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במדבר פרק ה

)א( וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( ַצו
ישׁ ְלּחוּ ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ָכּל
ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ַ
רוּע וְ ָכל זָב וְ כֹל ָט ֵמא ָלנ ֶ
ָצ ַ
ָכר
ָפשׁ) :ג( ִמזּ ָ
ַעד נְ ֵק ָבה ְתּ ַשׁ ֵלּחוּ ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה
ֵיהם
ְתּ ַשׁ ְלּחוּם וְ לֹא יְ ַט ְמּאוּ ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
תוֹכם) :ד( ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי
ֲא ֶשׁר ֲאנִ י שׁ ֵֹכן ְבּ ָ
אוֹתם ֶאל ִמחוּץ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ָ
ַל ַמּ ֲחנֶה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵכּן ָעשׂוּ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵ
אל :פ
רש"י שם
)ב( צו את בני ישראל וגו'  -פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכן ,ושמנה פרשיות נאמרו בו ביום,
כדאיתא במסכת גיטין בפרק הניזקין )ס ע"א( :וישלחו מן המחנה  -שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן,
תוך הקלעים היא מחנה שכינה ,חניית הלוים סביב כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה,
ומשם ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל .הצרוע נשתלח חוץ לכולן ,הזב
מותר במחנה ישראל ומשולח מן השתים ,וטמא לנפש מותר אף בשל לויה ואינו משולח אלא משל
שכינה ,וכל זה דרשו רבותינו מן המקראות במסכת פסחים )סז ע"א( :טמא לנפש  -דמסאב לטמי
נפשא דאנשא .אומר אני שהוא לשון עצמות אדם בלשון ארמי ,והרבה יש בב"ר אדריינוס שחיק
טמיא ,שחיק עצמות:
רשב"ם במדבר פרק ה
)ב( וישלחו מן המחנה  -לאחר שנסדרו ונקבעו סדר המחנות וחנייתן הוצרך לומר שילוח טמאים מן
המחנות:
רמב"ן במדבר פרק ה
)ב( וישלחו מן המחנה  -אחר שהקים את המשכן צוה בשלוח הטמאים מן המחנה ,שיהיה המחנה
קדוש וראוי שתשרה בו שכינה .והיא מצוה נוהגת מיד ולדורות:
מי השלוח – פרשת נשא
ָפשׁ .צרוע הוא כעס כי צרעת הוא בעון לשון הרע ]ערכין
רוּע ְו ָכל זָב וְ כֹל ָט ֵמא ָלנ ֶ
ישׁ ְלּחוּ ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ָכּל ָצ ַ
וִ ַ
ט"ו [:זב הוא בעל תאוה ,וטמא לנפש הוא עצבות .ולכן הצרוע נשתלח משלש המחנות כי מדות כעס
אין לו חלק בישראל ,והזב משתלח רק ממחנה לויה וממחנה שכינה ,היינו כי מדות התאוה לא יאות
לתלמידי חכמים ,וטמא לנפש זה אינו משתלח רק ממחנה שכינה ,כי גם בתלמידי חכמים נמצא
לפעמים מדות העצבות כמ"ש בגמ' ]תענית ד [.אוריתא הוא דמרתחי ליה ורותחא הוא עצבות ,ורק
ממחנה שכינה משתלח כי עוז וחדוה במקומו.
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