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ה.
רבי שמעון:♦▀

י"ג פרים, ובעבודת כוכבים ־ שלשה עשר פרים וי"ג שעירים, פר ושעיר לכל שבט ושבט, פר ושעיר 

לב"ד. הורו ב"ד ועשו ז' שבטים או רובן על פיהן ־ מביאין פר, ובעבודת כוכבים ־ מביאין פר ושעיר, 

 ֹ דברי ר"מ

רבי יהודה:♦▀ה.
ז' שבטים שחטאו מביאין ז' פרים, ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהן פר, שאף אלו שלא חטאו 

 ֹ מביאין ע"י חוטאין

ח' פרים, ובעבודת כוכבים ־ ח' פרים וח' שעירים, פר ושעיר לכל שבט ושבט, פר ושעיר לב"ד.רבי שמעון:♦▀ה.

[רבי יהודה]♦▀ה.
הורו ב"ד של אחד מן השבטים ועשה אותו השבט על פיהן ־ אותן שבט הוא חייב, ושאר כל השבטים 

 ֹ פטורין, דברי רבי יהודה

E♦▀ה.
אין חייבין אלא על הוריות בית דין הגדול בלבד, שנאמר (ויקרא ד) ואם כל עדת ישראל ישגו, ולא 

עדת אותו שבט.

ה.
ג

ֹ ת"ר:▀◊ ידעו שהורו וטעו מה הורו, יכול יהו חייבין? ת"ל: (ויקרא ד) ונודעה החטאת, ולא שיודעו החוטאין

[רבי יהודה]♦▀◊ה.

אשר חטאו ־ חטאו שני שבטים מביאין שני פרים, חטאו שלשה מביאין שלשה, או אינו אומר אלא 

חטאו שני יחידים מביאין שני פרים, חטאו ג' מביאין ג'? ת"ל: הקהל, הקהל חייב, וכל קהל וקהל חייב, 

כיצד? חטאו שני שבטים מביאין שני פרים, חטאו ז' מביאין ז', ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על 

ידיהן פר פר, שאפילו אלו שלא חטאו מביאין ע"י החוטאין, לכך נאמר קהל ־ לחייב על כל קהל וקהל, 

 ֹ דברי רבי יהודה

רבי שמעון:♦▀◊ה.
ז' שבטים שחטאו מביאין ז' פרים, ובית דין מביאין על ידיהן פר, שנאמר למטה קהל ונאמר למעלה 

�קהל, מה קהל האמור למעלה ־ ב"ד עם הקהל, אף קהל האמור למטה ־ ב"ד עם הקה

רבי מאיר:♦▀◊ה.
ז' שבטים שחטאו ־ ב"ד מביאין על ידיהם פר והן פטורין, נאמר קהל למטה ונאמר קהל למעלה, מה 

 ֹ קהל האמור למעלה ־ ב"ד ולא צבור, אף קהל האמור למטה ־ ב"ד ולא צבור

♦▀◊ה.
רבי שמעון בן אלעזר 

אומר משמו:
חטאו ששה שבטים והם רובו של קהל, או ז' אע"פ שאינו רובו של קהל ־ מביאין פר.

ונודעה החטאת ־ ולא שיודעו החוטאין.אמר מר:▀◊>ה.

מאן תנא?^ה.

♦!◊ה.
רב יהודה אמר רב, 

ואיתימא רבא:
 ֹ דלא כרבי אליעזר

מה נפשך? אם חלב אכל חייב, נותר אכל חייב.דתנן, אמר ר' אליעזר:▀!◊ה.

אפילו תימא רבי אליעזר, שאני הכא, דכתיב: (ויקרא ד) אשר חטאו עליה.רב אשי:♦!◊ה.

התם נמי הכתי': (ויקרא ד) אשר חטא בהִ ¿ה.

ההוא מיבעי ליה: פרט למתעסק.!ה.

מ"ט דר' יהודה?^ה.

קסבר:[רבי יהודה]!◊ה.
ארבעה קהלי כתיבי, קהל ־ הקהל, קהל ־ הקהל, חד לחייב על כל קהל וקהל, וחד להוראה תלויה בב"ד 

ומעשה תלוי בקהל, וחד לגרירה, וחד לשבט שעשה בהוראת ב"ד.

ור"ש?^ה.

[רבי שמעון]!◊ה.

תלתא קהלי כתיבי, הקהל, קהל ־ הקהל, מעיני הקהל אורחיה דקרא הוא, כדאמרי אינשי: מעיני 

דפלניא, חד לחייב על כל קהל וקהל, ותרי אחריני, נאמר למטה קהל ונאמר למעלה קהל, מה להלן ב"ד 

עם הקהל, אף כאן ב"ד עם הקהל.

ור"מ?^ה.

[רבי מאיר]!◊ה.
קהל ־ הקהל לא דריש, הלכך תרי קהלי כתיבי, מיבעי ליה לנאמר למטה קהל ונאמר למעלה קהל, מה 

להלן ב"ד ולא צבור, אף כאן ב"ד ולא צבור.

ורשב"א מ"ט?^ה.

[רשב"א]!◊ה.

כתי': (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה, אלמא מיעוטא, דכתי': מעיני, וכתי': (במדבר טו) כי לכל העם 

בשגגה, למימרא דרובא אין, מיעוטא לא, הא כיצד? עשו ו' והן רובו של קהל, או ז' אע"פ שאינן רובו 

של קהל ־ חייבין.

ה:
ורבי שמעון ורבי מאיר, דהוראה תלויה בבית דין ומעשה תלוי בקהל מנא להו?¿◊

דאמר קרא: (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה.אביי:!◊ה:
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(במדבר טו) מלכל העם בשגגה.רבא:!◊ה:

▀ה:

וצריכא, דאי כתב רחמנא והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, הוה אמינא אפילו מיעוטא, להכי כתיב 

לכל העם בשגגהֹ ואי כתב לכל העם בשגגה, הוה אמינא עד דעבדי בית דין בהדי רובא, להכי כתיב 

והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה.

והא כי כתיבי הני קראי ־ בעבודת כוכבים הוא דכתיביִ ¿ה:

ילפינן מעיני מעיני.!ה:

הורו ב"ד של ־ אחד וכו'.[רבי יהודה]▀>ה:

איבעיא להו:^◊ה:
שבט אחד לרבי יהודה בהוראת ב"ד הגדול, מי מייתו שאר שבטים או לא? מי אמרינן: שבעה שבטים 

הוא דמייתו שאר שבטים בהדייהו, משום דאיכא רובא, אבל חד שבט דליכא רובא לא, או דלמא לא 

מה הן מביאין? פר אחדתא שמע:[ת"ק]♦▀¿◊ה:

ֹ רבי שמעון:♦▀¿◊ה: שני פרים

במאי עסקינן?^¿ה:

אילימא שחטאו שבעה!¿ה:

ר"ש תמניא בעיִ ¿¿ה:

אלא דחטא שבט אחד!¿ה:

במאי?^¿ה:

אי בהוראת בית דינו!¿ה:

רבי שמעון לית ליהִ ¿¿ה:

אלא לאו בהוראת בית דין הגדול!¿◊ה:

ותנא קמא מני?^¿◊ה:

אי נימא רבי מאיר!¿ה:

הא רובא בעיִ ¿¿ה:

אלא לאו רבי יהודה!¿◊ה:

ֹ אמרי:!◊ה: הכא במאי עסקינן ־ כגון שחטאו ששה שבטים והן רובן של קהל, ורבי שמעון בן אלעזר היא

▀!◊ה:
דתניא, ר"ש בן אלעזר 

אומר משמו:
חטאו ששה והן רובו של קהל, או שבעה אף על פי שאינן רובו של קהל ־ מביאין פר.

תא שמע, רבי יהודה:▀!◊ה:
שבט שעשה בהוראת בית דינו ־ אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטורין, ובהוראת ב"ד הגדול ־ 

אפילו שאר שבטים חייבים

שמע מינה.▀!ה:

מתניתין נמי דיקארב אשי:■ה:

ועשה אותו השבט על פיהם ־ אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטוריןדקתני:▀■◊ה:

¿■ה:
למה לי למיתנא ושאר שבטים פטורים? הא תנא אותו השבט חייב, וכיון דתנא אותו השבט חייב, 

 ִ ממילא ידענא שאר שבטים פטורין

!■◊ה:
אלא הא קמשמע לן, דבהוראת בית דינו הוא דשאר שבטים פטורים, אבל בהוראת ב"ד הגדול ־ אפילו 

שאר שבטים חייבין

שמע מינה.■ה:
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שבט אחד שעשה בהוראת בית דין הגדול, לרבי שמעון מי מייתי או לא?איבעיא להו:^◊ה:

מה הן מביאין? פר אחדתא שמע:[ת"ק]♦▀!◊ה:

ֹ רבי שמעון:♦▀!◊ה: שני פרים

שני פרים ־ שמנה פרים בעיִ ¿!ה:

אלא דחטא שבט אחד!!◊ה:

ובמאי?^!ה:

אילימא בהוראת בית דינו!!ה:

רבי שמעון לית ליהִ ¿!ה:

אלא בהוראת בית דין הגדול.!!◊ה:

ותסברא תנא קמא מני?^¿◊ה:

אי רבי מאיר!¿ה:

הא רובא בעיִ ¿¿ה:

אי רבי יהודה!¿ה:

שאר שבטים נמי מייתוִ ¿¿ה:

הא מני?¿ה:

רבי שמעון בן אלעזר היא, וכדתניא.!◊ה:

▀■◊ה:
תא שמע, וחכמים 

אומרים:
לעולם אינו חייב אלא על הוראת בית דין הגדול

מאן חכמים?^■◊ה:

אילימא רבי מאיר!■ה:

רובא בעיִ ¿■ה:

אלא לאו רבי שמעון היא, שמע מינה.!■◊ה:

ורבי יהודה ורבי שמעון, שבט אחד דאקרי קהל מנא להו?^◊ה:

דכתיב: (דברי הימים ב' כ) ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית ה' לפני החצר החדשה.אמרי:▀!◊ה:

מאי חדשה?^ה:

שחידשו דברים ואמרו: טבול יום אל יכנס במחנה לויה.רבי יוחנן:!◊ה:

¿◊ה:
מתקיף לה רב אחא בר 

יעקב:
 ִ ממאי? דלמא שאני ירושלים, דהוה נמי בנימין

!◊ה:
אלא אמר רב אחא בר 

יעקב:

דכתיב: (בראשית מח) ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים וגו', מאן אתיליד ליה ההיא 

שעתא? בנימין, ש"מ ה"ק רחמנא: מתיליד לך השתא קהל אחרינא.

דלמא הכי קא"ל רחמנא: לכי מתיליד לך בנימין, הוא דהוו י"ב שבטים דמתקריית קהלִ רב שבא לרב כהנא:¿ה:

אלא שנים עשר שבטים איקרו קהל, אחד עשר שבטים לא איקרו קהל?א"ל:[רב כהנא]!ה:
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תניא: ר"ש:▀◊ה:

אומר, מה תלמוד לומר: (במדבר ח) ופר שני בן בקר תקח לחטאת? אם ללמד שהם שנים, והלא כבר 

נאמר: (במדבר ח) ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה לה'ִ◌ אלא יכול תהא נאכלת חטאת ללוים? 

ת"ל: ופר שני, שני לעולה, מה עולה לא נאכלת, אף חטאת לא נאכלת.
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