ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שבועות

דפי עזר ללימוד דף היומי

25.1.7
8b ( )אין בה ידיעה 9b ()דברי ר' יהודה

 י,שמות ל

I

II

ְ ְוּמנְ ָח ָתהּ ו
ִ  ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ ָחד ַחטָּ את ִמלְּ בַ ד חַ טַּ את הַ כִּ פּ ִֻרים וְ ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד.1
 יא, במדבר כט:נִסכֵּיהֶ ם
:'אַחת בַּ ָשּׁנָה ְיכַפֵּ ר עָ לָיו לְ ֹדר ֵֹתיכֶם קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ַלה
ַ  וְ כִ פֶּ ר אַהֲ רֹן עַ ל ַק ְרנֹ ָתיו אַחַ ת בַּ ָשּׁנָה ִמ ַדּם ַחטַּ את הַ כִּ פּ ִֻרים.2
ֶ ָוּשׂעִ יר עִ זִּים אֶ ָחד לְ חַ טָּ את ַלה' עַ ל ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד יֵע
ְ .3
 טו, במדבר כח:שׂה וְ נִ ְסכּ ֹו

Analysis of 'משנה ג: if there was no ידיעה בתחילה, but he found out afterwards regular ( שעיר )מוסףand  יוה"כare מכפר
a
As per: v. 1 juxtposes (" שעיר הנעשה בפנים )"חטאת הכפוריםto שעיר הנעשה בחוץ
b Just as: the inner one is ( מכפר )תולהfor some awareness ( )ידיעה בתחילהof טומאת מקדש וקדשיו
c
So too: the  שעיר הנעשה בחוץis  מכפרfor some awareness ()אין בה ידיעה בתחילה אבל יש בה ידיעה בסוף
i
Question: since they are compared, why can’t  שעיר פנימיcover both (in case outer one wasn’t done)
1
Answer: v. 2 limits  כפרת השעיר הפנימיto one element ()אחת
ii Question: why can’t outer one be  מכפרfor both – (in case there was  טומאהafter  שעיר פנימיwas done)?
1
Answer: v. 2 limits  כפרת הפנימיto one time (when  פנימיis done)
d Question: according to ר' ישמעאל, who holds that  אין בה ידיעה בתחילהis also ( חייב בעו"י  שעיר פנימיis ")"תולה, what is
the  כפרהof the ?שעיר הנעשה בחוץ
i
Answer: as per ’ר"מs opinion (ד:)א, for אין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף
ii Question: if so, why is the  חיצוןcompared to ?פנימי
1
Answer: to teach that it isn’t  מכפרfor any other sins (only )טומאת מקדש וקדשיו
Analysis of first opinion ( )ר' יהודהin 'משנה ד:  שעירי רגלים ור"חare  מכפרfor אין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף
a
Source )שמואל: v. 3 (  )שעיר ר"חis ' חטאת לה a sin of which only ' הis aware
i
Plus:  דרשהof ( ר"לto “atone for '’הs sin of diminishing moon) - per ' להinstead of 'חטאת ה
b Challenge: let the  שעיר ר"חatone for other sins as well?
i
Answer ()תדבר"י: since both  שעיר ר"חand  שעיר יוה"כcome at a set time (not just as the occasion warrants)
1
Just as:  שעיר יוה"כis  מכפרfor טומאת מקדש, so too שעיר ר"ח
ii Question: how does  ר' יהודהknow to extend this to ( שעירי הרגליםnot just ?)ר"ח
1
Suggestion: per  תדבר"יabove ()זמן קבוע
(a) Challenge:  ר"חis more frequent ( )תדירthan  יוה"כ ;רגליםhas more  כפרותthan רגלים
(b) Block: we infer  ר"חfrom  יוה"כand don’t challenge in this manner
(i) Answer: in that case ()ר"ח, there is an explicit mention of )חטאת לה'( כפרה, missing in שעירי הרגלים
2
Answer: extra  וי"ו- ( ושעירwritten in all  )שעירי הרגליםappends them to שעיר ר"ח
3
Therefore: שעירי הרגלים, just like שעיר ר"ח, are  מכפרonly for “( אין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוףonly ' הknows”)
c
Question: does  ר' יהודהmean by  אין בה ידיעה בסוףthat it could never be known,
i
But: if it were a  טומאהthat would eventually be known,  שעירי רגלים ור"חaren’t ?מכפר
1
In which case:  שעיר הנעשה בחוץ ויוה"כwould be ?מכפר
ii Or: does he extend it to any case where “only ' הknows” - even if only for the moment?
iii Answer: from ברייתא:
1
 ר' יהודהexplicitly applies  כפרת שעירי רגלים ור"חto a case where there was no  ידיעה בתחילהand no ידיעה בסוף
– even if it will eventually be discovered.
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