
הרמב" על סיבות המילה
1מתו: מורה הנבוכי חלק ג' פרק מ"ט

תרגו.: יוס+ בכה"ר דוד קאפח.
)הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלי.(.

"וכ7 המילה, לדעתי אחד מטעמיה מיעוט התשמיש
והחלשת האבר הזה כדי שימעט בפעולה זו ויתאפק ככל

. וכבר חשבו כי המילה הזו היא השלמת חסרו27האפשר
בבריאה, ומצא כל מפקפק מקו. לפקפק ולומר היא: נעשו
הדברי. הטבעיי. חסרי. עד שיצטרכו להשלמה מבחו;,
ע. מה שיתבאר מתועלת אותו העור לאותו האבר. ואי7
המצוה הזו להשלמת חסרו7 הבריאה, אלא להשלמת

, ואותו הנזק הגופני הנעשה באבר זה הוא3חסרו7 המדות
המטרה, אשר לא יתקלקל בו מאומה מ7 הפעולות שבה7
יציבות האד., ולא בטלה בה ההזרעה, אבל פחתה בה
הלהיטות והתאוותנות המופרזי. מכדי הצור:. והיות
המילה ממעטת כוח הקשוי ואפשר א+ מיעוט ההנאה, הוא
דבר שאי7 בו ספק, כי האבר כאשר הוט+ ממנו ד. והוסר
המג7 שלו מראשית גדילתו אי7 ספק שהוא נחלש, ובפירוש

, וזהו4אמרו חכמי. ז"ל הנבעלת מ7 הערל קשה לפרוש
הגדול בסיבות המילה לדעתי, ומי החל במעשה זה, הלא
אברה. אשר נתפרס. מפרישותו מה שכבר הזכירו חכמי.
ז"ל באמרו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. ויש
במילה לדעתי עוד עני7 חשוב מאד, והוא שיהו כל בעלי
ההשקפה הזו כלומר סוברי יחוד הש., לה. סימ7 אחד
גופני הכולל., ולא יוכל מי שאינו מה. לטעו7 שהוא מה.
והוא נכרי, לפי שאפשר שיעשה כ7 כדי להשיג תועלת או
להתנכל לאנשי הדת הזו, ומעשה זה לא יעשהו האד.
בעצמו או בבנו אלא מתו: דעה ברורה, כי אי7 זו שריטה

.5בשוק או כויה בזרוע, אלא דבר שהיה קשה מאד מאד
וידוע ג. ער: האהבה והעזרה המתפתחי. בי7 בני אד.
אשר כול. באות אחד והיא כעי7 הברית והמבטח, וכ:
המילה הזו היא הברית אשר כרת אברה. אבינו על הדעה
ביחוד הש., וכ: כל הנמול הרי הוא נכנס בברית אברה.
ומתחייב בבריתו להיות בדעה על היחוד, להיות ל: לאלהי.

ולזרע: אחרי:, וג. זה עני7 חשוב כמו הראשו7 בטעמי
המילה, ואולי א+ יותר חשוב מ7 הראשו7. ושלימות מצוה
זו והשרשתה לדורות לא נתקימה אלא מפני שהמילה בגיל
הקטנות, ויש בכ: שלוש נקודות חכמה, הראשונה אילו

, והשניה שאינו6נשאר הנער עד שיגדל אפשר שלא יעשה
מצטער כצער הגדול מחמת רכות עורו וחולשת דמיונו, כי
הגדול יפחד ויקשה הדבר עליו במה שמדמה את המעשה

, והשלישית שהקט7 מעמדו קל אצל הוריו7לפני שייעשה
בזמ7 לידתו, כי עד כה טר. התחזק בצורה במדמה הגורמת
לאהבתו אצל הוריו, כי אותו הצורה שבמדמה מתוספת
היא במפגשי., והיא מתפתחת ע. התפתחותו, ואחר כ:
הולכת ויורדת ונמחית כלומר אותה הצורה שבדמיו7, כי
אי7 אהבת האב והא. לנולד בעת שנולד כאהבת. אותו
כשהוא ב7 שנה, ואי7 אהבת ב7 שנה כאהבת ב7 שש, ואילו
נשאר שנתי. או שלוש היה זה גור. לביטול המילה מחמת
חמלת האב ואהבתו אותו, אבל בזמ7 לידתו אותה הצורה
שבמדמה חלושה מאד, ובפרט אצל האב שהוא המצווה

. והטע. שהמילה בשמיני, מפני שכל חי בזמ87במצווה זו
שנולד חלוש מאד בתכלית לחותו, וכאילו הוא עד כה בבט7
,9עד עבור שבעה ימי., ואז נחשב מ7 היוצאי. לאויר העול.

הלא תראה כי ג. בבהמות נקבע עני7 זה, שבעת ימי. יהיה
ע. אמו וגו', וכאילו הוא לפני כ7 נפל, וכ: באד. אחר עבור
שבעה נמול, ונעשה הדבר קצוב ולא נתת דברי: לשעורי7.
ועוד ממה שכללה אותו הקבוצה הזו, האזהרה מלהשחית
אברי התשמיש מכל זכר מבעלי החיי., נוהג לפי הכלל
הקי. ומשפטי. צדיקי., כלומר אזו7 כל העניני., לא
להרבות בתשמיש כפי שהזכרנו, וג. לא לבטלו לגמרי, אלא
צוה ואמר פרו ורבו, כ: האברי. הללו נחלשי. במילה,
ואי7 להשחית. בכריתה, אלא ישאר הדבר הטבעי כטבעי
ולהזהר מ7 ההגזמה. והזהיר שלא ישא פצוע דכא וכרות
שפכה ישראלית, לפי שהיא ביאה נפסדת ובטלה, ועוד
שאות. הנשואי7 יהיו מכשול לה ולכל המבקשה, וזה פשוט

מאד".
:10הרשב"א )שאלות ותשובות ח"ד, רנ"ג( משיב על דבריו

"אל תת7 אל לב: לטעמי המצוות שכתב הרב ז"ל, כי יש
ויש קושיות גדולות כמעט בכול7 וג. בזו... וחו; מכבוד
הרב ז"ל אי7 משגיחי7 בטעמי. כאלה וברו: היודע טע.

גזרותיו".



. הרמב". )רבי משה ב7 מימו7(, גדול הוגי הדעות1
והחכמי. היהודיי., שהדורות הבאי. כינוהו בש. "הנשר

בעיר קורדובה שבספרד, ופעל 1135הגדול", נולד בשנת 
בעיקר בפוסטאט )בפרברי קהיר( שבמצרי.. במקביל
לעבודתו כרופא בחצרו של הסולט7, כתב הרמב". את ספר
הדיני. הגדול "משנה תורה" )או "הי'ד החזקה", משו.

ספרי.(, וכ7 את החיבור הפילוסופי 14שהוא מחולק ל>
"מורה נבוכי." )שנכתב ערבית(. הרמב". נפטר במצרי.

. גישתו הפילוסופית השכלתנית1204ונקבר בטבריה בשנת 
התפשטה במאה השלוש>עשרה בעיקר בספרד ובדרו.
צרפת, אול. הרבני. השמרני. התקיפו את משנתו זו,
והגיעו אפילו לשרפת כתביו בפומבי במונפלייה ובפאריס

.1231בשנת 
. הרמב". אינו מסתיר את דעתו, ואינו פוחד לתת טע.2

למצווה החשובה ביותר ביהדות. כרופא, ידע את חשיבותה
של העורלה כאיבר רגיש ותפקודי, ואת חשיבותו במהל:
הפעילות המינית. מוב7 שההתאפקות, ה7 בנוגע לאוננות
וה7 בנוגע ליחסי מי7, היתה הכרחית מאז ומעול. כמכשיר
בידי הדת לשלוט על האד., ולמנוע ממנו את הנאות

החיי..
. אחד הטעוני. שהועלו בעבר ומוזכרי. ג. בהווה, הוא3

שהמילה נועדה לתק7 משהו מקולקל שנברא באד.. "כל
שברא בששת ימי בראשית צריכי7 עשייה. כגו7 החרדל
צריכי7 למתק, התורמוס צרי: למתק, החיטי. צריכי.
להיטח7, אפילו אד. צרי: תיקו7" )בראשית רבה י"א, ו'(.
הרמב". יוצא כנגד גישה זו, ומתייחס לתיקו7 המידות

)כלומר למוסר(, ולא לתיקו7 הפיזי.
. למרות שמקובל במקומותינו, שאי7 המילה מזיקה4

לחיי. המיניי. של הגבר )ועל כ: היתה התיחסות ב"א+
(, מסתבר שהנזק בהנאה אינו נחלת הגבר1מילה" מס. 

בלבד, אלא ג. אצל בת זוגו. הרמב". מתייחס כא7 לעובדה

שאישה שקיימה יחסי מי7 ע. ערל, לא תרצה יותר לעזבו
ולשכב ע. נימול. סיכו. מחקר העוסק בנושא מופיע בעמוד

____.
. בניגוד למקובל, ניתוח המילה אינו דבר של מה בכ:,5

הסיבוכי. רבי., והתוצאות עלולות להיות מרות )ראה
(. ג. הרמב". ידע זאת, מה שאנו, בתקופתנו, כולל6עמוד 

הרופאי., לא מוכני. להודות.
. עניי7 זכותו של הילד לגופו הוא אחד הבסיסי.6

העיקריי. בהתנגדות לברית המילה. ג. הרמב". ידע,
שא. נית7 את הבחירה לילד עצמו, הוא יבחר שלא לעשות
זאת. האי7 זה מדגיש את העוולה בכ: שאנו עושי. משהו

לאד., שאילו נית7 היה לשאלו, הוא היה מתנגד לכ:?
. נכו7 שמקובל, שמילה בגיל מאוחר יותר, דורשת תקופת7

מרפא ממושכת יותר, אבל זאת בהנחה שכאב של תינוק
ב7>יומו הוא זניח, הוא ממילא שוכח זאת, והיות שהוא
בוכה ג. בגלל סיבות אחרות, לא מתייחסי. ברצינות לכל
בכי, ג. לא לבכי ולכאב של הניתוח )המבוצע ללא הרדמה(.

. כדאי לשי. לב למעמדו של האב בעניי7 )שעליו חלה8
המצווה(, ולהתעלמות מוחלטת ה7 מרגשותיו של הב7, וה7
מרגשותיה של אמו, וזאת דווקא בתקופה בה הילד והא.

חד המה.
. אי7 ספק בכ: שתינוק ב7 שבעה ימי. הוא יצור חלש9

וחסר אוני.. א: הא. למחרת הוא נעשה פתאו. גיבור
איש חיל!?

. מסתבר שדבריו של הרמב". לא נוחי. לאוזניה. של10
פוסקי. אחרי., ויש כאלו שיבטלו את דבריו, וזאת למרות

גדולתו כפוסק.

2א& מילה מס. 
1999מר) 

הערות העור*


