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Parshat Tazria & Circumcision
It’s Like Déjà vu All Over Again
 יד- ) בראשית פרק יז פסוקים ח1
֙יתי אֲ ֹ֣שר ִת ְּש ְּמ ֗רּו בֵּ ינִ י
ִ ִ֞ יתי ִת ְש ֹ֑מר אַ ָ ָּ֛תה ְוז ְַרעֲךָ֥ ַ ַֽאחֲ ֶ ָּ֖ריך ְלדר ָ ַֽתם׃ ֹ֣זאת ְּב ִר
ִ֣ ִ ת־ב ִר
ְ
ֶֹּ֤וַיאמֶ ר אֱ ֹלקים֙ אֶ ל־אַ ְב ָר ָ֔ ָהם וְאַ ָ ָּ֖תה א
ן־שמנַ ִ֣ת
ְ ֶיכם׃ ּוב
ַֽ ֶ ּובין ז ְַּרעֲ ָ֖ך אַ חֲ ֶ֑ריך ִה ֵ֥מֹול לָ כָ֖ם כׇּל־ז ָ ָָֽכר׃ ּונְמַ ְל ֶּ֕ ֶתם ָּ֖את ְב ַ ִ֣שר עׇ ְרלַ ְתכֶ ֹ֑ם וְהָ יָה֙ ְל ִ֣אֹות ְב ִ ָ֔רית ב ִינָּ֖י ּובינ
ֵ֥ ֵּ ֵּיכם
ֶ֔ ּובינ
ֹ֣ ֵּ
ָּ֖יתך
ְ ּומ ְקנַת־ ֙ ֶכסֶ ף֙ ִמ ִ֣כל בֶ ן־נ ָָ֔כר אֲ ֶ ָּ֛שר ָ֥לא ִ ַֽמז ְַרעֲךָּ֖ הַֽ ּוא׃ ִה ּ֧מֹול ׀ י ִָּ֛מֹול י ִ ְָ֥ליד ַֽב
ִ י ִִָ֗מים י ִָ֥מֹול לָ כֶ ָּ֛ם כׇל־זָכָ ָּ֖ר ְלדרתיכֶ ֹ֑ם י ִ ְִ֣ליד ָ֔ ָביִת
ת־ב ַ ִ֣שר עׇ ְרלָ ָ֔תֹו וְּנִ כְּ ְּר ָ ָ֛תה הַ נֵ֥פש הַ ִ ָ֖הוא
ְ
ֶעֹולם׃ וְעָ ִ֣רל ׀ ָז ִָ֗כר אֲ ֶ ֹּ֤שר ַֽלא־יִמֹו ֙ל א
ַֽ ָ יתי ִב ְב ַש ְרכֶ ָּ֖ם ִל ְב ִ ָ֥רית
ָּ֛ ִ ְתה ְב ִר
ּ֧ ָ ּומ ְקנַ ִ֣ת כ ְַס ֶ ֹ֑פך וְהָ י
ִ
יתי ה ַ ַֽפר׃
ָּ֖ ִ ת־ב ִר
ְ
ֶמעַ ֶ ֹ֑מיהָ א
I assign the land you sojourn into you and your offspring to come, all the land of Canaan, as an everlasting
holding. I will be their God”. God further said to Abraham, “As for you, you and your offspring to come
throughout the ages shall keep My covenant. Such shall be the covenant between Me and you and your
offspring to follow which you shall keep: every male among you shall be circumcised. You shall circumcise
the flesh of your foreskin, and that shall be the sign of the covenant between Me and you. And throughout
the generations, every male among you shall be circumcised at the age of eight days. As for the homeborn
slave and the one bought from an outsider who is not of your offspring, they must be circumcised,
homeborn and purchased alike. Thus shall My covenant be marked in your flesh as an everlasting pact.
And if any male who is uncircumcised fails to circumcise the flesh of his foreskin, that person shall be cut
off from kin; he has broken My covenant.”

 ג- ) ויקרא פרק יב פסוקים א2
ימי נ ַ ִָ֥דת ְדו ָ ָּ֖תּה
ָּ֛ ִאמר ִא ָשה֙ ִכִ֣י ַתזְ ִ ָ֔ריעַ ְוי ְָל ָ ָּ֖דה זָכָ ֹ֑ר ו ָ ְַֽט ְמאָ ה֙ ִש ְב ַ ִ֣עת י ִָָ֔מים כ
ָ֔ ל־בנֹּ֤י י ְִש ָרא ֙ל ל
ְ ֶאמר׃ ַד ֵּ֞בר א
ַֽ ַוי ְַד ָ֥בר ה' אֶ ל־מ ֶ ָ֥שה ל
יני י ִָ֖מֹול ְּב ַ ֵ֥שר עׇּ ְּרלָ ָֽתֹו׃
ֶ֑ ִ ִת ְט ָ ַֽמא׃ ּובַ ָ֖ יֹום הַ ְּש ִמ
G-d spoke to Moses, saying: Speak to the Israelite people thus: When a woman at childbirth* bears a
male, she shall be impure seven days; she shall be impure as at the time of her condition of menstrual
separation On the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.

 הלכות מלכים פרק ט הלכה א,) רמב"ם משנה תורה3
 וְעַ ל. וְעַ ל גִ לּוי ע ֲָריֹות. וְעַ ל ְש ִפיכּות ָד ִמים. וְעַ ל ִב ְרכַת הַ שם.ֲבֹודה ז ָָרה
ָ  עַ ל ע.עַ ל ִש ָשה ְדבָ ִרים נִצְ טַ ּוָה אָ ָדם הָ ִראשֹון
תֹורה י ָראֶ ה ֶשעַ ל אלּו
ָ  ִמכְ לַ ל ִד ְברי. וְהַ ַדעַ ת נֹוטָ ה לָ הֶ ן.משה ַרבנּו
ֶ  אַ ף עַ ל ִפי ֶשכֻּלָ ן הן ַקבָ לָ ה ְביָדינּו ִמ. וְעַ ל הַ ִדינִים.הַ גזֶל
 וְכן. נ ְִמצְ אּו ֶשבַ ע ִמצְ ֹות." ד) "אַ ְך בָ ָשר ְבנ ְַפשֹו ָדמֹו לא תאכלּו,הֹוסיף ְלנחַ אבֶ ר ִמן הַ חַ י ֶשנֶאֱ מַ ר (בראשית ט
ִ
.נִצְ טַ ָּו ה
 וַיִ צְ חָ ק ִה ְפ ִריש. וְהּוא ִה ְתפַ לל ַשחֲ ִרית. בָ א אַ ְב ָרהָ ם ְונִצְ טַ ּוָה י ֶֶתר עַ ל אלּו ְב ִמילָ ה.הָ יָה הַ ָדבָ ר ְבכָל הָ עֹולָ ם עַ ד אַ ְב ָרהָ ם
ּוב ִמצְ ַר ִים נִצְ טַ ּוָה עַ ְמ ָרם ְב ִמצְ ֹות
ְ .הֹוסיף גִ יד הַ נ ֶָשה ו ְִה ְתפַ לל עַ ְר ִבית
ִ
 ְו ַיעֲקב.ְהֹוסיף ְת ִפלָ ה אַ חֶ ֶרת ִל ְפנֹות הַ יֹום
ִ מַ עֲשר ו
:תֹורה עַ ל ָידֹו
ָ  עַ ד שבָ א משה ַרבֵּ נּו וְּנִ ְּש ְּל ָמה.יְתרֹות
Adam, the first man, was commanded with six commandments: 1) idolatry, 2) “blessing” (euphemistically)
the Name (of G-d), 3) murder, 4) illicit sexual relations, 5) thievery and, 6) establishing a system of justice.
Even though all of these have been received as a Tradition from Moses our Teacher and we can
understand the rationale for them, nevertheless, from (verses in) the Torah (we learn that) it was these
that they were commanded. A seventh commandment forbidding the eating of a limb torn from a live
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animal was added for Noah, as it says, “Even flesh, life is in the blood, do not eat of it” (Genesis 9:4). These
commandments were universally applicable - until Abraham. With Abraham, circumcision was also
commanded and he prayed Shacharis (the Morning Prayer). Isaac separated out a tithe and added another
prayer in the afternoon and, with Jacob, the prohibition against eating the sciatic nerve was added, as was
the Maariv (Evening) Prayer. In Egypt, Amram was commanded with other precepts and, with Moses our
Teacher, the Torah was completed.

 חולין פרק ז משנה ו,) פירוש המשניות לרמב"ם4
 לפי שאתה הראית לדעת שכל מה. מסיני נאסר: והוא מה שאמר,ושים לבך על העיקר הגדול הנכלל במשנה הזאת
 אין אנו עושים אלא במצוות משה רבינו ע"ה … כגון זה שאין אנו אוכלים אבר מן,שאנו מרחיקים או עושים היום
 אין, אלא לפי שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה שצוה בסיני … וכמו כן, אינו מפני שהקב"ה אסרו אותו לנח,החי
, אלא מפני שהקב"ה צוה אותנו ע"י משה רבינו שנמול,אנו מלים מפני שאברהם אבינו ע"ה מל עצמו ואנשי ביתו
. אלא מצוות משה רבינו ע"ה, אין אנו הולכים אחר איסור יעקב אבינו, וכן גיד הנשה.כמו שמל אברהם אבינו ע"ה
. וכל אלה מכלל המצוות, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני:הלוא תראה מה שאמרו
And pay attention to the fundamental principles that is expressed in this Mishna, and this what is said
‘from Sinai it is prohibited’. For you have been shown to know that everything that we distance ourselves
from or do today, we only do it because we were commanded by Moshe our teacher… For example, that
which we do not eat a limb from a living animal, this is not because G-d prohibited it to Noah, rather
because Moshe prohibited upon us the limb from a living animal as he commanded at Sinai… and similarly,
we do not circumcise ourselves due to the fact that Avraham our father circumcised himself and his
household, rather because G-d commanded us through Moshe our teacher that we should circumcise, as
did Moshe. And similarly, by the sciatic nerve, we do not follow the prohibition of Yaakov our father,
rather the commandments of Moshe our teacher. This you see what it says: 613 commandments were
said to Moshe at Sinai, and all of these are amongst them.

) מסכת סנהדרין דף נט עמוד א5
–  לבני נח ולא נשנית בסיני. כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני – לזה ולזה נאמרה:אמר רבי יוסי ברבי חנינא
,) "ואתה את בריתי תשמור" (בראשית יז ט: דכתיב,לישראל נאמרה ולא לבני נח … והרי מילה שנאמרה לבני נח
 ביום: לישראל נאמרה ולא לבני נח! – ההוא למישרי שבת הוא דאתא,) "וביום השמיני ימול" (ויקרא יב:ונשנית בסיני
... .– ואפילו בשבת
אי בעית אימא מילה מעיקר לאברהם הוא דקא מזהר ליה רחמנא ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך
.לדורותם אתה וזרעך אין איניש אחרינא לא
Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, says: Any mitzva that was first stated with regard to the descendants of
Noah and was repeated at Sinai was stated for this group and for that group, i.e., it applies to both gentiles
and Jews. But a mitzva that was stated with regard to the descendants of Noah and was not repeated at
Sinai among the mitzvot given to the Jewish people was stated for the Jewish people and not for the
descendants of Noah. …
The Gemara asks: But isn’t there the mitzva of circumcision, which was stated with regard to descendants
of Noah, i.e., Abraham and his descendants, who had the status of descendants of Noah at that time? As
it is written that God said to Abraham with regard to the mitzva of circumcision: “And as for you, you shall
keep My covenant, you and your offspring after you, throughout their generations” (Genesis 17:9). And it
was repeated at Sinai for the Jewish people: “And on the eighth day the flesh of his foreskin shall be
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circumcised” (Leviticus 12:3), and nevertheless it was stated for the Jewish people alone and not for the
descendants of Noah.
The Gemara answers: That verse stated at Sinai is not necessary for the mitzva itself, but rather it comes
to permit circumcision on Shabbat. It is derived from the phrase “on the eighth day” that circumcision
must always be performed on the eight day, and this is the halakha even if it falls on Shabbat. Therefore
the mitzva is not considered to have been repeated at Mount Sinai. …
If you wish, say that there is another explanation for the fact that the mitzva of circumcision does not
apply to the descendants of Noah despite the fact that it was repeated for the Jewish people: From the
outset, it was Abraham, and not all the descendants of Noah, that the Merciful One commanded to
perform this mitzva; as He said to him: “And as for you, you shall keep My covenant, you and your offspring
after you, throughout their generations” (Genesis 17:9). The Gemara infers: “You and your offspring,” yes;
another person, no.

) א,) תלמוד ירושלמי קידושין פ"א ה"ז (ס"א6
ּוללַ ְמדֹו אֹומָ נּות ְלהַ ִשיאֹו
ְ תֹורה
ָ  ְלמֹוהֲ לֹו ִל ְפדֹותֹו ְללַ ְמדֹו. ִמצְ ֹות ֶשהָ אָ ב חַ ייָב לַ עֲשֹות ִל ְבנֹו.ָל־מצְ וַת הָ אָ ב עַ ל הַ בן כול׳
ִ כ
". "בַ יֹום הַ ְּש ִמינִ י יִמֹול ְּב ַשר עָ ְּרלָ תֹו. ְלמֹוהֲ לֹו. אַ ף ְללַ ְמדֹו לָ שֹוט עַ ל ְפני הַ מַ יִם. ִר ִבי ע ֲִקיבָ ה אֹומר.ִא ָשה
“Any commandment the father has to fulfill towards his son,” etc. “To circumcise him, to redeem him, to
teach him Torah, to teach him a trade, and to marry him to a wife. Rebbi Aqiba says, also to teach him to
swim in water.” To circumcise him, “on the eighth day, he shall circumcise the flesh of his foreskin.”

) מסכת קידושין דף כט עמוד א7
ְלמּולֹו ְמנָלַ ן ִדכְ ִתיב ַוי ׇָּמל אַ ְּב ָרהָ ם את יִצְּ חָ ק ְּבנֹו
The baraita teaches that a father is obligated to circumcise his son. The Gemara asks: From where do we
derive this? The Gemara answers that this is as it is written: “And Abraham circumcised his son Isaac”
(Genesis 21:4).

 מצות עשה רטו,) רמב"ם ספר המצות8
 שהוא בכרת מי שבטל, וכתיב בתורה. המול לכם כל זכר,היא שצונו למול את הבן והוא אומרו יתעלה לאברהם
מצווה זו
That is that He commanded us to circumcise a boy. And that is His, may He be exalted, saying to Avraham,
"every male among you shall be circumcised" (Genesis 17:10) - and, after it, that whoever negates this
commandment is liable for excision.

 מצוה ריה,) מנין המצוות לרמב"ם בתחילת משנה תורה9
.למול את הבן שנ' וביום השמיני ימול בשר ערלתו
To circumcise a boy, as it say “And on the eight day you shall circumcise the flesh of his foreskin.

 פרק ה פסוק ב,ספר יהושע

)10

ת־בנַֽי־י ְִש ָר ָּ֖אל ש ִ ַֽנית׃
ְ
ֲֶשה ְלךָּ֖ ַ ַֽח ְר ִ֣בֹות צ ִ ֹֻּ֑רים ו ְָּ֛שּוב ָ֥מל א
ָ֥ בָ ִ֣עת הַ ִ֗ ִהיא אָ ַ ֹּ֤מר ה' אֶ ל־יְהֹושָֻּ֔ עַ ע

3

בס"ד

Rabbi Eitan Aviner

At that time the LORD said to Joshua, “Make flint knives and proceed with a second circumcision of the
Israelites.”

מסכת יבמות דף עא עמוד ב

)11

 בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה: שנאמר, לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו:אמר רבה בר יצחק אמר רב
 כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים [במדבר בדרך: דכתיב, ודלמא הנך דלא מהול.'לך חרבות צורים וגו
 מה, ומאי שנית? לאקושי סוף מילה לתחלת מילה. מאי שוב? אלא לאו לפריעה,בצאתם ממצרים לא מלו]! א"כ
 אף סוף מילה מעכבין בו,תחלת מילה מעכבת
Rabba bar Yitzḥak said that Rav said: The mitzva of uncovering the corona during circumcision was not
given to our Patriarch Abraham. The command given to Avraham included only the mitzva of circumcision
itself, i.e., the removal of the foreskin, but not the uncovering of the corona, i.e., the folding back of the
thin membrane that lies under the foreskin. As it is stated: “At that time the Lord said to Joshua: Make
yourself knives of flint, and circumcise again the children of Israel a second time” (Joshua 5:2). Why was
it necessary to circumcise them? Apparently, it is because before the Torah was given on Mount Sinai,
some of them had been circumcised in the manner of Abraham, without uncovering the corona, and
therefore they needed to be circumcised a second time in accordance with the Torah law that requires
uncovering the corona.
The Gemara asks: How may it be inferred that those who were already circumcised required a second
circumcision? Perhaps the verse is referring to those who had not been circumcised at all, as it is written:
“For all the people who came out were circumcised; but all the people who were born in the
wilderness…had not been circumcised” (Joshua 5:5)?
The Gemara responds: If so, that it was only those who had never been circumcised who required
circumcision, what is the meaning of “circumcise again,” which indicates that they had to be circumcised
a second time? Rather, is it not referring to uncovering the corona? And what is the meaning of “a second
time,” stated in the same verse? This phrase appears redundant, as the verse already stated: “Circumcise
again.”
The Gemara explains: It comes to equate the end of circumcision, when it is necessary to circumcise a
second time in order to correct an improperly performed circumcision, with the beginning of circumcision:
Just as an incomplete performance at the beginning of circumcision invalidates the circumcision, so too,
incomplete performance at the end of circumcision, i.e., the foreskin not being fully removed, invalidates
the circumcision.

 שיחה ג, לך לך, לקוטי שיחות כרך ל,הרבי מליובאוויט

)12

:מהחילוקים בין ספר המצות ומנין המצות שבספר היד הוא
' תיאור קצר של המצוה ומקורה בתושב"כ ודיני, אלא רק ביאור של התרי"ג מצות,ספר המצות אינו ספר הלכה
 מכיון שעיקר פרשת מילה הוא — הכתובים דאברהם שמשם נלמדים רוב,(בכללות) בתושבע"פ; וכמו"כ בנדו"ד
 שהיא "ברית" בין ישראל להקב"ה (בריתו של אברהם) — מביא הרמב"ם, ושם מבואר מהותה של המצוה,'פרטי
 "בריתו של,הכתוב "המול לכם כל זכר"; ולכן מדגיש שם שהציווי הי' "לאברהם" — כי זהו ענינה של מצות מילה
. כנ"ל,"אברהם אבינו
משא"כ במנין המצות שבריש ס' היד — ספר "הלכות הלכות" — מביא הרמב"ם הכתוב שעיקרו (לא מהותה וגדרה
 אלא) מקור החיוב לקיים מצוה זו בתור אחת מתרי"ג מצות שנאמרו למשה בסיני; והיות "שכל מה שאנו,של המצוה
מרחיקים או עושים היום אין אנו עושין אלא במצות הקב"ה ע"י משה רבינו ע"ה לא שהקב"ה אמר זה לנביאים
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שלפניו" ,מובן ,שצריך להביא הכתוב שלאחרי מ"ת ,שהיא (בפשטות) "מצות הקב"ה ע"י משה רבינו" ,כי חלות החיוב
דמצוה זו היא מכתוב זה דוקא....
"בריתו של אברהם אבינו" אינה כריתת ברית על קיום התורה ומצות ,כי ענין התורה מתחיל מזמן מתן תורה ,וכנ"ל
מהרמב"ם שאין המצוות שלנו באות מהציוויים שלפני הדיבור; אלא ה"ברית" עם אברהם" ,ביני וביניכם ובין זרעך
אחריך" ,היא עם ישראל ,דהתחלת עם ישראל היא מאברהם יצחק ויעקב ,ומאז הותחלה ברית וקדושת ישראל....
ומזה — שני הענינים שבמצות מילה :גוף המצוה והחובה של מצות מילה (כאחת מתרי"ג מצות) אינו שייך לציווי
הקב"ה לאברהם ,כי אם רק למצות הקב"ה על ידי משה רבינו; אבל תוכן הברית הנפעל על ידי מצוה זו — השייך
לעם ישראל — ה"ז "בריתו של אברהם אבינו" ,היא המשך להברית שכרת הקב"ה עם אברהם" ,זאת בריתי . .ביני
וביניכם ובין זרעך אחריך".

)13

תוספות מסכת הוריות דף ח עמוד ב

והא אמר מר עשר מצות נצטוו במרה  -הא דלא מייתי מהני דכתיב בהדיא כגון מילה לאברהם שפיכת דמים דכתיב
שופך דם האדם וגילוי עריות ,משום דהכא נצטוו ישראל והתם בני נח.
But was it not stated that ten commandments were given at Marah [and therefore the first of the Ten
Commandments at Sinai was not considered the first mitzvah given] – And that which [the Gemara] does
not bring from those mitzvot that were explicitly stated [before Sinai] such as circumcision to Avraham
]and spilling blood, as it is stated spilling blood of man and illicit relations, this is because here [by Marah
it was commanded to Yisrael while there it was to Bnei Noach.

)14

טור יורה דעה הלכות מילה סימן רס

מצות עשה לכל אדם מישראל שימול את בנו וגדולה היא משאר מצות עשה שיש בה צד כרת וגם נכרתו עליה י"ג
בריתות בפרשת מילה ולא נקרא אברהם שלם עד שנימול ובזכותה נכרת לו ברית על נתינת הארץ.
It is a positive command upon all men of Israel that they should circumcise their son, and it is greater than
the rest of the positive commandments, for it has the punishment of kareit, as well as that thirteen
covenants were made upon it in the section of circumcision. And Avraham was not considered complete
until he was cicumsized, and from the merit there was the covenant upon the giving of the land.
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