
  שבועות י
  

שעיר הנעשה   עולה ויורד
בפנים ויום 

  הכפורים 

שעיר הנעשה בחוץ 
  ויום הכפורים 

  שעירי ראשי חדשים  שעירי הרגלים 

אין בה ידיעה בתחלה     
אבל יש בה ידיעה 

  בסוף
  
  

  ר' יהודה 
  בתחלה ולא בסוףשאין בה ידיעה לא 

  
ידיעה בתחלה 

וידיעה בסוף והעלם 
  בינתים

  
ידיעה בתחלה ואין 

  בה ידיעה בסוף

  ר' שמעון
שאין בה ידיעה לא בתחלה 

  ולא בסוף

  ר' שמעון
על הטהור שאכל את 

  הטמא
  

  2ר' שמעון גירסה 
על הטהור שאכל את 

ין בה הטמא, ועל שא
ידיעה לא בתחלה ולא 

בסוף, ועל שאין בה 
ידיעה בתחלה אבל יש 

  בה ידיעה בסוף.

   2ר' שמעון גירסה 
על טהור שאכל את הטמא, 

ועל שאין בה ידיעה לא 
  בתחלה ולא בסוף

  2ר' שמעון גירסה 
על הטהור שאכל את 

  הטמא
  

  ר' מאיר
  על שאין בה ידיעה לא בתחלה ולא בסוף, 

  ל שאין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף, וע
   ועל טהור שאכל את הטמא

  
   



  
ר' 

  שמעון
ראשי חודשים שעירי 

הטהור שאכל על  –
  את הטמא

  מציץ,  עון עוןויליף , אותה נתן לכם לשאת את עון העדה
  טומאת בשרמה להלן טומאת בשר, אף כאן 

שעירי רגלים דמכפרי 
על שאין בה ידיעה לא 

  בתחלה ולא בסוף

  שעיר ושעירברבי חנינא:  כדאמר ר' חמא
ואיתקוש שעירי הרגלים לשעירי ראשי חדשים, מה שעיר דראש חודש במילתא דקודש מכפרי, אף שעירי 

  רגלים במילתא דקודש מכפרי
  : הא אמרינן                                                                        : וכי תימא

  חר נושא עוןין אאותה נושא עון, וא - ותהא                                                         ניכפרו אדראש חדש
  הבשנ אלא אחתכפרה זו לא תהא  - אחת בשנה                                                    ניכפרו אדיום הכפורים

  האי בר קרבן הוא!                 על שיש בה ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף
   כפורים תולהויום השעיר הנעשה בפנים האי                על שיש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף

  מכפר כפוריםויום הבחוץ שעיר הנעשה האי    אי על שאין בה ידיעה בתחלה אבל יש בה ידיעה בסוף
ר'  

  מאיר
כל השעירים 

  כפרתן שוה
  , הוקשו כל השעירים זה לזה, וי"ו מוסיף על ענין ראשון, ושעירשעיר

רבי שמעון 
בן יהודה 

 בשםאומר 
  ר' שמעון

דראשי חדשים 
דלא מכפרי 

  אדרגלים

  אחד הוא נושא ואינו נושא שני עונות עון, עון

גלים דלא דר
מכפרי אדיום 

  הכפורים

  , כפרה זו לא תהא אלא אחת בשנהאחת בשנה

  
.  

 


