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  סוגית הבבלי על המקור לפרישת כהן גדול

  פתיחה. א

בלימוד . לימוד מעמיק שלה עם מתניהבהתחלתם היום , אחרי לימוד בקיאות של הסוגיה ומיפוי שלה

בשלב זה . אני מצרף רשימה של מקורות שאני ממליץ לעיין בהם. נמשיך את העיון בסוגית הבבלי

לאחר סיום העיון . ערות הנוגעות לפרשנות הסוגיהההפניה לראשונים היא במקום בו הם מעירים ה

  .בסוגית הבבלי נעבור ללימוד סוגית הירושלמי

  נקודות לעיון. ב

ד מה משמע מלשון התוספתא באשר לפרישת הכהן האחר שמתקינין "א ה"תוספתא כפורים פ .1

 ?תחתיו

 .בדקו בתורה באילו קרבנות מזים את הדם שבע פעמים .2

 .ט"ג מ"משנה פרה פ .3

 ).מצורף(ה ומפני "ח ד, ז"ויקרא טן "רמב .4

  ראשונים. ג

 :תוספות שמומלץ ללמוד .1

 ה ומאי שנא"תד. ב  )א

 )שני דיבורי המתחיל(ד שני אילים "ה אלא למ"תד. ג  )ב

 .ה זה בנה אב"תד; ה דרביה"תד; ה לאפוקי עצרת"תד: ג  )ג

 ).ה תניא כוותיה"תד(; ה הזאה בסיני"תד; ה נכנסו מים תחת דם"תד. ד  )ד

 .ה פירשה מביתו למ"תד. ו  )ה

 :א"ריטב .2

 ה ומתקינין לו כהן אחר"ד. ב  )א

 ה דנין פר אחד"ד. ג  )ב

 יהודה' ר' ה מתני"ד; ה אי מה מלואים"ד: ג  )ג

 ה גרסת הספרים"ד. ד  )ד

 ה מביתו למה פורש"ד. ו  )ה
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 :מאירי .3

 ה ומתקינין לו כהן אחר"ד. ב  )א

 ה עד שלא נשרפה"ד. ד  )ב

  

  

  

  

  פסוק חן ויקרא פרק טז "רמב

דברים שיצר הרע מקטרג בהם , )להלן יח ד(ואת חקותי ) כ פרק יג ט"ת(ומפני זה אמרו רבותינו 

ולא מצאו בקרבנות . לבישת שעטנז ופרה אדומה ושעיר המשתלח, ואומות העולם משיבין עליהם

כי יחשבו שאנו , אבל בשעיר המשתלח ישיבו עלינו', כי הם על אישי ה, תשובה לאומות העולם עלינו

וענינה דומה לענין שעיר , מפני שהיא נעשית מחוץ למחנה, וכן בפרה אדומה. שים כמעשיהםעו

את הנביאים ואת רוח הטומאה ) זכריה יג ב(כענין שנאמר בעתיד , המשתלח להעביר רוח הטומאה

ומה , ומזה תבין טעם כבוס בגדי המשלח את השעיר לעזאזל והשורף את הפרה. אעביר מן הארץ

 :בכבוס הבגדים של פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים) זבחים קד א(ינו שהזכירו רבות


