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 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 נתן ואביבה הורביץ הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א

 בעלי חיים היו כשרים להקרבה  אלו

 בבמה עד הקמת המשכן

 בעלי חיים היו כשרים להקרבה בבמה. בין כל

ֶבן ֹנַח " שנאמר,] .עופות ובין, חיות בין, בהמות ַויִּ

חַ  ְזבֵּ ֹכל מִּ ַקח מִּ ָמה ַלה' ַויִּ ֹכל ַהְבהֵּ ַהָטֹהר  ָהעֹוף ַהְטהֹוָרה ּומִּ

חַ  ַוַיַעל ֹעֹלת ְזבֵּ בהמה ועוף מפורשים בכתוב, . "ַבמִּ

ָמה " כמו שנאמר, היא, וחיה בכלל בהמה זֹאת ַהְבהֵּ

לּו ֲאֶשר ה " והולך ומונה בהמות וחיות,", תֹאכֵּ שֹור שֵּ

ה ים ְושֵּ יֹשן ּוְתאֹו  ְכָשבִּ י ְוַיְחמּור ְוַאקֹו ְודִּ ים. ַאָיל ּוְצבִּ זִּ עִּ

. נקיבות ובין זכרים אלו כשרים, בין וכל"[. ָוָזֶמר

שלא מצינו . מומים בעלי ובין תמימים בין

 שהכתוב חילק בין זה לזה.

 דף קט"ז

 :שלושת אלו נפסלו להקרבה בבמה ואולם

 .רמחוסרי אב. א

למד ממה שנצטווה נח להכניס לתיבה  דין זה

ָכל" בעלי חיים שאינם מחוסרי אבר שנאמר  ּומִּ

ָכל ָבָשר יא ָהַחי מִּ ֹכל ָתבִּ ם מִּ ָתְך  ְשַניִּ ָבה ְלַהֲחֹית אִּ ֶאל ַהתֵּ

ְהיּו ָבה יִּ הבא בהמות שכל בשרם חי  כלומר", ָזָכר ּוְנקֵּ

לא נצטווה בכך  ואינם מחוסרי אבר ועל כרחך

עתיד להקריב מהם קרבנות כי  אלא משום שהיה

לצורך קיום המין היה מועיל גם בהבאת בעלי 

 אבר. חיים מחוסרי

 .טריפה .ג

למד, ממה שנצטווה נח להכניס בהמות  דין זה

 הדומות לו, כלומר שאינן טריפה כמותו, שנאמר,

ָתְך"  ". ְלַהֲחֹית אִּ

לא יתכן כרחך לא היה נח טריפה, כי  ועל

שנצטווה להכניס דווקא טריפה כמותו, כי אין 

לצוות שיכניס טריפות בדווקא, אלא ודאי  טעם

 לא היה טריפה, ונצטווה להכניס בהמות כמוהו

  שאינן טריפה.

אם היה רק הכתוב הזה, היה מקום  ואמנם

לומר, שבאמת לא נצטווה להכניס דומים לו, 

בדו, עמו חיות לחברה, ולא ישאר ל אלא שיהיו

 ואפילו אינם דומים לו. אלא מאחר שנאמר גם

למדנו שהכנסתם אינה להיות עמו ", ְלַחיֹות ֶזַרע"

עצמם, ואם כן הסיבה  לחברה, אלא לקיום

ָתְך" שנאמר  היא, ללמד שיהיו דומים", ְלַהֲחֹית אִּ

 לו, ולא יהיו טריפה.

 .שנעבדה בהם עבירה. ב

ֹכל" למד מהכתוב, דין זה ַקח מִּ ָמה ַויִּ  ַהְטהֹוָרה ַהְבהֵּ

ֹכל ָהעֹוף כרחך אין הכוונה  שעל", ַהָטֹהר ּומִּ

לטהורות ממש, כי באותה שעה עדיין לא נתנה 

טמאות לטהורות,  תורה, ולא היה חילוק בין

אלא כוונת הכתוב, שהקריב בהמות שלא נעבדה 

 בהן עבירה.

נודע לו הדבר על ידי נס זה,  –רב חסדא  לדעת

 לפני התיבה, וכל שהתיבה שהעביר את כולם

קולטת, בידוע שהוא טהור, אין התיבה קולטת, 

  בידוע שהם טמאים.

נודע לו הדבר על ידי נס זה,  –רבי אבהו  ולדעת

 שכל אלו שלא נעבדה בהן עברה, באו לתיבה

ָבה" מאליהן, שנאמר, ים ָזָכר ּוְנקֵּ ָכל ָבָשר  ְוַהָבאִּ מִּ

ָּוה ֹאתֹו א   יםָבאּו ַכֲאֶשר צִּ ְסֹגר ה' ַבֲעדֹו ֹלהִּ כלומר שהיו ", ַויִּ

 .באים מאליהן

 

 קרבנות הקריבו בבמה עד הקמת המשכן איזה

 .עולות. א

קרבו עולות בבמה, גם קודם הקמת , הכל לדברי

ַח ַלה'" המשכן, שנאמר, ְזבֵּ ֶבן ֹנַח מִּ ַקח ַויִּ ֹכל  ַויִּ מִּ

ֹכל ָהעֹוף ַהָטֹהר ָמה ַהְטהֹוָרה ּומִּ חַ  ַוַיַעל ַהְבהֵּ ְזבֵּ  ".ֹעֹלת ַבמִּ

 .שלמים. ב

 ישראל שנבחרו, משעת מתן תורה, הכל לדברי

בבמה גם שלמים, אף  הקריבו עם סגולה, להיות

י " קודם הקמת המשכן, שנאמר, י ְבנֵּ ְשַלח ֶאת ַנֲערֵּ ַויִּ

ל ְשָראֵּ ים ַלה' ַוַיֲעלּו ֹעֹלת יִּ ים ְשָלמִּ ְזְבחּו ְזָבחִּ ים ַויִּ  ".ָפרִּ

האם גם הגויים היו , נחלקו חכמים אולם

שלמים, או שלגויים אין קרב  בבמה מקריבים

 אלא עולות.

שלמים בבמה,  שגם הגויים היו מקריבים א"י -

יא ַגם הּוא" שנאמר, בִּ ְבֹכרֹות צֹאנֹו  ְוֶהֶבל הֵּ מִּ

ֶהן ֶחְלבֵּ ַשע ּומֵּ ְנָחתֹו ַויִּ ואיזהו דבר ", ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל מִּ



 

בי מזבח, ואין כולו קרב לגבי לג שחלבו קרב

מזבח, הוי אומר זה שלמים. ]והחולקים על כך 

שאין כוונת הכתוב לחלב הבהמה, אלא  אומרים,

לחלב הבהמות, כלומר את הבהמות המשובחות 

לקרבן, אולם לא הביאן לשלמים, אלא  הביא

  לעולה[.

שלמים בבמה,  שהגויים לא היו מקריבים א"וי -

י ָצפֹו" שנאמר, יעּורִּ יָמן ן ּובֹואִּ ְזלּו תֵּ י יִּ י ַגנִּ יחִּ ְבָשָמיו  ָהפִּ

י ְמָגָדיו י ְלַגנֹו ְויֹאַכל ְפרִּ תתנער ותאבד  כלומר", ָיבֹא דֹודִּ

כלומר גויים שמביאים רק ] אומה שמעשיה בצפון,

אומה  אל מלך המשיח[,] ותבוא שטעונה צפון[, עולה

כלומר ישראל שמקריבים ] שמעשיה בצפון ובדרום,

ומכאן שהגוים לא היו מקריבים  ושלמים[, עולות

והחולקים על כך ] בלבד. שלמים אלא עולה

הכתוב מדבר בישראל, שעתידים  אומרים שכל

 להתעורר ולהתקבץ, מכל רוחות העולם[.

 

 שאמר משה לפרעה זבחים

ְבדּו ֶאת ה' ַרק צֹאְנֶכם " פרעה כשאמר ְלכּו עִּ

ָמֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻצג ַגם ַטְפֶכם ְך עִּ לֵּ  ַויֹאֶמר ֹמֶשה". "יֵּ

נּו דֵּ יָּ ן בְּ תֵּ ה תִּ תָּ ם אַּ ים גַּ חִּ בָּ ינּו ַלה'  זְּ ְוֹעלֹות ְוָעשִּ

ינּו  ".לאֹקֵּ

האומרים, קרבו שלמים בבמה קודם  לדעת -

ים" הקמת המשכן,  האמורים כאן, הם" ְזָבחִּ

 .שלמים

ולדעת האומרים, לא קרבו שלמים בבמה קודם  -

כאן, אינם  האמורים" יםְזָבחִּ " הקמת המשכן,

 .בהמות הנזבחות לאכילה שלמים, אלא

 

 שהקריב יתרו זבחים

ה" יתרו למדבר, כשבא ן ֹמשֶׁ רֹו ֹחתֵּ תְּ ח יִּ קַּ יִּ  ֹעָלה וַּ

ים חִּ בָּ י ּוזְּ ְקנֵּ ים ַוָיבֹא ַאֲהֹרן ְוֹכל זִּ לאֹקִּ ם  לֵּ ָכל ֶלֶחם עִּ ל ֶלא  ְשָראֵּ יִּ

ים י ָהלאֹקִּ ְפנֵּ ן ֹמֶשה לִּ ים" כרחך ועל". ֹחתֵּ " ְזָבחִּ

ים" האמורים כאן הם קרבן שלמים כי נאמר  ְזָבחִּ

ים לאֹקִּ  ".לֵּ

האומרים, לא קרבו שלמים בבמה קודם  לדעת -

מתן תורה, על כרחך ביאת יתרו היתה אחר מתן 

 והקריב שלמים במשכן. תורה,

ולדעת האומרים ביאת יתרו היתה קודם מתן  -

 תורה, על כרחך קרבו שלמים בבמה קודם הקמת

 ן.המשכ

 

 יתרו ביאת

רֹו, "בתורה נאמר תְּ ע יִּ מַּ שְּ יִּ ן וַּ ְדָין ֹכהֵּ ת  מִּ ן ֹמֶשה אֵּ ֹחתֵּ

יא ה' ֶאת  ָכל ֲאֶשר י הֹוצִּ ל ַעמֹו כִּ ְשָראֵּ ים ְלֹמֶשה ּוְליִּ ָעָשה לאֹקִּ

ל ְשָראֵּ י יִּ ת ְשנֵּ ֹפָרה ... ְואֵּ ן ֹמֶשה ֶאת צִּ ְתרֹו ֹחתֵּ ַקח יִּ ם. ַויִּ ְצָריִּ מִּ  מִּ

ה ָבֶניָה ... ן ֹמשֶׁ רֹו ֹחתֵּ תְּ יָּבֹא יִּ ְשתֹו ּוָבָניו וַּ ה ְואִּ ל ֹמשֶׁ  אֶׁ

ְדָבר ֲאֶשר הּוא ֹחֶנה ָשם ַהר ים ֶאל ַהמִּ  "ָהלאֹקִּ

 חכמים איזו שמועה שמע ומתי בא. ונחלקו

שמועת  יתרו בא מחמת – רבי יהושע לדעת

בתורה בסוף הפרשה  מלחמת עמלק, ]הכתובה

, לקששמע שנצחו ישראל את עמ הקודמת[,

י " שנאמר, ק ְוֶאת ַעמֹו ְלפִּ ַוַיֲחֹלש ְיהֹוֻשַע ֶאת ֲעָמלֵּ

 .קודם מתן תורה כן, בא יתרו ואם". ָחֶרב

יתרו בא מחמת  – רבי אליעזר המודעי לדעת

שנתפרסמה בכל העולם, ]כפי  תורה שמועת מתן

כן  י להלן[, ונודע שבחה לכל. ואם"שנכתוב בעזה

 .אחר מתן תורה בא

יתרו בא מחמת שמועת הנס  – אליעזררבי  לדעת

שהתפרסם העולם.  ים סוף הגדול של קריעת

 .קודם מתן תורה ואם כן בא

 

 מתן תורה שמועת

ה את התורה לישראל, היה קולו "הקב כשנתן

 הולך מסוף העולם ועד סופו, וכל ]מלכי[ עובדי

כוכבים אחזתם רעדה בהיכליהם, ואמרו שירה, 

ל " שנאמר, ֹשף ְיָערֹות ַאָילֹותקֹול ה' ְיחֹולֵּ  ַוֶיח 

יָכלֹו במתן תורה[] ר  של כל מלך ומלך[] ּוְבהֵּ ֻכּלֹו ֹאמֵּ

 ".ה["לקב] ָכבֹוד

כולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו, מה  נתקבצו

", ָיָשב ה' ַלַמבּול" קול ההמון אשר שמענו, שמא

  כלומר שמא מבול בא לעולם.

ֶשב ה' ֶמֶלְך " להם[, אמר] כלומר כבר ", ְלעֹוָלםַויֵּ

שימלוך לעולם על בריותיו ולא  ה,"נשבע הקב

 ישחיתם ולא יביא מבול לעולם.

לו, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של  אמרו

ש ה'" אש מביא, שנאמר, י ָבאֵּ ְשָפט כִּ ּוְבַחְרבֹו ֶאת  נִּ

י ה' ָכל  ". ָבָשר ְוַרבּו ַחְללֵּ

  ת כל בשר.להם, כבר נשבע שאינו משחי אמר

  לו, ומה קול ההמון הזה ששמענו. אמרו



 

להם, חמדה טובה יש לו בבית גנזיו, שהיתה  אמר

 דורות קודם שנברא העולם, 974גנוזה אצלו 

ָּוה ְלֶאֶלף דֹור" שנאמר] והלא ניתנה תורה ", ָדָבר צִּ

דורות, אלא על  26מאדם עד משה  , שכן26לדור 

דורות קודם  974גנוזה אצלו  כרחך כבר היתה

ביקש  ועתה, דור[ 1000הראשון, סך הכל  אדם

התורה שהיא מעוזן ]= ה' ֹעז" ליתנה לבניו, שנאמר,

ן ישראל[ של תֵּ  ".ְלַעמֹו יִּ

ְך ֶאת ַעמֹו " פתחו כולם ואמרו, מיד[] ה' ְיָברֵּ

 ".ַבָשלֹום

 

 קריעת ים סוף והירדן שמועת

, ן בחרבה נאמרשעברו בני ישראל את הירד אחר

י" ֹמרִּ י ָהא  ְשֹמַע ָכל ַמְלכֵּ י כִּ ן ָיָמה ַוְיהִּ ֶבר ַהַיְרדֵּ  ֲאֶשר ְבעֵּ

י ְוָכל י ַהְכַנֲענִּ ת ַמְלכֵּ י  ֲאֶשר ַעל ַהָים אֵּ יש ה' ֶאת מֵּ ֲאֶשר הֹובִּ

ל ַעד ָעְבָרם ְשָראֵּ י יִּ י ְבנֵּ ְפנֵּ ן מִּ ס ַהַיְרדֵּ מַּ יִּ יָּה  וַּ לֹא הָּ ם וְּ בָּ בָּ לְּ

ם עֹוד  לבָּ אֵּ רָּ שְּ י יִּ נֵּ י בְּ נֵּ פְּ  ".רּוחַּ מִּ

כששמעו את שמועת , מזה ארע להם ויותר

שאמרה רחב הזונה לשלוחי  כמו, קריעת ים סוף

י ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת  ַותֹאֶמר", יהושע י כִּ ים ָיַדְעתִּ ֶאל ָהֲאָנשִּ

י ָנְפָלה י ָהָאֶר  ָהָאֶרץ ְוכִּ י ָנֹמגּו ָכל ֹיְשבֵּ ינּו ְוכִּ יַמְתֶכם ָעלֵּ ץ אֵּ

יֶכם. ְפנֵּ י מִּ י ַים  כִּ יש ה' ֶאת מֵּ ת ֲאֶשר הֹובִּ ָשַמְענּו אֵּ

יֶתם סּוף ם ַוֲאֶשר ֲעשִּ ְצָריִּ מִּ אְתֶכם מִּ יֶכם ְבצֵּ ְפנֵּ י  מִּ י ַמְלכֵּ ְשנֵּ לִּ

יֹחן ּוְלעֹוג ֲאֶשר ן ְלסִּ ֶבר ַהַיְרדֵּ י ֲאֶשר ְבעֵּ ֹמרִּ ַרְמֶתם אֹוָתם. ָהא   ֶהח 

ס מַּ יִּ ע וַּ מַּ שְּ נִּ בֵּ  וַּ בָּ יש לְּ אִּ ה עֹוד רּוחַּ בְּ מָּ לֹא קָּ נּו וְּ

ם יכֶׁ נֵּ פְּ ים ַבָשַמיִּם מִּ יֶכם הּוא לאֹקִּ י ה' לאֹקֵּ ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ  כִּ מִּ

ָתַחת פחדם כה גדול, עד שמחמתו לא  שהיה". מִּ

  נתקשו אברי תשמישם.

ידעה דבר זה, שכן אין לך כל שר ונגיד שלא  ורחב

 היתהבא על רחב הזונה. אמרו, בת עשר שנים 

כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה כל ארבעים שנה 

 שהיו ישראל במדבר, ואחר חמישים שנה

  נתגיירה.

ריבונו של עולם, בשלושה דברים חטאתי,  אמרה,

 ובשלושה ימחל לי, בשלושה חטאתי, בחבל,

ופשתים, וחלון. שהיו מנאפים עולים אליה 

 בחבלים, דרך החלון, ויורדים, וגם טמנתם

ובאותם שלשה דברים עצמם, זכתה בפשתי העץ. 

 להציל השלוחים.

 

 בבמה בזמן הזה על ידי גויים הקרבה

לא נאסרו אלא , בזמן שנאסרו הבמות גם

אֹמר." לישראל, שנאמר, ר ה' ֶאל ֹמֶשה ּלֵּ ר ַוְיַדבֵּ  ֶאל ַדבֵּ

ל ָכל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָבָניו ְוֶאל ְשָראֵּ י יִּ יֶהם ֶזה ַהדָ  ְבנֵּ ָבר ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ

אֹמר. ָּוה ה' לֵּ ְשַחט ... ֲאֶשר צִּ ל ֲאֶשר יִּ ְשָראֵּ ית יִּ בֵּ יש מִּ יש אִּ ", אִּ

כפי שהיו , הגויים מותרים להקריב בבמות אבל

ולפיכך, כל  הכל מותרים קודם שהוקם המשכן.

גוי רשאי להיות בונה במה לעצמו, ומקריב עליה 

 כל מה שירצה.

, אסור לסייע להם להקריב בבמה ולישראל

אבל מותר להורות  ,ואסור לעשות שליחותם

 .להם איך לעשות

עשה רבא, כשאיפרא הורמיז אימו של מלך  וכך

 פרס הנקרא שבור, שלחה לו קרבן, ובקשה

שיקריבוהו עבורה לשמים, אמר לרב ספרא ולרב 

בני גיל  אחא בר הונא, שיקחו שני בחורים גויים

אחד, ]שכך הדבר נאה[, וילמדו אותם, שיעשו 

וידליקו  מזבח מקרקע שלא נשתמש בה הדיוט,

בו אש במצית חדש שלא נשתמש בו הדיוט, 

 ובעצים חדשים שלא נשתמש בהן הדיוט,

 ויקריבו את הקרבן על המזבח.

רבא אלו הם כדעת רבי אליעזר בן שמוע,  ודברי

האומר, שאין מעלים למזבח אלא עצים שלא 

 בהן הדיוט, ולדברי רבא הדין הזה אמור נשתמש

 גם בבמה.

אביי חולק על כך, ואומר, שבבמה, גם  אולם

 עצים שהשתמש בהם הדיוט, כשרים.

 

 קנה דוד את גורן ארונה היבוסי בכמה

כתובים נאמרו בעניין קניית גורן ארונה  שני

 היבוסי ]הוא הר הבית[ לצורך בניית בית

יד" המקדש. כתוב אחד אומר ן ָדוִּ תֵּ  ְלָאְרָנן ַבָמקֹום ַויִּ

ש ְשָקל שֵּ י ָזָהב מִּ ְקלֵּ אֹות שִּ  וכתוב אחד אומר". מֵּ

ֶקן" ד ֶאת ַהֹגֶרן ְוֶאת ַהָבָקר ַויִּ ים ָדוִּ ים ְבֶכֶסף ְשָקלִּ שִּ  ".ֲחמִּ

כמה ביאורים ליישב את הכתובים שלא  ונאמרו

 יהיו סותרים זה את זה

 קנה מקום המזבח את –לדעת תנא קמא . א

 קנה ביתה מקום כל שקלים. ואת בחמישים

 שקלים. בשש מאות

 גבה –לדעת רבי משום אבא יוסי בן דוסתאי . ב

 שש מאות שהם יחד שקלים, מכל שבט חמישים

שקלים, וקנה בהם את המקום. ]וביאר רבא, 

בשווי שקלי זהב,  שגבייה זו היתה בשקלי כסף,

כלומר מכל שבט גבה שקלי כסף בשווי חמישים 

בשווי שש  שקלי כסף, שקלי זהב, כך שהיו בידו

 מאות שקלי זהב[.



 

 לעולה את הבקר –לדעת רבי אלעזר בן שמוע . ג

ואת  שקלים. בחמישים למזבח קנה והעצים

שקלים. וראיה לדבר  בשש מאות קנה המקום

ַויֹאֶמר ֲאַרְוָנה " את העצים שנאמר, שקנה דוד גם

י ַקח ְוַיַעל ֲאֹדנִּ ד יִּ יָניו ֶאל ָדוִּ ה ְראֵּ  ַהֶמֶלְך ַהטֹוב ְבעֵּ

ים צִּ י ַהָבָקר ָלעֵּ ים ּוְכלֵּ גִּ  ". ַהָבָקר ָלֹעָלה ְוַהֹמרִּ

שיש במדרש ביאור נוסף, והוא,  –ורבינו תם אומר . ד

שש מאות  השווים, נתן חמשים שקלי זהב שדוד

  שהזהב שווה פי שתים עשרה מהכסף[.. ]שקלי כסף

 

ים" מה הם גִּ ֹמרִּ  "הַּ

ים" גִּ האמורים כאן, הם הקרויים בלשון " ַהֹמרִּ

המשנה מטה של טורבל, והם הקרויים בלשון 

  דקרקסא דדיישן דישאי. הגמרא עיזא

, ויש בו יתדות חדות, כמין עז של עץ כלי והוא

עשוי להוליכו  והוא, וגם עשוי חריצים חריצים

 ,ולהביאו על הקשים של הדיש לאחר שנידושו

 .ונעשים תבן ועל ידו הם מתחתכים

לדבר, שמורג הוא דבר העשוי חריצים  וראיה

נֵּה" ויתדות, לדוש ולדוק בו, שנאמר, יְך  הִּ ַשְמתִּ

ים ְוָתֹדק יֹות ָתדּוש ָהרִּ יפִּ  ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדש ַבַעל פִּ

ים  ".ּוְגָבעֹות ַכֹמץ ָתשִּ

 

 ישראל במדבר היו  כשהיו

 חלוקים לשלושה מחנות כך

מחנה  – שכןמן הקלעים של חצר המ לפנים

הטמאים משתלחים ממנו ]בין  שכל, שכינה

טמאי מתים ובין זבים ובין מצורעים[. ושם 

   קדשים. נאכלים קדשי

מחנה  – חניית הלויים סביב המשכן מקום

ומצורעים משתלחים ממנו, ]אבל  שזבים, לווייה

טמאי מת מותרים בו[, והוא היה קולט את 

  מקלט. הרוצחים כערי

שמצורעים , מחנה ישראל – מחנה ישראל כל

לו, ]אבל טמאי מת וזבים  משתלחים חוצה

  מותרים בו[, ושם נאכלים קדשים קלים.

, אף בשעת המסעות היה קיים במדבר והמחנה

מסעות, אין הקדשים נפסלים,  שאפילו בשעת סילוק]

[, אלא מוליכם עמו, ובמקום חנייתם נאכלים במחנה

ד" שנאמר, ם ְבתֹוְך ַהַמֲחֹנת ַמחֲ  ְוָנַסע ֹאֶהל מֹועֵּ יִּ ה ַהְלוִּ נֵּ

יֶהם ַכֲאֶשר ַיֲחנּו ְגלֵּ יש ַעל ָידֹו ְלדִּ ָסעּו אִּ ן יִּ שאף  ללמד", כֵּ

בשעת המסע כשהוא מפורק הוא קרוי אהל 

 מועד.

 

 בירושלים היו חלוקים לשלושה מחנות ואף

מחנה שכינה שכל הטמאים  – העזרה תוך

זבים ובין מתים ובין  משתלחים ממנו, ]בין טמאי

   מצורעים[. ושם נאכלים קדשי קדשים.

מחנה לווייה, שזבים ומצורעים  – הבית הר

 אבל טמאי מת מותרים בו[.] משתלחים ממנו,

מחנה ישראל, שמצורעים  – העיר כל שאר

טמאי מת וזבים  משתלחים חוצה לו, ]אבל

 מותרים בו[, ושם נאכלים קדשים קלים.

שמעון בר יוחי אומר: עוד מחנה רביעית  רבי

ולא היו  היא, חיל עזרת נשיםהיתה בירושלים, ו

עונשין עליה ]על הנכנס לה בטומאה. ובמסכת 

 הר הבית[. כלים מפורש במה היא חלוקה משאר

 דף קי"ז

היו חלוקים , כשהיה המשכן בשילה ואף

שכן , לעניין שילוח טמאים לשלושה מחנות

ָזָכר" ח טמאים,נאמר בעניין שילו ָבה  מִּ ַעד ְנקֵּ

חּוץ ַלַמֲחֶנה ְתַשְּלחּום חּו ֶאל מִּ ְיַטְמאּו ֶאת  ְולֹא ְתַשּלֵּ

ן ְבתֹוָכם י ֹשכֵּ יֶהם ֲאֶשר ֲאנִּ ללמד שכל טמא ", ַמֲחנֵּ

  לו מחנה לעצמו. יש

משתלח ממחנה שכינה, ומותר במחנה  טמא מת

  לווייה.

במחנה משתלח אף ממחנה לווייה, ומותר  וזב

 ישראל.

 משתלח לבדו מכל המחנות, שנאמר, ומצורע

חּוץ ַלַמֲחֶנה" ב מִּ ללמד שלא יהיו ", מֹוָשבֹו ָבָדד יֵּשֵּ

 טמאים אחרים עמו.

  נתפרש בגמרא היכן היה כל מחנה. ולא
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