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17.09.02; 45b ('משנה ה)   47a (וימין מקרבת) 

  ד, כא דברים: ַּבָּנַחל ָהֶעְגָלה ֶאת ָׁשם ְוָעְרפּו ִיָּזֵרעַ  ְו�א ּבוֹ  ֵיָעֵבד �א ֲאֶׁשר ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו .1

  ז, כא דברים :ָראּו �א ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם ֶאת ָׁשְפכּו �א ָיֵדינּו ְוָאְמרּו ְוָענּו .2

  ח, כא דברים :ַהָּדם ָלֶהם ְוִנַּכֵּפר ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ� ְּבֶקֶרב ָנִקי ָּדם ִּתֵּתן ְוַאל ה' ָּפִדיתָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְלַעְּמ� ַּכֵּפר .3

  ג, כא דברים :ְּבֹעל ָמְׁשָכה �א ֲאֶׁשר ָּבּה ֻעַּבד �א ֲאֶׁשר ָּבָקר ֶעְגַלת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוָלְקחּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקֹרָבה ָהִעיר ְוָהָיה .4

  ב, יט במדבר :ֹעל ָעֶליהָ  ָעָלה �א ֲאֶׁשר מּום ָּבּה ֵאין ֲאֶׁשר ְּתִמיָמה ֲאֻדָּמה ָפָרה ֵאֶלי� ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ֵלאֹמר ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ֻחַּקת ֹזאת .5

  כב, כב ויקרא :ה'לַ  ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ֵמֶהם ִתְּתנּו �א ְוִאֶּׁשה ה'לַ  ֵאֶּלה ַתְקִריבּו �א ַיֶּלֶפת אוֹ  ָגָרב אוֹ  ַיֶּבֶלת אוֹ  ָחרּוץ אוֹ  ָׁשבּור אוֹ  ַעֶּוֶרת .6

  כה, כב ויקרא: ָלֶכם ֵיָרצּו �א ָּבם מּום ָּבֶהם ָמְׁשָחָתם ִּכי ֵאֶּלה ִמָּכל ֱא�ֵהיֶכם ֶלֶחם ֶאת ַתְקִריבּו �א ֵנָכר ֶּבן ּוִמַּיד .7

  כא, כד במדבר :ִקֶּנ� ַּבֶּסַלע ְוִׂשים מֹוָׁשֶב� ֵאיָתן ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיָּׂשא ַהֵּקיִני ֶאת ַוַּיְרא .8

  ב, ו מיכה :ִיְתַוָּכח ִיְׂשָרֵאל ְוִעם ַעּמוֹ  ִעם ה'לַ  ִריב ִּכי ָאֶרץ ֹמְסֵדי ְוָהֵאָתִנים ה' ִריב ֶאת ָהִרים ִׁשְמעּו .9

  טו, ה ירמיהו :ְיַדֵּבר ַמה ִתְׁשַמע ְו�א ְלֹׁשנוֹ  ֵתַדע �א ּגֹוי הּוא ֵמעֹוָלם ּגֹוי הּוא ֵאיָתן ּגֹוי ה' ְנֻאם ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ִמֶּמְרָחק ּגֹוי ֲעֵליֶכם ֵמִביא ִהְנִני .10

  ח, ה ויקרא: ַיְבִּדיל ְו�א ָעְרּפוֹ  ִמּמּול ֹראׁשוֹ  ֶאת ּוָמַלק ִראׁשֹוָנה ַלַחָּטאת ֲאֶׁשר ֶאת ְוִהְקִריב ַהֹּכֵהן ֶאל ֹאָתם ְוֵהִביא .11

  ו, כא דברים :ַבָּנַחל ָהֲערּוָפה ָהֶעְגָלה ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְרֲחצּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקֹרִבים ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוֹכל .12

 ְוֶאת ָחֶרב ְלִפי ָהִעיר ֶאת ַוַּיּכּו ָהִעיר ְמבֹוא ֶאת ַוַּיְרֵאם :ָחֶסד ִעְּמ� ְוָעִׂשינּו ָהִעיר ְמבֹוא ֶאת ָנא ַהְרֵאנּו לוֹ  ַוֹּיאְמרּו ָהִעיר ִמן יֹוֵצא ִאיׁש ַהֹּׁשְמִרים ַוִּיְראּו .13
  כו-כד, א שופטים: ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ְׁשָמּה הּוא לּוז ְׁשָמּה ַוִּיְקָרא ִעיר ַוִּיֶבן ַהִחִּתים ֶאֶרץ ָהִאיׁש ַוֵּיֶל� :ִׁשֵּלחּו ִמְׁשַּפְחּתוֹ  ָּכל ְוֶאת ָהִאיׁש

  ט, א משלי :ְלַגְרְּגֹרֶתי� ַוֲעָנִקים ְלֹראֶׁש� ֵהם ֵחן ִלְוַית ִּכי .14

  כ, יב בראשית :לוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ִאְׁשּתוֹ  ְוֶאת ֹאתוֹ  ַוְיַׁשְּלחּו ֲאָנִׁשים ַּפְרֹעה ָעָליו ַוְיַצו .15

  יג, טו בראשית :ָׁשָנה ֵמאֹות ַאְרַּבע ֹאָתם ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם �א ְּבֶאֶרץ ַזְרֲע� ִיְהֶיה ֵגר ִּכי ֵּתַדע ָיֹדעַ  ְלַאְבָרם ַוֹּיאֶמר .16

  ו, ב ירמיהו :ָׁשם ָאָדם ָיַׁשב ְו�א ִאיׁש ָּבּה ָעַבר �א ְּבֶאֶרץ ְוַצְלָמֶות ִצָּיה ְּבֶאֶרץ ְוׁשּוָחה ֲעָרָבה ְּבֶאֶרץ ַּבִּמְדָּבר ֹאָתנּו ַהּמֹוִלי� ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֹאָתנּו ַהַּמֲעֶלה ה' ַאֵּיה ָאְמרּו ְו�א .17

  ב, ה ב מלכים: ַנֲעָמן ֵאֶׁשת ִלְפֵני ַוְּתִהי ְקַטָּנה ַנֲעָרה ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ַוִּיְׁשּבּו ְגדּוִדים ָיְצאּו ַוֲאָרם .18

  כג, ב ב מלכים :ֵקֵרחַ  ֲעֵלה ֵקֵרחַ  ֲעֵלה לוֹ  ַוֹּיאְמרּו בוֹ  ַוִּיְתַקְּלסּו ָהִעיר ִמן ָיְצאּו ְקַטִּנים ּוְנָעִרים ַבֶּדֶר� ֹעֶלה ְוהּוא ֵאל ֵּבית ִמָּׁשם ַוַּיַעל .19

  כד, ב ב מלכים :ְיָלִדים ּוְׁשֵני ַאְרָּבִעים ֵמֶהם ַוְּתַבַּקְעָנה ַהַּיַער ִמן ֻּדִּבים ְׁשַּתִים ַוֵּתֶצאָנה ה' ְּבֵׁשם ַוְיַקְלֵלם ַוִּיְרֵאם ַאֲחָריו ַוִּיֶפן .20

  יט, ב ב"מל :ְמַׁשָּכֶלת ְוָהָאֶרץ ָרִעים ְוַהַּמִים ֹרֶאה ֲאֹדִני ַּכֲאֶׁשר טֹוב ָהִעיר מֹוַׁשב ָנא ִהֵּנה ֱאִליָׁשע ֶאל ָהִעיר ַאְנֵׁשי ַוֹּיאְמרּו .21

  יד, יג ב"מל :ּוָפָרָׁשיו ִיְׂשָרֵאל ֶרֶכב ָאִבי ָאִבי ַוֹּיאַמר ָּפָניו ַעל ַוֵּיְבּךְ  ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� יֹוָאׁש ֵאָליו ַוֵּיֶרד ּבוֹ  ָימּות ֲאֶׁשר ָחְליוֹ  ֶאת ָחָלה ֶוֱאִליָׁשע .22

  כג, ה ב"מל :ְלָפָניו ַוִּיְׂשאּו ְנָעָריו ְׁשֵני ֶאל ַוִּיֵּתן ְּבָגִדים ֲחִלפֹות ּוְׁשֵּתי ֲחִרִטים ִּבְׁשֵני ֶּכֶסף ִּכְּכַרִים ַוָּיַצר ּבוֹ  ַוִּיְפָרץ ִּכָּכָרִים ַקח הֹוֵאל ַנֲעָמן ַוֹּיאֶמר .23

 :ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוָבָקר ְוֹצאן ּוְכָרִמים ְוֵזיִתים ְּבָגִדים ְוָלַקַחת ַהֶּכֶסף ֶאת ָלַקַחת ַהֵעת ִלְקָראֶת� ֶמְרַּכְבּתוֹ  ֵמַעל ִאיׁש ָהַפ� ַּכֲאֶׁשר ָהַל� ִלִּבי �א ֵאָליו ַוֹּיאֶמר .24
 כז- כו, ה ב"מל: ַּכָּׁשֶלג ְמֹצָרע ִמְּלָפָניו ַוֵּיֵצא ְלעֹוָלם ּוְבַזְרֲע� ְּב� ִּתְדַּבק ַנֲעָמן ְוָצַרַעת

  ג, ז ב"מל :ָמְתנּו ַעד ֹּפה ֹיְׁשִבים ֲאַנְחנּו ָמה ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ַוֹּיאְמרּו ַהָּׁשַער ֶּפַתח ְמֹצָרִעים ָהיּו ֲאָנִׁשים ְוַאְרָּבָעה .25

  ז, ח ב"מל :ֵהָּנה ַעד ָהֱא�ִהים ִאיׁש ָּבא ֵלאֹמר לוֹ  ַוּיַֻּגד ֹחֶלה ֲאָרם ֶמֶל� ֲהַדד ּוֶבן ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליָׁשע ַוָּיֹבא .26

  א, ו ב"מל :ִמֶּמּנּו ַצר ְלָפֶני� ָׁשם ֹיְׁשִבים ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ָנא ִהֵּנה ֱאִליָׁשע ֶאל ַהְּנִביִאים ְבֵני ַוֹּיאְמרּו .27

 

I 'משנה ה: role of זקנים of closest city 

a they bring a calf which never pulled a yoke; however, blemishes do not invalidate it 

i in spite of:ק"ו from פרה (v. 5) which may be old but must be unblemished, due to exclusive בה 

ii challenge: בה appears in context of עגלה as well 

iii answer: that excludes קדשים from being invalidated even if used for work  

1 challenge: עבודה not invalidating is learned from v. 6 (עבודת היתר) and v. 7 (עבודה while חולין)  

2 answer: v. 3 excludes קדשים that were used for עבודת איסור after their sanctification 

iv tangent: invalidity of פרה that worked 

1 approach #1: inferred via ק"ו from עגלה, that is not invalidated by מום 

2 approach #2: inferred from the text of פרה itself – v. 5 

(a) if so: why state עול?  

(b) Answer: עול is always a פוסל; other loads are only פוסל if done with real work  

v note: שעור of carrying עול (for עגלה) is טפח, as per the usual width of a yoke 

vi Homily: עגלה is killed there as כפרה for death of one who couldn’t “produce” –מצוות (else, we’d exclude a eunuch etc.) 

b They bring it to a barren ravine (ideally) of hard earth as per vv. 8-10 

c They break its neck from the back with a cleaver – inferred via עריפה::עריפה from חטאת העוף (vv. 1, 11)  

d The location is banned for growing anything, but other work (e.g. spinning flax) is permissible 

i Note: all agree, following v. 1 (יעבד) that it may not be “worked” afterwards, dispute as to the past (ר' יאשיה/ר' יונתן)  

ii Other work: permissible, following lead of יזרע – only work that is within the ground itself 

II 'משנה ו: continuation of the ceremony 

a elders of closest city wash their hands over the עגלה  - over the spot where its neck was broken 

b they declare: “We didn’t spill this one’s blood…” (v. 2) 

i note: we don’t suspect them of murder – intent of confession is that they ensured proper hospitality and escort 

ii tangent: virtues of proper escort (vv. 13-16) 

1 tangent to the tangent: interpretation of v. 17 

iii continuation: discussion of virtues of escort (vv. 18-20)  

iv tangent: homiletic interpretation of various stories of אלישע (vv. 21-27) 

c כהנים then declare v. 3 – final three word (ונכפר להם הדם) isn’t their statement, but the Heavenly response to their ceremony 


