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  יב פרק ויקרא
ר( א) ֵּ֥ ָ֖ק ַוְיַדב  ה ְיֹקו  ר ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ אֹמֹֽ  :ל 
ר( ב) י ַדב ֵּ֞ ֵ֤ ל   ֶאל־ְבנ  א  ר ִיְשר  אֹמֹ֔ ה   ל  י ִאש  יעַ  ִכִּ֣ ה ַתְזִרֹ֔ ָ֖ ר ְוי ְלד  ָ֑ כ  ה   ז  ְמא  ֹֽ ת ְוט  ים ִשְבַעִּ֣ י י ִמֹ֔ ֵ֛ ת ִכימ  ּה ִנַדֵּ֥ ָ֖ א ְדֹות  ֹֽ  :ִתְטמ 
ֹום( ג) י ּוַביָ֖ ֹול ַהְשִמיִנָ֑ ר ִימָ֖ ֹו ְבַשֵּ֥ תֹֽ ְרל   :ע 
ים( ד) ת יֹום   ּוְשֹלִשֵּ֥ ים ּוְשֹלֶשִּ֣ ב י ִמֹ֔ ָ֖ ש  י ת  ִּ֣ ה ִבְדמ  ָ֑ ֳהר  ֶדש ט  ל־ֹקִּ֣ ע ְבכ  א־ִתג ָּ֗ ֹֹֽ ש   ל א ְוֶאל־ַהִמְקד  ִֹּ֣ א ל ֹֹ֔ ב את ַעד־ ת  ָֹ֖ י ְמל ֵּ֥ ּה ְימ  ֹֽ ֳהר   :ט 
ה( ה) ִּ֣ ב  ד ְוִאם־ְנק  ל ֹ֔ ה ת  ֵּ֥ ְמא  ִים ְוט  ּה ְשֻבַעָ֖ ָ֑ ת  ים ְכִנד  ֶשת יֹום   ְוִשִשֵּ֥ ִּ֣ ים ְוש  ב י ִמֹ֔ ָ֖ ש  י ת  ֵּ֥ ֹֽ  ַעל־ְדמ  ֳהר   :הט 
את׀( ו) ִֹּ֣ י ּוִבְמל ִּ֣ ּה ְימ  ָּ֗ ֳהר  ן   ט  ֹו ְלב  יא ְלַבת   אִּ֣ ִבֵּ֞ ֶבש ת  ה ֶבן־ְשנ תֹו   ֶכֵ֤ ֵּ֥ה ְלֹעל ֹ֔ ר ּוֶבן־יֹונ  את אֹו־ֹתָ֖ ָ֑ ַתח ְלַחט  ד ֶאל־ֶפֵּ֥ ָ֖ ֶהל־מֹוע  ֶאל־ ֹאֹֽ

ן ֹֽ  :ַהֹכה 
ֹו( ז) י ְוִהְקִריבֵּ֞ ֵ֤ ר ְיֹקו ק   ִלְפנ  יה   ְוִכֶפִּ֣ ֶלֹ֔ ה ע  ָ֖ ֲהר  ר ְוט  יה   ִמְמֹקִּ֣ ֶמָ֑ את ד  ֵֹ֤ ֶדת תֹוַרת   ז ָ֖ר ַהֹיֶלֹ֔ כ  ֹו ַלז  ה אֵּ֥ ֹֽ ב   :ַלְנק 
א( ח) ֹֹ֨ א ְוִאם־ל ִּ֣ ּה   ִתְמצ  י י ד  ִּ֣ ה ֶשה   ד  ִּ֣ ְקח  ים ְול  י־ֹתִרָּ֗ ֹֽ ֹו ְשת  י   אֵ֤ ִּ֣י ְשנ  ה ְבנ  ד יֹונ ֹ֔ ֵּ֥ ָ֖ה ֶאח  ד ְלֹעל  ִּ֣ את ְוֶאח  ָ֑ ר ְלַחט  יה   ְוִכֶפֵּ֥ ֶלֵ֛ ן ע  ָ֖  ַהֹכה 

ה ר  ֹֽ ה   פ: ְוט 
  יג פרק ויקרא

ר( א) ִּ֣ ק ַוְיַדב  ה ְיֹקו ֹ֔ ן ֶאל־ֹמֶשֵּ֥ ל־ַאֲהֹרָ֖ ר ְוֶאֹֽ אֹמֹֽ  :ל 
ם( ב) ד ָּ֗ י־ִיְהֶיֵ֤ה א  רֹו   ִכֹֽ ת ְבעֹור־ְבש  ֵ֤ ַחת   ְשא  ֹו־ַסַפ  ֹו אֹֽ ֶרת אִּ֣ ֵּ֥ה ַבֶהֹ֔ י  ֹו ְוה  רָ֖ ַעת ְלֶנִֶַּ֣֣גע ְבעֹור־ְבש  ָ֑ ר  א   צ  ן ְוהּוב  ן ֶאל־ַאֲהֹרִּ֣ ֹו ַהֹכה ֹ֔ ֶאל־ אֵ֛

ד ָ֖יו ַאַחֵּ֥ נ  יםַהכֹ  ִמב   :ֲהִנֹֽ
ה( ג) ִּ֣ א  ן ְור  ִּ֣ ר ֶאת־ַהֶנִֶַּ֣֣גע ַהֹכה  ש  ב  ֹור־ַהַ֠ ר ְבעֹֽ ע ֹ֨ ַגע ְוש  ְך׀ ַבֶנֶּ֜ ַפִּ֣ ן ה  ב ָּ֗ ה ל  ֵ֤ ַגע   ּוַמְרא  ֹמק   ַהֶנ  ֹור ע  עִּ֣ ֹו מ  רֹ֔ ַעת ֶנֵֶַּ֥֣גע ְבש  ַרָ֖ ּוא צ  הּו הָ֑ ֵּ֥ א   ְור 

ן ָ֖ א ַהֹכה  ֵּ֥ ֹו ְוִטמ   :ֹאתֹֽ
ה ְוִאם־ַבֶהֶרת  ( ד) נ ֹ֨ וא ְלב  ֹור ִהֶּ֜ ֹו ְבעִּ֣ רָּ֗ ֹמק   ְבש  ה   ְוע  ין־ַמְרֶאִּ֣ ֹור א  עֹ֔ ה ִמן־ה  ָ֖ ר  ְך ּוְשע  ַפִּ֣ ן לֹא־ה  ָ֑ ב  יר ל  ן ְוִהְסִגִּ֧ ֵ֛  ֶאת־ַהֶנֶַָ֖֣גע ַהֹכה 

ת ים ִשְבַעֵּ֥  :י ִמֹֽ
הּו( ה) ִּ֣ א  ן   ְור  ֹום ַהֹכה  ֵ֤ה ַהְשִביִעי   ַביִּ֣ ַגע   ְוִהנ  ד ַהֶנ  ַמִּ֣ יו ע  ינ ֹ֔ ה ְבע  ֵּ֥ ש  א־פ  ֹֹֽ ֹורב   ַהֶנֶַָ֖֣גע ל ֹו עָ֑ ן ְוִהְסִגירִּ֧ ֵ֛ ת ַהֹכה  ים ִשְבַעֵּ֥ ית י ִמָ֖ ִנֹֽ  :ש 
ה  ( ו) א  ן ְור  ֹו ַהֹכה ֹ֨ ֹום ֹאתֶּ֜ ִנית   ַהְשִביִעי   ַביִּ֣ ה ְוִהנ ה   ש  ִּ֣ ה  ַגע כ  ה ַהֶנֹ֔ ֵּ֥ ש  ֹור ַהֶנֶַָ֖֣גע ְולֹא־פ  עָ֑ ֹו ב  ן   ְוִטֲהרֵ֤ ַחת ַהֹכה  וא ִמְסַפִּ֣ ס ִהֹ֔  ְוִכֶבֵּ֥

יו ָ֖ ד  ר ְבג  ֹֽ ה   :ְוט 
ה( ז) שֹֹ֨ ה ְוִאם־פ  ַחת   ִתְפֶשֵ֤ ֹור ַהִמְסַפ  עֹ֔ י ב  ִּ֧ ֹו ַאֲחר  ֹאתֵ֛ ר  ן ה  ָ֖ ֹו ֶאל־ַהֹכה  תָ֑ ֳהר  ה ְלט  ֵּ֥ ית ְוִנְרא  ִנָ֖ ן ש  ֹֽ  :ֶאל־ַהֹכה 
ה  ( ח) א  ן ְור  ֵ֛ה ַהֹכה ֹ֔ ה ְוִהנ  ֵּ֥ ְשת  ַחת פ  ֹור ַהִמְסַפָ֖ עָ֑ ֹו ב  ן ְוִטְמאֵּ֥ ָ֖ ַעת ַהֹכה  ַרֵּ֥ וא צ   פ: ִהֹֽ
ַעת ֶנִֶַּ֣֣גע( ט) ַרֹ֔ י צ  ם ִתְהֶיָ֖ה ִכֵּ֥ ָ֑ ד  א ְבא  ָ֖ ן ְוהּוב  ֹֽ  :ֶאל־ַהֹכה 
ה( י) ִּ֣ א  ן ְור  ֵ֤ה ַהֹכה ָּ֗ נ ה   ְוִהנ  ת־ְלב  ֹור ְשא  עֹ֔ יא ב  ָ֖ה ְוִהִ֕ ְפכ  ר ה  ִּ֣ ע  ן ש  ָ֑ ב  ְחַיֵ֛ת ל  ר ּוִמֹֽ ֵּ֥ ש  י ב  ת ַחָ֖ ֹֽ  :ַבְשא 
ַעת( יא) ַרֹ֨ ֶנת צ  ֹור ִהוא   נֹוֶשֵ֤ ֹו ְבעִּ֣ רֹ֔ ֹו ְבש  ָ֑  ְוִטְמאָ֖ א ןַהֹכה  ִֹּ֣ נּו ל י ַיְסִגֶרֹ֔ א ִכֵּ֥ ָ֖ מ  ּוא ט   :הֹֽ
ֹוחַ ( יב) רֹ֨ ח ְוִאם־פ  ַעת   ִתְפַרֵ֤ ַר  ֹור ַהצ  עֹ֔ ה ב  ִּ֣ ַעת ְוִכְסת  ַרָּ֗ ת ַהצ  ֹור א ֵ֚ ַגע כ ל־עִּ֣ ֹו ַהֶנֹ֔ רֹאשָ֖ יו מ  ָ֑ ל־ ְוַעד־ַרְגל  ה ְלכ  ָ֖ ֵּ֥י ַמְרא  ינ  ן ע  ֹֽ  :ַהֹכה 
ה( יג) ִּ֣ א  ן ְור  ה ַהֹכה ָּ֗ ה ְוִהנ ֹ֨ ֵ֤ ַעת   ִכְסת  ַר  ֹו ַהצ  רֹ֔ ר ֶאת־כ ל־ְבש  ֶַָ֑֣גע ְוִטַהָ֖ ֹו ֶאת־ַהנ  ְך ֻכלֵ֛ ַפֵּ֥ ן ה  ָ֖ ב  ֹור ל  הֵּ֥ ּוא ט   :הֹֽ
ֹום( יד) ֹות ּוְביֹ֨ אֵּ֥ ר  ֹו ה  ר בֵ֛ ֵּ֥ ש  י ב  א ַחָ֖ ֹֽ  :ִיְטמ 
ה( טו) ִּ֧ א  ן ְור  ֵ֛ ר ַהֹכה  ֵּ֥ ש  י ֶאת־ַהב  ֹו ַהַחָ֖ ר ְוִטְמאָ֑ ֵּ֥ ש  י ַהב  א ַהַחֵ֛ ֵּ֥ מ  ּוא ט  ַעת הָ֖ ַרֵּ֥ ּוא צ   :הֹֽ
ֹו( טז) י אִּ֣ ּוב ִכֵּ֥ ר י שֵ֛ ֵּ֥ ש  י ַהב  ְך ַהַחָ֖ ן ְוֶנְהַפִּ֣ ָ֑ ב  א ְלל  ָ֖ ן ּוב  ֹֽ  :ֶאל־ַהֹכה 
הּו  ( יז) א   ן ְור  ֵ֛ה ַהֹכה ֹ֔ ְך ְוִהנ  ן ַהֶנֶַָ֖֣גע ֶנְהַפֵּ֥ ָ֑ ב  ר ְלל  ן ְוִטַהִּ֧ ֵ֛ ֹור ֶאת־ַהֶנֶַָ֖֣גע ַהֹכה  הֵּ֥ ּוא ט   פ: הֹֽ
ר( יח) ש ִ֕ י־ִיְהֶיֵּ֥ה ּוב  ֹו ִכֹֽ ֹו־ְבֹערָ֖ ין בֹֽ א ְשִחָ֑ ֹֽ  :ְוִנְרפ 
ה( יט) י ֵּ֞ ֹום ְוה  ת ַהְשִחין   ִבְמקֵ֤ ִּ֣ ה ְשא  נ ֹ֔ ֹו ְלב  ֶרת אֵּ֥ ִּ֣ה ַבֶהָ֖ נ  ֶמת ְלב  ָ֑ ה ֲאַדְמד  ָ֖ ן ְוִנְרא  ֹֽ  :ֶאל־ַהֹכה 
ה( כ) ִּ֣ א  ן ְור  ֵ֤ה ַהֹכה ָּ֗ ה    ְוִהנ  ל ַמְרֶא  ִּ֣ פ  ֹור ש  עֹ֔ ּה ִמן־ה  ָ֖ ר  ְך ּוְשע  ַפִּ֣ ן ה  ָ֑ ב  ֹו ל  ן ְוִטְמאִּ֧ ֵ֛ ַעת ַהֹכה  ַרֵּ֥ ֶַ֣גע־צ  וא ֶנֹֽ ין ִהָ֖ ה ַבְשִחֵּ֥ ח  ֹֽ ר   :פ 
ם׀( כא) נ ה ְוִאִּ֣ ן ִיְרֶאִּ֣ ֵ֤ה ַהֹכה ָּ֗ ּה   ְוִהנ  ין־ב  ֹֽ ר א  ִּ֣ ע  ן ש  ב ֹ֔ ֵּ֥ה ל  ל  יֶנֵ֛נ ה ּוְשפ  ֹור א  עָ֖ יא ִמן־ה  ה ְוִהִּ֣ ָ֑ ה  ֹו כ  ן ְוִהְסִגירֵּ֥ ָ֖ ת ַהֹכה  ים ִשְבַעֵּ֥  :י ִמֹֽ
ה( כב) שֵֹּ֥ ה ְוִאם־פ  ֹור ִתְפֶשָ֖ עָ֑ אְוטִ  ב  ִּ֧ ן מ  ֵ֛ ֹו ַהֹכה  וא ֶנֵֶַּ֥֣גע ֹאתָ֖  :ִהֹֽ
יה  ( כג) ד ְוִאם־ַתְחֶתֶּ֜ ֶרת   ַתֲעֹמֵ֤ א ַהַבֶה  ִֹּ֣ ה ל ת  ש ֹ֔ ֶבת פ  ֶרֵּ֥ ין צ  וא ַהְשִחָ֖ ֹו ִהָ֑ ן ְוִטֲהרָ֖ ֹֽ  ס: ַהֹכה 
ֹו( כד) ר אִּ֣ ש ֹ֔ י־ִיְהֶיֵּ֥ה ב  ֹו ִכֹֽ ש ְבֹערָ֖ ָ֑ ה ִמְכַות־א  ְית ֵּ֞ ה  ְחַיִּ֣ת ְוֹֽ ה ִמֹֽ ֶרת ַהִמְכו ָּ֗ ֵּ֥ה ַבֶהֵ֛ נ  ֶמת ְלב  ֹו ֲאַדְמֶדָ֖ ה אֵּ֥ ֹֽ נ   :ְלב 
ה( כה) ִּ֣ א  ּה ְור  ִּ֣ ן ֹאת  ִּ֣ה ַהֹכה ֵ֡ ר ֶנְהַפְך   ְוִהנ  ע ֹ֨ ן ש  ב ֶּ֜ ֶרת ל  ה    ַבַבֶהָּ֗ ק ּוַמְרֶא  ֹמִּ֣ ֹור ע  עֹ֔ ַעת ִמן־ה  ַרִּ֣ וא צ  ָ֖ה ִהֹ֔ ה ַבִמְכו  ח  ָ֑ ר  א פ  ֵ֤  ֹאתֹו   ְוִטמ 

ן ַעת ֶנֵֶַּ֥֣גע ַהֹכה ֹ֔ ַרָ֖ וא צ   :ִהֹֽ
ם׀( כו) נ ה ְוִאִּ֣ ן ִיְרֶאִּ֣ ֵ֤ה ַהֹכה ָּ֗ ֶרת   ְוִהנ  ין־ַבַבֶה  ֹֽ ר א  ִּ֣ ע  ן ש  ב ֹ֔ ה ל  ֵּ֥ ל  יֶנֵ֛נ ה ּוְשפ  ֹור א  עָ֖ וא ִמן־ה  ה ְוִהִּ֣ ָ֑ ה  ֹו כ  ן ְוִהְסִגירֵּ֥ ָ֖ ת ַהֹכה  ים ִשְבַעֵּ֥  :י ִמֹֽ
הּו( כז) ֵּ֥ א  ן ְור  ָ֖ ֹום ַהֹכה  י ַביִּ֣ ה ַהְשִביִעָ֑ שֵֹ֤ ֹור ִתְפֶשה   ִאם־פ  עֹ֔ א ב  ֵ֤ ן  ַהכֹ  ְוִטמ  ֹו ה  ַעת ֶנֵֶַּ֥֣גע ֹאתֹ֔ ַרָ֖ וא צ   :ִהֹֽ
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ד ְוִאם־ַתְחֶתיה   ( כח) ֶרת ַתֲעֹמֹ֨ ה ַהַבֶהֶּ֜ ֵ֤ ְשת  עֹור   לֹא־פ  וא ב  ה ְוִהִּ֣ ת כ ה ֹ֔ ֵּ֥ ָ֖ה ְשא  וא ַהִמְכו  ֲהרֹו   ִהָ֑ ן ְוִטֹֽ י־ ַהֹכה ֹ֔ ֶבת ִכֹֽ ֶרֵּ֥ ָ֖ה צ  וא ַהִמְכו  : ִהֹֽ

 פ
ֹו ְוִאיש  ( כט) ה אִּ֣ י־ִיְהֶיֵּ֥ה ִאש ֹ֔ ֹו ִכֹֽ ֶַָ֑֣גע בָ֖ אש נ  ָֹ֖ ֹו ְבר ן אֵּ֥ ֹֽ ק   :ְבז 
ה( ל) א ֹ֨ ן ְור  ַגע ַהֹכה ֶּ֜ ֵ֤ה ֶאת־ַהֶנָּ֗ הּו   ְוִהנ  ק ַמְרא   ֹמִּ֣ ֹור ע  עֹ֔ ֹו ִמן־ה  ר ּובֵ֛ ֵּ֥ ע  ב ש  ֹהָ֖ ק צ  ָ֑ א ד  ֹו ְוִטמ ֹ֨ ן   ֹאתֵ֤ ּוא ֶנִֶּ֣תק ַהֹכה  ַעת הֹ֔ ַרִּ֧ אש צ  ֵֹ֛ ר ֹו ה   אֵּ֥

ן ָ֖ ק  ּוא ַהז   :הֹֽ
ה( לא) י־ִיְרֶאֹ֨ ן ְוִכֹֽ ֶתק ֶאת־ֶנִֶַּ֣֣גע ַהֹכה ֶּ֜ ֵ֤ה ַהֶנָּ֗ הּו   ְוִהנ  ין־ַמְרא   ק א  ֹמִּ֣ ֹור ע  עֹ֔ ר ִמן־ה  ֵּ֥ ע  ר ְוש  ֹחָ֖ ין ש  ִּ֣ ֹו א  יר בָ֑ ן ְוִהְסִגִּ֧ ֵ֛  ַהֶנֶָ֖תק ֶאת־ֶנֵֶַּ֥֣גע ַהֹכה 

ת ים ִשְבַעֵּ֥  :י ִמֹֽ
ה( לב) א ֹ֨ ן ְור  ִּ֣ ֹום ֶאת־ַהֶנַגע   ַהֹכה  ה ְוִהנ ה   ַהְשִביִעי   ַביִּ֣ ִּ֣ ש  ֶתק לֹא־פ  ֵּ֥הוְ  ַהֶנֹ֔ י  ֹו לֹא־ה  ר בָ֖ ִּ֣ ע  ב ש  ֹהָ֑ ה צ  ִּ֣ ֶתק ּוַמְרא  ין ַהֶנֹ֔ ֵּ֥ ק א  ֹמָ֖ ִמן־ ע 

ֹור עֹֽ  :ה 
ח( לג) ְתַגל ֹ֔ א ְוֶאת־ַהֶנֶָ֖תק ְוִהֹ֨ ִֹּ֣ חַ  ל ָ֑ יר ְיַגל  ן ְוִהְסִגֹ֨ ִּ֧ ת ֶאת־ַהֶנֵֶ֛תק ַהֹכה  ים ִשְבַעֵּ֥ ית י ִמָ֖ ִנֹֽ  :ש 
ה  ( לד) א  ן ְור  ֶתק ַהֹכה ֹ֨ ֹום ֶאת־ַהֶנֶּ֜ י ַביִּ֣ ִהנ ה ַהְשִביִעָּ֗ ה ְוַ֠ ֵ֤ ש  ֶתק   לֹא־פ  ֹור ַהֶנ  עֹ֔ הּו ב  יֶנֵּ֥נּו ּוַמְרא ִ֕ ק א  ֹמָ֖ ֹור ִמן־ ע  עָ֑ ר ה  ן ֹאתֹו   ְוִטַהֵ֤  ַהֹכה ֹ֔

ס יו ְוִכֶבֵּ֥ ָ֖ ד  ר ְבג  ֹֽ ה   :ְוט 
ה( לה) שֵֹּ֥ ה ְוִאם־פ  ֹור ַהֶנֶָ֖תק ִיְפֶשֵ֛ עָ֑ י ב  ָ֖ ֹו ַאֲחר  תֹֽ ֳהר   :ט 
הּו  ( לו) א   ן ְור  ֵ֛ה ַהֹכה ֹ֔ ה ְוִהנ  ֵּ֥ ש  ֹור ַהֶנֶָ֖תק פ  עָ֑ ר ב  ִּ֧ א־ְיַבק  ֹֹֽ ן ל ֵ֛ ר ַהֹכה  ֵּ֥ ע  ב ַלש  ֹהָ֖ א ַהצ  ֵּ֥ מ  ּוא ט   :הֹֽ
יו  ( לז) ינ  ד ְוִאם־ְבע  ַמֹ֨ ֶתק ע  ר ַהֶנֶּ֜ ע ֹ֨ ר ְוש  ֹחִּ֧ ֹו ש  ַמח־בֵ֛ ֹֽ א צ  ֵּ֥ ֹור ַהֶנֶָ֖תק ִנְרפ  הִּ֣ ּוא ט  ֹו הָ֑ ן ְוִטֲהרָ֖ ֹֽ  ס: ַהֹכה 
ה ְוִאיש  ( לח) ֹו־ִאש ֹ֔ ם י־ִיְהֶיֵּ֥הִכֹֽ  אֹֽ ָ֖ ר  ת ְבעֹור־ְבש  ֹרָ֑ ת ֶבה  ֹרָ֖ ת ֶבה  ֹנֹֽ  :ְלב 
ה( לט) ִּ֣ א  ן ְור  ִּ֧ה ַהֹכה ָּ֗ ם ְוִהנ  ֵ֛ ר  ת ְבעֹור־ְבש  ֹרָ֖ ֹות ֶבה  הִּ֣ ת כ  ֹנָ֑ ַהק ְלב  ּוא ֹבֵּ֥ ח הֵ֛ ַרֵּ֥ ֹור פ  עָ֖ ֹור ב  הֵּ֥ ּוא ט   ס: הֹֽ
יש( מ) י ְוִאִ֕ ט ִכֵּ֥ ָ֖ ר  ֹו ִימ  חַ  רֹאשָ֑ ֵּ֥ ר  ּוא ק  ֹור הָ֖ הֵּ֥ ּוא ט   :הֹֽ
ת ְוִאם  ( מא) יו ִמְפַאִּ֣ נ ֹ֔ ט פ  ָ֖ ר  ֹו ִימ  חַ  רֹאשָ֑ ֵּ֥ ּוא ִגב  ֹור הָ֖ הֵּ֥ ּוא ט   :הֹֽ
י־ִיְהֶיֵ֤ה( מב) ַחת   ְוִכֹֽ ַר  ֹו ַבק  ַחת אִּ֣ ן ֶנֶַָ֖֣גע ַבַגַבֹ֔ ִּ֣ ב  ם ל  ָ֑ ַעת ֲאַדְמד  ַרֵ֤ ַחת   צ  וא ֹפַר  ֹו ִהֹ֔ ַרְחתָ֖ ֹו ְבק  ֹו אֵּ֥  :ְבַגַבְחתֹֽ
ה( מג) א ֹ֨ ֹו ְור  ן ֹאתֶּ֜ ֵ֤ה ַהֹכה ָּ֗ ַגע   ְוִהנ  ת־ַהֶנ  ִּ֣ה ְשא  נ  ֶמת ְלב  ֹו ֲאַדְמֶדֹ֔ ַרְחתָ֖ ֹו ְבק  ֹו אִּ֣ ה ְבַגַבְחתָ֑ ֵּ֥ ַעת ְכַמְרא  ַרָ֖ ֹור צ  ר עֵּ֥ ֹֽ ש   :ב 
ּועַ ( מד) רֵּ֥ ּוא ִאיש־צ  א הָ֖ ִּ֣ מ  ּוא ט  א הָ֑ ִּ֧ נּו ַטמ  ן ְיַטְמֶאֵ֛ ָ֖ ֹו ַהֹכה  ֹו ְברֹאשֵּ֥  :ִנְגעֹֽ
ּועַ ( מה) רֶּ֜ ֹו ְוַהצ  ַגע ֲאֶשר־בִּ֣ יו ַהֶנָּ֗ ד ֵּ֞ ּו ְבג  ּועַ  ִיְהֶיִּ֣ה ְורֹאשֹו   ְפֻרִמים   ִיְהיֵ֤ רֹ֔ ם פ  ָ֖ פ  ה ְוַעל־ש  א׀ ַיְעֶטָ֑ ֵּ֥ מ  א ְוט  ָ֖ מ  א ט  ֹֽ  :ִיְקר 
י( מו) ל־ְימ ֵּ֞ ר כ  ֹו ַהֶנֵֶַּ֥֣גע ֲאֶשֹ֨ א בֵ֛ ָ֖ א ִיְטמ  ִּ֣ מ  ּוא ט  ד הָ֑ ִּ֣ ד  ב ב  ּוץ י ש ֹ֔ ַמֲחֶנָ֖ה ִמחֵּ֥ ֹו ַלֹֽ בֹֽ  ס: מֹוש 
ֶגד( מז) י־ִיְהֶיֵּ֥ה ְוַהֶבִ֕ ֹו ִכֹֽ ַעת ֶנִֶַּ֣֣גע בָ֖ ָ֑ ר  ֶגד צ  ֶמר ְבֶבִּ֣ ֹו ֶצֹ֔ ֶגד אָ֖ ים ְבֶבֵּ֥  :ִפְשִתֹֽ
ֹו( מח) ְשִתי   אֵ֤ ֹו ִבֹֽ ֶרב אִּ֣ ים ְבע ֹ֔ ֶמר ַלִפְשִתָ֖ ָ֑ ֹו ְוַלצ  ֹור אִּ֣ ֹו ְבעֹ֔ אֶכת אָ֖ ל־ְמֶלֵּ֥ ֹור ְבכ   :עֹֽ
ה( מט) י ֹ֨ ַגע ְוה  ק׀ ַהֶנֶּ֜ ֹו ְיַרְקַרִּ֣ ם אִּ֣ ֹו ַבֶבֶגד   ֲאַדְמד ָּ֗ ֹור אֹ֨ עֶּ֜ י ב  ֹו־ַבְשִתֵ֤ ֶרב   אֹֽ ע   ֹו אֹו־ב  ֹור אִּ֣ ל־ְכִלי־עֹ֔ ַעת ֶנֵֶַּ֥֣גע ְבכ  ַרָ֖ ּוא צ  ה הָ֑ ָ֖ ְרא  ֶאת־ ְוה 

ן ֹֽ  :ַהֹכה 
ה( נ) ֵּ֥ א  ן ְור  ָ֖ ֶַָ֑֣גע ַהֹכה  יר ֶאת־ַהנ  ת ֶאת־ַהֶנֶַָ֖֣גע ְוִהְסִגֵּ֥ ים ִשְבַעֵּ֥  :י ִמֹֽ
ה( נא) א ֹ֨ ַגע ְור  ֹום ֶאת־ַהֶנֶּ֜ י ַביִּ֣ ֵ֤  ַהְשִביִעָּ֗ ש  י־פ  ַגע   הִכֹֽ ֶבֶגד ַהֶנ  י ַבַ֠ ֹו־ַבְשִתֵ֤ ֶרב   אֹֽ ע   ֹו־ב  ֹו אֹֽ ֹור אִּ֣ עֹ֔ ל ב  ה ֲאֶשר־ ְלֹכֵ֛ ֶשֵּ֥ ֹור י ע  עָ֖  ה 

ָ֑ה אכ  ַעת ִלְמל  ַרִּ֧ ֶרת צ  א ַהֶנֶַָ֖֣גע ַמְמֶאֵ֛ ֵּ֥ מ  ּוא ט   :הֹֽ
ף( נב) ַרֹ֨ ֶגד ְוש  ֹו ֶאת־ַהֶבֶּ֜ י׀ אֵּ֥ ת־ַהְשִתִּ֣ ֹו ֶאֹֽ ֶרב אִּ֣ ע ָּ֗ ֶמר   ֶאת־ה  ֹו ַבֶצ  ים אִּ֣ ֹו ַבִפְשִתֹ֔ י אֵ֚ ל־ְכִלִּ֣ ֹור ֶאת־כ  עֹ֔ ֹו ִיְהֶיֵּ֥ה ֲאֶשר־ ה  ֶַָ֑֣גע בָ֖ י־ ַהנ  ִכֹֽ

ַעת ַרֵ֤ ֶרת   צ  וא ַמְמֶא  ש ִהֹ֔ ָ֖ א  ף ב  ֹֽ ר   :ִתש 
ה ְוִאם  ( נג) ן   ִיְרֶאִּ֣ ה ְוִהנ ה   ַהֹכה  ִּ֣ ש  ַגע לֹא־פ  ֶגד ַהֶנֹ֔ ֹו ַבֶבִ֕ י אֵּ֥ ֹו ַבְשִתָ֖ ֶרב אִּ֣ ָ֑ ע  ֹו ב  ל־ְכִלי־עֹֽ  אָ֖  :ֹורְבכ 
ן ְוִצּו ה  ( נד) ּו ַהֹכה ֹ֔ ְבסֹ֔ ת ְוִכֹ֨ ֵּ֥ ֹו א  ֶַָ֑֣גע ֲאֶשר־בָ֖ ֹו ַהנ  ים ְוִהְסִגירֵּ֥ ית ִשְבַעת־י ִמָ֖ ִנֹֽ  :ש 
ה( נה) א ֹ֨ ן ְור  י׀ ַהֹכה ֶּ֜ ִּ֣ ס ַאֲחר  ִּ֣ ַגע ֻהַכב  ִהנ ה ֶאת־ַהֶנָּ֗ ְך ְוַ֠ ַפֹ֨ א־ה  ֹֹֽ ֶַ֣גע ל ינֹו   ַהֶנֵ֤ ה ְוַהֶנִֶַּ֣֣גע ֶאת־ע  ש ֹ֔ א־פ  ֹֹֽ א ל ִּ֣ מ  ּוא ט  ש הֹ֔ ָ֖ א  נּו ב   ִתְשְרֶפָ֑

ֶתת וא ְפֶחִּ֣ ֹו ִהֹ֔ ַרְחתָ֖ ֹו ְבק  ֹו אֵּ֥  :ְבַגַבְחתֹֽ
ה ְוִאם  ( נו) ִּ֣ א  ן   ר  ה ְוִהנ ה   ַהֹכה  ִּ֣ ה  ַגע כ  י ַהֶנֹ֔ ָ֖ ס ַאֲחר  ִּ֣ ֹו ֻהַכב  ע ֹאתָ֑ ַרִּ֣ ֹו ְוק  ֶגד   ֹאתָּ֗ ֹו ִמן־ַהֶב  ֹור אִּ֣ עֹ֔ ֹו ִמן־ה  י ִמן־ אֵּ֥ ֹו ַהְשִתָ֖ ֶרב אֵּ֥ ֹֽ ע   :ִמן־ה 
ה( נז) ֶאֹ֨ ר  ֹוד ְוִאם־ת  ֶבֶגד עֶּ֜ י ַבַ֠ ֹו־ַבְשִתֵ֤ ֶרב   אֹֽ ע   ֹו־ב  ֹו אֹֽ ֹור אִּ֣ ַחת ְבכ ל־ְכִלי־עֹ֔ וא ֹפַרָ֖ ש ִהָ֑ ִּ֣ א  נּו ב  ת ִתְשְרֶפֹ֔ ֵּ֥ ֹו א  ֶַ֣גע ֲאֶשר־בָ֖ ֹֽ  :ַהנ 
ֶגד( נח) י ְוַהֶבֵ֡ ֹו־ַהְשִתֹ֨ ֶרב אֹֽ ע ֶּ֜ י אֹו־ה  ל־ְכִלֵ֤ ֹו־כ  עֹור   אֹֽ ר ה  ס ֲאֶשִּ֣ ר ְתַכב ֹ֔ ֵּ֥ םמ   ְוס  ֶַָ֑֣גע ֶהָ֖ ס ַהנ  ית ְוֻכַבֵּ֥ ִנָ֖ ר ש  ֹֽ ה   :ְוט 
את( נט) ַֹ֠ ת ז ַעת תֹוַרֹ֨ ַרֶּ֜ ֶַ֣גע־צ  ֶגד ֶנֹֽ ֶמר׀ ֶבֵּ֥ ֹו ַהֶצִּ֣ ים אִּ֣ ֹו ַהִפְשִתָּ֗ ֹו ַהְשִתי   אֵ֤ ֶרב אִּ֣ ע ֹ֔ ֹו ה  ֹור אָ֖ ל־ְכִלי־עָ֑ ֹו כ  ֹו ְלַטֲהרָ֖ ֹו אֵּ֥  פ: ְלַטְמאֹֽ

Alef.  

1. The reason that RaMBaM mentions in the Moreh that is quoted in the Gilayon (as 

opposed to the reason that is not quoted) explains Mila in social terms, i.e., a sign that 

unifies a disparate group of people; that identifies the actual members of the group who 

share a common belief since without such a belief, no one would subject their children to 

such a procedure. The circumcision also connects the people with what Avraham was 
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required to do as a sign of the covenant that he and his offspring were entering into with 

God and the monotheism associated with such a covenant.  

In contrast, the other commentators cited in the Gilayon explain Mila in terms of the 

individual who performs it: 

a. RaMBaN—a reminder to engage in sexual activity with restraint and only within the 

context of holiness. 

b. Sephorno—a reminder to always go in God’s Ways in all matters. Futhermore the 

fact that the reminder is made on the organ directly involved in reproduction both 

points to the eternity of the covenant as well as the association of future 

generations with it.  

c. Akeidat Yitzchak—Circumcision is a health consideration. It is something that is 

done only because God has Commanded it. It is of such importance that its 

fulfillment justifies the creation of the world.  

 ה "יתרו תשגליון 

 :ל על טעם של שבת"שד

 :אחרי הביאו דברי הרמב"ם הנ"ל)  שד"ל

  :ג' מ"ג ,מורה נבוכים

לביאור. כבר נודע מה בין המנוחה עד שיהיה שביעית  אמנם עניין השבת טעמו מפורסם ואין צריך

העמל והטורח שלא יימלט ממנו קטן וגדול; עם מה שמתמיד ומקיים  חיי האדם בהנאה ובמנוחה מן

 (.מאוד לדורות, והוא האמונה בחידוש העולם ת הנכבדהדע

 

חורין על המנוחה? כי הם הלא ישבתו כל עת שירצו, והיה  והנה לדעת הזאת יש לשאול: מה צרך לצוות לבני

 העבדים והבהמה. על כן נראה לי, שראוי לחלק בין שביתת הישראלי ושביתת עבדיו די לצוות על שביתת

שביתת ישראל עצמם היא  ובהמתו. כי שביתת עבדיו ובהמתו מכוונת לעצמה, לחמלה ולחנינה עליהם, ואמנם

 אחר שהרשות בידם לנוח כל זמן שירצו, אבל הוא ,גם כן לתועלת עצמם בלא ספק, אך לא כדי שינוחו בלבד

 ,מיוחד, ועל ידי כן יוכלו להיקבץ יחדיו, לאכול ולשתות ולדבר אלה עם אלה כדי שתהיה מנוחת כולם ביום

חכמים. ולכך אמר "וינח"  ל לשמוע תורה מפיקותתרבה האהבה ביניהם, וגם יוכלו להתאסף בבתי עבודת ה

, וה' צירף לזה תועלת אחרת ינוחו ויקראו לשבת עונג ולא "וישבות" שלא לבד ישבתו מן המלאכה אלא גם כן

 Whereas  RaMBaM seems to make Shabbat into an <--...בראשית שיהיה יום השבת זכר למעשה

individual act of rest from the routine of work, ShaDaL  emphasizes the social dimension  

whereby everyone is expected to rest together thereby allowing them collectively to    

engage in spiritual reflection and growth.                                                                     

 

 ב "ישמיני תשגליון 
 :ל על טעם של מאכלות אסורות"שד
 

  :"ה"משתדל ,שד"ל

האומות העולם ולא ילמד ממעשה האומות וידבק תמיד באלוקי  יהיה כל אחד מישראל מובדל בחוקים ותורות מן ...

ובמקומות )שאם היו כל אנשי  התלוי בזמנים הטעם הזה אך מלבד ."והייתם קדושים כי קדוש אני אבותיו, "והתקדשתם

לא היתה הפרשה הזאת צריכה(, הנה ריבוי המצוות והחוקים  - ל יחיד ושומרים משפטים ישריםקהעולם מאמינים ב

הרי הן מזכירות  ,( כי המצוות האלוקיות שאדם שומר1ובכל זמן לתקן המידות וזה משני צדדים:  הוא מועיל בכל מקום

והשגחתו... כל זה מתג ורסן העוצר ומונע התאוות  לקל אשר ציוה המצוות ההן, וזיכרון הקבכל שעה את האותו 

ברוחו,  ( כי אין תחבולה לאדם להתגבר על יצרו ולמשול2יראת האלוקים לבלתי יחטא.  מהתגבר על האדם וקובע בלבו

טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו", " ( 'איכה ג) אלא בהרגילו את עצמו לפרוש מן ההנאות ולסבול הצער והדחק וכטעם

javascript:mypopup(94)
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  Sustine et" :מילות אלה על ליבו, בטוח הוא שלא יחטא, ואלו הן אמר: אם ישים אדם שתי Epictetus והפילוסוף

abstine "  ="האדם למשול ברוחו  נוג. והנה ריבוי המצוות והחוקים מרגילסבול ופרוש", סבול הצער ופרוש מן התע

  ShaDaL suggests that Kashrut serves the purposes of separating Jews from <--.ולסבול ולפרוש

other peoples; to cause those performing this Mitzva as well as others to remember God at all 

times; to train people in self-control and self-discipline.                                                              

                                                           
2.  Akeidat Yitzchak expands RaMBaM’s suggestion that Mitzvot are intended to bind Jews 

together, by noting that these Mitzvot can only be performed when Jews assist one another. 
Additionally he notes that if the Jews have a common mark, this will mitigate against their 
attacking one another. (Unfortunately this seems to be an ideal rather than a realistic 
description of current empirical reality, or even that in the times of Akeidat Yitzchak.)1 

3.  The Commandment to walk in God’s Ways appears a number of times in Devarim: 
  ח פרק דברים

ַמְרת ֹ֔ ( ו) ִּ֣ ת ְוש  ִּ֣ק ֶאת־ִמְצֹוָ֖ ֶכת יָךקֱאֹל ְיֹקו  ֶלֵּ֥ יו ל  ָ֖ כ  ה ִבְדר  ֵּ֥ ֹו ּוְלִיְרא   :ֹאתֹֽ
  י פרק םש
ה  ( יב) ל ְוַעת  א ֹ֔ ה ִיְשר  ִּ֣ק מ ֵ֚ ל יָךקֱאֹל ְיֹקו  ָ֖ ְך ֹשא  ָ֑ ִעמ  י מ  ה ִכִּ֣ ִיְרא  ק ִאם־ְלַ֠ ֶכת יָךקֱאֹל ֶאת־ְיֹקו ֹ֨ ֶלֵ֤ יו   ל  כ  ל־ְדר  ה ְבכ  ִּ֣  ּוְלַאֲהב 

ֹו ֲעֹבד   ֹאתֹ֔ ִּ֣ק ְוַלֹֽ ְבָךָ֖  יָךקֱאֹל ֶאת־ְיֹקו  ל־ְלב  ָך ְבכ   :ּוְבכ ל־ַנְפֶשֹֽ
  יא פרק םש
ר ִכי  ( כב ֹמֹ֨ ּון ִאם־ש  ִּ֣ה ִתְשְמרֶּ֜ ל־ַהִמְצו  את ֶאת־כ  ָֹּ֗ ר ַהז י ֲאֶשִּ֧ ֹנִכֵ֛ ָ֑  ֶאְתֶכָ֖ם ְמַצֶּוֵּ֥ה א  ה ּהַלֲעשֹת  ִּ֧ק ֶאת־ ְלַאֲהב ֵּ֞  ְיֹקו 

ֶכת יֶכֵ֛םקֱאֹל ֶלֵּ֥ יו ל  ָ֖ כ  ל־ְדר  ֹו ְבכ  ה־בֹֽ ְבק   :ּוְלד 
  יט פרק םש
י־ִתְשֹמר  ( ט) ה ִכֹֽ ל־ַהִמְצו ֹ֨ ת ֶאת־כ  ּה ַהזֹאֶּ֜ ר ַלֲעשֹת ָּ֗ י ֲאֶשֹ֨ ֹנִכִּ֣ ה ַהיֹום   ְמַצְּוָך   א  ִּ֧ק ְלַאֲהב ֵּ֞ ֶכת יָךקֱאֹל ֶאת־ְיֹקו  ֶלֵּ֥ יו ְול  ָ֖ כ   ִבְדר 

ים ִמָ֑ ל־ַהי  ש עֹוד   ְלָךֵּ֥  ְוי ַסְפת    כ  ֹלִּ֣ ים ש  ִרֹ֔ ל ע  ש ַעָ֖ ֹלֵּ֥ ֶלה ַהש  ֹֽ א   :ה 
  כו פרק םש
ֵּ֥ק( יז) ְרת   ֶאת־ְיֹקו  ֹום ֶהֱאַמָ֖ אֹל ְלָךֹ֨  ִלְהיֹות   ַהיָ֑ ֹֽ ֶכת יםקל  ֶלִּ֣ יו ְול  כ ָּ֗ ר ִבְדר  יו ְוִלְשֹמֹ֨ ִּ֧ יו ֻחק  ֵ֛ יו ּוִמְצֹות  ָ֖ ט  עַ  ּוִמְשפ  ֹו ְוִלְשֹמֵּ֥  :ְבֹקלֹֽ
  כח פרק םש
יְמָך  ( ט ֵּ֥ק ְיִקֹֽ ם לֹו   ְיֹקו  ֹוש ְלַעִּ֣ דֹ֔ ר ק  ְך ַכֲאֶשָ֖ ָ֑ ע־ל  ְשַבֹֽ י ִנֹֽ ר ִכִּ֣ ִּ֣ק ֶאת־ִמְצֹות   ִתְשֹמָּ֗ ָ֖  יָךקֱאֹל ְיֹקו  ַלְכת  יו ְוה  ֹֽ כ   :ִבְדר 
  ל פרק םש
ר( טז) י ֲאֶשֹ֨ ֹנִכִּ֣ ה ם  ַהיֹו ְמַצְּוָך   א  ֵ֤ק ְלַאֲהב ֵּ֞ ֶכת יָך  קֱאֹל ֶאת־ְיֹקו  ֶלִּ֣ יו ל  כ ֹ֔ ר ִבְדר  יו ְוִלְשֹמֵ֛ ֵּ֥ יו ִמְצֹות  ָ֖ יו ְוֻחֹקת  ָ֑ ט  ִיִּ֣ית   ּוִמְשפ   ְוח 

ית   ִבֹ֔ ַרְכָך   ְור  ֹֽ ִּ֣ק ּוב  ֶרץ יָךקֱאֹל ְיֹקו  א ִ֕ ה ב  ֵּ֥ ה ֲאֶשר־ַאת  מ  ָ֖ א־ש  ּה ב  ֹֽ  :ְלִרְשת 
 

4. In the last reason he discusses, Yitzchak Arama mentions how counterintuitive this Mitzva is, 

and therefore when it is carried out, it is unmistakable that it is being done only because God 

has Commanded it, making it a true Mitzva LeShma. 

                                                           
1 Isaac ben Moses Arama (c. 1420 – 1494) was a Spanish rabbi and author. He was at first 

principal of a rabbinical academy at Zamora (probably his birthplace); then he received a call as 

rabbi and preacher from the community at Tarragona, and later from that of Fraga in Aragon. He 

officiated finally in Calatayud as rabbi and head of the Talmudical academy. Upon the expulsion 

of the Jews in 1492, Arama settled in Naples, where he died in 1494. Arama is the author of 

Aḳedat YiẓḦaḳ (Binding of Isaac),[1] a lengthy philosophical commentary on the Pentateuch, 

homiletic in style. From this work he is frequently spoken of as the "Ba'al 'Aḳedah" (author of 

the Aḳedah). He also wrote a commentary upon the Five Scrolls, and a work called Ḥazut 

Ḳashah (A Difficult Vision), upon the relation of philosophy to theology; also Yad Abshalom 

(The Hand of Absalom), a commentary on Proverbs, written in memory of his son-in-law, 

Absalom, who died shortly after his marriage… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_ben_Moses_Arama  
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 when Mila is not done when a person is young, it will —הוצרכו לימול הרבה ערלים שלא לשמה  .5

be necessitated at a later point when there are problems that result from a concentration of 

sperm in the area. This type of circumcision is clearly not a fulfillment of the Mitzva. 

מפני זה יתעורר אדם כלל לעשותהלא   — despite all of the benefits that can be attributed to 

Mila, if it were not commanded by God, no one would do it.  

עשייתהבבחינה   —The performance of this Mitzva (as opposed to its just being Commanded, 

but honored in the breach) is what justifies the creation of the world.  

Beit.  

1. One could claim that since the Tora summarily states that the circumcision will be on the 8th 

day no matter what, no exceptions, e.g., Shabbat, Yom HaKippurim, are made vis-à-vis the 

prohibition against doing the types of Melacha that might be entailed in the performance of 

Mila. (An exception is made if the child is not well enough to withstand the procedure.) 

2. R. Eliezer’s reasoning runs as follows: Since in order to perfect in accordance with God’s 

Commandments a single aspect of the body, Shabbat is pushed aside, when the entire body 

is in jeopardy, and procedures are in order to save it, then Shabbat will certainly be pushed 

aside. He understands the state of not being circumcised for a Jew as putting the individual 

in spiritual jeopardy, and he is need of his soul being saved.  

Gimel.  

1. According to Ibn Ezra’s first interpretation, this is a legitimate form of the passive, 

comparable to Yehoshua 5:8, with the root being “Mem”-“Vav”-“Lamed”.  

The second interpretation assumes that the root is “Nun”-“Mem”-“Lamed”, with the “Nun” 

dropping out in this particular form, because rather than the passive, it is the imperative 

form, as in Beraishit 17:11. 

2. Since the second form is the imperative, if the Gemora is deriving that the father is 

obligated to circumcise his son, it is the second interpretation that the Yerushalmi Kiddushin 

is relying on.  

 


