בס"ד

פסחים סז) .אמצע העמוד השורה שמתחילה ב'לא עבדי'( עד סח) .ש 25הנקודתיים(
ביאור מושגים
עקרונית על כל לאו יש חיוב מלקות .ישנם כמה לאוים החריגים לכלל זה אחד מהם הוא לאו הניתק לעשה .כאשר התורה מצוה על
אדם שעובר על הלאו לבצע פעולה מסויימת )למשל אדם הגוזל  -יחזיר את הגזילה ,או אדם שהשאיר בשר פסח שלא אכל  -ישרוף את הבשר(
זהו לאו הניתק לעשה .במקרה זה אנו קובעים שכיוון שהתורה כבר ייחדה 'טיפול מקומי' לאדם שסרר ועבר על הלאו ,אנו לא נותנים
את ה'טיפול הסטנדרטי' של המלקות.
מיקום המחנות
בארץ ישראל  -העזרה,
מחנה שכינה :במדבר  -המשכן,
בארץ ישראל  -הר הבית,
מחנה לויה :במדבר  -מקום חניית הלויים,
מחנה ישראל :במדבר  -מקום חניית הישראלים ,בארץ ישראל  -ירושלים וכל הערים המוקפות חומה.

מהיכן משולחים הטמאים

המקור לשילוח טמא מת ,זב ,ומצורע:

תגובת ר"ש :מ'בדד ישב'
לומדים ששילוח הינו לאו
הניתק לעשה )עיין ביאור

רק ממחנה שכינה:

ר' יהודה:

טמא מת,

מצורע ' -בדד ישב'  -המצורע משולח למקום שאף טמא לא
נמצא בו )מחוץ למחנה ישראל(

לכן גם אם המצורע עבר
עליו הוא אינו לוקה,

בועל נידה.

מת וזב ' -ולא יטמאו את מחניהם'
מכאן שלטמא מת ולזב יש מחנות נפרדים.

)לפי ר' יהודה זהו לאו רגיל
שהעובר עליו חייב מלקות!(

גם ממחנה לויה:

ר' שמעון:

זב,

'וישלחו מן המחנה כל צרוע ,וכל זב וכל טמא לנפש'  -מכאן
שמצורע ,זב ,וטמא מת ,נמצאים בשלושה מקומות נפרדים.

תגובת ר' יהודה :משם
לומדים שזבים ומצורעים
שנכנסו למקדש בזמן
שהטומאה נדחתה  -פטורים
מכרת.

מושגים(

טמא שרץ,

בעל קרי.

על אף שלכתחילה הם אסורים
להכנס.

אפילו ממחנה ישראל:
מצורע.
שאלה על קביעת ר"ש שמצורע חמור מזב )ולכן מצורע מורחק ממחנה ישראל(:
מדוע מצורע חמור מזב )הרי זב מטמא משכב ומושב(?
תשובה:
'וכל זב'  -מרבה בעל קרי,
ומצורע חמור בכל תחום שהוא מבעל קרי) .אם סוברים שבעל קרי מטמא רק

המקור לשילוח בעל קרי:

בשיעור מינימלי של סתימת פי האמה(

ר' שמעון:
'וכל זב'  -לרבות בעל קרי

שאלה על קביעת ר"ש שזב חמור ממת )ולכן הזב מורחק ממחנה לויה(:
מדוע זב חמור מטמא מת )הרי טמא מת זקוק להזאת מי חטאת(?

הברייתא:

תשובה:
'וכל טמא'  -מרבה שרץ,
וזב חמור משרץ.

'ויצא אל מחוץ למחנה'  -זהו מחנה לויה,
'לא יבוא אל ...המחנה'  -זהו מחנה שכינה.
)הלימוד הוא מהחזרה על המילה 'המחנה'(

קושיות על הקביעה שבעל קרי משולח מחוץ למחנה לויה
קושיה א' :הברייתא משווה בעל קרי לטמא שרץ,

תשובה :ההשוואה היא רק לעניין טומאה באונס,

קושיה ב' :הברייתא קובעת שבעל קרי יצא מדיני הזב ,תשובה :הכוונה הפוכה  -בעל קרי יצא מדיני טמא מת )ודינו לעניין שילוח כזב(
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