
הא תחזור עטרה ליושנה
(Walla"פיני שטרודל" )מתו מדור בריאות ורפואה בפורטל 

עורו יהודי!.
טרנד חדש/יש5 עושה דרכו באינטרנט, ומאיי! על קיומנו. מכל פינות העול! מגיחי! יהודי! וג! אנטישמי! "נאורי!"
)הידועי! ג! כ"מי שקמי! עלינו לכלותנו"(, ומעלי! שאלות נוקבות על מה שעושי! אנו היהודי! לתינוק ב5 שבוע ויו! 6

רגע לפני שמרטיבי! את שפתיו ביי5 מסמ! ומשכ7 כאבי!.
כשראיתי לראשונה את מתנגדי ברית6המילה, לפני כשנתיי!, ה! לא היו אלא אתר נידח בגיאוסיטיס.

מאז, נוספו בעול! מליוני ילדי! שעברו את הטקס, ואתרי הבעד והנגד התרבו בקצב מדהי! ותפסו מקו! נכבד בסייברספייס.
וכ7 עומדי! זה מול זה שני המחנות ומביאי! טיעוניה! לטובת הברית ובעיקר לרעתה 6 באלפי! רבי! של אתרי אינטרנט,

מלווי! בתמונות ודיאגרמות, וסרטי וידיאו ומחקרי!, והצעות, ומסקנות.

כדי למנוע מעצמי חר! ונידוי ודי5 ורוד;, הריני מצהיר בזאת כי בכוונתי למול את בני שייוולדו בשעה טובה ומוצלחת, וכ7
יעשו ג! ה! לבניה! וכל צאצאי שיבואו אחריה!.

אבל, העניי5 הרב שמוצאי! בני אומות העול! )וג! כמה יהודי!( בחתיכת עורלה שגודלה המקורי אינו עולה על גודל
המקש, והלהט הרב שמשקיעי! בוויכוח בעדה ונגדה 6 מסקר5 ומעלה תהיות, ומוסי; הרבה חומר למחשבה. למרות היותי
יהודי על פי כל הגדרה, ולמרות מחוייבותי אל הברית שכרת אלוהי! ע! אברה! 6 קשה לעמוד מול הגל העצו! השוט; את
הרשת, ומוביל את המגמה לראות בעסק הזה משהו מאד פרימיטיבי, לא מוסרי, חסר הצדקה רפואית, ואפילו בלתי חוקי

בעליל.
"ויאמר אלוהי! אל אברה!...ב5 שמונה ימי! ימול לכ! כל זכר לדורותיכ!...והיה בריתי בבשרכ! לברית עול!" בראשית

17:12.
אברה! אבינו לא היה מכניס אינטרנט אליו אל האוהל. רק כדי לא לראות את ההתנפלות העצומה של אגודות וארגוני!,
רופאי!, משפטני! ואנשי אקדמיה 6 נגד הברית שכפה על צאצאיו בלי כל סיבה הגיונית. הוא, מצידו, קיבל הוראה מגבוה

והעביר אותה הלאה. והברית הזו בי5 האלוהי! למאמיניו הפכה להיות נכס צא5 ברזל.

למע5 הדיוק ההסטורי חשוב לציי5 כי פה וש! היו כמה פיספוסי!: משה רבנו התרשל ולא מל את בנו עד שעשתה זאת
ציפורה אשתו )פרשת "חת5 הדמי!"(, ובני ישראל במדבר לא מלו את עצמ! עד שהחליט יהושוע לבצע מילה המונית
בגילגל. חז"ל ג! מעידי! כי בימי בית ראשו5 לא קיימו היהודי! את הטקס, ולאור7 ההסטוריה מצאנו אנוסי! ומתבוללי!
שוויתרו עליה מסיבות שונות. אבל זה לא מה שיקלקל את הריטואל המושרש והבלתי6נמנע הזה, שאיש כמעט ואינו מדבר
עליו, ואיש אינו יורד אל פרטיו ומנסה להבי5 את פישרו 6 "ככה זה", אומרי! כול! וקוראי! למוהל שילביש מלחציי! על
הצ'ופצ'יק של התינוק הצורח... ויחתו7. וכשלא מדברי! בקול ר!, ומשאירי! שאלות ללא תשובה, האוויר מתמלא בשמועות,
בתהיות, ובקריאות עליהו! מפחידות. אנו הגברי! אולי לא זוכרי! אי7 זה היה, אבל הטקס עצמו, המנציח את זהותו
היהודית של הר7 הנולד, הוא מעמד טעו5 ברגשות מעורבי!. יש בו אמא דואגת, ואבא גאה, וקהל מסובי! ומשפחה מרחמת
ומאושרת, וכסא של אליהו, וסנדק שזכה בתפקיד, ומוהל מזוק5 ותכליתי הממלמל פסוקי! וממהר אל התינוק הבא 6

ושמחה וחרדה משמשי! בעירבוביה. מי שלא היה ש! יכול לראות את זה באינטרנט, בוידאו.
לא רק אצלנו חותכי!. המוסלמי! מלי! את בניה! בגילאי שבע עד שלוש6עשרה, א; שאי5 חובה דתית והקורא5 אינו
מצווה על המילה. בעמי! אחרי! מהווה המעשה טקס התבגרות, מבח5 גופני, ופולח5 פוריות, וג! בעול! המערבי הנאור
נפוצה התופעה של כריתת העורלה וסידור נכו5 של האיבר הנסתר, ובארצות הברית לבדה נימולי! כל שנה מעל מליו5
תינוקות. בדר7 כלל "מטעמי! רפואיי!". כרות נכרתה הברית. כ7 נראי! היהודי! )וג! המוסלמי!, ואחוז גבוה

מהאמריקני!(.
אז על מה הוויכוח?

המתנגדי! מדברי! על אקט שהוא נגד הטבע, קטיעה של איבר, פגיעה בשלמות הגו;, כפייה של הורי! על בנ!, ועוצמה
מופחתת של ההנאה המינית. על הפגיעה בריגוש הסקסואלי כותב אפילו הרמב"! ב"מורה נבוכי!" המפורס! שלו, ומסביר
שאכ5 לריסו5 היצר והאיפוק המיני יש תפקיד חשוב בברית המילה. כנראה יש בסיס לסברה שמעלי! היסטוריוני! כי

הסרת הערלה נועדה ג! למנוע את תופעת האוננות.
מול!, במיעוט מוחלט, ניצבי! מגיני הפי5 החשו; שעטרתו גלויה וגאה, וקובעי! כי מדובר במעשה סימלי שאי5 חשוב ממנו
בשמירה על אחדות הע!, וכיוו5 שאינו מזיק מבחינה רפואית 6 יש להשאירו, ג! ע! הצדדי! הלא6נעימי! שלו. עובדה: ככה

החזקנו מעמד אלפיי! שנה.
כמוב5 שיש ג! מי שמדבר על יתרונות רפואיי!, ומזכיר שכיחות נמוכה של סרט5 אברי המי5, דלקות בדרכי השת5, ומחלות
מי5 שונות 6 אבל האמת היא, כי לטיעו5 הרפואי אי5 בכלל בסיס הלכתי ביהדות. יותר מכל טקס אחר, ברית המילה היא
ההצהרה האולטימטיבית של הזהות היהודית. משמעות המצווה היא 6 הטבעת חות! בי5 אלוהי! לבי5 עמו. כל הצידוקי!

הרפואיי! אינ! אלא בדיעבד.
ואגב, הרופאי! מהווי! מרכיב חשוב בנושא הטעו5 הזה. מלבד גיוס! לצד כלשהו בויכוח, בציטוטי! ועריכת מחקרי!,



הולכות ומתפשטות שתי תופעות חשובות: האחת היא כניסת! של הדוקטורי! לתחו! שהיה בלעדי למוהלי!, ומבחינת!
6 אי5 יותר "ברית6מילה" אלא "ניתוח כירורגי להסרת הערלה".

וכנגד!, צצי! מכוני! רפואיי! המציעי! שרותי! לשיחזור העורלה, למי שזה חשוב לו מאד. לא אתפלא א! תיווצר תנועה
המונית לשחזור העורלה, כי ההסטוריה חוזרת וכבר היו דברי! מעול!: בתקופה ההלניסטית, במאה הראשונה לספירה,
נהגו בחורי! צעירי! "למשו7 את עורלת!" )כמסופר בספר החשמונאי!( וזאת, כדי להתבולל בקרב העמי! סביב! ולא

להיראות שוני! ומיוחדי!.
תחזור העטרה ליושנה או לא, מלחמות התרבות כבר באוויר, ואנו נדלג מאתר לאתר לראות את שדה הקרב, ולהיות

שותפי! בקביעת הנורמות והערכי! של המילניו! הבא.


