
 

 

 

 

 

  שילוח הטמאים מן המחנות השונים

בוֹ : נאמר במצורע )ויקרא, פרשת תזריע, יג,מו(: "הקדמה ָּ ה מֹוש  ֲחנֶׁ ב ִמחּוץ ַלּמַ ֵ ד ֵיש  דָּ ֵמא הּוא ּבָּ א טָּ ַגע ּבֹו ִיְטמָּ ר ַהּנֶׁ ֶׁ ל ְיֵמי ֲאש  . עוד "ּכָּ
רּוַע נאמר )במדבר, פרשת נשא ה,ב(: " ל צָּ ה ּכָּ ֲחנֶׁ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ַ ֵאל ִויש  רָּ ֵני ִיש ְ ת ּבְ ב ְוכֹל טָּ  ַצו אֶׁ ל זָּ ש  ְוכָּ פֶׁ נָּ ". ובבעל קרי נאמר ֵמא לָּ
ה )דברים, פרשת כי תצא, כג,יא(: " ֲחנֶׁ ל ִמחּוץ ַלּמַ א אֶׁ צָּ ה ְויָּ ְילָּ ֵרה לָּ הֹור ִמּקְ ה טָּ ר לֹא ִיְהיֶׁ ֶׁ ה ְבךָּ ִאיש  ֲאש  י ִיְהיֶׁ ל ּתֹוְך ּכִ בֹא אֶׁ לֹא יָּ

ה ֲחנֶׁ  ".ַהּמַ

ס בה, דהיינו לפנים מחומת כל ערי ישראל, )מחיצה שנאסר ליכנאמר רב חסדא: מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו  )ס"ז א'(

ב ִמחּוץ )ממלקות של "לא יטמאו את מחניהם"(, פטור כדאמר לקמן מצורע משתלח חוץ למחנה ישראל( ֵ ד ֵיש  דָּ . שנאמר "ּבָּ
בֹו". "בדד ישב", לבדו ישב. "מחוץ למחנה מושבו", הכתוב נתקו לעשה  ָּ ה מֹוש  ֲחנֶׁ  .)ואין לוקה עליו(ַלּמַ

. זבין וזבות )מלקות. שלא כרב חסדא(, בארבעים )היינו למחנה ישראל(ורע שנכנס לפנים ממחיצתו מצ איתיביה:
, בארבעים. וטמא מת מותר ליכנס )היינו למחנה לויה, שהוא כל הר הבית חוץ לחומת העזרה(שנכנסו לפנים ממחיצתן 

בד אמרו, אלא אפילו מת עצמו, . ולא טמא מת בל)ואסור רק במחנה שכינה, היינו מקדש ועזרות(למחנה לויה 
ת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו", "ִעּמֹו" במחיצתו  1שנאמר ה אֶׁ ֶׁ ח מֹש  ּקַ  . )ומשה לוי היה("ַוּיִ

  תנאי היא. מימרא דרב חסדא(, )ומתרץ

ב": דתניא ֵ ד ֵיש  דָּ ן וטמאי מתים משתלחין לבדו ישב, שלא יהו טמאין אחרים יושבין עמו. יכול יהו זבי 2",ּבָּ
םוְ "תלמוד לומר  ?אחת למחנה ת  ַמֲחֵניהֶׁ אּו אֶׁ  דברי רבי יהודה. 4ליתן מחנה לזה ומחנה לזה, 3",לֹא ְיַטּמְ

ש  'הרי הוא אומר  5רבי שמעון אומר: אינו צריך, פֶׁ נָּ ֵמא לָּ ב ְוכֹל טָּ ל זָּ רּוַע ְוכָּ ל צָּ ה ּכָּ ֲחנֶׁ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ַ , יאמר טמאי 'ִויש 
ליתן לו מחנה  ,זבין לא כל שכן? למה נאמר זב ,אי מתים משתלחין, ואני אומר: טממת ואל יאמר טמאי זב

ליתן לו  ,רעין לא כל שכן? למה נאמר מצורעמצו ,מצורע, ואני אומר: זבין משתלחיןשניה. ויאמר זב ואל יאמר 
ב"מחנה שלישית. כשהוא אומר  ֵ ד ֵיש  דָּ  . )וכדעת רב חסדא( הכתוב נתקו לעשה ",ּבָּ

אדרבה, זב חמור  ה,ריעה ופרימה ואסור בתשמיש המטשכן טעון פ ,מריה דמצורע מזבמאי חו)ומקשה(  )ס"ז ב'(
 ומטמא כלי חרס בהיסט!  6ב ומושב,שכן מטמא משכ

ב"היה יכול לכתוב( )ר קרא אמ( ומתרץ) ב")וכתב( ", זָּ ל זָּ   7לרבות בעל קרי. ,"ְוכָּ

                                                
 שמות יג,יט.  . 1
ֵ פר' תזריע, יג,מו:  ויקרא, . 2 ד ֵיש  דָּ ֵמא הּוא ּבָּ א טָּ ַגע ּבֹו ִיְטמָּ ר ַהּנֶׁ ֶׁ ל ְיֵמי ֲאש  בוֹ ּכָּ ָּ ה מֹוש  ֲחנֶׁ  .ב ִמחּוץ ַלּמַ
רּוַע ג: -במדבר, פר' נשא, ה,ב . 3 ל צָּ ה ּכָּ ֲחנֶׁ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ַ ֵאל ִויש  רָּ ֵני ִיש ְ ת ּבְ ב ְוכֹל טָּ  ַצו אֶׁ ל זָּ ש  ְוכָּ פֶׁ נָּ ל ִמחּוץ . ֵמא לָּ חּו אֶׁ ּלֵ ַ ש  ה ּתְ ר ַעד ְנֵקבָּ כָּ ִמּזָּ

ת  ַמֲחֵניהֶׁ  אּו אֶׁ חּום ְולֹא ְיַטּמְ ּלְ ַ ש  ה ּתְ ֲחנֶׁ םַלּמַ תֹוכָּ ֵֹכן ּבְ ר ֲאִני ש  ֶׁ  . ם ֲאש 
ה'והתם תרתי מחנות כתיבי, . משמע מחנה לכל אחד ואחד ',מחנה'מדלא כתיב  . 4 ֲחנֶׁ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ַ חּום ִמחּוץ', 'ִויש  ּלְ ַ ש  ה ּתְ ֲחנֶׁ , והאי 'ַלּמַ

ה' ֲחנֶׁ  ליתן לו מחנה שלישית. ,דמצורע 'ִמחּוץ ַלּמַ
ה' . 5 ֲחנֶׁ  ליתן למצורע מחנה שלישי. 'ִמחּוץ ַלּמַ
 '.וכושכן מטמא כלי חרס  :, אלאם וכל הגאונים לא גרסי משכב ומושב"הרמב :א"ת הגרבהגהוכתב  . 6
 י."שר .א איצטריך מצורע, דחמור מבעל קריל ,בעל קרי לישתלח חוץ לשתי מחנות וכיון דאיתרבי . 7
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 חוץ לשתי מחנות. ובעל קרי משתלח. 8מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן: מחילות לא נתקדשו

ה" :)למסקנה( 9תנא קמיה דרב יצחק בר אבדימיתני  )ס"ח א'( ֲחנֶׁ ל ִמחּוץ ַלּמַ א אֶׁ צָּ )שבעל קרי  ", זו מחנה לויהְויָּ

ה. "אסור להיכנס להר הבית( ֲחנֶׁ ל ּתֹוְך ַהּמַ בֹא אֶׁ  ", זו מחנה שכינה.לֹא יָּ

 שיטות הראשונים

הּוא חּוץ ְלַהר " ,הרמב"ם: כתב להר הבית איסור כניסת טמאים ֶׁ י ַמֲחנֹות, ש  ּתֵ ְ בֹות ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות חּוץ ִלש  ִבין ְוזָּ ִחין זָּ ּלְ ַ ּוְמש 
ב ֲאִפלּ  ָּ ב ְוַהּמֹוש  ּכָּ ְ ש  ִאין ַהּמִ ֵהן ְמַטּמְ ֶׁ ֵני ש  ִית, ִמּפְ אַהּבַ ת ְמַטּמֵ ֵאין ַהּמֵ ֶׁ ּ ן, ַמה ש  בֶׁ אֶׁ ַחת הָּ אר שו 10.בעל קריבדין ההשמיט ו ."ּו ִמּתַ

 11.בעל קרי גם לגביכן קו ספ שוניםרא

ח ֵמַהר כרבי יהודה בברייתא, וכתב, ", אלא רב חסדאפסק דלא כ הרמב"ם: מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו ּלָּ ֻׁ ש  ֵמא ַהּמְ ַהּטָּ
ִית  ה"  -ַהּבַ ֲחנֶׁ ל ִמחּוץ ַלּמַ א אֶׁ צָּ ֱאַמר: "ְויָּ ּנֶׁ ֶׁ ה, ש  ה, ְולֹוקֶׁ לֹא ַתֲעש ֶׁ ל ּתֹוְך  -ִאם ִנְכַנס, עֹוֵבר ּבְ בֹא אֶׁ ה, "לֹא יָּ ִכינָּ ְ ה ַמֲחֵנה ש  זֶׁ

ה"  ֲחנֶׁ ה מַ  -ַהּמַ ה.זֶׁ  12.."ֲחֵנה ְלִוּיָּ

ַלִים , "הרמב"ם: כתב מצורע שנכנס לעיר מוקפת חומה ָּ ְכַנס ִלירּוש  ּנִ ֶׁ ע ש  ִרים  -ְוֵכן ְמצֹרָּ עָּ ר הֶׁ אָּ ְ ל ִאם ִנְכַנס ִלש  ה. ֲאבָּ לֹוקֶׁ
ה  פֹות חֹומָּ ּקָּ אי, ְלפִ  -ַהּמֻׁ ַ ּ ֵאינֹו ַרש  ֶׁ י ש  ב"ַאף ַעל ּפִ ֵ ד ֵיש  דָּ ֱאַמר: "ּבָּ ּנֶׁ ֶׁ ה., ֵא י ש    13.המאירי" וכן כתב ינֹו לֹוקֶׁ

זבין וזבות  .לוקין את הארבעים ,נכנסו מצורעין לפנים מן החומה, בתוספתא בוכת :, וזב לחילמצורע שנכנס להר הבית
או זב  ,מצורע שנכנס להר הבית :כךו לדעתי, רייתא זועניין ב, הרמב"ם תבכו לוקין שמונים. ,נדות ויולדות להר הבית

 פסק י זהפעל ו 14פי הכללים, לפי שכל מקום מהם אסור עליו בפני עצמו.וזהו שיהיה על  .לוקין שמונים ,שנכנס לחיל
ִית" ,ם"הרמב ע ְלַהר ַהּבַ צֹרָּ מֹוִנים. - ִנְכַנס ַהּמְ ְ ה ש   15.המאיריכתב וכן  "לֹוקֶׁ

 

                                                
 הני תרתי מילי שמעינהו כי הדדי מרביה, וכי הדדי אמרינהו, מחילות ומערות שלתחת העזרה לא נתקדשו בקדושת עזרה. רש"י. . 8
חֲ מאת בעל קרי, נאמר בטו . 9 ל ּתֹוְך ַהּמַ בֹא אֶׁ ה לֹא יָּ ֲחנֶׁ ל ִמחּוץ ַלּמַ א אֶׁ צָּ ה ְויָּ ְילָּ ֵרה לָּ הֹור ִמּקְ ה טָּ ר לֹא ִיְהיֶׁ ֶׁ ה ְבךָּ ִאיש  ֲאש  י ִיְהיֶׁ ה""ּכִ  .נֶׁ

ם " (הל' בית הבחירה ח,ז) בתכם "ש להעיר שהרמביאמנם  . 10 ד ֵמהֶׁ חָּ אֶׁ ִרי ּבְ תּוחֹות  -ֵאַרע קֶׁ ִחּלֹות ַהּפְ ַהּמְ ֶׁ ְרַקע, ש  ַחת ַהּקַ ּתַ ֶׁ ה ש  ְמִסּבָּ הֹוֵלְך ּבִ
וּ  ש  ִית לֹא ִנְתַקּדְ   ב."צו ...."ְלַהר ַהּבַ

יבמות ג' ב', )אירי מ .(דתניא והאה "יבמות ז' ב', ד)א "רשב. (מביתוה "יומא ו' א', ד)תוספות  .(רמב"ם )הל' ביאת מקדש ג,ג :מקורות . 11
 . (לאוין סי' שד)ג "סמ. (ומנא תימראה "ד

ע אבל משמ .ושם תופס רב חסדא שיטתו כרבי שמעון .טמאים עמושלא ישבו אפילו  ',בדד ישב'ורבי יהודה דורש וכתב הסמ"ג,  . 12
שהלכה כמותו לגבי  ,ואולי אם שמע אותה היה תופס שיטתו כרבי יהודה .מדלא אמר הלכה כרבי שמעון, שלא שמע ברייתא זאת

ג,ח(. סמ"ג . מקורות: רמב"ם )הל' ביאת המקדש רבי יהודהגם רבינו משה תופס שיטתו כו .כן נראה לי, ('ב "ון )עירובין מרבי שמעו
 )לאוין שד; הו"ד בכס"מ(.

 ג,ח(. מאירי )פסחים ס"ז א', ד"ה כל טמא(.מקורות: רמב"ם )הל' ביאת המקדש  . 13
שהרי טימא  ,כשנכנס לפנים מחומת ירושלים ארבעיםלוקה  'ולא יטמאו את מחניהם'ונראה דמשום דמקרא ד :בכסף משנהתב וכ . 14

ולא 'ונמצא שעבר שנית על  ,מפני שטימא מחנה לויהארבעים, עוד להר הבית לוקה עוד  כשנכנסו ,וכדתניא בסיפרי ,מחנה ישראל
וה ליה דאם כן ה ,וקשה. זה מחנה לויה 'ואל יבא אל תוך המחנה'שכשנכנס להר הבית עבר משום  ,אי נמי '.יטמאו את מחניהם

י לן דכיון דגל ,ואפשר !שהרי טימא גם מחנה שכינה ולוקה עליו שלישית ועשרים,מאה אם נכנס למחנה שכינה לוקה מי שנ למימר
 .מאה ועשריםע שאם נכנס למחנה שכינה לוקה ממילא משמ שמונים,שאם נכנס למחנה לויה לוקה 

רמב"ם )פירוש המשנה כלים א,ח; הו"ד בכס"מ; וכן הל' ביאת . (ם"מ לרמב"הובאה בפיהכלים, בבא קמא, א,ח; )תוספתא מקורות:  . 15
 . (ה כל טמא"ז א', ד"ס)מאירי ג,ט(. המקדש 
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