
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

ט.
אין בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף בר קרבן הואולר' ישמעאל דאמר:▀^◊

שעיר הנעשה בחוץ אמאי מכפר?^◊ט.

על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף.!◊ט.

ִ ¿◊ט. האי שעירי הרגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרין

סבר לה כר"מ!ט.

כל השעירים כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו.דאמר:[רבי מאיר]▀!◊ט.

אלא למאי הלכתא איתקש חיצון לפנימי?¿◊ט.

מה פנימי אינו מכפר בשאר עבירות, אף חיצון אינו מכפר בשאר עבירות.!◊ט.

על שאין בה ידיעה בתחלה ולא בסוף ־ שעירי רגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרין, דברי ר' יהודה.[רבי יהודה]▀>ט.

רב יהודה אמר שמואל:▀◊ט.
מ"ט דר' יהודה? אמר קרא: (במדבר כ"ח) ושעיר עזים אחד לחטאת לה', חטא שאין מכיר בו אלא ה' ־ 

יהא שעיר זה מכפר.

והאי מיבעי ליה לכדר"ל¿ט.

מה נשתנה שעיר של ר"ח שנאמר בו לה'? אמר הקב"ה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירחִ דאמר ר"ל:▀¿◊ט.

א"כ, לימא קרא על ה', מאי לה'? לכדאמרן.!◊ט.

ואימא: כוליה להכי הוא דאתאִ ¿ט.

א"כ, נימא קרא חטאת ה', מאי לה'? שמעת מינה תרתי.!ט.

ונכפר נמי אפי' בשאר עבירותִ ¿◊ט.

תנא דבי ר' ישמעאל:▀!◊ט.
הואיל וזה בא בזמן קבוע וזה בא בזמן קבוע, מה זה אינו מכפר אלא על טומאת מקדש וקדשיו, אף זה 

אינו מכפר אלא על טומאת מקדש וקדשיו.

אשכחן שעירי ראשי חדשים, שעירי הרגלים מנלן?^◊ט.

וכי תימא, הא נמי כדתנא דבי ר' ישמעאל!ט.

איכא למיפרך: אי מדראש חדש, שכן תדיִר אי מדיום הכפורים, שכן מרובה כפרתוִ ¿◊ט.

ִ ¿ט. וכי תימא, הא גמרינן ר"ח מדיוה"כ ולא פרכינן

ט:
! ִ התם כפרה מיכתב כתיבא, גלויי מילתא בעלמא הוא, אבל הכא איכא למימר כולה מילתא לא גמרינן

▀!◊ט:
אלא כדא"ר חמא בר' 

חנינא:
שעיר ושעיר

!ט:

ה"נ שעיר ושעיר, ואיתקיש שעירי רגלים לשעירי ראשי חדשים, מה שעירי ראשי חדשים אינן מכפרין 

אלא על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף, אף שעירי הרגלים אינן מכפרין אלא על שאין בה ידיעה 

לא בתחלה ולא בסוף.

איבעיא להו:^◊ט:

כי אמר ר' יהודה על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף ־ הני מילי בחטא שאין סופו ליודע, אבל 

חטא שסופו ליודע ־ כמי שיש ידיעה בסוף דמי, ושעיר הנעשה בחוץ ויוה"כ מכפר, או דלמא אפילו 

חטא שסופו ליודע ־ השתא מיהא חטא שאין מכיר בו אלא ה' קרינא ביה?

ת"ש, דתניא:[רבי יהודה]▀!◊ט:
על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף וחטא שסופו ליודע ־ שעירי הרגלים ושעירי ר"ח מכפרים, 

דברי ר"י.

שעירי הרגלים מכפרין, אבל לא שעירי ר"ח וכו'.רבי שמעון:▀>ט:

רבי אלעזר א"ר אושעיא:▀◊ט:

מאי טעמיה דר"ש? אמר קרא: (ויקרא י') ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה, והאי קרא בשעיר דר"ח 

כתיב, ויליף עון עון מציץ, נאמר כאן עון ונאמר להלן (שמות כ"ח) עון, מה להלן טומאת בשר, אף כאן 

טומאת בשר.

Talmud Navigator עמוד 1 שבועות ט



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

ִ ¿ט: אי מה להלן עולין, אף כאן עולין

עון העדה כתיב.!ט:

מכדי מיגמר גמרי מהדדי, נכפר דר"ח אדידיה ואדציץ, נפקא מינה ־ להיכא דנשבר הציץִ ¿ט:

אמר קרא: עון, עון אחד הוא נושא, ואין נושא ב' עונות.!ט:

ונכפר ציץ אדידיה ואדר"ח, נפקא מינה ־ לטומאה דאירעה בין זה לזהִ ¿ט:

אמר קרא: אותה, אותה נושא עון, ואין אחרת נושא עון.!ט:

כתיב הכא עון העדה, עדה ־ ולא קדשים, והתם כתיב עון הקדשים, קדשים ־ ולא עדה.רב אשי:!ט:

^◊ט:
אשכחן שעירי ראשי חדשים דמכפרי על טהור שאכל את הטמא, שעירי רגלים דמכפרי על שאין בה 

ידיעה לא בתחלה ולא בסוף מנלן?

▀!◊ט:
כדאמר ר' חמא ברבי 

חנינא:
שעיר ושעיר

!ט:
ה"נ שעיר ושעיר, ואיתקוש שעירי הרגלים לשעירי ראשי חדשים, מה שעיר דראש חודש במילתא 

 ֹ דקודש מכפרי, אף שעירי רגלים במילתא דקודש מכפרי
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