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 י זֹ֣את ּבְִריתִ֞י אֲׁשֶ֣ר ּתִׁשְמְרּ֗ו
 ּבֵינִי֙ ּובֵ֣ינֵיכֶ֔ם ּובֵ֥ין זְַרעֲָ֖ך אַֽחֲֶר֑יָך

הִּמֹ֥ול לָכֶ֖ם ּכָל־זָכָֽר׃

יא ּונְמַלְּתֶ֕ם אֵ֖ת ּבְׂשַ֣ר עְָרלַתְכֶ֑ם 
 וְהָיָה֙ לְאֹ֣ות ּבְִר֔ית ּבֵינִ֖י ּובֵֽינֵיכֶֽם׃ 

 יב ּובֶן־ׁשְמֹנַ֣ת יָמִ֗ים
יִּמֹ֥ול לָכֶ֛ם ּכָל־זָכָ֖ר לְֹדֹרֽתֵיכֶ֑ם

 יְלִ֣יד ּבָ֔יִת 
ּומְִקנַת־ּכֶ֨סֶף֙ מִּכֹ֣ל ּבֶן־נֵכָ֔ר

 אֲׁשֶ֛ר ֹל֥א מִּֽזְַרעֲָ֖ך הּֽוא׃ 

 יג הִּמֹ֧ול ׀ יִּמֹ֛ול יְלִ֥יד ּבֵֽיתְָ֖ך
ּומְִקנַ֣ת ּכַסְּפֶָ֑ך

וְהָֽיְתָ֧ה בְִריתִ֛י ּבִבְׂשְַרכֶ֖ם לִבְִר֥ית עֹולָֽם׃ 

 יד וְעֵָר֣ל ׀ זָכָ֗ר 
 אֲׁשֶ֤ר ֹלֽא־יִּמֹול֙ אֶת־ּבְׂשַ֣ר עְָרלָתֹ֔ו
וְנִכְְרתָ֛ה הַּנֶ֥פֶׁש הַהִ֖וא מֵֽעַּמֶ֑יהָ

 אֶת־ּבְִריתִ֖י הֵפַֽר׃ 
חוץ (besides) מאברהם, למי עוד (also) ציוה ה' לאברהם לחייב       1)

(to obligate) מעשה ברית בבשרו ? 
תרגם “המול".2)
(3 (obligated) מזרעו של אברהם חייבים (the males) האם כל הזכרים

 ? (in their flesh) לעשות ברית בבשרם
תרגם “ונמלתם.”4)
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מה עושים לקיים (to maintain) ברית הבשר ? 5)
מה חותכים (cut) לקיים ברית בשר ? 6)
תרגם "ערלתכם". 7)
מהו ה"אות" ברית שנצטוו (commanded) כל הזכרים מבני אברהם 8)

לעשות ? 
על מה נאמר "והיה לאות ברית" ?9)

בבני כמה (at what age)  ציוה ה' למול כל זכר מזרעו של אברהם ? 10)
איזה מצוה יש לעשות לבן שמונה ימים ? 11)
תרגם "יליד בית”.12)
עבד מעם (from a nation) אחר (another) שנולד בביתו של אברהם או 13)

זרעו, האם חייב למולו ? 
תרגם "מקנת כסף”.14)
עבד שנקנה (purchases) מעם אחר על ידי אברהם או זרעו, האם חייב 15)

למולו ? 
תרגם "בן נכר". 16)
מדוע עושים ברית עם עבדים ?17)
לכמה זמן ציוה ה' לאברהם וזרעו למול ? 18)
תרגם "וערל". 19)
האם יש עונש (punishment) לזכר מזרע אברהם שלא נימול ? 20)
מהו העונש לזכר מזרעו של אברהם שאינו מל ? 21)
תרגם “ונכרתה"22)
באר העונש של "ונכרת הנפש ההיא מעמיה". 23)
תרגם "הפר". 24)
למה יש עונש כל כך (so much)  חמור (strict) לזכר מזרעו של אברהם 25)

שאינו מל ? 
להסביר (explain) מה אומר הפסוק "את בריתי הפר" ? 26)


