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תנחומא פרשת תזריע

נוּסרוּפוּס הָ ָר ָשׁע אֶ ת ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,אֵ יז ֹו מַ עֲ ִשׂים נ ִָאיםֶ ,שׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ
טוּר ְ
מַ עֲ ֶשׂה ֶשׁ ָשּׁאַל ְ
נוּסרוּפוּס ,הֲ ֵרי הַ ָשּׁמַ יִם
טוּר ְ
הוּא א ֹו ֶשׁל בָּ ָשׂר וָ ָדם .אָמַ ר לוֶֹ :שׁל בָּ ָשׂר וָ ָדם נ ִָאים .אָמַ ר ל ֹו ְ
אָדם לַעֲ שׂוֹת כַּיּוֹצֵ א בָּ הֶ ם אָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,א תֹּאמַ ר לִ י בְּ ָדבָ ר ֶשׁהוּא לְ מַ ְעלָה
אָרץ ָיכֹל ָ
וְ הָ ֶ
אָדם .אָמַ ר לוֹ :לָמָּ ה אַ ֶתּם
ִמן הַ בְּ ִריּוֹת ֶשׁאֵ ין שׁוֹלְ ִטין עָ לָיו ,אֶ לָּא אֱ מֹ ר ְדּבָ ִרים ֶשׁהֵ ם ְמצוּיִין בִּ בְ נֵי ָ
ִיתי יוֹדֵ עַ ֶשׁעַ ל ָדּבָ ר זֶה אַ ָתּה שׁוֹאֲ לֵנִ י ,וּלְ ָכ ִה ְק ַדּ ְמ ִתּי וְ אָמַ ְר ִתּי לְ ,
מוּלִ ין .אָמַ ר לוֹ :אֲ נִ י הָ י ִ
אָדם נ ִָאים ִמ ֶשּׁל הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא .הֵ בִ יא ל ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ִשׁבֳּ לִ ים וּגְ ל ְֻס ָקאוֹת,
ֶשׁמַּ עֲ ֵשׂה בְּ נֵי ָ
אָדם .אָמַ ר לוֹ :אֵ ין אֵ לּוּ נ ִָאים יו ֵֹתר
אָמַ ר לוֹ :אֵ לּוּ מַ עֲ ֶשׂה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ,וְ אֵ לּוּ מַ עֲ ֶשׂה יְדֵ י ָ
נוּסרוּפוּסִ ,אם הוּא חָ פֵ ץ בַּ ִמּילָה ,לָמָּ ה אֵ ינ ֹו יוֹצֵ א הַ וָּ לָד מָ הוּל ִמ ְמּעֵ י
טוּר ְ
ִמן הַ ִשּׁבֳּ לִ ים אָמַ ר ל ֹו ְ
ִאמּוֹ .אָמַ ר ל ֹו ַרבִּ י עֲ ִקיבָ א ,וְ לָמָּ ה שׁו ְֹרר ֹו יוֹצֵ א ִעמּ ֹו וְ הוּא ָתּלוּי בְּ בִ ְטנ ֹו וְ ִאמּ ֹו חו ְֹתכ ֹו וּמַ ה ֶשׁאַ ָתּה
אוֹמֵ ר לָמָּ ה אֵ ינ ֹו יוֹצֵ א מָ הוּל ,לְ פִ י ֶשׁ א נ ַָתן הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא אֶ ת הַ ִמּ ְצוֹת לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ לָּא לְ צָ ֵרף
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שבת קל"ז:

מל ולא פרע .ת"ר המל אומר אקב"ו על המילה אבי הבן אומר אקב"ו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
העומדים אומרים כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמע"ט.
והמברך אומר אשר קידש ידיד מבטן חוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קדש על כן בשכר זאת אל
חי חלקנו צוה להציל ידידות שארינו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו בא"י כורת הברית.
המל את הגרים אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אקב"ו על המילה והמברך אומר אקב"ו למול את
הגרים ולהטיף מהם דם ברית שאילמלא דם ברית לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר }ירמיהו ל"ג:כ"ה{ אם לא
בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי בא"י כורת הברית.
המל את העבדים אומר אקב"ו על המילה והמברך אומר אקב"ו למול את העבדים ולהטיף מהם דם ברית
שאילמלא דם ברית חוקות שמים וארץ לא נתקיימו שנאמ' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא
שמתי בא"י כורת הברית.
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יוֹמם וָ ָליְ ָלהֻ ,ח ּקוֹת ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ל ֹא ָ ׂש ְמ ִּתי" )ירמיהו ל"ג:כ"ה(.
ייִ :אם ל ֹא ְב ִר ִיתי ָ

rebyitz@gmail.com

(2

משנה כתב יד קאופמן נדרים ג':י"א

]יה[ ְרבִּ י מֵ ִאיר אוֹמֵ ר :גְּ ד ֹולָה ִמילָהֶ ,שׁכָּל הַ ִמּ ְצוֹת ֶשׁעָ ָשׂה אָבִ ינוּ אַבְ ָרהָ ם ,א נִ ְק ָרא ָשׁלֵם עַ ד
ֶשׁמָּ לֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רִ " :ה ְת ַה ֵּל ְך ְלפָ נַ י וֶ ְהיֵ ה ָת ִמים" )בראשית י"ז:א'(.
]יו[ ָדּבָ ר אַחֵ ר :גְּ ד ֹולָה ִמילָהֶ ,שׁ ִאלּוּלֵי ִהיא ,א בָ ָרא הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ע ֹולָמ ֹוֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רּ " :כֹה ָא ַמר
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או ָֹתם בָּ הֶ ם .וּלְ ָכ אָמַ ר ָדּוִ דִ ,א ְמ ַרת ה' צְ רוּפָ ה
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י־אל ׁ ַשדַּ ֔ י ִה ְת ַה ֵּל ְ֥ך
֣ ֵ ִו ֲאנ אמר ֵא ָלי
ֶ ל־א ְב ָ ֗רם וַ ֹ֤יּ
ַ ן־ת ׁ ְש ִ ֥ﬠים ׁ ָשנָ ֖ה וְ ֵ ֣ת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ֑ים וַ יֵּ ָ ֨רא ֜ה' ֶא
ִּ )א( וַ יְ ִ ֣הי ַא ְב ָ ֔רם ֶּב
ל־פנָ ֑יו
ָ ּ  )ג( וַ יִּ ּ ֹ֥פל ַא ְב ָ ֖רם ַﬠ:אוֹתךָ ֖ ִּב ְמ ֥אֹד ְמ ֽאֹד
ְ יתי ֵּבינִ ֣י ו ֵּבינֶ ֑ךָ וְ ַא ְר ֶּב֥ה
֖ ִ  )ב( וְ ֶא ְּתנָ ֥ה ְב ִר:ְלפָ נַ ֖י וֶ ְהיֵ ֥ה ָת ִ ֽמים
 )ה( וְ ל ֹא־יִ ָ ּק ֵ ֥רא עוֹ֛ ד ֶאת־:יתי ִא ָּ ֑ת ְך וְ ָה ִ֕י ָית ְל ַ ֖אב ֲה ֥מוֹן גּ ִוֹיֽם
֖ ִ  )ד( ֲא ֕ ִני ִה ֵּנ֥ה ְב ִר:מר
ֹ ֽ וַ יְ ַד ֵּב֥ר ִא ּ֛תוֹ ֱאל ִ ֹ֖הים ֵלא
ך ִּב ְמ ֣אֹד ְמ ֔אֹד וּנְ ַת ִּ ֖תיךָ ְלגוֹיִ ֑ם ָ  )ו( וְ ִהפְ ֵר ִ ֤תי ֽאֹ ְת: ָב־ה ֥מוֹן גּ וֹיִ ֖ם נְ ַת ִּ ֽתיך
ֲ ך ַא ְב ָר ָ֔הם ִּ ֛כי ַא ָ ׁ ִש ְמךָ ֖ ַא ְב ָ ֑רם וְ ָהיָ ֤ה ׁ ִש ְמ
עוֹל֑ם ִל ְהי֤ וֹת
ָ ת־ב ִר ִ֜יתי ֵּבינִ ֣י ו ֵּב ֗ ֶינךָ ו ֵּ֨בין זַ ְר ֲﬠךָ ֧ ַא ֲח ֶ ֛ריךָ ְלדֹר ָ ֹ֖תם ִל ְב ִ ֣רית
ְּ  )ז( וַ ֲה ִקמ ִֹ֨תי ֶא:ו ְּמ ָל ִכ֖ים ִמ ְּמךָ ֥ יֵ צֵ ֽא ּו
ל־א ֶרץ ְּכ ֔ ַנ ַﬠן
֣ ֶ לךָ ו ְּלזַ ְר ֲﬠ ֨ ָך ַא ֲח ֶ ֜ריךָ ֵ ֣את׀ ֶ ֣א ֶרץ ְמגֻ ֶ ֗ריךָ ֚ ֵאת ָּכְ  )ח( וְ נָ ַת ִּ ֣תי: ָך ֵלֽאל ִֹ֔הים ֽ ּו ְלזַ ְר ֲﬠךָ ֖ ַא ֲח ֶ ֽריך ָ ְל
מר ַא ָּ ֛תה
ֹ ֑ יתי ִת ׁ ְש
֣ ִ ת־ב ִר
ְּ ל־א ְב ָר ָ֔הם וְ ַא ָּ ֖תה ֶא
ַ ם ֶא אמר ֱאל ִֹהי
ֶ  )ט( וַ ֹ֤יּ:֥יתי ָל ֶה֖ם ֵלאל ִ ֹֽהים
ִ עוֹל֑ם וְ ָה ִי
ָ ַל ֲא ֻחזַּ ֖ת
י ו ֵּב֣ינֵ ֶ֔יכם ו ֵּב֥ין זַ ְר ֲﬠךָ ֖ ַא ֲח ֶ ֑ריךָ ִה ּ֥מוֹל ָל ֶכ֖ם ָּכל־ ִ )י( ֹ֣זאת ְּב ִר ִ֞יתי ֲא ׁ ֶש֣ר ִּת ׁ ְש ְמ ֗ר ּו ֵּבינ:וְ זַ ְר ֲﬠךָ ֥ ַ ֽא ֲח ֶ ֖ריךָ ְל ֹדר ָ ֹֽתם
ן־שמֹנַ ֣ת יָ ִ֗מים יִ ּ֥מוֹל ָל ֶכ֛ם
ְ ׁ  )יב( ו ֶּב:ה ְל ֣אוֹת ְּב ִ ֔רית ֵּבינִ ֖י ו ֵּבינֵ ֶיכֽם ָשר ָﬠ ְר ַל ְת ֶכ֑ם וְ ָהי
֣ ׂ ַ  )יא( וּנְ ַמ ְל ֶּ֕תם ֵ ֖את ְּב:זָ ָכֽר
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 )יג( ִה ּ֧מוֹל׀ יִ ּ֛מוֹל יְ ִ ֥ליד:שר ֥ל ֹא ִ ֽמזַּ ְר ֲﬠךָ ֖ ֽהוּא
֛ ֶ ׁ ף ִמ ּ֣ ֹכל ֶּבן־נֵ ָ֔כר ֲא ת־כ ֶס
ֶּ֙ ַָּכל־זָ ָכ֖ר ְלדֹר ֵֹת ֶיכ֑ם יְ ִ ֣ליד ָּ֔ביִ ת ו ִּמ ְקנ
שר
֣ ׂ ַ ת־ב
ְּ  ֶא )יד( וְ ָﬠ ֵ ֣רל׀ זָ ָ֗כר ֲא ׁ ֶש֤ר ֽל ֹא־יִ ּמוֹל:עוֹלֽם
ָ יתי ִּב ְב ַ ׂש ְר ֶכ֖ם ִל ְב ִ ֥רית
֛ ִ ֽיתךָ ֖ ו ִּמ ְקנַ ֣ת ַּכ ְס ֶּפ֑ךָ וְ ָהיְ ָ ֧תה ְב ִר
ְ ֵּב
:יתי ֵהפַ ֽר
֖ ִ ת־ב ִר
ְּ ֑יה ֶא
ָ ָﬠ ְר ָל ֔תוֹ וְ נִ ְכ ְר ָ ֛תה ַה ֶּנ֥פֶ ׁש ַה ִ ֖הוא ֵמ ַﬠ ֶּמ
(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.”
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