
 �  ד"בס

  פרק יד
  .י"ולכן נתרכז בפשט תוך התייחסויות אל רש. פי דרישת משרד החינוך ברמת עיון נמוכה יותר-דף זה נלמד על

  .כדי שתדע למה מתייחס הפרשן, עליך לקרוא ראשית כל את הפסוק, גם כאשר אתה מתבקש לעיין בפרשן
  

  .השלם את רשימת הצדדים הנלחמים, לפניך טבלה .1

  צד ב  צד א
  מקום המלוכה  שם  לוכהמקום המ  שם

        

        

        

        

        

  
  "שאלה"ומה ההגדרה של " קושי"בהזדמנות זו נדגיש מה ההגדרה של 

  .ים לא הובהר כל צרכו והפרשן מבקש להשלים את המידענושא מסו,  חסר לי מידע:שאלה
 -דבר. ע שיש לי ממקור אחראו בין פסוק זה לבין מיד, או בין פסוק זה לפסוק אחר,  סתירה בתוך הפסוק:קושי

 .מה שלא מסתדר עם ההגיון
 
 ?מה היתה זירת הקרב) ג (.א .2

  ?י" מעסיקה את רששאלהאיזו , "עמק השדים"ה "י בד" עיין ברש.ב
  ?י" מעסיק את רשקושיאיזה , "הוא ים המלח"ה "י בד" עיין ברש.ג

 י "עיין בפסוקים וברש)  ה-ד( .3
  ? כמה זמן נמשך השעבוד.א
  ?נמשך המרד כמה זמן .ב
  ? מתי הגיע כדרלעומר לדכא את המרד.ג

 המלכים עם 4ח מתחיל תיאור המלחמה של ' החל מפס.  המלכים4ז מתארים את מסע המלחמה של - ה' פס
  .החמישה

 ?)כלכלית, צבאית(מה היו תוצאות המלחמה ) יב-ח( .4

 ? העולה מפסוקים אלההקושימה , ובפסוק יז,  עיין בפסוק י.א .5
  ?י קושי זה"כיצד מיישב רש, "בארות בארות"ה "י ד' י לפס" עיין ברש.ב
  ?י ביישבו את הקושי"באיזו שיטה נקט רש, ס פירושים" מבין פרד.ג

  ?מה גרם לאברהם לצאת למלחמה .6

 ?מי היו שותפיו למלחמה .7
 ? כמה חיילים הוציא אברהם למלחמה לפי הפשט.א .8

ס פירושים אחז "באיזו שיטה מפרד? מה הצעתו. מציע הצעה נוספת', ה שמונה עשר וגו"יד ד' י לפס" רש.ב
  ?י"רש

 ?באיזה תכסיס מלחמה נקט אברהם) י"טו רש( .9

 ?)כלכלית, צבאית(מה היו תוצאות המלחמה  )טז( .10

 ?מה היה מעמדה? איזו דמות חשובה כיבדה את המנצחים בנוכחותה) יח (.א .11
  ?ה של הדמות החשובהאיזו מצוה המבוצעת בפסוק זה היא תוצאה של מעמד,  עיין בפסוק כ.ב

 ?מה מציע מלך סדום) כא (.א .12
  ?מה נימוקו של אברהם? מה תגובת אברהם להצעה) כג-כב (.ב
  ?מה בכל זאת דורש אברהם) כד (.ג
  ?איזו הלכה מלחמתית מיישם אברהם בדרישה זו, כד' י לפס" עיין ברש.ד

 

  ס"פרד
  פירושים הנצמד למילים: שטפ

  גימטריות וכדומה, אשי תיבותר: מזר
  חיפוש משמעויות נוספות מעבר לפשט: רשד
 סתר תורת הנ:ודס



 �  ד"בס

   ברית בין הבתרים–פרק טו 

 קומה א
 .י מנסח בתחילת דבריו"את הכלל שרש, הסבר בלשונך". אחר"ה "א ד' י לפס"עיין ברש. א .1

  ?י"מה השאלה שהטרידה את רש, י נעזר בכלל מסעיף א כדי ליישב שאלה"רש. ב

  ?י מציע לשאלה זו"מה התשובה שרש. ג

כתוב כל היגד בשורה . ביחס לחששותיו של אברהם' י מדייק בלשון הכתוב ומוצא בה שני היגדים של ה"רש. ד

  .'י כנגד איזה חשש מועלה כל היגד של ה"פי רש-נפרדת ובאר על

  ?אילו ביאורים מציע ספורנו לאותם היגדים. ה

  .לבין ההסבר של ספורנו להיגד זה") אל תירא("י להיגד הראשון "הצע הבדל עקרוני בין ההסבר של רש. ו

נסח ). גם מילים נרדפות באות בחשבון(וציין מהם שני הביטויים החוזרים הכי הרבה פעמים , עיין בכל פרק טו .2

 .מה נושא הפרק, תובנה

תובנה זו צריכה להתבסס על הקטע ולנבוע מתוך . ע הנדון היא רעיון מרכזי שאתה יכול ללמוד מן הקטתובנה
 .מילות הקטע

 ?פי תרגום אונקלוס-מה פירוש המילה ערירי על .3

 .ן"פי רמב-הסבר את תלונת אברהם על', ן לפסוק ב"עיין ברמב. א .4

  ?ן"איזו אפשרות שולל רמב. ב

  ?ן אפשרות זו"מה הסיבה שבגללה שולל רמב. ג

  ?ן החל במילים אלה"מה הקושי שמעלה רמב". ויש עליך לשאול"ן את המילים "מצא ברמב. ד

  ?ן קושי זה"כיצד מיישב רמב. ה

 .י"פי רש-על" בן משק ביתי"הסבר את תארו של אליעזר  .5

 ?"דמשק"י כל אחד מפירושיו למילה "באיזה אופן פירש רש, פירושים) סוד, רמז, דרש, פשט(=ס "מתוך פרד .6

 .נתעכב בשלב סיכום השיעור הראשון" ובן"ע למילה "על פירוש ראב

 ?י"מה קשה לרש, י לפסוק"וברש', עיין בפסוק ה. א .7

  .י לשתי קבוצות והסבר לפי מה ביצעת את החלוקה"חלק את תשובותיו של רש. ב

  ?ן"י מקשה רמב"על איזה מפרושיו של רש, ן לפסוק"עיין ברמב. ג

  ?י"ן על רש"מה מקשה רמב. ד

  ?י"ן כדי ליישב את רש"מה התשובה שמציע רמב. ה

. דבר מה לצדקה' חשב לב' מילים אלה אומרות שא" ויחשבה ולו צדקה" י לפסוק ו על המילים "עיין ברש. א .8

 ?שעליה מדבר הפסוק" צדקה"ומהי ה' ומי ב' מי הוא א

  ?מהן. י"ות כנגד רש/ן מעלה טענה"רמב. ב

  ?שעליה מדבר הפסוק" צדקה"ומהי ה' ומי ב' מי הוא א ן לגבי השאלה"מה מציע רמב. ג

  :לשם החידוד ערוך את הדברים בטבלה כעין זו. ד

  צדקה  למי חשב  מי חשב  

        י"רש

 ?היכן עוד פגשנו קטע פסוק כמעט זהה במילותיו לקטע פסוק זה, עיין בפסוק ז. א .9

  ?איזו תובנה יכולה לחבר שני קטעים אלה. ב

 ). פירושים2(ע "פי ראב-מה נצטווה אברהם לעשות בפסוק ט על. א .10

  ".ויבתר אותם"ה "י ד' י לפס"פי רש-מה עשה עם הבהמות על. ב



 �  ד"בס
  ?מה פשרו של מעשה זה, ל עד תומו"י הנ"עיין ברש. ג

  ?מה מטרתו של מעשה זה. ד

  ?מדוע לא ביתר את הצפורים, "ואת הצפר לא בתר"ה "י ד"פי רש-על. ה

 ?מה הקושי הלשוני העולה מפסוק יא. א .11

  .הצע פירוש ליישוב קושי זה. ב

  ?ן"פי רמב- מה מסמל העיט על. ג

  .ן זה"פי רמב-מה מסמל מעשה אברהם על. ד

 ?לאברהם בברית' כתוב בלשונך בצורה של סעיפים מה מבטיח ה) כא-יח, טז-יג( .12

 ?מדוע אברהם לא יכול לרשת כבר עכשיו את הארץ, טז' פי פס-על .13

 .י"העזר ברש? על איזה זמן מדובר, "השמש באה) "יז( .14

 קומה ב
 ?ן"י ולרמב"מה המילה שהייתה קשה לרש, ן לפסוק יד"עיין ברמב. א .15

  ).פי ידע כללי-יש לענות על, הכלל לא מופיע בכתובים(? י את פירושו הראשון"על איזה כלל פרשני מבסס רש. ב

  ? בפירושו השניי את הקושי"כיצד מיישב רש. ג

  ?ן את הקושי"כיצד מיישב רמב. ד

  .ן"מה הקושי ההגיוני שעימו מתמודד רמב". וטעם"ן מבאר בהרחבה את שיטתו החל במילים "רמב. ה

  ?ן קושי זה"כיצד מיישב רמב. ו

  ?ן קושי זה"המופיע ברמב) ם"הרמב(=כיצד מיישב הרב . ז

והסבר . ן להמחשת דבריו"ב בלשונך את המשל שמביא רמבכתו, "וכבר הזכירו רבותינו"עיין החל במילים . ח

  .את הנמשל

  .כדי להוכיח את דבריו, ...")ודבר ברור("ן "הבא את הדוגמות שמביא רמב. ט

  :ר הירש"עיין בדברי רש .16

אם הגיעה השעה לכבוש ": במה אדע: "אברהם שאל, " ידע תדע"ענה לו ' וה, "במה אדע"אברהם שאל 

וגם בניך לא ירשו את ; לא אתה עצמך תירש את הארץ": ידע תדע"השיב לו '  וה';את הארץ כעצת ה

,  נטולי מולדת-עבדים ומעונים , אלא בניך יהיו גרים.  תוך הרווחה מתמדת גדלה והולכת-הארץ מיד

כי לא שלם עוון ; ורק דור רביעי ישובו הנה , דורות ייתמו, שלושת. נטולי חירות ונטולי כושר  התנגדות

והעם ;  עד תתמלא סאתו ויתחייב בדין-העם היושב בארץ היום ייהנה משפע כל טוב . מורי עד הנה הא

אך כל זה לא יתקיים .   עד יהיה ראוי לרשת את הארץ-בעבדות ובענוי , העתיד לשבת בארץ יימק בגרות

,  זו ההודעה.והברית תתקיים בדור רביעי, אתה תבוא אל אבותיך בשלום; אתך אני כורת את הברית. בך

וכך היתה לבניו מקור של עידוד יסוד ; היא הגידה מראשית אחרית. שנתנה לאברהם כתשובה לשאלתו

והיא לא נאמרה לאברהם במלים . ממנה למדו לצפות לגאולה בעתות של צרות הגלות; של בטחון ותוחלת

ושמחת , אין לו סוףאימת הלילה ש. מעשה וחוויה, אלא נחרתה במעמקי לבו על ידי אות סמלית, בלבד

כך נחרתו הדברים במעמקי .  כל זה כביכול עבר על אברהם כסימן וחוויה סמלית- הלב בבוא קץ הגאולה 

  ...לא כחזון לעתיד לבוא אלא כאמת שכבר היתה למציאות: לבו וכך נמסרו לבניו

  ?מהי המילה שתפסה את תשומת ליבו של המדרש. א

  .ירשר ה"פי רש-הסבר את שאלת אברהם על. ב

  .לאברהם' הסבר בקוים כלליים את תשובת ה. ג

  ?ר הירש מברית בין הבתרים"איזו תובנה מחלץ רש. ד

  ?באברהם את התובנה החשובה הזאת' כיצד מטביע ה. ה
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  פרק טז

  קומה ראשונה

  פשט

 ?מה הבעיה הניצבת בפני משפחת אברהם) א( .1

 ?איזה מעשה מציעה שרי כפתרון) ב. (א .2

  ?מה תרוויח שרי מפתרון זה. ב

 :העתק והשלם את התרשים שלפניך, תאר את שרשרת המאורעות שהובילה לבריחת הגר משרי) ו-ד( .3

(ד)(ד)(ד)
הגר מזלזלת

בשרי

(ו)(ו)(ו)(ה)
הגר בורחת

  

  פעמים4המלאך מדבר אל הגר ) יב-ח( .4

  ?לאך בפעם הראשונה אותה המשואלמה   .א

 ? המלאך להגר בפעם השניהמורהמה   .ב

 ? לה המלאך בפעם השלישיתחוזהמה   .ג

 ? המלאך בפעם הרביעיתמנבא ומצווהמה   .ד

  עיון

 ?ע"י ראב"י ועפ"פי רש- על" אבנה" מה פשר הביטוי )ב. (א .5

 ?מה השורש של המילה לפי כל פרשן  .ב

י בכל אחד מדיבורי "אלה שהעסיקה את רשכתוב מה הש. י"בפסוק זה יש שלושה דיבורי המתחיל ברש) ג( .6

 .המתחיל הללו

 )י לפסוק"עיין בכל רש(? י לפסוק"י רש"מה היה העילה לכך שהגר זלזלה בשרה עפ) ד( .7

 ?...")חמסי("י "י רש"על איזה מעשה של אברהם כעסה שרה עפ) ה. (א .8

  ?...")אנכי("י "י רש"י המדרש במסגרת כעסה עפ"מה עשתה שרה להגר עפ. ב

  ?...")אנכי("י "ניין למד זאת רשמ. ג

 ?מה מטרת המלאך באמרו להגר את דבריו, ..."אי מזה באת"עיין בספורנו ) ח( .9

 ?י ספורנו"עפ' מה פירוש העובדה שהגר קראה שם לה. ש) יג(

  קומה ב
 ?י לחרוג מן הפשט"מה הקושי שדחף את רש, "לקול שרי"ה "י ד"עיין ברש) ב. (א .10

  ?ן"מה הקושי שבו עוסק רמב, "ע אברם לקול שריוישמ"ה "ן ד"עיין ברמב. ב

  ?ן קושי זה"כיצד מיישב רמב. ג

 .ו' ן לפס"עיין ברמב .11

 ?ן על אבותינו"מה הביקורת שמותח רמב  .א

 ?ן"פי רמב-כיצד נענשו האבות על  .ב

  : עיין בפירוש אברבנאל  .ג



 ב"ו חשון תשע"יום רביעי כ ד "סב
 � 

וכתב . והנה שרה ענתה את הגר עד שברחה מפניה

. יחה לעשותן ששרה חטאה בזה וגם אברהם שהנ"הרמב

שתקון ) ם"הרמב(=ואין הדבר כן כי כבר כתב המדיני 

המוטבע במדה פחותה הוא בהטותו והכריחו לצד המנגד 

כמו שיקרה למאשרי המקלות המעוותות שיטו אותם 

 לצד המנגד באופן שכאשר ישארו בטבעם יעמדו במצוע

וכן שרה כאשר ראתה את הגר בגאוה וגאון ). ממוצע(=

תה ונשתעבדה בה בקושי יותר ממה ודרך רע ענתה או

שהיתה רגילה וכל זה לתכלית טוב כדי להשיבה אל 

  .המצוע והיא כפורעת מוסר ברחה מפניה דרך המדבר

 ?כיצד מצדיק אברבנאל את מעשי שרה

  ?י בפסוק זה"עם איזה קושי מתמודד רש) ט ( .12

 ?"אנכי בורחת"ה "מה הקושי של ספורנו בד) ח( .13

 ?מה הסתירה העולה בין הפסוקים, ק טועיין בפסוק יא ובפסו. א .14

  ?מהן? ן"וכתוב כמה תשובות עונה רמב, ן"קרא בזהירות את רמב. ב

:עיין בדברי אברבנאל. ג

' באמרו וקראת את שמו ישמעאל כי שמע ה' השאלה הט

לא נתן לה הבן למה ) יתברך' שה(=י "את עניך וידוע שהש

היה אלא  כי עניה לא , כי אם בעבור אברהם,ששמע בעניה

 כל שכן הגר לא קראתו ישמעאל ,אחרי שהרתה ממנו

  :אבל אברהם קראו כן

והמלאך ראה מה שבלבה ומחשבתה ולכן השיבה עליו ...

את ' הנך הרה ויולדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע ה

 ואל ,ל אל תיראי משימות הולד אשר בקרבך"עניך ר

 כי את תלדי בן ותקראי את שמו ,תיראי מהתמדת הענוי

 ובזה . לפי שכבר שמע אלהים את עניך,ישמעאל בלדתו

  אבל, ושלא ימות ולדה,הבטיחה שלא תתמיד בענויה

 ושמו יורה שכבר שמע אלהים בעניה , שיולד חי)אלא(=

 ועם היות שאברהם קרא לו .והיותה בשובה ונחת

ישמעאל אין ספק שקראו כן לפי שהגר ספרה לו מה 

  אמר לה המלאךש

  ?ן"כיצד מיישב אברבנאל את הקושי שהעלה רמב

 ?ע"י ראב"י ועפ"פי רש-על" פרא אדם" מה פירוש הביטוי )יב. (א .15

  ?ע"י ואיזה פרט מתאר ראב"איזה מאפיין בישמעאל מתאר רש. ב

  עיין בפירוש אברבנאל .16

 איך זכתה הגר המצרית למדרגת הנבואה :'השאלה הה

  ?בדבור המלאך

אך הנראה לה והדבור אשר שמעה אין ראוי ואמנם המל

כי איך אפשר שיאמר , שנאמר שהיה המלאך ההוא נביא

אל ' ושהכתוב קראו ה" הרבה ארבה את זרעך"הנביא 

וכן ". הדובר אליה אתה אל רואי' ותקרא שם ה"ש "כמ

-אין ראוי שנחשוב שהיה כל זה מפועל הדמיון כי אי

תשמע כך עצום ש-אפשר שתהיה ההשתקעות בה כל

וענין הבת . דברים מסודרים והגדת העתידות רבות ההן

ל לא היה דבר דמיוני ולא השתגעות "קול שזכרו חכמינו ז

חלילה להם מזה אבל היה קול מוגשם מגיע לאזניהם 

ברצון הבורא יתברך והוא כדמות שאר הנפלאות וכמו 

והנה . הקול המגיע לשמואל בתחלת נבואתו כך היה

 בצורת איש מוגשם והיא מדרגה ראתה הגר את המלאך

והנה לא זכתה . מהנבואה המוחשת ולכן לא חרדה ממנו

לזה הגר לא מפאת עצמה כי אם בזכות אברהם כדי 

להשיבה אל ביתו ושלא תפיל העובר אשר בקרבה ולכן 

היו דברי המלאך אליה קצרים דבר אחר דבר כי אם 

היתה שבה בדבור הראשון לא היה מוסיף לדבר אליה 

אמנם כשראה המלאך שלא הספיק הדבור הראשון . עוד

וזה . הוסיף גם את השני גם את השלישי גם את הרביעי

' טעם מה שנאמר בכל דבור ודבור ויאמר לה מלאך ה

מפני שהיה נפסק הדבור בכל פעם ופעם גם שהמלאך 

  ...עשה טענות מתחלפות ולכן באה אמירה בכל אחת מהן

  ?מה הקושי שמעלה אברבנאל. א  

  .אברבנאל שולל מספר תשובות ואז מציע אחת שהוא מקבל. ב  

  ?מה האפשרויות שהוא שולל) 1(    

  ?מה תשובתו הסופית) 2(    

  ?"קול-בת"כיצד מסביר אברבנאל את המושג . ג  

  :בדרך אגב אברבנאל מיישב קשיים נוספים. ד  

  ?מהם הקשיים) 1(    

  ?מהם התירוצים לקשיים אלה) 2(    



 ב"ו חשון תשע"יום רביעי כ  ד"בס

  ז"יפרק 

  קומה א

  פשט

  ?)בבירור פשרם נעסוק בשלב העיון(מהם שני הצווים שמצווה אברהם בפסוק ) א( .1

 .י" העזר ברש?מור על צווים אלהלאברהם אם יש' הע יצ שמ"תמורה"מה ה) ב( .2

 ?מעותי שעוברת הדמות המרכזית של כל פסוקמה האירוע האישי המש) טו ,ה. (א .3

  ")' קומה ב"דיון נרחב יותר נקיים ב (?למה אירע כזה הוא כל כך משמעותי, הצע תובנה משלך. ב

  ? כיצד נקרא סוג הלימוד המבאר את פשר שמו של אברהם, י"עיין ברש) ה( .4

    
 ).מילה אחת לכל הבטחה(ת שהובטחו לאברהם תמצת בשתי מילים מהן שתי ההבטחו) ח- ו( .5

 ?"מילה"מה מטרת ה) יא-ט( .6

ציין מקור . (וערוך רשימה של כל הדינים הנוגעים למילה העולים מפסוקים אלה , י" וברשיד-פסוקים יבב עיין .7

 )ליד כל דין

 '?שמגיב אברהם לדברי ה) כתוב בלשונך(ומה התגובה במילים , מה התגובה במעשה) יח- יז( .8

 ?לדבריו של אברהם)  תגובות2(' כיצד מגיב ה) כא- יט( .9

  עיון
 "ת-צבאו"למשל השם ', כל שם מהווה סוג של מפגש עם ה, שהוא רב מהויות ורב פנים' ובמקרה של ה,  שם נושא עימו מהות:הקדמה

שם "כר בדרך כלל כ מוז"ה"הוי"שם ,  יוזכר בהקשר להתגלות של דין"לקים-א"השם , בקשר למלחמה' יוזכר בהקשר של התגלות ה

 .הפרשניםתורת הקבלה מרבה לעסוק בנושא ואנו ניגע רק בשוליו בעזרתם של . או כגילוי של רחמים' של ה" פרטי

 ".י-ל שד-א"את השם המופיע בפסוק שלנו  י חוקר"רש) א( .10

  ?כיצד הוא מפרש את השם הזה? י בפירושו"איזה מבין שני השמות מעסיק את רש. א

  ).Father=פטרון(? ל- י בפירושו במקום א"ב רשאילו מילים מצי. ב

 )י עד סופו"קרא את רש(? "התהלך לפני"י בדיבור המתחיל "מה השאלה ששאל רש .11

 "ה והיה תמים"י ד"עיין ברש .12

  ?"תמים"י בפירושו במקום המילה "מה המילה שמציב רש. א

  ?פי הפשט-על' כיצד מתקיים צווי ה. ב

  ?פי הדרש- י בפירושו על"שמסביר רש,  שיש  במילה"משונה"מה הדבר ה. ג

 ן"עיין ברמב) ו( .13

  ?)ן"דבריו מובאים ברמבשי "ואת רש(ן "מה השאלה שהעסיקה את רמב. א  

  ?י"מה התשובות שמציע רש  .ב  

  ?למה? י לא מקבל"את מה רש. ג  

  .י"ן בתשובתו של רש"מה הקשיים שמוצא רמב. ד  

  ?ן"מה התשובה שמציע רמב. ה  

  ? מה פשרו של אות הברית, עיין ספורנו) יא(  .14

 רםא אב

ון גוייםהמ םרא אב  

� 



  קומה ב
  עיין במקורות שלפניך .15

  ב "בבלי ראש השנה טז ע

 -שינוי השם .... ושינוי מעשה, שינוי השם, צעקה, צדקה: אלו הן, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם:  ואמר רבי יצחק

  "...וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן"וכתיב ,  שמה"שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה" )בראשית יז(דכתיב 

  ם תשובה פרק ב הלכה ד "רמב

  ...ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש...

  א חידושי אגדות מסכת ברכות דף ז עמוד ב "מהרש

  ...נמשכים אחרי השם של אדם שהוא גרם' שפעולות ה...

  ?פי מקורות אלה-על,  האדםמה המשמעות של שינוי השם של האדם וכיצד זה משפיע על

  ".י-ל שד-א"ן גם הוא חוקר את השם "רמב) א( .16

  ?"ל- א"ן את השם "כיצד מבאר רמב. א

  ?ן"פי מורה הנבוכים המופיע ברמב-על" שדי"כיצד מפורש השם . ב

  ?ן"המופיע ברמב אברהם בשם הנגיד' שמציע ר" י-שד"מה הפירוש לשם . ג  

  ?דווקא עכשיו" י-שד"ן מוזכר שם "למה לפי רמב. ד  

  ק"עיין ברד .17

וכשיבוא האדם , ולפיכך צוהו האל באותו אבר לפי שרוב העבירות יעשה על ידי אותו האבר לפי שהוא ראש התאות הבהמיות...

ולא , לעשות עבירה בתשמיש אותו האבר יהיה רואה אותו האות אשר בו ויזכור מה שצוהו האל וימנע מעשות העבירה ההיא

  ...ל אשר ימצא אלא במותר לויהיה כבהמה לבעול כ

  ?למה ברית המילה היא דווקא במקום זה


