
 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                                      הפקולטה למדעי היהדות

 י ד ף  ש ב ו ע     
 ע"התש ,נשא פרשת                                                                ללימודי יסוד ביהדות       בית הספר 

 1121ר מספ                                                שולמן                                     ע"ש הלנה ופאול         

 
 

 למחנה אל מחוץ הטמאים שילוח
 יאיר ברקאי

 

מערכת היחסים בין טומאה וטהרה לד( קשורה -א:ה 'ת בפרשתנו )במזכרהמחנה, הנן מצוות שילוח הטמאים מ
 האדם ומקומו.ובין 

הצרוע והטמאים והדן בטומאת הזב  ,של מצוות שילוח הטמאים הוא ספר ויקראהטבעי מקומה  ,לכאורה
. וזה על אתר אברבנאלפרש מש מוכ ,משום הסמיכות לפרשת חניית המחנותרק היא נמצאת בפרשתנו ולנפש, 
 :לשונו

 המצורע לענין ויקרא בספר אמרנ שכבר לפי ,והלוים הדגלים מחנות לפרשת הזאת הפרשה נסמכה הנה
 לשלוח הוצרכו לא ,במחניהם והלוים ישראל בני נבדלו שלא עד האמנם ."מושבו למחנה מחוץ ישב בדד"

 המחנות כל שסדר אחרי עתה, אבל ".מחניהם את יטמאו ולא" :שאמרו כמו ,בהם תלוי הענין כי ,טמאים
 צוה שכבר מה שיעשו העם את צוה ,במעמדם וישראל במושבם ולוים במשמרתם כהנים מקומו, על איש
 . מושבם למחנה מחוץ ישבו שבדד ,לנפש טמא וכל המצורעים בענין אותם

 זה זמן תחולת המצווה.ם שומש ,מקומו" על איש המחנות כל שסדר ה בפרשתנו "אחריבאכלומר, מצוות השילוח 
של התנהגות  הלאדם, אלא תוצאביחס הטומאה והטהרה ]=הקדושה[ אינן חיצוניות שלמדנו על זה, נוסף  

 וזה לשונו: 1.הרב סולובייצ'יקדגיש מש מוכ ,האדם עצמו
 מתקדשים הדברים אין. חפץ באיזה ונתקע למטה מלמעלה היורד שמימי טבעי על תואר הקדושה אין

. ושלום חס, מאגית לדת הופכת היהדות הייתה הרי, אוטומטית קדושה מקבלים הדברים היו אילו. מאליהם
 .האדם יצירת היא הקדושה

הווה אומר, שילוח הטמאים ממחנה ישראל מאפשר את התקדשות המחנה. הפעולה היזומה של העם היא מביאה 
 העם שותף פעיל בהתקדשותו.ואת הקדושה למחנה, 

סילוק הטומאה  דייל והוא עושה זאת עאת מחנהו,  העם צריך לקדשהשכינה במחנה ישראל, תשרה כדי ש
 :)במ' ה:ב( בפרשתנו הרמב"ןמפרש ש וממתוכו, כ
 ,קדוש המחנה שיהיה, המחנה מן הטמאים בשלוח צוה המשכן את שהקים אחר - "המחנה מן וישלחו"

 .שכינה בו שתשרה וראוי
את  ההקדושה המכשיר-על העם לשמור על הטהרה זהלהשכין שכינתו במחנה ישראל, אך לצורך  רצון ה' הוא

 התנאים למילוי רצון ה'.
 : ע"א( יד דבקות במידותיו של ה', כדברי הבבלי )סוטה נעשית באמצעותהתקדשות האדם 

                                                           


שולמית לור  יאחותזכר ליפשיץ בירושלים. המאמר מוקדש ל ראש המכללה האקדמית למורים ע"ש הרא"מ אד"ר יאיר ברקאי הו  
 .כ' בניסן השתאיום שנפטרה לבית עולמה ב ,ע"ה

 האורתודוקסית היהדות של הרוחניים פוסק הלכה והוגה דעות, מראשי מנהיגיה ,1993-1903 יק'סולובייצ הלוי דוב יוסף הרב  1
 מאיר )רבי חכמה משך בעל כתב דומים . דברים117' עמ תשנ"ה,, ירושלים השקפה דבריהברית. המובאה מספרו  בארצות
אין שום ענין  ,: "סוף דברפסוקכא, ובמיוחד הרעיון המודגש בפירושו ל:יב לשמות בפירושו, (1926-1843 מדווינסק הכהן שמחה

תהלה ועבודה, וכל הקדושות ולו נאוה  ,ויוחס לו העבודה והכניעה, רק השי"ת שמו הוא קדוש במציאותו המחוייבת קדוש בעולם
  )שמ' לב:יט(. המה מצד צווי שצוה הבורא"
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 אחר להלך לאדם לו אפשר וכי? "תלכו אלהיכם' ה אחרי": דכתיב מאי :חנינא ברבי חמא רבי ואמר
 .הוא ברוך הקדוש של מדותיו אחר להלך אלא! "הוא אוכלה אש להיך-א' ה כי": נאמר כבר והלא? שכינה
 הלבש אתה אף, "וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם להים-א' ה ויעש": דכתיב, ערומים מלביש הוא מה

 הקדוש .חולים בקר אתה אף, "ממרא באלוני' ה אליו וירא": דכתיב, חולים ביקר הוא ברוך הקדוש .ערומים
 .אבלים נחם אתה אף, "בנו יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי ויהי": דכתיב, אבלים ניחם הוא ברוך

 .מתים קבור אתה אף, "בגיא אותו ויקבר": דכתיב, מתים קבר הוא ברוך הקדוש
    2ז(: דרך ,חכמה ראשית )שער "מועד הלוא" ספר בעל יפה ראומ ,בסוטה הבבלי פי על

  :תהיו קדושים' בפר' שפי כמו ,לפעולותיו בפעולותינו ת"להשי התדמות האדם פעולת ותכלית
  .רחום אתה אף ,רחום הוא מה ;חנון תהיה אתה אף ,חנון הוא מה ;קדוש היה אתה אף ,קדוש הוא מה

יאותנו האל מצווה .העםבין היוצא מדברינו הוא שקדושת המחנות היא תוצאה של שיתוף פעולה בין ה' ו  ה' : "כִּ
ְך ֹלֶהיָך-א   ְתַהלֵּ קיום מצוות האל את על ידי והעם מאפשר  ,טו(:כג '" )דבָקדֹוׁש ַמֲחֶניָך ְוָהָיה[ ...] ַמֲחֶנָך ְבֶקֶרב מִּ

 וממילא לא תשרה בו השכינה. ,טהור יכול להיותהמחנה אין  ,בלי קיום מצוות האל .התהלכות ה' בקרב המחנה
והן בחזקת  ,, הן גופניותהטמאים אל מחוץ למחנה מחייבות את מצוות שילוחהזכרות בפרשתנו, נהטומאות ה
 שטימא בדבר שנגע מפני ,טמא אבל וישר צדיק להיות אדםה יכול .מוסרית משמעות זו לטומאה מום חולף. אין

אעושה ,בלוויה השתתפות למשל כמו, האדם את לטמא עשוי מצווה של מעשה גם לפעמים. אותו  ה אותו "ָטמֵּ
 כתוצאה, מוגבל כאל אדם אלא ,שלילי אדםאל כ טמאמי ש אל מתייחסת התורה אין לפיכך. ב(:ה 'ָלָנֶפׁש" )במ
 טבילהעל ידי  מושגת זו מטומאה ההיטהרות. וקל וחומר למחנות האחרים ,מלבוא למחנה ישראל, זו מטומאה

 3במצורע.ששהייה מחוץ למחנה או אחר היעלמות המום הגופני אם אחר , מסויםבמקווה, לאחר זמן 
' בפרשתנו )במ נאמר, המקוםבנושא נעבור לדון עתה והקדושה לבין הטומאה, -עסקנו ביחס בין הטהרה 
 (:ג-:בה

ל ְבנֵּי ֶאת ַצו ְשָראֵּ יַׁשְלחּו יִּ ן וִּ א ְוֹכל ,ָזב ְוָכל ָצרּועַ  ָכל ַהַמֲחֶנה מִּ ָזָכר. ָלָנֶפׁש ָטמֵּ ָבה ַעד מִּ חּו ְנקֵּ חּוץ ֶאל ְתַׁשלֵּ  מִּ
י ֲאֶׁשר ַמֲחנֵּיֶהם ֶאת ְיַטְמאּו ְוֹלא ,ְתַׁשְלחּום ַלַמֲחֶנה ן  ֲאנִּ  .ְבתֹוָכםֹׁשכֵּ

טהרתו והשפעת שניהם -לבין מצב קדושתו בונמצא  שהאדםהביטויים המודגשים מעידים על היחס בין המקום 
 )תענית כא ע"ב(: ארמית[בתלמוד מובא הסיפור הבא ]בעל השכנת השכינה במחנה ישראל. 
רבי  :לרב נחמן בן יצחק: יבוא אדוני אלינו ]=ללמדנו תורה[. אמר לו: שנינו אמר לו רב נחמן בן רב חסדא

מצאנו בהר סיני שכל זמן  הרי, שלא מקומו של אדם מכבדו, אלא האדם מכבד את מקומויוסי אומר: 
ג(, :לד ')שמ "גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא"אמרה התורה:  ,השכינה שרויה עליוהייתה ש

יג( ]=משמע שאין הקדושה :יט מ')ש "במשך היבל המה יעלו בהר"אמרה התורה:  ,ינה ממנונסתלקה שכ
אמרה  ,תלויה במקום אלא בהשראת השכינה בו[. וכן מצאנו באהל מועד שבמדבר, שכל זמן שהוא נטוי

ו הותר ,הוגללו הפרוכת ]=בזמן נסיעת המחנות[ .ב(:ה ')במ "וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב"התורה: 
כנס שם ]=למקום שעמד בו קודם המשכן. כלומר, לא המקום מקודש אלא השכינה יוהמצורעים לה ןהזבי

 שבו. לכן אין סיבה שאלך למקום אחר כדי שיכבדוני[.
 : ראיות שתי בגמרא הובאו ,יוסי רבי לדברי
לישראל  הותר ,השכינה נסתלקה כאשר אך .ממנו להתרחק ישראל נצטוו ,סיני הר על שכינהשרתה ש זמן כל .א
 .להר ותעלל
 יטמאו ולא[ ...] לנפש טמא וכל זב וכל צרוע כל" המחנה מן לשלח ישראל נצטוו - נשא פרשת - בפרשתנו .ב
 כאשר אולם, נטוי מועד כשאוהל רק נוהגת זו הומצו אולם(. ג-ב:הבמ' " )בתוכם שוכן אני אשר מחניהם את
 ".שם ליכנס והמצורעים זבין הותרו הפרוכת הוגללו"
 לעלות ישראל כל והותרו ,קדושתם נסתלקה ,השכינה הסתלק עם אולם, לשעתם רק נתקדשו מועד הלווא סיני הר

 .םאות מקדשת השכינה נוכחות ורק ,במהותם קדושים אינם אלוה מקומותשה ימפנ, לאוהל כנסיולהלהר 
קובע נמצא בו האדם ש המקום לאש ימפנ ,חסדא רב בר נחמן רב של להזמנתו יצחק בר נחמן רב נענה לא לכן

 עושה השכינה שנוכחות כדרך רושם עושה האדם של נוכחותו. האדם במקום של נוכחותו את איכות האדם, אלא
  4.רושם

                                                           
 .ספרד, ד"הי המאה, ירונדי משולם ר"ב שמואל' רשכתב , ן"הרמב ופסקי ם"הרמב על בעיקר המבוסס מקיף הלכתי ספר  2
רב, פרשן ותאולוג , 1879-1809 וייזר מיכל יחיאל בן ליבוש מאיר )רבי ם"המלבי. הנפש טומאת יש ,הגוף לטומאת במקביל  3

 ביןמבחינה  התורה, לדעתו. "הנפש טומאתהיא בגדר " המוסרי במובן הטומאהש ,שו אות, ויקרא בפרשתאומר  ,במזרח אירופה(
 העוון את להדגיש כדי...", ב להיטמא" במונח משתמשתהיא , מוסרי ליקוי של במובן טומאה על מדובר כאשר: הללו הסוגים שני

ְטָמא ְבתֹוכוֹ  ֲאֶׁשר ֹכל: "כמו..." ב" תוספת בלי טומאה לשוןואילו  ;המטמא  .ההלכתית-הגופנית הטומאה על רהואמ(, לג:יא 'וי" )יִּ
על  "חידושי אגדות"האחרונים( ב מגדולי, התלמוד ומפרש רב, פולין, 1631-1555 איידלס, שמואל רבי הרב מורנו) א"מהרש  4

 ."ביותר המקום נתכבד כבודו כסא מתחת שנאצלה הנשמה שהוא [,באדם] שבו השכליות מעלת דכפי"אתר: 
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 ,טומאתו בת חלוףשי מפנלח מחוץ למחנה מכובד גם במקומו זה, תשנלפיכך, יכול אדם מכובד שנטמא ו
 ולכבד את מקומו הטבעי בתוך המחנה.א העת ולשוב ועתיד לשוב למחנה בבהוא ו

 5עזרא: אבן דברינו בשירו של  ר' אברהםאת נסיים 
 

י י ְכבֹודִּ ְמקֹומִּ ם ,בִּ יל ְואִּ י ַאְׁשפִּ ְבתִּ  .ֶעְלבֹוָנם ְיַכֶסה ָלֶהם ְוַהמֹוָׁשב                              ׁשִּ
ים ָמקֹום ֶאְבַחר ְוֹלא        ְגאֹוָנם ְכַקלִּ י.                                 בִּ י ְוַהָמקֹום ַהָמקֹום הּוא ֲאנִּ תִּ  אִּ
ָמה ֲאֶׁשר        ים הֵּ יֹוָתם חֹוְׁשבִּ ָמה                          מֹוָׁשב ֹראׁש ה  א ַהָמקֹום - ְוהֵּ          !ֶחְסרֹוָנם ְיַמלֵּ

 

 !כבודו את יוצר המקום ולא ,למקום הכבוד את האדם מביאהוא שאמרנו: 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע  
  /http://www.biu.ac.il/JH/Parashaכתובתנו באינטרנט:

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עורך לשוני: ד"ר יחיאל קארה

                                                           
 חייו עזרא, אבן אברהם, לוין ספרד. השיר מובא בספרו של ישראל ,1167-1089 ופילוסוף,, מקרא פרשן, בלשן, משורר, ראב"ע   5

 אחת פעם כשהושב ע"ראב חיברו:" ידו בכתב עזרא בן אברהם' ר כתב השיר שמעל . בכתובת205' עמ, תש"ל אביב-תל, ושירתו
 ".ממעלתו שפל במקום
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