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15.3.9 

31b ( 2משנה יא ) 32b (סיום הפרק) 
 

 ֵּבית ְוָכל ֲעֵרִלים ַהּגֹוִים ָכל ִּכי ַּבִּמְדָּבר ַהֹּיְׁשִבים ֵפָאה ְקצּוֵצי ָּכל ְוַעל מֹוָאב ְוַעל ַעּמֹון ְּבֵני ְוַעל ֱאדֹום ְוַעל ְיהּוָדה ְוַעל ִמְצַרִים ַעל .1
  כה:ט ירמיה :ֵלב ַעְרֵלי ִיְׂשָרֵאל

  לו פסוק יז פרק א שמואל: ַחִּיים ֱא�ִהים ַמַעְרֹכת ֵחֵרף ִּכי ֵמֶהם ְּכַאַחד ַהֶּזה ֶהָעֵרל ַהְּפִלְׁשִּתי ְוָהָיה ַעְבֶּד� ִהָּכה ַהּדֹוב ַּגם ִריָהאֲ  ֶאת ַּגם .2

  כ פסוק א פרק ב שמואל :ָהֲעֵרִלים ְּבנֹות ַּתֲע�ְזָנה ֶּפן ְּפִלְׁשִּתים ְּבנֹות ִּתְׂשַמְחָנה ֶּפן ַאְׁשְקלֹון ְּבחּוֹצת ְּתַבְּׂשרּו ַאל ְבַגת ַּתִּגידּו ַאל .3

 ַאָּתה ָּדִמים ֲחַתן ִּכי ַוֹּתאֶמר ְלַרְגָליו ַוַּתַּגע ְּבָנּה ָעְרַלת ֶאת ַוִּתְכֹרת ֹצר ִצֹּפָרה ַוִּתַּקח:ֲהִמיתוֹ  ַוְיַבֵּקׁש ה' ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ַּבָּמלֹון ַבֶּדֶר� ַוְיִהי .4
 כו-:כדד פרק שמות: ַלּמּו�ת ָּדִמים ֲחַתן ָאְמָרה ָאז ּנּוִמּמֶ  ַוִּיֶרף :ִלי

  א:יז בראשית :ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהֵּל� ַׁשַּדי ֵאל ֲאִני ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ה' ַוֵּיָרא ָׁשִנים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה ִּתְׁשִעים ֶּבן ַאְבָרם ַוְיִהי .5

  ב פסוק יז פרק בראשית :ְמֹאד ִּבְמֹאד אֹוְת� ְוַאְרֶּבה ֶנ�ּוֵבי ֵּביִני ְבִריִתי ְוֶאְּתָנה .6

  ה פסוק יז פרק בראשית :ְנַתִּתי� ּגֹוִים ֲהמֹון ַאב ִּכי ַאְבָרָהם ִׁשְמ� ְוָהָיה ַאְבָרם ִׁשְמ� ֶאת עֹוד ִיָּקֵרא ְו�א .7

  כה פסוק לג פרק ירמיהו :ָׂשְמִּתי �א ץָוָארֶ  ָׁשַמִים ֻחּקֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי �א ִאם ה' ָאַמר ֹּכה .8

 ָּכל ַוַּיַהְרגּו ֶּבַטח ָהִעיר ַעל ַוָּיֹבאּו ַחְרּבוֹ  ִאיׁש ִדיָנה ֲאֵחי ְוֵלִוי ִׁשְמעֹון ַיֲעֹקב ְבֵני ְׁשֵני ַוִּיְקחּו ֹּכֲאִבים ִּבְהיֹוָתם ַהְּׁשִליִׁשי ַבּיֹום ַוְיִהי .9
  כה פסוק לד פרק בראשית :ָזָכר

  יט פסוק ד פרק שמות :ַנְפֶׁש� ֶאת ַהְמַבְקִׁשים ָהֲאָנִׁשים ָּכל ֵמתּו ִּכי ִמְצָרִים ֻׁשב ֵל� ְּבִמְדָין ֹמֶׁשה ֶאל ה' רַוֹּיאמֶ  .10

  ח פסוק לז פרק תהלים :ְלָהֵרעַ  ַא� ִּתְתַחר ַאל ֵחָמה ַוֲעֹזב ֵמַאף ֶהֶרף .11

 ד פסוק כז פרק ישעיהו: ָּיַחד ֲאִציֶתָּנה ָבּה ֶאְפְׂשָעה הַּבִּמְלָחמָ  ַׁשִית ָׁשִמיר ִיְּתֵנִני ִמי ִלי ֵאין ֵחָמה .12

  יט פסוק ט פרק דברים :ַהִהוא ַּבַּפַעם ַּגם ֵאַלי ה' ַוִּיְׁשַמע ֶאְתֶכם ְלַהְׁשִמיד ֲעֵליֶכם ה' ָקַצף ֲאֶׁשר ְוַהֵחָמה ָהַאף ִמְּפֵני ָיֹגְרִּתי ִּכי .13

  כז פסוק לד פרק שמות :ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְּבִרית ִאְּת� ָּכַרִּתי ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ִּפי ַעל ִּכי ָהֵאֶּלה ִריםַהְּדבָ  ֶאת ְל� ְּכָתב ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .14

  ה:טו בראשית :�ַזְרעֶ  ִיְהֶיה ֹּכה לוֹ  ַוֹּיאֶמר ֹאָתם ִלְסֹּפר ּתּוַכל ִאם ַהּכֹוָכִבים ּוְסֹפר ַהָּׁשַמְיָמה ָנא ַהֶּבט ַוֹּיאֶמר ַהחּוָצה ֹאתוֹ  ַוּיֹוֵצא .15

  כו פסוק כב פרק ב שמואל :ִּתַּתָּמם ָּתִמים ִּגּבֹור ִעם ִּתְתַחָּסד ָחִסיד ִעם .16

  כג פסוק כג פרק במדבר :ֵאל ָּפַעל ַמה ּוְלִיְׂשָרֵאל ְלַיֲעֹקב ֵיָאֵמר ָּכֵעת ְּבִיְׂשָרֵאל ֶקֶסם ְו�א ְּבַיֲעֹקב ַנַחׁש �א ִּכי .17

  יד פסוק יד פרק בראשית :ָּדן ַעד ַוִּיְרֹּדף ֵמאֹות ּוְׁש�ׁש ָעָׂשר ְׁשֹמָנה ֵביתוֹ  ְיִליֵדי ֲחִניָכיו ֶאת ַוָּיֶרק ָאִחיו ָּבהִנְׁש  ִּכי ַאְבָרם ַוִּיְׁשַמע .18

  ח פסוק טו פרק בראשית :ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע ַּבָּמה ה' ֲאֹדָני ַוֹּיאַמר .19

  כא פסוק יד פרק בראשית :ָל� ַקח ְוָהְרֻכׁש ֶפׁשַהּנֶ  ִלי ֶּתן ַאְבָרם ֶאל ְסֹדם ֶמֶל� ַוֹּיאֶמר .20

  ה פסוק כו פרק בראשית :ְותֹוֹרָתי ֻחּקֹוַתי ִמְצֹוַתי ִמְׁשַמְרִּתי ַוִּיְׁשֹמר ְּבֹקִלי ַאְבָרָהם ָׁשַמע ֲאֶׁשר ֵעֶקב .21

  יד פסוק ט פרק קהלת :ְּגֹדִלים ְמצֹוִדים ָעֶליהָ  הּוָבנָ  ֹאָתּה ְוָסַבב ָּגדֹול ֶמֶל� ֵאֶליהָ  ּוָבא ְמָעט ָּבּה ַוֲאָנִׁשים ְקַטָּנה ִעיר .22

  טו פסוק ט פרק קהלת: ַההּוא ַהִּמְסֵּכן ָהִאיׁש ֶאת ָזַכר �א ְוָאָדם ְּבָחְכָמתוֹ  ָהִעיר ֶאת הּוא ּוִמַּלט ָחָכם ִמְסֵּכן ִאיׁש ָבּה ּוָמָצא .23

  יט פסוק ז פרק קהלת :ִעירּבָ  ָהיּו ֲאֶׁשר ַׁשִּליִטים ֵמֲעָׂשָרה ֶלָחָכם ָּתֹעז ַהָחְכָמה .24

  יח פסוק יד פרק בראשית :ֶעְליֹון ְלֵאל ֹכֵהן ְוהּוא ָוָיִין ֶלֶחם הֹוִציא ָׁשֵלם ֶמֶל� ֶצֶדק ּוַמְלִּכי .25

  יט פסוק יד פרק בראשית :ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֹקֵנה ֶעְליֹון ְלֵאל ַאְבָרם ָּברּו� ַוֹּיאַמר ַוְיָבְרֵכהּו .26

  א פסוק קי פרק תהלים :ְלַרְגֶלי� ֲהֹדם ֹאְיֶבי� ָאִׁשית ַעד ִליִמיִני ֵׁשב ַלאֹדִני ה' םְנאֻ  ִמְזמֹור ְלָדִוד .27

  ד פסוק קי פרק תהלים :ֶצֶדק ַמְלִּכי ִּדְבָרִתי ַעל ְלעֹוָלם ֹכֵהן ַאָּתה ִיָּנֵחם ְו�א ה' ִנְׁשַּבע .28

 

I 4משנה יא : definition of ערלים, מולים 

a ערלים mean all non-Jews, circumcised or not (as per vv. 1-3) 

b מולים means all Jews, circumcised or not 

i ראב"ע's observation on the disgust of ערלה (v. 1) 

ii ר' ישמעאל's praise for מילה that there are 13 mentions of ברית in its passage (בראשית יז)  

iii ר' יוסי's praise for מילה in that it overrides שבת 

iv ריב"ק's observation of the greatness of the מילה as the potential obstacle to מרע"ה's agency (v. 4) 

v ר' נחמיה's praise for מילה in that it overrides צרעת  

vi רבי's praise for מילה in that אברהם was incomplete until he was given ברית מילה (v. 5) 

vii additionally: creation stands on ברית מילה as per v. 6 

II אגדות relating to ברית מילה and tangential passages 

a praise for מילה and exegesis on incident with מרע"ה in the lodge (vv. 4-13)  

b praise for מילה and extended exegesis on אברהם אבינו (vv. 14-21) 

c homilies on relationship with יצה"ר (vv. 22-24) 

d homiletic interpretation of interaction between אברהם and מלכיצדק (vv. 25-28) 


