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5.3.7 

35b ('משנה ח) � 37a (תנו ברכה  (את

Note: the prohibition of eating a נבלה is followed by the מצוה to give/sell it to a נכרי/גר. This may be interpreted as 

“alternatives”, i.e. instead of eating it, it should be given away; or as sequential, such that the prohibition is “reparable” with 

the עשה, even though it is impractical 

 

  ל ,טז ויקרא :ִ'ְטָהר% ה' ִלְפֵני ַחֹ#אֵתיֶכ ִמֹ�ל ֶאְתֶכ ְלַטֵהר ֲעֵליֶכ ְיַכֵ�ר ַהֶ�ה ַב�ֹו ִ�י )1

  כא:טז ויקרא ...ַחֹ#אָתַחֹ#אָתַחֹ#אָתַחֹ#אָת ְלָכל ִ�3ְֵעיֶהִ�3ְֵעיֶהִ�3ְֵעיֶהִ�3ְֵעיֶה ָ�ל ְוֶאת ִי7ְָרֵאל 6ְֵני ֲעֹוֹנתֲעֹוֹנתֲעֹוֹנתֲעֹוֹנת ָ�ל ֶאת ָעָליו ְוִהְתַו5ָה ַהַחי ַה4ִָעיר ֹרא3 ַעל ָיָדיו ידו 1ְֵתי ֶאת 0ֲהֹר/ ְוָסַמ- )2

  ז:לד שמות :ִר6ִֵעי ְוַעל 3ִֵ=3ִי ַעל ָבִני 6ְֵני ְוַעל 6ִָני ַעל :בֹות ֲעֹו/ ֹ�ֵקד ְיַנֶ;ה >א ְוַנֵ;ה ְוַחָ#:הְוַחָ#:הְוַחָ#:הְוַחָ#:ה    ָוֶפ3ַעָוֶפ3ַעָוֶפ3ַעָוֶפ3ַע    ָעֹו/ָעֹו/ָעֹו/ָעֹו/ ֹנ7ֵא ָלֲאָלִפי ֶחֶסד ֹנֵצר )3

  לא ,טו במדבר: ָב@ ֲעֹוָנהֲעֹוָנהֲעֹוָנהֲעֹוָנה ַהִהוא ַהֶ?ֶפ3 ִ'ָ�ֵרת ִהָ�ֵרת ֵהַפר ִמְצָותוֹ  ְוֶאת 6ָָזה ה' ְדַבר ִ�י )4

  ז ,ג ב מלכי :...6ִי ָ�3ַעָ�3ַעָ�3ַעָ�3ַע מֹו:ב ֶמֶל- ֵלאֹמר ְיה%ָדה ֶמֶל- ְיהֹו3ָָפט ֶאל ַו3ְ�ִַלח ַו�ֵֶל- )5

  כב ,ח ב מלכי :ַהִהיא 6ֵָעת ִלְבָנה ִ'ְפ3ַע :ז ַהֶ�ה ַה�ֹו ַעד ְיה%ָדה ַיד ִמַ'ַחת ֱאדֹו ַוִ�ְפ3ַעַוִ�ְפ3ַעַוִ�ְפ3ַעַוִ�ְפ3ַע )6

  ב ,ד ויקרא :ֵמֵהָ?ה ֵמ0ַחת ְוָע7ָה ֵתָע7ֶיָנה >א ֲא3ֶר ה' ִמְצֹות ִמֹ�ל ִב3ְָגָגה ֶתֱחָטאֶתֱחָטאֶתֱחָטאֶתֱחָטא ִ�י ֶנֶפ3 ֵלאֹמר ִי7ְָרֵאל 6ְֵני ֶאל 6ֵ5ַר )7

  טז , כ שופטי: ַיֲחִטאַיֲחִטאַיֲחִטאַיֲחִטא    ְו>אְו>אְו>אְו>א ַה4ֲַעָרה ֶאל 6ֶָאֶב/ ֹקֵלעַ  ֶזה ָ�ל ְיִמינוֹ  ַיד ִאֵ#ר 6ָח%ר ִאי3 ֵמאֹות 3ְַבע ַהֶ�ה ָהָע ִמֹ�ל )8

  ו ,קו תהלי :ִהְר3ְָענ%ִהְר3ְָענ%ִהְר3ְָענ%ִהְר3ְָענ% ֶהֱעִוינ%ֶהֱעִוינ%ֶהֱעִוינ%ֶהֱעִוינ% ֲאבֹוֵתינ% ִע ָחָטאנ%ָחָטאנ%ָחָטאנ%ָחָטאנ% )9

  מז ,ח א מלכי :ָר3ְָענ%ָר3ְָענ%ָר3ְָענ%ָר3ְָענ%    ְוֶהֱעִוינ%ְוֶהֱעִוינ%ְוֶהֱעִוינ%ְוֶהֱעִוינ%    ָחָטאנ%ָחָטאנ%ָחָטאנ%ָחָטאנ% ֵלאֹמר 3ֵֹביֶה 6ְֶאֶרH ֵאֶליI ְוִהְתַחְ?נ% ְו3ָב% 3ָ ִנ%63ְ ֲא3ֶר 6ָ:ֶרH ִל6ָ ֶאל ְוֵה3ִיב% )10

  ה ,ט דניאל :%ִמ3ְJִָ�ֶטיI ִמJְִצֹוֶתI ְוסֹור %ָמָרְדנ%%ָמָרְדנ%%ָמָרְדנ%%ָמָרְדנ%    ִהְר3ְַענ%ִהְר3ְַענ%ִהְר3ְַענ%ִהְר3ְַענ%    ְוָעִוינ%ְוָעִוינ%ְוָעִוינ%ְוָעִוינ%    ָחָטאנ%ָחָטאנ%ָחָטאנ%ָחָטאנ% )11

  ו ,טז ויקרא :6ֵיתוֹ  %ְבַעד 6ֲַעדוֹ  ְוִכֶ�רְוִכֶ�רְוִכֶ�רְוִכֶ�ר לוֹ  ֲא3ֶר ַהַחָ#את ַ�ר ֶאת 0ֲהֹר/ ְוִהְקִריב )12

  ח ,כא דברי :ַה5ָ ָלֶה ְוִנַ�ֵ�ר ִי7ְָרֵאל ַעIJְ 6ְֶקֶרב ָנִקי 5ָ ִ'ֵ'/ ְו0ל ה'ה'ה'ה' ָ�ִדיתָ  ֲא3ֶר ִי7ְָרֵאל ְלַעIJְ ַ�ֵ�ר )13

  ג ,לב דברי :ֵלא>ֵהינ% ֹגֶדל ָהב% ֶאְקָרא ה' 3ֵ ִ�י )14

  ז ,י משלי :ִיְרָקב ְר3ִָעי ְו3ֵ ִלְבָרָכה ַצ5ִיק ֵזֶכר )15

 

I. 'משנה ח: the פר כה/ גדול 

a. After: 2nd טבילה and putting on בגדי הבד (previous משנה), he approaches his פר 

b. Location: between  היכל facing כה"ג ,bull faced head to N, turned head to W ;מזבח/אול

i. In other words:  between  )שחיטת קד"ק (place for צפו/ considered מזבח/אול

ii. Not: facing back to מזבח (i.e. E-W), might defecate 

c. ג"כה  : performs סמיכה and וידוי, including (this order is ר"מ’s): 

i. יתיעו : deliberate sins as per v. 4 

ii. פשעתי: rebellion as per v. 5-6 

iii. חטאתי: negligence, as per v. 7-8 

iv. Note: proper order ( (vv. 9-11) חטאתי, עויתי, פשעתי – (from less to more severe ;ר"מ against – חכמי

שהמ .1 ’s order (v3):  make their זדונות like (חטא�עו/) שגגות 

 (!) תורת משה even against ,חכמי follows :הלכה .2

d. ג"כה : asks for כפרה for himself and his household, reciting פסוק (v. 1) 

e. Response: People in עזרה respond with ועד  ברוL ש כבוד מלכותו לעול

II. Author of משנה, placing bull between   מזבח/אול

a. Even: רבי (who considers the entire צפו/=עזרה), due to weakness of כה"ג (proximity) 

III. Method of סמיכה 

a. animal: placed N, facing W, Lסומ stands E facing W, places hands (w/o חציצה) between horns, 

b. וידוי: says וידוי, for חטאת ,חטאת; for  אש ,אש

i. For לקט, שכחה, פאה, מעשר עני :עולה (per ג"ריה ); 

ע"ר .1 : all מצוות עשה and מל"ת that are contingent on an (ל"ת הניתק לעשה) עשה 

2. Dispute: revolves around understanding of עשה of giving נבלה to גר (see note #1): 

a. ג"יהר : no מלקות for נבלה 

b. ע"ר  נבלה for eating מלקות :

IV. Source for וכפר :וידוי = oral atonement (וידוי) and not “blood-atonement” 

a. Inferred from: כפרה of  שעיר המשתלח (says כפרה before it is sent out to die) + כפרה of פר before שחיטה 

i. Infer: אנא from משה’s prayer at סיני 

ii. Infer: 'ה  )עגלה ערופה in אנא (no (?) סיני from עגלה ערופה (v. 13); cannot infer עגלה ערופה from ש

1. Tangential דרשות: re responding to 'ה’s name with praise (vv. 14-15) 
 

  


