
 

 

 

 

 

 לפרישת כהן מביתוהמקור 

 ? (לפרהום הכיפורים וה ליפרישעי דב) מנא הני מילי( אמרינן) (א' ב')

ה " 1אמר רב מניומי בר חלקיה אמר רבי מחסיא בר אידי אמר רבי יוחנן: אמר קרא ה ִצּוָ ּזֶׁ ּיֹום הַּ ה ּבַּ ר ָעש ָ ֶׁ ֲאש   'הּכַּ

י ר ֲעלֵּ ּפֵּ ֹת ְלכַּ ֲעש  םלַּ ֹת 2".כֶׁ ֲעש  ר .אלו מעשי פרה ,לַּ ּפֵּ  אלו מעשי יום הכפורים. ,ְלכַּ

ר" ,בשלמא כוליה קרא בפרה לא מתוקם ּפֵּ כוליה קרא ביום  ופרה לאו בת כפרה היא. אלא אימא כתיב, "ְלכַּ
 הכפורים כתיב!

ה'אמרי: יליף  ה' 'ִצּוָ ה "כתיב הכא  .'ִצּוָ ֹת 'הִצּוָ ֲעש  ה " 3וכתיב התם, "לַּ ר ִצּוָ ֶׁ ּתֹוָרה ֲאש  ת הַּ אמֹר 'הזֹאת ֻחּקַּ , מה "לֵּ
 אף להלן פרישה.  ,פרישה ומה כאן .אף כאן פרה ,להלן פרה

 . (יום הכיפורים בלבדשבעה לפרישת )מתני חדא  רבי יוחנןכי אתא רב דימי אמר:  )ג' ב'(

ֹת" :)פרישה ליום הכיפורים ולשריפת פרה( מתני תרתי רבי יהושע בן לויו ֲעש  ר", אלו מעשי פרה. לַּ ּפֵּ ", אלו מעשי "ְלכַּ
 .יום הכיפורים

 !ושבעת ימים קודם שריפת הפרה יום הכיפוריםשבעת ימים קודם : תנןהא אנן ו !?מתני חדא רבי יוחנן

 מעלה בעלמא.  )ומתרץ(

הכתוב בהן מעכב בהן, כל  לואיםילואים, אי מה מיממ ,יש לרבי יוחנן: מהיכא קא ילפת להאמר ליה ריש לק
מפרישין!  : ומתקינין לו כהן אחר, ולא קתניוהתנןוכי תימא הכי נמי,  !כל הכתוב בהן מעכב בהן אף הכא נמי

 מפרישין, ליתני או אידי ואידי מתקינין, או אידי ואידי מפרישין!  ,וכי תימא: מאי מתקינין

 מר ליה: אלא מר מהיכא יליף לה? א

בֹוד " אמר: מסיני, דכתיב ּכֹן ּכְ ְ ש  ּיִ ת ָימִ  'הוַּ ֶׁ ש  ֵּ ָעָנן ש  הּו הֶׁ ּסֵּ ְיכַּ י וַּ ר ִסינַּ ל הַּ ְקָרא אֶׁ עַּ ּיִ ִביִעיים וַּ ְ ּ ש  ּיֹום הַּ ה ּבַּ ֶׁ י . מכד"ל  מֹש 
ְקָרא אֶׁ "כתיב  ּיִ ִביִעיוַּ ְ ּ ש  ּיֹום הַּ ה ּבַּ ֶׁ ת ָימִ ", מאי "ל  מֹש  ֶׁ ש  ֵּ טעון פרישת  אב, שכל הנכנס במחנה שכינה בנה ? זה"יםש 
 ששה. 

  והא אנן שבעה תנן!( ומקשה)

  4לטומאת ביתו. מתניתין רבי יהודה בן בתירא היא, דחייש( ץרמתו)

                                                
 .ח,לד פר' צו, ,ויקרא . 1
ת ּופֶׁ "( ,להלואים, שצוה אותם לפרוש מביתם שבעה ימים, שנאמר )ויקרא חיבמעשה כאשר  . 2 ְבעַּ ִ ְיָלה ש  בּו יֹוָמם ָולַּ ְ ש  ד ּתֵּ ל מֹועֵּ ח אֹהֶׁ תַּ

יְ " (,אטויקרא בשמיני עבדו, שנאמר )ו, "וגו'ָיִמים  ִמיִני ָקָראוַּ ְ ּ ש  ּיֹום הַּ חַּ " (ט,ז) וכתיב ," וגו' ִהי ּבַּ ְזּבֵּ ּמִ ל  הַּ ב אֶׁ צוה לעשות , " וגו' ְקרַּ
 לדורות, לפרוש שבעה לפני עבודת יום אחד.

 פר' חוקת, יט,ב. במדבר, . 3
 י."שר שמא אם יזקק לאשתו ותראה דם בשעת ביאה, ונמצא טמא שבעת ימים כמשפט בועל נדה, ולא יכול לעבוד ביום הכפורים. . 4

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר ב
 ג'| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

 שיטות הראשונים

 םאילומיי יממ ףיילד קטו דרשת רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי,נ יםונאשהר רוב :ןן מדאורייתא או מדרבנההפרשת כ
ּפּוִרים" הרמב"םכתב ושחובת הפרישה, מדאורייתא.  הבינוו .והשוה ירגזב ּכִ ם ְליֹום הַּ ת ָיִמים קֹדֶׁ ְבעַּ ִ דֹול  ש  ן ּגָ ין ּכֹהֵּ ִ ְפִריש  מַּ

 ִ ל ש  ּתֹו ּכָ ְ ִאש  ין אֹותֹו מֵּ ִ ְפִריש  נּו. ּומַּ ּבֵּ ה רַּ ֶׁ ָלה ִמּמֹש  ּבָ ה קַּ ; ְוָדָבר זֶׁ ש  ְקּדָ ּמִ ּבַּ ֶׁ תֹו ש  ּכָ ְ יתֹו ְלִלש  ה, ִמּבֵּ א ִנּדָ צֵּ ּמָ א ּתִ ּמָ ֶׁ ּלּו, ש  ת ָיִמים אֵּ ְבעַּ
ֲעבֹד ינֹו ָיכֹול לַּ ת ָיִמים ְואֵּ ְבעַּ ִ א ש   ,תוספותת דעו מאשתו מדרבנן., ומדאורייתאמביתו ההפרשה משמע ש" .ְוִנְמָצא ָטמֵּ

  5.אלא אסמכתא בעלמא ,דלאו לגמרי דרשה גמורה היא הא דגמרי ממלואים

יתֹו, " הרמב"ם: כתב פרה השורףרישת כהן מקור פ ף אֹוָתּה ִמּבֵּ ֹורֵּ ש ּ ן הַּ ין ּכֹהֵּ ִ ְפִריש  ָרה מַּ ּפָ ת הַּ פַּ רֵּ ם ש ְ ת ָיִמים קֹדֶׁ ְבעַּ ִ ם ש  ֵּ ש  ּכְ
נּו. ּבֵּ ה רַּ ֶׁ ָלה ִמּמֹש  ּבָ ה קַּ ּפּוִרים, ְוָדָבר זֶׁ ּכִ ת צֹום הַּ ֲעבֹודַּ דֹול לַּ ן ּגָ ין ּכֹהֵּ ִ ְפִריש  ּמַּ ֶׁ ורייתא, ולא אסמכתא משמע דהוי דא" ש 

  6.רבי יהושע בן לויבעלמא. וכ

כלומר  ,מתקינין לו כהן אחר תחתיודהא ד, א"הריטבכתב  :ך פרישהצריגם הכהן האחר ת והאם פרישה מעכבהאם 
ולא מעכבא בעבודת  ,יאדאפילו למ"ד פרישה דאורייתא ויליף לה ממלואים, מצוה בעלמא ה .מזמינין, ולא בעי הפרשה

 8בזה. שיש חולקיםוכתב . המאירידעת וכן  7.ומסתיין דנעביד מצוה זו לכהן גדול לחוד .יום הכפורים

 

                                                
צוה ה' לעשות , כאשר עשה ביום הזה :דביום ראשון של ז' ימי המלואים אמר להם ,יש לפרש 'כאשר עשה ביום הזה'דעיקר קרא ד . 5

ה "פרה ג,א, ד)ש "ר .א,ג( עבודת יום הכיפוריםהל' רמב"ם ) :מקורות .רש"י פשוטו בפירוש חומשירש וכן פ .כל ז' ימי המלואים
 . תוספות )ד' א', ד"ה נכנסו(. (ה גירסת הספרים"ד' א', ד)א "יטבר .(מפרישין

 .רמב"ם )הל' פרה אדומה, ב,ב( :מקורות . 6
 ואולי סמך בעצמו ג"כ על מה שכתב ומתקינין לו, כמו שדייק רב פפא .לפלא שלא נזכר זה ברמב"ם. וכתב, ליקוטי הלכותפסק וכן  . 7

 . (ה' א')
אירי. מ. אלא שנראה כדעת ראשון .כך בזו, וכמו שבמילואים הפרשה היתה מעכבת ,מפני שהם פוסקין כמאן דיליף לה ממילואים . 8

 .(ומתקיניןה "ב' א', ד)מאירי א ו"ריטב :מקורות

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר ב
 ג'| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 


