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יג.
ֹ רבי זירא:!◊ בעומד במרדו, ורבי היא

דתניא, רבי:▀!◊יג.

על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה ־ יום הכפורים מכפר, חוץ מפורק עול 

ומגלה פנים בתורה ומפר ברית בבשר, שאם עשה תשובה ־ יום הכפורים מכפר, ואם לאו ־ אין יום 

הכפורים מכפר.

מאי טעמא דרבי?^יג.

דתניא:▀!◊יג.

(במדבר ט"ו) כי דבר ה' בזה ־ זה הפורק עול ומגלה פנים בתורה, ואת מצותו הפר ־ זה המפר ברית 

ֹ , יכול אפילו עשה תשובה?  בבשרֹ (במדבר ט"ו) הכרת תכרת, הכרת ־ לפני יוה"כ, תכרת ־ לאחר יוה"כ

ת"ל: (במדבר ט"ו) עונה בה, לא אמרתי אלא בזמן שעונה בה.

ורבנן?¿יג.

ֹ , עונה בה ־ שאם עשה תשובה ומת, מיתה ממרקת.[רבנן]!◊יג. הכרת ־ בעולם הזה, תכרת ־ לעולם הבא

ומי מצית מוקמת לה כרבי? והא מדסיפא רבי יהודה היא, רישא נמי ר' יהודה היאִ ¿◊יג.

אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוחדקתני סיפא:▀¿◊יג.

ומאן אית ליה האי סברא? רבי יהודה, מכלל דרישא ר' יהודהִ ¿יג.

רבי היא, וסבר לה כר' יהודה.רב יוסף:!◊יג.

א"ל אביי:^יג.

דוקא קאמר מר: רבי סבר לה כר' יהודה, אבל רבי יהודה לא סבר לה כרבי, או דלמא מדרבי סבר לה 

כרבי יהודה, אף רבי יהודה סבר לה נמי כרבי, מיהו אורחא דמילתא קתני, למימר דתלמיד סבר לה 

כרביה?

ֹ א"ל:[רב יוסף]!◊יג. אין, דוקא קאמינא: רבי סבר לה כרבי יהודה, אבל ר' יהודה לא סבר לה כרבי

דתניא:▀!◊יג.

יכול יהא יוה"כ מכפר על שבים ועל שאינן שבים? ודין הוא: הואיל וחטאת ואשם מכפרין ויום 

הכפורים מכפר, מה חטאת ואשם אין מכפרין אלא על השבים, אף יוה"כ אין מכפר אלא על השביםִ , מה 

לחטאת ואשם ־ שאין מכפרין על המזיד כשוגג, תאמר ליוה"כ שמכפר על המזיד כשוגגֹ הואיל ומכפר 

 ֹ על המזיד כשוגג, יכפר על שבים ועל שאינן שבים? תלמוד לומר: (ויקרא כ"ג) אך חלק

סתם סיפרא מני? ר' יהודה, וקאמר: שבים אין, לא שבים לא.!◊יג.

ורמי סתם סיפרא אסתם סיפרא:¿יג.

דתניא:¿▀◊יג.
יכול לא יהא יוה"כ מכפר אא"כ התענה בו וקראו מקרא קדש ולא עשה בו מלאכה, לא התענה בו ולא 

קראו מקרא קדש ועשה בו מלאכה מנין? ת"ל: (ויקרא כ"ג) יום כפורים הוא, מ"מִ 

לא קשיא: הא רבי, והא רבי יהודה.אביי:!◊יג.

הא והא רבי, ומודה רבי בכרת דיומא, דאי לא תימא הכי, כרת דיום הכפורים לרבי לית ליה?רבא:!◊יג.

 אלמה לא? משכחת לה כגון דעבד בליליא ומית, דלא אתא יממא לכפורי ליהִ ¿יג.

אלא אימא: כרת דיממא לרבי לית ליה?!◊יג.

¿◊יג:
אלמה לא? משכחת לה דאכל אומצא וחנקיה ומיתֹ אי נמי, דאכל סמוך לשקיעת החמה, דלא הוה שהות 

לכפורי ליה.

אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח.▀>יג:

הא גופא קשיא¿◊יג:

אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוחקתני:▀¿יג:

מה בין ישראל לכהנים ולכהן משוחִ והדר תני:▀¿◊יג:

רב יהודה:!◊יג:

הכי קאמר: אחד ישראל ואחד כהנים ואחד כהן משוח מתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות, ואין 

חילוק ביניהן, ומה בין ישראל לכהנים ולכהן משוח? אלא שהפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש 

 ֹ וקדשיו וכו' ומני? רבי יהודה היא

Talmud Navigator עמוד 1 שבועות יג



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

דתניא:[רבי יהודה]♦▀!◊יג:

(ויקרא ט"ז) וכפר את מקדש הקדש ־ זה לפני ולפנים, את אהל מועד ־ זה היכל, מזבח ־ כמשמעו, 

יכפר ־ אלו עזרות, כהנים ־ כמשמעו, עם הקהל ־ אלו ישראל, יכפר ־ אלו הלוים, הושוו כולן לכפרה 

 ֹ אחת שמתכפרין בשעיר המשתלח בשאר עבירות, דברי ר' יהודה

רבי שמעון:♦▀!◊יג:

כשם שדם שעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל על טומאת מקדש וקדשיו, כך דם הפר מכפר על 

הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו, וכשם שוידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, 

כך וידויו של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות.

ולרבי שמעון הא ודאי הושוו, מאי הושוו?¿יג:

דבני כפרה נינהו, מיהו כל חד וחד מכפר בדנפשיה.[רבי שמעון]!◊יג:

מאי טעמיה דרבי שמעון?^יג:

!◊יג:

דכתיב: (ויקרא ט"ז) ולקח את שני השעירים, איתקש שעיר המשתלח לשעיר הנעשה בפנים, מה שעיר 

הנעשה בפנים אינו מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו, דכתיב ביה: אשר לעם, אף שעיר 

המשתלח אינו מכפר על הכהנים בשאר עבירות.

ורבי יהודה?¿יג:

להכי איתקוש, שיהיו שוים במראה ובקומה ובדמים הוא דאתא.אמר לך:[רבי יהודה]!◊יג:

מאן תנא להא דתנו רבנן:^◊יג:

ת"ר:▀^◊יג:

ושחט את שעיר החטאת אשר לעם ־ שאין הכהנים מתכפרין בו, ובמה מתכפרין? בפרו של אהרן, יכול 

לא יתכפרו בפרו של אהרן, שהרי כבר נאמר: אשר לו, מעתה אין להן כפרה? כשהוא אומר: יכפר על 

הכהנים ־ מצינו להן כפרה, במה הן מתכפרין? מוטב שיתכפרו בפרו של אהרן שהרי הותר מכללו אצל 

ביתו, ואל יתכפרו בשעיר הנעשה בפנים שלא הותר מכללו אצל ביתו ואם נפשך לומר? הרי הוא אומר: 

(תהלים קל"ה) בית אהרן ברכו את ה' בית הלוי ברכו את ה' יראי ה' ברכו את ה'

מאן תנא?^יג:

דלא כר' יהודה, דאי ר' יהודהרבי ירמיה:!◊יג:

כהנים יש להן כפרה בשעיר המשתלח.האמר:[רבי יהודה]▀!◊יג:

ומני?^יג:

ר' שמעון היארבא:!◊יג:

כהנים אין להם כפרה בשעיר המשתלח.דאמר:[רבי שמעון]▀!◊יג:

אביי:!◊יג:

אפי' תימא ר' יהודה, הכי קאמר: מעתה אין להם כפרה בטומאת מקדש וקדשיו? כשהוא אומר: יכפר על 

הכהנים ־ מצינו שיש להן כפרה בשאר עבירות, וכמו דמצינו שיש להן כפרה בשאר עבירות, כך יש 

להן כפרה בטומאת מקדש וקדשיו, במה הם מתכפרין? מוטב שיתכפרו בפרו של אהרן שהרי הותר 

מכללו אצל ביתו, ואל יתכפרו בשעיר הנעשה בפנים שהרי לא הותר מכללו. ואם נפשך לומר? הרי הוא 

אומר: (תהלים קל"ה) בית אהרן ברכו את ה' וגו'.
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