
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבועות-שבועות שתים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ח.
גילוי עריות נמי היכי דמי?^◊

אי במזיד!ח.

בר קטלא הואִ ¿ח.

אי בשוגג!ח.

בר קרבן הואִ ¿ח.

במזיד ולא אתרו ביה, בשוגג ולא אתידע ליה.!◊ח.

שפיכות דמים נמי ה"ד?^◊ח.

במזיד!ח.

בר קטלא הואִ ¿ח.

אי בשוגג!ח.

בר גלות הואִ ¿ח.

במזיד ולא אתרו ביה, בשוגג ולא אתידע ליה. אי נמי, בהנך דלאו בני גלות נינהו.!◊ח.

אמר מר:[רבי יהודה]▀◊>ח.

יכול על שלש טומאות הללו יהא שעיר מכפר? ת"ל: (ויקרא ט"ז) מטומאות, ולא כל טומאות, מה מצינו 

שחלק הכתוב מכלל כל הטומאות? בטומאת מקדש וקדשיו, אף כאן בטומאת מקדש וקדשיו, דברי רבי 

יהודה.

מאי חלק?^ח.

דמייתי בעולה ויורד.!◊ח.

אימא: ע"ז, ומאי חלק? דמייתי שעירה ולא כשבהִ ¿◊ח.

אנן חלק להקל קאמרינן, והאי חלק להחמיר הוא.רב כהנא:!◊ח.

אימא: יולדת, דחלק דמייתא עולה ויורדִ ¿◊ח.

(ויקרא ט"ז) לכל חטאתם, ולא לכל טומאתם.רב הושעיא:!◊ח.

▀¿◊ח.
ולר' שמעון בן יוחאי 

דאמר:
יולדת נמי חוטאת היא

מאי איכא למימר?¿ח.

רבי שמעון לטעמיה, דאמר: ממקומו הוא מוכרע.!◊ח.

אימא: מצורעִ ¿◊ח.

לכל חטאתם, ולא לכל טומאתם.רב הושעיא:!◊ח.

▀¿◊ח.
ולר' שמואל בר נחמני 

דאמר:
על שבעה דברים נגעים באין

מאי איכא למימר?¿ח.

התם נגעיה דאכפר ליה, וקרבן לאישתרויי בקהל.!◊ח.

ואימא: נזיר טמא, דחלק דמייתי תורים ובני יונהִ ¿◊ח.

לכל חטאתם, ולא לכל טומאתם.רב הושעיא:!◊ח.
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נזיר נמי חוטא הואולר' אלעזר הקפר דאמר:▀¿◊ח.

מאי איכא למימר?¿ח.

סבר לה כר' שמעון!◊ח.

ממקומו הוא מוכרע.דאמר:[רבי שמעון]▀!◊ח.

ממקומו הוא מוכרע, הרי הוא אומר: (ויקרא ט"ז) וכפר על הקדש מטומאות ־ מטומאתו של קודש כו'.אמר מר, ר' שמעון:▀◊>ח.

ִ ▀ח. שפיר קאמר רבי שמעון

ורבי יהודה?¿ח.

ההוא מיבעי ליה: כי היכי דעביד לפני ולפנים הכי נעביד בהיכל.אמר לך:[רבי יהודה]!◊ח.

ורבי שמעון?¿ח.

ההוא (ויקרא ט"ז) מוכן יעשה נפקא.[רבי שמעון]!◊ח.

ורבי יהודה?¿ח.

אי מההיא, הוה אמינא: ניתי פר ושעיר אחריני ונעביד, קמ"ל.[רבי יהודה]!◊ח.

ור' שמעון?¿ח.

וכן יעשה לאהל מועד ־ מיניה משמע.[רבי שמעון]!◊ח.

יכול על כל טומאות שבקודש יהא שעיר זה מכפר? ת"ל: מפשעיהם לכל חטאתם וגו'.אמר מר:▀◊>ח.

מאי ניהו? יש בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף, האי בר קרבן הואִ ¿◊ח.

לא צריכא, דאתידע ליה סמוך לשקיעת החמה, ס"ד אמינא אדמייתי ניתלי ליה, קמ"ל.!◊ח.

ח:
מנין שיש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף ששעיר זה תולה?אמר מר:▀>

מנין? מאי קא קשיא ליה?¿ח:

¿◊ח:

הכי קא קשיא ליה, השתא דאמרת: חטאים דומיא דפשעים, מה פשעים דלאו בני קרבן אף חטאים נמי 

דלאו בני קרבן, אימא: מה פשעים דלאו בני קרבן לעולם, אף חטאים דלאו בני קרבן לעולם, ומאי 

נינהו? אין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף, אבל יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף, כיון 

דכי מתידע ליה בר קרבן הוא ־ אימא לא ליתליִ 

וכי תימא: אין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף ־ שעיר הנעשה בחוץ ויוה"כ מכפר!ח:

ס"ד אמינא ניפוך מיפךִ ¿ח:

אמר קרא: (ויקרא ט"ז) לכל חטאתם, מכלל דבני חטאות נינהו.!◊ח:

ונתכפר כפרה גמורהִ ¿◊ח:

אי כתיב מחטאתם ־ כדקא אמרת, השתא דכתיב לכל חטאתם ־ להנך דאתו לכלל חטאת.!◊ח:

וכי מאחר שאינו מכפר, למה תולה?¿ח:

לומר, שאם מת ־ מת בלא עון.רבי זירא:!◊ח:

אם מת ־ מיתה ממרקתִ א"ל רבא:¿◊ח:

להגן עליו מן היסורין.אלא אמר רבא:!◊ח:
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אין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף ־ שעיר הנעשה בחוץ ויוה"כ מכפר כו'.▀>ח:

ִ ¿◊ח: מכדי איתקושי איתקוש להדדי, ונכפר פנימי אדידיה ואדחיצון, ונפקא מינה ־ להיכא דלא עבד חיצון

אמר קרא: (שמות ל) אחת, כפרה אחת מכפר, ואינו מכפר שתי כפרות.!◊ח:

ונכפר חיצון אדידיה ואמאי דעביד פנימי, נפקא מינה ־ לטומאה דאירעה בין זה לזהִ ¿◊ח:

אמר קרא: (שמות ל') אחת בשנה, כפרה זו לא תהא אלא אחת בשנה.!◊ח:
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