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13.9.2 

 85b ('משנה ד)  86b (ושוטרים הרבים בראשיכם)   
 

 

  כד:יח במדבר: ַנֲחָלה ִיְנֲחלּו �א ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹו� ָלֶהם ָאַמְרִּתי ֵּכן ַעל ְלַנֲחָלה ַלְלִוִּים ָנַתִּתי ְּתרּוָמה ה'לַ  ָיִרימּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַמְעַׂשר ֶאת ִּכי .1

  ט פסוק כב פרק ויקרא: ְמַקְּדָׁשם ה' ֲאִני ְיַחְּלֻלהּו ִּכי בוֹ  ּוֵמתּו ֵחְטא ָעָליו ִיְׂשאּו ְו�א ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ְוָׁשְמרּו .2

  יז פסוק יב פרק דברים: ָיֶד� ּוְתרּוַמת ְוִנְדֹבֶתי� ִּתֹּדר ֲאֶׁשר ְנָדֶרי� ְוָכל ְוֹצאֶנ� ְּבָקְר� ּוְבֹכֹרת ְוִיְצָהֶר� ְוִתיֹרְׁש� ְּדָגְנ� ַמְעַׂשר ִּבְׁשָעֶרי� ֶלֱאֹכל תּוַכל �א .3

  יב:כו דברים: ְוָׂשֵבעּו ִבְׁשָעֶרי� ְוָאְכלּו ְוָלַאְלָמָנה ַלָּיתֹום ַלֵּגר ַלֵּלִוי ְוָנַתָּתה ַהַּמֲעֵׂשר ְׁשַנת ַהְּׁשִליִׁשת ַּבָּׁשָנה ְּתבּוָאְת� ַמְעַׂשר ָּכל ֶאת ַלְעֵׂשר ְתַכֶּלה ִּכי .4

  לא פסוק יח פרק במדבר: מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ֲעֹבַדְתֶכם ֵחֶלף ָלֶכם הּוא ָׂשָכר ִּכי ּוֵביְתֶכם ַאֶּתם ָמקֹום ְּבָכל ֹאתוֹ  ַוֲאַכְלֶּתם .5

  כו פסוק יח פרק במדבר ... ְּבַנֲחַלְתֶכם ֵמִאָּתם ָלֶכם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ַהַּמֲעֵׂשר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵמֵאת ִתְקחּו ִּכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ְּתַדֵּבר ַהְלִוִּים ְוֶאל .6

  טו פסוק מד פרק יחזקאל ...ֵמָעַלי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִּבְתעֹות ִמְקָּדִׁשי ִמְׁשֶמֶרת ֶאת ָׁשְמרּו ֲאֶׁשר ָצדֹוק ְּבֵני ַהְלִוִּים ְוַהֹּכֲהִנים .7

  טו פסוק ח פרק עזרא: ָׁשם ָמָצאִתי �א ֵלִוי ּוִמְּבֵני ּוַבֹּכֲהִנים ָבָעם ָוָאִביָנה ְׁש�ָׁשה ָיִמים ָׁשם ַוַּנֲחֶנה ַאֲהָוא ֶאל ַהָּבא ַהָּנָהר ֶאל ָוֶאְקְּבֵצם .8

  יא:יט  בהי"ד ...ִלְפֵניֶכם ַהְלִוִּים ְוֹׁשְטִרים ַהֶּמֶל� ְּדַבר ְלֹכל ְיהּוָדה ְלֵבית ַהָּנִגיד ִיְׁשָמֵעאל ֶבן ּוְזַבְדָיהּו ה' ְּדַבר ְלֹכל ֲעֵליֶכם ָהֹראׁש ֹכֵהן ֲאַמְרָיהּו ְוִהֵּנה .9

  

I 'משנה ד: wives who are barely distanced from eating תרומה or (ר"מ) מעשר 

a measures of distance: 

i betrothed (מאורסת) 

ii pregnant (מעוברת) – and he has died 

iii שומרת יבם 

b relationships: 

i בת ישראל לכהן or בת כהן לישראל– vis-à-vis תרומה 

ii בת ישראל ללוי or בת לוי לישראל– vis-à-vis מעשר  

1 Follows ר"מ who equates תרומה::מעשר and forbids to non- יםלוי  (v. 1) 

(a) רבנן’s interpretation of v.1 – just as תרומה generates טבל, similarly מע"ר 

(i) also inferred from vv. 3-4, but v. 2 is needed for מיתה 

(b) ר"מ allows כהנים to eat it, but it is restricted to the recipient tribe, similar to תרומה 

(c) ר"מ doesn’t assign  וחומשמיתה  to violation of מע"ר as per v. 2 – limited to תרומה 

  (לויים are called כהנים) due to v. 7 ,(ר"ע) in spite of v. 6 – כהנים to be given to מע"ר permits ראב"ע 2

(a) ר"ע – v. 5 pushes meaning of לויים (not כהנים), since they can eat it בכל מקום – even a cemetery 

(b) בכל מקום – ראב"ע means no need for חומת העיר (unlike מע"ש)  

(c) Story of ר"ע turning entrance of garden towards בית הקברות to prevent (כהן) ראב"ע from taking מע"ר  

iii בת לוי לכהן or בת כהן ללוי– vis-à-vis both  

1 Challenge: she can certainly eat מע"ר as either לויה or כהנת 

2 Interpretation #1: she cannot give permission for תרומה to be taken 

(a) a married woman may give such permission as per v. 5 

3 interpretation #2: they do not give her מעשר at the granary 

(a) challenge: this only works if the concern is ייחוד; if the concern is גרושה, even after divorce, 

she eats מע"ר 

(b) answer: גזרה as a precaution against גרושה בת ישראל 

(c) Challenge: it shouldn’t read ארוסה- this concern applies equally to נשואה 

(d) Answer: correct – ארוסה is parallel construction with beginning of משנה 

II  למעשההלכה : usurpation of מע"ר from לויים and reassignment to כהנים OR עניים 

a The לויים were fined because they didn’t join עזרא during 2nd wave of עלייה of שיבת ציון (v. 8) 

i Dispute between ן ר' יונת  and the elders: 

1 Position #1: it goes to עניים 

2 Position #2: it was assigned to כהנים, since during their days of טומאה they are akin to עניים 

(a) Parenthetic observation: officers were originally לויים (as per v. 9); now they are מישראל (non-

existent פסוק[!?]) 
    


