ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ערכי

דפי עזר ללימוד ד היומי

32.9.3
32a ( )משנה ו33a ()בשובי שבות עמי
 ל, ויקרא כה:ֹבֵ ל$ ַ

ל ֹו חֹמָ ה ל ְַ! ִמיתת ַל ֹ"נֶה אֹ ת ֹו לְ ֹדר ָֹתיו א יֵצֵ א
 וְ ִא א ִיָאֵ ל עַ ד ְמאת ל ֹו ָנָה ְת ִמימָ ה וְ ָק הַ ַ יִת אֲ ֶר ָ ִעיר אֲ ֶר.1
 לא, ויקרא כה:ֹבֵ ל יֵצֵ א$ ַ ֹו *ב0 ָה ִ) ְהיֶה0ב ְ א
ֵ ָ יֵח.ר/
ֶ ָדֵ ה ה-ְ  לָהֶ חֹ מָ ה סָ בִ יב עַ ל+ *בָ )ֵ י הַ חֲ צֵ ִרי אֲ ֶר אֵ י.2
 ד, דברי ג:+ָ ָ ַ רֹב מַ ְמ ֶלכֶת עוֹג5
ְ ָל חֶ בֶ ל2 י עִ יר4ִ ִ )ָ ָל עָ ָריו ָ עֵ ת הַ ִהוא א הָ י ְָתה ִק ְריָה אֲ ֶר א ל ַָק ְחנ* מֵ ִא2 ֹד אֶ ת2 ְִ ל3 ַ ו.3
 יז, נחמיה ח: ְמחָ ה ְ ד ֹולָה ְמאֹ ד-ִ  ֹו הַ ה*א וַ ְ) ִהי$ ַ ָראֵ ל עַ ד ה-ִ
ְ  ְ נֵי י+ֵ2 +* נ+ ִ ַ* ִמימֵ י יֵ*ע- ִָ י א ע2 וֹת28 ַ ְֵב* ב$ ַוֹת ו2בִ י ס4ְ ַ ה+בִ י ִמ4ָ ַ* כָל הַ ָ"הָ ל ה- ֲַע$ ַ ו.4
 ה, דברי ל:;ֹתי
ֶ יטבְ ; וְ ִה ְרְ ; מֵ אֲ ב
ִ ֵ אֲ ֶר י ְָר* אֲ בֹתֶ י; וִ ִיר ְ ָ)> וְ ה.ר/
ֶ ָ וֶ הֱ בִ יאֲ ; ה' אֱ הֶ י; אֶ ל ה.5
 סד, עזרא ב: י4ִ ִ ְ מֵ אוֹת
ַ ִיA ְל5 רַ ע ִרוֹא5
ְ ְ אֶ חָ ד2 ָל הַ ָ"הָ ל2 .6
 י, ויקרא כה:*ַ ְח) ֹו ָ)בAְ ָת ֹו וְ ִאי אֶ ל ִמDֹבֶ יהָ יוֹבֵ ל ִהוא ִ) ְהיֶה ָל ֶכ וְ ַבְ ֶ) ִאי אֶ ל אֲ ח
ְ  לְ כָל י.ר/
ֶ ָ רוֹרCְ את
ֶ *ק ָר
ְ י ָנָה4ִ  ְ ֶ) אֵ ת ְנַת הַ חֲ ִמCַ  וְ ִק.7
 יד, ירמיהו לד: זְ ָנ/ * אֶ תI וְ א ָ ְמע* אֲ בוֹתֵ י ֶכ אֵ לַי וְ א ִהH ָF ְַח) ֹו חָ פְ ִי מֵ ִע0ִ ְ ָנִי ו
ֵ ;ָ כֵר לְ ; וַ עֲ בָ ְדFחיו הָ ִעבְ ִרי אֲ ֶר ִי/
ִ ְ ח* ִאי אֶ ת0ַ )ְ  ֶבַ ע ָנִ י. ֵ" ִמ.8
 יב, דברי טו:H ָF* חָ פְ ִי מֵ ִע3 ְֶ ח0ַ )ְ יעת
ִ ִב4ְ ַנָה ה4ָ ַָה וַ עֲ בָ ְד; ֵ  ָנִ י *ב$חי; הָ ִעבְ ִרי א ֹו הָ ִעבְ ִר/
ִ ; ְָ כֵר לFִ י ִי2 .9
 י, ירמיהו לד:*ֵח0ְ
ַ  ְִ ְמע* וַ י$ ַ ֹו וְ ִאי אֶ ת ִפְ חָ ת ֹו חָ פְ ִי לְ בִ לְ ִ)י עֲ בָ ד ָ עוֹד וC ְַח ִאי אֶ ת עַ ב0ַ ְ ִרי וְ כָל הָ עָ אֲ ֶר ָ א* בַ ְ ִרית לLָ ַ ְִ ְמע* כָל ה$ ַ ו.10
 יג, יחזקאל ז:*ָקD ַָת ֹו א י ְִתח$ ַָל הֲ מ ֹונָ> א יָ*ב וְ ִאי ַ עֲ וֹנ ֹו ח2  אֶ ל+ִֹ י חָ זו2 ָת
ָ $ ִַי ח$ ַָר א יָ*ב וְ עוֹד ַ ח2 ְמFִ ַ ֹוכֵר אֶ ל הF ִַ י ה2 .11
 יז, מל"ב כג:זְ ַ ח ֵ ית אֵ לFִ ַית עַ ל ה
ָ -ִ ֶָה אֲ ֶר ע0 ֵבָ ִרי הָ אCְ ַ ְִק ָרא אֶ ת ה$ ַיה*דה ו
ָ הי אֲ ֶר ָ א ִמ
ִ ְֱי הָ ִעיר הַ ֶ"בֶ ר ִאי הָ א
ֵ נ5 ֹאמר* אֵ לָיו
ְ $ ַָז אֲ ֶר אֲ נִי רֹאֶ ה ו0 ַ ה+*$!ִ ַֹאמֶ ר מָ ה ה$ ַ ו.12
 יא, פ הושע ו:יFִ ַ ְ *בִ י ְב*ת עHְָה*דה ָת ָק ִציר ל
ָ  ַ י.13

I

II

משנה ו:Definition of עיר חומה
a
if: the city has no formal walls but the outer row of houses is built to be the wall – not עיר חומה
b if: its wall was not in place at the time of  יב"נ- not עיר חומה
c
minimal houses: at least 3 lots with 2 houses each (examples given in צפורי, יודפת, גוש חלב, גמלא, גדוד, חדיד,  אונוand )ירושלי
d ברייתא: interpreting vv. 1-2 –  חומהexcludes wall formed by houses;  סביבexcludes (e.g.) טבריה, where part of wall is sea;
i
ראב"י: (using the כתיב/ קריof  – )לוא חומהeven if the wall no longer stands, as long as it had one at the time – עיר חומה
e
ברייתא:  גמלאin the גליל,  גדידon the East Bank,  אונו וירושליin יהודה
i
meaning ()אביי: those are the borders of ערי חומה
1
רבא: distinct from other גמלא,  גדידand אונו וירושלי
(a) note:  ירושליdoes not have rule of  – חליטת ביתso why is it listed?
(b) answer1 (+)ר' יוחנ: it is an example of  – מוקפת חומה מימות יב"נbut it doesn’t have the rule itself
(c) answer2()ר' אשי: there may be another city named ירושלי, just as there are 2 cities named קדש
ברייתא:  ר' ישמעאלcomments on our list and notes that when + שבי ציוreturned, they re-sanctified these cities
a
implication: he holds  קדושה ראשונהwas temporary and was nullified with conquest of א"י
b challenge: he is quoted as ruling that all cities maintained their sanctity (per v. 3)
i
answer1: 2 versions of his opinion
ii answer2: the 2nd opinion is that of  ר' אלעזר ב"ר יוסי- per his ruling about the wall (לא חומה/)אשר לו
c
inquiry: rationale for position that  קדושה ראשונהwas temporary
i
source: v. 4 – they surely celebrated  סוכותin ’דודs time (and more) – must mean that this period was akin to ’יב"נs
1
just as: when  יב"נentered, they began counting  ויובלות+ שמיטיand putting all these  מצוותinto practice
2
so too: in time of +שיבת ציו, they regenerated all of these  – הלכותincluding  קדושת ערי חומהand .קדושת האר
(a) and: verse 5 compares their inheritance with the original one
(i) counter ()קדשה לע"ל: v. 4 means that they prayed for removal of  יצרא דע"זand were protected like סוכה
3
challenge:  יובלstopped in ימי אשור, when + גד וראובwere exiled – how could + שבי ציוhave practiced ?יובל
(a) source: v. 6 indicates the small size of +( שיבת ציו1st wave); v. 7 – all inhabitants must be on tribal lands
(b) answer1 (רנב"י: they counted  יובלותbut didn’t practice the laws (counted to keep +)חשבו
(i) challenge: that is only valid for +רבנ, who have a 50-year cycle; for ר"י, who has 49-year cycle, no need;
(ii) response: indeed, this  ברייתאdoes not accord with ר' יהודה
(iii) challenge: they did keep יובל, per vv. 8-10
(iv) answer:  ירמיהוretrieved all the tribes and  יאשיהוruled over them, per vv. 11-12
1. רנב"י: interprets v. 13 as teaching that  ירמיהוbrought the tribes back
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