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הרודוטוס
. ... במקומות אחרי$ נוהגי$ כוהני האלי$ לגדל36

את שער$, במצרי$ ה$ מגלחי$ אותו. אצל כל בני
האד$ האחרי$ נהוג בשעת אבל, שהקרובי$ ביותר
גוזרי$ את שער$, ואילו המצרי$ מגדלי$ את שער
ראש$ וזקנ$ בעת אבל, ומגלחי$ אותו בזמני$
אחרי$. בני אד$ אחרי$ חיי$ בנפרד מבהמותיה$,
ואילו המצרי$ חיי$ ביחד את7. אחרי$ חיי$ על חיטה
ושעורה, ואילו למצרי$ זוהי בושה גדולה ביותר לחיות
כ8; ה$ מכיני$ מזו7 מגרעיני דורה, שאחדי$ קוראי$
לו "זיאה". ה$ לשי$ את בצק הלח$ ברגליה$, ואילו
חומר ה$ לשי$ בידיי$; ג$ גללי$ ה$ אוספי$
בידיה$. המצרי$, ואלה שלמדו זאת מה$, ה$

היחידי$ המבצעי$ מילה ...

הערות:
מנהג המילה חייב כנראה יותר את הכוהני$ והמלכי$. גיל

להל7, על 104. ראה פרק 12המילה היה בדר8 כלל ב7 שש ל:
מנהג המילה בקרב עמי$ אחרי$; הוא אינו מזכיר את

היהודי$.

. ואול$, הקולכי$ נראי$ כמצרי$ : אני מדבר על104
דברי$ שראיתי לפני ששמעתי עליה$ מאחרי$. כאשר
עלה הדבר על דעתי, שאלתי על כ8 את שני הצדדי$,
והתברר שהקולכי$ זכרו את המצרי$ טוב יותר מאשר
המצרי$ את הקולכי$. המצרי$ אמרו, שלדעת$
הקולכי$ ה$ צאצאי הצבא של ססוסטריס; ג$ אני
שיערתי זאת, כי ה$ בעלי עור כהה ושער$ מסולסל,
א$ כי איז זה אומר דבר, כי יש ג$ אחרי$ כאלה.
אבל ההוכחה הטובה יותר היא, שמכל בני האד$ רק
הקולכי$, המצרי$ והאתיופי$ מלי$ את בשר$ מימי
קד$. הפניקי$, הסורי$ והפלסטיני$ וה$ עצמ$
מסכימי$, שלמדו מנהג זה מהמצרי$, ואילו הסורי$
היושבי$ לחופי הנהרות תרמודו7 ופארתניוס ושכניה$
המאקרוני$, אומרי$ שלמדו את הנוהג לאחרונה

 אלה העמי$ היחידי$ הנימולי$, וברור1מהקולכי$
שה$ עושי$ זאת לפי דוגמת המצרי$. אשר למצרי$
ולאתיופי$ אינני יודע לומר, מי למד ממי, כי המנהג
נראה עתיק יומי7. אבל שקיבלו עליה$ את המנהג,
אחרי שהתערבבו במצרי$, 8כ8 יש לי עדות כבדת
משקל: אלה מהפניקי$, הבאי$ במגע ע$ היווני$,
אינ$ עושי$ עוד כמו המצרי$ ואינ$ מלי$ את בניה$.

הערות:
 כל העניי7 הזה מוזר ומוטל בספק. על מנהג המילה1

. יתכ7 שהיו בי7 הקולכי$ שבט או36במצרי$, ראה פרק 
שבטי$, שדמו למצרי$; יש לכ8 עדות מאוחרת. ג$ יתכ7,
שבי7 הקולכי$ היתה המילה ידועה, אבל כנראה לא נפוצה.
אבל אי7 ספק שלא "למדו" אלה או אחרי$ מהמצרי$;
המנהג היה נפו; בי7 עמי$ רבי$, שמיי$ ולא שמיי$. יש
הסבורי$ שהרודוטוס התכוו7 ב"סורי$ פאלסטיניי$"
ליהודי$, אבל בימי הרודוטוס היו היהודי$ רחוקי$ מהי$
ומרוכזי$ סביב ירושלי$, וכאמור הרודוטוס מתעל$ לגמרי

מדת$ החריגה.

מתו8: "מילה : הטראומה הנסתרת", מאת רונלד גולדמ7.
Ronald Goldman 1997. Circumcision: The
Hidden Trauma. Banguard Pub., Boston.
מעל לתריסר מחקרי$ מאשרי$ את הכאב העצו$
המתלווה למילה. המילה תוארה כ"בי7 הפעולות הכואבות

ביותר המבוצעות בילוד".
באחד המחקרי$ תואר הכאב כ"חזק ומתמיד". תועדה

 פעימות לדקה, שהיא עליה55עליה בקצב פעימות הלב ב:
 מקצב פעימות לב נורמלי. לאחר50ב:%

המילה, רמת הקורטיזול בד$ עלתה פי
שלושה עד פי ארבעה, יחסית לרמתה לפני
המילה. החוקרי$ מדווחי$: "אד$ מבוגר

לא יוכל לשאת רמת כאב כזו".
הווארד סטנג וצוותו, אשר עבדו על מחקר
המשות> למכו7 מחקר פרטי ולמכו7
להתפתחות הילד באוניברסיטת מינסוטה,
אמרו: "אי7 ספק שהמילה כואבת מאד
לילד. למעשה, המילה הפכה למודל
המשמש לתיעוד הכאב ותגובת הלח; אצל

הילוד".
ה$ דיווחו שהילד "יבכה במר;, ירעד,
ובכמה מקרי$ עורו יכחיל, כתוצאה מחוסר

חמצ7".


