מראה מקומות ,שיעור מאת הג"ר מאיר קפלן שליט"א

בבא בתרא פא - .בענין הקונה אילנות קונה קרקע
נקודות שנידונו בשיעור זה:
•

•

•

•
•

הקונה שני אילנות ,מספקא להו לרבנן אם קנה קרקע או לא ,ומביא מהם בכורים מספק ואינו
קורא )שאינו קורא אא"כ ודאי קנה גם קרקע( .וצ"ע כיון דמספקא לן אם קנה קרקע או לא נימא
המוציא מחברו עליו הראי' ,ונימא דבודאי אין לו קרקע )ואם קידש המוכר אשה בקרקע זו בודאי
הרי היא מקודשת( ,ולמה מביא בכורים מספק!
אמר עולא אילן הסמוך למצר תוך ט"ז אמה אין מביאים ממנו ביכורים )ב"ב כו ,(:וכתבו התוספות
דהטעם הוא מפני שאינו "מארצך" ,ולכן אינו קורא )אע"פ שמותר לסומכו למצר( .וצ"ע לפ"ז,
אמאי מסקינן דאילן הסמוך למצר מביא וקורא "שע"מ כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ"?
אכתי לא קרינן בי' מארצך ,שהרי נתן יהושע הקרקע לשכנו ,ולא לבעל האילן!
ברמב"ן )ב"ב כו (:מבואר שהקונה שני אילנות לרבנן מביא ביכורים רק מדרבנן ולכן אינו קורא.
ויש לעיין ,למה לא פירש שמביא מספק )ולכן אינו קורא(? ועוד ,הרי הרמב"ן עצמו כתב לקמן
)קל"ו (:דבקונה שני אילנות וקונה שדה לפירות מביא ואינו קורא משום דמספקא לן אי קרינן בי'
מארצך!
ברמב"ם כתב שהקונה שלשה אילנות "יש לו קרקע – ואע"פ שאין לו אלא אילנות בלבד הרי הוא
כמי שקנה קרקע" .ואינו מובן – האם יש לו קרקע או אין לו? ואם אין לו ,האיך מביא ביכורים
וקורא – מאי שנא מקונה שני אילנות דאינו קורא?
ברשב"ם בסוגיין גרס "והכתיב אדמתך אדמתך" ,פי' ,שני פעמים אדמתך .והקשו עליו בתוספות
שהרי ה"אדמתך" השני אינו מיותר ,דדרשינן ממנו במשניות ביכורים "למעט הנוטע בתוך שלו
והבריך לתוך של חברו או של רבים" .וצ"ע ליישב דעת הרשב"ם.

 .1משנה בבא בתרא פא ,.וז"ל" ,הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו הרי זה לא קנה
קרקע ,רבי מאיר אומר קנה קרקע .הגדילו לא ישפה ,והעולה מן הגזע שלו ומן השרשים של
בעל הקרקע ,ואם מתו אין לו קרקע .קנה שלשה קנה קרקע; הגדילו ישפה ,והעולה מן הגזע
ומן השרשין שלו ,ואם מתו יש לו קרקע".
וגמרא שם ,וז"ל" ,תנן התם הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא ,ר"מ
אומר מביא וקורא .אמר רב יהודה אמר שמואל מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן
השוק ,ממאי? מדקתני משנה יתירא ,מכדי תנא ליה דיש לו קרקע ,פשיטא דמביא וקורא!
אלא ש"מ מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק .והא כתיב )דברים כ"ו( אשר תביא
מארצך! ההוא למעוטי חוצה לארץ .והא כתיב )שמות כ"ג( אדמתך! למעוטי אדמת עכו"ם.
והכתיב אשר נתתה לי! דיהבת לי זוזי וזבני בהו .מתיב רבה הקונה אילן אחד בתוך של
חבירו מביא ואינו קורא לפי שלא קנה קרקע דברי ר"מ! תיובתא .א"ל ר"ש בן אליקים לר'
אלעזר מאי טעמא דר"מ באילן אחד ומ"ט דרבנן בשני אילנות? אמר לו דבר שהראשונים
לא אמרו בו טעם תשאלני בבית המדרש כדי לביישני? אמר רבה מאי קושיא? דלמא ר"מ
באילן אחד ספוקי מספקא ליה ורבנן בשני אילנות ספוקי מספקא להו".
ורשב"ם שם ד"ה מספקא להו ,וז"ל" ,אי קנה קרקע מן הדין או לא ,והאי דאמרי לא קנה
קרקע היינו משום דיד המוכר על העליונה דמספיקא לא מפקינן מיניה".
 .2גמרא בבא מציעא ו ,:וז"ל" ,ההוא מסותא דהוו מנצו עלה בי תרי ,האי אמר דידי הוא
והאי אמר דידי הוא .קם חד מינייהו אקדשה ,פרשי מינה רב חנניה ורב אושעיא וכולהו
רבנן .ואמר ליה רב אושעיא לרבה כי אזלת קמיה דרב חסדא לכפרי בעי מיניה ,כי אתא
לסורא אמר ליה רב המנונא מתניתין היא ,ספק בכורות אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה
בין טהורים בין טמאים המוציא מחבירו עליו הראיה ,ותני עלה אסורים בגיזה ובעבודה,
והא הכא דאמר תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו ,דקתני המוציא מחבירו עליו הראיה,
וכי לא תקפו אסורין בגיזה ובעבודה .אמר ליה רבה קדושת בכור קאמרת ,לעולם אימא לך

תקפו כהן מוציאין אותו מידו ,ואפילו הכי אסורים בגיזה ובעבודה דקדושה הבאה מאליה
שאני".
 .3אבי עזרי הלכות ביכורים פרק ד' הלכה ד'  -מופיע להלן בסוף הרשימה.
 .4גמרא בבא בתרא כו ,:וז"ל" ,אמר עולא אילן הסמוך למצר בתוך שש עשרה אמה גזלן
הוא ,ואין מביאין ממנו בכורים.
ושם כז ,.וז"ל" ,תא שמע הקונה אילן וקרקעו מביא וקורא; מאי לאו כל שהוא! לא ,ט"ז
אמה .תא שמע קנה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא; הא שלשה מביא וקורא,
מאי לאו כל שהוא! לא ,הכא נמי ט"ז אמה.
ושם כז ,:וז"ל" ,כי אתא רב דימי אמר ,בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן אילן הסמוך
למיצר בתוך ט"ז אמה ,מהו? אמר ליה גזלן הוא ואין מביאין ממנו בכורים .כי אתא רבין
אמר רבי יוחנן אחד אילן הסמוך למיצר ,ואחד אילן הנוטה מביא וקורא ,שעל מנת כן
הנחיל יהושע לישראל את הארץ".
ורש"י כו :ד"ה ואין מביאין ממנו ביכורים ,וז"ל" ,אין צריך להביא ממנו בכורים ,דבעינן
אשר תביא מארצך )דברים כו(".
ותוס' כו :ד"ה גזלן ,וז"ל" ,גזלן הוא ואין מביאין ממנו בכורים .פי' ר"ח משום דאין
מביאין גזל על גבי המזבח שנאמר אני ה' שונא גזל בעולה )ישעיה סא( וכתיב והבאתם גזול
וגו' )מלאכי א( ,ולית לן דעולא דהא בהדיא פסקינן כרבי יוסי דאמר זה נוטע בתוך שלו
כו' ...ומיהו קשיא לרבי יצחק דפריך לקמן לעולא מהקונה אילן וקרקעו מביא וקורא מאי
לאו כל שהוא ומאי קושיא שאני התם שקנאו ולא הוה גזלן ,ונראה כפי' הקונטרס דאע"ג
דמותר לסמוך אין מביאין ממנו בכורים דבעינן אשר תביא מארצך ,ולקמן דאמר אילן
הסמוך מביא וקורא שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ לא קאמר שעל מנת כן הנחיל
שיהא מותר לסמוך ,דבלאו הכי שרי ,אלא על מנת כן הנחיל שיהא חשוב כמו מארצך ויכול
לומר אשר נתת לי".
 .5ורמב"ן כו :ד"ה אילן הסמוך ,וז"ל" ,אילן הסמוך למצר בתוך ט"ז אמה גזלן הוא ואין
מביאין ממנו בכורים ,פרש"י ז"ל אין צריך להביא ממנו בכורים דכתיב מארצך ,ובמס'
בכורים פ"ק תנן הסקריקון והגזלן אין מביאים מאותו הטעם משום שנאמר ראשית בכורי
אדמתך ואיתא לקמן בפרק המוכר את הספינה .ועדיין תיבעי לך למה לא יחייבוהו להביא
מדבריהם כמו שחייבוהו לקונה שני אילנות שלא קנה קרקע ,לפיכך הוצרך ר"ח ז"ל לפרש
משום שנאמר שונא גזל בעולה".
 .6גמרא בבא בתרא קלו ,:וז"ל" ,איתמר המוכר שדהו לפירות רבי יוחנן אמר מביא וקורא
וריש לקיש אמר מביא ואינו קורא ,רבי יוחנן אמר מביא וקורא ,קסבר קנין פירות כקנין
הגוף דמי וריש לקיש אמר מביא ואינו קורא ,קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי".
ורשב"ם שם ד"ה מביא ואינו קורא ,וז"ל" ,שאינו יכול לקרות האדמה אשר נתתה לי,
ומיהו בהבאה חייב דכתיב אשר תביא מארצך ,שהרי שיעבד לו יניקת הקרקע לפירותיו".
ורמב"ן שם ,וז"ל" ,וריש לקיש אמר מביא ואינו קורא .כתב הרב ר' שמואל ז"ל דלהכי
מביא משום דכתיב אשר תביא מארצך דארצך קרינא ביה כיון ששעבד יניקת הקרקע
לפירותיו ,ומיהו אינו קורא שאינו יכול לומר מן האדמה אשר נתת לי .ותמיהא לן ,א"כ
למה נסתפקו בגמ' )פ"א ב'( מאי טעמיה דר' מאיר באילן אחד ודרבנן בב' אילנות ,שהרי
הקרקע משועבד לו כל זמן שאילנו קיים! אלא מספקא ליה אי קרינא ביה מארצך אע"ג
דלאו כקנין הגוף דמי ,וכל היכא דמספקא ליה מביא ואינו קורא כדאיתא בפרק הספינה".

ותוס' שם ד"ה מביא ואינו קורא ,וז"ל" ,פי' בקונטרס מביא משום דאדמתך קרינא ביה
ואינו קורא דלא קרינא ביה מן האדמה אשר נתתה לי ,ותימה דאי קרינא ביה אדמתך
קרינא ביה נמי מן האדמה אשר נתתה לי ,ונראה שתקנו מדרבנן להביא משום קנין פירות
אבל קריאה לא מדאמרינן בהמוכר את הספינה )לעיל דף פב (.משום דמיחזי כשיקרא או
משום דאתי לאפקועי מתרומה ומעשר".
 .7רמב"ם הלכות ביכורים פרק ב' הלכה י"ג ,וז"ל" ,הקונה אילן בתוך שדה חבירו אינו
מביא לפי שאין לו קרקע ,שלשה יש לו קרקע ואע"פ שאין לו אלא אילנות בלבד הרי הוא
כמי שקנה קרקע ,קנה אילן אחד וקרקעו ה"ז מביא".
והשגת הראב"ד שם וז"ל" ,הקונה אילן בתוך שדה חבירו וכו' .אמר אברהם ,לא כי אלא
מפני שבסתם קנה עמהם קרקע ,ואם פירש בלא קרקע אינו מביא ,ואינו דומה לשנים סתם
לפי שהשנים ספק אם קנה קרקע אם לא קנה ,ואם דימה אותו למבריך ברשות לשעה טעה
שהרי אף השנים יש לו להעמידם שם כל ימי היותם ואם לא מפני הספק לא היה מביא,
ולמבריך ברשות אינו דומה כלל שהמבריך עיקרו ברשות עצמו ויניקת ההברכה מעוטה היא
וכיון שהוא ברשות אינה אוסרת".
וכסף משנה שם ,וז"ל" ,והר"י קורקוס ז"ל כתב ,וז"ל ,נ"ל דכוונת רבינו דודאי בקונה סתם
מיירי ,שכן כתב בתחלת לשונו שלשה יש לו קרקע ,ומ"ש אע"פ שאין לו אלא אילנות הכי
פירושו ,ואע"פ שלא קנה בפירוש אלא אילנות ואין עיקר דעתו אלא על האילנות והקרקע
לא הזכירו ולא פירשו בשעת המקח וא"כ הרי הוא כמי שאין לו קרקע ואיך יאמר פרי
האדמה אשר נתת לי והוא לא קנה אותה שלא החשיב והזכיר אלא האילנות והרי הוא
בעיניו כמי שאין לו אלא אילנות ,אפ"ה כיון דסתמא יש לו הרי הוא כאילו קנה קרקע,
עכ"ל".
 .8רשב"ם בבא בתרא פא .ד"ה למעוטי אדמת עכו"ם ,וז"ל" ,ונראה בעיני דהכי גרסינן
"והכתיב אדמתך אדמתך" ,שני פעמים ,כתיב ראשית בכורי אדמתך בספר ואלה שמות
בואלה המשפטים ובכי תשא".
ותוס' שם ,וז"ל" ,רשב"ם גרס והא תרי אדמתך כתיבי ,ולפי שקשה לו אידך אדמתך למה
לי מגיה הספרים "והא כתיבי תרי אדמתך ,חד למעוטי אדמת עכו"ם וחד למעוטי אדמת
גר" .ובחנם דחק עצמו דחד אדמתך דרשינן בפ"ק דבכורים ,הנוטע בתוך שלו והבריך לתוך
של חבירו או לתוך של רבים הרי זה אינו מביא משום דכתיב אדמתך עד שיהו כל הגידולים
מאדמתך ,ודוקא לוקח פירות מביא וקורא לר"מ ולא מבריך בשל חבירו דכיון דקנה
מחבירו חשיב אדמתך".
 .9רמב"ם הלכות ביכורים פרק ד' הלכה י"ג ,וז"ל..." ,ושאר המביאין חוץ מאלו מביאין
וקורין".

 .10רבינו חיים הלוי )הוצאת ר' משה מייזלמן( בבא בתרא כז ,:וז"ל,

 .3אבי עזרי הלכות ביכורים פרק ד' הלכה ד' ,וז"ל,

