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 הקדושה לשלושה מחנות  חלוקת
 , העזרה, את ההיכל ואת יםקדשה קדשהכולל את ' 'מחנה שכינההוא הראשון המחנה  .א

 ,שסביב מכלול המקדש 1' הכולל את מתחם הר הביתהמחנה השני הוא 'מחנה לויה .ב

 .2'המחנה השלישי הוא שאר ירושלים ונקרא 'מחנה ישראל .ג

ֶעֶשר  דרגות 
3
 קדושה ֵהן בארץ ישראל   

 

                                                           
חול  הםועזרת נשים שהוא  פתחוחלל  לא כולל ,שער ניקנורד עמן החומה  רק הר הבית הוא החלק המקודש של 1

 .כשאר הר הבית
ַ֚ו ֶאת־ חלוקת 2 הקדושה לשלושה מחנות הייתה גם בחניית בני ישראל במדבר. נאמר בספר במדבר פרק ה פסוק ב: 'צ 

ֶפש'. רש'י שם מפרש: 'וישלחו  ֵ֥א ָלָנִֽ ֖ל ָטמ  כ  ָכל־ָזָ֑ב וְּ ֲחֶנֵ֔ה ָכל־ָצר֖וע  וְּ מ  חוּ֙ ִמן־ה ִֽ לְּ יש  ֵ֔ל ִוִֽ ָרא  ֵ֣י ִישְּ נ   שלש מחנות -מן המחנה בְּ
[ חניית הלוים סביב ]משה, אהרן 2, ]]הם המשכן והחצר[ הוא מחנה שכינה [ תוך הקלעים1היו שם בשעת חנייתן, ]

לכל ארבע  ומשם ועד סוף מחנה הדגלים[ 3, ]ובניו וכל שבט לוי[ כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה
. הצרוע נשתלח חוץ לכולן ]מייצג את החוטאים לשון הרע[, הזב מותר במחנה ישראל הרוחות היא מחנה ישראל

]מייצג  ומשולח מן השתים ]מייצג את הפריצות[, וטמא לנפש מותר אף בשל לויה ואינו משולח אלא משל שכינה
את המוות[. וכל זה דרשו רבותינו מן המקראות במסכת פסחים סז:' עד כאן לשון רש"י. במסכת פסחים דף סז עמוד 

באופן הנ"ל רש"י א נאמר: '...וטמא מת מותר ליכנס למחנה לויה. ולא טמא מת בלבד אמרו, אלא אפילו מת עצמו'. 
: הצרוע  משתלח מחוץ לשלושת המחנות, הזב מחוץ לשניים והטמא לנפש  מבהיר את סדר ודרגת קדושת המחנות

. וראה פירושו של 'הכלי יקר' על ייצוגם של המשולחים השונים שהובא כאן בקצרה. יוצא רק מחוץ למחנה שכינה[
 ראה נספח ה בעניין עשר קדושות של ארץ ישראל.

 יות כלשון המשנ עשר קדושות ולא עשר-כשסופרים את הקדושות וכוללים את קדושת ארץ ישראל מקבלים אחד 3
ֻקֶדֶשת ִמָכל: ( את בעמוד הבו)מובא ל מְּ ָרא  ן, ֶאֶרץ ִישְּ ת ה  ֻדּׁשו  ִביִאים ִמֶמָנה  " ֶעֶשר קְּ ֻדָּׁשָתּה, ֶשמְּ ה ִהיא קְּ ת. ומ  ָהֲאָרצו 

ֶמר ..." וכו' יש עשר קדושות ולדעת שבסוף משנה ט, דעת רבי יוסי, מלימוד בליישוב עניין זה יש מפרשים  .ָהע 
כך הוא כותב: הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק ז הלכה יג יש עשר קדושות, וחכמים אחד עשר קדושות. על פי 

 .את שתי הדעות הטבלה מאפשרמבנה ארץ ישראל...". ב"עשר קדושות הן 
הלכות בית הבחירה  "...ומותר להכניס המת עצמו להר הבית ואין צריך לומר טמא מת שהוא נכנס לשם..."  )הרמב"ם 4

 פרק ז הלכה טו(. 

ֶעֶשר 
ת  ֻדּׁשו  בהשוואה  המקום קְּ

 סיבת דרגת הקדושה ...למקום

ל 1 ָרא  ֻקֶדֶשת ִמָכל  ֶאֶרץ ִישְּ מְּ
 ָהֲאָרצו ת

ֶלֶחם,  י ה  ת  ִבכוִרים ושְּ ה  ֶמר וְּ ִביִאים ִמֶמָנה ָהע  ֶשמְּ
ה  ן ִמָכל ָהֲאָרצו תמ  ִביִאים כ  ין מְּ  ֶּׁשא 

2 
ת  ֻמָקפו  ת ה  ֲעָירו 

ָמה מימי יהושע בן  חו 
 נון

ת ִמֶאֶרץ  ֻקָדשו  מְּ
ל ָרא   ִישְּ

ָכן  תו  ִבין לְּ בְּ ס  ָרִעים, ומְּ צ  מְּ ָכן ֶאת ה  ִחים ִמתו  לְּ ש  ֶשמְּ
: תו  ֲחִזיִרין או  ין מ  צו. ָיָצא, א  ד ֶשִירְּ ת ע   מ 

3 
ָמה חו  ִנים ִמן ה  של  ִלפְּ
 ירושלים

ֻקָדש  ֲעָירו ת ממְּ
ת ֻמָקפו   ה 

ִני. ר ש  ֲעש  ִלים ומ  ִלים ָשם ָקָדִשים ק  כְּ  ֶשאו 

4 
ִית ב  ר ה  עליו נבנה  ה 

 בית המקדש
ֻקָדש  מְּ
ָשם מירושלים ָנִסים לְּ דו ת ִנכְּ לְּ יו  ת וְּ ת, ִנדו  ָזבו  ין ָזִבים וְּ  .4ֶשא 

5 
יל ח  השטח בין  – ה 

 הסורג לחומת העזרה
ֻקָדש  ר ממְּ ה 

ִית, ב  ָשם. ה  ָנִסים לְּ ת ִנכְּ א מ  מ  ִים וטְּ ין ּגו   ֶשא 

ת ָנִשים 6 ר  ֻקֶדֶשת  ֶעזְּ ילממְּ ח  ָיִבים ָעֶליָה  ה  ין ח  א  ָשם, וְּ ָנס לְּ ם ִנכְּ בול יו  ין טְּ ֶשא 
ָטאת.  ח 

ל 7 ָרא  ת ִישְּ ר   ֶעזְּ
ֻקֶדֶשת  ת ממְּ ר  ֶעזְּ

 ָנִשים,
ָיִבין ָעֶליָה  ח  ָשם, וְּ ָנס לְּ ר ִכּפוִרים ִנכְּ ֻחס  ין מְּ ֶשא 

ָטאת.  ח 

ֲהִנים 8 כ  ת ה  ר   ֶעזְּ
ֻקֶדֶשת  ת ממְּ ר  ֶעזְּ

ל, ָרא   ִישְּ
יֶהם,  כ  ת ָצרְּ ע  ָשם ֶאָלא ִבשְּ ָנִסים לְּ ל ִנכְּ ָרא  ין ִישְּ ֶשא 

נוָפה: ִלתְּ ִחיָטה וְּ ִמיָכה ִלשְּ  ִלסְּ

ין  9 ח  ב  ב  ִמזְּ ל  ֻקָדש  ָהאוָלם וְּ ת ממְּ ר  ֶעזְּ
ֲהִנים, כ   ה 

ָשם. ָנִסים לְּ י ר אש ִנכְּ רוע  י מוִמין ופְּ ֲעל  ין ב   ֶשא 

יָכל 10 ה   והאולם ה 
ֻקָדש  )ים( מְּ

ין ָהאוָלם ממִ  ב 
, ח  ב  ִמזְּ ל   וְּ

ָלִים גְּ ר  ִים וְּ חוץ ָיד  ָשם ֶשֹּלא רְּ ָנס לְּ ין ִנכְּ  ֶשא 

ֶדש  11 ָדִשיםק  קֳּ  ה 
ֶהם ֻקָדש מ   - מְּ
 מכולם

ִכּפוִרים  ם ה  יו  ל בְּ ן ָּגדו  ה  ָשם ֶאָלא כ  ָנס לְּ ין ִנכְּ ֶשא 
ָדה ת ָהֲעבו  ע   ִבשְּ
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 שנה כלים פרק אמ
 

ֶעֶשר ְקֻדּׁשֹות ֵהן, ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְמֻקֶדֶשת ִמָכל ָהֲאָרצֹות. ּוַמה ִהיא ְקֻדָּׁשָתּה, ֶשְמִביִאים ִמֶמָנה 
 ָהֹעֶמר ְוַהִבכּוִרים ּוְשֵתי ַהֶלֶחם, ַמה ֶּׁשֵאין ְמִביִאים ֵכן ִמָכל ָהֲאָרצֹות: 

 
ֶמָנה, ֶשְמַשְלִחים ִמתֹוָכן ֶאת ַהְמֹצָרִעים, ּוְמַסְבִבין ְלתֹוָכן ֲעָירֹות ַהֻמָקפֹות חֹוָמה ְמֻקָדשֹות מִ 

 ֵמת ַעד ֶשִיְרצּו. ָיָצא, ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותֹו: 
 

ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה ְמֻקָדש ֵמֶהם, ֶשאֹוְכִלים ָשם ָקָדִשים ַקִלים ּוַמֲעֵשר ֵשִני. ַהר ַהַבִית ְמֻקָדש 
ּו, ֶשֵאין ָזִבים ְוָזבֹות, ִנדֹות ְויֹוְלדֹות ִנְכָנִסים ְלָשם. ַהֵחיל ְמֻקָדש ִמֶמנּו, ֶשֵאין ּגֹוִים ּוְטֵמא ִמֶמנ

ֵמת ִנְכָנִסים ְלָשם. ֶעְזַרת ָנִשים ְמֻקֶדֶשת ִמֶמנּו, ֶשֵאין ְטבּול יֹום ִנְכָנס ְלָשם, ְוֵאין ַחָיִבים ָעֶליָה 
ַרת ִיְשָרֵאל ְמֻקֶדֶשת ִמֶמָנה, ֶשֵאין ְמֻחַסר ִכּפּוִרים ִנְכָנס ְלָשם, ְוַחָיִבין ָעֶליָה ַחָטאת. ֶעזְ 

ַחָטאת. ֶעְזַרת ַהֹכֲהִנים ְמֻקֶדֶשת ִמֶמָנה, ֶשֵאין ִיְשָרֵאל ִנְכָנִסים ְלָשם ֶאָלא ִבְשַעת ָצְרֵכיֶהם, 
  ִלְסִמיָכה ִלְשִחיָטה ְוִלְתנּוָפה:

 
ִנְכָנִסים ְלָשם. ַהֵהיָכל ֵבין ָהאּוָלם ְוַלִמְזֵבַח ְמֻקָדש ִמֶמָנה, ֶשֵאין ַבֲעֵלי מּוִמין ּוְפרּוֵעי רֹאש 

ָדִשים ְמֻקָדש ִמֶמנּו, ֶשֵאין ִנְכָנס ְלָשם ֶשלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגָלִים  ם, ֶשֵאין ְמֻקָדש ֵמהֶ ֹקֶדש ַהקֳּ
ִנְכָנס ְלָשם ֶאָלא ֹכֵהן ָּגדֹול ְביֹום ַהִכּפּוִרים ִבְשַעת ָהֲעבֹוָדה. ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי, ַבֲחִמָּׁשה ְדָבִרים 

חּוץ ֵבין ָהאּוָלם ְוַלִמְזֵבַח ָשֶוה ַלֵהיָכל, ֶשֵאין ַבֲעֵלי מּוִמין, ּוְפרּוֵעי רֹאש, ּוְשתּוֵיי ַיִין, ְוֶשלֹא ְר 
 ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִנְכָנִסים ְלָשם, ּופֹוְרִשין ִמֵבין ָהאּוָלם ְוַלִמְזֵבַח ִבְשַעת ַהְקָטָרה: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משנה ו
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 חמשנה 

 טמשנה 


