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Introduction to פרק רביעי: בני העיר 
This final chapter (according to the order of the בבלי) is evenly divided into two subjects: the first 3 משניות deal with 

  .for various occasions קריאות simply list the משניות The final 3 .קדושת בית הכנסת
 

10.4.1 

25b ('משנה א)  27a (שמע מינה) 

 

  לד ,יד ויקרא :ֲאֻחַּזְתֶכם ֶאֶרץ ְּבֵבית ָצַרַעת ֶנַגע ְוָנַתִּתי ַלֲאֻחָּזה ָלֶכם ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶׁשר ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִּכי )1

  יב ,לג דברים: ָׁשֵכן ְּכֵתָפיו ּוֵבין ַהּיֹום ָּכל ָעָליו ֹחֵפף ָעָליו ָלֶבַטח ִיְׁשֹּכן ה' ְיִדיד ָאַמר ְלִבְנָיִמן )2

  יד ,לב ירמיהו: ַרִּבים ָיִמים ַיַעְמדּו ְלַמַען ָחֶרׂש ִּבְכִלי ּוְנַתָּתם ַהֶּזה ַהָּגלּוי ֵסֶפר ְוֵאת ֶהָחתּום ְוֵאת ַהֶּזה ַהִּמְקָנה ֵסֶפר ֵאת ָהֵאֶּלה ַהְּסָפִרים ֶאת ָלקֹוחַ  ... )3

ם ָּבֵתי ָּכל ְוֵאת ַהֶּמֶל� ֵּבית ְוֶאת ה' ֵּבית ֶאת ַוִּיְׂשַרף )4   ט ,כה ב מלכים :ָּבֵאׁש ָׂשַרף ָּגדֹול ֵּבית ָּכל ְוֶאת ְירּוָׁשַלִ

  כא ,מב ישעיהו :ְוַיְאִּדיר ּתֹוָרה ַיְגִּדיל ִצְדקוֹ  ְלַמַען ָחֵפץ ה' )5

  ד ,ח ב מלכים :ֱאִליָׁשע ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהְּגֹדלֹות ָּכל ֵאת ִלי ָּנא ַסְּפָרה ֵלאֹמר ָהֱא�ִהים ִאיׁש ַנַער ֵּגֲחִזי ֶאל ְמַדֵּבר ְוַהֶּמֶל� )6

 

I.  אמשנה : 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 קדושה and 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 

 may be sold only if it belongs to a specified and limited congregation :בית הכנסת .2

a. Dispute: re: selling a ביהכ"נ in ירושלים (v2: was ירושלים divided among tribes) 

i. If: not divided, houses are not מיטמא בנגעים and may not be rented 

b. תשמישי מצוה: (e.g. לולב) may be discarded 

c. תשמישי קדושה: (e.g. תפילין bag) must be buried 

i. Burial: should be in ceramic pot as per v3 

ii. Dispute: re: valued sanctity of ביהכ"נ vs. בית המדרש (בית גדול – v4) – vv. 5-6 

 ark :ארון .3

 torah covers :מטפחות .4

 written on parchment :חומשים .5

 highest level :ספר תורה .6

c. Note: forbidden to “trade down”  

d. Applies: to leftover funds as well 


