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  מכילתא דמילואים פרשה א  -ספרא צו 

   "'ה כאשר עשה ביום הזה צוה") לז(

  , מיכן אמרו שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין

  , וכשם שמפרישים כהן גדול מביתו כך מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו

  ולמה מפרישים שבעה שמא תמצא את אשתו ספק נידה וידחה כל שבעת הימים 

  .כפר עליכם עד שיחיו המתיםאמר להם כפרה זו ת "לעשות לכפר עליכם' צוה ה"

  ספרא שמיני פרשה א 

מלמד שאמר לו משה לאהרן אהרן אחי אף על פי  -" ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת") ג(

שנתרצה המקום לכפר על עונותיך צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן שלח דורון לפניך עד שלא תיכנס 

והלא אף ישראל צריכים , מר אין צריך כפרה אלא אניושמא תא ,למקדש שמא ישנאך בביאתך למקדש

וכי מה ראו ישראל להביא יותר  ,"ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת"כפרה שנאמר 

יש בידכם בתחילה וישחטו שעיר , אלא אמר להם אתם יש בידכם בתחילה ויש בידכם בסוף, מאהרן

יבא עגל ויכפר על , בא שעיר עזים ויכפר על מעשה עזיםי, ויש בידכם בסוף עשו להם עגל מסכה, עזים

  .מעשה עגל

  סעיף לספרא שמיני פרשה א 

  ...מד אהרן על מעשה הקטורתלמה נכנס משה ואהרן ביחד לל, "ויבא משה ואהרן אל אהל מועד"

  משנה מסכת פרה פרק ג משנה א

ללשכה שעל פני הבירה שבעת ימים קודם לשרפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ] א[

יוסי אומר לא ' הימים מכל חטאות שהיו שם ר' צפונה מזרחה ובית אבן היתה נקראת ומזין עליו כל ז

חנינא סגן הכהנים אומר על הכהן השורף את הפרה מזין ' היו מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד ר

  :ו אלא בשלישי ובשביעי בלבדלא היו מזין עלי= יום הכיפורים=כ "כל שבעת הימים ועל של יוה

  פרק ג הלכה א) צוקרמאנדל(תוספתא מסכת פרה 

מה בין כהן השורף את הפרה לכהן של יום הכפורים כהן של יום הכפורים הפרשתו בקדושה ואחיו 

הכהנים נוגעין בו כהן השורף את הפרה הפרשתו בטהרה ואין אחיו הכהנים נוגעין בו חוץ מן המסייעין 

 :א מזהאותו מפני שהו


