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, )ב,במדבר ה(" ָלָנֶפשׁ  ָטֵמא ְוכֹל 
הגמרא עוסקת בפסוק , )לשיטת ריש לקיש

  .לתוך מחנה ישראל

למעט אם יש באפשרותו לתקן את מעשיו 
 יש באפשרותו לתקןמהתורה 

שאסור בלאו להיכנס לעיר המוקפת חומה 
ָדד" י מצוות העשה ב  ּבָ ֲחֶנהֵיׁשֵ  ִמחּוץ ַלּמַ

  .)ובכך לא ילקה

  התוצאה
 המידרג של רבי שמעוןקיים  - זב חמור מטמא מת 

  .)לויהלמחנה מחוץ וממילא הפסוק מלמד לשלח זב 

  ?קשה על רבי שמעון - טמא מת חמור מזב 
" ָלָנֶפׁש ָטֵמא ְוֹכלְוֹכלְוֹכלְוֹכל"הכוונה בפסוק ו, הקושיה נכונה

וכל  נבילה, שמונה השרצים( אדם שנטמא משרץ
  .)כטמא מת( שמשתלח מחוץ למחנה שכינה

 המידרג של רבי שמעוןקיים  - זב חמור מטמא שרץ 
אם טמא שרץ משתלח מחוץ למחנה : בלימודו וכוונת רבי שמעון
אם . ינהישתלח מחוץ למחנה שכ) החמור יותר(ש שזב 

מחוץ ללמדנו שזב משתלח ? במפורש" בזָ "מזכיר כך מדוע הפסוק 
  .)מחוץ למחנה לויה וגם אל ,למחנה שכינה

ך לא ייתכן אם כ, יש צד שטמא שרץ חמור מזב
משתמשים בקל וחומר רק ( ו מטמא שרץ על זב"

שנאמר , פטור
 .לעשה) את הלאו של המצורע להיכנס

קשה לרב חסדא 
הסובר שמצורע אינו 

לוקה בכניסתו למחנה 
והרי הברייתא , ישראל

 לפנים שנכנסו  ?פוסקת שלוקה
 בלבד מת

 עמו )יט

אך , ושאר הטמאים משתלחים

ממחנה שכינה 

לשון ( "ַמֲחֵניֶהםַמֲחֵניֶהםַמֲחֵניֶהםַמֲחֵניֶהם

וטמא מת , למחנה ישראל

, ָצרּועַ ָצרּועַ ָצרּועַ ָצרּועַ  ָּכל ַהַּמֲחֶנה

רק ( מת טמאי

 לא זבין - 
ייתור הפסוק ( שניה

  
 - משתלחין

 לו ליתן 
ונשלח אל מחוץ למחנה 

 ]לימודנשאר ללא 

, זו מחלקת תנאים
דעת רבי הברייתא כ

ורב , לוקהשיהודה 
חסדא סובר כרבי 

  שמעון שאינו לוקה

דרשתו של רבי שמעון 
, ָצרּועַ  ָּכל"את הפסוק 

 ָטֵמא ְוֹכל, ָזב ְוָכל
בנויה על " ָלָנֶפׁש

 :מידרג ההנחה שקיים
 - טמא מת קל מזב . א

 שילוח( טמא מתודין 

בוודאי חל  )מחנה לויהל
  .על זב

 - ל ממצורע זב ק. ב
למחנה  שילוח(זב ודין 

בוודאי חל על  )ישראל
  .מצורע

  ?מהיכן זה מוכח
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  מהמחנה שילוח מצורעים. 

חוּ "לאחר שעסקה הגמרא בדרשה מהפסוק  ּלְ ֲחֶנה ִמן ִויׁשַ ל ַהּמַ  ,ָזב ְוָכל ,ָצרּועַ  ּכָ
לשיטת ריש לקיש. בקורבן פסחהמותרים לעומת טמאי מתים ( אודות שילוח המצורעים מן העזרה

לתוך מחנה ישראלאיסור על המצורע להיכנס  - )ג,במדבר ה( "ַמֲחֵניֶהם ֶאת

למעט אם יש באפשרותו לתקן את מעשיו , לוקה )התראהלאחר ( העובר על עבירה במזיד -" 
מהתורה , "לא תגזול" לאו למרות שהגוזל עובר על: 'לדו .)את הלאו

ר ָזל ֲאׁשֶ שאסור בלאו להיכנס לעיר המוקפת חומה , מצורעדינו של הכך גם . )כג,ויקרא ה( "ּגָ
אוּ  י מצוות העשה"התורה מנתקת את הלאו ע, )שם( "ַמֲחֵניֶהם ֶאת ְיַטּמְ

ובכך לא ילקה( ממנהדנו שיכול לתקן את כניסתו לעיר בכך שיצא ללמ

  המקרה הקל  המקרה החמור
הטומאה יוצאת 

מקור  והאדם
  

ומאה הט - טמא מתטמא מתטמא מתטמא מת
והאדם , על המת" נופלת"

  במקורו טהור

זב חמור מטמא מת 
וממילא הפסוק מלמד לשלח זב (

טעון הזאת  -
מי החטאת לטהרתו 

  לישי והשביעי

טבילה רק טעון  - זבזבזבזב
יום הערב שמש בב

  השביעי לטהרתו

טמא מת חמור מזב : ש
הקושיה נכונה: ת

אדם שנטמא משרץלרבות 
שמשתלח מחוץ למחנה שכינה )טמאי מגע

הטומאה יוצאת 
מקור  והאדם

ואינו צריך (
  )הזאה בשלישי ושביעי

ומאה הט - שרץשרץשרץשרץטמא טמא טמא טמא 
והאדם , על המת" נופלת"

ואינו צריך ( במקורו טהור
  )הזאה בשלישי ושביעי

זב חמור מטמא שרץ 
וכוונת רבי שמעון(

ש שזב "כ -שכינה 
כך מדוע הפסוק 

למחנה שכינה
 נטמא - שרץשרץשרץשרץ

אם נפל עליו 
, אינו נטמא באונס -זב זב זב זב 

נטמא אם ראה זוב מחמת 
יש צד שטמא שרץ חמור מזב: ש

"לעשות ק

פטור - )מחנה ישראל, פ טומאתו"הראויה לו ע( נכנס לפנים ממחיצתו
את הלאו של המצורע להיכנס( הכתוב נתקו" מֹוָׁשבוֹ  ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ

שנכנסו וזבות זבין, )מלקות( בארבעים - )מחנה ישראל( ממחיצתו
מת טמא ולא ,לויה למחנה ליכנס מותר מת וטמא ,בארבעים

יט,יג שמות( "ִעּמוֹ  יֹוֵסף ַעְצמֹות ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח" שנאמר עצמו 

 .)ומשה היה לוי, עצמות יוסף היו עם משה

ושאר הטמאים משתלחים( עמו יושבין אחרים טמאין יהו שלא) המצורע

ממחנה שכינה ( אחת למחנה משתלחין מתים וטמאי זבין יהו יכול 

ַמֲחֵניֶהםַמֲחֵניֶהםַמֲחֵניֶהםַמֲחֵניֶהם ֶאת ְיַטְּמאּו ְוא" לומר תלמוד ?)וחוץ ממצורע כל הטמאים שווים לשילוחם
למחנה ישראלנשלח זב . למחנה אחרמחוץ נשלח כל טמא ( לזה ומחנה

   .יהודה רבי
ַהַּמֲחֶנה ִמן ִויַׁשְּלחּו" אומר הוא הרי ,")ַמֲחֵניֶהם"את הפסוק ( צריך
  

טמאי יאמר ]ש צרוע"וכ ,ש זב"אם טמא מת משתלח כ, מיותרת בפסוק 
 משתלחין מתים טמאי אומר ואני ,)אמצע הפסוק( זב טמאי

שניה מחנה לו ליתן ?"בזָ " נאמר למה )אם כך. ו לשילוח זב"מד משילוח טמא בק
   .)וזב מחוץ למחנה לויה, שטמא מחוץ למחנה שכינה .משילוח טמא

משתלחין זבין אומר ואני ,מצורע יאמר ואל) ל"כנ. ששונה שילוחו מטמא מת
 ?מצורע נאמר למה )אם כך. ורעו לשילוח מצ"בק שילוח זבמנלמד 
ונשלח אל מחוץ למחנה , מלמד ששילוח מצורע שונה משאר טמאים "ָצרּועַ "ייתור הפסוק 

נשאר ללא  בשילוחו שמצורע שונה מכולם" ישב לבדו "ֵיֵׁשב ָּבָדד" הפסוק המלמד של רבי יהודה

 .לעשה נתקו הכתוב

בבחינת 

. ב"ע זס-א"סז ע

לאחר שעסקה הגמרא בדרשה מהפסוק 
אודות שילוח המצורעים מן העזרה

אוּ  ְולֹא"הבא  ֶאת ְיַטּמְ

" הניתק לעשה לאו"
את הלאו עקר, התיקון - העשה (

יב" ֵזָלה ֶאת ְוֵהׁשִ ר ַהּגְ ֲאׁשֶ
אוּ  ְולֹא"מהכתוב  ְיַטּמְ

בוֹ  ללמ ,)מו,יגויקרא (" מֹוׁשָ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

המקרה החמור  מהלך הסוגיה
ידרג ידרג ידרג ידרג ממממבירור 

של רבי  אאאא
  שמעון

הטומאה יוצאת  - זבזבזבזב
והאדם, מגופו

  הטומאה
מידרג  הפרכת

של רבי  א
  שמעון

- טמא מתטמא מתטמא מתטמא מת
מי החטאת לטהרתו 

לישי והשביעיביום הש

מידרג מידרג מידרג מידרג בירור 
של  מתוקןמתוקןמתוקןמתוקן    אאאא

  רבי שמעון

הטומאה יוצאת  - זבזבזבזב
והאדם, מגופו

( הטומאה
הזאה בשלישי ושביעי

מידרג  הפרכת
של מתוקן  א

שרץשרץשרץשרץטמא טמא טמא טמא 
אם נפל עליו , באונס

נכנס לפנים ממחיצתומצורע ש: רב חסדא
ִמחּוץ" ,לבדו ישב" ֵיֵׁשב ָּבָדד"   רב חסדא

  

ממחיצתו לפנים שנכנס מצורע
בארבעים -  )לוויהמחנה ( ממחיצתן

עצמו  מת אפילו אלא אמרו
עצמות יוסף היו עם משה( ובמחיצת

  ברייתא

המצורע( ישב לבדו "ֵיֵׁשב ָּבָדד"

 .)לא להיכן שהמצורע משתלח
וחוץ ממצורע כל הטמאים שווים לשילוחם. למחנה לויה

ומחנה לזה מחנה ליתן )רבים
רבי דברי ,)למחנה לויהנשלח 

צריך אינו :אומר בי שמעוןר
   ."ָלָנֶפׁש ָטֵמאָטֵמאָטֵמאָטֵמא ְוֹכל, ָזבָזבָזבָזב ְוָכל

 הרי שהבאת שלושת הטמאים[

טמאי יאמר ואל )את סוף הפסוק
מד משילוח טמא בקנל( !?ש"כ

משילוח טמא שונהשונהשונהשונהששילוח הזב  מלמד "ָזב"

ששונה שילוחו מטמא מת ללמד( זב ויאמר

נלמד ( !?שכן כל לא מצורעין

ייתור הפסוק ( שלישית מחנה

  .)ישראל
הפסוק המלמד של רבי יהודה ,אם כך[

הכתוב "ֵיֵׁשב ָּבָדד" אומר כשהוא

  ברייתא
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זיבה אם ראה אך , חולי        שרץ בפתע פתאום  רבי שמעון
 :'כדו, שבע דבריםמחמת 

אינו  ריבוי אכילה ושתייה
  )א"נידה לה ע( נטמא

  ?)הדברים מקרה א חמור ממקרה ב שבכלשבכלשבכלשבכל

    אאאאמידרג מידרג מידרג מידרג 
מתוקן מתוקן מתוקן מתוקן 

אליבא דרב אליבא דרב אליבא דרב אליבא דרב 
        הונאהונאהונאהונא

הטומאה יוצאת  - זבזבזבזב
מקור  והאדם, מגופו

ואינו צריך ( הטומאה
. הזאה בשלישי ושביעי

בראייה  ומתחייב באונס
  )ראשונה

ומאה הט - שרץשרץשרץשרץטמא טמא טמא טמא 
והאדם , על המת" נופלת"

ואינו צריך ( במקורו טהור
ומתחייב . הזאה בשלישי ושביעי

  )אם נפל עליו שרץ באונס

שאומרת שזב , רב הונאו מבוסס על שיטת "הק: ת
נלמד (נטמא  -אף באונס , בפעם הראשונה שהוא רואה

 ִׁשְכַבתִׁשְכַבתִׁשְכַבתִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא ַוֲאֶׁשר ַהָּזבַהָּזבַהָּזבַהָּזב ּתֹוַרת ֹזאת" בהיקש זב מטומאת קרי
, את שניהם בטומאת ערב טמאל, )לב,ויקרא טו" (ָבּה ְלָטְמָאה ֶזַרעֶזַרעֶזַרעֶזַרע

  .))שבעת הדבריםמחמת (זיבה באונס  ואאף אם ראו קרי 
  .המידרג של רבי שמעוןקיים  - זב חמור מטמא שרץ 

מידרג מידרג מידרג מידרג בירור 
של רבי  בבבב

  שמעון

טעון פרימת  -  מצורעמצורעמצורעמצורע
פרימת , שיער ראשו

בגדיו ואסור בתשמיש 
  המיטה

אינו צריך לפרוע  -זב זב זב זב 
ומותר בתשמיש , ולפרום
  המיטה

 המידרג של רבי שמעוןקיים  - זבחמור מ מצורע
  .)למחנה ישראלמחוץ  מצורעוממילא הפסוק מלמד לשלח (

מידרג  הפרכת
של רבי  ב

  שמעון

מטמא משכב  - זב זב זב זב 
) טומאת מדרס( מושב

 כלי חרסאפילו ו
בנגיעה  יםנטמא שאינם(

הזיז ( היסטב )מבחוץ הכלי
נחשב  ,את הכלים בגרמא
  )כנגע בהם מבפנים

אינו מטמא  - מצורע מצורע מצורע מצורע 
  מושב ובהיסטב ,במשכב

  ?קשה לרבי שמעון -זב קשה ממצורע : ש
לרבות  "ָזב ְוָכל"בפסוק והכוונה , הקושיה נכונה: ת

  .בעל קרי

מידרג מידרג מידרג מידרג בירור 
של  מתוקןמתוקןמתוקןמתוקן    בבבב

  רבי שמעון

טעון פרימת  -  מצורעמצורעמצורעמצורע
פרימת , שיער ראשו

בגדיו ואסור בתשמיש 
אינו מטמא ו( המיטה

  )מושב והיסט, משכב

אינו צריך  -    בעל קריבעל קריבעל קריבעל קרי
ומותר , לפרוע ולפרום

אינו ו( בתשמיש המיטה
  )מושב והיסט, מטמא משכב

 המידרג של רבי שמעוןקיים  - מצורע חמור מבעל קרי
משתלח מחוץ למחנה  בעל קריאם : בלימודו וכוונת רבי שמעון(

אם  לויהישתלח מחוץ למחנה ) החמור יותר( שמצורעש "כ - לויה
משתלח  שמצורעללמדנו ? במפורש" ָצרּועַ "מזכיר כך מדוע הפסוק 

  .)ישראלמחוץ למחנה  וגם אל ,לויהמחוץ למחנה 

מידרג  הפרכת
של  מתוקן ב

  רבי שמעון

נטמא     - - - - בעל קרי בעל קרי בעל קרי בעל קרי 
אפילו יצא ממנו טיפת 

  זרע

נטמא רק אם     ----מצורע מצורע מצורע מצורע 
פרחה בו צרעת בגודל של 

  גריס

ך לא ייתכן אם כ, ממצורעחמור  שבעל קרייש צד : ש
  ?מצורעעל  בעל קריו מ"לעשות ק

  
    בבבבמידרג מידרג מידרג מידרג 
מתוקן מתוקן מתוקן מתוקן 

    ייייאליבא דרבאליבא דרבאליבא דרבאליבא דרב
        נתןנתןנתןנתן

טעון פרימת  -  מצורעמצורעמצורעמצורע
פרימת , שיער ראשו

בגדיו ואסור בתשמיש 
אינו מטמא ו( המיטה

. מושב והיסט, משכב
  )ונטמא בגודל של גריס

אינו צריך  -    בעל קריבעל קריבעל קריבעל קרי
ומותר , לפרוע ולפרום

אינו ו( בתשמיש המיטה
. מושב והיסט, מטמא משכב

ונטמא בראיית שיעור סתימת 
  )האמה

, בשם רבי ישמעאל י נתןרבו מבוסס על שיטת "הק: ת
נטמא רק אם ראה כשיעור סתימת פי  בעל קריש

ויקרא " (ִמּזֹובוֹ  ְּבָׂשרוֹ  ֶהְחִּתים אוֹ "הלימוד הינו על זב ( מההא
  .)ל"כנ. ועשינו היקש בין זב לטומאת קרי, )ג,טו

  .למצורע בעל קריו של רבי שמעון מ"ויש מקום לק
המידרג של רבי קיים  - מבעל קריחמור  מצורע
  .שמעון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ירושלים המוקפת חומה( ישראלמחנה 

 )הר הבית( מחנה לוויה

מחנה 
 שכינה

מקדש ה(
 )והעזרות

 מצורע
  זב

: רבי יוחנן
 בעל קרי

  בעל קרי
  טמא מת

 מת בעצמוה

 :לשיטת רבי שמעון הלימוד מן הפסוק

  ָלָנֶפׁש ָטֵמא  ְוֹכל  ָזב  ְוָכל  ָצרּועַ   ָּכל  ַהַּמֲחֶנה ִמן ִויַׁשְּלחּו
" כל"נכתב אגב   חובת השילוח

האחרים 
  המופיעים בפסוק

צרוע נשלח 
מחוץ למחנה 

  ישראל

לרבות בעל 
שנשלח ( קרי

מחוץ למחנה 
  )לויה

נשלח  זב
מחוץ למחנה 

  לויה

לרבות 
 טומאת שרץ

שנשלח מחוץ (
  )ישראללמחנה 

 טמא מת
נשלח מחוץ 

  שכינהלמחנה 

 


