ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מגילה

דפי עזר ללימוד דף היומי

Introduction to  בני העיר:פרק רביעי
This final chapter (according to the order of the  )בבליis evenly divided into two subjects: the first 3  משניותdeal with
קדושת בית הכנסת. The final 3  משניותsimply list the  קריאותfor various occasions.
10.4.1
25b (' )משנה א 27a ()שמע מינה
ַ נֹ ֵתן ָלכֶם לַאֲ חֻ זָּה וְ נ
 לד, ויקרא יד:ָת ִתּי ֶנגַע צָ ַרעַ ת בְּ בֵ ית אֶ ֶרץ אֲ חֻ זּ ְַתכֶם
 יב, דברים לג:שׁכֵן
ָ עָ לָיו חֹ פֵ ף עָ לָיו כָּל הַ יּוֹם וּבֵ ין כְּ תֵ פָ יו

כִּ י ָתבֹ אוּ אֶ ל אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן אֲ ֶשׁר אֲ נִ י
אָמר י ְִדיד ה' י ְִשׁכֹּן לָבֶ ַטח
ַ לְ בִ נְ י ִָמן
 יד, ירמיהו לב:ְת ָתּם בִּ כְ לִ י חָ ֶרשׂ לְ מַ עַ ן יַעַ ְמדוּ י ִָמים ַרבִּ ים
ַ  לָקוֹחַ אֶ ת הַ ְסּפָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ִמּ ְקנָה הַ זֶּה וְ אֵ ת הֶ ָחתוּם וְ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ גָּלוּי הַ זֶּה וּנ...
ָ וַ יּ ְִשׂ ַרף אֶ ת בֵּ ית ה' וְ אֶ ת בֵּ ית הַ מֶּ ֶל וְ אֵ ת כָּל בָּ ֵתי י
 ט, מלכים ב כה:ְרוּשׁ ִ ַלם וְ אֶ ת כָּל בֵּ ית גָּדוֹל ָשׂ ַרף בָּ אֵ שׁ
 כא, ישעיהו מב:ה' ָחפֵ ץ לְ ַמעַ ן ִצ ְדק ֹו ַיג ְִדּיל תּו ָֹרה וְ י ְַא ִדּיר
 ד, מלכים ב ח:ישׁע
ָ ִוְ הַ מֶּ ֶל ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל גֵּחֲ זִ י נַעַ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים לֵאמֹ ר ַס ְפּ ָרה נָּא לִ י אֵ ת כָּל הַ ְגּדֹלוֹת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה אֱ ל
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משנה א: trading “up” in קדושה
a.
Principle: when selling an item of קדושה, the money may only be used to purchase an item of greater
קדושה
1.
Caveat: only if not sold by the town council in the presence of the townsfolk
a.
Otherwise: the money has no  קדושהand may be used for anything
b.
Order: of sanctity
1.
Public plaza: only according to ר' מנחם, because we gather there for תפילת תענית צבור
2.
בית הכנסת: may be sold only if it belongs to a specified and limited congregation
a.
Dispute: re: selling a  ביהכ"נin ( ירושליםv2: was  ירושליםdivided among tribes)
i.
If: not divided, houses are not  מיטמא בנגעיםand may not be rented
b.
תשמישי מצוה: (e.g.  )לולבmay be discarded
c.
תשמישי קדושה: (e.g.  תפיליןbag) must be buried
i.
Burial: should be in ceramic pot as per v3
ii.
Dispute: re: valued sanctity of  ביהכ"נvs.  – בית גדול( בית המדרשv4) – vv. 5-6
3.
ארון: ark
4.
מטפחות: torah covers
5.
חומשים: written on parchment
6.
ספר תורה: highest level
c.
Note: forbidden to “trade down”
d.
Applies: to leftover funds as well
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