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 בראשית פרק לד
ֶרץ: ֹות ָהָאָֽ ֹות ִבְבנֶׁ֥ ב ִלְראָ֖ ה ְלַיֲעק ֹ֑ ר ָיְלָדָ֖ ה ֲאֶשֶׁ֥ ָאָ֔ א ִדיָנ֙ה ַבת־לֵּ ֵ֤ צֵּ  )א( ַותֵּ

ּה  ָת֛ ח א  ֶרץ ַוִיַקֶׁ֥ יא ָהָאֹ֑ י ְנִשִׂ֣ ִחִוָ֖ ם ֶבן־ֲח֛מֹור ַהָֽ ּה ְשֶכֶ֧ ָתָ֜ ְרא א  )ב( ַוַיַּ֨
ּה ַוְיַעֶנָָֽה: ָתָ֖ ב א  ב ַוֶיֱָֽאַה֙ב ֶאת־ ַוִיְשַכֶׁ֥ ת־ַיֲעק ֹ֑ ֹו ְבִדיָנָ֖ה ַבָֽ ק ַנְפשָ֔ )ג( ַוִתְדַבִׂ֣

: ַנֲעָרָֽ ב ַהָֽ ֶׁ֥ ר ַעל־לֵּ ָ֖ ַנֲעָרָ֔ ַוְיַדבֵּ ר  ַהָֽ אמ ֹ֑ יו לֵּ ֹור ָאִבָ֖ ם ֶאל־ֲחמֶׁ֥ אֶמר ְשֶכָ֔ )ד( ַוי ִׂ֣
ה: את ְלִאָשָֽ ה ַהז ָ֖ י ֶאת־ַהַיְלָדֶׁ֥ ח־ִל֛ ֙א ֶאת־ ַקָֽ י ִטמֵּ ע ִכֵ֤ )ה( ְוַיֲעִׂ֣ק ב ָשַמַ֗

ם: ָאָֽ ב ַעד־ב  ש ַיֲעק ָ֖ ה ְוֶהֱחִרֶׁ֥ ָ֖הו ַבָשֶדֹ֑ ו ֶאת־ִמְקנֵּ ֹו וָבָנ֛יו ָהיֶׁ֥   ִדיָנִׂ֣ה ִבתָ֔
ֹו: ר ִאתָֽ ָ֖ ב ְלַדבֵּ ל־ַיֲעק ֹ֑ ם ֶאָֽ י־ְשֶכָ֖ ֹור ֲאִבָֽ א ֲחמֶׁ֥ ֛ צֵּ או  )ו( ַויֵּ ב ָבֵ֤ י ַיֲעק ָ֜ )ז( וְבנֵַּּ֨

ים וַ  ֲאָנִשָ֔ ְתַעְצב֙ו ָהָֽ ם ַוִיָֽ ה ִמן־ַהָשֶד֙ה ְכָשְמָעָ֔ י־ְנָבָלָ֞ ד ִכָֽ ם ְמא ֹ֑ ַחר ָלֶהָ֖ ִיֶׁ֥
ה: ָעֶשָֽ א יֵּ ן ל ֶׁ֥ ָ֖ ב ְוכֵּ ת־ַיֲעק ָ֔ ל ִלְשַכ֙ב ֶאת־ַבָֽ ה ְבִיְשָראֵַּ֗ ר  ָעָשִׂ֣ ֶׁ֥ )ח( ַוְיַדבֵּ

ֹו  ּה לָ֖ ָת֛ ו ָנֶׁ֥א א  ם ְתנַּ֨ ה ַנְפשֹ֙ו ְבִבְתֶכָ֔ ְשָקֵ֤ י ָחָֽ ם ְבִנַ֗ ר ְשֶכִׂ֣ אמ ֹ֑ ם לֵּ ֹור ִאָתִׂ֣ ֲחמָ֖
ה: ְתַחְת  ְלִאָשָֽ ו )ט( ְוִהָֽ ינו ִתְקחֶׁ֥ ָ֖ נו ְוֶאת־ְבנ תֵּ יֶכ֙ם ִתְתנו־ָלָ֔ תֵּ נו ְבנ ָֽ ָתֹ֑ ו א  נָ֖
ם: וָה  ָלֶכָֽ ם ְשב֙ו וְסָחרָ֔ יֶכָ֔ ֶר֙ץ ִתְהֶיִׂ֣ה ִלְפנֵּ בו ְוָהָא֙ ֹ֑ שֵּ נו תֵּ )י( ְוִאָתָ֖

ּה: ו ָבָֽ ָאֲחזָ֖ ָֽ ן  ְוהֵּ ָ֖ יָה ֶאְמָצא־חֵּ יָה ְוֶאל־ַאֶחָ֔ אֶמר ְשֶכ֙ם ֶאל־ָאִבִׂ֣ )יא( ַוי ֵ֤
ן:ְבעֵּ  ָֽ י ֶאתֵּ ַלָ֖ ר ת אְמ֛רו אֵּ ם ַוֲאֶשֶׁ֥ יֶכֹ֑ ן  ינֵּ ַהר וַמָתָ֔ ֙ד מ ִׂ֣ י ְמא  ו ָעַלֵ֤ )יב( ַהְרבַּ֨

ה: ַנֲעָרָ֖ ְלִאָשָֽ י ֶאת־ַהָֽ י וְתנו־ִלֶׁ֥ ָלֹ֑ ו אֵּ ר ת אְמרָ֖ ה ַכֲאֶשֶׁ֥ ְתָנָ֔ ו  ְוֶאַּ֨ )יג( ַוַיֲענַּ֨
ה וַ  יו ְבִמְרָמָ֖ ֹור ָאִב֛ ם ְוֶאת־ֲחמֶׁ֥ ב ֶאת־ְשֶכַּ֨ ָֽי־ַיֲעק ָ֜ א ְבנֵּ ר ִטמֵָּ֔ רו ֲאֶשִׂ֣ ֹ֑ ְיַדבֵּ

ם: ת ִדיָנֶׁ֥ה ֲאח ָתָֽ ָ֖ ר  אֵּ א נוַכל֙ ַלֲעשֹו֙ת ַהָדָבִׂ֣ ם ל ֵ֤ יֶהַ֗ ו ֲאלֵּ )יד( ַוי אְמרִׂ֣
נו: וא ָלָֽ ה ִהָ֖ י־ֶחְרָפֶׁ֥ ה ִכָֽ ֹו ָעְרָלֹ֑ יש ֲאֶשר־לִׂ֣ נו ְלִאָ֖ תֵָּ֔ ֙ת ֶאת־ֲאח  ה ָלתֵּ  ַהֶזָ֔

יו כָ  ם ִתְהִׂ֣ ם ִאִ֚ ֹות ָלֶכֹ֑ אִׂ֣ את נֵּ ר:)טו( ַאְך־ְבז ָ֖ ם ָכל־ָזָכָֽ ל ָלֶכָ֖ נו ְלִהמ ֶׁ֥  מ ָ֔
ם  ְבנו ִאְתֶכָ֔ נו ְוָיַשִׂ֣ ח־ָלֹ֑ ַקָֽ ם ִנָֽ יֶכָ֖ ם ְוֶאת־ְבנ תֵּ ינ֙ו ָלֶכָ֔ ֙ נו ֶאת־ְבנ תֵּ )טז( ְוָנַתֵ֤

ד: ם ֶאָחָֽ ינו ְלַעֶׁ֥ ְחנו ֶאת־ ְוָהִיָ֖ ֹול ְוָלַקֶׁ֥ ינו ְלִהמֹ֑ ָ֖ לֵּ א ִתְשְמ֛עו אֵּ )יז( ְוִאם־ל ֶ֧
ְכנו: נו ְוָהָלָֽ ָ֖ ם ֶבן־ ִבתֵּ ָ֖י ְשֶכֶׁ֥ ינֵּ ֹור וְבעֵּ ִׂ֣י ֲחמֹ֑ ינֵּ ם ְבעֵּ יֶהָ֖ ו ִדְברֵּ יְטבֶׁ֥ )יח( ַוִיָֽ

ֹור: ב  ֲחמָֽ ת־ַיֲעק ֹ֑ ץ ְבַבָֽ ָ֖ י ָחפֵּ ר ִכֶׁ֥ ֹות ַהָדָבָ֔ ַע֙ר ַלֲעשִׂ֣ ר ַהַנ֙ ַחֵ֤ א־אֵּ )יט( ְול ָֽ
יו: ית ָאִבָֽ ֶׁ֥ ל בֵּ ד ִמכ ָ֖ וא ִנְכָבָ֔ עַ  ְוהִׂ֣ ֹו ֶאל־ַשִׂ֣ ם ְבנָ֖ א ֲח֛מֹור וְשֶכֶׁ֥ ר )כ( ַוָיב ֶׁ֥

ר: אמ ָֽ ם לֵּ י ִעיָרָ֖ ֶׁ֥ ְַֽיַדְב֛רו ֶאל־ַאְנשֵּ ם ַוָֽ ֶלה  ִעיָרֹ֑ ים ָהאֵָּ֜ )כא( ָהֲאָנִשַּ֨
ֲחַבת־ ֶׁ֥ה ַרָֽ ֶרץ ִהנֵּ ּה ְוָהָא֛ ָתָ֔ ו א  ֶר֙ץ ְוִיְסֲחרִׂ֣ ו ָבָא֙ ְשבֵ֤ נו ְויֵּ ם ִאָתַ֗ ִׂ֣ ים הֵּ ִמֶ֧ לֵּ ְשָֽ

 ָ֖ ים ְוֶאת־ְבנ תֵּ נו ְלָנִשָ֔ ח־ָלִׂ֣ ם ֶאת־ְבנ ָת֙ם ִנַקָֽ יֶהֹ֑ ִים ִלְפנֵּ ם:ָיַדָ֖ ן ָלֶהָֽ ֶׁ֥  ינו ִנתֵּ
ד  ם ֶאָחֹ֑ ֹות ְלַעִׂ֣ נו ִלְהיָ֖ ֶבת ִאָתָ֔ נו ָהֲאָנִשי֙ם ָלֶשִׂ֣ תו ָלֵ֤ ז את יֵּא ַּ֨ )כב( ַאְך־ְבְּ֠

ים: ִלָֽ ם ִנמ  ֶׁ֥ ר הֵּ ר ַכֲאֶשָ֖ נ֙ו ָכל־ָזָכָ֔ ֹול ָלַּ֨ ם ְוִקְנָיָנ֙ם ְוָכל־ ְבִהמֶׁ֥ ֶהֵ֤ )כג( ִמְקנֵּ
ֹותָ  אִׂ֣ ְך נֵּ ם ַאִ֚ ֹ֑ נו הֵּ ֹוא ָלָ֖ ם ֲהלֶׁ֥ נו:ְבֶהְמָתָ֔ ו ִאָתָֽ ְשבָ֖ ם ְויֵּ ו  ה ָלֶהָ֔ )כד( ַוִיְשְמעֵ֤

י  ָ֖ ר ָכל־י ְצאֵּ ל֙ו ָכל־ָזָכָ֔ ֹו ַוִימ ַּ֨ ַער ִעירֹ֑ י ַשִׂ֣ ָ֖ ְצאֵּ ֹו ָכל־י  ם ְבנָ֔ ֶאל־ֲחמֹו֙ר ְוֶאל־ְשֶכִׂ֣
ֹו: ַער ִעירָֽ ָֽ  ַשֶׁ֥ ו ְשנֵּ ים ַוִיְקחִׂ֣ ֲאִבַ֗ ם כ ָֽ ְהיֹוָתִׂ֣ י ִבָֽ ֹום ַהְשִליִשָ֜ י־)כה( ַוְיִה֩י ַביַּ֨

ַטח  יר ֶבֹ֑ או ַעל־ָהִעָ֖ ֹו ַוָיב ֶׁ֥ יש ַחְרבָ֔ י ִדיָנ֙ה ִאִׂ֣ ֵ֤ י ֲאחֵּ ִוָ֜ ֹון ְולֵּ ֲעק ב ִשְמעַּ֨ י־ַיְּ֠ ְבנֵּ
ר: ו ָכל־ָזָכָֽ ֶרב  ַוַיַָֽהְרגָ֖ ו ְלִפי־ָחֹ֑ ֹו ָהְרגָ֖ ם ְבנָ֔ )כו( ְוֶאת־ֲחמֹו֙ר ְוֶאת־ְשֶכִׂ֣

או: ָֽ צֵּ ם ַויֵּ ית ְשֶכָ֖ ֶׁ֥ ו ֶאת־ִדיָנ֛ה ִמבֵּ ִׂ֣ ַוִיְקחֶ֧ או ַעל־)כז( ְבנֵּ ב ָבִ֚ י ַיֲעק ַ֗
ם: ו ֲאחֹוָתָֽ ר ִטְמאָ֖ יר ֲאֶשֶׁ֥ זו ָהִעֹ֑ ים ַוָיב ָ֖ ֲחָלִלָ֔ )כח( ֶאת־צ אָנֶׁ֥ם ְוֶאת־ ַהִׂ֣

חו: ה ָלָקָֽ ר ַבָשֶדָ֖ יר ְוֶאת־ֲאֶשֶׁ֥ ת ֲאֶשר־ָבִע֛ ֶ֧ ם ְואֵּ יֶהֹ֑ ם ְוֶאת־ֲחמ רֵּ  ְבָקָרָ֖
יֶהָ֔  ם ְוֶאת־ָכל־ַטָפ֙ם ְוֶאת־ְנשֵּ יָלֵ֤ ת ָכל־)כט( ְוֶאת־ָכל־חֵּ ָ֖ זו ְואֵּ ו ַוָיב ֹ֑ ם ָשבָ֖

ִית: ר ַבָבָֽ ִת֒י  ֲאֶשֶׁ֥ ם א  ִו֘י ֲעַכְרֶתִׂ֣ ֹון ְוֶאל־לֵּ ב ֶאל־ִשְמעִׂ֣ אֶמר ַיֲעק ָ֜ )ל( ַוי ַּ֨
ו  ר ְוֶנֶאְספֵ֤ י ִמְסָפָ֔ ִׂ֣ י ַוֲאִנ֙י ְמתֵּ י וַבְפִרִזֹ֑ ְכַנֲעִנָ֖ ֶרץ ַבָֽ ב ָהָאָ֔ ִׂ֣ ִנ֙י ְבי שֵּ ֙ ְלַהְבִאישֵּ

י: יִתָֽ י ובֵּ י ֲאִנֶׁ֥ וִני ְוִנְשַמְדִתָ֖ ו ַהכְ  ָעַל֙י ְוִהכָ֔ ה ֶאת־זֹוָנ  )לא( ַוי אְמרֹ֑ ה ַיֲעֶשָ֖
נו:  ָֽ  ֲאחֹותֵּ

 רש"י 
ולא בת יעקב, אלא על שם יציאתה נקראת  - בת לאה)א( 

בת לאה, שאף היא יצאנית היתה, שנאמר )ל טז( ותצא 
לאה לקראתו )ועליה משלו המשל )יחזקאל טז מד( כאמה 

 שלא כדרכה: - ויענה כדרכה: - וישכב אתה)ב(  כבתה(:
דברים המתיישבין על הלב, ראי אביך  - לב הנערהעל )ג( 

בחלקת שדה קטנה כמה ממון בזבז, אני אשיאך ותקנה 
 לענות את  - וכן לא יעשה)ז(  העיר וכל שדותיה:

 על ידי המבול: הבתולות, שהאומות גדרו עצמן מן העריות
 -במרמה )יג(  כתובה: - מהר )יב( חפצה: - חשקה)ח( 

אומר שלא היתה רמיה,  הכתוב - אשר טמא בחכמה:
שמץ פסול  - חרפה הוא)יד(  שהרי טמא את דינה אחותם:

הוא אצלנו, הבא לחרף חבירו הוא אומר לו ערל אתה, או 
 נתרצה - נאות לכם)טו(  בן ערל. חרפה בכל מקום גדוף:
אינו  להיות נמול, -להמול  לכם, לשון )מ"ב יב ט( ויאותו:
נו"ן שניה  - ונתנו( )טז לשון לפעול אלא לשון להפעל:

 מודגשת, לפי שהיא משמשת במקום שתי נוני"ן ונתננו:
אתה מוצא בתנאי שאמר חמור  - ואת בנותיכם נקח לנו

ליעקב ובתשובת בני יעקב לחמור שתלו החשיבות בבני 
יעקב, ליקח בנות שכם את שיבחרו להם ובנותיהם יתנו 

נו, ואת להם לפי דעתם, דכתיב ונתנו את בנותינו, לפי דעתי
בנותיכם נקח לנו, ככל אשר נחפוץ. וכשדברו חמור ושכם 
בנו אל יושבי עירם הפכו הדברים )פסוק כא( את בנותם 

נקח לנו לנשים ואת בנותינו נתן להם, כדי לרצותם 
והארץ  בשלום ובלב שלם: - שלמים )כא( שיאותו להמול:
כאדם שידו רחבה וותרנית, כלומר לא  - הנה רחבת ידים

 ו כלום, פרקמטיא הרבה באה לכאן ואין לה קונים:תפסיד
לדבר זה,  - אך נאותה להם)כג(  בהיות נמול: - בהמול)כב( 

בניו היו, ואף  - שני בני יעקב)כה(  אתנו: ועל ידי כן ישבו
שאינם בניו,  הגו עצמן שמעון ולוי, כשאר אנשיםעל פי כן נ

 עליה לפי שמסרו עצמן - אחי דינה שלא נטלו עצה הימנו:
 שהיו כואבים. ומדרש אגדה  - בטח נקראו אחיה:

 לפשט  - על החללים)כז(  של זקן: בטוחים היו על כחו
ממונם וכן )דברים ח יז( עשה  - חילם)כט(  את החללים:

 לי את החיל הזה, )במדבר כד יח( וישראל עושה חיל, 
 לשון שביה - שבו )תהלים מט יא( ועזבו לאחרים חילם:

לשון מים עכורים, אין  -עכרתם  )ל( מלרע[: ]לפיכך טעמו
דעתי צלולה עכשיו. ואגדה צלולה היתה החבית ועכרתם 

 אותה, מסורת היתה ביד כנענים שיפלו ביד בני יעקב, 
 ונחלת  אלא שהיו אומרים )שמות כג ל( עד אשר תפרה

אנשים  - מתי מספר  שותקין: את הארץ, לפיכך היו
  ית -את אחותנו   :הפקר - הכזונה )לא( מועטים:
 אחתנא:

 
 

 בראשית פרק יז
ם: יך ְלד ר ָתָֽ ֲחֶרָ֖ ה ְוַזְרֲעךֶׁ֥ ַאָֽ ר ַאָת֛ י ִתְשמ ֹ֑ ה ֶאת־ְבִריִתִׂ֣ ם ְוַאָתָ֖ אֶמר ֱאֹלִהי֙ם ֶאל־ַאְבָרָהָ֔ ם  )ט( ַוי ֵ֤ יֶכָ֔ ינֵּ ִׂ֣ יִנ֙י ובֵּ ו בֵּ ר ִתְשְמרַ֗ י ֲאֶשִׂ֣ את ְבִריִתָ֞ )י( ז ִׂ֣

ר: ם ָכל־ָזָכָֽ ֹול ָלֶכָ֖ יך ִהמֶׁ֥ ין ַזְרֲעךָ֖ ַאֲחֶרֹ֑ ֶׁ֥ ם: ובֵּ יֶכָֽ ינֵּ י ובֵּ יִנָ֖ ית בֵּ ֹות ְבִרָ֔ ם ְוָהָי֙ה ְלאִׂ֣ ר ָעְרַלְתֶכֹ֑ ת ְבַשִׂ֣ ָ֖ ם אֵּ ים  )יא( וְנַמְלֶת  ַנִׂ֣ת ָיִמַ֗ )יב( וֶבן־ְשמ 
ֹול  וא:ִימֶׁ֥ ַזְרֲעךָ֖ הָֽ א ִמָֽ ר ל ֶׁ֥ ר ֲאֶש֛ ָכָ֔ ל ֶבן־נֵּ ֶס֙ף ִמכ ִׂ֣ ִית וִמְקַנת־ֶכ֙ יד ָבָ֔ ם ְיִלִׂ֣ יֶכֹ֑ ר ְלד ר תֵּ ם ָכל־ָזָכָ֖ ך  ָלֶכ֛ יְתךָ֖ וִמְקַנִׂ֣ת ַכְסֶפֹ֑ ָֽ יד בֵּ ֹול׀ ִי֛מֹול ְיִלֶׁ֥ )יג( ִהמֶ֧

ם: ית עֹוָלָֽ ם ִלְבִרֶׁ֥ י ִבְבַשְרֶכָ֖ ה ְבִריִת֛ ל ְוָהְיָתֶ֧ ִׂ֣ עַ )יד( ְוָערֵּ וא מֵּ ה ַהֶנֶֶׁ֥פש ַהִהָ֖ ֹו ְוִנְכְרָת֛ ר ָעְרָלתָ֔ א־ִימֹול֙ ֶאת־ְבַשִׂ֣ ר ל ָֽ ר ֲאֶשֵ֤ י ׀ ָזָכַ֗ יָה ֶאת־ְבִריִתָ֖ ֶמֹ֑
ר:  ַפָֽ  הֵּ
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The Guide for the Perplexed III:49 

As regards circumcision, I think that one of its objects is to limit sexual intercourse, and to weaken the organ of 
generation as far as possible, and thus cause man to be moderate. Some people believe that circumcision is to 
remove a defect in man’s formation; but everyone can easily reply: How can products of nature be deficient so 
as to require external completion, especially as the use of the fore-skin to that organ is evident. This 
commandment has not been enjoined as a complement to a deficient physical creation, but as a means for 
perfecting man’s moral shortcomings. The bodily injury caused to that organ is exactly that which is desired; it 
does not interrupt any vital function, nor does it destroy the power of generation. Circumcision simply 
counteracts excessive lust; for there is no doubt that circumcision weakens the power of sexual excitement, and 
sometimes lessens the natural enjoyment: the organ necessarily becomes weak when it loses blood and is 
deprived of its covering from the beginning. Our Sages (Gen. Rabba, c. 80) say distinctly: It is hard for a woman, 
with whom an uncircumcised had sexual intercourse, to separate from him. This is, as I believe, the best reason 
for the commandment concerning circumcision. And who was the first to perform this commandment? 
Abraham, our father! of whom it is well known how he feared sin; it is described by our Sages in reference to 
the words, “Behold, now I know that thou art a fair woman to look upon” (Gen. 12:11). 

There is, however, another important object in this commandment. It gives to all members of the same faith, 
i.e., to all believers in the Unity of God, a common bodily sign, so that it is impossible for any one that is a 
stranger, to say that he belongs to them. For sometimes people say so for the purpose of obtaining some 
advantage, or in order to make some attack upon the Jews. No one, however, should circumcise himself or his 
son for any other reason but pure faith; for circumcision is not like an incision on the leg, or a burning in the 
arm, but a very difficult operation. It is also a fact that there is much mutual love and assistance among people 
that are united by the same sign when they consider it as [the symbol of] a covenant. Circumcision is likewise the 
[symbol of the] covenant which Abraham made in connection with the belief in God’s Unity. So also every one 
that is circumcised enters the covenant of Abraham to believe in the unity of God, in accordance with the words 
of the Law, “To be a God unto thee, and to thy seed after thee” (Gen. 17:7). This purpose of the circumcision is 
as important as the first, and perhaps more important. 

This law can only be kept and perpetuated in its perfection, if circumcision is performed when the child is very 
young, and this for three good reasons. First, if the operation were postponed till the boy had grown up, 
he would perhaps not submit to it. Secondly, the young child has not much pain, because the skin is tender, and 
the imagination weak; for grown-up persons are in dread and fear of things which they imagine as coming, 
sometime before these actually occur. Thirdly, when a child is very young, the parents do not think much of 
him; because the image of the child, that leads the parents to love him, has not yet taken a firm root in their 
minds. That image becomes stronger by the continual sight; it grows with the development of the child, and 
later on the image begins again to decrease and to vanish. The parents’ love for a new-born child is not so great 
as it is when the child is one year old; and when one year old, it is less loved by them than when six years old. 
The feeling and love of the father for the child would have led him to neglect the law if he were allowed to wait 
two or three years, whilst shortly after birth the image is very weak in the mind of the parent, especially of the 
father who is responsible for the execution of this commandment. The circumcision must take place on the 
eighth day (Lev. 12:3), because all living beings are after birth, within the first seven days, very weak and 
exceedingly tender, as if they were still in the womb of their mother; not until the eighth day can they be 
counted among those that enjoy the light of the world. That this is also the case with beasts may be inferred 
from the words of Scripture: “Seven days shall it be under the dam” (Lev. 22:27), as if it had no vitality before 
the end of that period. In the same manner man is circumcised after the completion of seven days. The period 
has been fixed, and has not been left to everybody’s judgment. 
 
 


