ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שבועות

דפי עזר ללימוד דף היומי

25.1.11; 12b ( )על שאר עבירות שבתורה 14a ()סיום הפרק
ָ  זֶבַ ח ְר.1
 כז, משלי כא:שׁעִ ים תּוֹעֵ בָ ה אַף כִּ י בְ זִ מָּ ה ְיבִ יאֶ נּוּ
: כִּ י ְדבַ ר ה' בָּ זָה וְ אֶ ת ִמ ְצוָ ת ֹו הֵ פַ ר ִה ָכּ ֵרת ִתּ ָכּ ֵרת הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא עֲ ֹונָה בָ הּ.2
ֵ יתם אֶ ת נַפְ שׁ
ֶ ִיעי הַ זֶּה יוֹם הַ כִּ פּ ִֻרים הוּא ִמ ְק ָרא קֹ דֶ שׁ י ְִהיֶה ָלכֶם וְ ִענּ
ִ ִ אַ בֶּ עָ שׂוֹר ַלחֹדֶ שׁ הַ ְשּׁב.3
 כז, ויקרא כג:'ֹתיכֶם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתּם ִא ֶשּׁה ַלה
 לג, ויקרא טז: וְ כִ פֶּ ר אֶ ת ִמ ְקדַּ שׁ הַ קֹּדֶ שׁ וְ אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ אֶ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ ְיכַ פֵּ ר וְ עַ ל הַ כֹּהֲ נִ ים וְ עַ ל כָּ ל עַ ם הַ ָקּהָ ל ְיכַפֵּ ר.4
ִ  וְ ל ַָקח אֶ ת ְשׁנֵי הַ ְשּׂעִ ִירם וְ הֶ ע.5
 ז, ויקרא טז:ֱמיד אֹ ָתם לִ פְ נֵי ה' פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד
ֶ ֲ וְ ָשׁ ַחט אֶ ת ְשׂעִ יר הַ ַחטָּ את א.6
 טו, ויקרא טז:... שׁר לָעָ ם וְ הֵ בִ יא אֶ ת דָּ מ ֹו אֶ ל ִמבֵּ ית לַפָּ ֹרכֶת
ְ  בֵּ ית י.7
כ- יט, תהלים קלה:' בֵּ ית הַ לֵּוִ י בָּ ֲרכוּ אֶ ת ה' י ְִראֵ י ה' בָּ רֲ כוּ אֶ ת ה:'ִשׂ ָראֵ ל בָּ ֲרכוּ אֶ ת ה' בֵּ ית אַהֲ רֹן בָּ ֲרכוּ אֶ ת ה
ֹ ְ וּמֵ אֵ ת ֲע ַדת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל י ִַקּח ְשׁנֵי ְשׂעִ ֵירי ִעזִּים לְ ַחטָּ את וְ אַיִל אֶ חָ ד ל.8
 ה, ויקרא טז:עלָה
ְ  וְ ִה ְק ִריב אַהֲ רֹן אֶ ת פַּ ר הַ ַחטָּ את אֲ ֶשׁר ל ֹו וְ כִ פֶּ ר בַּ עֲ ד ֹו.9
 ו, ויקרא טז:וּבעַ ד בֵּ ית ֹו
ָ ְוּבעַ ד בֵּ ית ֹו ו
ְ  וְ ִה ְק ִריב אַהֲ רֹן אֶ ת פַּ ר הַ ַחטָּ את אֲ ֶשׁר ל ֹו וְ כִ פֶּ ר בַּ עֲ ד ֹו.10
 יא, ויקרא טז:שׁחַ ט אֶ ת פַּ ר הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר ל ֹו
 לא,במדבר טו

'משנה ז: the role of the  – שעיר המשתלחfor all sins “light, serious” etc.
a
challenge: the terms are redundant
i
answer: phrases are forks;  שוגג became aware/didn’t yet become aware;  קלות  עשה ולא תעשהetc.
b question: what is the nature of the ?עשה
i
if: he didn’t do  – תשובהv. 1 prevents acceptance of קרבן
ii if: he did  – תשובהforgiveness is immediate as per  ברייתאof )פ"ח דיומא( חילוקי כפרה
iii answer: w/o תשובה, per  רביwho rules that  יוה"כatones, even if עומד במרדו, except for:
1
three violations;  מפר ברית, מגלה פנים בתורה,( פורק עולall per v. 2)
(a) even those: if he repented, forgiven as per עונה בה
2
and:  רבנןinterpret  הכרת תכרתas עוה"ב/עוה"ז
iv question: how could author be  – רביsince  סיפאis ( ר' יהודהwho disagrees with  ר"שabout  שעירand )כהנים
1
answer ()ר' יוסף:  רביaccepts ’ר' יהודהs position re: שעיר
(a) question ()אביי: did  ר' יוסףmean that  רביaccepts ר' יהודה, not the inverse? or does  ר' יהודהagree w/?רבי
(b) answer: only  רביagrees with ר' יהודה
(i) proof:  ספראrules that  יוה"כis effective only with ( תשובהper v. 3- )אך
(ii) and: anonymous author of  ספראis ר' יהודה
(iii) contradiction:  ספראrules, per v. 4, that even if he doesn’t abide restrictions of !מכפר – יוה"כ
1. resolution 1 ()אביי: 2nd passage is authored by רבי
2. resolution 2 ()רבא: they may both be רכי
a. 1st passage:  רביagrees that if he violates  כרתof  יוה"כthat it isn’t effective
b. argument: else – what is the point of  כרתon יוה"כ
i. block: if he violated  יוה"כat night and then died – died “unatoned”
3. rather:  כרתof the day of  יוה"כis pointless
i. rejection: if he choked on a bone while eating on (– יוה"כor ate just before end of
day) - still has meaning (we have to accept ’אבייs resolution)
II 'משנה ז: dispute ר"ש/ ר' יהודהwhether  כהניםhave any ( כפרהfor other sins) with שעיר המשתלח
a
(clarification of wording of )משנה
b source (for )ר' יהודה: v. 4 – extends all כפרות, for  כהניםand " "עם הקהלto שעיר
c
 ;ר"שthey are all equated for gaining כפרה, but each group gains with its own distinct קרבן
i
source: v. 5 equates both  ;שעיריםjust as  שעיר בפניםis only for ( ישראלper v. 6 ")"אשר לעם, so too שעיר המשתלח
ii ר' יהודה: they are compared such that the two goats must be exactly matched (height, appearance etc.)
d observation:  ברייתאwhich suggests that  כהניםhave no כפרה, then assigns it to  פרו של אהרוןseems to be )רבא( ר"ש
i
אביי: could even be ר' יהודה, discussion is re:  טהרת כהניםfrom טומאת מקדש
ii ברייתא: since ’אהרןs  פרis "( "אשר לוv. 9); but they have  כפרהas per ( ועל הכהניםv. 4) – must be פרו של אהרן, which
is already extended to his household – and v. 7 identifies  כהניםas בית אהרן
iii question: does  אשר לעםcome to teach that it only atones for  ?ישראל must come from public fund
1
ansswer: that is inferred from v. 8 – מאת עדת בנ"י
2
and:  אשר לוteaches that he must bring it from his own funds, not from כהנים
3
and: v. 10 repeats  אשר לוto make his purchase (alone) indispensible
4
justification of use of ...בית אהרון:  כהניםpay for neither, why is their  כפרהon his ( ?פרanswer:  כהניםare )ביתו
III concluding consideration:
a
לר"ש: 2  וידויןand  – דם הפרcorresponding to שעיר בפנים, שעיר בחוץ, שעיר המשתלח
i
לר"י: one for his family, then the כהנים, (he must be  זכאיto help the  )חייביםthen ישראל
I
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