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קידושי ד סא.
נקעי או סלעי כדלהל הנמצאי בשדה גדולה ,כיצד ה נפדי?

בנקעי הראוי לזריעה
בנקעי מלאי מי או סלעי

גבוהי או עמוקי י' טפחי
1
נפדי לפי "זרע חומר" וכו'
2
נפדי בשויי

גבוהי או עמוקי פחות מי'
נפדי לפי "זרע חומר" וכו'
3
נפדי ע השדה

הא בעינ בתנאי משפטי התנאי דלהל? ]תד"ה כל[.

לר' מאיר
לר' חנינא לרש"י
ב גמליאל לתוס'

תנאי כפול
בעינ
לא בעינ
לא בעינ

ה קוד ללאו
בעינ
בעינ
לא בעינ

תנאי קוד למעשה
בעינ
בעינ
לא בעינ

מה לומדי מהפסוקי דלהל בפרשת תנאי בני גד ובני ראוב?

לר' מאיר
לר' חנינא ב"ג

הא דכפל משה התנאי
שנדע שעכ"פ ינחלו באר כנע
שנדע שעכ"פ ינחלו באר כנע

4

באר כנע
לתנאי כפול
6
שיקבלו חלק באר כנע
5

 1דהיינו שה נידוני כל אחד כשדה בפני עצמו ,וחלי בה כל דיני שדה אחוזה .וביאור קושית
הגמ' "וליקדשו באנפי נפשייהו" ,היא ,דמה הנפ"מ א ה קדושי בפני עצמ ,דהא בי כה יפדו
באותו סוג פדיו ,ואינו מרויח כלו.
 2פי' ,כיו שה מובדלי מהשדה ה קדושי בפני עצמ ,אמנ להיות שאינ בפרשת "זרע
חומר שעורי" וכו' ,דאינ בני זריעה  לכ ה נפדי בשויי.
 3כיו שנמוכי ה ,ה נקראי "נגאני )=נקעי( דארעא" ,או "שידרי )=סלעי( דארעא" ,ולכ
ה בטלי לשדה  ונפדי עמה באופ שהיא נפדית ,דהינו לפי "זרע חומר שעורי" וכו'.
 4במשנה דבר זה נזכר כתשובה של ר' חנינא ב גמליאל לר' מאיר שרצה ללמוד מהאי פרשתא די
תנאי כפול ,ובגמ' איתא "שפיר קאמר לי רחב"ג לר"מ )דהפסוק לא מיותר דהא צרי להודיענו
שא א לא יקיימו את התנאי ינחלו באר כנע(.
 5דעל הקושיא הנ"ל עונה הגמ' דאה"נ אלא שר"מ לומד זאת מהמש הפרשה ,דכתיב "באר
כנע" ותיבות אלו מיותרות דסגי למכתב "וא לא יעברו ונאחזו בתוככ" ,אלא ודאי בא ללמד
לתנאי כפול.
 6פי' ,דאלמלא כתב "באר כנע" ,והיה כתוב רק "וא לא יעברו ונאחזו בתוככ"  הייתי אומר
שיתחלקו שוה ע כל השבטי באר גלעד ובאר כנע לא יקבלו כלו ,קמ"ל "באר כנע"
שיקבלו ש.

