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23.11.23; 112b (תרומות ירקבו)   113b (סיום המסכת) 

  כד, יד דברים :ֱא�ֶהי� ה' ְיָבֶרְכ� ִּכי ָׁשם ְׁשמוֹ  ָלׂשּום ֱא�ֶהי� ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִמְּמ� ִיְרַחק ִּכי ְׂשֵאתוֹ  תּוַכל �א ִּכי ַהֶּדֶר� ִמְּמ� ִיְרֶּבה ְוִכי .1

  לד, מג בראשית :ִעּמוֹ  ַוִּיְׁשְּכרּו ַוִּיְׁשּתּו ָידֹות ָחֵמׁש ֻּכָּלם ִמַּמְׂשֹאת ִּבְנָיִמן ַמְׂשַאת ַוֵּתֶרב ֲאֵלֶהם ָּפָניו ֵמֵאת ַמְׂשֹאת ַוִּיָּׂשא .2

  יז, יג דברים: עֹוד ִתָּבֶנה �א עֹוָלם ֵּתל ְוָהְיָתה ֱא�ֶהי� ה'לַ  ָּכִליל ְׁשָלָלּה ָּכל ְוֶאת ָהִעיר ֶאת ָבֵאׁש ְוָׂשַרְפּתָ  ְרֹחָבּה ּתֹו� ֶאל ִּתְקֹּבץ ְׁשָלָלּה ָּכל ְוֶאת .3

  ד, יב דברים :ֱא�ֵהיֶכם ה'לַ  ֵּכן ַתֲעׂשּון �א .4

  יז, ו יהושע :ָׁשָלְחנּו ֲאֶׁשר ַהַּמְלָאִכים ֶאת ֶהְחְּבַאָתה ִּכי ַּבַּבִית ִאָּתּה ֲאֶׁשר ְוָכל ִהיא ִּתְחֶיה ַהּזֹוָנה ָרָחב ַרק ה'לַ  ָּבּה ֲאֶׁשר ְוָכל ִהיא ֵחֶרם ָהִעיר ְוָהְיָתה .5

  כו, ו יהושע :ְּדָלֶתיהָ  ַיִּציב ּוִבְצִעירוֹ  ְיַיְּסֶדָּנה ִּבְבֹכרוֹ  ְיִריחוֹ  ֶאת ַהֹּזאת ָהִעיר ֶאת ּוָבָנה ָיקּום ֲאֶׁשר ה' ִלְפֵני ָהִאיׁש ָארּור ֵלאֹמר ַהִהיא ָּבֵעת ְיהֹוֻׁשעַ  ַוַּיְׁשַּבע .6

  לד, טז א"מל: נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ְּבַיד ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ה' ִּכְדַבר ְּדָלֶתיהָ  ִהִּציב ְצִעירוֹ  ּוִבְׂשגּוב ִיְּסָדּה ְּבֹכרוֹ  ַּבֲאִביָרם ְיִריֹחה ֶאת ָהֱאִלי ֵּבית ִחיֵאל ָּבָנה ְּבָיָמיו .7

  טז, יא דברים :ָלֶהם ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ַוֲעַבְדֶּתם ְוַסְרֶּתם ְלַבְבֶכם ִיְפֶּתה ֶּפן ָלֶכם ִהָּׁשְמרּו .8

  א, יז א"מל: ְדָבִרי ְלִפי ִאם ִּכי ּוָמָטר ַטל ָהֵאֶּלה ַהָּׁשִנים ִיְהֶיה ִאם ְלָפָניו ָעַמְדִּתי ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ַחי ַאְחָאב ֶאל ִגְלָעד ִמֹּתָׁשֵבי ַהִּתְׁשִּבי ֵאִלָּיהּו ַוֹּיאֶמר .9

  ג, יז א"מל :ַהַּיְרֵּדן ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ְּכִרית ְּבַנַחל ְוִנְסַּתְרּתָ  ֵקְדָמה ְּל� ּוָפִניתָ  ִמֶּזה ֵל� .10

  ו, יז א"מל :ִיְׁשֶּתה ַהַּנַחל ּוִמן ָּבָעֶרב ּוָבָׂשר ְוֶלֶחם ַּבֹּבֶקר ּוָבָׂשר ֶלֶחם לוֹ  ְמִביִאים ְוָהֹעְרִבים .11

  ז, יז א"מל: ָּבָאֶרץ ֶגֶׁשם ָהָיה �א ִּכי ַהָּנַחל ַוִּייַבׁש ָיִמים ִמֵּקץ ַוְיִהי .12

  ט, יז א"מל :ְלַכְלְּכֶל� ַאְלָמָנה ִאָּׁשה ָׁשם ִצִּויִתי ִהֵּנה ָׁשם ְוָיַׁשְבּתָ  ְלִצידֹון ֲאֶׁשר ָצְרַפָתה ֵל� קּום .13

  יז, יז א"מל :ְנָׁשָמה ּבוֹ  נֹוְתָרה �א ֲאֶׁשר ַעד ְמֹאד ָחָזק ָחְליוֹ  ַוְיִהי ַהָּבִית ַּבֲעַלת ָהִאָּׁשה ֶּבן ָחָלה ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי .14

  א, יח א"מל :ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ָמָטר ְוֶאְּתָנה ַאְחָאב ֶאל ֵהָרֵאה ֵל� ֵלאֹמר ַהְּׁשִליִׁשית ַּבָּׁשָנה ֵאִלָּיהּו ֶאל ָהָיה ה' ּוְדַבר ַרִּבים ָיִמים ַוְיִהי .15

  יח, יג דברים :ַלֲאֹבֶתי� ִנְׁשַּבע ַּכֲאֶׁשר ְוִהְרֶּב� ְוִרַחְמ� ַרֲחִמים ְל� ְוָנַתן ַאּפוֹ  ֵמֲחרֹון ה' ָיׁשּוב ְלַמַען ַהֵחֶרם ִמן ְמאּוָמה ְּבָיְד� ִיְדַּבק ְו�א .16

  ג, יח משלי :ֶחְרָּפה ָקלֹון ְוִעם ּבּוז ַגם ָּבא ָרָׁשע ְּבבֹוא .17

  י, יא משלי :ִרָּנה ְרָׁשִעים ּוַבֲאֹבד ִקְרָיה ַּתֲע�ץ ַצִּדיִקים ְּבטּוב .18

  א, נז ישעיהו :ַהַּצִּדיק ֶנֱאַסף ָהָרָעה ִמְּפֵני ִּכי ֵמִבין ְּבֵאין ֶנֱאָסִפים ֶחֶסד ְוַאְנֵׁשי ֵלב ַעל ָׂשם ִאיׁש ְוֵאין ָאָבד ַהַּצִדיק .19

  כט, ה בראשית :ה' ֵאְרָרּה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ִמן ָיֵדינּו ּוֵמִעְּצבֹון ִמַּמֲעֵׂשנּו ְיַנֲחֵמנּו ֶזה ֵלאֹמר ֹנחַ  ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּיְקָרא .20

I Conclusion of 'משנה ו: 

a Status of sancta in עיר הנדחת: 

i  תרומה is left to rot 

 it is his and is destroyed ,כהן if held by ;ישראל held by a תרומה only applies to :(version 1) ר"ח 1

(a) Rejection: ruling about מע"ש (held by תרומה ביד כהן::ישראל) which is buried (not destroyed) 

  in another city כהן let him give to a ,ישראל if held by ;תרומה ביד כהן applies to :(correct version) ר"ח 2

ii And: מעשר שני and scrolls are buried 

1 Related (מע"ש ב:א) :משנה regarding dough of  

(a) ר"מ: exempt from חלה;  

(b) חכמים: obligated 

(i) ר"ח: dispute only if מע"ש is in ם-י : 

 ממון גבוה is מע"ש :ר"מ .1

 belongs to owner מע"ש :חכמים .2

(ii) But: outside of ירושלים, all agree that it is exempt 

1. Challenge (רב יוסף): our ruling about מע"ש 

a. Cannot be: מע"ש that came into ם-י ; it couldn’t have left (and ם-י  cannot be עיר הנדחת)  

b. Possibility: it belongs to another city, was taken into ם-י  and taken out 

c. Case: it had become טמא,  

i. Block: in that case, redeem it is as per ר"א’s use of vv. 1-2 

d. Rather: it was food bought with כסף מעשר 

i. Challenge: it still may be redeemed as per מע"ש ג:י 

ii. Answer: as per ר' יהודה (ibid) who says it should be buried 

iii. Challenge: if so, it is true about any city, not just עיר הנדחת 

iv. Rather: case where מע"ש is still טהור; as per רבא: 

v. מחיצות: are מה"ת for eating, only מד"ס for “trapping” and they didn’t extend to a time 

when the walls were down (and that is our case)  

2 Regarding כתבי הקדש: our משנה is contra ר"א who exempts a city with even 1 מזוזה from עיר הנדחת as per vv. 3-4 

b ר"ש’s homily: הקב"ה reckons the destruction of עיר הנדחת as an עולה (v. 4)  

c Dispute ריה"ג/ר"ע about rebuilding: ריה"ג – may not even be used for orchards; ר"ע – may not be restored 

i Suggestion: they disagree if a כלל ופרט, where the כלל is an עשה and the פרט a לאו can be used (ר"ע – may be used) 

1 Rejection: all agree that it may not be used; ר"ע infers from עוד that the only prohibition is restoration 

 of its own trees, only the uprooted ones are destroyed; if they belong to another city – all destroyed :ברייתא 2

(a) Other city: is יריחו – extended אגדות about יריחו and חיאל-אחאב-אליהו  (vv. 5-15) 

d Concluding homily: destruction of עיר הנדחת erases 'חרון אף ה from world (related ברייתא – vv. 16-20) 

 תם ונשלם שבח לבורא עולם –הדרן עלך מסכת סנהדרין והדרך עלן 


