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              הרב מרדכי הלפרי�הרב מרדכי הלפרי�הרב מרדכי הלפרי�הרב מרדכי הלפרי�

 לללל"""" מפתח להבנת חז מפתח להבנת חז מפתח להבנת חז מפתח להבנת חז––––הכרת האנטומיה הגניטלית הכרת האנטומיה הגניטלית הכרת האנטומיה הגניטלית הכרת האנטומיה הגניטלית 
 כי כל החכמות הן רקחות וטבחות לתורה

 .'והמה פתחים ושערים לה
 )בשלח' דרשה לפר(ב "ס קיב ע"דרשות חת

 "בי� השיניי�בי� השיניי�בי� השיניי�בי� השיניי�"המיקו� האנטומי של המיקו� האנטומי של המיקו� האנטומי של המיקו� האנטומי של : : : : שער ראשו�שער ראשו�שער ראשו�שער ראשו�

 :ראשי פרקי�
 ל ובספרי הפוסקי�"תיאורי מערכת הרבייה בדברי חז  .פרק א
 הבדלי� בתיאור המציאות של הנרתיק  .פרק ב
 מקור המושג בי� השיני� במסכת נדה.  פרק ג
 "בי� השיניי�"הגדרה אנטומית של .  פרק ד
 אנטומיה של אברי הרביה 
  הפה החיצוני של צוואר הרח
 היעלמות צואר הרח בזמ� לידה 

 סקי�בראשוני� ובדברי הפו" בי� השיניי� ".הפרק 
 י"שיטת רש 
"שיטת הרמב  
 יוחנ� לתנא דברייתא' ראשוני המשוי את שיטת ר 
  שיטות פוסקי אחרוני
 סוגיית יולדת ופולטת .פרק ו
 סיכו�     .פרק ז

 ל ובספרי הפוסקי�ל ובספרי הפוסקי�ל ובספרי הפוסקי�ל ובספרי הפוסקי�""""תיאורי מערכת הרבייה בדברי חזתיאורי מערכת הרבייה בדברי חזתיאורי מערכת הרבייה בדברי חזתיאורי מערכת הרבייה בדברי חז.  .  .  .  פרק אפרק אפרק אפרק א

כי  התורה "א  על  חשיבות  ידיעת  חכמת  הטבע  להבנת  התורה  "דברי  הגר
הקשורות   באי�  לידי  ביטוי  מעשי  מאד  בסוגיות,  1"ה  נצמדי�  יחדוהחכמ

להכרת  המציאות .  לאנטומיה  של  מערכת  הרבייה  בגברי�  כמו  ג�  בנשי�
האנטומית  והפיזיולוגית  של  אברי  הרבייה  באישה  יש  משמעות  הלכתית  רחבה 

מועד  ברית  מילה ,  איסור  והיתר  בהלכות  נדה:  הנוגעת  להרבה  הלכות  מעשיות
משו� כ  מופיעי� במקורות תיאורי� .  ועוד,  דיני  טומאה  וטהרה,  בתבחול  ובש

וכ� ,  התיאורי�  מובאי�  במשנה  ובגמרא.  מפורטי�  של  אברי  הרבייה  באישה
 .2בספרי הפוסקי� החל מראשוני הראשוני� ועד אחרוני האחרוני�

 
לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחכמת , כפי  מה  שיחסר  לאד� ידיעות משארי החכמות"א  "דברי  הגר .1

אחיינו  של  בעל (הובאו  על  ידי  הרב  ברו   שיק  משקלוב  ".  כי  התורה  והחכמה  נצמדי�  יחד,  התורה
 ).מ"תק, האג(של אוקלידס " יסודותיסודותיסודותיסודות"במבוא לתרגו� העברי לספר ) ריההשאגת א

; מב%מא,  בבלי  נדה;  בראשוני�  על  אתר;  בגמרא  בבלי  וירושלמי  ש�;  משנה    ה,  נדה  פרק  ב .2
; ד%ב,  ה"ב  פ"איסו,  �"רמב;  )ח"ניס�  תש,    כר   כגסיניסיניסיניסיניהובא  ב(א  ,  ב  כד"רבנו  חננאל  על  ב

סדרי סדרי סדרי סדרי ;  לד'    החדשות  סיחחחח""""ת  הבת  הבת  הבת  הב""""שושושושו;  מט'    סימי�מי�מי�מי�ת  משאת  בנית  משאת  בנית  משאת  בנית  משאת  בני""""שושושושו;  ד  קצו"יו,  בית  יוס&בית  יוס&בית  יוס&בית  יוס&
חזו� חזו� חזו� חזו� ;  ד  קסז"  יו�  סופר�  סופר�  סופר�  סופר""""ת  חתת  חתת  חתת  חת""""שושושושו;  א,  נדה  יח,  �  סופר�  סופר�  סופר�  סופר""""חידושי  חתחידושי  חתחידושי  חתחידושי  חת;  כו,  קצד'    סיטהרהטהרהטהרהטהרה

 נוע�נוע�נוע�נוע�, הצעה לתקנת נשי� בעניני נדה,  הרב  שלמה  זלמ�  אויערבא ;  כח,  נדה  צב,  ד"יו,  שששש""""איאיאיאי



 ט"ס תשאלול) ב�א, ב"ככר�  (ו"פ�ה"פאסיא  106

בחלק  מהמקרי� .  לעיתי�  יש  הבדלי�  מהותיי�  בי�  התיאורי�  השוני�
במפורש  על  חוות  דעת  מקצועיות  שחכמי  ישראל  קבלו התיאורי�  נסמכי�  

משל  משלו  חכמי� "אחרי  ביארו  את  משנת  ,  למשל,  המאירי.  מרופאי  דור�
 : סיכ� את דבריו) ב, נדה יז" (באשה

ובביאורה  אתה  מבי�  מה  שבא ,  זה  ביאור  המשנה  ופסק  שלה"
פ  שאי�  דברינו "ואע.  בסוגיא  בביאור  תכונת  בניני  האיברי�

כ   הסכמתי כ   הסכמתי כ   הסכמתי כ   הסכמתי ,  �  מכל  וכל  ולא  ע�  דברי  המפרשי�מסכימי�  עמה
 ". בו ע� קצת חכמי הרפואה הבקיאי� בניתוח האיברי� וציור�בו ע� קצת חכמי הרפואה הבקיאי� בניתוח האיברי� וציור�בו ע� קצת חכמי הרפואה הבקיאי� בניתוח האיברי� וציור�בו ע� קצת חכמי הרפואה הבקיאי� בניתוח האיברי� וציור�

 : ל"כתב וז) א, ח"י(� סופר בחידושיו למסכת נדה "החת

י י י י אאאא,  ,  ,  ,  אחרי  החקירה  מפי  ספרי�  וסופרי�  חכמי  וספרי  הניתוחאחרי  החקירה  מפי  ספרי�  וסופרי�  חכמי  וספרי  הניתוחאחרי  החקירה  מפי  ספרי�  וסופרי�  חכמי  וספרי  הניתוחאחרי  החקירה  מפי  ספרי�  וסופרי�  חכמי  וספרי  הניתוח"
וציור '  י  ותוס"שאינו  כפירש  לנו  להכחיש  המציאות    לנו  להכחיש  המציאות    לנו  להכחיש  המציאות    לנו  להכחיש  המציאות  פשרפשרפשרפשראאאא

' �  בחיבורו  ובפי"ש  הרמב"ואי�  לנו  אלא  מ,  ובלי��  ל"מהר
  ולכ� ...המשנה  יש  איזה  גמגו�  בסופו'  אלא  שש�  בפי,  המשנה

י בשמעתי�  כי  א'  י  ותוס"לא  הטרחתי  כלל  בביאור  דברי  רש
 . ל" עכ" להולמ� לפי המציאות האמיתי ואתה דע ל פשרא

 : ל" וזקסז' ד סי"יו ס" חתת"וכ� כתב בשו
ילה  מרבותינו  הקדושי�  לא  צדקו  דבריה� אבל  אחר  בקשת  המח"

י  חכמי י  חכמי י  חכמי י  חכמי """"  כאשר  יעיד  הנסיו�  עפ  כאשר  יעיד  הנסיו�  עפ  כאשר  יעיד  הנסיו�  עפ  כאשר  יעיד  הנסיו�  עפ�"כי  האמת  ע�  הרמב,  בזה
כמו  מעשה כמו  מעשה כמו  מעשה כמו  מעשה ,  ,  ,  ,  וספרי  הניתוח  אשר  לפנינו  מספרי  בני  ישראלוספרי  הניתוח  אשר  לפנינו  מספרי  בני  ישראלוספרי  הניתוח  אשר  לפנינו  מספרי  בני  ישראלוספרי  הניתוח  אשר  לפנינו  מספרי  בני  ישראל

ויש  לפני  עוד  ספרי�  מדויקי� ויש  לפני  עוד  ספרי�  מדויקי� ויש  לפני  עוד  ספרי�  מדויקי� ויש  לפני  עוד  ספרי�  מדויקי� .  .  .  .  ''''טוביה  וספר  שבילי  אמונה  וכוטוביה  וספר  שבילי  אמונה  וכוטוביה  וספר  שבילי  אמונה  וכוטוביה  וספר  שבילי  אמונה  וכו
בכמה  וכמה בכמה  וכמה בכמה  וכמה בכמה  וכמה ,  ,  ,  ,  מרופאי�  מומחי�  אשר  לא  מבני  ישראל  המהמרופאי�  מומחי�  אשר  לא  מבני  ישראל  המהמרופאי�  מומחי�  אשר  לא  מבני  ישראל  המהמרופאי�  מומחי�  אשר  לא  מבני  ישראל  המה

ג� ,  ומיניה  לא  נזוע,  ל"�  ז"דו�  ויגידו�  כהרמבכול�  יעי,  ציורי�ציורי�ציורי�ציורי�
 . ל"עכ..."  שאלתי לרופאי�

כירורגי  הנוגע  למערכת  רבייה  נקבית  היה %הידע  הרפואי,  בימי  המשנה
. �"רחב  יותר  מאשר  בתקופת  הראשוני�  כולל  מהידע  בימיו  של  הרמב

  מוזכרת  האפשרות  של  לידה  נרתיקית 3במשנה  במסכת  בכורות:  לדוגמא
לאחר  שבלידה  קודמת  הוצא  וולד  בחת   קיסרי ,  באד�  ובבהמה)  וגינלית(
אפשרות כזו לא היתה ידועה בימיו ). ל"בלשו� חז" יוצא  דופ�  והבא אחריו("

ניתוח  כריתת  רח�  בבהמות  היה  ניתוח  שכיח :  דוגמא  נוספת.  �4"של  הרמב
 

%רצג,  חחחח    נוע�  נוע�  נוע�  נוע�,י  נדהעל  ההצעה  לתקנת  נשי�  בענינ,  הרב  מנח�  מנדל  כשר;  קעד%קלד,  זזזז
ד  הקדמה  להלכות "ב  יו"  חנשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�;  קפג  ב,    הלכות  נדהשיעורי  שבט  הלוישיעורי  שבט  הלוישיעורי  שבט  הלוישיעורי  שבט  הלוי;  שמט
יהודה '    הרב  פרופ;  ע�  הערות  העור 217%220'  עמ,  חלק  א,    אסיא  אסיא  אסיא  אסיא––––עמק  הלכה  עמק  הלכה  עמק  הלכה  עמק  הלכה    ספר  ;נדה
על  משמעות ,  הלפרי�'  מ;  341%348'  עמ,  ספר  אסיא  יאספר  אסיא  יאספר  אסיא  יאספר  אסיא  יא,  משל  משלו  חכמי�  באשה,  לוי

, 349%353'  עמ,  ספר  אסיא  יאספר  אסיא  יאספר  אסיא  יאספר  אסיא  יא,  בלשו�  הפוסקי�"  אוט�  רח�"ל  ו"ו�  חזבלש"  רח�"המושג  
 .ועוד

 .ב"ט מ"פ: באד�; ב משנה ט"בכורות פ: בבהמה  .3
 .ב"ט מ"בכורות פ, �"ש לרמב"פיהמ  .4
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והוא  בוצע  באופ�  שגרתי  על  כל  פרה  או  חזירה ,  5במצרי�  בתקופת  המשנה
בעוד  בתקופת  הראשוני�  ניתוח  מהסוג  הזה ,  מצרי�  למטרת  יצואשנמכרה  ב

שנשארו  קשיי�  ג�  בפרשנותו  של ,  איפוא,  אי�  פלא.  כנראה  לא  היה  ידוע
 .6ובהשוואתה למציאות, ל"� לתיאור אברי הרביה בדברי חז"הרמב

 : ה הוסי& הרב מנח� מנדל כשר וכתב"בשנת תשכ
  וחמישי�  שנה ס  עד  עכשיו  באלה  המאה"והנה  מזמנו  של  החת"

שנותני�  אפשרות  להשיג  ציורי� ,  המציאו  כלי�  מכלי�  שוני�
אמיתיי�  לאלפי�  ורבבות  כדי  לברר  לצרכי  ניתוח  כל  פרט  קט� 

ודברי�  שלא  היו  ידועי�  בזמנו .  שבאברי  האשה  והאיש  בחייה�
ולעמוד  על  בורי�  של ולעמוד  על  בורי�  של ולעמוד  על  בורי�  של ולעמוד  על  בורי�  של .  עכשיו  גלויי�  וידועי�,  ל"ס  ז"של  החת

מומחי�  גדולי�  במקצוע מומחי�  גדולי�  במקצוע מומחי�  גדולי�  במקצוע מומחי�  גדולי�  במקצוע   י�י�י�י�הענייני�  דברתי  ע�  הרבה  רופאהענייני�  דברתי  ע�  הרבה  רופאהענייני�  דברתי  ע�  הרבה  רופאהענייני�  דברתי  ע�  הרבה  רופא
והמה  הדריכוני  והסבירו  לי  הציורי�  והתמונות  שבספרי ,  7זהזהזהזה

ונתבררו  לי  הרבה  ספקות  ופקפוקי�  שאי  אפשר  להבינ� ,  ניתוח
נוכחתי  לדעת  שיש נוכחתי  לדעת  שיש נוכחתי  לדעת  שיש נוכחתי  לדעת  שיש .  ...א   ורק  מתו   המציאות,  מתו   הכתב

משו�  שלא משו�  שלא משו�  שלא משו�  שלא ,  ,  ,  ,  דברי�  תמוהי�  בספרי  האחרוני�  בעניני�  אלהדברי�  תמוהי�  בספרי  האחרוני�  בעניני�  אלהדברי�  תמוהי�  בספרי  האחרוני�  בעניני�  אלהדברי�  תמוהי�  בספרי  האחרוני�  בעניני�  אלה
ס  ולכ� ס  ולכ� ס  ולכ� ס  ולכ� """"  בגו&  כמו  שכתב  החת  בגו&  כמו  שכתב  החת  בגו&  כמו  שכתב  החת  בגו&  כמו  שכתב  החתהיה  ברור  לה�  מצב  האברי�היה  ברור  לה�  מצב  האברי�היה  ברור  לה�  מצב  האברי�היה  ברור  לה�  מצב  האברי�

 ". נכשלו בפירושי� לא נכוני� שה� נגד המציאותנכשלו בפירושי� לא נכוני� שה� נגד המציאותנכשלו בפירושי� לא נכוני� שה� נגד המציאותנכשלו בפירושי� לא נכוני� שה� נגד המציאות

 : מ כשר ש�"עוד המלי0 רמ

ונחו0  היה  שתלמידי  חכמי�  גדולי�  ביחד  ע�  רופאי�  מומחי� "
, ויראי  שמי�  יתמסרו  לעבודה  כזו  לערו   ספר  על  כל  הלכות  נדה
י ולברר  הספיקות  והפלוגתות  על  פי  מה  שנתגלה  בימינו  על  יד

 .8"מה שאי אפשר היה לדעת עד היו�, המצאות שונות

ובמשמעות "  בי�  השיני�"בשער  זה  תבורר  הבנה  אנטומית  של  מיקו�  
 .ההלכתית הנובעת מהבנה כזו

 הבדלי� בתיאור המציאות של הנרתיקהבדלי� בתיאור המציאות של הנרתיקהבדלי� בתיאור המציאות של הנרתיקהבדלי� בתיאור המציאות של הנרתיק.  .  .  .  פרק בפרק בפרק בפרק ב

הבדל  משמעותי  מאד  בי�  תיאורי  מציאות  שוני�  בספרות  ההלכה 
וג�  בהקדמה ,  שיעורי  שבט  הלוישיעורי  שבט  הלוישיעורי  שבט  הלוישיעורי  שבט  הלויבספר  ג�  .  מובא  בדוגמא  הבאה,  העדכנית

הלכתי  חשוב  של %מופיע  תיאור  אנטומי"  נשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�נשמת  אברה�"להלכות  נדה  של  ה
, בנקודה  אחת  יש  הבדל  מהותי  מאד  בי�  שני  התיאורי�.  אברי  הרביה  באשה

 .הבדל שחובה לעמוד עליו ולבארו
 
 .ד משנה ד"בכורות פ  .5
 .64,  מאמר אמשהמשהמשהמשה פרקיפרקיפרקיפרקי ראה ג� ב.ש�, נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�נשמת אברה�  .6
אחד  מגדולי ,    איש  האשכולותהגדול  בתורההגדול  בתורההגדול  בתורההגדול  בתורה"מ  כשר  הזכיר  כא�  לטובה  את  ידידו  "רמ .7

 .ר הימ� לבי� השיניי�" פרשנות דאת, ראה להל� פרק ד". ר דב הימ�"ב ד"הרופאי� בארה
 .שטז%שטו'  ח ש� בעמנוע�נוע�נוע�נוע� .8
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 :נכתב) ק ב"ס, קפג' סי(בשיעורי שבט הלוי על הלכות נדה 

 ]מהצד  החיצוני[  אלא  בתחילה,  ת  הערוה  עצמו  איננו  ביהמקור"

 כ"ואח,  ל  מקום  התורפה"ובלשון  חז,  נמצא  מקום  שנקרא  בית  הערוה

כ  מקום "ואח,  יש  כעין  פרוזדור  שהוא  מקום  ארוך  ]יותר  פנימה[

מן ,  י  שני  תלתולי  בשר"  עמתחלק  הפרוזדורהנקרא  בין  השינים  שבו  

ומן  השינים ,  צוןוהוא  בית  החי,  השינים  ולחוץ  הוא  חלק  הפרוזדור

  ,ולפנים הוא כלפי המקור והוא פרוזדור הפנימי

ולפנים  מזה  בעומק  לצד  הגב  יש  אבר  שהוא  כעין  פרי  אגס  שרחב 

וכן ,  כי  שם  הוא  מקור  הדם,  מקורלמעלה  ויש  לו  צואר  והוא  הנקרא  

ובזמן  ראייתה  נפתח  הפתח ...  והדם  מתאסף  שם,  9רחם  או  חדרנקרא  

ולרחם  יש  שני ...  וברחם  נוצר  הולד...,  של  צואר  הרחם  והדם  יוצא

ואחד  בכניסה  מהרחם ,  אחד  בסוף  הצואר  כלפי  הפרוזדור,  פתחים

 . לצואר הרחם

ומשם  לצואר  הרחם ,  והדם  יוצא  מהגוף  לכיס  הרחם  שהוא  המקור

וכל  זמן ,  ועדין  הוא  רחוק  מהיציאה,    באשהלפרוזדור  הפנימיונכנס  

כשהגיע  מצואר  הרחם רק  ,  שלא  הגיע  לפרוזדור  החיצון  אינה  טמאה

וזה ,    שהוא  מן  השינים  ולחוץ  טמאה  מן  התורהלפרוזדור  החיצון

 .כ"ע ."שנקרא ראיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .349%353' עמ, ספר אסיא יאספר אסיא יאספר אסיא יאספר אסיא יא, ל"בלשו� חז" רח�"ראה מאמרי על משמעות המושג   .9

שני תלתולי 
 בשר

 חלל הנרתיקפתח הנרתיק
 הרחם צואר

  פ שבט הלוי"פרוזדור ע/תרשי סכמטי של נרתיק:  1תרשי
 היחס בי� גודל הנרתיק לגודל הרח מוטה כא� מעט לטובת הנרתיק
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 :בהקדמה להלכות נדה נכתב' חלק ב, לעומת זאת בנשמת אברה�

דומה  לאגס ,  בעל  קירות  שריריי�  עבי�,    הוא  אבר  חלולהרח�הרח�הרח�הרח�"
בשתי  זויותיו נפתחות  ,  בחלקו  העליו�,  לגו&  הרח�.  שטוח  והפו 

 .שתי החצוצרות המובילות מהשחלות לרח�
  פתוח  לרח�  דר   פיו  הפנימי  ולנרתיק  דר   פיו צואר  הרח�צואר  הרח�צואר  הרח�צואר  הרח�

התעלה  הפנימית  של .  חלל  הנרתיקחלל  הנרתיקחלל  הנרתיקחלל  הנרתיקובולט  ונכנס  לתו   ,  החיצו�
ונפתחת  יותר  בעת ,  מ"צואר  הרח�  פתוחה  בדר   כלל  כשלושה  מ

   ."הוסת והרבה יותר בעת הלידה
עוט&  בקצהו  העליו�  את  צואר עוט&  בקצהו  העליו�  את  צואר עוט&  בקצהו  העליו�  את  צואר עוט&  בקצהו  העליו�  את  צואר הההה,  ,  ,  ,  ולולולולשריר  חלשריר  חלשריר  חלשריר  חל  הוא  הנרתיקהנרתיקהנרתיקהנרתיק""""

היינו  השטח   (  אל  חצר  הפות  אל  חצר  הפות  אל  חצר  הפות  אל  חצר  הפותקצהו  התחתו�  מהווה  פתחקצהו  התחתו�  מהווה  פתחקצהו  התחתו�  מהווה  פתחקצהו  התחתו�  מהווה  פתחוווו,  ,  ,  ,  הרח�הרח�הרח�הרח�
קצהו  העליו� קצהו  העליו� קצהו  העליו� קצהו  העליו� ,  ")אותו  מקו�  "–שמסביב  פי  הנרתיק  בחו0  

רק רק רק רק ,  ,  ,  ,  מתקמר  בדמות  כיפה  ומקי&  את  צואר  הרח�  מכל  הצדדי�מתקמר  בדמות  כיפה  ומקי&  את  צואר  הרח�  מכל  הצדדי�מתקמר  בדמות  כיפה  ומקי&  את  צואר  הרח�  מכל  הצדדי�מתקמר  בדמות  כיפה  ומקי&  את  צואר  הרח�  מכל  הצדדי�
מהוה  הנרתיק מהוה  הנרתיק מהוה  הנרתיק מהוה  הנרתיק ,  ,  ,  ,  בקצהו  התחתו�בקצהו  התחתו�בקצהו  התחתו�בקצהו  התחתו�.  .  .  .  בחלקו  התחתו�  של  הצוארבחלקו  התחתו�  של  הצוארבחלקו  התחתו�  של  הצוארבחלקו  התחתו�  של  הצואר
חות  או  יותר  שלמה  את  פתח  הנרתיק חות  או  יותר  שלמה  את  פתח  הנרתיק חות  או  יותר  שלמה  את  פתח  הנרתיק חות  או  יותר  שלמה  את  פתח  הנרתיק כעי�  קמט  הסוגר  במידה  פכעי�  קמט  הסוגר  במידה  פכעי�  קמט  הסוגר  במידה  פכעי�  קמט  הסוגר  במידה  פ

, השופכה  עוברת  מכיס  השת�.  והוא  הנקרא  בתולי�והוא  הנקרא  בתולי�והוא  הנקרא  בתולי�והוא  הנקרא  בתולי�,  ,  ,  ,  לחו0לחו0לחו0לחו0
כשהאשה .  על  פני  הקיר  הקדמי  של  הנרתיק,  הנמצא  לפני  הרח�

הפתח  לכיס  השת�  נמצא  למעלה  בחצר  הפות ,  שוכבת  פרקד�
ומתחת  לפתח ,  ומתחתיו  הפתח  לנרתיק,  וקרוב  לדופ�  הבט�

 .כ"ע    "י הטבעתהנרתיק ומחו0 לפות נמצא פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הנרתיק הנשמת  אברה�הנשמת  אברה�הנשמת  אברה�הנשמת  אברה�בתיאורו  של  :  חשוב  לשי�  לב  להבדל  המרכזי
הצינור  מתחיל  בקרו� .  הוא  מעי�  צינור  שרירי  הפתוח  רק  מצדו  החיצוני

מעבר  למקו� ,  הבתולי�  החיצוני  ומסתיי�  בחלקו  הפנימי  הכיפתי  הסגור

 אברה� נשמתפ ה"פרוזדור ע/תרשי סכמטי של נרתיק:  2' תרשי מס
 א� מעט לטובת הנרתיקהיחס בי� גודל הנרתיק לגודל הרח מוטה כ
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ללא ,    ממדור  יחידהנרתיק  לפי  תיאור  זה  מורכב.  כניסת  צואר  הרח�  לנרתיק
 .או תילתולי בשר המחלקי� אותו לחלקי� נפרדי�, בליטות, מחיצות

פרוזדור  מחולק  על /הנרתיק,  לעומת  זאת  בתיאורו  של  בעל  שבט  הלוי
לשני )  שה�  מי�  מחיצה  לא  שלמה"  (שני  תלתולי  בשר  "–ידי  בליטות  

מטמא כשמעיקר  הדי�  ד�  נדה  ,  "פרוזדור  פנימי"ו"  פרוזדור  חיצוני:  "חלקי�
 .רק לאחר שכבר יצא מ� הפרוזדור הפנימי אל הפרוזדור החיצוני

ראוי  להדגיש  כי  תיאור  הנשמת  אברה�  מתאי�  בדיוק  למציאות  המוכרת 
במיוחד  לרופאי  הנשי�  שמסתכלי�  בעבודת�  היו�  יומית  בחלל ,  לכל  רופא

, לעומת  זאת.  הנרתיק  של  נשי�  לצור   אבחנה  רפואית  בצואר  הרח�  ובנרתיק
 . של שבט הלוי בנקודה זו איננו מתאי� כלל למה שמכירי� רופאי נשי�תיאורו

, כפי  שיובא  להל�  יש  בסיס  לשני  התיאורי�  הללו  בספרי  ההלכה
עצ�  המושג ".    בי�  השיניי�בי�  השיניי�בי�  השיניי�בי�  השיניי�"  שונות  למושג  פרשנויותכששניה�  מתאימי�  ל

הבית "מובא  בהגדרת  רבי  יוחנ�  את  הגבול  הפנימי  של  "  בי�  השיניי�"
 ). א"מ, ה"נדה פ(ר במשנה המוזכ" החיצו�

 מקור המושג בי� השיני� במסכת נדהמקור המושג בי� השיני� במסכת נדהמקור המושג בי� השיני� במסכת נדהמקור המושג בי� השיני� במסכת נדה.  .  .  .  פרק גפרק גפרק גפרק ג

". טמאי�  בבית  החיצו�יכל  הנשי�  מ"קובעת  כי    ,א"ה  מ"נדה  פהמשנה  
. ד� נדה אוסר ע� כניסתו לבית החיצו� ג� בטר� יצא אל מחו0 לגו&:  כלומר

על .  בכ   דנו  תנאי�  ואמוראי�  במסכת  נדה?  ?  ?  ?  """"הבית  החיצו�הבית  החיצו�הבית  החיצו�הבית  החיצו�""""מהו  בדיוק  מהו  בדיוק  מהו  בדיוק  מהו  בדיוק  
 : מובאות שלש הגדרות "?הי ניהו בית החיצו�" :ב, מאלת הגמרא שא

. כל  שתינוקת  יושבת  ונראית:  הגדרתו  של  ריש  לקיש.  הגדרה  ראשונההגדרה  ראשונההגדרה  ראשונההגדרה  ראשונה
 vestibulum vaginae  –בשפת  ימינו  "  חצר  הפות"הגדרה  זו  מתאימה  ל

מאזור  בי� ,  הכוונה  לאיזור  הכמעט  חיצוני  של  אבר  המי�  הנשי.  בלטינית
ראה  נשמת .  (ועד  מקו�  הבתולי�  שממנו  מתחיל  הנרתיקהשפתיי�  הקטנות  

).   לעיל2'  הע,  יהודה  לוי'  ובמאמרו  של  פרופ,  אברה�  בהקדמה  להלכות  נדה
במרח0 "  הבית  החיצו�"פרשנותו  של  ריש  לקיש  מזכירה  מאד  את  הגדרת  

" בית  החיצו�"ה.  ומוזכר  בגמרא  ובפוסקי�,  ל"הרומי  שהיה  מצוי  בימי  חז
vestibulum balanearumל קרוי בלטינית  "בלשו� חז] של המרח0[

10 . 

שד�  הנידה  מטמא  רק  כאשר ,  מקילה  זו  של  ריש  לקיש%הגדרה  מאד
יוחנ�  בטענה '  י  ר"נדחתה  ע,  הוא  מגיע  אל  הקצה  החיצוני  של  הנרתיק

לעניי�  מגע "  בית  הסתרי�"שלבית  החיצו�  אמור  להיות  לפחות  די�  של  
 . איננו  נסתר מספיק' ת החיצו�בי'ה, בעוד שלפי הגדרת ריש לקיש, טומאה

 

10. William Smith Roman Baths (Balneae) from "A Dictionary of Greek and 

Roman Antiquities", pub. John Murray, London, 1875. 
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בביאור ".  עד  בי�  השיניי�:  "יוחנ�'  היא  הגדרתו  של  רהגדרה  שניה  הגדרה  שניה  הגדרה  שניה  הגדרה  שניה  
 . ועל כ  נסוב הדיו� בשער זה, הגדרה זו נחלקו הראשוני� והאחרוני�

  מובאת  בברייתא  והיא ''''הבית  החיצו�הבית  החיצו�הבית  החיצו�הבית  החיצו�''''הגדרה  שלישית  של  מקו�  הגדרה  שלישית  של  מקו�  הגדרה  שלישית  של  מקו�  הגדרה  שלישית  של  מקו�  
מאי :  "מבהירההגמרא  .  "מקו�  דישה:  במתניתא  תנא.  "הפשוטה  שבהגדרות

 ."מקו� שהשמש דש: אמר רב יהודה? מקו� דישה

. בלועזית"  וגינה"או  "  לד�",  "נרתיק"המקו�  שהשמש  דש  קרוי  בימינו  
�  בפירוש "  ובדברי  הרמב2כמבואר  בתרשי�  ,  המקו�  ברור  מבחינה  אנטומית

ובשעת  גמר "  :ד,    הב"כ   משמע  ג�  ביד  החזקה  איסו.  א"ה  מ"המשנה  נדה  פ
נס  בפרוזדור  ואינו  מגיע  עד  ראשו  שמבפני�  אלא  רחוק  ממנו ביאה  האבר  נכ

�  אבר  התשמיש  יכול "לפי  משמעות  דברי  הרמב.  11"  לפי  האצבעותמעטמעטמעטמעט
ויש  אצבעות ,  12להכנס  פנימה  אל  מעבר  למקו�  כניסת  צואר  הרח�  לנרתיק

הרי ,  א�  זו  המציאות.  13היכולות  לדוש  בשלב  זה  או  אחר  בכל  הנרתיק
ותלתולי  בשר  שמחלקי�  אותו  לנרתיק  פנימי שהנרתיק  שאי�  בו  בליטות  

כל  הנרתיק  מוגדר ,  הווי  אומר.  כולו  מהווה  מקו�  לדישת  השמש,  וחיצוני
 ".מקו� דישה"בפשטות כ

  הנרתיק  מוגדר  בפשיטות  כבית תנא  דברייתא  כלתנא  דברייתא  כלתנא  דברייתא  כלתנא  דברייתא  כלמכא�  שעל  פי  
דהיינו  לכל  מקו� ,  לכ�  ברגע  שיצא  ד�  מצוואר  הרח�  לבית  החיצו�,  החיצו�
יוחנ� '  הסברו  של  ר,  בפשטות.  מאה  ונאסרת  על  בעלההאשה  ט,  בנרתיק

 
והוא ,  )א,  נדה  סו;  ב,  פסחי�  קיב(ל  שאי�  כל  האצבעות  שוות  "�  רומז  לדברי  חז"הרמב .11

 .  האצבעותאור אור אור אור ל ג� כשונות ב"מפרש את השונות עליה דברו חז
ובודאי  לא  יחלקו  בזה "ח  מוסי&  ש�  "הב".  ואומר  א&"ה  "ד,  לד'  סי,  ח  החדשותח  החדשותח  החדשותח  החדשות""""ת  הבת  הבת  הבת  הב""""שושושושו .12

דודאי שלא יחלקו במציאות מה , �  בעני� מקו� הכנסת האבר היכ� הוא"המפרשי�  ע�  הרמב
 .ל"עכ". שאפשר לעמוד עליו בנסיו�

וג�  אורכי� ,  מ  של  אבר  בזמ�  קישוי"  ס%15  ל13  בי�  ממוצעי�ממוצעי�ממוצעי�ממוצעי�במחקרי�  בני  ימינו  נמצאו  אורכי�   .13
אמנ�  רבי�  אינ�  מגיעי�  בזמ�  דישה  עד  קצהו ,  במילי�  אחרות.  נ�    נדירי�מ  אי"  ס20של  

מציאות  זו  מכריחה  להבי�  את  דברי  הברייתא  כ  .  מיעוט  ניכר  מגיע,  הפנימי  של  הנרתיק
שהרי  א&  כי  עומק  החדירה  של  השמש  משתנה .  שמקו�  דישת  השמש  הוא  הנרתיק  כולו

�  מהמקרי�  השמש  מגיע  עד  סו& בחלק  קט:  הוי  אומר")  לפי  האצבעות("מאד�  לאד�  
 .  עד סו& הנרתיקכמעטכמעטכמעטכמעטהנרתיק ובמקרי� רבי� הוא יכול להגיע 

  מאור   שמש קצר  הנרתיק  מכוו0  ואז  אור   הנרתיק  ,  תשמישפרט  לזמ�  לדעת  כי  עוד  חשוב
האור   הממוצע  של  הדופ�  העליונה  של  הוגינה  מ�  הפתח  ועד  צואר .  בשעת  קישויממוצע  

Gray’s Anatomy, 35(מ  "  ס%7.5הרח�  הוא  כ
th
 edition, p. 1362, Longman 1973( ,

ג�  רופאי  הנשי� .  כשברוב  הנשי�  צואר  הרח�  נמצא  סמו   לקצה  הפנימי  של  הנרתיק
 )בשפה  העממית"  בדיקה  פנימית"דו  ידנית  או    (מנואלית%הרגילי�  לבדוק  בדיקה  בי

בעוד . בע מהפתחאצאור    יודעי�  שצואר  הרח� מצוי בתנאי הבדיקה במרחק ,באצבעותיה�
 . הבדיקהבשעת תשמיש הנרתיק מתאר  עד מעבר לאור  של רוב אצבעותש

 נקודהנקודהנקודהנקודהמאד  לא  מסתבר  לפרש  את  הגדרת  הברייתא  כהגדרה  המתייחסת  לאיזו  ,  בכל  אופ�
כשפנימה ,  או  נקודה  ממוצעת  אליה  מגיע  שמש  ממוצע  בזמ�  תשמיש,    ולא  מסויימתעמומהעמומהעמומהעמומה

בודאי .  א&  שיש  שמשי�  לא  מעטי�  הדשי�  בו,  לה  המקו�  כבר  לא  מוגדר  כמקו�  דישה
בבהירות בבהירות בבהירות בבהירות ל  "שקשה  לקבל  פירוש  כל  כ   דחוק  כשיש  הסברי�  אחרי�  המאירי�  את  דברי  חז

 .וראה להל� סו& פרק ז
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וכ   ה� .  למושג  הבית  החיצו�  איננו  אמור  לסתור  את  פירוש  התנא  בברייתא
 ":הבית החיצו�"פ הגמרא ש� בביאור המושג "יוחנ� ע' דברי ר
 ."בי� השיני�בי� השיני�בי� השיני�בי� השיני�עד : אלא אמר רבי יוחנ�"

 ? כלפני� או כלחו0. בי� השיני�: איבעיא להו
 . " כלפני� –בי� השיני� עצמ� ו,  עד בי� השיני�: י זכאי דתני רב.ש"ת

המקו�  מוגדר "  בי�  השיניי�"פירוש  הדברי�  שמפתח  הנרתיק  עד  
והחל  מבי� .  שהימצאות  ד�  נדה  בו  מטמאה  ואוסרת"  בית  החיצו�"כ

המקו�  לא  מוגדר  כבית  החיצו�  אלא  כמדור ,  השיניי�  ופנימה  לכיוו�  המקור
 . ד� בו איננה מטמאה ואיננה אוסרתאשר הימצאות , פנימי יותר

מתחייב  שבי�  השיניי� ,  14יוחנ�  לא  פליג  אתנא  דברייתא'  מההנחה  שר
א�  כ� .  אלא  הוא  אזור  פנימי  יותר,  איננו  מחיצה  או  בליטות  בתו   הנרתיק

 ?צרי  בירור מהו אותו אזור אנטומי פנימי הקרוי בי� השיניי�

 """"בי� השיניי�בי� השיניי�בי� השיניי�בי� השיניי�""""הגדרה אנטומית של הגדרה אנטומית של הגדרה אנטומית של הגדרה אנטומית של .  .  .  .  פרק דפרק דפרק דפרק ד

  פנימי –�  המציאות  מראה  כי  הנרתיק  לא  מתחלק  לשני  מדורי�  א
 ?  אזי מהי הגדרת בי� השיניי�–וחיצוני 

בי� בי� בי� בי� :  מסתבר  כי  דווקא  הכרת  המציאות  מאפשרת  לקבל  תשובה  ברורה
 . השיניי� הוא החלל הפנימי של תעלת צוואר הרח�השיניי� הוא החלל הפנימי של תעלת צוואר הרח�השיניי� הוא החלל הפנימי של תעלת צוואר הרח�השיניי� הוא החלל הפנימי של תעלת צוואר הרח�

 המזכירה  מערכת  שיניי�,  הגדרה  זו  מתבססת  על  המציאות  של  תעלת  הצואר
ל "לפי  הגדרה  זו  מובני�  בפשוט�  דברי  חז.  3'    ראה  תרשי�  מס–בתו   פה  סגור  

הגדרה  אנטומית  זו  ג�  תומכת  בהנחה  שרבי  יוחנ�  לא  חולק  על  תנא .  בנושא
 .המוזכר במשנה' הבית החיצו�' הנרתיק הוא כלכלכלכלדברייתא וג� הוא סובר ש

 אנטומיה של אברי הרביהאנטומיה של אברי הרביהאנטומיה של אברי הרביהאנטומיה של אברי הרביה

לאגס   דומה,  ת  שריריי�  עבי�הוא  אבר  חלול  בעל  קירו  )uterus(הרח�  
 : ומתחלק מבחינה אנטומית ופיזיולוגית לשני חלקי�, שטוח והפו 

שבתוכו  מושרש  ומתפתח ,    בלשו�  ימינוגו&  הרח�גו&  הרח�גו&  הרח�גו&  הרח�  –החלק  הראשו�  
והוא  שד�  נדה  וזבה  יוצא  ממנו  וקוראי�  אותו ,  הוא  הנקרא  מקור",  העובר

 ).ג, ב ה"� איסו"רמב" (חדר לפי שהוא לפני ולפני�

 
שהרי  ריש  לקיש  בודאי  חלק  על .  יוחנ�  לא  חלק  על  תנא  דברייתא'  אמנ�  אי�  הכרח  לומר  שר .14

נ�  על  ריש  לקיש  היתה  טענה  עניינית  ולא  מחמת ובכל  זאת  טענתו  של  רבי  יוח,  תנא  דברייתא
וראה .  א&  שהיא  מקובלת  על  רוב  הראשוני�,  לכ�  זו  רק  הנחה.  הסתירה  לתנא  דברייתא

' דעת�  לפסוק  כאוקימתא  דר...  אפשר  דאות�  המפרשי�"ש,  לד'    סיח  החדשותח  החדשותח  החדשותח  החדשות""""הבהבהבהב  תתתת""""שושושושוב
מקו�  הגעת "ל"  מקו�  דישה"ש  הסבר  נוס&  המבדיל  בי�  "עיי"  (ולא  כתנא  דברייתא"  יוחנ�

 .) לעיל13ראה הערה , ע מהמציאות"ההסבר הנוס& צ". האבר בגמר ביאה
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שבו  נאגר  חלק  מהזירמה ,    בלשו�  ימינוצוואר  הרח�צוואר  הרח�צוואר  הרח�צוואר  הרח�  –ק  השני  החל
וממנו  יוצאות  קבוצות  של  תאי  זרע  לכיוו�  חלל  הרח�  ומש� ,  אחר  תשמיש
תעלת  צוואר .  בנסיו�  לפגוש  ביצית  שבוייצה  ונשאבה  לחצוצרה,  לחצוצרות

והיא  מופרדת ,    של  הצווארהפנימיהפנימיהפנימיהפנימיהרח�  מופרדת  מחלל  הרח�  על  ידי  הפה  
מבחינה ).  3'  ראה  תרשי�  מס(  של  הצוואר  החיצוניהחיצוניהחיצוניהחיצוני  ידי  הפה  מ�  הנרתיק  על
שונה  צוואר  הרח� )  הרכב  התאי�  המצפי�  את  תעלת  הצואר(היסטולוגית  

מגו&  הרח�  בכ   שהתאי�  המצפי�  את  תעלת  הצוואר  שוני�  לחלוטי� 
 . מהתאי� המצפי� את חלל הרח�

הדופ�  הפנימית  של  תעלת  צואר  הרח�  מורכבת  משני  קפלי� ,  בנוס&
, שמה�  יוצאות  בליטות  קצרות,    קדמי  ואחורי–  מעי�  רכסי�  –אורכיי�  

המבנה  הזה  של  צואר  הרח�  ידוע  לרופאי� .  מעי�  שיניי�  או  חוטרי�  קצרי�
כשחוקרי  האנטומיה  בחנו  את  מבנה  הדפנות  של  תעלת .  מזה  דורות  רבי�

המבנה  הזה ,  ")השיניי�("הקפלי�  ע�  הבליטות  היוצאות  מה�  ,  צואר  הרח�
, arbor vitae:  או  בלטינית"  ע0  החיי�"עד  הקרוי  %ר  לה�  מי�  שיח  ירוקהזכי

 .15)1' ראה תמונה מס(

 

  Thuja occidentalis  "ע% החיי"ענפי של צמח : 1' תמונה מס

ע0 :  "ו�  כ   כינו  חוקרי  האנטומיה  את  המבנה  של  תעלת  הצוארמש
המבנה  הזה  של  הבליטות ,  למעשה.  arbor vitae uteri(16  ("החיי�  של  הרח�

 

  ע0  החיי� –  arbor vitaeכשהש�  ,  Thuja occidentalisהש�  המדעי  של  הצמח  הוא     .15
 Carolus Clusius (or Charles גרמני%י חוקר הטבע הצרפתי" ע1601נית� לו בשנת   %

de l'Escluse))  1526-1609.(                                            

16.  "The wall of the canal presents an anterior and a posterior longitudinal ridge, 

from each of which proceed a number of small oblique columns, the palmate 

folds, giving the appearance of branches from the stem of a tree; to this 

arrangement the name arbor vitæ uteri is applied. The folds on the two walls 

are not exactly opposed, but fit between one another so as to close the 

cervical canal." Gray's Anatomy, 35th edition (Longman 1973) p. 1357. 
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  בתו   פה  סגור מערכת  שיניי�מערכת  שיניי�מערכת  שיניי�מערכת  שיניי�מזכיר  מאד  ג�  ,  היוצאות  משני  הרכסי�
מאחר  והמבנה  של  תעלת  הצואר  נית�  לצפיה  בעי� .  17)3'  בולט  בתרשי�  מס(

סביר מאד שהיה מוכר לחכמי הרפואה וחכמת , שירי הגדלהעירומה ללא מכ
 . וכמבואר בפרק א לעיל, ל שבצעו ג� ניתוחי גוויות"הניתוח בימי חז

מתאי�  מאד   )arbor vitae uteri(  מכא�  שחלל  תעלת  צואר  הרח�
. בהתאמה  לשיטת  תנא  דברייתא,  18בדברי  רבי  יוחנ�"  בי�  השיניי�"להגדרת  

�  שבי�  השיניי� "ש  בשיטת  הרמב"  החזו�  איהדברי�  מתאימי�  ג�  להבנת
 .ההההס שלהל� בפרק "ח והחת"הב, ע"ולדברי הסמ', פתח המקור'הוא 

  

 
 

 

 

 
 Anatomy and Physiology for Midwives By Jane Coad:      3'      מקור  תרשי�  מס.17

& Melvyn Dunstall (publisher: Elsevier Health Sciences, 2001) p. 45.  
זו  איננה  הדוגמא  היחידה  בה  רבי  יוחנ�  משתמש  בהגדרה  מדעית  של  חכמי  זמנו  להבהרת   . 18

בנות "יוחנ�  ל'  מובאת  הגדרתו  של  ר,  א,  יד,  ז"  ובע,ב,בברכות  מ.  מושגי�  המוזכרי�  במשנה
תאני� "דהיינו  "  תאני  חיוורתא"יוחנ�  מגדיר�  ש�  כ'  ר.  המוזכרות  כמה  פעמי�  במשנה"  שוח

שהרי  אי�  שו�  סוג  של  תאני� ,  כבר  הוכיחו  החוקרי�  כי  אי�  הכוונה  לסוג  של  תאני�".  לבנות
אלא .  ת  שוח  המוזכרות  במשנהשתכונותיה�  מתאימות  או  אפילו  מתקרבות  לתכונות  בנו

ושתכונותיו ,  "תאני�  לבנות"הכוונה  היא  לפירות  איל�  ידוע  ששמו  ברומית  תורג�  מילולית  ל
בכ   ג�  מיושבות .  מתאימות  באופ�  מלא  לתכונות  בנות  שוח  המוזכרות  במשנה  ובתלמודי�

  של   של   של   של ביאורוביאורוביאורוביאורוו,  132%133'  עמ,  זרעי�,  תוספתא  כפשוטהתוספתא  כפשוטהתוספתא  כפשוטהתוספתא  כפשוטהראה  .  תמיהותיה�  של  הרבה  ראשוני�
 .וש� בהלכה א, פרק חמישי משנה א, יהודה פליקס על מסכת שביעיתיהודה פליקס על מסכת שביעיתיהודה פליקס על מסכת שביעיתיהודה פליקס על מסכת שביעית

 חלל הרחם

הפה הפנימי של צואר הרחם

       בין השיניים

הפה החיצוני של צואר הרחם

 . תמונת חת� של רח וצואר רח:  3' תרשי מס

 בתעלת הצואר  ��  "בי� השיניי" ��  arbor vitae uteri  הבולט מאד איזור

    החלק הפנימי של הנרתיק
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לאור  האמור  מובנת  היטב  בעיית  הגמרא  מהו  די�  הד�  המגיע  לבי� 
השאלה  נובעת  ממקומו .  זוהי  שאלה  עקרונית  חשובה  ומעניינת.  השיניי�

ד  מבחינה  חיצונית  הוא  חלק  מאיבר האנטומי  של  צואר  הרח�  אשר  מצד  אח
א   מהצד  השני  מבחינת ,  הרח�  בדומה  לצואר  פרי  האגס  שהוא  חלק  מהאגס

. מחלל  הרח�)  י  הפה  הפנימי"ע(מבנהו  הפנימי  הוא  שונה  לחלוטי�  ומופרד  
מקו�  גידולו  של  העובר ,  ד�  הנידה  מקורו  בחלל  הרח�  ולא  בצואר  הרח�

המצפי�  את  חלל  הרח�  שוני� וסוג  התאי�  ,  הוא  ברח�  ולא  בצואר  הרח�
: מסקנת  הגמרא  ברורה,  על  כל  פני�.  מהתאי�  המצפי�  את  תעלת  הצואר
עד ,  עדיי�  איננה  אוסרת)  בי�  השיניי�(יציאת  ד�  מהרח�  לתעלת  הצואר  
 . לבית החיצו�–ליציאת הד� מבי� השיניי� לנרתיק 

שמטמאה  בפני� "ה  "  ד,ב,  י  כא"הדברי�  מפורשי�  לכאורה  ברש
מיד  היא         ,  מהמקור  לפרוזדור  והעמידו  כתליה  מהמקור  לפרוזדור  והעמידו  כתליה  מהמקור  לפרוזדור  והעמידו  כתליה  מהמקור  לפרוזדור  והעמידו  כתליה]הד�[אחר  שיצא  אחר  שיצא  אחר  שיצא  אחר  שיצא  ממממ  –כבחו0  
 ". כ בזב ובעל קרי דאי� מטמאי� עד שתצא טומאת� לחו0"משא, מטמאה

: בספרי  הפוסקי�  מובאות  כמה  אפשרויות,  מבחינת  הלכות  הרגשהמבחינת  הלכות  הרגשהמבחינת  הלכות  הרגשהמבחינת  הלכות  הרגשה[[[[
או  הרגשת  וסת ,  הרגשת  זיבת  נוזל  מהמקור  לנרתיק,  הרגשת  פתיחת  המקור

 .]ל"ואכמ, א�כול� רלבנטיות כ. 19הגו&

 הפה החיצוני של צואר הרח�הפה החיצוני של צואר הרח�הפה החיצוני של צואר הרח�הפה החיצוני של צואר הרח�

  כי  צורת  הפה  החיצוני  של  צוואר  הרח�  משתנה  אחרי  הריו� ראוי  להוסי&
לפני  ההריו�  הראשו�  של .  בי�  א�  נסתיי�  בלידה  ובי�  א�  נסתיי�  בהפלה

האישה  הפה  החיצוני  של  צואר  הרח�  הוא  נקב  עגול  ודק  כמו  נקב  העוק0  של 
 . ה איננו נית� להרחבה בלא הפעלת כוח ממשיהנקב העגול הז. פרי אגס טרי

והוא ,  הפה  החיצוני  של  הצוואר  מתאר   ומתרחב  לצדדי�,  אחרי  לידה
הניתני�  להפרדה  ופתיחה "  שפה  תחתונה"ו"  שפה  עליונה"מורכב  אז  מ

ובציד�  הפנימי  של  השפתיי�  הללו  מתחילות ,  כמעט  ללא  הפעלת  כוח
האמור  בהלכה כולל "    השיני�בי�"לאור  האמור  מסתבר  מאד  כי  ".  השיניי�"

  תעלת  צואר  הרח�  החל  משפתי  הפה  החיצוני  של  צואר  הרח�  עד כלכלכלכלאת  
 .זו מתישבות טענות רבות בהבנהו, לפה הפנימי של צואר הרח�

י "לפני  ח,  ל"דוב  הימ�  זצ'  א  הרופא  פרופ"כ   בדיוק  אמר  לי  החכ�  יר
עלת  צוואר הוא  הדגיש  שאי�  לו  ספק  כי  החלל  הפנימי  של  ת.  שני�  בקירוב

. האמור  בהלכה"  בי�  השיניי�בי�  השיניי�בי�  השיניי�בי�  השיניי�  "הוא  הואהוא  הואהוא  הואהוא  הוא    –    arbor vitae uteri  בלעז,  הרח�
 . לעיל7ראה הערה ח ו"דפח. דבריו מתאימי� מאד לאמור למעלה

 
 .ד"תשס, 128%138' עמ, עד% עגאסיאאסיאאסיאאסיא, ההרגשה בזמ� הזה, הרב שלמה לוי: ראה .19
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 ....הערה חשובה על השינוי שחל בצואר הרח� לקראת לידההערה חשובה על השינוי שחל בצואר הרח� לקראת לידההערה חשובה על השינוי שחל בצואר הרח� לקראת לידההערה חשובה על השינוי שחל בצואר הרח� לקראת לידה

השינוי השינוי השינוי השינוי .  לקראת  לידה  מתרחשי�  שני  שינויי�  עיקריי�  בצואר  הרח�
 ר  הרח�  נפתח  בהדרגה  עד  לפתיחה  גמורה  בקוטר  של צוא.    פתיחה  פתיחה  פתיחה  פתיחה––––  האחדהאחדהאחדהאחד

  המחיקה  מתרחשת  בחלקה  במקביל ....  מחיקה  מחיקה  מחיקה  מחיקה––––השינוי  השני  השינוי  השני  השינוי  השני  השינוי  השני  .  מ"  ס%10כ
בתהלי   המחיקה  צואר  הרח�  מתקצר  בהדרגה  מאורכו  הראשוני  של .  לפתיחה

ואז  רוחב  המחיצה ,  עד  שבגמר  המחיקה  הוא  פשוט  נעל�,  מ"  ס3%4כ  
נעשית )  שהייתה  קוד�  אור   הצוואר  (המבדילה  בי�  חלל  הרח�  לבי�  הנרתיק

 . דקיקה עד כדי פחות מעשירית מאורכו הראשוני של הצואר

כבר  נמחק  וכבר  לא  קיי�  יותר  איזור ,  פירושו  של  דבר  שבשעת  הלידה
מכא�  שעל  פי  הסבר  זה  לא  נית�  לפלפל  על  מצב  במהל   הלידה ,  בי�  השיניי�

שהרי  בשעת  יציאת .  �20בו  ראש  העובר  יוצא  מתו   הרח�  ונכנס  לבי�  השיניי
) אורכה  של  תעלת  הצוואר(=  הצוואר  כבר  נמחק  ועוביו  ,  ראש  העובר  מהרח�

שווה  בקירוב (בעוד  שלפני  הלידה  עובי  הצואר  .  התקצר  לכקליפת  השו�
 .היה כשלושה סנטימטרי�) לאור  תעלת הצוואר

 בראשוני� ובדברי הפוסקי�בראשוני� ובדברי הפוסקי�בראשוני� ובדברי הפוסקי�בראשוני� ובדברי הפוסקי�" " " " בי� השיניי�בי� השיניי�בי� השיניי�בי� השיניי�""""        ....ההההפרק פרק פרק פרק 

 יייי""""שיטת רששיטת רששיטת רששיטת רש

 : כתב" כמי� שיני�,ה "ד, ב, י נדה מא"רש

 . ל"עכ" . שיני� יש בתו  הרח� תלתולי בשר�כמי"

היה  נית�  לפרש  כי  מדובר  בתלתולי ,  י  היה  רגיל  בשפת  ימינו"אילו  רש
שג� ,  arbor vitae uteri  –בשר  בצוואר  הרח�  דהיינו  בי�  השיניי�  האנטומי  

אימי�  מאד י  היו  מת"ואז  דברי  רש.  ה�  תלתולי  בשר  עדיני�"  שיניי�"בו  ה
בלשו� "  רח�"מאחר  ואול�  .  ה  שמטמאה  בפני�  כבחו0"ד,  ב,  לדבריו  כא

נרתיק "  משמעותו  כמעט  תמיד,  ל  ובלשו�  הראשוני�"בלשו�  חז,  מקרא
י  כא�  מתאימי� "דברי  רש,    הרח�  בלשו�  ימינו–"  מקור"  ולא  ה21"האישה

 .וה� אכ� המקור לו, דווקא לתיאור האנטומי התמוה שהביא בעל שבט הלוי

 

 
' בעמ,  קעד%קלד,    זנוע�נוע�נוע�נוע�,  הצעה  לתקנת  נשי�  בעניני  נדה,  ראה  הרב  שלמה  זלמ�  אויערבא  .20

 .קעא ש�
, בלשו�  הפוסקי�"  אוט�  רח�"ל  ו"בלשו�  חז"  רח�"המושג  על  משמעות  ,    הלפרי�'  מ:  ראה .21

 .349%353' עמ, ספר אסיא יאספר אסיא יאספר אסיא יאספר אסיא יא
" האגס"שמובנו  הרפואי  היו�  מקובל  כחלק  מ"  צואר  הרח�צואר  הרח�צואר  הרח�צואר  הרח�"ראוי  להוסי&  כי  ג�    הביטוי   

  המהווה  מבוא נרתיקנרתיקנרתיקנרתיקשימש  בתקופת  הראשוני�  ככינוי  ל,  הכולל  את  הרח�  ואת  צווארו
לכ�  יש  להזהר  ולבחו�  לגופו .  ל  במאמרו  ש�"ערבא   זצז  אוי"כפי  שכבר  העיר  הגרש,  לרח�

 .בספרי הפוסקי�" צואר הרח�"כל מקו� בו מוזכר המושג 
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 ����""""שיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמבשיטת הרמב

 : ב, ב ה"� איסו"הרמב

פ שלא יצא הד� לחו0 "ואע. כל  הנשי�  מתטמאות  בבית  החיצו�"
הואיל  ויצא  מבי� ,  ]אל  מחו0  לנרתיק[אלא  נעקר  מ�  הרח�  ולא  שתת  

ד� 'פ  שעדי�  הד�  בבשרה  שנאמר  "השיני�  הרי  זו  טמאה  ואע
עד  מקו�  שיגיע ?  ועד  היכ�  הוא  בי�  השיני�.  'יהא  זובה  בבשרה

 ". ובי� השיני� עצמו כלפני�. אבר בשעת גמר ביאהה

�  ברור  שהוא  השוה  את  שיטת  רבי  יוחנ�  לשיטת  תנא "מדברי  הרמב
�  לא "כמו  כ�  הרמב.  שבמשנה"  הבית  החיצו�"דברייתא  בהבנת  המונח  

מקו� "�  מפרש  שעד  "הרמב"הרי  ש.  פרוזדור/מזכיר  תלתולי  בשר  בנרתיק
�  נשאר  מבית  החיצו�  קצת  לצד אבל  עדיי,  הוא  בית  החיצו�"  שהשמש  דש

 . ולא כל האצבעות שוות22"פני�

 :ש�, ט בקרית ספר"וכ� הבי� המבי

פ  שלא  יצא  לחו0  אלא "כל  הנשי�  מטמאות  בבית  החיצו�  ואע"
משמע  בתו  ,  דכתיב  ד�  יהיה  זובה  בבשרה.  נעקר  מ�  הרח�

 ".בשרה והיינו למטה מבי� השיני�

, מי  שבנשמת  אברה��  מתאימה  לתיאור  האנטו"מכא�  ששיטת  הרמב
כ   דייק .  על  פיו  אי�  מחיצה  המחלקת  את  הנרתיק  לחלק  חיצוני  וחלק  פנימי

על  בי� '  מ  פי"מ  מדלא  הזכיר  הר"ומ)  "ק  כח"סס,  צב,  ד"יו(ש  "ג�  החזו�  אי
נראה  יותר  דהוא  פתח  המקור  ואי�  צרי   לפרשו ,  י"השיני�  וכמו  שפירש

ה "ד,  ב,  י  נדה  כא"לכאורה  כ   ג�  משמע  מרש.  [ש"עיי,  "שכינויו  מוב�
 .] ל"ואכמ, שהוזכר למעלה, שמטמאה בפני� כבחו0

פתח "הא�  בי�  השיניי�  הוא  :  נית�  איפוא  להגדיר  את  המחלוקת  כ נית�  איפוא  להגדיר  את  המחלוקת  כ נית�  איפוא  להגדיר  את  המחלוקת  כ נית�  איפוא  להגדיר  את  המחלוקת  כ 
או  שבי� ,    לעיל2וכמתואר  בתרשי�  ,  �"הפונה  לנרתיק  כדעת  הרמב"  המקור

מפרידות  בי�  הפרוזדור "  שיניי�"כשה,  השיניי�  הוא  חלק  פנימי  של  הנרתיק
, ב,  י  בד&  מא"כדעת  רש,  לבי�  הפרוזדור  הפנימי)  הבית  החיצו�(י  החיצונ

 .  לעיל1וכמתואר בתרשי� 

מהגדרה  זו  נובע  כי  הראשוני�  הסוברי�  כי  המקו�  אליו  יוצא  הד�  מ� 
הולכי� ,  אלא  מדור  פנימי  יותר  של  הנרתיק"  הבית  החיצו�"המקור  איננו  

ה "וכ(ה  אמאי  "  ד,א,  זו  ג�  שיטת  התוספות  נדה  מב.  י"לכאורה  בשיטת  רש
 . 23)ש על אתר"הרא' בתוס

 
ה  ויש  לשאול  למצריכי�  לבדוק  עד  מקו� "סוד,  ו,  קצו,  ד"על  טור  יו,  לשו�  הבית  יוס& .22

 .שהשמש מגיע
 .ע"� בחידושיו כא� ניסח את דבריו בצורה שאינה חד משמעית וצ"הרמב .23
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 יוחנ� לתנא דברייתאיוחנ� לתנא דברייתאיוחנ� לתנא דברייתאיוחנ� לתנא דברייתא' ' ' ' הראשוני� המשוי� את שיטת רהראשוני� המשוי� את שיטת רהראשוני� המשוי� את שיטת רהראשוני� המשוי� את שיטת ר

�  השוה  את  שיטת  רבי  יוחנ�  לשיטת  תנא  דברייתא "הרמב,  כאמור
נדה (כ  המאירי  בבית  הבחירה  "וכ.  שבמשנה"  הבית  החיצו�"בהבנת  המונח  

כה  ג�  את שהביא  להל)  א'  סי,  פרק  ה(ש  בפסקיו  "כ�  משמע  מהרא)  ב,  מא
� "הלכות  נדה  לרמבוכ�  הוא  ב,  דברי  רבי  יוחנ�  וג�  את  דברי  תנא  דברייתא

) לוניל(ר יעקב הכה� מ"אהר� ב'  רל  (אורחות  חיי�כ�  הוא  ג�  ב.  פרק  ג  אות  א
רבי  יוס&  ב� ל(לקט  יושר  וכ�  הוא  ב,    הלכות  נדה  אות  א)  שבפרובנס]נרבונה[

עמוד  כב )  יורה  דעה  (חלק  ב)  ישראל  איסרלי�'  רתלמידו  המובהק  של  משה  
ומסיק  בפרק  יוצא  דופ� :  "קפג'  ד  ריש  סי"י  יו"כ  בפשיטות  הב"וכ.  עני�  א

 .ל"עכ" והיינו מקו� שהשמש דשוהיינו מקו� שהשמש דשוהיינו מקו� שהשמש דשוהיינו מקו� שהשמש דש... עד בי� השיניי�עד בי� השיניי�עד בי� השיניי�עד בי� השיניי�דבית החיצו� הוי 

, כמבואר  בפרק  ג  לעיל,  א�  מקו�  דישה  כולל  את  כל  הנרתיק,  בפשטות
אמורי� ,  דברייתאיוחנ�  לתנא  '  אזי  כל  הני  ראשוני�  המשוי�  את  שיטת  ר

שהרי  רק ".  פתח  המקור"�  שבי�  השיניי�  הוא  "לכאורה  לסבור  כדעת  הרמב
 . 24יוחנ� כמי שאינו חולק על תנא דברייתא' כ  נית� להבי� את ר

, י  הסובר  שחלק פנימי של הנרתיק איננו בית החיצו�"לרש,  לעומת  זאת
א& מאחר  והמציאות  מכריחה  כי  מקו�  שהשמש  דש  כולל  את  כל  הנרתיק  

הרי  שרבי  יוחנ�  חלוק  על  תנא ,  שיש  בו  חלק  שהוא  פנימי  לבי�  השיניי�
, יוחנ�  רק  החלק  החיצוני  של  מקו�  דישה  נחשב  כבית  חיצו�'  לר.  דברייתא

 .25ל שכל מקו� דישה הוא בכלל הבית החיצו�"בעוד תנא דבריתא ס

 שיטות פוסקי� אחרוני�שיטות פוסקי� אחרוני�שיטות פוסקי� אחרוני�שיטות פוסקי� אחרוני�

 –תח  המקור  מקומו  בפ"  בי�  השיני�"ס  סוברי�  ש"  וחת27ח"ב,  26ע"סמ
 .כאשר כל הנרתיק נחשב כבית החיצו�, הפה החיצוני של צואר הרח�

 
פה ]  עד[נמצא  ש:  "...ל"וז,  סימ�  קסז)  יורה  דעה(ת  חת�  סופר  חלק  ב  "וכ�  מבואר  ג�  בשו .24

  בי�  השיני�  היינו  מקו�   בי�  השיני�  היינו  מקו�   בי�  השיני�  היינו  מקו�   בי�  השיני�  היינו  מקו� ]עד['  '  '  '  ב  אמריב  אמריב  אמריב  אמרי""""א  עא  עא  עא  ע""""ובנדה  מובנדה  מובנדה  מובנדה  מ.  המקור  הוא  מקו�  שהשמש  דש
  וש�  הוא  מקו� אלמא  דא  ודא  אחת  היאאלמא  דא  ודא  אחת  היאאלמא  דא  ודא  אחת  היאאלמא  דא  ודא  אחת  היא.  .  .  .  י  מקו�  שהשמש  דשי  מקו�  שהשמש  דשי  מקו�  שהשמש  דשי  מקו�  שהשמש  דש""""מאי  מקו�  דישה  ארמאי  מקו�  דישה  ארמאי  מקו�  דישה  ארמאי  מקו�  דישה  אר.  .  .  .  דישהדישהדישהדישה

בי�  השיני� ]  עד[ועד  היכ�  הוא  '  ב'  �  ש�  הל"לשו�  הרמב'  ויעויי.  ...מ"ההרגש  כשנפתח  פה
כ  זה  הלשו�  ובשעת "ג'  ל  כ"הנ'  ובהלכה  ד.    עד  מקו�  שיגיע  אליו  האבר  בשעת  גמר  ביאה–

 .ל"עכ" כ הכל חד"א. כמו שהעתקתי לעיל' גמר ביאה האבר נכנס וכו
באמת וכ   ,  מש  דשלכאורה  היה  נית�  לפרש  שבי�  השיניי�  מקומו  בנרתיק  מעבר  למקו�  שהש .25

. �"את  החולקי�  על  הרמב)  ה  ויש  לשאול  למצריכי�"סוד,  ו,  קצו,  ד"טיו  (יוס&יוס&יוס&יוס&  ביתביתביתביתפירש  ה
כי  לא  כל  האצבעות  שוות  ואי   ישתנה  מקו�  בי� ,  אול�  המציאות  מקשה  מאד  לקבל  פירוש  זה

נרתיק  האישה  מכוו0  מאד  שלא ,    לעיל12%13  ותכמובא  בהער,  ועוד?  השיניי�  לפי  האצבעות
אור   שמש  ממוצע  בעת  קישוי  גדול  יותר  מאור   הנרתיק  שלא  בשעת אפילו  ו,    תשמישבשעת

 .הרי שמקו� שהשמש דש בתחילת תשמיש יכול לכלול למעשה את אור  הנרתיק כולו.  תשמיש
 .ס שהובא למעלה"כ החת"וכעי� מש, הרי שהמציאות מונעת מלפרש כ 

 .מט' תחילת סי משאת בנימי�משאת בנימי�משאת בנימי�משאת בנימי�ת "הובאו דבריו בשו, יהושע פלק' ר .26
 .לד'  סיח החדשותח החדשותח החדשותח החדשות""""ת הבת הבת הבת הב""""שושושושו .27
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  וההולכי�  בעקבותיה�  סוברי� 29הסדרי  טהרה,  28לעומת�  המשאת  בנימי�
 . י וסיעתו שהנרתיק מתחלק לבית חיצו� ובית פנימי על ידי שיניי�"כדעת רש

א�  איתא  דבי� :  "עיקר  ראייתו  של  המשאת  בנימי�  היא  הקושיה
דקתני  כל  הנשי�  מטמאי�  בבית '    יקשה  ל�  אמתני,ני�  הוא  פי  הא�השי

החיצו� אמאי קרי ליה הכא בית החיצו� ובפרק כל היד קרי ליה פרוזדור דהא 
ל  עד "יוחנ�  אמאי  קרי  ליה  הכא  בי�  השיני�  הל'    וג�  ר.אידי  ואידי  חדא  היא

 . ל" עכ."החדר שהוא לשו� המשנה בפרק כל היד

ל "שהרי  הפרוזדור  בלשו�  חז.  ותיו  בפשיטותא   קל  ליישב  את  קושי
ומאחר  ולדעת .  30  את  חצר  הפותרקרקרקרקלעיתי�  כולל  את  הנרתיק  ולעיתי�  כולל  

יוחנ�  הבית  החיצו�  במשנת  נדה  דווקא  כולל  את  הנרתיק  בניגוד  להגדרת '  ר
לכ�  השתמשה  משנת  נדה  בלשו�  אחרת ,  ב,  הפרוזדור  במסכת  בכורות  מו

 . פוקי מפירושו המיקל של ריש לקישולא, שבודאי כוללת את הנרתיק

לאור ,  ג�  שאלתו  השניה  של  המשאת  בנימי�  איננה  קשה  כלל  ועיקר
לבי�  בי�  השיניי�  שמקומ� ,  ההבדלי�  הברורי�  בי�  החדר  שהוא  חלל  הרח�

 .לעיל' וכמבואר בפרק ד, בצואר הרח�

 סוגיית יולדת ופולטתסוגיית יולדת ופולטתסוגיית יולדת ופולטתסוגיית יולדת ופולטת. . . . פרק ופרק ופרק ופרק ו

נוהג '  בפני�  כבחו0'  מתבאר  שדי�  היטמאות  31משתי  ברייתות  נפרדות
לגבי  יולדת  הגמרא .  ז  וביולדת"אלא  ג�  בפולטת  ש,  בזבה,  לא  רק  בנדה

, ולכ�  פרט  לשיטת  ריש  לקיש.  מסבירה  את  המציאות  הנדונה  בלידה  יבשה
בנדה '  בפני�  כבחו0'ביולדת  שונה  מהגדרת  '  בפני�  כבחו0'ל  שהגדרת  "צ

ואר  בשער  שני מב,  לגבי  יולדת"  בפני�  כבחו0"מהי  בדיוק  הגדרת  .  32וזבה
 . של עבודה זו וטר� פורס�

בעוד ,  הברייתא  מובנת  ביותר  לשיטת  ריש  לקיש,  ג�  לגבי  פולטת
לגבי '  בפני�  כבחו0'יוחנ�  ותנא  דברייתא  יש  לדו�  א�  הגדרת  '  שלשיטת  ר

הדיו�  שהוא .  בנדה  וזבה'  בפני�  כבחו0'פולטת  חייבת  להיות  שונה  מהגדרת  
על  פיו ,  ד"ח  מ"פ  לדי�  המשנה  במקואות  ג�  רפואי  וג�  הלכתי  אמור  להתייחס

כיבוד  הבית  לאחר  תשמיש  מאפשר  טהרה  בטבילה  בלא  חשש  הלכתי 

 
 מט'  סית משאת בנימי�ת משאת בנימי�ת משאת בנימי�ת משאת בנימי�""""שושושושו .28
 כו, קצד'  סיסדרי טהרהסדרי טהרהסדרי טהרהסדרי טהרה .29
אוט� "ל ו"בלשו� חז" רח�"על משמעות המושג ובמאמרי , ה שהוציא"תוד, ב, ראה נדה מב . 30

 .349%353' עמ, ספר אסיא יאספר אסיא יאספר אסיא יאספר אסיא יא, בלשו� הפוסקי�" רח�
 .א, והשניה בנדה מב; ב, הובאה בנדה מא, שת מצורע סו& פרספראספראספראספראהראשונה ברייתא ב .31
ס "ש  בחת"עיי.  ש  ש�"הרא'  ותירו0  ראשו�  בתוס,  ה  שהוציא"תירו0  שני  בתוד,  ב,  נדה  מב .32

לעני�  טומאת  יולדת '  פני�  כחו0'ההגדרה  המדוייקת  של  .  'שהעיקר  כתירו0  זה  של  התוס
 .ירוט בשער שני של עבודה זונושא זה נדו� בפ. נוגעת ג� למועד ברית מילה בחול ובשבת
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אמנ� .    ולדברי  הראשוני�  על  אתרא,מב%ב,נדה  מאלסוגיית  הגמרא  ,  לפליטה
' בפני�  כבחו0'מבואר  כי  הגדרת  ,  יא,  ה,  אבות  הטומאה,  �"מדברי  הרמב

הדיו�  שהוא .  בנדה  וזבה'  חו0בפני�  כב'לגבי  פולטת  איננה  שונה  מהגדרת  
 .ל"חורג ממסגרת זו ואכמ, כאמור ג� רפואי וג� הלכתי

 סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . פרק ז פרק ז פרק ז פרק ז 

  היא  שהבית  החיצו�  האמור  לעניי�  טומאת  נדה שיטת  תנא  דברייתאשיטת  תנא  דברייתאשיטת  תנא  דברייתאשיטת  תנא  דברייתא
כל  הנרתיק  בכלל  ואי�  בו  שני ,  על  פי  המציאות,  דהיינו,  "מקו�  דישה"הוא  

שר  לומר  שד�  היוצא  מ� לשיטה  זו  אי  אפ.  חלקי�  נפרדי�  פנימי  וחיצוני
אלא  כל  הנרתיק  בכלל ,  הרח�  לחלק  הפנימי  של  הנרתיק  עדיי�  לא  מטמא

 .וד� בכל מקו� בנרתיק מטמא, "הבית החיצו�"

כשרק  ד�  הנמצא "  בי�  השיניי�"  קיי�  אזור  הקרוי  לשיטת  רבי  יוחנ�לשיטת  רבי  יוחנ�לשיטת  רבי  יוחנ�לשיטת  רבי  יוחנ�
מקו�  בי�  השיניי� ,  יוחנ�  לא  חולק  על  תנא  דברייתא'  א�  ר.  חוצה  לו  מטמא

 .כמו למשל צוואר הרח�, היות במקו� פנימי יותר מהנרתיקחייב ל

. יוחנ�  לשיטת  תנא  דברייתא'  רבו  הראשוני�  שהשוו  את  שיטת  ר
  לקט ,  אורחות  חיי�,  נדה'הלב�  "רמב,  ש  בפסקיו"רא,  מאירי,  �"ביניה�  רמב

ומסיק  בפרק  יוצא :  "קפג'  ד  ריש  סי"י  יו"כ  בפשיטות  בב"וכ.  עודעודעודעודו,  יושר
 .ל"עכ" והיינו מקו� שהשמש דש... הוי עד בי� השיניי�דופ� דבית החיצו� 

פתח "�  משמע  שבי�  השיניי�  הוא  "ברמב":  בי�  השיניי�בי�  השיניי�בי�  השיניי�בי�  השיניי�"מקו�  מקו�  מקו�  מקו�  
כ   דייק  בדבריו  ג�  החזו� .  או  בשפה  הרפואית  פתח  צוואר  הרח�"  המקור
ס  סוברי�  להלכה "  והחת34ח"הב,  33ע"  הסמ–�  "בעקבות  הרמב.  איש

  הפה  החיצוני  של  צואר –המקור  מקומו  בפתח  "  בי�  השיני�"בבירור  כי  
 . הנרתיק נחשב כבית החיצו�כלו, הרח�

י  תלתולי "י  היא  כי  הנרתיק  חלוק  ע"בפשטות  שיטת  רש,  לעומת  זאת
לעניי�  טומאת  נדה "  הבית  החיצו�"כשמושג  ,  פנימי  וחיצוני,  בשר  לשני  חלקי�

ור יוחנ�  אמ'  לפי  פירוש  זה  ר,  בפשטות.  מתייחד  רק  לחלק  החיצוני  של  הנרתיק
י להתאי� את שיטת "כשנסיונות  המפרשי�  בדעת  רש,  לחלוק  על  תנא  דברייתא

י  צעדו  חלק "בעקבות  רש.  אינ�  מתאימי�  למציאות,  יוחנ�  לתנא  דברייתא'  ר
הסדרי ,  35בעקבותיה�  ג�  המשאת  בנימי�.  ביניה�  בעלי  התוספות,  מהראשוני�

לבית י  שהנרתיק  מתחלק  "  וההולכי�  בעקבותיה�  סוברי�  כדעת  רש36טהרה
 ". שיניי�"חיצו� ובית פנימי על ידי 

 
 .מט'  תחילת סימשאת בנימי�משאת בנימי�משאת בנימי�משאת בנימי�ת "הובאו דבריו בשו, יהושע פלק' ר .33
 .לד'  סיח החדשותח החדשותח החדשותח החדשות""""ת הבת הבת הבת הב""""שושושושו .34
 .מט'  סית משאת בנימי�ת משאת בנימי�ת משאת בנימי�ת משאת בנימי�""""שושושושו .35
 כו, קצד'  סיסדרי טהרהסדרי טהרהסדרי טהרהסדרי טהרה .36
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מאחר מאחר מאחר מאחר "איתא  ש"  שמטמאה  בפני�  כבחו0"ה  "ד  ב,כאי  נדה  "אמנ�  ברש
  פשט ".מיד  היא  מטמאה        ,והעמידו  כתליה  מהמקור  לפרוזדור    מהמקור  לפרוזדור    מהמקור  לפרוזדור    מהמקור  לפרוזדור  ]הד�[שיצא  שיצא  שיצא  שיצא  

בי� ,  דמרגע  שיצא  הד�  מהמקור  לכל  מקו�  בפרוזדור,  �"הדברי�  הוא  כרמב
י "לכ�  למרות  שההולכי�  בעקבות  רש.  "מיד  היא  מטמאה",  חיצוני  בי�  פנימי

 .י"ג מהי באמת שיטת רש"ז צע"בכ, הבינו שבי� השיניי� הוא מקו� בנרתיק

מבחינת  המציאות  האנטומית  והרפואית  לא  נית�  להבי�  את  המקובל 
ידוע  היו�  בבירור  כי  אי�  שו�  גבול  בנרתיק  שהשמש  לא  יכול .  י"בשיטת  רש

כמו  כ�  אי�  בנרתיק  שו�  מקו� .  'מקו�  דישה'לדוש  בו  ולכ�  כולו  בכלל  
 ". בי� השיניי�"היכול להתאי� לתיאור 

, לעומת  זאת  תעלת  צואר  הרח�  מתאימה  מאד  לתיאור  של  בי�  השיניי�
הידע  הרפואי  של  ימינו  על  מבנה .  �  וסיעתו"בהתאמה  מלאה  לשיטת  הרמב

אלא  הוא  ידע  בלתי ,  הנרתיק  וצואר  הרח�  איננו  נלקח  מספרי  ניתוח  ישני�
כ   שמובני� .    יו�  יומי  של  הסתכלות  ישירה  של  רופאי�  בכל  העול�אמצעי

ל כי אי� לו ספק שהחלל הפנימי של "דוב הימ� זצ' מאד  דבריו של הרב פרופ
בי�   "  הוא  הוא–  arbor vitae uteriהקרוי  בלעז  ,  תעלת  צוואר  הרח�

 .ל"האמור בדברי חז" השיניי�

ל  שנאמרו "לדברי  חזאי�  לשכוח  כי  במקו�  שיש  לפנינו  שני  פירושי�  
יישומו  פשוט  לכל  והוא ,  אי�  בו  עמימות,  האחד  ברור:  כהוראה  הלכה  למעשה

איש  לא  יכול ,  מלא  עמימות,  בעוד  האחר  לא  ברור.  מתאי�  להפליא  למציאות
ובנוס&  על  כ   אי�  לו  שו�  אחיזה ,  ליישמו  עקב  העדר  ידיעה  ברורה  של  גדריו

ולא  לתלות ,  ברור  והמוב�    ברור  שיש  להעדי&  את  הפירוש  ה%%במציאות  
ל  שהורו  לציבור  הוראות  עמומות  שאינ�  ניתנות  כלל  ליישו�  ושאינ� "בחז

בכל  מקו�  בו  אפשר  לפרש כי  ,  �  במורה"וכ�  כתב  הרמב.  מתאימות  למציאות
למציאות  אשר התבאר מציאותו במופת "ל  באופ�  שה�  מתאימי�  "את  דברי  חז

 .37"לעשותו, תבאד� המעולה המודה על האמ,  הוא יותר ראוי–

י א"כי  ,  38ס"ולאור  דבריו  הברורי�  של  החת,  �  במורה"בעקבות  הרמב
ואי� ,  �  לובלי�"וציור  מהר'  י  ותוס"שאינו  כפירש          לנו  להכחיש  המציאותאפשר

ובודאי  שאי� ,  מסתבר  כי  ראוי  לפסוק  כמותו,  "�"  הרמבה  שכתבלנו  אלא  מ
ור  ונמצא  בנרתיק ו  ד�  שיצא  מהמק"ולהתיר  ח,  י  וסיעתו  לקולא"לסמו   על  רש

 .39ג� א� נמצא סמו  לקצה הנרתיק הפנימי, מחו0 לפתח תעלת צואר הרח�

 
 ).י אב� תיבו�"תרגו� רשב( חלק ג סו& פרק יד מורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי� .37
 .לעיל, ראה פרק א .38
נו  להקל  בד�  הנמצא  על '  סי)  ח"מעלה  אדומי�  תשס  (שיח  נחו�שיח  נחו�שיח  נחו�שיח  נחו�ת  "שלא  כמו  שכתב  בשו .39

מקו�  הד�  בדיאפרגמה  יכול  להיות  ג� ,  נחו�נחו�נחו�נחו�  שיחשיחשיחשיחלגבי  הנדו�  ב,  יתר  על  כ�.  דיאפרגמה
י "  לרשאפילוולא  מצינו  שו�  סברא  להקל  במקו�  כזה  ,  מחו0  למחצית  הפנימית  של  הנרתיק

 .%209 ו203' פב עמ% פאאסיאאסיאאסיאאסיאו, 138%139'  עמעח%עזאסיא אסיא אסיא אסיא איורי� בראה . וסיעתו


