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Tazria 5730 “The Commandment of Circumcision” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=250  

Con’t. of section Alef: 

התועלות המיוחדים שנזכרו, יש תועלת גדול מצד היותה  התועלת הששי הוא בבחינת עשייתה, וזה כי מבלעדי כל

האדם  מכל המצוות אשר הורה בה, שלא נעשית לתכלית מהתכליות האנושיות, אשר יעשם נעשית במצות הבורא כאחד

 ,לא מפני זה יתעורר האדם כלל לעשותה ,יםשנמשכו ממנה כל התועלות הנזכר בחירתו, כי אף על פי לרצון שכלו או

  .אם לא מפני היותה מצוה אלוקית, אשר לזה נאמר בה )בראשית י"ז( "התהלך לפני והיה תמים", כמו שיבוא

ברוך הוא את עולמו, לומר שהיא  מה שאמר בו )ר' מאיר בנדרים י"ד(: גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש והוא

יומם  –אם לא בריתי " ):ירמיהו ל"ג ( לבריאת שמים וארץ, דכתיב מצוות אשר היו סיבהבבחינת עשייתה מכלל ה

  .ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", שהיא בבחינת עשייתה מכלל המצוות אשר היו סיבה לבריאת שמים וארץ

מהול? )למה אין הולד נולד  ר' עקיבא )תנחומא תזריע ה'(: ...ומה שאתה אומר: למה אינו יוצא בכלל מאמר והוא

כל  )" משלי ל, ה) לישראל אלא לצרף אותם בהם. ולכך אמר דוד את המצוות מהול?( לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא

 ."צרופה קאלו ִאמרת

 
 ?מה ההבדל בין טעמו של הרמב"ם המובא לעיל לבין כל יתר הטעמים .1

 ).שמיני תשי"ב וטעמו של שד"ל למאכלות אסורים ,יתרו תש"ה לשבת גיליון שד"ל עיין גם טעמו של(

הסבר מהי ההוספה שהוסיף ר' יצחק עראמה בעל עקידת יצחק לטעמו של הרמב"ם )בדברים הראשונים שהובאו  .2 

 .בסוגריים בתוך דברי הרמב"ם(

 ?לאיזו ממצוות התורה דומה מצות המילה, אם נקבל טעמו של ר' עובדיה ספורנו .3 

 ?במה שונה הטעם האחרון המובא כאן בדברי ר' יצחק עראמה )"והתועלת הששי"( מכל הטעמים שהובאו לפני כן .4 

 .הסבר את המשפטים המסומנים בקו בדברי בעל העקידה .5 

   

ֹום ַהש   :ביויקרא )  ָלֽתֹו:ג( ּוַביּ֖ ר ָער  ַשַׂ֥ ֹול ב  י ִימּ֖  ִמיִנִ֑

Alef.  

1.  RaMBaM: a) will connect Jews; b) non-Jews, who don’t share the Jews’ beliefs, will not do 

this since it is so personally repugnant; c) Jews will feel kindly towards all those who share 

this sign with them.  

 Sociological. Creation of a group of individuals who feel positively towards one 

another. 

 

RaMBaN: A means by which the limb that is likely to engage in rapacious behavior, is 

subjected to some control.  

Seforno: a) A sign that one is subservient to his Master, Who Imposed the sign; b) the limb 

that is directly involved in propagation of the species will be marked to demonstrate that all 

of those offspring will be members of the Covenant.  

Akeidat Yitzchak: a) Health benefit; b) the motivation to do it will be pure, since, otherwise, a 

person would not be motivated to do it, were he not subject to God’s Commandment to 

carry this act out.  

  Individual. Various messages to the individual who bears such a sign.  
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 :ה"ל על טעם של שבת בגליון יתרו תש"שד

חורין על המנוחה? כי הם הלא ישבתו כל עת שירצו,  והנה לדעת הזאת יש לשאול: מה צרך לצוות לבני

העבדים והבהמה. על כן נראה לי, שראוי לחלק בין שביתת הישראלי ושביתת  והיה די לצוות על שביתת

שביתת ישראל  ובהמתו. כי שביתת עבדיו ובהמתו מכוונת לעצמה, לחמלה ולחנינה עליהם, ואמנם עבדיו

אחר שהרשות בידם לנוח כל זמן  ,עצמם היא גם כן לתועלת עצמם בלא ספק, אך לא כדי שינוחו בלבד

מיוחד, ועל ידי כן יוכלו להיקבץ יחדיו, לאכול ולשתות  כדי שתהיה מנוחת כולם ביום שירצו, אבל הוא

 ותתרבה האהבה ביניהם, וגם יוכלו להתאסף בבתי עבודת האל לשמוע תורה מפי ,ולדבר אלה עם אלה

ינוחו ויקראו לשבת  חכמים. ולכך אמר "וינח" ולא "וישבות" שלא לבד ישבתו מן המלאכה אלא גם כן

 ...בראשית , וה' צירף לזה תועלת אחרת שיהיה יום השבת זכר למעשהעונג

 :ב"יני תשישמבגליון ל על טעם של מאכלות אסורות "שד

האומות העולם ולא ילמד ממעשה האומות וידבק תמיד  יהיה כל אחד מישראל מובדל בחוקים ותורות מן ...

 התלוי בזמנים אך מלבד הטעם הזה ."אני והייתם קדושים כי קדוש באלוקי אבותיו, "והתקדשתם

לא היתה הפרשה  - ובמקומות )שאם היו כל אנשי העולם מאמינים באל יחיד ושומרים משפטים ישרים

ובכל זמן לתקן המידות וזה משני צדדים:  הזאת צריכה(, הנה ריבוי המצוות והחוקים הוא מועיל בכל מקום

מזכירות אותו בכל שעה את האל אשר ציוה המצוות ההן,  הרי הן ,( כי המצוות האלוקיות שאדם שומר1

יראת  והשגחתו... כל זה מתג ורסן העוצר ומונע התאוות מהתגבר על האדם וקובע בלבו וזיכרון האל

ברוחו, אלא בהרגילו את עצמו  ( כי אין תחבולה לאדם להתגבר על יצרו ולמשול2האלוקים לבלתי יחטא. 

 טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו", והפילוסוף" ('איכה ג) והדחק וכטעם לפרוש מן ההנאות ולסבול הצער

Epictetus  מילות אלה על ליבו, בטוח הוא שלא יחטא, ואלו הן אמר: אם ישים אדם שתי: "Sustine et  

abstine"  ="האדם  ר ופרוש מן התענוג. והנה ריבוי המצוות והחוקים מרגילסבול ופרוש", סבול הצע

 .למשול ברוחו ולסבול ולפרוש

2.  In Akeidat Yitzchak’s expansion of RaMBaM’s hypothesis as stated in The Guide for the 

Perplexed II 49, he adds that the formation of a group of individuals who share this particular 

sign and therefore common beliefs, will result in a feeling of goodness on the part of these 

individuals that there are others “who have their backs,” and who will also be able to assist 

them in carrying out the burdensome task of fulfilling the considerable collection of Tora and 

Mitzvot that HaShem via his Tora Imposes upon the Jews. Furthermore, this commonality will 

advance peace among the Jewish community since why would one act improperly towards 

one’s fellow Jews who form a tight community by virtue of their common sign. 

3.  Seforno explains circumcision as a means by which the Master Imposes a sign indicating His 

Dominance over His Servants. Additional Commandments that would appear to fulfill a 

similar purpose from an external perspective include: a) the rules of modest dress; b) the 

requirements for head-coverings; c) ritual objects during prayer such as Tallit and Tefillin; d) 

continual wearing Tzitzit via Tallit Katan.  But the claim could be made that all ritual practices 

that separate Jewish lifestyles from those of others, such as Kashrut, Taharat HaMishpacha, 

Shabbat and Yom Tov, etc., will serve a similar purpose, i.e., to convey the message that Jews 

are beholden to their Creator.  

4.  The second reason that Akeidat Yitzchak himself presents in the Gilayon is that the act to 

comply with circumcision is a pure fulfillment of God’s Command, devoid of ulterior motive. 

Even if there are personal benefits, the action would not be undertaken unless there was an 

understanding that it has been Commanded by God. All of the other reasons appearing in the 

Gilayon attribute various personal advantages as the result of undergoing circumcision. 
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 it wouldn’t be for the sake of achieving any of the—לא מפני זה יתעורר האדם כלל לעשותה  .5

numerous benefits that are suggested regarding circumcision. Rather the only reason why 

individuals would comply with this Commandment would be because they believed God 

Commanded that it be done.  

Beit. 

1.  According to the simple meaning of the verse, circumcision will take place on the eighth day 

following birth, regardless of what other status that day might have, i.e., Shabbat, Yom Tov, 

Yom HaKippurim. The fact that there is an extra “Heh”—Yom HaShemini—gives rise to such 

an interpretation.  

2.  R. Elazar in Yoma 85a reasons that if in order to spiritually qualify the newborn as a member 

of the Jewish people, the restrictions of making a wound in the body on Shabbat, as well as 

the concept of Makeh BePatish (applying the final hammer blow, i.e., perfecting the male 

individual physically by removing his foreskin) similarly being put aside, similarly, when the 

continuance of a person’s physical life is threatened, we too push aside Shabbat restrictions 

in order to assure that he can live. The terminology in the Talmud is one that views the long-

term benefits as trumping the short-term issues, i.e., better to violate one Shabbat so that 

many more Shabbatot can be observed by the individual who hopefully survives once he 

receives the requisite treatment.  

Gimel.  

1.  Ibn Ezra: a) Yimol is to be understood as a passive declension, i.e., the newborn should be 

circumcised. If so, there is no mention as to who has the obligation to carry out this action; b) 

the verb form is to be understood as an active verb, with the subject connected to the verb 

going unstated. Then it could be concluded that either the father or the court are responsible 

to circumcise the child.  

2.  The Talmud obviously understands the phrase in the biblical verse according to b) since it 

clearly places the responsibility to circumcise the child on the father.  

 


