
 

 

 

 

 

 הפרשת כהן גדול מביתו

 פרה אדומה השורףכהן  פרישת

 )שכל עבודת יום הכיפורים אינה כשירה אלא בו(שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול : משנה)ב' א'( 
)קרי או שאר לו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול  )מזמנים(. מתקינין )שבבית המקדש(מביתו ללשכת פרהדרין 

יתֹו".  1. רבי יהודה אומר: אף אשה אחרת מתקינין לו, שמא תמות אשתו. שנאמרה(טומא ד ּבֵּ ֲעדֹו ּוְבעַּ ר ּבַּ "ְוִכּפֶּ
 . )שמא גם זו תמות(ביתו, זו אשתו. אמרו לו: אם כן אין לדבר סוף 

, היו מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו )אדומה(: שבעת ימים קודם שריפת הפרה )פרה ג,א(התם תנן 
 )של פרה(שכל מעשיה  )מפני(. ולשכת בית האבן הייתה נקראת, )לעזרה(לשכה שעל פני הבירה, צפונה מזרחה ל

 . )שאינם מקבלים טומאה(בכלי גללים, בכלי אבנים ובכלי אדמה 

: מטמאין היו הכהן )פרה ג,ז(דתנן  ,כשר בפרה )שטבל ועדיין לא העריב שמשו(מאי טעמא? כיוון דטבול יום  )ומבאר(
השורף את הפרה, ומטבילין אותו, להוציא מליבן של צדוקין שהיו אומרים: במעורבי שמש הייתה נעשית 

תקינו לה רבנן כלי גללים כלי אבנים וכלי אדמה, דלא  ,)הפרה, רק בטהורים גמורים שהעריב שימשם, ולא בטבול יום(

  2ליקבלו טומאה, כי היכי דלא ליזלזלו בה.

  ?מאי שנא צפונה מזרחה

את ִהוא" 3)נקראת, שנאמרכיון דחטאת היא  ּטָ ה חַּ י ִנּדָ ת ְלמֵּ רֶּ מֶּ ְ ל ְלִמש  ָראֵּ י ִיש ְ נֵּ ת ּבְ ֲעדַּ  4, וחטאת טעונה צפונה,"(ְוָהְיָתה לַּ
ה(" )בפרה אדומה( 5וכתיב בה ד"  )ְוִהּזָ ל מֹועֵּ י אֹהֶּ נֵּ ח ּפְ ל נֹכַּ )שהוא עומד בהר המשחה, ומתכוון ורואה פתחו של היכל אֶּ

  6., תקינו לה רבנן לשכה צפונה מזרחה, כי היכי דלהוי לה היכראזרחי(שהוא בכותל מ

 מאי בירה? 

 אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מקום היה בהר הבית, ובירה שמו. 

ר ֲהִכינֹוִתי"וריש לקיש אמר: כל המקדש כולו קרוי בירה, שנאמר  ֶּ יָרה ֲאש  ּבִ  . 7"הַּ

 

                                                
 טז,ו. , פר' אמור, ויקרא . 1
 . רש"י.לכך עשו בה מעלות הרבה לטהרה, וזו אחת מהן, לומר הואיל וטבול יום כשר בפרה, אין צריך להיות זריזים בה בשמירת טהרה . 2
 יט,ט.  , פר' חוקת,במדבר . 3
 רש"י. הר המשחה.ולא שזו טעונה צפון, שהרי היא נשחטת ב .חטאות הקריבות במזבח נשחטות בצפון . 4
 יט,ד.  , פר' חוקת,במדבר . 5
 . רש"י.וישים לב להיות זריז במעשיה, וסדר עבודותיה ,לדעת שהופרש שם כדי להטיל עליו עבודת פרה הקרויה חטאת, וטעונה מזרח . 6
 "י.רש .א,כט,יט(-)בדברי הימיםודוד קאמר ליה להאי קרא  .אשר זימנתי לה מקום גורן ארונה לבנותה בו . 7
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 שיטות הראשונים

 תוספותוכעין זה כתבו  9כתב, שהיא לא הייתה קדושה. רש"י 8כת פרהדרין היתה בתחום העזרה.: לשלשכת פרהדרין
 10שהייתה בנויה בקודש, ופתוחה לחול.

שבעזרה ביאר,  י"רשה. לשכה שעל פני הבירה, צפונה מזרחלהן השורף, שהיו מפרישים הכמבואר  :בןבית האלשכת 
ן' ָהְיָתה " ם"הרמבכתב וכן הייתה.  בֶּ ית אֶּ ֲעָזָרה, ּו'בֵּ ת ּבָ נֶּ ה מּוכֶּ ּכָ ְ ין אֹותֹו ְלִלש  ִ ְפִריש  ף אֹוָתּה, מַּ ֹורֵּ ש ּ ן הַּ ּכֹהֵּ ין הַּ ִ ְפִריש  ּמַּ ֶּ ש  ּכְ
את  11בהר הבית היתה, ולא בעזרה. , שבצד מזרחהמאיריכתב ן וכ , שהלשכה הייתה חוץ לעזרה.תוספותודעת  "...ִנְקרֵּ

, אבל שאר כהנים שהיו עסוקין באסיפת אפרה תוספות ישנים: כתבו פרישת שאר כהנים העוסקים בפרה אדומה
 ובשאר עסקיה, לא היו מפרישין אותן.

בכל  )פרה ה,ה(התנן  ,אבל בשעת קידוש ;דווקא באלו ז' ימים של שריפת הפרה תוספות: כתבו לי גלליםשכל מעשיה בכ
  12.הרמב"ם. וכן כתב הכלים מקדשים ואפילו בכלי גללים כו'

שבשרץ  הרמב"םודעת  13דלאו בטומאה דאורייתא מטמו ליה. תוספות: דעת באיזו טומאה מטמאים כהן השורף פרה
  14.15היו מטמאים אותו

 

                                                
 ראה להלן, י"ט א'. וכן מבואר בראשונים.  . 8
 'שכיבה. ל שכןכ ,על כרחך לשכת פרהדרין לא היתה קדושה, שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד' . 9

ת )ב' א', ד"ה ומאי . תוספות. ועיי"ש עוד. מקורות: רש"י )ו' א', ד"ה מביתו(. תוספושאין ישנים בה, וכל שכן דאי לאו הכי הא אין ישיבה בעזרה . 10
 שנא; ח' ב', ד"ה דאי(. 

 . (ובעניין פרהה "ד)מאירי . (ומאי שנאה "ב' א', ד)תוספות . (דומה ב,אהל' פרה א)ם "רמב. (ה צפונה"ד)י "רש :מקורות. 11
 מקורות: רמב"ם )הל' פרה אדומה, ב,א(. תוספות )ב' א', ד"ה שכל(. . 12
אלא כדתנן בפ"ג דמסכת פרה  .מדרס לחטאת ,דשו( בגדי אוכלי ק"ח ב'אמרינן בפרק אין דורשין )חגיגה י ,אדרבה !דלא הוי מזלזלי בה כולי האי . 13

דאחיו הכהנים  ,דמחמת שנוגעין בו חשבינן ליה כטמא טומאה דרבנן ,רד טבול אחת הן גדול,אישי כ :ל ראשו ואומרים לו)מ"ח( סמכו ידיהם ע
 דבגדיהם מדרס לחטאת כדפרישית. ,חשיבי כטמאים לגבי דידיה

ְמעְֹרבֵּ זה לשונו: " . 14 א ּבִ ּלָ ר אֶּ ֵּ ש  ָרה ּכָ ּפָ ה הַּ ֲעש ֵּ ין מַּ אֵּ ֶּ דֹוִקין ָהיּו אֹוְמִרין ש  ּצְ ָרה הַּ ּפָ ת הַּ ף אֶּ ֹורֵּ ש ּ ן הַּ ּכֹהֵּ ת הַּ ִאין אֶּ ּמְ ִני ְמטַּ ֵּ ִית ש  בַּ ין ּבְ ית ּדִ . ְלִפיָכְך ָהיּו ּבֵּ ש  מֶּ ֶּ י ש 
ָהעוֹ  ּמֹוִרין מֵּ ֶּ ִדים ש  ּזֵּ ּלּו הַּ י אֵּ ְברֵּ ל ּדִ ּטֵּ י ְלבַּ דֵּ ּה, ּכְ ק ּבָ ְך עֹוסֵּ ר ּכָ חַּ ל ְואַּ א ּבֹו, ְוטֹובֵּ ּיֹוצֵּ ץ ְוכַּ רֶּ ֶּ ש  ל רּוָחם, לֹא ִמן הַּ ּבְ ה עַּ ְכִניִסין ְלתֹוָכן לֶּ ּמַּ ֶּ ִלים ש  ּכֵּ ל הַּ ן ּכָ ָלה. ְוכֵּ ּבָ ּקַּ

ָרה  ּפָ ר הַּ פֶּ י יֹום ָהיּו. -אֵּ ן ְטבּולֵּ ּלָ  " מקורות: רמב"ם )הל' פרה אדומה א,יד(. תוספות )ב' א', ד"ה להוציא(. ּכֻּ
 המקור להפרשת כהן, ותוקף הדין, אם מדאורייתא או מדרבנן, יתבאר, בעזרת ה', בדף הבא. . 15
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