
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

ב.
שבועות שתים שהן ארבע.▀

ידיעות הטומאה ־ שתים שהן ארבע.▀ב.

יציאות השבת ־ שתים שהן ארבע.▀ב.

מראות נגעים ־ שנים שהן ארבעה.▀ב.

את שיש בה ידיעה בתחלה וידיעה בסוף והעלם בינתים ־ הרי זה בעולה ויורד.▀ב.

▀ב.
יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף ־ שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים תולה, עד שיודע לו 

ויביא בעולה ויורד.

[רבי יהודה]♦▀ב.

אין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף ־ שעיר הנעשה בחוץ ויום הכפורים מכפר, שנאמר: 

(במדבר כ"ט) מלבד חטאת הכפורים, על מה שזה מכפר זה מכפר, מה הפנימי אין מכפר אלא על דבר 

שיש בה ידיעה, אף החיצון אין מכפר אלא על דבר שיש בה ידיעה. ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא 

 ֹ בסוף ־ שעירי הרגלים ושעירי ראשי חדשים מכפרין, דברי ר' יהודה

רבי שמעון:♦▀ב.
שעירי הרגלים מכפרין, אבל לא שעירי ראשי חדשיםֹ ועל מה שעירי ראשי חדשים מכפרין? על הטהור 

 ֹ שאכל את הטמא

ב:
כל השעירין כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו.רבי מאיר:♦▀

היה ר"ש אומר:▀◊ב:
שעירי ראשי חדשים מכפרים על הטהור שאכל את הטמא, ושל רגלים מכפרין על שאין בה ידיעה לא 

בתחלה ולא בסוף, ושל יום הכפורים מכפר על שאין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף.

מהו שיקרבו זה בזה?אמרו לו:^◊ב:

יקרבו.אמר להן:[רבי שמעון]!◊ב:

הואיל ואין כפרתן שוה, היאך קרבין זה בזה?אמרו לו:¿◊ב:

כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו.אמר להם:[רבי שמעון]!◊ב:

▀◊ב:
ר"ש בן יהודה אומר 

משמו:[רבי שמעון]

שעירי ראשי חדשים מכפרין על הטהור שאכל את הטמאֹ מוסיף עליהן של רגלים ־ שמכפרין על טהור 

שאכל את הטמא, ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוףֹ מוסיף עליהן של יום הכפורים ־ שהן 

מכפרין על הטהור שאכל את הטמא, ועל שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף, ועל שאין בה ידיעה 

בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף.

מהו שיקרבו זה בזה?אמרו לו:^◊ב:

!◊ב:
אמר להם:[ר"ש בן 

יהודה]
הן.

אמרו לו:¿◊ב:
אם כן, יהיו של יום הכפורים קרבין בראשי חדשים, אבל היאך של ראשי חדשים קרבין ביום הכפורים 

לכפר כפרה שאינה שלה?

!◊ב:
אמר להם:[ר"ש בן 

יהודה]
כולן באין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

ועל זדון טומאת מקדש וקדשיו ־ שעיר הנעשה בפנים ויום הכפורים מכפרין.▀ב:

[רבנן]♦▀ב:

על שאר עבירות שבתורה, הקלות והחמורות, הזדונות והשגגות, הודע ולא הודע, עשה ולא תעשה, 

כריתות ומיתות בית דין ־ שעיר המשתלח מכפר. אחד ישראלים ואחד כהנים ואחד כהן משוח. מה בין 

ישראלים לכהנים ולכהן משוח? אלא שהפר מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו.

רבי שמעון:♦▀ב:
כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל, כך דם הפר מכפר על הכהניםֹ כשם שוידויו של 

שעיר המשתלח מכפר על ישראל, כך וידויו של פר מכפר על הכהנים.

ב:
ג

מכדי תנא ממכות סליק, מאי שנא דתני שבועות?¿

!◊ב:
משום דתני: חייב על הראש שתים ־ אחת מיכן ואחת מיכן, ועל הזקן ־ שתים מיכן ושתים מיכן ואחת 

מלמטה, חדא דמיחייב עלה תרתי, תנא: שבועות שתים שהן ארבע.
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