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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

  

  אפבבא בתרא  בבלי 1.2

  

  ה' בחול המועד פסח, י"ז ניסן התשע"ז, מתוך לימוד הדף היומי בבבלי ב"ב פא,א
לא  -הרי זה לא קנה קרקע, רבי מאיר אומר: קנה קרקע. הגדילו  - הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו  מתני'. ]בבלי בבא בתרא פא,א[

ישפה,  - קנה קרקע; הגדילו  - אין לו קרקע. קנה שלשה  -של בעל הקרקע, ואם מתו  - שלו, ומן השרשים  -, והעולה מן הגזע ישפה
  יש לו קרקע.  - שלו, ואם מתו  - והעולה מן הגזע ומן השרשין 

  

י; ֽ:א־תְ  )שמ' מש' כג,יט( ית ֣ה' ֱא:ֶה֑ יא ֵּב֖ ְת֔; ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣ י ַּבֲחֵל֥ב ִאּֽמֹו: סֵראִׁש֗ ל ְּגִד֖   ַבֵּׁש֥

י ַּבֲחֵל֥ב ִאּֽמֹו: פ )כו,לד אשתשמ' ( ל ְּגִד֖ י; :א־ְתַבֵּׁש֥ ית ֣ה' ֱא:ֶה֑ יא ֵּב֖ ְת֔; ָּתִב֕ ית ִּבּכּוֵר֙י ַאְדָמ֣   ֵראִׁש֗

יא ֵמַֽאְרצְ  )כו,ב ' תבואדב( ר ָּתִב֧ ה ֲאֶׁש֨ י ָהֲאָדָמ֗ ית׀ ָּכל־ְּפִר֣ נֶא ְוָלַקְחָּת֞ ֵמֵראִׁש֣ P ְוַׂשְמָּת֣ ַבֶּט֑ ן ָל֖ י; נֵֹת֥ ר ֧ה' ֱא:ֶה֛   ֛; ֲאֶׁש֨

ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽם: י; ְלַׁשֵּכ֥ ר יְִבַח֙ר ֣ה' ֱא:ֶה֔   ְוָהַֽלְכָּת֙ ֶאל־ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤

ת  )טכו, ' תבואדב( ֶרץ זַָב֥ את ֶא֛ ֹ֔ ֶרץ ַהּז נּו ֶאל־ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ה ַוּיִֶּתן־ָל֙נּ֙ו ֶאת־ָהָא֣ ב ּוְדָבֽׁש:ַויְִבֵא֖   ָחָל֖

י )יכו, ' תבואדב( י ֑ה' ְוִהּנְַחּ֗תֹו ִלְפנֵ֙י ֣ה' ֱא:ֶה֔ ָּתה ִּל֖ ה ֲאֶׁשר־נַָת֥ י ָהֲאָדָמ֔ אִת֙י ֶאת־ֵראִׁשי֙ת ְּפִר֣ ה ִהֵּנ֤ה ֵהֵב֙ י ֥ה' ֱא:ֶהֽי;: ְוַעָּת֗ יָת ִלְפֵנ֖   ; ְוִהְֽׁשַּתֲחִו֔

ֶּלה  )יג,מל"א ט( ים ָהֵא֔ ה ֶהָעִר֣ אֶמר ָמ֚ ֹ֕ ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: פַוּי ֶרץ ָּכ֔בּול ַע֖ א ָלֶה֙ם ֶא֣ י ַוּיְִקָר֤ י ָאִח֑ ָּתה ִּל֖   ֲאֶׁשר־נַָת֥

  
מביא ואינו קורא, ר"מ אומר: מביא וקורא. אמר רב יהודה אמר שמואל: מחייב  - תנן התם: הקונה שני אילנות בתוך של חבירו  גמ'.

יתירא, מכדי תנא ליה דיש לו קרקע, פשיטא דמביא וקורא! אלא ש"מ:  היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק. ממאי? מדקתני משנה
יא ֵמַֽאְרְצ;֛  )כו,ב ' תבואדב(מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק. והא כתיב:  ר ָּתִב֧ ! ההוא למעוטי חוצה לארץ. והא כתיב: ֲאֶׁש֨

ְת;֔  )יט,גכ שמ' מש'( י )יכו, ' תבואדב(. והכתיב: למעוטי אדמת עכו"ם! ַאְדָמ֣ ָּתה ִּל֖   ! דיהבת לי זוזי וזבני בהו. ֲאֶׁשר־נַָת֥
שאם יש לו לעכו"ם קרקע בארץ ישראל ולקח ממנו פירות אין מביא מהן בכורים  - למעוטי אדמת עכו"ם ]א,ב פא"ב בבלירשב"ם [

ית ִּבּכ )שמ' מש' כג,יט(ונראה בעיני דהכי גרסינן והכתיב אדמתך אדמתך שני פעמים כתיב  ְת֔; ֵראִׁש֗ ית ִּבּכּוֵר֙י  )כו,לד אשתשמ' (ּוֵר֙י ַאְדָמ֣ ֵראִׁש֗
ְת֔;  וחד למעוטי אדמת גר שהרי הגר עצמו מן  חד למעוטי אדמת עכו"םבספר ואלה שמות בואלה המשפטים ובכי תשא וקמשני ַאְדָמ֣

ו לתת לנו ואתא האי קרא למעוטי המביאין ולא קורין הוא כדתנן במסכת בכורים (פ"א מ"ד) שאין יכול לומר אשר נשבע לאבותינ
  .דהקונה מפירות קרקע שלו לא מביא ולא קורא

תימה לרשב"א אמאי איצטריך הא לר"מ יש קנין לעכו"ם בארץ ישראל להפקיע  - ההוא למעוטי אדמת עכו"ם  ]א,ב פא"ב בבלי תוספות[
לומר שדות ומפרש בגמ' (שם כא.) מאי ואין צריך מיד מעשר דתנן (ע"ז דף כ:) אין משכירין בתים לעכו"ם בארץ ישראל ואין צריך 

לומר שדות דמפקיע להו ממעשר נמי ונראה לר"י דדלמא מהכא הוא דגמר בכל דוכתי דיש קנין מיהו אומר רשב"א דההיא דע"ז (דף 
  .כא. ושם) יש לומר אפי' כמאן דאמר אין קנין ושם מפורש

אותה מהבאת מפקיע ישראל - ארץיא שיטת ר' מאיר שנכרי בעל קרקע בה חד למעוטי אדמת עכו"םהרב מיכל זילבר הי"ו מסביר 
(וכנראה מכל מצוות התלויות בארץ). אפשר כי השורש לכך נמצא בתבנית הטעמים של סוף הפסוק הקודם לפסוק וממעשר ביכורים 

י )יכו, ' תבואדב( ָּתה ִּל֖ נּו ֶאל־ַהָּמ֣קֹום )טכו, ' תבואדב(והוא  ֲאֶׁשר־נַָת֥ את  ַויְִבֵא֖ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ת ָחָל֖ב ַהֶּז֑ה ַוּיִֶּתן־ָל֙נּ֙ו ֶאת־ָהָא֣ ֶרץ זַָב֥   :ּוְדָבֽׁשֶא֛

ת ָחָל֖ב ֶרץ זַָב֥ תביר מרכא טפחא, זה אחד משמונה מופעים של כתוב זה בתורה באותה תבנית טעמים. כאן מלמד על הפקעת חלק  -  ֶא֛
  ישראל ע"י קנין נכרי בה.- ארץ

י )יכו, ' תבואדב(. והכתיב: ו"םלמעוטי אדמת עכעל הנדרש בגמרא  ָּתה ִּל֖    ! דיהבת לי זוזי וזבני בהו. ֲאֶׁשר־נַָת֥

ָּתה וקנה  מצב הנתינה של הפירות (א) מאדמה שנתן ה' למביא (ב) מכסף שנתן ה' לישראל-מלת אשר מרבה, טעם מקף כרב – ֲאֶׁשר־נַָת֥
י. אדמה או קנה פירות ָּתה ִּל֖ בוצת פרטים העשויה להתרחב, יתור לרבות על אדמה שנתן ה' למביא פירות מרכא טפחא, כק – ֲאֶׁשר־נַָת֥

  ישראל. - גם כסף לקנות פירות מאנשים אחרים. אלא שאין מביאים ביכורים מפירות שגדלו באדמת נכרי בארץמאדמה שקנה ו

יהמלים  ָּתה ִּל֖ ּלֶ  )יג,מל"א ט(-נמצאות גם ב ֲאֶׁשר־נַָת֥ ים ָהֵא֔ ה ֶהָעִר֣ אֶמר ָמ֚ ֹ֕ יַוּי י ָאִח֑ ָּתה ִּל֖  . אלה דברי חירם מלך צור למלך שלמה ה ֲאֶׁשר־נַָת֥

  אומנים לבנין בית המקדש. חירם מזלזל במתנה היקרה הזאת.ישראל בתשלום על אספקת עצים ואבנים ו-שנתן לו חלק מארץ

ֶּלה )יג,מל"א ט(ויש להעיר שתבנית הטעמים של  ים ָהֵא֔ ה ֶהָעִר֣ אֶמר ָמ֚ ֹ֕ קטן מלמדת בתורה על שנוי גדול מהדרך - ... זקף גדול- זקף ַוּי
הטבעית. שדרוש שנוי גדול לתיקון משהו. התעוררות מלעילא כדי לגרום להתעוררות דלתתא כדי לגרום להתעוררות דלעילא. תבנית 

  ישראל ממצוות התלויות בארץ.- הטעמים מלמד על זעקת הכתוב על הפקעת חלק מארץ

  

  


