
ברית מילה: דעת ההלכה
דעת אמת*

" 0 קבוצה של חרדי! לשעבר, אשר מוציאי!דעת אמת* "
קונטרסי! הבוחני! את דברי התורה וההלכה בחינה מחודשת.

נית7 לקרוא את דבריה! באתר "חופש", בכתובת:
 http://www.hofesh.org.il.
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בשבועות האחרוני! אנו עדי! לוויכוח ציבורי נוקב בעניי7
ברית המילה. כ"חרדי!'" לשעבר נתבקשנו להביע דעתנו
בעניי7 זה מ7 ההיבט ההלכתי ואנו עושי! זאת כא7 בקצרה.
ברית המילה היא מצוה, אחת מתרי"ג המצוות שנצטוו
בני ישראל ע"י אלוהי!. ברית מילה היא מצווה דתית
בדיוק כמו שמירת שבת, כשרות המזו7 וטהרת המשפחה.
מבחינה הלכתית אי7 לברית המילה שו! קשר לתועלת
רפואית כזו או אחרת, כש! שאי7 לשו! מצווה אחרת
צידוק של תועלת. גדולי הפוסקי! מדגישי! את חובת
שמירת המצוות ללא שו! תועלת מעשית או תמורה, אחרת
הרי אי7 בקיו! המצוה רצו7 "נקי" לעבוד את אלוהי!, אלא

פשוט רצו7 להשיג תועלת.
ג! המצב ההפו: מחייב מבחינה הלכתית, כלומר אסור
לקיי! מצוה משו! שאי קיומה גור! סבל או נזק. מי
שאומר "אני לא אוכל חזיר כי זה מגעיל אותי" איננו דתי
אמיתי! עליו להגיד "אני לא אוכל חזיר כי אלוהי! לא
מרשה לי!... הנה כ: נאמר במדרש ספרא פרשת קדושי!
פרק ט' "לא יאמר אד! אי אפשר לאכול בשר חזיר, אי

 אפשר, ומה אעשה:אפשר ללבוש שעטנז וכו' אלא יאמר
ואבי שבשמי! גזר עלי".

קיו! מצות ברית מילה אינו לצור: תועלת רפואית או
אחרת אלא א: ורק לצור: עבודת האלוהי!. יתר על כ7,
התלמוד מבהיר באופ7 חד משמעי שברית המילה בהחלט
מהווה סיכו7 רפואי! במסכת גטי7 נז ע"ב נאמר: "עלי:

הורגנו כל היו! )תהילי! מד( ר' יהושוע ב7 לוי אומר זו
מילה שניתנה בשמיני". כלומר, רבי יהושוע ב7 לוי אומר
שהפסוק הזה בתהילי!, שבו מדובר על מוות יומיומי,

מתייחס לסכנת ברית המילה.
 רש"י אומר:מפרשי התלמוד הגדולי! מסבירי! כ:

"שפעמי! מת" כלומר, לפעמי! מתי! מברית המילה.
והמהרש"א כותב "שהקט7 ר: ומסוכ7 למיתה" כלומר,
סכנת המוות מברית המילה מוגברת משו! שהיא מבוצעת
בתינוקות רכי!, כהוכחה נוספת נביא את האמור במסכת
פסחי! סט': "הכל חולי7 אצל מילה", כלומר כל מי

שנתבצעה בו ברית מילה נחשב לחולה.
ועוד. על פי הדי7 ההלכתי, מבוגר שלא נימול בקטנותו
מסיבה כל שהיא חייב לעשות ברית מילה. לאחר שהוא
מתרפא מפציעת ברית המילה הוא חייב לבר: ברכת
"הגומל" להודות שניצל מ7 הסכנה. את ברכת הגומל מבר:
רק מי שהיה בסכנת מוות. כלומר, ברית המילה מוגדרת
בהלכה כסכנת מוות. מכל האמור ברור שהיהדות
ההלכתית מודעת לעובדה שברית המילה היא מצוה שיש
בה סיכו7 רפואי עד כדי סכנת מות. למרות זאת קובעת
ההלכה שצרי: לבצע את ברית המילה משו! שכ: ציוונו

האלוהי!.
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