליה רב כהנא ורב אסי  -... מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר [בבלי בבא בתרא סב, א] 

יקנה כנגד ראש תור! שתיק רב. ומודה רב, היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא, מדהוה לרב: ו
ליה למכתב ליה דראובן כנגד לוי ודשמעון כנגד יהודה, ולא כתב ליה, שמע מינה: כנגד ראש תור הוא דאמר ליה. מצר ראובן מזרח 

  ...ך למכתב ליה: מצר ראובן רוחין תרין, ומצר שמעון רוחין תרין.  צרי - ומערב, ומצר שמעון צפון ודרום 
  

 האם שייר לעצמו או לא שייר.  במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי  ]בבא בתרא סב, ב בבלי[(ב) 

ד )בר' נח י,יג(-נתבונן בתבנית טעמים נוספת ב ִים ָיַל� ים ְוֶאת-ים ְוֶאתלּוִד� -ֶאתפזר גרשיים  -  ּוִמְצַר ים ְוֶאת-ֲעָנִמ� ים׃-ְלָהִב� דרגא  – ַנְפֻּתִחֽ

ִיםתביר טפחא סלוק, אפשר כי טעם פזר בתפקיד דרוש למקום אחר מלמד אל תקרי  יםאלא  ּוִמְצַר   גבולות    - ּוְמָצִר

ד ים ְוֶאת-ֶאת ינו, ייצא מענבתפקיד כעין גרשיים  -  ָיַל� ים ְוֶאת- לּוִד� ים וְ -ֲעָנִמ� ים׃-ֶאתְלָהִב� דרגא תביר טפחא סלוק, לדון בדבר  – ַנְפֻּתִחֽ
  נו , יצא להקל ולהחמיר יאחר שלא כעני

ים - ְוֶאת. כאן קעהציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי במכירת שדה בב ים-ְוֶאת-בתפקיד מנתק מ - טפחא ְלָהִב� היינו סלוק,  – ַנְפֻּתִחֽ

ים ְוֶאת-ֶאת שמותבשלושה  –שלוש מצרים  ציין  ים ְוֶאת-לּוִד� ים-ֲעָנִמ� , האם במצר הרביעי החמיר והותיר לעצמו, או הקל ומכר ְלָהִב�

 תשעה קבין זרע תבואות.ת בעין יפה, אם כתב שלא השאיר לעצמו, מכר הכל אפילו יש במצר שורת עצי תמר ושטח זריע

  
אמר רב: קנה הכל חוץ ממצר  - שי, ומצר רביעי לא מצר לו ... מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלי[בבלי בבא בתרא סב, ב] 

רביעי; ושמואל אמר: אפי' מצר רביעי; ורב אסי אמר: לא קנה אלא תלם אחד על פני כולה, סבר לה כרב, דאמר: שיורי שייר, 
קנה. וכי  -אבל מבלע ומדשייר במצר, שייר נמי בכולהי. אמר רבא, הלכתא: קנה הכל חוץ ממצר רביעי. ולא אמרן אלא דלא מבלע, 

 - לא אמרן אלא דאיכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין, אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא, ולא הוי תשעת קבין  - לא מבלע נמי 
קנה. איכא דאמרי: אמר רבא, הלכתא: קנה הכל ואפילו  -קנה. מכלל דכי מובלע, אע"ג דאיכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין 

לא אמרן אלא דליכא עליה ריכבא דדיקלא, ולא הוי  -לא קני. וכי מבלע נמי  - עי. ולא אמרן אלא דמבלע, אבל לא מבלע מצר רבי
לא קנה. מכלל דכי לא מובלע, אף על גב דליכא עליה ריכבא דדיקלא,  - תשעת קבין, אבל איכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין 

מתרוייהו לישני דרבא, דבשדה לא שייר ולא מידי. ושמעינן נמי, דהיכא דמבלע, וליכא עליה  לא קני. שמעינן -ולא הוי תשעת קבין 
לא קנה; מבלע ואיכא עליה, לא  - קנה; לא מבלע, ואיכא עליה ריכבא דדיקלא והוי ט' קבין  - ריכבא דדיקלא, ולא הוי תשעת קבין 

  דא דדייני. אתמר לה להאי גיסא ואתמר לה להאי גיסא, שו - מבלע וליכא עליה 
משני הסברי רבא נלמד שאם במכירת שדה המוכר ציין שלושה מיצרים ולא ציין מיצר רביעי לא השאיר לעצמו דבר בתנאי: (א)  –טט 

שמיצר זה מובלע במיצרים משני צדדיו (היינו הם מעבר לו); (ב) שאין עליו שורת דקלים; (ג) אין בשטח המובלע מקום זריעת תשעה 
  רבועית) זה להחמיר על המוכר ולהקל על הקונה. אמה 3750קבין (

 –אבל אם מיצר רביעי אינו מובלע בין שני מיצרים שמצידיו ויש עליו שורת דקלים ושטחו מקום זריעת תשעה קבין המוכר השאיר לעצמו 

  זה להקל על המוכר ולהחמיר על הקונה.

  כל מקרה אחר נתון לאומדנת הדיינים.


