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 בריתחידוש ה –חידוש השם 
New Name, New Covenant (17:1-14) 

 

 תזריע פרשת תנחומא )1

ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֵאיזֹו ַמֲעִׂשים ָנִאים, ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּׁשַאל טּוְרנּוְסרּופּוס ָהָרָׁשע ֶאת 

הּוא אֹו ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם. ָאַמר לֹו: ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם ָנִאים. ָאַמר לֹו טּוְרנּוְסרּופּוס, ֲהֵרי ַהָּׁשַמִים  

א ֹּתאַמר ִלי ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה ְוָהָאֶרץ ָיֹכל ָאָדם ַלֲעׂשֹות ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהם ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא  ,

ִמן ַהְּבִרּיֹות ֶׁשֵאין ׁשֹוְלִטין ָעָליו, ֶאָּלא ֱאֹמר ְּדָבִרים ֶׁשֵהם ְמצּוִיין ִּבְבֵני ָאָדם. ָאַמר לֹו: ָלָּמה ַאֶּתם  

,  מּוִלין. ָאַמר לֹו: ֲאִני ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶׁשַעל ָּדָבר ֶזה ַאָּתה ׁשֹוֲאֵלִני, ּוְלכָ   ִהְקַּדְמִּתי ְוָאַמְרִּתי ְל

ֶׁשַּמֲעֵׂשה ְּבֵני ָאָדם ָנִאים ִמֶּׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ֵהִביא לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ִׁשֳּבִלים ּוְגֻלְסָקאֹות, 

ן ֵאּלּו ָנִאים יֹוֵתר  ָאַמר לֹו: ֵאּלּו ַמֲעֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוֵאּלּו ַמֲעֶׂשה ְיֵדי ָאָדם. ָאַמר לֹו: ֵאי

ִמן ַהִּׁשֳּבִלים ָאַמר לֹו טּוְרנּוְסרּופּוס, ִאם הּוא ָחֵפץ ַּבִּמיָלה, ָלָּמה ֵאינֹו יֹוֵצא ַהָּוָלד ָמהּול ִמְּמֵעי 

ַמה ֶׁשַאָּתה ִאּמֹו. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ְוָלָּמה ׁשֹוְררֹו יֹוֵצא ִעּמֹו ְוהּוא ָּתלּוי ְּבִבְטנֹו ְוִאּמֹו חֹוְתכֹו ּו

א ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ַהִּמְצֹות ְלִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ְלָצֵרף  אֹוֵמר ָלָּמה ֵאינֹו יֹוֵצא ָמהּול, ְלִפי ֶׁש

    ְצרּוָפה' ה ִאְמַרת, אֹוָתם ָּבֶהם. ּוְלָכ ָאַמר ָּדִוד

  
  א "י': ג נדרים קאופמן יד כתב משנה )2

  ַעד ָׁשֵלם ִנְקָרא א, ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָעָׂשה ַהִּמְצֹות ֶׁשָּכל, ִמיָלה ְּגדֹוָלה: אֹוֵמר ֵמִאיר ְרִּבי ] יה[
ְך " :ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶׁשָּמל   ').א:ז"י בראשית" ( ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני  ִהְתַהּלֵ

  ָאַמר   ּכֹה: "ֶׁשֶּנֱאַמר,  עֹוָלמוֹ   הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ָבָרא  א,  ִהיא  ֶׁשִאּלּוֵלי,  ִמיָלה  ְּגדֹוָלה:  ַאֵחר  ָּדָבר]  יו[
ַמִים ֻחּקֹות, ָוָלְיָלה  יֹוָמם ְבִריִתי  לֹא  ִאם: יי י לֹא  ָוָאֶרץ ׁשָ ְמּתִ   ).ה"כ:ג"ל  ירמיהו" (ׂשָ

  
  : ז"קל שבת )3

 אבינו אברהם של בבריתו להכניסו אקב"ואבי הבן אומר  המילה על אקב"ומל ולא פרע. ת"ר המל אומר 
  כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמע"ט. העומדים אומרים 

 אל  זאת  בשכר  כן  על  קדש  ברית  באות  חתם  וצאצאיו  שם  בשארו  חוק  מבטן  ידיד  קידש  אשרוהמברך אומר  
  הברית. כורת בא"י בבשרנו שם אשר בריתו למען משחת שארינו ידידות להציל צוה חלקנו חי

 את למול אקב"ווהמברך אומר  המילה על אקב"ו העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוךהמל את הגרים אומר 

  לא  אם }ה"כ:ג"ל ירמיהו{ שנאמר וארץ שמים נתקיימו לא ברית דם שאילמלא ברית דם מהם ולהטיף הגרים
  .הברית כורת י"בא שמתי לא  וארץ שמים חוקות ולילה  יומם בריתי
 ברית דם מהם ולהטיף העבדים את למול ו"אקב אומר והמברך המילה על ו"אקב אומר העבדים את המל

  לא וארץ שמים חוקות ולילה  יומם בריתי לא אם 'שנאמ נתקיימו לא וארץ שמים חוקות ברית דם שאילמלא
  .הברית כורת י"בא שמתי
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    יד- א, יז בראשית )4

י) א( ם ַוְיִה֣ ים ַאְבָר֔ ִע֥ ׁשְ ן־ּתִ ָנ֖ה ּבֶ ע ׁשָ ׁשַ ִנ֑ים ְוֵת֣ א ׁשָ ם' ֜ה  ַוֵּיָר֨ אֶמר ֶאל־ַאְבָר֗ ל ֵאָליו  ַוּיֹ֤ י ֲאִני־ֵא֣ ֔ ּדַ ְך  ׁשַ ֥  ִהְתַהּלֵ

ים ֶוְהֵי֥ה ְלָפַנ֖י ָנ֥ה) ב: (ָתִמֽ י ְוֶאּתְ י ְבִריִת֖ יִנ֣ ֥ה ּוֵביֶנ֑ךָ  ּבֵ ד אֹוְתָך֖  ְוַאְרּבֶ ְמאֹ֥ ד ּבִ ל) ג: (ְמאֹֽ ם ַוִּיּפֹ֥ ָנ֑יו ַאְבָר֖  ַעל־ּפָ

֥ר ֹו ַוְיַדּבֵ ים ִאּת֛ ר ֱאלִֹה֖ י) ד: (ֵלאֹמֽ ֥ה ֲאִנ֕ י ִהּנֵ ְך  ְבִריִת֖ ֑ יָת  ִאּתָ ב ְוָהִי֕ א) ה: (ּגֹוִיֽם ֲה֥מֹון ְלַא֖ ֵר֥ ֶאת־ עֹ֛וד ְולֹא־ִיּקָ

ְמָך֖  ם  ׁשִ ְמָך   ְוָהָי֤ה  ַאְבָר֑ ם  ׁשִ י  ַאְבָרָה֔ ֛ יךָ   ּגֹוִי֖ם  ַאב־ֲה֥מֹון  ּכִ ֽ י)  ו: (ְנַתּתִ ְתָך   ְוִהְפֵרִת֤ ד  אֹֽ ְמאֹ֣ ד  ּבִ יךָ   ְמאֹ֔ ֖  ְלגֹוִי֑ם  ּוְנַתּתִ

ים ָך֥  ּוְמָלִכ֖ י)  ז: (ֵיֵצֽאוּ   ִמּמְ י  ַוֲהִקמִֹת֨ ִריִת֜ י  ֶאת־ּבְ יִנ֣ ךָ   ּבֵ ין  ּוֵביֶנ֗ ֧   ּוֵב֨ יךָ   ַזְרֲעָך ם  ַאֲחֶר֛ ית  ְלדֹֹרָת֖  ִלְה֤יֹות  עֹוָל֑ם  ִלְבִר֣

 ים ְלָך ְלַזְרֲעָך֖  ֵלֽאלִֹה֔ יךָ  ּוֽ י) ח: (ַאֲחֶרֽ ֣ ךָ  ְוָנַתּתִ יךָ  ּוְלַזְרֲעָך֨  ְל ת׀ ַאֲחֶר֜ ֶרץ ֵא֣ יָך  ֶא֣ ת ְמֻגֶר֗ ֶרץ ֵא֚ ל־ֶא֣ ַען  ּכָ ַנ֔  ּכְ

ים ָלֶה֖ם ְוָהִי֥יִתי עֹוָל֑ם ַלֲאֻחַּז֖ת אֶמר) ט: (ֵלאלִֹהֽ ם ֱאלִֹהים  ַוּיֹ֤ ה ֶאל־ַאְבָרָה֔ ֖ י ְוַאּתָ ִריִת֣ ר ֶאת־ּבְ ֹמ֑ ה ִתׁשְ ֛  ַאּתָ

יָך  ְוַזְרֲעָך֥ ֲחֶר֖ ם ַאֽ את) י: (ְלֹדרָֹתֽ י ֹז֣ ִריִת֞ ר ּבְ ֣ ְמ֗רוּ  ֲאׁשֶ ׁשְ יִני  ּתִ ם ּבֵ יֵניֶכ֔ ין ּוֵב֣ יךָ  ַזְרֲעָך֖  ּוֵב֥ ֹול ַאֲחֶר֑ ל־ ָלֶכ֖ם ִהּמ֥ ּכָ

ם)  יא: (ָזָכֽר ת  ּוְנַמְלּתֶ֕ ר  ֵא֖ ֣ ׂשַ ית  ְל֣אֹות  ְוָהָיה   ָעְרַלְתֶכ֑ם  ּבְ ִר֔ י  ּבְ יִנ֖ מַֹנ֣ת)  בי: (ּוֵביֵניֶכֽם  ּבֵ ים  ּוֶבן־ׁשְ ֹול  ָיִמ֗  ָלֶכ֛ם  ִיּמ֥

ל־ָזָכ֖ר יד ְלדֹֹרֵתיֶכ֑ם ּכָ ִית ְיִל֣ ֶסף  ּבָ֔ ל ּוִמְקַנת־ּכֶ֙ ר ִמּכֹ֣ ן־ֵנָכ֔ ר ּבֶ ֛ א ֲאׁשֶ ַּזְרֲעָך֖  לֹ֥ ֹול׀) יג: (ֽהּוא ִמֽ ֹול ִהּמ֧ יד ִיּמ֛  ְיִל֥

יְתָך֖  ֽ ָך  ּוִמְקַנ֣ת ּבֵ ֑ ְסּפֶ ה ּכַ י ְוָהְיָת֧ ְרֶכ֖ם ְבִריִת֛ ְבׂשַ ית ּבִ ל׀) יד: (עֹוָלֽם ִלְבִר֥ ר ְוָעֵר֣ ֤ר ָזָכ֗ א־ִיּמֹול  ֲאׁשֶ ר לֹֽ ֣ ׂשַ  ֶאת־ּבְ

ה ָעְרָל֔תֹו ֶ֥פׁש  ְוִנְכְרָת֛ וא ַהּנֶ יָה  ַהִה֖ ֑ י ֵמַעּמֶ ִריִת֖   :ֵהַפֽר ֶאת־ּבְ

(1) When Abram was ninety‐nine years old, Hashem appeared to Abram, and said to him, “I am 

God Almighty. Walk before me, and be blameless. (2) I will make my covenant between me and you, 

and will multiply you exceedingly.” (3) Abram fell on his face. God talked with him, saying, (4) “As 

for me, behold, my covenant is with you. You will be the father of a multitude of nations. (5) Neither 

will your name any more be called Abram, but your name will be Abraham; for I have made you the 

father of a multitude of nations. (6) I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of 

you. Kings will come out of you. (7) I will establish my covenant between me and you and your seed 

after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God to you and to your 

seed after you. (8) I will give to you, and to your seed after you, the land where you are traveling, all 

the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God.” (9) God said to Abraham, “As 

for you, you will keep my covenant, you and your seed after you throughout their generations. (10) 

This is my covenant, which you shall keep, between me and you and your seed after you. Every male 

among you shall be circumcised. (11) You shall be circumcised in the flesh of your foreskin. It will 

be a token of the covenant between me and you. (12) He who is eight days old will be circumcised 

among you, every male throughout your generations, he who is born in the house, or bought with 

money from any foreigner who is not of your seed. (13) He who is born in your house, and he who 

is bought with your money, must be circumcised. My covenant will be in your flesh for an everlasting 

covenant. (14) The uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul 

shall be cut off from his people. He has broken my covenant.” 


