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נספח תמונות

טומאת מת

 1.1טומאת בית הפרס וציון קברים .בית הפרס הוא שדה שנחרש בה קבר ,שעפרה
מטמא במגע ובמשא ,מחשש שיש בו עצם כשעורה )טומאת מת א,טז; וראה שם פרק י(.
טומאה זו היא מתקנת חכמים ,ולכן הקלו לעושי הפסח לפלס להם דרך בבית
הפרס על ידי 'ניפוח' ,נשיבת אוויר בפה וחשיפת עצמות בקרקע כבימין הציור )ראה
מּוֹצא ֶק ֶבר אוֹ ֵמת אוֹ ָדּ ָבר ֶשׁ ְמּ ַט ֵמּא
קרבן פסח ו,ח( .משמאל ,ציון קבריםָ " :כּל ַה ֵ
וּב ֶמּה ְמ ַציְּ נִ ין?
ָבּא ֶֹהל ִמן ַה ֵמּת ַ -חיָּב ְל ַציֵּן ָע ָליוְ ,כּ ֵדי ֶשׁלֹּא יִ ְהיֶה ַתּ ָקּ ָלה ַל ֲא ֵח ִריםַ ...
שׁוֹפ ְך ַעל ְמקוֹם ַה ֻטּ ְמאָה" )טומאת מת ח,ט(.
ְבּ ִסידַ :מ ְמ ֶחה וְ ֵ

פרה אדומה

ֻמּה ,וְ ַה ְר ָחקוֹת
 2.1כלי אבן להכנת פרה אדומהַ " .מעֲלוֹת יְ ֵתרוֹת ָעשׂוּ ְבּ ַט ֲה ַרת ָפּ ָרה ֲאד ָ
וֹרף
ישׁין ַהכּ ֵֹהן ַהשּׂ ֵ
וּמ ְפּנֵי זֶהְ ,כּ ֶשׁ ַמּ ְפ ִר ִ
יהִ ...
ֲשׂ ָ
גְּ דוֹלוֹת ִה ְר ִחיקוּ ִמ ֻטּ ְמאַת ַה ֵמּת ְבּ ָכל ַמע ֶ
ָרה ,וּ' ֵבית ֶא ֶבן' ָהיְ ָתה נִ ְק ֵראתִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ָכּל
מוּכנֶת ָבּ ֲעז ָ
ישׁין אוֹתוֹ ְל ִל ְשׁ ָכּה ֶ
אוֹתהַּ ,מ ְפ ִר ִ
ָ
וּב ְכ ֵלי ָה ֶא ֶבן ָהיָה ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָכּל ִשׁ ְב ַעת יְ ֵמי
יה ְכּ ֵלי ֲא ָבנִ יםֶ ,שׁ ֵאין ְמ ַק ְבּ ִלין ֻט ְמאָהִ .
ֵכּ ֶל ָ
ַה ַה ְפ ָר ָשׁה" )פרה אדומה ב,א( .בתמונה כלי אבן הכשרים לשימוש הכהן שהופרש,
לשאיבת מים ממעיין השילוח )שם ב,ז( להזאת מי חטאת ולשמירת אפר הפרה.
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 2.2שאיבת מים מן השילוח .כחלק מן ההכנות ,הפרישו את הכהן השורף את
הפרה האדומה ללשכה מיוחדת במקדש למשך שבעה ימים )פרה אדומה ב,א-ב( .בכל
אותם ימים היו מזים עליו מאפר הפרות שנשרפו בעבר )שם ב,ו( .המזה על הכהן היה
אדם שלא נטמא במת מעולם .לשם כך היו בירושלים חצרות שתחתיהן חלל החוצץ
בפני טומאת מת ,שמא יש שם 'קבר התהום' ,והיו מביאים לשם נשים ויולדות שם,
והילדים שגדלו שם בטהרה ,היו טובלים במקווה שמא נטמאו בטומאות אחרות,
שואבים מים מן השילוח ולאחר מכן מזים מהם על הכהן )שם ב,ז( .בציור נראים
ילדים לבושים בגדי כהונה על פי תרגום יונתן )במדבר יט,יח( שהצריך כהנים בעיסוק
זה .ולהלכה פסק הרמב"ם ש" ַהכֹּל ְכּ ֵשׁ ִרין ְל ַמלֹּאות ֶאת ַה ַמּיִ ם" )שם ו,ב( וגם ילדי
ישראל כשרים לכך.

כוֹפ ִתין ֶאת ַה ָפּ ָרה ְבּ ֶח ֶבל ֶשׁ ְלּ ָמגָג ]סיבי צמחים ,שהוא
 3.1שחיטת הפרה האדומה" .וְ ְ
עוֹמד
ֲרב ,וְ ַהכּ ֵֹהן ֵ
ֶיה ַל ַמּע ָ
וּפנ ָ
ֹאשׁהּ ַל ָדּרוֹם ָ
ֲר ָכה ,ר ָ
ַבּי ַה ַמּע ָ
אוֹתהּ ַעל גּ ֵ
ָ
נוֹתנִ ין
רך[ ,וְ ְ
וּמזֶּה ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ַהיְּ ָמנִ ית ִמן
וּמ ַק ֵבּל ַה ָדּם ִבּ ְשׂמֹאלוַֹ ,
ימינוֹ ְ
שׁוֹחט ִבּ ִ
ֲרבֵ ,
וּפנָיו ַל ַמּע ָ
ַבּ ִמּ ְז ָרח ָ
אלית ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ְכּ ֶנגֶד ֵבּית ק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים" )פרה אדומה ג,ב.(3
ַה ָדּם ֶשׁ ְבּ ַכפּוֹ ַה ְשּׂ ָמ ִ
בציור נראה מקום שחיטת הפרה מכוון מול פתח ההיכל כדי שתהיה הזאת דם
מוֹעד" )במדבר יט,ד; פרה אדומה ד,ה( .בציור נראה הכהן עומד
הפרה "נ ַֹכח ְפּנֵי א ֶֹהל ֵ
במערב ,אבל בשחיטה חייב לעמוד במזרח ופניו למערב.

