
מקור מס' 1 / ספר במדבר, פרק יח, פסוקים יב,כא,כד,כו

כל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר ִיְּתנּו 
ַלה' ְלָך ְנַתִּתים׃

ֵחֶלף  ְלַנֲחָלה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֽמֲעֵׂשר  ָּכל  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ֵלִוי  ְוִלְבֵני 
ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר ֵהם עְֹֽבִדים ֶאת ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד: ִּכי ֶאת 
ַמְעַׂשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיִרימּו ֽלה' ְּתרוָמה ָנַתִּתי ַלְלִוִּים 
ְלַנֲחָלה ַעל ּכן ָאַמְרִּתי ָלֶהם ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹלא ִיְנֲחלּו 

ַנֲחָלה:
ְּבֵני  ֵמֵאת  ִתְקחּו  ִּכי  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ְּתַדֵּבר  ַהְלִוִּים  ְוֶאל 
ְּבַנֲחַלְתֶכם  ֵמִאָּתם  ָלֶכם  ָנַתִּתי  ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל ֶאת 

ַוֲהֵרֹמֶתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת ה' ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר׃

מקור מס' 2 / משנה תורה לרמב"ם, הל' שמיטה ויובל, פרק 
יג, יב

עם  ובביזתה  ישראל  ארץ  בנחלת  לוי  זכה  לא  ולמה 
. לפיכך   . אחיו? מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו 
כשאר  מלחמה  עורכין  לא  העולם.  מדרכי  הובדלו 
ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם 

חיל השם, שנאמר "ברך ה' חילו".

מקור מס' 3 / משנה תורה לרמב"ם שם, הלכה י-יא

הן  וכן  כנען.  בארץ  ינחלו  מוזהרין שלא  לוי  כל שבט 
את  שכובשין  בשעה  בביזה  חלק  יטלו  שלא  מוזהרין 
הערים . . יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ 
שנכרתה עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה 
בניהם ונתחלקה להם. אבל שאר כל הארצות שכובש 
מלך ממלכי ישראל הרי הכהנים והלוים באותן הארצות 

ובביזתן ככל ישראל:

מקור מס' 4 / השגות הראב"ד שם

אמר אברהם ]הראב"ד[: אם כן, לא ייטלו בהם תרומות 
בביזת  והרי  הארץ?  חלק  תחת  היו  הם  כי  ומעשרות 
ובמצות  בתרומה,  אלא  בישראל  חלק  נטלו  לא  מדין 

יוצר הכל יתברך.

מקור מס' 5 / תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, נו א

הקב"ה  שהראהו  כל  שמואל:  אמר  יהודה  רב  אמר 
למשה, חייב במעשר. לאפוקי מאי ]למעט מה[? לאפוקי 

]למעט[ קיני קניזי וקדמוני.

פרק  הלכות תרומות,  לרמב"ם,  תורה  משנה   /  6 מס'  מקור 
א, כו

התרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל 
מדבריהם.  אלא  התורה  מן  אינה  עזרא,  בימי  ואפילו 
בלבד  ישראל  בארץ  אלא  תורה  תרומה של  לך  שאין 
הדין  שהוא  לי  יראה  וכן   .  . שם  ישראל  שכל  ובזמן 
מדבריהם  אלא  הזה  בזמן  חייבין  שאין  במעשרות, 

כתרומה.

מקור מס' 7 / ספר במדבר, פרק יח, כח

ֲאֶׁשר  ַמְעְׂשֹרתיֶכם  ִמֹּכל  ה'  ְּתרּוַמת  ַאֶּתם  ַגם  ָּתִרימּו  ֵּכן 
ה'  ְּתרוַמת  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ּוְנַתֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת  ִּתְקחּו 

ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן׃

מקור מס' 8 / תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, צ ב

אמר ר' יוחנן: מניין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר 
וכי אהרן  הכהן".  לאהרן  ה'  ממנו את תרומת  "ונתתם 
לעולם קיים, והלא לא נכנס לארץ ישראל שנותנין לו 
תרומה? אלא מלמד שעתיד לחיות, וישראל נותנין לו 

תרומה. מכאן לתחיית המתים מן התורה!
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