
מלאך דניאל ד״ר378

מינית התבגרות על חיצונית השפעה על עוד

ד בו רך, לכ העו
ת לאחר ת מאמרי הדפס חו ת תפ ת״ במהלך משניים מיץ סימני ״ה  ההתבגרו

א ת הקשור נוסף מקור מצאתי ,1האחרון באסי שפעו ת לה צוניו ת על חי  הקדמ
ת מני הופע פו: וברצוני מין, סי סי ה להו שנ ת במ מסכ ח שבת, ב ד פ״  נאמר: מ״

ד כדי ״סיד ה לסו ת״ קטנ ש״י שבבנו ח: בדף ור ר: ע ת מסבי פלו טו  להשיר סיד ״
שער״. את ה רש״י מסביר ב: ׳עמ פ בדף ה ה: אצבע בד״ טנ  כל את לסוד ״דרכן ק

ף ם״. הגו להאדי
ת שתי יש רש״י לפי כלומר ת את לסוד מטרו שיר - הבנו  השער, את לה

ם ף. את ולהאדי ה התוס׳ הגו עו בד״ ם לפירקן שהגי  את שסדים רש״י עם מסכי
ת תן, כדי הבנו מה. ולא הבת את ללבן היא שהמטרה סובר הוא אך ליפו להאדי

ר: חננאל רבנו אך הודה רב ״אמר מסבי ת רב: אמר י עו בנו  לפרקן שהגי
עו ולא עו ־ לשנים הגי שה לשנים שהגי  בשר, גידלה ולא בגרה ולא בוגרת, שהא
שין מה ? עו הן פלין עניות ל תן טו לה בסיד, או שון זו טפי שמעאל בל  ״טלא״, י
מה בסיד. בשרה העור את טח  קטנים, נקבים שיסתתמו כדי לכך? צורך ו

ת ת מסאם״, אל ״בטיי מו  ולא לפנים הבל ויכנס בהן, וכיוצא שבעור שיער וגו
חם יצא, תגדל ותבגור קרבה וי א עשירים בת ואם בשר. ו פלין הי  אותם טו

ם בסולת, המלכי ש ו בו״. וכיוצא המור שמן כגון אחרים סממנים להם י
ש הרמב״ם ת בפירו שניו ת הולך המ ר: ר״ח בעקבו מסבי ה ו הי  מנהגם ״ו

ח שו מו בשרם כל על הנערות )בסיד( בו למ ש, כ א וכונתם מלבו  להם להבי
ת, דו מהר הני ת ול ם הבגרו שר״. ולהנעי הב

ת מסביר: הרע״ב עו ״בנו ת - האורח להן בא ולא לפרקן שהגי  עניים בנו
ם תן טופלי מהר והאורח בסיד או מי ומשיר לבא, מ שיער״. את נ חס הרע״ב ה  מתי

ת רק מ קד ה אינו הוסת, ל  כפי אחרים בסימנים הבגרות הקדמת את מזכיר ו
שים שרת ומזכיר והרמב״ם, ר״ח שעו ת שאינה שיער ה שניהם. ע״י מוזכרו

צד פיזיולוגי הסבר בר״ח קוראים אנו מקום מכל ת סתימת כי מו  השיער גו
לת או בסיד ף והרמב״ם הבגרות, להקדמת גורמת בסו סי  סימני רק שלא מו

ם, הבגרות מי שר לבא ממהר הוסת גם אלא מקדי שה והב  אלו כל - יותר נעים נע
ם שהם היום אומרים שהיינו, סימנים שה מבטאי אסטרוגנית. הפר

אוריה ת כי התי פע שעורת הו ם קשורה הת עה הגוף בחו פי  בספר גם מו
אל לרב הבגרות און, חפני בן שמו ם :90 שורה א׳, פרק ג שו  שהפיגור ״מ

ה מ קד ה ה מזג תלויים בכך ו מי האדם, ב ת חם שמזגו ו ח מי מה, שערו צ מי מקדי  ו
גו מז ת - קר ש ח מי קה״. באה כך ולשם מאחרת, שערו צ הבדי
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