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פניה מלב אל לב 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מה עושים דיירים מתוחכמים בבניין רב קומות ,כאשר פורצת אש בקומת
המקלט?

סיור במשעול הטהרה כיצד מתחילים לשמור טהרת
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פרישה בעונת הוסת 30 . . . . . . . . . . . . . . .
תפילה לאשה ליום הטבילה 32. . . . . . . . . .
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משת הפועלים החליפו ביניהם
מבטים תמהים ונדהמים .הם הביטו
שוב ושוב במעביד שלהם ובחפץ שהוא
מחזיק בידו ,ותמיהתם הלכה וגדלה.
זה התחיל לפני שבועיים ,כאשר המעביד
שלהם ,יהלומן במקצועו ,שכר אותם
לעבודת חפירה מאומצת .הוא נתן להם
הוראות מפורטות איך והיכן לחפור ,והם
אכןעבדובחריצותמבוקרעדערב.הםלא
בדיוקהבינומהיהמטרהבעבודתהחפירה
הזו,אבלזהלאענייןאותםבמיוחד-מה
שהכיחשובהואשהובטחלהם'כסףטוב'
בעדהעבודההזו!
אולםלפנימספרדקותהםהבחינולפתע
באותותשלהתרגשותעלפניושלמעבידם
היהלומן.הואנכנסאלעוביהאדמה,ויצא
משם בפנים קורנות כשבידיו חפץ בגודל
של ביצה ,וכל כולו אחוז התרגשות.
מלאי סקרנות התאספו סביבו הפועלים,
ושמעוהוממלמללעצמו:הכלהיהשווה!
הכלהיהכדאי!עלגודלכזהלאחלמתי!
כך חזר ואמר לעצמו שוב ושוב ,כשהוא
מלטףבידיואתהחפץבהתרגשות.
הפועלים בחנו במבטם את החפץ ,ולא
האמינולמראהעיניהם-גושעפר!זהמה
שהחזיק המעביד שלהם בידיו! היתכן?!
בשביל גוש עפר מלוכלך היה שווה לו
להעסיקאותםבמשךשבועיים?!האםזהו
החפץשגורםלולהתרגשותכהעצומה?!
לאחרהרהורנוסףהגיעוהפועליםלמסקנה
ה'מתבקשת' :אין זאת אלא שה'בן אדם'
הזה פשוט לא שפוי בדעתו! להעסיק
חמישה פועלים במשך שבועיים ,ולשלם
להםעלכךכסףטוב,בשבילחפץכהמוזר
זהוטרוףאמיתי!...מיד פנו הפועלים אל מעבידם ,ומיהרו
לדרוש את הכסף המובטח .שפוי או לא
שפוי-זהכברלאעניינם,העיקרשישלם

את הכסף! המעביד דווקא היה 'בסדר',
הוא שלף מיד את הארנק מכיסו ,ושילם
להם את כל הכסף המגיע להם ,בתוספת
'טיפ'מכובד.
הפועלים  -הלכו לדרכם ,ואילו היהלומן
 נשאר עומד במקומו עוד שעה ארוכה.הואליטףבידיואת'גושהעפר'שובושוב,
אכןעליהלוםבגודלכזהאפילולאחלם...
יהלום בגודל של ביצה! הוא יקח אותו
אל מלטשת היהלומים שלו ,ינקה אותו
מן העפר שדבק בו ,ואחר כך ילטש אותו
בעדינות .לאחר מכן ...כן ,הוא יקח אותו
אלבורסתהיהלומים,ושם...מהמצפהלו!
האח ...מי יוכל להעריך שוויו של יהלום
כהנדירוגדול?!...

***

בכפרנידחבפאתיהונגריה,באישוןלילה
משתוללת סופת שלגים ,כל התושבים
מכונסים בבתיהם החמימים .והנה לפתע
נראית דמות אשה צועדת לעבר הנהר,
מחזיקהבידהכליחפירה,ועלפניהארשת
פנים נחושה .היא מגיעה אל שפת הנהר
הקפוא ,ובמאמץ רב שוברת את הקרח
וחוצבתבוחוראפל.לאחרעבודהמייגעת,
היאנכנסתלתוךהחור,וטובלתבמיהנהר
הקפואים!"מדוע??",נפנהאליהבתמיהה,
"מדוע תתאמצי בקור הנורא לייגע את
עצמך בעבודת חפירה מאומצת?! ומדוע
תאלצי את גופך להיכנס אל מים כה
קרים?" והיא תענה בקול נחוש ובעיניים
בורקות מאושר" :אהה ..מצות טהרת
המשפחה"!...

4

בוורשה ,שזה עתה נכבשה על ידי הנאצים
ימ"ש ,הוכרז על 'עוצר' בגטו היהודי  -מי
שיצא מן הבית  -נורה מיד למוות ,ללא
שוםאזהרהנוספת.והנהעםרדתהחשיכה
חומקת לה בשקט אשה מאחד הבתים,
נצמדת אל הקירות ,כדי שלא יגלו אותה,
ומתקדמתאטאטלכיוון"מקוההטהרה"של
העיר" .מדוע??" נשאל אותה" ,מדוע תסכני
את נפשך ,מדוע תעמידי את עצמך בסכנת
חיים כה איומה?" והיא תענה בקול בוטח
וגאה":מצותטהרתהמשפחה"!...

מצותטהרתהמשפחה-דורותשלהתמסרות
ומסירות נפש ,ומה מדברים עליה היום
ברחוב?
 טהרת המשפחה?! ...אהה ...שמענועל כך פעם ,זה איזשהו חוק שכבר אבד
עליו הכלח ...מתאים לימי הביניים ,שאז
התנאים הסניטריים היו גרועים מאד ,והיה
צורך להסדיר חוקי נקיון נאותים .היום ,עם
האמבטיותהמפוארותוהג'קוזיוכלהשאר...
מיצריךאתזהבכלל?טהרתהמשפחה?!השפלהנוראהלכבודהשלהאשה!התורהקוראתלאשה"טמאה",
ומצווה להתרחק ממנה ולא לגעת בה! זהו
חוקאנטישוויוני,חוקמשפיל,ודאישאיןלו
מקוםבעידןהמודרניהנאור.
 טהרת המשפחה?! זהו חוק שמתאיםלנזירים! זהו חוק קדום שלא נותן להנות
מהחיים,מגבילומקשהעלהחיים!

***

וברוסיה-מהדהדקולהשלהרכבתהנוסעת
אל מוסקבה .ארוכה היא הנסיעה ,ומייגעת
עדמאוד,ברכבותהחורקותוהמטרטרותשל
פעם.שתיםעשרהשעותשלנסיעהמייגעת
עוד עומדות לפני הנוסעים עד שיגיעו אל
מחוז חפצם ...והנה ,סוף כל סוף תם המסע
המפרך.כלנוסעיהרכבתקמיםממקומותיהם
בתחושתהקלה,ויורדיםמןהרכבת,וביניהם
אשה יהודיה .היא יוצאת מן הרציף ,פונה
אלאיזשהומבנה,וכשהיאיוצאתמשםהיא
פונהחזרההיישראל...תחנתהרכבת,לחזור
חזרהאלהעירשממנהבאה,עוד12שעות
של נסיעה .על ה"תענוג" הגדול הזה של
הנסיעההלוךוחזור,עליהלשלםכסףרב-
מחציתמןהמשכורתהחודשיתשלהם!"מהו
הענייןהכלכךחשוב,שהיהעלייךלהסדיר
במוסקבה?מהוהדברשלמענושווההיהלך
לנסוע24שעותברכבתמטרטרת,ולשלםעל
כךסכוםכסףכהגדול?!"-נשאל.והיאתשיב
בלבמתרונן":מצותטהרתהמשפחה"!...

אהה...מצוותטהרתהמשפחה-יהלוםיקר!
איזהעפרדבקבך,אלודעותכוזבותושקריות
ָ
מתהלכותעלייךברחוב...
אותך
ָ
פועלים חסרי כל הבנה החשיבו
ל"גוש עפר" ,ל"חוק קדום ,משפיל ,שאבד
שאת
ְ
עליו הכלח" .אולם המבינים יודעים
יהלום יקר ונוצץ ,שאין ערוך לשוויו,
יהלום שבעבורו כדאי לשבור נהרות
ולטבול בקרח ,לסכן חיים ,ולמסור נפש.
טהרתהמשפחה-
סודהאושרוהאהבהבמשפחההיהודית,
סודחוסנווקדושתושלהעםהיהודי,
ומעלהכל-צואלוקיםקדוששניתןלנו
באהבהמאתבוראעולם!

***

מייתןותהיהחוברתזוכליחכמהבידהקורא,
להסיר את ה'עפר' והדעות הכוזבות שדבקו
במצווהיקרהזו,ולהשכיללגלותאתטוהרהּ
וזוהרהּ,אתנועםזיוהועומקאמיתותהּ.

קריאה מהנה ומועילה
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ש
ומ
רת על דיני
״טהרת המשפחה״ .שאל
תי היא  -האם קיים קשר בין
דיני הטהרה  -לבריאות?
תשובה:
ודאיתופתעילשמוע,כיבקונגרסהבריאותהעולמיקםד"רקרפילדמלונדוןוהצהיר,שהיה
מןהראוישכלהאנושותתאמץאתחוקיטהרתהמשפחהשביהדות!
ד"רקרפילדאינוהיחיד.יותרויותררופאיםואנשימקצוע]שאתדבריהםנביאבהמשך[מגיעים
היוםלמסקנה,כישמירתדיניטהרתהמשפחהמשפיעהרבותלטובהעלבריאותםואושרם
שלבניהזוג.
כיצדאפשרלהסבירזאת?האםדיני"טהרתהמשפחה"הםחוקיבריאות?אוליהינםפרי
מסקנהשלמחקריםחדשניים?ואולימקורםבאיזהספררפואהסיניעתיק?
חלילה,ודאישלא!דיניטהרתהמשפחהמקורםכמובןבתורתישראל.אלאשעלינולשים
לב לעובדה הבאה :תורת ישראל ניתנה לעם היהודי מאת בורא העולם בכבודו ובעצמו.
)הוכחותוראיותברורותלכך-ישלמכביר,אולםזהונושאבפניעצמו,שלאנכנסאליובמסגרתזו.למעוניינים,ישנהספרותנרחבת

בנושאזה,כגון"מסילותאלהאמונה"",מסעהאמת"ועוד(מישכתבוחקקאתהתורה]עלפי
שיקוליםאלוקייםשאיןבהםהבנהלשכלאנוש[-הואזהשיצרוקבעאתחוקי

הטבע,והואזהשבראאתגופנוהמופלאעלכלטבעיוותכונותיו.

כתוצאה מכך ישנה התאמה מדהימה להפליא
ביןחוקיהתורהלחוקיהטבע!לדוגמא:מחוקק
התורה חקק בתורה חוק ]שסיבתו נשגבת מבינתנו[,
לעשות לתינוק "ברית מילה" בגיל שמונה
ימים .בהתאם לכך יצר וחקק את חוקי הטבע,
כך שרמת גורמי קרישת הדם של האדם ביום
השמיני לחייו הינה הגבוהה ביותר מאשר בכל
ימיחייו!)ד"רס.י.מקמילןבספרורבהמכרמהדורתיולי(2000
עטיפתספרושלד"רמקמילן

עקומתרמתגורמיקרישתהדם
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בריאות ואושר בחיי הנישואין
כךגםבעניןמצות"טהרתהמשפחה":בוראעולםחקקאותהבתורה,מסיבותנשגבותשאינן
ידועותלנו.ובהתאםלכךיצרוחקקאתחוקיהטבעשלהאישוהאשה,עםכלהמערכות
הביולוגיות,ההורמונליות,הרגשיותוכו'-באופןהמתאיםביותרלקיוםהמצוה!נמצאאפוא
שהשומרעלדיניהתורה-שומרבעצםעל"הוראותהיצרן"שלהעולם,ובודאישרקטוב
יצמחלומכך.
מהיהתועלתהרפואיתהטמונהבשמירתמצות"טהרתהמשפחה"?עלכךבמאמרוהנפלא
שלד"ראלישוסהיים"-בריאותואושרבחייהמשפחה":
תורתישראל-המדריכהאתהאדםהיהודיאיךלהתנהגמרגעהיוולדוועדיומוהאחרון,
איננהזקוקהלהסכמהמדעית-רפואית.בכלאופן,מענייןלדעת,שמדעהרפואהשלימינו,
מאשר את ההגיון שבהלכותיה ,המתאים להפליא לחוקי הביולוגיה והפיזיולוגיה ,לפיהם
פועלגוףהאדם.מסקנהזו,בולטתבמיוחדבכלמהשנוגעלהנחיותהיהדות,הקובעותאת
הקשרהגופניביןבניהזוגהנשוי,מהשקרוי"יחסיאישות".
קיימתהתאמהמדוייקתלהפליאביןההלכהלביןמדעהרפואה,בנוגעלשלושתהשלבים
המחלקיםאתהמחזורהחודשישלהאשהמבחינהפיזיולוגית:
.1מהשהרפואהמכנה"וסת",כלומרפרקהזמןשבומתפרקומתפוררהקרוםהריריהמצפה
אתפניםהרחם,וכתוצאהמכךהאשהמפרישהדם,זההלפרקהזמןשנקבעבהלכה,המכונה
גםכןבשם"וסת",שבובניהזוגאסוריםבקיוםיחסיאישות.
איןצורךלהרבותבהסבריםמדעיים,כדילהבהירמדועאיןהגיוןרפואילקייםיחסיאישות
בתקופה של הוסת ,אם מכירים ומתחשבים בעובדות הפיזיולוגיות הבאות ,המתרחשות
בתקופהזואצלהאשה:
*הרחםפצועבתקופהזושלהמחזור.
*הקרוםהפנימישלהרחםמתפרקונעלם.
* כלי הדם שמתחת לקרום הרירי שנשר ,פתוחים ומדממים ,והופכים את איבר זה לכעין
ספוג,העלוללשאובלתוךמחזורהדםחיידקים,שעלוליםלהכנסבעתקיוםיחסים.
*פיהרחםבתקופהזופתוחקצתיותר,כדילאפשריציאתהדםמןהרחםלחוץ.אךמאידך,
הואגםפתוחלזיהום,שעלוללהכנסבעתקיוםיחסיאישות.
*כידוע,קייםחומרחומציהמופרשבנרתיק ]הואהפרוזדורהמוביללרחם[,המשמשכחומר
מחטאכנגדהחיידקים,החודריםמןהחוץועלוליםלהגיעלרחם.חומרזהמאבדאתיעילותו
ואינופעילבתקופתהוסת,מאחרשהואחומצי,והדם]שהואחומראלקליבסיסי[מנטרלאת
השפעתו.
* בנוסף לכך ,בתקופת הוסת ,כתוצאה מהשפעות הורמונליות ,יש לאשה דחייה גופנית,
ואפילונפשית,הגורמתבאופןטבעילכךשאיןלהעניןביחסיאישות.
.2התקופהשלשבעתהימיםשלאחרהוסת,שהפיזיולוגיהמכנהאותה"תקופתהשגשוג",
שבה הרחם בונה מחדש את הקרום שהתפורר בשלב הקודם ,מותאמת וחופפת במדויק
לתקופהשל"שבעתהימיםהנקיים"שלאחרתוםההפרשההדמית.בימיםאלולפיהנחיות
היהדות ,האשה בודקת את עצמה לוודא שאין דם ,ועדיין אסור על בני הזוג לקיים יחסי
אישות.
בעודשההימנעותמחייאישותבתקופתהוסתנשמעתהגיוניתמבחינהרפואית-מהההגיון
שיש בהימנעות מקיום יחסי אישות לאחר תום תקופת הדימום ,שבה האשה כבר הפסיקה
לדמם,ואינהמפרישהאפילוטיפהאחתשלדם?
שאלהזו,שלכאורהאיןלהתשובההגיוניתממבטראשון,מוסברתברגעשאנומתעמקים
ומכיריםטוביותר,אתהמתרחשבאותםהימיםבתוךהרחם.
הפסקתהדימוםבתוםתקופתהוסת,איננהכללהוכחהאוסימןשפניםהרחםהבריא
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לחלוטיןמתהליךהפירוקשעברזהעתה.הפסקתהדימוםמבשרתרקעלהתחלתהתהליך
שלצמיחתתאיםחדשים,ובנייתקרוםהציפויהרירישלהרחםשנהרסקודםלכן-תהליך
שיסתיים רק בתום שבעת הימים .כלומר :רק בתום שבעת הימים של תקופת השגשוג,
ולאחרשכברהתפתחונוצרקרוםחדשהמצפהאתפניהרחם,ניתןלומרשהרחםהחלים
כליל.קיוםיחסיםבתקופהזו,עלוללגרוםלזיהומיםולדלקות.
.3התקופההשלישיתמתחילהמ"מועדהביוץ"]כלומר:היפרדותושחרורהתאהקרוי"ביצית"מן
השחלה,המתרחשמידיחודשבאמצעושלהמחזורהחודשי,בכדישהאשהתוכללהרות,אםוכאשר
תאזהיבואבמגעעםתאממיןזכר[,ומסתיימתבעתהופעתהוסתהבאה.היאקרויהבפיזיולוגיה

בשם "תקופת ההפרשה" ,מכיון שבה הקרום הפנימי של הרחם מתפתח ומתעבה על ידי
בלוטותהפרשה,כהכנהלהריוןצפוי.תקופהזומקבילהוחופפתגםהיאלתקופההשלישית
לפיהיהדות,המתחילהאחריטבילתהאשהבמקוהטהרה,שאזבניהזוגמחדשיםאתקיום
יחסיהאישות,עדלהתחלתההפרשההדמיתשלהמחזורהבא.
תקופהזוהיאללאצלשלספק,המתאימהוההגיוניתביותר,מבחינהרפואית,לקיוםיחסי
אישות,וזאתמהסיבותהבאות:
*הרחםהחליםכלילמתהליךהפציעהשעברעליו.
*קייםכברקרוםריריחדשהמצפהאתפניםהרחם.
* החומר החומצי ,המופרש בפרוזדור המוביל לרחם ,מחטא בתקופה זו בצורה מירבית,
ומסוגללהגןמפניחדירתחיידקים,העלוליםלגרוםלזיהוםברחםובחצוצרות.
* בתקופה זו ,יש יכולת ביולוגית להפרות את הביצית ,היות ואז בא מועד הביוץ ,ובזה
מתגשם,ביןהיתר,היעודהביולוגישלהמשפחה-הריוןוהבאתצאצאים.
למרות שתורת ישראל איננה ספר רפואה ,ומטרתן העיקרית של מצוות התורה ,איננה
בהכרחרקשמירתבריאותהאשה,מפליאלהיווכח,איךהפיזיולוגיהוהרפואההמודרנית
של ימינו ,מאפשרות להסביר בצורה הגיונית את ההלכות הללו שהן בגדר "חוק" ]מצוות
שאינןמובנותלשכלנו[.

עובדותמספרות

לאחרהבנתההקבלהביןהשלביםוהתקופותהשונותשלהמחזורהחודשי,מבחינתההלכה
היהודיתומדעהרפואה,השאלההמתבקשתמאליההיא:האםמדעהרפואה,מצביעעל
נתוניםועובדות,המוכיחיםבצורהברורהוחדמשמעית,שקיוםהנחיותאלולחייאישותלפי
היהדות,משפיעלטובהעלבריאותהשלהאשה,ומונעממנהמחלות?
הרפואהמצביעהעלהעובדההסטטיסטיתהידועהוהמפורסמת,שסרטןצוארהרחם,שהיה
עד לפני עשרות שנים הנגע הממאיר השכיח ביותר אצל נשים לא יהודיות בעולם כולו,
כמעטולאהיהמצויאצלנשיםיהודיות.וזאתבכלהפזורההיהודית,ללאקשרלארץ,מוצא,
עדהוכדומה!
בשנים האחרונות ,פחתה מחלה נוראה זו בשכיחותה במידה ניכרת בכל העולם ,עקב
גילויה המוקדם ,ובשלבים שאינם ממאירים ,וזאת בעזרת בדיקה שגרתית ותקופתית של
משטחצוארהרחם,ובדיקתהתאיםתחתמיקרוסקופ.למרבההפלאוהכאב,דווקאבשנים
האחרונותחלהעלייהמדאיגהשלסרטןצוארהרחםאצלנשיםיהודיות,צעירותבמיוחד,
ועודיותרביןילידותהארץ.
מידישנהמתגליםבארצנוכמאהמקריםחדשיםשלסרטןצוארהרחם,אצלנשיםיהודיות.
חוקריהסרטןבימינו,תמימידעים,שמחלתסרטןצוארהרחם-ישלהקשרישירעםיחסי
אישות.מסביריםאתסיבתהשכיחותהנמוכהביותרשלהמחלה,שהיתהקיימתעדלפני
כמהעשרותשניםאצלנשיםיהודיות,בצורההייחודיתשלקיוםההפסקותביחסיהאישות,
הקיימותאךורקבעםהיהודי.אורחחייםזה,היהעדלפניעשרותשנים,מובןמאליואצל
כלנשיישראלבכלקצוותתבל,כמעטללאיוצאותמןהכלל,גםביןנשיםשלאהקפידו
במיוחדעלקיוםשארמצוותהתורה.
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חוקריהסרטןמציינים,שחוסרהקפדהעלהיחסיםביןבניהזוגלפימסורתישראל,בעשרות
השניםהאחרונות,וכןהמתירנותהמשתוללתבתקופתנו,מסביריםאתאובדןה"חיסון"בפני
מחלהנוראהזו,ועלייתשכיחותהמידישנהאצלנשיםיהודיות.

בריאותהגבר

גםלגבריםצומחתתועלתבריאותית,גופניתונפשית,משמירתההנחיותהיהודיותבנושא
זה.מחקריםהוכיחו,כיאחוזההפרעותבכחגברא,גבוהאצלגבריםהמקיימיםיחסיאישות
לעיתים תכופות בלי משטר ובלי הפסקות ,הרבה יותר מאשר אצל אלה המקיימים יחסי
אישות לפי הנחיות היהדות .על ידי משטר ההפסקות בקיום יחסי אישות ,הגבר מתרענן,
מחזק ומחדש את כוחות הפריון שלו ,ונוצרת עלייה ניכרת במספר הזרעונים ,מהירותם
וכושרהישרדותם.כמוכןהדברמאפשרלולהצליחלקייםיחסיאישותבגילזקנהושיבה.
עדכאןממאמרושלד"רשוסהיים.ועכשיונפנהלתועלותנוספותהטמונותבשמירהעלדיני
"טהרתהמשפחה",החשובותלאפחותמןהתועלותהרפואיות.

הקומקוםוהתרמוסטט

פתגםצרפתיאומר,כיזוגהמחליטלהינשאדומהלזוגהמחליטלשתותבצוותאכוסתה.
מהעושים?שמיםאתהקומקוםעלהאש,וממתיניםלמיםשירתחו.המיםמתחממים,חומם
גובר,הםמבעבעיםוהקומקוםשורק.זהו,הגיעהרגע.קמים,מוזגיםאתהמיםלספלים.התה
מוכן,אפשרלשתותו.אבלמאותורגעהואהולךומצטנן...
יוםהנישואין-אהבהבוערת,משיכההדדית.ומהקורהאחרכך?...מדועהכלהולךומצטנן,
הולךומתקרר?חוקריהנפש,פסיכולוגיםויועצינישואיןהתחבטורבותבשאלהזו.
חיפשו  -ומצאו "פתרון" :שני מדענים אמריקאים ,ד"ר מסטר וד"ר ג'ונסון ערכו ניסוי
בקרב זוגות שהתלוננו על אובדן ענין בחיי הנישואין .הם הפרידו ביניהם לתקופה קצרה
בתכשבועיים.כששבוונפגשו,מצאובניהזוגעניןרבביניהם.אבלהעניןלאנמשךיותר
משבועיים .חזרו והפרידו ביניהם ,וחוזר חלילה .הניסוי הוכתר בהצלחה  -כל עוד נמשך.
אלאשבסיומושלהטיפולשבובניהזוגלדירתם,והאדישותוהניכורשבולשרורבמעונם,
עםהמתיחותוהטרוניות,המרירותוהטינה...
אתמהשהמדעניםוחוקריהנפשנפעמיםלגלות,וידםקצרהמליישם,קבעההתורההקדושה,
ומיליונייהודיםמיישמיםזאתדוראחרדור-למעלהמשלושתאלפיםשלושמאותשנה!
אםבכלבית-האהבהדומהלקומקוםרותחשהוסרמןהאש,הרישבביתהיהודימותקן
"תרמוסטט" נפלא השומר על החום והאהבה .התרמוסטט הזה הוא כמובן דיני "טהרת
המשפחה" ,המווסתים את חיי בני הזוג לימים של קרבה ,ולימים של ריחוק פיזי ,המביא
לאחריולידיקרבהמחודשתומחוזקת.ואיןזהפלאש"הביתהיהודי"הפךלסמלשלבית
איתן,אשרהאהבהוהשמחהשורריםבותמיד.
כמהמאיריםהםדבריושלרבימאירבעלהנס,
אשר אמר לפני כמעט  2000שנה )מסכת נדה דף לא(:
"מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה ]אסורה על
בעלהשבעהימיםלאחרתוםהוסת[?מפנישרגילבה
וקץבה,אמרהתורהתהאאסורהשבעהימים,כדי
שתהאחביבהעלבעלהכשעתכניסתהלחופה".
כמהיפההואלילהנישואין!מדועשיהיהרקפעם
אחת בחיים? אצל האשה היהודיה ,השומרת
על חוקי תורתה ,חוזרות השעות היפות הללו,
ותקופתהחידוששלאחריהן,שובושוב.

קבררבימאירבעלהנסזיע"א
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פסיכולוגיםויועצינישואיןרבים,מנסיםכיוםלאמץגישהדומהלטיפולבזוגות,הנתקלים
בקשייםוביחסיםביןאישיים.הםמייעציםלהםלהימנעמקיוםחייאישותלפרקזמןמסויים,
בתקוהשהריחוקיחדשאתהמשיכההטבעיתשביניהם.אולםהצלחתםהיאחלקיתמאוד,
כי פירוד כזה ,המכוון על ידי הפסיכולוג ,מביא לא פעם לידי רגשות דחיה וניכור ,לא כן
כשהסיבה לפירוד זה הוא רצון
הבורא.
הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל,
הרבהראשילישראל,אשרבמשך
עבודתו בבית הדין הובאו לפניו
תיקים של זוגות רבים ,מעיד:
"ראינו בעינינו במשפטים שבין
זוגות נשואים ,מקרים שכיחים,
כי לפעמים הבעל זלזל באשתו
והרשה לעצמו לדבר ולעשות
ככל העולה על רוחו ,אף שידע
היטבכיהדבריםירגיזואתאשתו.
כתוצאהמהסבלעזבההאשהאת
הבית ,ואחרי זמן מה הגיע הבעל
להכרה כי "לא טוב היות האדם
לבדו",לפתעהביןכיאשתוהינה
עוזרתו בכל תחומי החיים ,או אז
החלבדרכיםשונותלהשתדלשתחזוראליו,בהבטיחולשנותלטובאתיחסוכלפיה.נוכחנו
כיהסיבההעיקריתשגרמהליחסוהפרועקודםלכןהיתה",מפנישרגילבהוקץבה"ולא
ניתןזמןמתאיםלרגשההשתוקקותשלולהתגברולהרגישבמהשישלו,עלידיציפייהלזמן
שהאשהתהיהשובקרובהאליו.ימיהבדיקותממלאיםתפקידזהלחדשאתאהבתהזוג
ולחזקה"").טהרתהמשפחהוהיקףהשפעתה"(
ד"ר ברנרד שפיר ,סקסולוג מבית החולים "הדסה" בירושלים" :במשך שלושים ושש שנות
שרותי בטיפול בהפרעות בחיי המין באירופה המערבית ,בארצות הברית ובארץ ישראל,
עברו אצלי לבדיקה וטיפול רפואי קרוב לשמונת אלפים זוגות נשואים .מתוך נסיוני הנני
מעיד ,כי הפרעות בחיי המשפחה הן נדירות אצל זוגות השומרים את דיני הטהרה כדת
וכדין.ברורהוא,כיהזהירותוהפרישותשלדיניטהרתהמשפחה,תורמותהרבהלשלוםבית
שלבניהזוג,וחייהמשפחהשלהםיותרמבוססיםויותרתקינים").טהרתהמשפחהבישראלתשי"געמודל"ג(
בעלספרהחינוך)מצוהקס"ו(כותב,שזוהערובהלמניעתבגידתהבעל":רבותינוזכרונםלברכה
גילובמצוהזואחתמןהתועלותהגדולותשישבה,מלבדרובטעמיההגדוליםוהחזקים.
וכתבושישתועלתבהרחקתהאשהקצתזמן,כדישתתחבבעלבעלהיותרבזמןהמוכשר,
ולא יקוצו זה בזה לרוב התמדת קרבתם ,ויתנו עיניהם בגופים אחרים  -כמו שיעשו רוב
האומותשאינםגדוריםבגדרינוהחמורים".

ה"ריתמוס"שלהאשה

נפלאיםהדברים,אבלזהעדייןלאהכל!חוקריהנפשגילולאחרונהעובדהנוספת,המאירה
באורנוסףאתמצות"טהרתהמשפחה".

מחקרים גילו ,שבגוף האשה קיים "ריתמוס"  -תקופות של עלייה ותקופות של ירידה.
הדברבאלידיביטויבמערכותהגוףהשונות:פעולותהלב,לחץהדם,כחהשרירים,חילוף
החומריםוכו'.ה"ריתמוס"הזהפועללארקמבחינהגופנית,אלאגםמבחינהנפשית:שעות
וימיםשלהתרוממותרוחומרץשופע,מתחלפיםבשעותוימיםשאיןבהםחפץ.בתקופת
השגשוגוהעלייההאשהחפצהבקרבהובמגע,ואילובתקופתהשפלוהירידההאשהמעדיפה
להסתפקבגילוייחיבהאחרים,וקיוםיחסיםעלוללהכבידעליהואףלהטרידאותה) .ד"רואן
ולדהמהולנד(
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כתוצאהמתופעהזויכוללהיווצרלעתיםקרובותהמצבהבא:האשהמקבלתוסת,ומרגישה
שישלהצורךבתקופהשלפרטיותוהפסקהמקיוםיחסים.הבעלאינומרגישזאת,וגםאינו
מורגל באיפוק וריסון עצמי בנושא זה ,וכעבור מספר ימים מועט חפץ לקיים יחסים .הוא
מקבלאתסירובהשלאשתובחוסרהבנה,נראהלושהיאמתחמקת
ממנו בסתם תירוץ ,ואולי לא מספיק אוהבת אותו .ואילו האשה
מרגישהשאיןמביניםללבה,ואיןמתחשביםברגשותיה.מצבים
אלויוצריםתסכוליםוכעסמצטבר,ופעמיםרבותמביאיםאף
ליצירתחיץנפשיביןהאשהלבעלה,לקרירותוחוסררגישות.
בני זוג השומרים על מצות "טהרת המשפחה" ,אינם
מוטרדיםמתסכוליםאלו.זמניהקרבהוהריחוקהפיזי
בין בני הזוג לפי דיני התורה ,מותאמים בדיוק
לתהליכיהגאותוהשפלהביולוגייםשלהאשה.

אהבתהאישוהאשההיאכמואש.אשיכולה
להיות חיובית וטובה  -מחממת ,מאירה,
מניעהמכונותוכליתחבורה.העולםאינויכול
להתקייםבליאש!אולםהאשיכולהגםלהיות
הרסנית עד מאוד  -שורפת וגורמת סכנות
ונזקיםכבדים.במההדברתלוי?בשליטה!אש
ששולטיםעליההיאאשחיובית,אךאששאין
עליה שליטה היא אש הרסנית .מצות "טהרת
המשפחה"דורשתשליטהביןבניהזוג,ודווקא
שליטהזוגורמתשאהבתםתהיהחיוביתמאד.
אםלא-זופשוטאהבהעצמית,אהבההרסנית,
"אהבה"שאיננהאלאהתפרקותהיצר,תענוג
גופני רגעי ,שאיננו קשור כלל עם אישיותו
של בן הזוג .להיפך :זה קשור לא פעם באי
התחשבות באשה ,ולעתים גם בחוסר אחריות
כלפיה! כאשר הא]י[ש והאש]ה[ מכניסים
אתשמושלה']י-ה[ביניהם ]כלומר:מווסתים
את יחסיהם לפי רצון ה'[ ,אז הם זוכים לאושר.
אך אם הם חיים ללא הנחיות הבורא יתברך,
נשארת רק ה "אש" ,חלילה .כפי שאמרו
חז"ל )יבמותסב(":לאאישבלאאשה,ולאאשה
בלאאיש,ולאשניהםבלישכינה"!

ד"ר סטופס מבריטניה ,רופאה לא יהודיה,
שהתגרשה מבעלה ,ערכה מחקר על חיי
הנישואין ,וכתבה" :אני שילמתי מחיר כה
גבוה עבור חוסר הידע שלי ,עד שאני רואה
לעצמיחובהקדושהלבואולהזהיראתהנשים
האחרות ,שלא תיכשלנה כמוני" .היא חקרה
את הענין בשיטתיות וגילתה את המחזוריות
הקבועההקיימתביחסיהאהבהלבעל-עונה
שלגאותמינית,ועונהשלשפל.היאטוענת,
שאילו נשמרו עונותיה בהתאם להרגשותיה,
הרי שהאושר שלה היה בטוח .לתמהונה
היא גילתה ,שתקופות אלה תואמות בדיוק
את התקופות שבהן חיי אישות אסורים או
מותריםלפיחוקיהדתהיהודית.היאמוסיפה
ואומרת" :שמעתי על חוקי הדת היהודית.
זה החוק המתקדם ביותר בעולם בשטח זה.
אלהשסידרואתחייהםלפיחוקיםאלה,הם
המאושרים".

הרמתכבודהאשה

יששחושביםכימצותטהרתהמשפחהמבזה
חלילה את האשה ,בזה שמייחסים לה את
המושג"טומאה" ]עלמהותמושגזהנדוןבפרק
נפרד[ .והנה במבט בוחן יותר ,ניתן לראות
כי ההפך הוא הנכון  -מצוה זו מרימה לאין
שיעוראתכבודהשלהאשה.

פסיכולוגים,פסיכיאטריםועובדיםסוציאליים
יודעים להצביע על בעיה המטרידה נשים
נשואות רבות ,וגורמת להן לתחושת מועקה
כבדה .האשה ,החפצה ביחס אמיתי של חיבה
וקרבהמצדבעלה,חשהלאפעםכיהיחסהזהתלוי
לרוב ,בקשר הפיזי שביניהם .תחושותיה העדינות
משדרותלהתחושתעלבוןוניצול.האשהחפצהביחס
אוהב שיתבטא אף במישורים אחרים ,ושבעלה יתייחס
אליהכאישיותוכאדםחושב,ולאשההתייחסותאליהתהיה
כאל קישוט ,בובת חרסינה ,או איזה צעצוע שתפקידו לגרום
הנאהלגבר.

בריאות ואושר בחיי הנישואין
אצלבניזוגהשומריםעלדיני"טהרתהמשפחה",זוכההאשהלפרקיזמןשבהםיחסושל
בעלהכלפיהאינותלויבמגעפיזי.עליהםלפתחיחסיקירבהואהבהבדרכיםאחרות,ומתוך
כךלהגיעאלהדברשכלאשהכלכךחפצהבו"-אהבהשאינהתלויהבדבר".
ד"רז.ח.ליפשיץ,פסיכולוג,ניסחאתהדבריםבאומרו":בפרקזמןזהשהאשהאסורהבו
לבעלה,ניתנתלבעלהזדמנותלפתחאתיחסוהאנושיכלפיה,ללאתלותבדחפיםהיצריים.
הואלומדלראותאתאשתוכאדם,לשיםלבלרגשותיה,ולבטאאתאהבתואליהבדרכי
חיבהמילוליותובמחוותעזרה.זההזמןבומגלההואאתהצדהאנושישבאשה,מביןלליבה
ומכירבעצמיותהובתכונותיההיחודיות.זההזמןלהעריךאתעולמההפנימיוהרוחני".
זוגות שלומדים לבנות את הקשר ביניהם על בסיס רוחני פנימי ,ולא רק על בסיס פיזי,
מסייעים לעצמם אף בטווח הרחוק .במשך השנים ,כאשר הם מתבגרים ,והקשר הגופני
באופןטבעיהולךונחלש-הקשרהרוחניישאראיתןויציב.לאכןזוגותשהתרגלולבססאת
הקשרביניהםבעיקרעלבסיסגופני,אשרבהגיעתקופתההתבגרות,הקשרביניהםהולך
ומתרופף ,כפי שאכן קורה לזוגות רבים שחיו ב"שלום" והגיעו לידי גירושין דווקא בשנות
ההתבגרות.

ולסיכום:

לאור כל האמור ,אין להתפלא על הצהרתו של ד"ר קרפילד ,בקונגרס הבריאות העולמי,
שהיהמןהראוישכלהאנושותתאמץאתחוקיטהרתהמשפחהשביהדות.
הנה כי כן ,התממשה כאן ההבטחה האלוקית שנמסרה מפי משה רבנו ,מנחיל התורה
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 מצות "טהרת המשפחה" ,מחזקים את אמונתנו בכך שכל המצוות כולן ,כולל מצוה זו,ניתנו לנו מאת בורא העולם ,אשר לתבונתו אין חקר ,ולא מאת גורם אנושי .את התורה
הקדושהעלכלמצוותיהנתןלנובוראעולםלפנילמעלהמשלושתאלפיםשלושמאותשנה
אזבודאילאנעשועדייןכלאותםמחקריםשאנויודעיםעליהםהיום,אשרגילומעטמןהתועלתהנפלאההצומחתמשמירתהמצוות.רקבוראעולם,שהואיצראתהעולםהנפלא
והמורכבשלנו,והואזהשיצראתגופנו,רוחנוונשמתנו,ידעלתתלנואתהמרשםהנכון
והאמיתילחייםמתוקנים.כאבאוהבנתןלנו"הוראותיצרן"כיצדלהשתמשבאופןהטוב
ביותרבעולםשבואנונמצאים,כדילהפיקממנואתמלואהתועלת,ומבלילהינזקחלילה.
כמובן שמה שהתגלה איננו מקיף ,ואפילו לא מתחיל
לגלותאתהתועלתוהטובההאמיתיתוהנצחיתלעולם
הזה ולעולם הבא ,הצפונה בכל אחת ממצוות התורה.
אולםישבגילוייםאלוכדילחזקאתאמונתנובכךשאכן
כלמצוותהתורה-למרותשאיןאנומביניםאותן-ניתנו
אךורקלטובתנו,מאתאבינואוהבנו-כפישפונהאלינו
בוראעולםבתורתנוהקדושהואומר)דבריםפרקי,יג-יד(:

שרָ ֵאלָ ,מה ה׳ אֱ ל ֶֹהיךָ ׁש ֵאל ֵמ ִע ּ ָמ ְך? ִּכי ִאם ְל ִי ְר ָאה
״ ְועַ ּ ָתה ִי ְ ׂ
ֶאת ה׳ אֱ ל ֶֹהיךָ  ,לָ לֶ כֶ ת ְּב ָכל ְּדרָ ָכיוּ ,ו ְל ַאהֲ ָבה אתוְֹ ,ולַ עֲ בד
ֶאת ה׳ אֱ ל ֶֹהיךָ ְּב ָכל ְל ָב ְבךָ ּו ְב ָכל ַנ ְפ ׁ ֶשךָ :
נכי ְמצַ ְּוךָ ַה ּיוֹם
ִל ׁ ְשמר ֶאת ִמ ְצוֹת ה׳ ְו ֶאת חֻ ּק ָתיו אֲ ׁ ֶשר ָא ִ

ְ -ל ט ֹו ב לָ
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שאלות ותשובות נוספות  -מחכימות ומרתקות  -ניתן לראות בחוברת המורחבת
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פניה מלב אל לב ,אליך באהבה!
אחי היקרים לי מאוד ,רציתי לשתף אתכם באפיזודה מעניינת.
בהלה ומהומה גדולה התעוררה בחצות לילה סביב בנין רב קומות .אש התלקחה
בקומת המקלט ,והתחילה להתפשט ולעלות מעלה מעלה .דיירי הבנין ברובם ישנו
את שנתם בשלוה ובשאננות ,וכלל לא היו מודעים לסכנה הגדולה האורבת לחייהם!
העוברים והשבים נחלצו מיד לעזרה ,הזמינו מכבה אש ,והקימו קול צעקה כדי
לעורר את דיירי הבנין .מכבה האש הגיע ,כבאים חרוצים ניסו להשתלט על לשונות
האש הגדולות ,ואחרים בינתים העמידו סולמות ,מתחו חבלים ,ופנו בבהילות מבית
לבית להעיר את הישנים ולעזור להם להימלט.
רבים מדיירי הבנין התעוררו בבהלה ,ומיהרו להמלט על נפשם .אולם היו אחרים
שכלל וכלל לא מיהרו לעשות זאת ,מסיבות ושיקולים שונים:
הדייר מן הקומה השלישית  -כעס מאוד על הכבאים :מדוע אתם מפריעים לי
לישון? ועוד באים ומספרים לי סיפורי בלהות על איזו אש מתלקחת ...על איזו אש
אתם מדברים בכלל?! ראו כמה נעים לי במיטתי הרכה והנעימה ,עזבו אותי ,תנו לי
להמשיך לישון בנחת ,אני באמצע חלום מתוק...
הדייר בקומה שמעליו ,היה דווקא יותר סבלן ,הוא לא צעק על הכבאים ,אבל הוא
הסביר להם בנחת ,שיתכן מאוד שהם צודקים ,וכל הסיפורים על האש המתלקחת
אכן נכונים ,אך עליהם פשוט להבין אותו שקשה לו עכשיו לקום מן המיטה ,הוא
אחרי יום עמוס במיוחד ,מה גם שהוא מפחד מאוד לרדת בסולם מן הקומה
הרביעית עד למטה ,כי יש לו פחד גבהים ,וגם קצת קריר בחוץ ...לכן עדיף
שיעזבו אותו ויניחו לו להמשיך לישון .קשה לו ,באמת קשה לו.
בקומה החמישית ,גר סטודנט אחד אינטליגנט במיוחד ,הוא שפשף את עיניו והביט
על הכבאים בכובד ראש .״תראו״ ,הוא אמר ,״מבחינה מדעית ,אני צריך לבדוק
אם אכן קיימת סכנה לחיי :ראשית  -מי אמר שאכן פרצה אש? הוכיחו לי! הרי
בהחלט יתכן שהאור שראיתם הוא איזו להקה של גחליליות שנחתה בקומת המקלט,
ואולי השתקפות של ברק ,או משהו אחר .אין זה מוכח שמדובר באש דווקא.
וריח העשן? גם הוא לא מוכיח בהכרח על התלקחות האש! עשן יכול להיווצר גם
משפשוף של מתכות ,או כתוצאה מתהליכים כימיים שונים .מבחינה פסיכולוגית,
אף יתכן מאוד שריח העשן כלל אינו קיים במציאות ,אלא רק בתודעתכם ,מכיון
שאתם חושבים שראיתם אש ,ובעקבות כך המוח שלכם משדר אל עצבי הריח
תחושה של הרחת עשן .בקיצור  -מבחינה מדעית ,אין כאן שום הוכחה ברורה
שאכן פרצה אש.
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שנית  -גם אם נניח שפרצה אש בקומת המקלט ,עדין אין זה ברור ,שהאש תגיע
לקומה החמישית ,כי מבחינה פיזיקלית האש נאחזת רק בחומרים דליקים ,ומבחינה
הסתברותית ישנה סבירות לא מבוטלת שהאש לא תיתקל בחומרים כאלו ,ותכבה
מאליה .מה גם שהסטטיסטיקה הוכיחה ,שכבאי מכבי האש מצליחים לכבות כ 50% -
מהשריפות טרם הגעתן לקומה החמישית .טוב ,לא אלאה אתכם בהסברים מדעיים
נוספים ,אך דעו כי קיימים כאן ספקות מדעיים כבדי משקל ,ואין זה ברור כלל
שנשקפת סכנה לחיי .לכן טוב יותר שבינתיים תעזבוני לנפשי ,עד לברור הענין״.
מול אותו סטודנט גר דייר אחר .הוא קצת התלבט אם לרדת או לא ,אולם כאשר ראה
שאנשים נוספים נותרים עימו בבניין ,ובפרט שביניהם יש גם סטודנט כה משכיל ,נרגע
ואמר ,שבעצם גם הוא מעדיף להשאר בבית ,סוף סוף הוא אינו לבד ,ויחד עם כולם
הוא כבר יצליח להסתדר...
והיה דייר נוסף ,שדווקא מאוד השתכנע שכדאי לצאת מן הבנין ,הוא כמעט התחיל
לרדת בסולם ,אבל כשראה את כל האנשים העומדים למטה ,התבייש לצאת לעיניהם
עם פיג׳מה לרחוב...
ומה היה הסוף? בסוף כולם ״ניצלו״ ...מי שהבין שאכן מדובר באש ,וקם וברח  -ניצל.
ומי שמ״שיקולים״ כאלו ואחרים החליט להשאר בבית-״ניצלה״...
אחי היקרים ,האומנם זהו סיפור דמיוני?!
שומעים אנו אזהרות חמורות אודות החיוב לשמור ״טהרת המשפחה״ ,שומעים אנו כי
מדובר באיסור של ״כרת״  -נזק רוחני עצום למצבנו בעולם הבא .ומהן התגובות?
 עולם הבא ,לא עולם הבא  -עזוב אותי מסיפורים .ראה עכשיו כמה טוב לי ,אניעושה ״חיים״! תן לי לחיות ב׳כיף׳ בלי בלבולי ראש] .הוא שכח שהחיים פורחים כמו חלום...
הוא גם לא זכה לטעום את הטעם הנפלא של ״חיים של תורה“[

יתכן שקיים עולם הבא ,אך מה אומר? קשה לי מאוד לרסן את עצמי! אני אדם סוערמטבעי ,וגם לא חונכתי ולא גדלתי על הדברים הללו .אנא ,תעזבו אותי .קשה לי,
באמת קשה לי.
 עולם הבא ,אתם אומרים? בורא עולם כותב כך בתורה? ובכן ,מבחינה מדעיתיש כאן ספקות רבים .ראשית  -מי אמר שיש בורא לעולם? התיאוריה הרווחת היא
דווקא שהעולם נוצר מפיצוץ  -״המפץ הגדול״ ,או כתוצאה מתהליך אבולוציוני
מורכב .שנית  -מי אמר שהיה מעמד הר סיני? אולי משה רבנו היפנט את כל העם,
וכל המעמד היה רק בדמיון? ויש כאן עוד ספקות מדעיים רבים ,שאינני רוצה להיכנס
אליהם ,לכן טוב יותר שתניחו לי להמשיך לחיות את חיי בלי הפרעה] .אדוני היקר ,לכל

ה״ספקות״ שלך יש תשובות והוכחות ברורות ,אבל מה לעשות שאתה מעדיף להמשיך לישון[!?...

 לשמור טהרת המשפחה ,אתם אומרים? הממ ...ובכן ,הביטו וראו כמה אנשים אינםשומרים .אם כן אני כבר אסתדר שם בעולם הבא ,העיקר שאני לא לבד.
 טהרת המשפחה? כן ,אתם צודקים בהחלט ,צריך להתחיל עם זה .אבל רגע אחד...אם החברים שלי ידעו על כך ,הם יחשבו שנפלתי על הראש ,או שחלילה נהייתי ׳דוס׳
או משהו כזה .איזה בושות ...די ,תעזבו אותי.
אח יקר ,אחות יקרה! האומנם אלו הן התגובות הצפויות מאדם בר דעת?!
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בשל תאווה רגעית ,ואי ריסון היצר ,מפני חוסר התבוננות ושימת לב או מחוסר
נכונות לשנות הרגלים  -מוכן האדם חס ושלום לגרום לעצמו נזק כה גדול ונצחי,
לאבד את נשמתו ואת חיי הנצח שלו?! הלוא כל ה״סיבות״ וה״שיקולים״ שהוזכרו הם
תעתוע של היצר הרע ,המפתה אותנו להתכרבל תחת השמיכה החמה ,להמשיך
בהרגלי חיינו ,ולהתעלם מן האמת הזועקת.
אם אכן יש איזה ענין בנושא ״טהרת המשפחה״ שעדיין לא הוברר לך די הצורך ,אם יש
לך עדין אלו שהן ספקות  -עליך לברר את העניין ביסודיות ובדחיפות ,בנפשך הדבר!
לא נזניח ,לא ניתן למרוץ החיים לאבד מאתנו את העיקר שלשמו באנו לעולם.
נתאר לעצמנו ,מה היינו עושים אילו היינו רואים בן אדם עומד ליפול לתהום ,ואנו
זועקים לעברו :״עצור!!״ והוא ממשיך ,כשחיוך גדול על שפתיו ,ואומר בנימה בוטחת:
״עזוב אותך...״ .ננסה לחשוב ברצינות ,מה היינו עושים? אין ספק שאם היתה לנו מעט
אכפתיות כלפיו ,היינו פשוט מחזיקים אותו חזק בשתי הידיים ועוצרים אותו בכח.
כן ,אם היינו יודעים יותר במוחשיות לאיזו תהום מפילה אותנו העבירה ,ללא ספק,
לא היינו נותנים שינה לעינינו ,אלא רצים מאחד לאחד ,מנערים אותו בכח ואומרים
לו :״עצור!!!..״ .האחריות ההדדית שלנו ,לא היתה נותנת לנו להמשיך את מסלול חיינו
בשלוה ,כשמנגד יש אחים יקרים ,המאבדים את חיי הנצח שלהם בשאננות.
ומדוע איננו עושים זאת? ראשית  -מפני שאנו לא מספיק מרגישים
עד כמה מסוכנת היא העבירה .ושנית  -מפני שכאן בסופו של דבר ,הבחירה  -לטוב
ולרע  -היא אך ורק בידיו של כל אחד ואחד .אדם יכול להסביר לחברו ,לבאר לו את
חומרת הדברים ,להוכיח לו ,אך הבחירה הסופית היא אך ורק בידיו  -להתעלם מן
האמת ולהמשיך במסלול ,או לבדוק את הדברים ברצינות ולקחת את החיים לידיים.

]גם אם יודעים בשכלנו[

ואתן לך נקודה נוספת למחשבה ,אחי/ותי היקר/ה,
נשים לב ,אלו אנשים אכן החליטו כן לשמור טהרת המשפחה? האם מדובר באיזו
קבוצה זניחה של קומץ חרדים שחורים הדבקים באמונתם בפנאטיות? נתבונן לרגע,
הרי בתוך קבוצה זו יש כה הרבה אנשים משכילים ,אינטליגנטים ,עם ראש על
הכתפים .יש את גדולי הדור ,אשר הגיונם ,עומק מחשבתם ,וכושר שיפוטם הבהיר
והחד  -מעוררים התפעלות בקרב כל מי שזוכה להכירם מקרוב .ויש גם קבוצה
ענקית של בעלי תשובה ,אשר בתוכם מדענים דגולים ,רופאים ,אנשי מקצוע בכירים,
ועוד אנשים ׳מן השורה הראשונה׳ .וטהרת המשפחה לא התחילה מהיום ...היא נשמרה
במשך למעלה מ  3,300 -שנה ,על ידי מיליוני יהודים משכילים וחכמים ,אשר הגויים
במשך כל הדורות התפעלו מחכמתם ומתבונתם העמוקה.
דוגמא קטנה :הרמב״ם שכותב בחומרה רבה על ענין טהרת המשפחה ,מי הוא היה?
סתם ׳יהודי פנאטי׳? הלוא ידוע שהוא היה הוגה דעות ענק ,איש מדע ,ורופאו האישי
של המלך צלאח א-דין במצרים .דוגמא נוספת ,רבי יוסף רוזין )הרגוצ‘וביר( זצ“ל ,האם
ידוע לך משהו מגאונותו העצומה? הידעת ,כי כאשר אחד מראשי ה“מסכילים“ נפגש
עימו ,הוא יצא נרעש ונפעם מגודל גאונותו ,והתבטא ואמר ,כי ׳מהרגוצ‘ביר אפשר
לחצוב אלף איינשטיינים׳?! אלו הן דוגמאות מעטות .כל מי שבקי מעט בהיסטוריה ,יודע
עד כמה היו גדולי ישראל בכל הדורות נערצים בחכמתם על חכמי וגדולי אומות
העולם .ספרים רבים נכתבו אודות
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״הראש היהודי״ הפיקח ,וחכמת העם היהודי היתה מאז ומתמיד לשם דבר.
האם כל זה לא שווה ולא מצריך לבדוק את הנושא יותר ברצינות?
והנה ,אחי היקרים לי מאוד ,אם אנו כבר תוהים ומתלבטים אם ה״עסק״ הזה של טהרת
המשפחה הוא כדאי ומשתלם ,ומנסים לשקול הפסדים מול רווחים ,אז בל נשכח לקחת
בחשבון גם את הצד הריווחי העצום של שמירת המצוות .האם יכול מישהו מאיתנו
לשער מהי ערכה של מצוה?! מהו גודל השכר שניתן בעבורה?!
חכמינו מדמים את העולם הזה לאי מלא יהלומים ואבנים יקרות .רוב אנשי האי כלל
לא מודעים לרכוש העצום הנמצא ברשותם ,הם רומסים את היהלומים ברגליהם ואין
הם יודעים כי מעבר לים הם יכולים להשיג תמורת אבנים אלו כל מחמדי תבל ומנעמי
ארץ .אולם החכמים שבהם ,המכירים בערכן של האבנים ,משתדלים ככל יכולתם
לאסוף לעצמם עוד ועוד אבנים .הם מביאים ארגזים ,תיקים ומזוודות ,וממלאים אותם
באבנים לרוב ,ומרוב שמחתם אינם מרגישים כלל יגיעה וטורח בעמלם ,הלוא בעד
כל יהלום שהם אוספים ,יוכלו להשיג עושר והנאות פי כמה וכמה יותר מכל ההנאות
שיכול האי להציע בפניהם כרגע.
כן ,״רצה הקב״ה לזכות את ישראל ,לפיכך הרבה להם תורה ומצוות״ )משנה אבות ו ,יא(.
כל חייו של היהודי מוקפים במצוות :בלבוש ,באכילה ,בעסקי ממון ,בחיי המשפחה.
היצר הרע מתעתע בנו לראות בזה נטל מכביד ,ישכנע אותנו עד כמה טוב וכדאי להיות
״חופשי״ ,לבלות את הזמן ולפרוק עול תורה ומצוות ,אך החכם יודע שכל מצוה היא
יהלום יקר ,שבורא עולם נתן לנו אותה אך ורק מאהבתו אותנו ומרצונו להיטיב לנו,
בעולם הזה ובעולם הבא.
הגאון מוילנא לפני פטירתו התחיל לבכות .על מה הוא בכה? על כך שהוא עומד לעזוב
את הנאות העולם הזה? לא ולא ,דבר זה ודאי לא הטריד את הצדיק אשר כל חייו
הוקדשו לתורה ולעבודת ה׳ .ודאי גם לא הטריד אותו הפחד מן המוות ,כי צדיקים
רואים תמיד לנגד עיניהם את יום המיתה ,והם הולכים לקראתו בצעד בטוח ,מתוך
הכנה תמידית אל החיים שאחרי ...אך מה כן הטריד אותו ,בהיפרדו מהעולם הזה?
באותה שעה משמעותית ,אחז הצדיק בציציותיו ובכה :״כמה קשה להיפרד מן העולם
הזה ,שעל ידי מצוה קלה של הציצית ,זוכה האדם לשכר אין קץ בעולם הבא ,ואיה
איפה אפשר למצוא מצוה כזאת בעולם הנשמות?!״.
כל מצוה היא יהלום ,כל התגברות על היצר היא אוצר יקר ,כל הקרבה קטנה למען
רצון ה׳ היא זכות נפלאה העומדת לנצח .אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו להיות בני
העם הנבחר ,לקבל תורה ומצוות ,אשר בתוכן מתנוצצת לה לתפארה מצוות ״טהרת
המשפחה״ ,המזכה אותנו באושר נצחי ואינסופי בעולם הזה ובעולם הבא.
אין לנו אלא לסיים בדבריו של בורא עולם בכבודו ובעצמו ,אשר כתב בתורה ,פניה
ָת ִתּי ְל ָפנֶיָךַ ,ה ְבּ ָר ָכה
ְה ָמּוֶת נ ַ
״ה ַחיִּים ו ַ
אישית המופנית מאב רחמן אלינו בניו ובנותיוַ :
וּב ַח ְר ָתּ ַבּ ַחיִּים ְל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה ַא ָתּה ו ְַז ְר ֶעָך״ .כל האפשרויות פתוחות לפניך,
ְה ְקּ ָללָהָ ,
וַ
לטוב ולמוטב ,הבחירה היא אך ורק בידך ,וכולי מלא תקוה עזה ותפילה לבורא עולם
שינחה אותך בדרך הנכונה ,האמיתית והטובה.

באהבה רבה
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סיור במשעול הטהרה
אז איך מתחילים בעזרת ה׳ לשמור ״טהרה״?
בציור שלפנינו מתואר מסלול הטהרה של האשה  -מעת קבלת הוסת ,עד הטבילה במקוה:
לאחרשחדלההאשהלראותוסת,יכולהלהתחילבתהליךהטהרה,הכוללשלושהשלבים:
א.בדיקתהפסקטהרה.ב.ספירתשבעהימיםנקיים.ג.טבילה.
דהיינו:תחילהישלוודאשאכןפסקהדםבאופןמוחלט]זוהיבדיקתהפסקטהרה[,לאחרמכן
סופרתהאשה"שבעהימיםנקיים"-בימיםאלוהיאבודקתעצמהלראותשאכןהיאנקייה
מדם.לאחרמכןטובלתב"מקוהטהרה".ועתהנבארשלביםאלובקצרהאחדלאחד.
בכלהימיםהללו,מעתשראתהוסתועדשתטבולבמקוה,אסורים
בניהזוגבקיוםחייאישות,במגע,חיבוקונישוק,ושכיבהבמיטה
אחת).ישנםגדריםנוספים,לבליכשלוחלילהבאיסור,כמבוארלהלןבפרקה(

בימים אלו האשה ״סוגה בשושנים״  -כלומר ,סייג ]גדר[ עדין של שושנים
מפריד בינה ובין בעלה ,״הרחקות״ זמניות ,שמביאות עמן אהבת אמת ,ולאחריהן  -קירבה בכפליים.
שלבא-בדיקתהפסקטהרה

מטרתה:לבררשפסקהדם,כדישתוכללהתחיללספור"שבעהימיםנקיים".
זמנה:ביוםשבופסקהלראותדם,לקראתסוףהיום,לפנישתשקעהשמש.ובתנאי
שחלפוארבעהימיםמעתששימשהעםבעלה.
אופןהבדיקה:רוחצת,לוקחתפיסתבדלבן,רךונקי]הנקרא"עד".ניתןלקנותעדיםאלו
במקוואותוברוברשתותהשיווק[,כורכתעלהאצבעומכניסהבעומקהנרתיק,בתנועה
סיבוביתויסודיתלכלהדפנות.
כעתתבחין:אםיצאהעדללאמראהאדמומיכלל,יכולההיאלעבורלשלבב'.אךאם
עדייןישמראהאדמומי,יכולהלנסותלרחוץשובולחזורעלהבדיקה,כלעודשלא
שקעההשמש.אםעדייןאיןבידהבדיקהנקייה-תדחהבדיקהזוליוםהמחרת.

שלבב-ספירת"שבעהנקיים"

כעת ,לאחר שעשתה בדיקת "הפסק טהרה" ,יכולה להתחיל לספור
"שבעה ימים נקיים" .בכל יום ,עליה לבדוק את עצמה פעמיים :פעם
אחתבבוקרופעםאחתלפניהשקיעה ]באותואופןשלבדיקתההפסק[.
אםקשהלהלבדוקפעמייםביום ]כגוןשישלהרגישות,פצעיםוכדומה[,
תבדוקלכלהפחותשלושבדיקותהכרחיות,ואלוהן:א.בדיקתהפסק
טהרה.ב.בדיקתהיוםהראשוןשלה"שבעהימיםנקיים" )יוםלמחרת
בדיקתההפסק(.ג.בדיקתהיוםהשביעי)יוםהטבילה(.
לאחרשתמושבעהימיםרצופים,בהםנמצאהנקייהמדם,יכולהלטבולבמקוה.
זכרי!הטבילהתמידתחולבאותויוםבשבועשלההפסקטהרה.
דוגמא:עשתההפסקביוםשני]לפניהשקיעה[–טבילהלאחרשבועביוםשני]אחרצאתהכוכבים[.

שלבג-הטבילה

לפניהטבילה,צריכההאשהלהסירמעליהכלדברשחוצץביןהגוףלמים,ולכן
ישלהתרחץהיטב,לחפוףאתהשיערולסרקוהיטב,ולהסירכללכלוך]אף,עיניים,
אוזניים,צחצוחשינייםוכדומה[.סמוךלטבילהתעייןבגופהשהואאכןנקי
כראוי,תברךותטבול.

אמר רבי מאיר בעל הנס :״מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה?
כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה״

)מסכת נדה דף לא(.
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כל הזכויות שמורות לא .וייסמן טל02-9917941 :

התחלה

שימי לב :ארבעת המפתחות מציינים
את שלבי הטהרה ההכרחיים ביותר:
הפסק טהרה ,בדיקת היום הראשון,
בדיקת היום השביעי ,וטבילה במקוה.
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פרק א  -מהו איסור נידה?
א .אשה שראתה וסת ,הרי היא אסורה לבעלה ,ואינה חוזרת להיות מותרת לו עד
שתעבוראתתהליךהטהרה,כפישיתבארלהלן.
ב .ישנם מצבים נוספים שיכולה האשה להאסר על בעלה ,ועליה לשאול רב מורה
הוראה .כגון :א .אשה שאינה בימי המחזור ,וראתה כתם דם על בגדה או על גופה.
ב.אשהשהרגישההרגשהשליציאתדם,אףאםכלפיחוץלאנראהדם.ג.במקרה
שלבדיקהפנימיתאוהכנסתמכשירכלשהולנרתיק,ונמצאדםעלהמכשיראועליד
הרופאהאועלהבגד] .כמוכןניתןלראותפרטידיניםאלובהרחבהבחוברתהמורחבת"הטהרה

בהלכהובאגדה"[.

ג.יולדת-ביןאםילדהולדחיוביןאםהפילה,הריהיאנאסרתעלבעלהככלאשה
נידה.
ד.בזמןשהאשהנידה,אסורלבניהזוגלגעתזהבזה,ואפילונגיעהסתםשאינהשל
חיבה,וכלשכןבנגיעהשלחיבהכחיבוקונישוקוכיוצא.ולהלן )פרקה(יבוארוהפרטים
בהנהגותהבעלוהאשהבימיםאלו.
ה.נשואהופנויה-איסורנידהשייךביןבנשואהביןבפנויה.ומאחרוכלהפנויותאינן
טובלותעדחופתן,הריהןנידות,ואסורלגעתבהן.ואףאםהיאמשודכתלואסורלגעת
בה,שכלשלאנשאתלובחופהוקידושין,אינהאשתוואסורהלו.
ו.תהליךהטהרה-בגמרהוסת,עלהאשהלבצעשלשהשלביםכדישתטהרלבעלה,
ואלוהם:א.בדיקתהפסקטהרה).יתבארבפרקב'(
ב.בדיקותשבעהימיםנקיים).יתבארבפרקג'(
ג.טבילהבמקוהטהרה).יתבארבפרקד'(
שלושתהשלביםהללו,הינםהכרחייםלטהרתה,ואםתחסיראפילושלבאחדמהם,
עדייןהיאאסורהכבתחילה.

"סוגה בשושנים״  -וכי יש אדם סג ]גודר[ שדהו בשושנים?! דרך העולם גודרים שדותיהם בקוצים
ובדרדרים ,בשיחים ובגדרות .ומה הוא סוגה בשושנים? אלו המצוות שנמשלו לשושנים .כיצד? היה
מתאוה לראות את עצמו בתוך חופתו ,לפי שאין לו יום בעולם חביב ממנו ,שהוא שמח עם אשתו .מה
עשה? הוציא ממון הרבה ,הציע חופתו ,בא להיזקק עימה  -אמרה לו :״כשושנה אדומה ראיתי ]מראה
אדום של דם[״ ,מיד פירש הימנה! מי הפרישו ממנה? איזה נחש עקצו? איזה עקרב הזיקו? איזה גדר
ביניהם? אלא דברי תורה שכתבה )ויקרא יח יט( :׳ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב׳!״) .תנחומא כי תשא(

אומרהחפץחייםזצ"ל":מישמתחזקעלנפשוומתגברעליצרושלאלעבורעלאיסורנידה,
חושביםלוכאילוקייםמצוהבפועל.ואםהיהזהירבזהכלימיחייו-איןלשערולהעריך
כמה אלפים מצוות יתרבו לו על ידי זה ...וביותר מזה ,כשהוא גר באיזו מדינה שאנשיה
פרוצים,ואצלםהופקראיסורזהלגמרי,ומלעיגיםממנוומאשתושמחזיקיםבמצותהטבילה
כדתהתורה,והםסובליםעלבוןעבורמצותה'יתברך-כמהגדלשכרםעבורזהלעתיד
לבוא,וכמהיגדלשםכבודםלנצח.ודעשאףהלעגההואאינואלאבתחילתו,אבלבהמשך
הזמןיופסקהלעג,ואדרבהיתפרסםבעיניהםלתפארת,שהואשומרדתובאמונה.ובוודאי
יימצאואנשיםשיתנהגוגםכןכמותו,ואזלבדממהשיקבלשכרעבורעצמו,עודיקבלשכר
עבורכלאחדמהם".
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שאלה:
מכספי למוסדות תורה וחסד ,משתדל
הב לעזור לכולם ככל יכולתי ,תורם
אני מאמין באלוקים ,או
מחמאות ותודות .אם אינני שומר על
נות וביושר .מכל מכרי אני שומע רק
אינני גונב ,אינני רוצח ,ואינו גורם
לנהוג עם הזולת בהגי
זה כה חמור בעיני האלוקים? הלוא
איסור הנידה  -האומנם
זהו סך הכל ענין ש״בינו לבינה״?!
רעה לאף אחד,
תשובה:
חמורה הרבה יותר מאשר לאיסור
היא
אולי תתפלא לשמוע ,שהתייחסות התורה לאיסור הנידה אחד העונשים החמורים ביותר בתורה.
עונש העובר עליו הוא ״כרת״ ,שזהו
גניבה ואיסורים נוספים.
כפי שנאמר:
שה
שר יַעֲ ֶׂ
ָת ּהִּ ...כי ּ ָכל אֲ ׁ ֶ

לֹא ִת ְק ַרב ְלגַ ּלוֹת עֶ ְרו ָ
ט ְמ ָא ָת ּה
וְ ֶאל ִא ּׁ ָשה ְּבנִ ּ ַדת ֻ
ִמ ּ ֶקרֶ ב ַע ּ ָמם :וּ ׁ ְש ַמ ְר ּ ֶתם
שֹת
ע ׂ
ה וְ נִ ְכ ְרתוּ ַה ְּנפָ ׁשוֹת ָה ֹ
ל
ֶ
ּ
ִמ ּכֹל ַה ּתוֹעֵ בת ָה ֵא
יכם וְ לֹא
שר נַעֲ שׂוּ ִל ְפ ֵנ ֶ
ֹת ֵמחֻ ּקוֹת ַה ּתוֹעֵ בת אֲ ׁ ֶ
שו
ת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי ְל ִב ְל ִּתי עֲ ׂ
ֶא
יכם״.
ְּמאוּ ּ ָב ֶהם אֲ נִ י ה׳ אֱ ל ֵֹה ֶ
ִת ּ ַט
זה? מדוע להעמיד אדם

כבר יכול להיות כל כך חמור באיסור
על כך .מה
גמא הבאה תעזור לך להבין זאת
יתכן שאתה מתפלא פחה״ ,כפושע יותר מגנב? אולי הדו
שאינו שומר ״טהרת המש
טוב יותר:
באמצע פעולה צבאית  -נקרעה
הגיע חייל פרימיטיבי מאוד .יום אחד,
אל אחד ממחנות הצבא
חתיכת חבל לקשור בה את מכנסיו.
צוא
חגורתו .הדבר בהחלט לא היה נח עבורו ,והוא ניסה למ פתע אורו עיניו :במרחק מה ממנו
את מבוקשו ,הביט כה וכה  -ול
פשפש בתרמילו ,ולא מצא
קרב אל החבל במטרה לחתוך ממנו
מיד הוציא מתרמילו אולר קטן ,הת
התפתל חבל ארוך מאוד.
מולו שלט אזהרה ,באותיות אדומות:
אלא שבהתקרבו אל החבל התנוסס ל
נסיו.
הכוונה ,הוא רק נזכר שאכן המפקד
מכ
חתיכה קטנה עבור שמל ותקשורת!״ .החייל לא הבין למה
וחמור מאוד לכל המחנה .הדברים
״עצור! לפניך כבלי ח בכבלים אלו ,כי הדבר יגרום נזק כבד
געת
תוך לעצמי איזו חתיכת חבל עבור
הזהיר אותם שלא ל חלט :איזה נזק יכול להיגרם אם אח
נראו בעיניו מוגזמים בה
חבל ,זה הכל! לא צריך להגזים!...
יזה ציוד יקר ,סך הכל לוקח חתיכת
מכנסי?! הרי אינני גונב א
עקף את גדר הביטחון ,ו ...חתך
את החבל ,התעלם משלטי האזהרה,
בביטחון רב צעד החייל לקר
לא יותר מזה ,רק חתיכת חבל!...
נה.
תו?! האם יוכל לשער כי קריסת כל
לעצמו חתיכת חבל קט פתי את הנזק העצום שגרם בפעול
חייל
האם יוכל לשער אותו
תוצאה מן המעשה ה״פעוט״ שעשה?!
התקשורת והחשמל במחנה נגרמה כ
מערכות
הקדושה ניתנה לנו על ידי בורא עולם,
מבין  -מבין שהוא אינו מבין״ .התורה
ותחתונים ,ורק הוא לבדו יודע מהי
כבר אמר הפתגם :״ה
הוא ברא את כל העולמות  -עליונים
עתן רבה ועצומה ,ולכן בורא עולם
קר.
אשר לתבונתו אין ח
פעולות הנראות קטנות ,אך השפ
ישנן
לה.
אכן כן ,בעינינו הקטנות יכולה מצות
השפעתה של כל פעו
רות ומפורטות כיצד לנהוג בכל ענין.
מנחה אותנו בהנחיות ברו
ראותינו את שלטי האזהרה החמורים
כענין אישי ש״בינו לבינה״ ,אולם ב
פרש
רות הרבים שהציבו חכמינו ז״ל לבל
טהרת המשפחה להת התורה מייחסת למצוה זו ,ואת הגד
ש
 את החומרה הגדולהומשמעותיים  -לנו עצמנו ולעולם כולו.
עלינו להבין עד כמה הדברים גורליים
נכשל חלילה,
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פרק ב  -הפסק טהרה
א.השלבהראשוןלטהרתה-ראשיתעליהלוודאשאכןפסקהדם,וזהוהנקרא'הפסק
טהרה',שמוודאתעלידיבדיקהשפסקהדם,ובזההיאמתחילהאתתהליךהטהרה.
רקעלידיבדיקהזותוכללהתחילבספירת"שבעהימיםנקיים",כלומר,שבעהימים
שלמיםשיהיונקייםבוודאותמדם.
ב.כיצדהיאמוודאתשאכןפסק
הדם?עלידישבגמרהדימוםהיא
בודקתאתעצמהבדיקהפנימית,
בבדהנקרא'עדבדיקה'.
'עדבדיקה'הוא:חתיכתבדלבן,
נקי,דקורך].ניתןלקנותחבילת'עדים'

מוכנים ברשתות השיווק או במקוואות,
אולם אפשר להשתמש גם בכל פיסת בד
שהיאלבנה,דקה,רכהונקיה[.

ג.זמןהבדיקההואלקראתסוףהיום,החלכשעתייםלפנישקיעתהשמש,ועדהשקיעה.
]זמניהשקיעהוצאתהכוכבים,מפורסמיםבלוחותשנה[.ואםכברהגיעהלילה ]צאתהכוכבים[
ולאבדקה-ישלבצעאתהבדיקהלמחרת.

ד.צורתהבדיקה-קודםהבדיקהטובשתרחץאתאותומקוםוסביבתו,ותסתכלעל
ידיההיטבשאינןמלוכלכות.לאחרמכןתכרוךאתהעדעלאצבעה,ותכניסהובעומק
הנרתיק ככל שבאפשרותה ]ולא די שתכניסנו מעט[ .וכשהעד בפנים תסובב אותו סיבוב
מלאבכלדפנותהנרתיקובכלהפינות) .וטובשבעתהבדיקהתניחאתרגלההאחתעלמקום

גבוהכשפתהאמבטיה,ואתרגלההשניהעלהארץ(.

ה.התבוננותבעד-לאחרהבדיקהתתבונןבעד,אםהואנקילגמרי,דהיינושאיןבו
מראהאדמומיכלל,הריזוהוכחהשפסקממנההדם,ועתההיאמוכנהלשלבהשנישל
טהרתה-לספורשבעהימיםנקיים.אבלאםאינונקילגמרימאדמומית,תשטוףשוב
אתהמקום,תמתיןכמהדקותותבדוק:אםיצאהעדנקי,הריעתההיאמוכנהלספירת
השבעהנקיים.ואםלאנמצאהעדנקי,יכולהעדהשקיעהלחזורולבדוקשובושובעד
שיצאנקי.ותמתיןמעטביןבדיקהלבדיקה,כדישלאיכאבלהמחמתיובשהמקום.
ואםהיארואהלפיהבדיקותשהמקוםעדייןמדמם,תדחהאתהבדיקהלמחר.
ו.ישלהתבונןהיטבבעדהבדיקהעלכלחלקיו,כיפעמיםוהמראהנראהטהור,אך
ישנהנקודהקטנהאדמומיתשאינהנראיתלעיןבסקירהשטחיתמבליהתבוננות.
ז.מראותהדמים-ישלדעת,כימראהבצבעאדוםאפילובהיראושחור-הואמראה
ֶ
טמא שפוסל את הבדיקה .מראה בצבע :צהוב ,ירוק ,לבן ,אפור  -הוא מראה טהור.
ואולם מראה בצבע חום ,כתום  -תשאל רב מורה הוראה) .ראה רשימת רבנים מורי הוראה

בתחילתהחוברת(

ח.אםהמראהאינוטהורבודאי,חייביםלהראותולרבשיורהאםהואטהוראוטמא,
ואיןלהחמיראולהקלמספק.

ימיההמתנהקודםבדיקת'הפסקטהרה'

ט.ביארנושבדיקת"הפסקטהרה"נעשיתביוםשבופסקהדימום.אולםישנםמצבים
שבהםלמרותשפסקהדימום,איןלאשהלעשות'הפסק'באותויום,אלאעליהלהמתין
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יוםנוסףאויותר.ובדיניהמתנהזוישהבדלביןמנהגיהספרדיםלאשכנזים.
בנות ספרד יכולות לפסוק בטהרה באותו יום שפסק הדימום ,בתנאי שעברו ארבעה
ימיםמיוםששימשהעםבעלה.
למשל:שימשהעםבעלהבמוצאישבת,והתחילהלראותדםביוםראשון,אףאםנפסק
הדםביוםשניאושלישי,עושה'הפסקטהרה'רקביוםרביעילפניהשקיעה.
בנותאשכנז,עליהןלהמתיןחמשהימיםמעתהתחלתראייתהדם,אפילולאשימשו
בימיםהאחרונים,ולאחרמכןעושה'הפסקטהרה'.
למשל:התחילהלראותדםביוםראשון,אףאםנפסקהדםביוםשניאושלישי,עושה
'הפסקטהרה'ביוםחמישילפניהשקיעה,אףעלפישלאשימשו.

הטהרה תציל ממוות

תושבת עיר קרית שמונה ,אם לששה
ילדים ,הקפידה על שמירת הטהרה.
ערב אחד ,בתקופה בה שרת בעלה
במילואים ,הוא הצליח לקבל כמה
שעות של חופשה ,ושם פעמיו אל
ביתו .היתה לה הפתעה נעימה ,אלא
שלצערה קרה דבר לא נעים  -בעלה
דרש ממנה ,אך היא סירבה בטענה כי
רק מחר עליה לטבול ,ובינתיים הדבר
אסור .הבעל התעקש ,אך האשה עמדה
על שלה למרות כעסו הגדול .הוא עזב
את הבית ,כדי לחזור לצבא ,ובדיוק
אז החל מטח של קטיושות לרדת על
העיר .ביציאתו קרא הבעל ,שלא כדאי
לרדת למקלט בגלל הסכנה לצאת
החוצה .אולם משום מה האשה החליטה בכל זאת להוריד את הילדים  -שנים
שנים למקלט .כאשר כולם היו במקלט ,פגעה קטיושה פגיעה ישירה בבנין
מגוריהם ,וכל דירתם עלתה באש!
הבעל ,שהיה עדיין קרוב לביתו ,העיף מבט לעבר הבנין ,וקפא על מקומו
בראותו את לשונות האש הפורצים מן החלונות .ברגע אחד חרב עליו עולמו,
הוא היה בטוח שאיבד את אשתו המסורה וששת ילדיו הנחמדים .פרץ בריצה
מהירה אל ביתו ,בתקוה שאולי יוכל להציל משהו .כשהגיע ,נודע לו על גודל
הנס  -משפחתו ניצלה ממוות .הוא הבין כי יד ה' היתה זאת ,והנס התרחש
בזכות עקשנותה ומסירות נפשה של אשתו למצות הטהרה) .נתיבות הטהרה(
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פרק ג  -שבעה נקיים
א .השלב השני לטהרתה  -אחר שעשתה 'הפסק טהרה' ,מגיע השלב השני  -ספירת
'שבעה נקיים' ,שמעתה סופרת שבעה ימים שלמים ורצופים ,שיהיו נקיים מכל דם
שהוא.
ב.כיצדסופרת?ספירתהשבעהנקייםמתחילהלמחרתיוםההפסקטהרה,כךשיום
ההפסקאינוממניןהשבעה.
למשל :אשה שעשתה הפסק טהרה ביום ראשון קודם השקיעה ,מתחילה מצאת
הכוכבים ]יוםראשוןבלילה[למנותאתהיוםהראשוןמהשבעהנקיים,ועדלמחרת ]יום
שני[בערב,הריעבריוםאחד] .ישלזכור,כיביהדותהיממהמתחילהמהלילהואחרכךמגיע
היום[.בצאתהכוכבים]יוםשניבלילה[מתחילהיוםהשנישלהשבעהנקיים,ועדלמחרת,
וכןהלאה.עדשבמוצאישבתמתחילהיוםהשביעי,ומסתייםביוםראשוןבערב.ואם
עברועליהכלשבעתהימיםנקייםלגמרימדם,טובלתבלילשמיני ]יוםראשוןבלילה[
במקוהטהרה,והריהיאמותרתלבעלה.
נמצאשתמידתחולהטבילהבאותויוםבשבועשפסקהבטהרה.וכגון:אםעשתההפסק
טהרהביוםשלישילפניהשקיעה,תטבולבשבועהבאביוםשלישיאחריצאתהכוכבים.
וכןאםעשתההפסקטהרהביוםשבתלפניהשקיעה,תטבולבשבועהבאבמוצאישבת
אחריצאתהכוכבים.
ג.בדיקות-בכליוםמימיהשבעהנקייםצריכההאשהלבדוקאתעצמהפעמייםב'עד
בדיקה']כצורתהבדיקהשלההפסקטהרה,כמבוארבפרקבאותד[,בדיקהאחתבבוקרבקומה
משנתה,ובדיקהאחתבערבקודםהשקיעה.ואולםאשהשמתחילהלשמוראתדיני
הטהרה,וקשהעליהלבדוקפעמייםבכליום,ישלהקללהזמניתלבדוקבדיקהאחת
ביוםהראשון,ובדיקהאחתביוםהשביעי,מלבדבדיקתההפסקטהרה.והואהדיןלאשה
שריבויהבדיקותגורםלהצעררב,אושישלהפצעבאותומקום,אושרגילההיאלראותכתמים.

נמצא שישנן שלוש בדיקות הכרחיות לתהליך הטהרה ,שבלעדיהן לא תוכל האשה
להיטהרלבעלה:א.בדיקתההפסקטהרה.ב.בדיקתהיוםהראשוןמהשבעהנקיים.ג.
בדיקתהיוםהשביעי.
ד.אםבאחדמימיהשבעהנקיים,ראתההאשהעלעדהבדיקהמראהשאינוטהור,
הרי שכל אותם הימים שספרה עד כה בטלים ,וצריכה לעשות שוב 'הפסק טהרה',
ולספורשבעהימיםנקייםשנית.

בביתך מערכת סטריאו משוכללת עד מאוד ,המורכבת מקפיצים
עדינים ,גלגלים ,חלקים אלקטרוניים עדינים ,ועוד .אך משום מה
המערכת דוממת ,אינה פועלת .טכנאי שהזמנת בודק את
המערכת ,ואומר כי התקלה היא בעקבות חוט אחד קטן
שנקרע .האומנם? בגלל חוט אחד קטן המערכת מושבתת? אכן
כן ,חוט אחד קטן יכול להשבית מערכת שלימה! גם בטהרת
המשפחה ,ישנן פעולות הנראות אולי כקטנות ,אך הן יכולות
חלילה לעכב את כל תהליך הטהרה!
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הגוישהולכתלמקוה...
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כאשר סגר הרב את
ים,את"דתהיהדות".
חדעםעודכמהאנש
בי
חוקרכברכמהשנים,
מצוהשלטהרתהמשG
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פרק ד  -הטבילה
א.השלבהשלישילטהרתה-אחרשעשתההפסקטהרה,וספרהשבעהימיםנקיים
מדם,מגיעהשלבהשלישילטהרתה,והואהטבילהבמקוהטהרה.
ב.זמןהטבילההואבתוםהיוםהשביעילספירתהשבעהנקיים,לאחרצאתהכוכבים,
ולאקודםלכן.
ג.ההכנותלטבילה-הטבילהצריכהלהיותבגוףנקי,וללאשוםדברהחוצץבינהלבין
המים.עלכןקודםהטבילהתתכונןבנחתובמתינות:תרחץגופהבמיםחמים,תחפוף
אתראשה,תסרקאתשערותיההיטבשלאיהיובהןקשרים
וסיבוכים .תנקה ביסודיות כל לכלוך שבגופה ]אף ,עיניים,
אוזניים ,טבור ,ציפורניים ,אצבעות הרגליים וכדומה[,
תצחצחשינייםבמברשתוקיסמים,ותסירכלגוףזרמעליה,
כתכשיטים,עדשותמגעוכיוצא.
ד.זמןההכנות-ההכנותלטבילהתהיינהסמוכותלטבילה.
ולאתתעסקבינתייםבדבריםאחרים,שמאתסיחאתדעתה
ותיגעבדבריםחוצצים.ולכןהטובביותרשתכיןאתעצמה
בחדרהמיוחדלכךבמקוה,ותטבולמידבגמרההכנות.
אם לא מתאפשר לה לעשות את ההכנות סמוך לטבילה
ממש ,כגון בערב שבת וכיוצא ,תעשה אותן בביתה ככל
היותרמאוחר.ובלבדשתקפידלחזורולהתבונןשובבגופה
ובשערותיהסמוךלטבילה.
ה .זהירות מדברים חוצצים  -ביום הטבילה לא תתעסק
בדבריםחוצציםשקשהלהסירם,לכןלאתלושבצק,ולא
חדרי רחצה אישיים במקוואות ,בהם
תאכלבשרועוף,מפנישהםנדבקיםביןהשינים,וטובשלא ניתן לערוך את ההכנות לטבילה
בשלווה ובפרטיות גמורה
תאכל כל מאכל שנדבק בשיניים ,כמו פירות הדר ,תירס,
פופקורןוכיוצא.ומכלמקוםבסעודותשבתוחגשישמצוה
באכילתבשר,מותרלהלאכולבשר,רקשתזהרקודםהטבילהלנקותהיטבביןהשיניים.
ודגים,אומרקשהתבשלעםבשר,מותרבכלאופן.
ו.אשהשמרחהעלידיה"חינה",אושהתלכלכוידיהבתבליניםוכיוצא,תשתדללהסיר
אתהכתם ]עלידיאצטון,מיץלימוןאומעטאקונומיקהוכדומה[.ואםלאהצליחהלהסירו-
אינו חוצץ ,מאחר ואין בו ממשות אלא מראה בלבד .אבל אם התלכלכו ידיה מדבר
שישבוממשות,כדםיבשאוצבע,סידוכדומה,תסירהו,ואםנשאררושםבלבד,אינו
חוצץויכולהלטבול.
]לק[,נכוןללמדןאתחשיבות
ז.ציפורניים-נשיםהמגדלותצפרניהןוצובעותאותןלנוי ָ
גזיזתהצפרנייםקודםהטבילה.ואולםאשהשקשהלהלגוזזן,איןלמנעהחסושלום
מלטבול ,רק שתקפיד לנקות היטב תחת הציפורניים .וכמו כן תשים לב שאם נמחק
מעטמהצבעשעלהציפורן,הריזהחוצץכיוןשהדרךלהקפידשלאללכתבצבעשאינו
מושלם ,ועליה להסיר את הצבע או לצבוע שוב את הציפורן בשלמות .והוא הדין
בציפורנייםמודבקות,שתעשהלהםמילויבזמןשמקובללעשותו.
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ח .ברכת הטבילה  -קודם הטבילה כשעומדת בחלוקה וראשה מכוסה ,תעמוד בחדר
וֹתיו,וְ ִצוָּנוּ
נוּבּ ִמ ְצ ָ
שׁ ְ
רק ְדּ ָ
שׁ ִ
ם,א ֶ
עוֹל ֲ
Kה ָ
ינוּמ ֶל ָ
ֶ
;ק
הה',א ֶ
ֱ
רוּKא ָתּ
ַ
הסמוךלמקוה,ותברך":בּ
ָ
ילה".תפשוטאתחלוקהמידותטבולבלישוםהפסקודיבורכלל.
לה ְּט ִב ָ
ַע ַ
רוב בנות אשכנז נוהגות לברך בתוך מי המקוה ,לאחר שטבלו טבילה אחת ,ולאחר
הברכהטובלותשוב.
ט .צורת הטבילה  -בשעת הטבילה צריך שגופה יהיה רפוי ,כדי שיגיעו המים לכל
מקוםבגופה.עלכן,תתכופףמעט,ותרחיקאתידיהמעטמגופה,וכןתרחיקאתרגליה
מעטשתהיינהמפושׂקותכבשעתהליכתה.כמוכן,לאתעצוםאתעיניהבחוזקהאלא
ברפיון.ולאתסגוראתפיהבחוזקה,שאםתעשהכןלאיבואוהמיםעלשפתיה,אלא
תשיקשפתיהבצורהבינונית.ולאתהדקאתשיניהחזק.ולאתסגוראתידיהבחוזקה.
כמוכן,תזהרשלאתכנסשערהלפיהבטבילה,מאחרשאותהשערהלאתבואבמגע
עםהמים.

ניצל מן האש
בזכות המים
מרים מבת ים קבלה על עצמה לשמור
טהרת המשפחה .והנה יום למחרת טבילתה במקוה ,הגיע לביתם בנה הגדול
שהיה בשירות צבאי .היא הופתעה מאד לראותו ,שכן ידעה שבאותו יום הוא
אמור להיות בתורנות .הבן היה נרגש מאוד ,וסיפר לה מדוע הגיע הביתה
לביקור :״אמא ,ניצלתי ממוות ,ולכן קיבלתי שחרור להיום ,לחלוק עימכם
את החויה שעברתי .אתמול באמצע הלילה התעוררתי לפתע מתוך תחושה
של צמא גדול ,עד שלא יכולתי להירדם שוב .יצאתי משק השינה שלי,
והלכתי אל חדר האוכל לשתות .כאשר פניתי לחזור לחדרי ,שמעתי מתוך
החדר קולות של המולה גדולה .נכנסתי ,וכל חברי קפצו עלי וצעקו :׳מהיכן
צנחת לכאן? היינו בטוחים שלא נראה אותך יותר!׳ .׳מה קרה?׳ שאלתי ,והם
ספרו :׳שמענו פיצוץ אדיר והתעוררנו ,והנה אנו רואים ששק השינה האישי
שלך עולה באש  -קליע נפלט מרובה של חייל אחד ,וחדר היישר אל שק
השינה שלך .היינו בטוחים שקרה לך משהו!׳ מתברר ,שתחושת הצימאון
הצילה אותי ממוות״.
כששמעה מרים את הסיפור ,זלגו מעיניה דמעות ,ואמרה :״הקב״ה משלם
מידה כנגד מידה .אתמול הלכתי לקיים מצוה יקרה במים ,והקב״ה הציל את
בני מהאש על ידי המים״) .נתיבות הטהרה עמוד (225
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מקוואותברחביהעולם

שאלה :קראתי על חשיבות הטבילה במקוה טהרה ,אך כיון שאני
אשה פדנטית מאוד ,חשוב לי מאוד לדעת מהי רמת הנקיון
במקוואות היום ,והאם יש פיקוח בנוגע לעניינים אלו?
תשובה :חז"ל אמרו כי "ליצנות אחת  -דוחה מאה
תוכחות" .לצערנו ,אנו רואים זאת באופן מוחשי
בנושאהמקוואות.בתקשורתוברחובמתייחסיםאל
נושאזהבליצנותריקנית,אשרמעמידהאתהמקוה
כאיזו אמבטיה ציבורית מלוכלכת ,שה"דוסיות"
הפרימיטיביות מתרחצות בה מידי חודש .כלה
קיבוצניקית סיפרה ,כי לפני נישואיה הזהירו אותה
חברי הקיבוץ שלא תלך להירשם ברבנות לנישואין
יצה"...
"כייכריחואותךלטבולבמיב ִָּ
על האבסורד שבטענות אלו ,תעיד מי שהתנסתה
בהליכה למקוה .המקוה אינו רק מקום נקי
וסניטרי ,אלא על פי רוב ,המקוואות המצויים
כיום בנויים ברמה גבוהה ואיכותית ,שאינה
מביישת אף בתי מלון .על רמת הנקיון וההיגיינה
שבמקואות הטהרה נוכל להיווכח על פי העובדות
הבאות:
 במקוואות הטהרה יש פיקוח תמידי של משרד
הבריאות.
 המיםבמקוהמכילים"ברום",שהואחומרחיטוי
מעולה.
המיםבמקוואותמוחלפיםבתדירותגבוהה ]עלפי
מספר הטובלות ,כך שיש מקוואות רבים שמחליפים בהם
אתהמיםמידייוםביומו[.

לפני שהאשה נכנסת למקוה היא מחויבת על

פי ההלכה לרחוץ היטב את כל גופה במים חמים
ובסבון,לחפוףאתשערותראשהולסרקןבקפדנות,
ולוודא שאין על גופה כל שערה או לכלוך] .באיזו
בריכתשחיה,סניטריתככלשתהא,ישנהלינקיוןכאלו?![



זמן שהיית האשה במי המקוה הוא קצר מאוד

]לעומת זאת בבריכת שחיה שוהים זמן ממושך ,ובינתיים
הגוףמפרישזיעה[.

 ישנןנשיםהחושבות,שמיהמקוהמלוכלכיםבגלל
העובדהשמקורםבמיגשמים,ולכןקשהלהחליפם,
במיוחדבקיץ.לאלונסביר,שהמיםשהאשהטובלת
בהם אינם מי גשמים ,אלא מי עירייה רגילים .מה
שנותןלהםאתהמעמדשל"מקוה"הוא"השקתם"
עםבורשלמיגשמים,כמתוארלהלן.
 הכמותהמינימליתהדרושהלמקוהכשרהיא40
סאה]כ750-ליטר[,ובכמותמיםכזויתבטלכלחומר
ארסי)ד"ריעקבסמיטליין,חברבאיגודהרפואישלניויורק(.
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מהו ״מקוה טהרה״?

מקוה הוא מקום שבו קוויים
]אסופים[מיםטבעיים,שלאנותקו
מן הקרקע ,אשר מכיל לפחות 40
סאה=כ750-ליטר.

המקוואות המצויים כיום

מקוה טיפוסי כיום נראה כך:
בריכת מים קטנה ,מדרגות נוחות
מובילות לקרקעיתה ,והיא רחבה
דיה שיוכלו לעמוד בה בנוחות
ב"בריכה"
המים
המירבית.
זו מוחלפים בתדירות גבוהה
ומחוממים לטמפרטורה נוחה.
אולםההבדלהעקרוניוהיסודיבין
בריכת שחיה לבין בריכה זו נעוץ
יכל גדול של מים ,הסמוי מן
במ ַ
ֵ
העין,וצמודלמקוההטהרה.מיכל
זה]הקרוי"בור"או"אוצר"[מכיל
מיגשמיםטבעיים,המתחבריםאל
מיהבריכהבאמצעותנקבשאפשר
לראות במקוה ,מתחת לקו המים.
באמצעותומושקים]מתחברים[מי
האוצר הטבעיים עם מי הבריכה,
בחיבורם הופכים הם לישות
אחת ,וה"בריכה" הופכת ל"מקוה
טהרה".

אין תחליף!
אשה שחושבת להיטהר באמבטיה ,למי היא
דומה?
לאותו פציינט פרימיטיבי אסיר תודה,
שנתן במתנה לרופא המטפל בו  -בקבוק
עם חומר נוזלי .״מה זה?״ ,שאל הרופא,
והפציינט השיב בגאוה :״שמתי לב כי אתה
נוהג לשטוף את ידך בחומר נוזלי לאחר כל
טיפול .אולם חומר זה שאתה משתמש בו
 ריחו חריף למדי ,לכן החלטתי לתת לךבמתנה תחליף מצוין  -מי בושם נהדרים,
המותירים את היד רעננה ובעלת ניחוח
נעים!״
נו ,מה רע בתחליף הזה? התשובה ברורה.
אותו פציינט מודע רק לתוצאות הנראות
לעיניו  -ידיים רעננות וריחניות .אולם הרופא
מודע גם למה שאינו נראה ,אך קיים בודאות
גמורה  -אלו הם החיידקים ,שרק חומר חיטוי
איכותי יועיל להשמידם באופן מוחלט.
האמבטיה והמקוה  -מבחינה חיצונית אין
הבדל משמעותי ביניהם :כאן יש מים ,וכאן
יש מים .אולם בורא עולם הצביע בתורה על
הבדל מהותי בין המים האלו למים האלו:
״א ְך ַמ ְעיָן ,וּבוֹר ִמ ְקוֵה ַמיִם  -י ְִהיֶה ָטהוֹר״
ַ
)ויקרא פרק יא פסוק לו(

רק מקוה כשר יכול לטהר ,ולא שום מים
אחרים! האמבטיה טובה לנקיון הגוף ,אולם
לטהרתו  -יועיל אך ורק מקוה .כפי שכותב
הרמב״ם )הלכות איסורי ביאה פרק יא הלכה טז(:
״אין האשה ניטהרת עד שתטבול במי מקוה
כשר ...אבל אם רחצה במרחץ ,אפילו נפלו
עליה כל מימות שבעולם  -הרי היא אחר
הרחיצה כמו שהיתה קודם הרחיצה״.
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פרק ה  -הנהגות בני הזוג בימי הנידה
א.סייגים-בימיםשהאשהאסורהלבעלה,מלבדמהשאסוריםהםבתשמיש,בחיבוק
ונישוקושארנגיעות,קבעורבותינוז"לשעליהםלנהוגבכמההרחקותנוספותכדלהלן.
הרחקותאלונקבעוכתזכורתוסייגעלמנתשלאיבואולהיכשלחלילהבדברעבירה.
ב.מסירתחפצים-לאיושיטוחפץמידלידשמאיגעוזהבזה,ולכןאםברצוןבןהזוג
להעבירחפץלשני,יניחהועלמקוםשהוא,אויזרקהובאויר.ואמנםחפץכבדשקשה
להרימו לבד ,כעגלת תינוק וכיוצא ,מותר להרימו יחד ,רק שיזהרו שלא לגעת אחד
בשני.
ג.שירה-מותרלבעללשמועקולשירהשלאשתונדה,ובפרטכשישצורך,כגוןששרה
לתינוקלהרגיעואוכששרהעמושירישבת].כמובןכשאיןאנשיםזריםשומעים[.
לקרוב
ד .שיירי משקה  -לא ישתה הבעל משיירי משקה של אשתו ,שבכך יש ביטוי ֵ
דעתוה ְת ָרצוּת,ועלוליםלהמשךלדברעבירה.אבלמותרלולשתותםשלאבפניה,כגון
ִ
שיצאהלחדראחר,וכןכשהורקהמשקהלכוסאחרת,אושהוסיףמעטעלהמשקה,או
ששתהאדםאחרלאחרהאשה,שבמקריםאלואיןקרובדעתכלכך.ואמנם,לאשה
מותרלשתותאתשייריהמשקהשלבעלהבכלאופן,כיוןשאיןדרכהלרצותאתבעלה
לדברעבירה].ומנהגבניאשכנזלהחמירגםשלאיאכלהבעלשיירימאכלשלאשתו,
ואףלהםישלהקלבכלהמקריםהנ"ל[.
ה.אכילהבשלחןאחד-אכילהמשותפתמקרבתאתהלבבות,ועלולהלהביאלהיסח
הדעתמאיסורהנדה.לכןכאשראוכליםבניהזוגלבדםבשלחןאחד,עליהםלעשות
איזשהוהיכרלתזכורת,כגוןשיניחועלהשולחןביניהםחפץמסויםשאיןדרכםלהניחו
עלהשלחןבסעודה,כמוטבעת,מפתח,קופסתגפרוריםוכדומה.
ו.אכילהמקערהאחת-איןלבניהזוגלאכולישירותמקערהאחתשניהםלבדם.ולכן,
כשקערהשלחתיכותאבטיחאומילוןמונחתלפניהם,לאיאכלוממנהישירות,אלא
כלאחדיטולאתהחתיכהויניחהבצלחתשלפניוויאכל.
ז .שכיבה במיטה אחת  -אסור לבני הזוג
לשכבבמיטהאחת,גםאםהמיטהגדולה
ורחבה כמיטה זוגית ,וכל אחד מתכסה
בכיסוי נפרד ,ולא נוגעים זה בזה .על כן,
ראוי לכל זוג לרכוש "מיטה יהודית"
המורכבת משתי מיטות שניתן להצמידן
או להפרידן כפי הצורך ,ובזמן שהאשה
נדהיקפידולתתרווחניכרביןמיטתהבעל
למיטת האשה .ואם אין להם מיטה כזו,
אסורבכלאופןלישוןיחדעלמיטהזוגית,
ואףלאיועיללתתאיזשהוחוצץככריתאו
שמיכה מקופלת ביניהם ,אלא אחד מהם
יישןבמיטהאחרת.
ח.ישיבהושכיבהעלמיטתהאשה-לאישבהבעלולאישכבעלמיטתהשלאשתו
אפילו שלא בפניה .אבל אם אין המיטה מיוחדת לה ,כגון ספה שפעמים הוא שוכב
עליהופעמיםהיא,מותרלבעללשכבשםאפילובפניה.
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ט.הצעתהמיטה-איןלאשהלהציעאתמיטתבעלהבפניוכהכנהלשינה,דהיינולפרוס
סדין או שמיכה על גבי מיטתו ,כיון שהדבר עלול להיראות כחיבה יתירה והתרצות
אליו .אך מותר לה להציע מיטתו שלא בפניו .וכן מותר לה להציע מיטתו בדברים
שאינם דרך חיבה אלא דרך שירות ואפילו בפניו ,כהנחת המזרון במקומו ,והכנסת
הכריותבציפותוכיוצא.וכמוכןמותרלסדראתהמטותבקומםמןהשינה,כדישיהיה
הביתנאהומסודר.והואהדיןבכלזהבהצעתמיטתהאשהעלידיבעלה.

״אשתו נידה עמו בבית  -רצה משמש עימה ,רצה אינו משמש ,וכי אדם רואהו ,וכי אדם יודע
בו שיאמר לו כלום? הא אינו מתיירא אלא ממי שפקד על הטבילה! והרי זו מצוה שישראל
נזהרים בה ומביאה אותם לחיי העולם הבא!״ )אבות דרבי נתן ב ,ב(

מים הטובים ביותר לפיתוח יחסי אנוש
ימי ה״הרחקה״ הם הי
קשר הנפשי-אנושי ביניהם ,שהוא בעל
בין בני הזוג ,ובהם מתחזק ה
הקשר הגופני ,ושורשיו עמוקים יותר.
טווח רגשי רב לאין ערוך מזה של
בר על היצרים שלו ,וליצור קשר עם
הבעל לומד לשלוט בעצמו ,להתג
המבין׳ .האשה מכירה את השפה
אשתו בשפה אחרת  -שפת ׳הלב
השפה היא :להיות אכפתי ,להבין,
מטבעה ,אבל הגבר  -לא תמיד.
לא לחשוב רק על הצורך האישי שלו.
להתייחס ,לשמוע ,להיות איתה ו
להשתמש בהם לא רק בדרך של מגע,
הבעל מתרגל לעדן את רגשותיו,
)הטהרה  -במעיין החיים עמוד (49
שאסור בתקופה זו.
סוף שנות השלושים לחייה ,מספרת כך:
רבקה ,אשה המתקרבת ל
שנה .שנינו בדעה שחיי הנישואין שלנו
״בעלי ואני נשואים זה שתים עשרה
פור .למדנו הלכות טהרת המשפחה,
מוצלחים ,אך תמיד יש מקום לשי
לים לציין בפה מלא ,שהעשרנו והשבחנו
והחלטנו להתחיל לשמור .שנינו יכו
קוה נותן לנו הזדמנות לחוות מחדש
את חיי הנישואין .כל ביקור במ
זר למנהגו מלפני שנים  -לטלפן אלי
את ליל הכלולות .ובנוסף ,בעלי ח
שה זאת דווקא בימים שבהם חלים
ממקום עבודתו .שמתי לב שהוא עו
שלו ליצור איתי קשר ,הוא תוצאה של
דיני ההרחקות! אני חשה שהרצון
גשותיו רק בדרכים המותרות ,ודווקא
דיני ההרחקות .עליו להביע את ר
)נתיבות הטהרה עמוד (186
משום כך מתחזק הקשר בינינו״.
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פרק ו  -פרישה בעונת הוסת
א.מכיוןשאיסורנידהחמורמאוד,הזהירוחז"ללפרושמקיוםיחסיאישות,ב"עונה"
]יוםשלםאולילהשלם,ויבוארלהלןבאותד[שבהאמורההאשהלהתחיללקבלאתוסתה
,כדישחסושלוםלאימצאשבשעתהתשמישתקבלהאשהוסת,
ֵ
]אףשעדיןלאקיבלה[
וחלילהיכשלובאיסורכרת.ובעונהזוגםלאישנובמיטהאחת,אךמותריםבחיבוק
ונישוק,כלעודשלאקבלהוסת.
ב .אשה שיש לה וסת קבוע  -כלומר שהוסת שלה מגיע בזמן קבוע ,כגון שמקבלת
בתאריך קבוע לחודש העברי ,או שרגילה לראות בהפרש ימים קבוע בין וסת לוסת,
כגוןכל32יום,והוסתמגיעבאופןתמידיביוםאובאופןתמידיבלילה,הריהיאיכולה
לצפותאתעונתהוסתהבאהשלהבמדויק,ובעונהזויפרשובניהזוג.
ג.אשהשאיןלהוסתקבוע-כלומרשאיןלהתאריךאוזמןקבועשבוהיאמקבלת
וסת,ופעםרואהלאחר28יום,ופעםלאחר32יום,ופעםלאחר31יום,מאחרואין
באפשרותה לקבוע בוודאות מתי היא העונה שבה היא תקבל את הוסת הבא ,קבעו
להחכמיםשלושעונותשבהןקיימתסבירותגבוההיותרשתקבלוסת,ובהןתפרוש
מבעלה.ואלוהן:
.1עונהבינונית]ממוצעת[-הזמןהממוצעאצלהנשיםבקבלתהוסתהואפעםבשלושים
יום ,לכן קבעו חכמים שתפרוש ביום השלושים לראייתה האחרונה ,שאז יש סיכוי
רביותרשתקבל.למשל:אםקבלהוסתבפעםהאחרונהביוםא'לחודשניסן,סופרת
שלושיםיוםמיוםא'בניסן,ופורשתביוםהשלושיםשהואל'בניסן.
 .2עונת החודש  -מאחר ולמהלך הירח יש השפעה על קבלת הוסת ]ואכן ישנן נשים,
שמקבלותוסתבכלחודשבתאריךעבריקבוע,ביןבחודשמלאוביןבחודשחסר[,לכךקבעוחכמים
שתפרוש באותו תאריך עברי שבו קבלה בפעם האחרונה .למשל :אם קבלה בא'
בניסן,פורשתבחודשהבאבא'באייר.ואםקבלהבכ'בכסלו,פורשתבחודשהבאבכ'
בטבת.

 .3עונת הפלגה ]מרחק ,הפרש[  -במקרים רבים ,נימי הדם שברחם מתמלאים במשך
מספר ימים מסוים ,ולאחר מכן "מתפוצצים" ונפלטים בצורת המחזור החודשי .לכן
קבעו חכמים שתפרוש כעבור מספר הימים כפי הפרש הימים שבין שתי ראיותיה
האחרונות .למשל :אם הפרש הימים בין הראיה האחרונה לראיה הקודמת לה הוא
28יום ]כגוןשראתהבפעםהאחרונהביוםכ"חבניסן,וקודםלכןראתהביוםא'בניסן[,אזיעליה
לספורכעת28יוםמהפעםהאחרונהשקבלהוסת,וביוםהעשריםושמונה]כ"הבאייר[
היאפורשת.
לדוגמא:

ראתה
בא׳ באדר,
ולאחר מכן
ראתה
בג׳ בניסן,
אימתי
תפרוש
בחודש אייר?
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זמני הפרישה בחודש אייר יהיו:


עונתהחודש-באותותאריךעברישלהחודשהקודם-ג'לחודש.
עונתההפלגה-הפרשהימיםשביןהראיההאחרונה ]ג'בניסן[לביןהראיההקודמת ]א'באדר[,הינו
עונהבינונית-כעבורשלושיםיוםמתחילתהראייהשלהחודשהקודם]ג'בניסן[.

32יום.סופרים32יוםנוספיםמיוםג'בניסןומגיעיםליוםד'באייר.

ד.זמןהפרישה-הפרישההיאמשך"עונה"אחת-יוםשלםאולילהשלם.ודברזה
נקבעלפיראייתההאחרונה:אםהתחילהלראותבעונתלילה,תהיינהשלושהפרישות
בחודשהבאבעונתלילה,ואםהתחילהלראותבעונתיום,תהיינההפרישותבעונת
יום.
ה .הבדיקה  -לקראת סוף העונה ,אם עדיין לא ראתה דם ,תבדוק את עצמה ב'עד
בדיקה',לוודאשאינהמדממת.ואםהיתהעונתהביום,תבדוקבסוףהיוםסמוךלשקיעה.
ואםהיתהעונתהבלילה,תבדוקקודםשתלךלישון.אםיצאההבדיקהנקייהמדם,מותרים
בניהזוגבתשמישבגמרהעונה,עדלעונתהפרישההבאהאועדשתקבלוסת.
ו.לוחשנהעברי-כדילחשבנכוןאתזמניהפרישה,עלהאשהלהיעזרב'לוחשנה',
ולצייןבכלחודשאתהתאריךשבוקיבלהאתוסתה,ובאיזועונה,ביוםאובלילה.וברור
שכלההתייחסותבהלכהלזמניקבלתהוסת,היאלפיהתאריךהעברי,אבללתאריך
הלועזי אין יחס בהלכה כלל .וכמו כן ,חשוב לזכור ,שלפי התאריך העברי היממה
מתחילהמהלילהואחרכךמגיעהיום,כמושבתקודש,קודםמגיעלילשבתואחרכך
יוםשבת,ובלילהשאחריו]מוצאישבת[כבריצאההשבת,והוא'לילראשון'.עלכן,אם
קבלהוסתביוםראשוןו'בניסןבלילה,הרישתצייןלהבלוחהשנה:קבלתיביוםשניז'
בניסן,בעונתלילה].כיהלילהשליוםראשוןהוא'לילשני'שהואתחילתיוםשני[.



מדיני כלה



א.הכנהלחתונה-קודםהחתונהצריכההכלהלהכיןעצמהבשלושתשלביהטהרה
שהתבארו לעיל )פרקים ב ,ג ,ד(' ,הפסק טהרה'' ,ספירת שבעה ימים נקיים' ו'טבילה
במקוה'.
ב.כלהבתולה-דםהבתוליםהיוצאבעתקיוםיחסיהאישותהראשונים,אוסראת
הכלהעלהחתן.ואולםכלעודשאברהחתןבפנים,אינוצריךלפרוש,אףשיוצאממנה
דם],מהשאיןכןבסתםאשהשאםהרגישהחסושלוםבשעתהביאהשיצאממנהדם,עלבעלהלפרושממנהבאבר
מת[.אךכאשריצאהאברלגמרי,הריהיאנאסרתעליומאותורגע,ואסורלולנגועבה
אולישוןעמהבמטהאחת,וינהגובדיניההרחקותשביןבעללאשתונדההמבוארים
לעיל ,עד שתסיים את שלושת שלבי הטהרה] .במקרה שלא יצא דם בביאה הראשונה ,או
במקרה שיצא דם בביאות הבאות ,ישאלו רב מורה הוראה ,וכמבואר בחוברת המורחבת "הטהרה
בהלכהובאגדה"[.
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תפלה לאשה ליום הטבילה
שת ְש ֶרה שכינתך
יהי רצון מלפניך אב הרחמן ַ
ביני ובין בעלי ,ותייחד עלינו שמך הקדוש ,ותכניס
בלבנו רוח טהרה וקדושה ,ותרחיק ממנו כל
מחשבות והרהורים רעים .ותתן לי נפש זכה וברה
ביני ובין בעלי ,ולא ניתן עינינו בשום אדם בעולם,
ועינֵי בעלי בי .ויהיה בעינַי
כי אם עינַי בבעלי ֵ
כאילו אין אדם טוב ויפה ובעל חן בעולם כמו
בעלי .וכן אהיה בעינֵי בעלי כאילו אין אשה יפה
ובעלת חן והגונה כמותי ,ויהיו כל מחשבותיו בי
ולא בשום בריה אחרת בעולם .ויהי רצון מלפניך
שיהיה זיווגנו עולה יפה ,באהבה ואחוה שלום
ורעות ,ביראת שמים ויראת חטא ,ונזכה לזרע
של קימא ,בנים הגונים צדיקים תמימים וישרים
״אְׁש ְּת ָך ְּכ ֶג ֶפן
ומבורכים .ויקויים בי הפסוקֶ :
ֵיתים ָס ִביב
ֶיך ִּכְׁש ִת ֵלי ז ִ
ית ָךָּ ,בנ ָ
ַר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
ּפ ִר ּיָה ְּבי ְ
ֶך״ .וישמח בי בעלי יותר מכל הטובות
ְלֻׁש ְל ָחנ ָ
שבעולם .ולא יהיה ביני ובין בעלי לעולם לא כעס
ולא רוגז ,לא קנאה ולא תחרות ,אלא אהבה
ואחוה שלום ורעות ,ענוה ורוח נמוכה וסבלנות.
ונזכה לאהבת צדקה וגמילות חסדים ועשיית
טוב לבריות .ויהיה זרענו זרע של קימא קדוש
וטהור בריא וטוב ויפה ומתוקן ומקובל ,שלא
יהיה בו ולא בשום אחד מאבריו שום נזק ולא
חסרון ,לא פגע ולא נגע ,לא מחלה ולא מדוה ,לא
כאב ולא צער ,לא רפיון ולא כשלון ,ולא יחסר כל
טוב כל ימי חייו .ותמשיך עלינו בנשמתנו ורוחנו
ונפשנו וגופנו ,קדושה וטהרה במחשבה ודיבור
ׁשא
ׁשם יִחוּד קו ְּד ָ
ומעשה ,והצלחה וברכה .ובכן ְל ֵ
יהִּ ,ב ְד ִחיל ּו ו ְּר ִחימוּ ,הריני מוכנת
ּש ִכ ְינ ֵּת ּ
יך הוּא וְׁ
ְּב ִר ְ
ומזומנת לטבול במקוה טהרה כמו שציויתני
בתורתך הקדושה .ויהי רצון מלפניך שתשפיע
עלינו רוח טהרה וקדושה מאתך ,ותרצה בנו
ובמעשינו ,ותזכנו לעשות רצונך כרצונך תמיד כל
ימי חיינו ,ותברך אותנו מברכותיך ,כי אתה הוא
מקור הברכות ,ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן.

