
(, היא כריתת העורלהCircumcision"ברית מילה" )
באיבר המי3 הגברי, נפוצה במקומות שוני. בעול., ונעשית
על כששית מאוכלוסית העול.. החל מהמזרח התיכו3, דר4
שבטי. באפריקה, דר4 האוכלוסיה המוסלמית של הודו
ודרו. מזרח אסיה, עבור אצל האבורג'יני. שבאוסטרליה
ועד האינדיאני. המקומיי. באמריקה, אות. פגש
קולומבוס כשהגיע לש. בסו; המאה החמש:עשרה.

 לפסה"נ( היו נימולות )כנראה2300המומיות המצריות )
רק בני המעמד הגבוה, או הכוהני. בלבד(, וציורי קיר
במצריי. מראי. שהמנהג היה נפו> אלפי שני. קוד. לכ3.
המילה העתיקה כללה חיתו4 קצה העורלה הבולט מעבר
לעטרה בלבד, ללא ה"פריעה" שמקובלת החל מהמאה

השנייה.
יש הקושרי. את המנהג לתרבויות שסגדו לשמש, אשר

 שנה החלו להפי> זאת בכל העול..000,15החל מלפני 
אחרי. טועני. שהמנהג התפתח בנפרד בכל תרבות,
ולמרות הספרות הענפה שנכתבה על הנושא )וסוכמה
בהרחבה באנציקלופדיה לדת ואתיקה של הסטינג  :
Encyclopedia of Religion and Ethics / Hasting,)
עדיי3 לא ברור לחלוטי3 מקורותיו של מנהג זה. גיל הילדי.
הנימולי. שונה מתרבות לתרבות, החל מהמנהג היהודי
לעשות זאת ביו. השמיני, ועד המנהג של שבטי.
אפריקאי. רבי., המקיימי. את המילה כחלק מטקס

ההתבגרות של הנערי..
המילה הגיעה אל אירופה בתקופה הרומאית, ביחד ע.
הנצרות, )לא ברור מה היה מעמדה בימי הביניי.(, ורק
במאה התשע:עשרה, ע. תחילת ביצוע ניתוחי. מודרניי.,

הפכה מטקס דתי לניתוח שגרתי.
ביצוע שגרתי של מילה כמהל4 מניעתי או טיפולי באוננות,
הוצע לראשונה בתקופה הויקטוריאנית באמריקה. אוננות
נחשבה אז כגור. למספר גדול של מחלות. ביצוע שגרתי

,1920ל: 1870של מילה החל להיות נפו> בי3 השני. 
והתפשט אז לכל הארצות דוברות האנגלית )אנגליה, קנדה,
אוסטרליה וניו:זילנד(. כיו., א; אחת מהמדינות הללו
אינה מבצעת מילה באופ3 שגרתי, והמספרי. ירדו באופ3
דרסטי. באנגליה לא עושי. כלל מילה שלא מסיבות דתיות.
האר> היחידה אשר מקובל למול יותר ממחצית מהילודי.,

מסיבות רפואיות, היא ארה"ב.
בישראל נימולי. כל הילודי., ביו. השמיני להולדת.,
כמעט תמיד ע"י מוהל. הסיבות בישראל לביצוע שגרתי
של מילה אינ3 רפואיות אלא דתיות, וזאת למרות שרוב
הציבור הישראלי אינו שומר מצוות ואינו מגדיר את עצמו
כדתי. הלח> החברתי פועל באר>, כמעט ללא קולות
מתנגדי., א. כי, כמו לגבי מצוות אחרות, כמו כשרות
למשל, יש המנסי. לשכנע להכרחיות המעשה, ע"י מניעי.

רפואיי. או בריאותיי..
(, אשר הטי; למעE.J. Spratling3דר' אי. ג'יי. ספרטלינג )

ניתוח זה, אמר לעמיתיו ש"המילה היא ללא ספק החבר

הקרוב והטוב ביותר של הרופא...", והכתיב את הטכניקה
, כפי שהיא מבוצעת עד היו. בבתי החולי.1895ב:

בארה"ב:
"כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, צרי4 לחתו4
כמה שיותר מהרקמה הרירית, כ4 שכאשר הפי3 מזדק;,
העור יעשה מתוח מאד. צרי4 שלא יהיה כל "משחק" בי3
העור והפי3 עצמו לאחר שפצע הניתוח נרפא. כ4 האד.
יצטר4 זמ3 רב יותר ומאמצי. גדולי. יותר, כדי להגיע
לאורגזמה, כאשר ינסה "לשחק" ע. עצמו. אי3 שו. בטחו3
שנמנע אוננות, אול. לפחות נחוש ביטחו3 שעשינו כל מה

שיכולנו כדי להגביל אותה אל מתחת לקו הסכנה".
E.J. Spartling, MD. 1895. Masturbation in the Adult.
Medical Record, vol. 48, no. 13, September 28.

 על אוננות:1903רופאה אמריקאית אחרת, כתבה ב:
 = ניצול מיני עצמי( מניחהself abuse"האוננות )בלשונה : 

את היסודות לשחפת, שיתוק ומחלות לב. היא מחלישה
את הזיכרו3, הופכת את הילד לחסר זהירות, מוזנח וחסר
מנוחה. היא אפילו מביאה אחדי. לכדי שיגעו3. אחרי.,
כאשר מתבגרי., מאבדי. עצמ. לדעת... אל תחשבו
שהאוננות אינה מזיקה לילדכ., רק בגלל שהוא אינו סובל
עכשיו. ההשפעות באות לאט לאט, עד כדי כ4 שהוא יהיה
קרוב למותו לפני שהוא יבי3 איזה נזק הוא הביא על עצמו.
חשוב להדגיש שרופאי. רבי. ממליצי. עתה להפו4 את

המילה לניתוח מונע שגרתי...".
Melendy, Mary R., .MD. The Ideal Woman - For
Maidens, Wives and Mothers, 1903.
למרבה האירוניה, כאשר התחילו לקד. את נושא המילה
המניעתית בארה"ב, רוב הגברי. היו בלתי נימולי., והיה
ידוע היטב על העורלה ותפקידיה. בשו. אופ3 לא יכולי.
היו אז, להשתמש בנימוק ההיגייני. נימוק זה השתרש

מאוחר יותר, כאשר רוב הרופאי. היו נימולי. בעצמ..
בנוס;, בכ4 שקידמו את נושא המילה על רקע האוננות,
היה ברור תפקידיה של העורלה בריגוש המיני. למרבה

הצער, חשבו אז בטעות, שהפחתת התענוג
תביא להפחתת האוננות או למניעתה.

זה לא היה נכו3.
אחד הפעילי. בנושא המילה כנגד אוננות,

לוגס',ֶהיה מייסד חברת הקור3:פלקס 'ק
:1888לוג, אשר אמר ב:ֶדר' ג'ו3 הרווי ק

"תרופה כנגד אוננות, אשר כמעט תמיד
מצליחה בילדי. קטני., היא המילה.
הניתוח יכול להעשות ע"י מנתח, ללא
שימוש בהרדמה, משו. שהכאב הקל
המלווה את הפעולה ישתרש היטב במוח,
בעיקר א. הוא ילווה ברעיו3 של עונש. אצל
נשי., מצא המחבר שהשימוש בחומצה
קרבולית טהורה, ישירות על הדגדג3, מהווה
אמצעי מצויי3 לשיכוח ההתרגשות הלא:

מעט מדע, קצת מידע,
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ברית מילה
התפתחותו של טקס רפואי



נורמלית.
John Harvey Kellogg, MD, “Treatment for Self-Abuse
and its Effects“, Plain Fact for Old and Young.
Burlington, Iowa: F. Segner & Co. (1888).
המילה בארה"ב ובאירופה קיבלו דחיפה נוספת במש4 שתי
מלחמות העול., אז נטע3 שהפעולה הכרחית כדי לשמור
על ההגיינה של החיילי.. חיילי. שלא הסכימו נענשו, או

שסולקו מהצבא.
(,Gairdnerהופיעה באנגליה עבודתו של גיירדנר ) 1949ב:

ובעקבותיה הפסיקו כמעט לחלוטי3 למול מסיבות רפואיות
באנגליה. ג. באוסטרליה ובניו:זילנד השיעורי. כיו.

בלבד. 25מגיעי. לכ:%
רק בארה"ב המשיכו לבצע באופ3 שגרתי מילה בילודי.,

1996וזאת למרות ששאר העול. מסתדר היטב בלי זה. ב:
(, הצהרה בה34פרס. איגוד הרופאי. הקנדי )ראה עמ' 

הוא מתנגד לביצוע מילה מסיבות רפואיות, ובעקבותיה
הפסיקו רוב המחוזות לכסות את עלות המילה ע"י ביטוח
הבריאות. מחוזות אחרי. ילכו כנראה בדרכ. בשנה

הקרובה.
עניי3 המילה מעול. לא הפ4 לנושא במדינות אחרות,
ובאסיה ואפריקה )בארצות הלא : מוסלמיות(, במרכז

ודרו. אמריקה, ובכל אירופה, לא מבצעי. כלל מילה.

5א& מילה מס. 
1999סתיו 

"והיית. כתינוקות" )ישו(

התינוק הנולד הוא הדבר הכי קרוב לאלוהי..
הוא טהור לחלוטי3, נטול אגו, של. ומושל. ללא רבב. מאחר שכ4, הוא משק; כל:כ4 טוב את מצב המודעות

של החברה אליה נולד!
בחברה שלנו הפגנית והפולחנית, נהוג עדיי3 לפגו. בשלמות התינוק הנולד כדי לפייס את אלוהי., ע"י ברית
המילה. על פי הגיו3 מעוות ונחות זה, התינוק הוא מתנת האל, ולכ3 יש לקחת מהתינוק את הניצו> האלוהי

שבו ולהחזיר אותו לאל בחזרה.
עבור אד. חילוני אמיתי, "סחר:חליפי3" זה לא מתקבל על הדעת, והוא יסרב לו בכל תוק;! הוא יעדי; לאי3
ערו4 לשמור את תינוקו היקר כפי שהוא, מאשר לציית לגזרה מפוקפקת שכזאת מישות ערטילאית שכזאת.
א. כבר לעשות ברית, הרי מ3 הראוי לעשותה בי3 התינוק לבי3 הוריו, שיתחייבו בפני המשפחה וחברי.

לטפל בו ולאהוב אותו במסירות ללא תנאי!
עבור התינוק, ברית המילה היא בבחינת לעג לרש, שכ3 עבורו, אי3 שו. ברית, אלא בגידה! בגידה קשה
וכואבת ע"י הוריו, שבגדו באמו3 הטהור והשל. שלו כלפיה., ולא שמרו עליו מפני ההורי. שלה. והאלוהי.
שלה.. מאוחר יותר, הוא עצמו יבגוד, כשיוולד בנו שלו, וה. יעמדו לצידו וימשיכו לבגוד בנכד שלה. : עוד

מעגל בגידה קט3 יסגר, ועוד קתרזיס ישתחרר בשרשרת האי3 סופית של האיוולת היהודית.

פגיעותו של התינוק האלוהי
יונת אנוש


