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(1993)מתו: "על תינוקות ואנשי " הוצאת מעריב 

לא רק תינוקות יהודיי,, אלא מיליוני תינוקות ברחבי
העול, כולו, עוברי, מילה, תהלי2 שבו מוסרת העורלה
מאבר המי4 שלה,. יש ארצות שבה4 הדבר נעשה כמה
שעות אחרי הלידה. בארצות אחרות מעוכב הניתוח הקט4
שלושה או ארבעה ימי,, ויש ארצות שבה4, כמו שנהוג בדת

היהודית, הוא מבוצע ביו, השמיני.
בטר, נשאל מדוע הדבר נעשה, הבה נברר כמה עובדות
בדבר הניתוח עצמו, שבו מוסר העור המג4 מפני חיכו2,
זיהו, ונזק על ראשו הרגיש של הפי4. העורלה אינה ספח
חסר תועלת שאפשר לסלק4 כלאחר:יד, אלא חלק רב ער2
של מבנה גו; הזכר האנושי. בזמ4 הלידה היא מחוברת לעור
שמתחתיה ואי אפשר לדחוק אותה אחורה. היא מתרופפת
כשהילד ב4 שלוש או ארבע. משיכתה לאחור על פי4 התינוק

היא שגיאה העלולה לפגוע ברקמות.
הסרת העורלה גורמת לתינוק כאב ניכר ומשאירה פצע
פתוח שיש לחבוש. עקב כ2 עלולי, להיגר, זיהו, חמור
22או דימו,. אי4 זה אירוע נדיר. ממחקר עדכני עולה ש:

אחוזי, מהתינוקות הנימולי, סבלו משט; ד, או מסוג
כלשהו של אלח. ג, הפתח החשו; שבקצה הפי4 מועד
לסכנת זיהו,, בעיקר מחיתולי, רטובי,, ולעתי, קרובות
מתפתחי, בו כיבי,. בבריטניה בלבד נרשמי, בממוצע בכל

 מקרי מוות כתוצאה מניתוח "זעיר" זה.16שנה 
לנוכח העובדות האלה נשאלת השאלה מדוע הוא מבוצע.
אילו הטלנו מו, אחר בתינוקותנו הזכרי, היינו עומדי,

למשפט. כיצד שרדה המילה עד המאה העשרי,?
 שנה לאחור.000,6כדי לענות על שאלות אלה עלינו לחזור 

ראשיתה של המילה במצרי, העתיקה, ותחריטי אב4
מהעת ההיא מוכיחי, זאת. כנראה שמקור המנהג הוא
בהערצה האלוהית של הנחש. המצרי, האמינו שכאשר
הנחש משיל את עורו ומגיח מתוכו מבהיק וחדש, הוא נולד
מחדש. ה, האמינו שא, הנחש נהיה ב4 אלמוות על:ידי
השלת עורו, ג, בני האד, יכולי, לעשות כ4. המשוואה

 עור הנחש הוא העורלה. ממצרי, התפשט:היתה פשוטה
המנהג לעמי, רבי, רבי,, והערבי, והיהודי, אימצו אותו
והפכו אותה למצווה דתית. במאות הבאות הוא נפו> ג,
בארצות אחרות בעול,, מסיבות של מוסר או היגיינה,
ובימינו עדיי4 מבוצע הניתוח במיליוני תינוקות מדי שנה

בשנה.
מלבד הסיבות הנעוצות באמונות הטפלות שמנינו לעיל

נאמר שלמילה יש חשיבות מפני ש:
. היא מגבילה את המגע המיני.1
. היא מסמלת נאמנות שבטית או חברתית.2
. היא עושה את הגברי, קדושי,, מפני שהנביא מוחמד3

נולד ללא עורלה.
. השארת העורלה היא דבר לא נקי.4
. המילה מונעת אוננות.5
. היא משמשת מעי4 מנחה לאלי, בדמות חלק סמלי6

מגבריות הזכר.

. היא מסירה פג, גופני מגו; הזכר.7
. השט4 מסתתר מתחת לעורלה, ועל כ4 הסרתה היא8

מניעת מסתור ממנו וחשיפתו.
. העורלה גורמת מחלות כגו4 היסטריה, אפילפסיה ואי:9

שליטה בהטלת שת4 בלילה. היא גורמת למחלות נפש.
. היא גורמת לסרט4 הפי4 אצל גברי, ולסרט4 צוואר10

הרח, אצל נשיה,.
. הסרתה מאפשרת לילד לגדול בהרגשה שהוא "כמו11

כול,".

כל הסיבות האלה ה4 שטויות חסרות כל שחר. אי4 ולו
נימוק אחד בעל תוק; להטלת מו, מעי4 זה בתינוקות

זכרי,. האמת, בכל מקרה ומקרה, היא כדלהל4:
. למילה אי4 כל השפעה, לטוב או לרע, על ביצועיו המיניי,1

של הזכר הבוגר.
. בגלל תפוצתה הרחבה בעול,, בתרבויות שונות ובחברות2

רבות, אי4 היא מסמלת נאמנות.
. יכול מאוד להיות שמוחמד אכ4 נולד ללא עורלה, זוהי3

תופעה מוכרת למדע, אבל חיקויה אינ4 מבטיח קדושה.
. עורלה אינה מקור ללכלו2 כל עוד הגבר רוח> את העור4

מתחתיה מזמ4 לזמ4 : ובימינו זהו תפקיד לא קשה במיוחד.
לעורלה אי4 כל השפעה שהיא על האוננות לסוגיה.

. מאחר שהסרתה אינה מפחיתה מגבריות הזכר, היא5
מהווה מנחה עלובה למדי לאלי,.

. אי4 זו הסרת פג, גופני, כי א, הסרת חלק בעל ער62
 קפל עור מגונ4.:מהגו;

. מי שמאמי4 בשט4 יודע היטב שהוא יכול להיכנס לגו;7
האד, דר2 כל פתח לא מוג4, ומכא4 שזכר שנימול מוג4

פחות מזכר שלא נימול.
. העורלה אינה גורמת חולשה רפואית; היא אפילו מונעת8

כמה מחלות, כפי שהוזכר.
. העורלה אינה גורמת לשו, סוג של מחלת נפש.9
. הטענות שהיא גורמת לסרט4 התגל4 בימינ4 כחסרות10

שחר.
. א, הטלת מו, כזה בגופו גורמת לילד11

להרגיש "כמו כול,", הרי שחזרנו למסורות
השבטיות העתיקות של צילוק וקעקוע

הגו;; והרי אלה מאוסות עלינו ביותר.

סיבה אחרת, לא נעימה למדי, קיימת
להמש2 המילה בימינו. בארצות אחדות
נאלצי, התינוקות לסבול ממנה מפני
שהרופאי, המבצעי, את הניתוח מקבלי,
הכנסה נאה עבור4. העובדה שבבריטניה,
לאחר שהפסיקו לשל, עבור המילה
מהחזרי הביטוח הלאומי, ירדה שכיחות

 מכלל התינוקות הזכרי,,0.41ביצועו ל:%
היא רבת משמעות.



באר> אחרת, שבה הביטוח הלאומי ממשי2 לשל, בעדה,
 אחוזי, מהילדי, הזכרי, לפני שה, יוצאי,80נימולי, 

מבית היולדות. העובדה הפשוטה היא שהמילה היא
"טיפול" שתינוקות יכולי, להסתדר יפה בלעדיו.

לתינוקות הנקבות יש יותר מזל. גופ4 מתאי, פחות להטלת
מומי,, וילדות4 עוברת עליה4 ללא פציעה של אברי המי4.
מאוחר יותר, לרוע המזל, לא כול4 נמלטות מגורל מר זה.

 ארצות נוהגי, עדיי4 ג, בימינו, למול25בלא פחות מ:

ילדות שעל ס; הבגרות. העובדה שעברו מזמ4 את גיל
הינקות רק מחמירה את המצב, כיוו4 שה4 מודעות יותר
למה שקורה לה4. יש ארצות שבה4 מוסר רק הדגדג4, אבל
בארצות אחרות המו, נרחב הרבה יותר. עצוב לומר, אבל
בעולמנו : באפריקה, במזרח:התיכו4 ובחלקי, של אסיה :

 מיליו4 נשי, שאולצו לעבור74חיות כיו, לא פחות מ:
מילה.


