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Forced Circumcision? 

The Circumcision of the Gentile Slave 

 

TABLE OF CONTENTS 

(A) THE CIRCUMCISION OF THE GENTILE SLAVE ...................................................................... 2 

(B) THE REASON ......................................................................................................................... 4 

(C) MANDATORY BUT NOT ENFORCABLE ................................................................................. 4 

(D) THE CIRCUMCISION AND THE PESACH OFFERING .............................................................. 5 

 

Question 

Why does the Torah require that any gentile slave owned by a Jew be 

circumcised? 

The covenant between Hashem and the Jewish people does not apply to them 

and it would seem counterproductive to force a foreigner to undergo a bris milah 

that is unique to a Jew. 

Furthermore, on the verse 1 ֲעֹבדּו ָבֶהם ְלֹעָלם תַּ  the Talmud records a dispute between 

Rabbi Akiva and Rabbi Yishmael regarding the instruction to enslave a gentile 

forever. Rabbi Yishmael maintains that it is optional; Rabbi Akiva holds that it is 

obligatory.2 As ruled by Rabbi Yehudah, the law follows the opinion of Rabbi 

Akiva.3  

The rishonim differ on whether this is a requirement that is de’oraisa (Biblical) or 

derabanan (Rabbinical). Tosafos,4 the Rambam,5 Sefer Hachinuch,6 and the Shulchan 

Aruch7 rule that it is de’oraisa. The Ritva8 and the Ran9 hold that it is derabanan. 

                                                 
 . מו, כה ויקרא( 1

 [. י"רש, עבדו לשחרר שאסור] חובה: אומר עקיבא ביר, ישמעאל רבי דברי, רשות – תעבודו בהם לעולם(: א, ג) סוטה (2

 לאו אי: אביי אמר(: א, לח) ובגיטין! תעבדו בהם לםולע: שנאמר, בעשה עובר עבדו המשחרר כל: יהודה רב והאמר(: ב, מז) ברכות( 3
(: ג, ד גיטין) שלמה של ובים. דחירותא גיטא לה וכתיב למרה ליה כייפנא הוה, בעשה עובר עבדו המשחרר כל שמואל אמר יהודה רב דאמר

 ".כוותיה י"ר פסיק הכי ומשום, מחבירו ע"כר והלכתא"

 ט"י אתי ולא נוהג דאבילות האחרון ט"בי מת לו שמת דמי דפירש ג"לה קשה מכאן – שאני דרבים מצוה(: "ב, מז) ברכות תוספות( 4
 בהם דלעולם קרא ודחיא דרבנן תפלה דאתיא חזינן דהכא מר כיום ואחריתה( , יח עמוס) דכתיב דאורייתא אבילות ודחי דרבנן האחרון
 אבלות מבטלין המשתה ימי ומדשבעת אבילות ימי' ז נוהג כ"ואח המשתה ימי' ז נוהג חתן גבי( , אד) כתובות בריש נמי משמע וכן תעבודו

 עשה דחי דרבנן דרבים דעשה משמע דהכא. .  שאני דרבים מצוה(: "שם) ברכות ש"הרא ובתוספות". שני טוב יום שכן כל דאורייתא
 ".תעבודו בהם דלעולם

 ". משוחרר – שחררו ואם תעבודו בהם לעולם שנאמר בעשה עובר המשחררו וכל כנעני עבד לשחרר לאדם אסור(: "ו, ט עבדים) ם"רמב( 5
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