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לב.
◊¿

מתקיף לה רב פפא, 

ואיתימא רב שמי בר 
ודילמא כי איצטריכא ליה להלל לתקוני ־ שלא בפניו, אבל בפניו ־ בין מדעתו בין בעל כרחו הויא נתינה.

איכא דאמרי, אמר רבא:▀◊לב.
מתקנתו של הלל, הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו, ־ בין מדעתו בין בעל כרחו הויא 

נתינהֹ וכי איצטריך ליה להלל לתקוני ־ שלא בפניו, אבל בפניו ־ בין מדעתו בין בעל כרחו הויא נתינה.

¿◊לב.
מתקיף לה רב פפא, 

ואיתימא רב שמי בר 
ודילמא בין בפניו בין שלא בפניו ־ מדעתו אין, בעל כרחו לא והלל מאי דאיצטריך ליה תקין.

לב.
מ

ֹ [ת"ק]♦▀ כל שהוא לפנים מן החומה הרי הוא כבתי ערי חומה, חוץ מן השדות

אף השדות.רבי מאיר:♦▀לב.

בית הבנוי בחומה ־ ר' יהודה אומר: אינו כבתי ערי חומה[רבי יהודה]♦▀לב.

כותל החיצון היא חומתו.ר"ש:♦▀לב.

לב.
ג

ת"ר:[רבי יהודה]♦▀◊
בית ־ אין לי אלא ביתֹ מנין לרבות בתי בדים ובתי מרחצאות, ומגדלות, ושובכין, ובורות ושיחין 

 ֹ ומערות? ת"ל: (ויקרא כ"ה) אשר בעיר, יכול שאני מרבה אף השדות? ת"ל: בית, דברי רבי יהודה

ר"מ:♦▀◊לב.
בית ־ אין לי אלא ביתֹ מנין לרבות בתי בדים ובתי מרחצאות, ומגדלות ושובכין, ובורות שיחין ומערות, 

ואפילו שדות? ת"ל: אשר בעיר.

ואלא הא כתיב ביתִ ¿לב.

חולסית ומצולה איכא בינייהורב חסדא אמר רב קטינא:!◊לב.

חולסית ומצולה ־ ר"מ אומר: כבתיםוהתניא:[ר"מ]♦▀■לב.

אומר: כשדות.רבי יהודה:♦▀■לב.

בית הבנוי בחומה ־ ר' יהודה אומר: אינו כבתי ערי חומה וכו'.[רבי יהודה]▀>לב.

רבי יוחנן:▀לב.
ושניהם מקרא אחד דרשו: (יהושע ב') ותורידם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא 

יושבת ־

כפשטיה דקרארבי שמעון סבר:♦▀▀◊לב.

בחומה היא יושבת, ולא בעיר חומה.ורבי יהודה סבר:♦▀▀◊לב.

לב.
מ

עיר שגגותיה חומתה, ושאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ־ אינה כבתי ערי חומה.▀

▀לב.
ואלו הן בתי ערי חומה: שלש חצרות של שני בתים מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, כגון קצרה הישנה 

של ציפורי, וחקרה של גוש חלב, ויודפת הישנה, וגמלא, וגדוד, וחדיד, ואונו, וירושלים, וכן כיוצא בהן.

לב.
ג

ֹ ת"ר:▀◊ חומה ־ ולא שור איגר, סביב ־ פרט לטבריה שימה חומתה

(ויקרא כ"ה) אשר לוא חומה ־ אע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן.רבי אלעזר בר יוסי:▀◊לב.

ואלו הן בתי ערי חומה כו'.▀>לב.

גמלא בגליל, וגדוד בעבר הירדן, וחדיד ואונו וירושלים ביהודה.תנא:▀◊לב.

מאי קאמר?^לב.

לב:
הכי קאמר: עד גמלא בגליל, עד גדוד בעבר הירדן, וחדיד ואונו וירושלים ביהודה.אביי:!◊

רבא:!◊לב:
גמלא ־ בגליל, לאפוקי גמלא דשאר ארצות, גדוד ־ בעבר הירדן, לאפוקי גדוד דשאר ארצות, אינך דלא 

איכא דכותייהו לא איצטריך ליה.

וירושלים מי מיחלט בה בית?¿לב:

עשרה דברים נאמרו בירושלים, אין הבית חלוט בהִ והתניא:▀¿לב:

רבי יוחנן:!◊לב:
כירושלים ־ דמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, ולא כירושלים ־ דאילו ירושלים אין הבית חלוט בה, 

ואילו הכא הבית חלוט בהן.

▀!לב:
רב אשי: לאו אמר רבי 

ישמעאל ברבי יוסי:
תרי קדש הוו?
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ה"נ תרי ירושלים הוו.[רב אשי]!◊לב:

▀◊לב:
תניא, ר' ישמעאל בר' 

יוסי:

למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום, אבל ראשונות בטלו משבטלה קדושת 

הארץ.

▀◊לב:
קסבר:[ר' ישמעאל בר' 

יוסי]
קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא.

▀¿◊לב:
ורמינהי, א"ר ישמעאל 

בר' יוסי:

וכי אלו בלבד היו? והלא כבר נאמר: (דברים ג') ששים עיר כל חבל ארגוב כל אלה ערים בצורוִת אלא 

למה מנו חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום

קידשום? הא אמרינן לקמן דלא צריך לקדושינהוִ ¿¿לב:

!¿◊לב:
אלא מנאוםֹ ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה מימות יהושע בן 

נון ־ כל מצות הללו נוהגות בה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבאִ 

איבעית אימא: תרי תנאי ואליבא דר' ישמעאל.!◊לב:

ֹ !◊לב: ואיבעית אימא: חד מינייהו ר' אלעזר בר יוסי אמרה

אשר לוא חומה ־ אע"פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן.דתניא, ר"א בר יוסי:▀!לב:

מאי טעמא דמ"ד: קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא?^◊לב:

▀!◊לב:
דכתיב: (נחמיה ח') ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון 

כן בני ישראל וגו' ותהי שמחה גדולה מאד

אפשר בא דוד ולא עשו סוכות בא שלמה ולא עשה סוכות עד שבא עזרא?¿!לב:

!!◊לב:
אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע, מה ביאתם בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו 

 ֹ ערי חומה, אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה

!▀
ואומר: (דברים ל') והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, מקיש ירושתך לירושת 

אבותיך, מה ירושת אבותיך בחידוש כל דברים הללו, אף ירושתך בחידוש כל דברים הללו.

ואידך?¿◊לב:

!◊לב:

דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה, ואגין זכותא עלייהו כי סוכה. והיינו דקא קפיד קרא עילויה 

דיהושע, דבכל דוכתא כתיב יהושע והכא כתיב (נחמיה ח') ישוע, בשלמא משה לא בעא רחמי, דלא הוה 

זכותא דארץ ישראל, אלא יהושע דהוה ליה זכותא דארץ ישראל, אמאי לא ליבעי רחמי.

והא כתיב: אשר ירשו אבותיך וירשתהִ ¿◊לב:

הכי קאמר: כיון דירשו אבותיך ירשת אתה.!◊לב:

¿◊לב:
ומי מנו שמיטין ויובלות? השתא משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו יובלות, עזרא 

דכתיב ביה: (עזרא ב') כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים ושש מאות וששים הוה מני?

דתניא:▀¿לב:

משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בטלו יובלות, שנאמר: (ויקרא כ"ה) וקראתם דרור 

ֹ . יכול היו עליה והן מעורבין, שבט  בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מקצתן

בנימין ביהודה ושבט יהודה בבנימין, יהא יובל נוהג? תלמוד לומר: לכל יושביה, בזמן שיושביה כתיקונן 

 ִ ולא בזמן שהן מעורבין

מנו יובלות לקדש שמיטין.רב נחמן בר יצחק:!◊לב:
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