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מסכת יבמות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
13.9.2
)ושוטרים הרבים בראשיכם( )  86bמשנה ד'( 85b
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אָמ ְר ִתּי לָהֶ ם ְבּת ֹו ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל א יִנְ חֲ לוּ נַחֲ לָה:
כִּ י אֶ ת מַ ְע ַשׂר ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ִָרימוּ ַלה' ְתּרוּמָ ה נ ַָת ִתּי לַלְ וִ יִּם לְ נַחֲ לָה עַ ל כֵּן ַ
וְ ָשׁ ְמרוּ אֶ ת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי וְ א י ְ
ִשׂאוּ עָ לָיו חֵ ְטא וּמֵ תוּ ב ֹו כִּ י יְחַ לְּ לֻהוּ אֲ נִ י ה' ְמ ַק ְדּ ָשׁם :ויקרא פרק כב פסוק ט
וּת ַ
וּב ֹכרֹת ְבּ ָק ְר וְ צֹא ֶנ וְ כָל נְ ָד ֶרי אֲ ֶשׁר ִתּדֹּר וְ נִ ְדבֹ ֶתי ְ
א תוּכַל לֶאֱ כֹל בִּ ְשׁעָ ֶרי ַמ ְע ַשׂר ְדּגָנְ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ י ְִצהָ ֶר ְ
רוּמת י ֶָד  :דברים פרק יב פסוק יז
שׂבֵ עוּ :דברים כו:יב
ישׁת ְשׁנַת הַ ַמּעֲ ֵשׂר וְ נ ַָת ָתּה ַללֵּוִ י ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ לָאַלְ ָמנָה וְ אָכְ לוּ בִ ְשׁעָ ֶרי וְ ָ
בוּאָת בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁלִ ִ
ְ
כִּ י ְת ַכלֶּה ל ְַע ֵשׂר אֶ ת כָּל ַמ ְע ַשׂר ְתּ
יתכֶם כִּ י ָשׂכָר הוּא ָלכֶם חֵ לֶף עֲ בֹ ַד ְתכֶם ְבּאֹהֶ ל מוֹעֵ ד :במדבר פרק יח פסוק לא
וַ אֲ כַלְ ֶתּם אֹת ֹו בְּ כָל מָ קוֹם ַא ֶתּם וּבֵ ְ
אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם כִּ י ִת ְקחוּ מֵ אֵ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ַמּעֲ ֵשׂר אֲ ֶשׁר נ ַ
וְ אֶ ל הַ לְ וִ יִּם ְתּ ַדבֵּ ר וְ ַ
ָת ִתּי ָלכֶם מֵ ִא ָתּם ְבּנַחֲ ל ְַתכֶם  ...במדבר פרק יח פסוק כו
ִשׂ ָראֵ ל מֵ עָ לַי ...יחזקאל פרק מד פסוק טו
וְ הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִ יִּם ְבּנֵי צָ דוֹק אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמרוּ אֶ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ִבּ ְתעוֹת ְבּנֵי י ְ
שׁם :עזרא פרק ח פסוק טו
אתי ָ
וּמבְּ נֵי לֵוִ י א מָ צָ ִ
אָבינָה בָ עָ ם וּבַ כֹּהֲ נִים ִ
וָ אֶ ְק ְבּצֵ ם אֶ ל הַ נָּהָ ר הַ בָּ א אֶ ל אַהֲ וָ א וַ נַּחֲ נֶה ָשׁם י ִָמים ְשׁ ָשׁה וָ ִ
ְהוּדה לְ כֹל ְדּבַ ר הַ מֶּ ֶל וְ שׁ ְֹט ִרים הַ לְ וִ יִּם לִ פְ נֵיכֶם ...דהי"ב יט:יא
וְ ִהנֵּה אֲ ַמ ְריָהוּ כֹהֵ ן הָ רֹאשׁ עֲ לֵיכֶם לְ כֹל ְדּבַ ר ה' וּזְ בַ ְדיָהוּ בֶ ן י ְִשׁ ָמעֵ אל הַ נָּגִ יד לְ בֵ ית י ָ
במדבר יח:כד

)ר"מ( מעשר  orתרומה : wives who are barely distanced from eatingמשנה ד'
a measures of distance:
i
)מאורסת( betrothed
) – and he has diedמעוברת( ii pregnant
שומרת יבם iii
b relationships:
i
תרומה – vis-à-visבת כהן לישראל  orבת ישראל לכהן
מעשר – vis-à-visבת לוי לישראל  orבת ישראל ללוי ii
) (v. 1לויים and forbids to non-תרומה::מעשר  who equatesר"מ 1 Follows
מע"ר , similarlyטבל  generatesתרומה ’s interpretation of v.1 – just asרבנן )(a
מיתה (i) also inferred from vv. 3-4, but v. 2 is needed for
תרומה  to eat it, but it is restricted to the recipient tribe, similar toכהנים  allowsר"מ )(b
תרומה  as per v. 2 – limited toמע"ר  to violation ofמיתה וחומש  doesn’t assignר"מ )(c
)לויים  are calledכהנים( ), due to v. 7ר"ע(  – in spite of v. 6כהנים  to be given toמע"ר  permitsראב"ע 2
 – even a cemeteryבכל מקום ), since they can eat itכהנים  (notלויים  – v. 5 pushes meaning ofר"ע )(a
)מע"ש  (unlikeחומת העיר  means no need forבכל מקום – ראב"ע )(b
מע"ר  from takingראב"ע )כהן(  to preventבית הקברות  turning entrance of garden towardsר"ע (c) Story of
– vis-à-vis bothבת כהן ללוי  orבת לוי לכהן iii
כהנת  orלויה  as eitherמע"ר 1 Challenge: she can certainly eat
 to be takenתרומה 2 Interpretation #1: she cannot give permission for
(a) a married woman may give such permission as per v. 5
 at the granaryמעשר 3 interpretation #2: they do not give her
, even after divorce,גרושה ; if the concern isייחוד (a) challenge: this only works if the concern is
מע"ר she eats
גרושה בת ישראל  as a precaution againstגזרה (b) answer:
נשואה - this concern applies equally toארוסה (c) Challenge: it shouldn’t read
משנה  is parallel construction with beginning ofארוסה – (d) Answer: correct
עניים  ORכהנים  and reassignment toלויים  fromמע"ר : usurpation ofהלכה למעשה
) (v. 8שיבת ציון  ofעלייה  during 2nd wave ofעזרא  were fined because they didn’t joinלויים a The
i
 and the elders:ר' יונתן Dispute between
עניים 1 Position #1: it goes to
עניים  they are akin toטומאה , since during their days ofכהנים 2 Position #2: it was assigned to
 (nonמישראל  (as per v. 9); now they areלויים (a) Parenthetic observation: officers were originally)]?![פסוק existent
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