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פתח דבר - סוד הריחוק המקרב
יהדות יש היסטוריה מוכחת של הצלחה בשמירה על שלמות התא המשפחתי. ל

לאורך ההיסטוריה הסוערת של עם ישראל ניצבה המשפחה היהודית כסלע 
איתן. מה מקור העוצמה הזאת?

התשובה היא – כוח הטהרה.
כאשר בני זוג מכניסים לחייהם את המרכיבים הרוחניים שלך טהרת המשפחה הם 

מחזקים בצורה נפלאה את ההרמוניה הזוגית ואת הקשר המשותף ביניהם.
זוגיות בריאה מבוססת על קיומה של משיכה הדדית בין בני הזוג. השגרה 

גוזלת מבני הזוג את הרעננות והופכים את חייהם המשותפים 
לצפויים ומשעממים. השגרה היא פצצת זמן המובנית בתוך הקשר 
הזוגי ומאיימת על עצם קיומו. כדי לנטרל את האיום הזה יש צורך 

במקור תמידי של התחדשות. 
בנקודה זו נכנסת לתמונה ”טהרת המשפחה”. בכל חודש (כל עוד יש לאישה 

מחזור) נדרשים בני הזוג להימנע מכל מגע גופני למשך 12 יום לפחות - מרגע 
הופעת המחזור ועד הטבילה במקווה. כל עוד לא טבלה, נחשבת האישה 

”נידה”. בתקופה זו קיימים גם כללי התרחקות מסוימים כגון שינה במיטות נפרדות.
ניתן היה לחשוב שהרחקות אלו מצננות את הלהט הרגשי שבין בני הזוג ויוצרות 

עול מיותר המכביד על חייהם. ברם, המציאות הפוכה. דווקא הריחוק הזמני 
מתגלה כמקור של אנרגיה וחיות המרעננת את הזוגיות. הריחוק יוצר את 

המרחב הנפשי המאפשר את ההתקרבות המחודשת שבאה בעקבותיו.
רעיון זה כבר הביע התנא רבי מאיר בהתייחסו להלכות ”טהרת המשפחה”: 

”מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? [כלומר, מה טעם אסרה התורה 
את הקשר הפיזי בין בני הזוג בתקופה שבה היא נידה?] מפני שרגיל בה 

וקץ בה. אמרה תורה - תהא טמאה כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה 
לחופה”.

הקשר הריגשי
אם תקופת ההתרחקות עצמה יכולה להעצים את הקשר הזוגי?ה

התשובה היא כן.
זמינות תמידית של הקשר הגופני עלולה לבוא כתחליף לקשר רגשי עמוק (ולהסיט את 

תשומת הלב מהאישיות של בן הזוג.) לעיתים אף עלול הקשר הפיזי המתמיד לחפות 
על חסכים בתחום הקשר הרגשי שבין בני הזוג על ידי יצירת אשליה חיצונית של זוגיות 

תקינה בעוד שהמציאות רחוקה מכך.  (יאמר ברורות, היהדות רואה בחיוב רב את הקשר 
הפיזי בין בני הזוג אך הקשר חייב להיות משולב בקשר הרגשי.)

הלכות "טהרת המשפחה" מסייעות בחיזוק הקשר הרגשי. במשך כשבועיים נדרשים בני 
הזוג להפעיל כישורי שיח, אמפתיה, הקשבה, סבלנות ותמיכה רגשית על מנת לתחזק את 
הזוגיות וכל זאת בלי להסתמך על הקשר הגופני. תרגול זה, החוזר ונשנה מידי חודש, בונה 

את הקשר החשוב ביותר בזוגיות - ”הקשר הרגשי".



המימד הרוחני
תקופה זו עורכים בני הזוג "אימונים" בתחום האיפוק ומפתחים את כושר ב

הריסון שלהם. מי שמפתח כושר כזה נקל לו יותר להמנע מביקורתיות, פגיעות, 
עקיצות, הרמת קול, ואף מיצירת קשר גופני

ללא רצון של אחד מהם. אף האמון ההדדי ביניהם מתגבר והם אינם מתפתים 
לגירויים שמחוץ לקשר המשותף.

כך גם מפתח כל אחד מהם את הפוטנציאל הרוחני שבו ומעצב את אישיותו. הרווח 
מאימונים אלה כפול, הילדים בבית קולטים את האווירה ולומדים לנהוג באיפוק 

ובריסון.
סוד גדול גילו לנו כאן חכמי התורה. סוד הריחוק המקרב.

על הקשר הנכון בין איש לאשתו אומרת התורה: ”ודבק באשתו והיו לבשר אחד". 
הדבקות מתייחסת לפן הרוחני של בני הזוג, לאישיות ולצלם האלוקים 

שיש בהם. דבקות זו תורמת לכך שיתאחדו גם מהבחינה הפיזית 
ויהפכו לבשר אחר.

מערכת הנישואין מסייעת לבנות אישיות מאוזנת המשלבת בצורה 
הנכונה את הרוח ואת הגוף. כפי שמדגיש רבי יצחק עראמה זצ"ל: 

”ולזה הייתה חכמתו (של ה') יתברך שלא יהיה זיווגו של האדם ואשתו 
על היחס המיני בלבד כשאר בעלי חיים, אבל שיהיה להם יחס אישי 

מיוחד, הוא יחזק אהבתם וחברתם להיעזר זה מזה בכל ענייניהם עזר גמור 
ושלם". חיבור בין בני הזוג ללא התייחסות לפן הרוחני ולקשר הרגשי עלול 

לפתח תחושת ניצול ולגרום לרגשות דחיה ושנאה. המהר"ל מחדד את הדברים 
באומרו: ”אם אינה נהנית בדבר אינה נדבקת בו".  

לכן כאשר בין בני הזוג שוררים יחסים של כעס ומריבה שמקשים על קשר מתוך 
שמחה ורצון קובעים חכמינו שקודם צריך להתפייס וליישר את ההדורים כדי 

שניתן יהיה לבנות מערכת יחסים בריאה ומאוזנת.



דעה הרווחת מייחסת לטומאה משמעויות של גנאי וזלזול כלפי האשה. ה
השקפה זו שגויה בעליל. הטומאה היא דווקא ביטוי לקדושת החיים וגדלות האדם. 
על פי התפיסה היהודית ככל שאדם נמצא ברמת קדושה גבוהה יותר כך הוא נעשה רגיש 

יותר לסוגים שונים של טומאה. לדוגמא, כהן נטמא ביתר קלות מיהודי שאינו כהן, 
וכהן גדול נטמא בקלות יתירה משניהם. לכן הכהן מוזהר להשמר מטומאה יותר מאחרים 

בדומה לכך האשה רגישה יותר לטומאה דווקא בגלל הפוטנציאל שלה לקדושה ולחיים 
שהוא גבוה יותר. 

טומאת הנידה נובעת מהאובדן הזמני של היכולת להרות וליצור חיים.  אבדן זה קרוי 
”טומאה" - מלשון אטימות ביחס למסוגלות ליצור חיים חדשים1.

כדי להיטהר מטומאה קבעה התורה שיש לטבול ב"מקווה".

מהי "טומאה"?

1  ראוי להדגיש כי גם במצב של טומאה 

זו אין האישה מנותקת חלילה 
מהקב"ה שהרי נאמר: "השוכן איתם 

בתוך טומאותם" (ויקרא טז, טז), 
וביארו חז"ל: "אפילו בזמן שהם 
טמאים, שכינה שרויה ביניהם" 

(יומא נז).



קווה הינו מאגר המכיל לכל הפחות ארבעים מ
סאה של מים, שהם כ-750 ליטרים. את המקווה 

יש למלא ב"מים חיים", כלומר מים שנקוו באופן 
טבעי ללא פעולת שאיבה, כגון מי גשמים או מי מעיין. 
הטבילה נעשית בבריכת מים רגילים שנמצאים במגע 

עם מאגר מי הגשמים ממנו הם יונקים את היכולת 
לטהר את הטובל. את המים בבריכה זו מחליפים 

לעיתים קרובות והם צלולים ונקיים ביותר.
המקווה נועד לטהר את הטובל ולא לנקות אותו. 
לפיכך, יש להתרחץ ולהתנקות באופן יסודי קודם 
הטבילה. אין כל משמעות לטבילה באמבטיה או 

בבריכת שחיה. רק טבילה שנעשית במקווה כשרה 

העומדת בכל התנאים ההלכתיים, יש בכוחה לטהר את האדם מטומאתו. 
כיצד מחוללים מי המקווה שינוי כה מקיף באדם עד כדי כך שהוא עובר ממצב 

של טומאה למצב של טהרה?
הסברים שונים ניתנו לכך ונביא בקצרה אחדים מהם:

על פי ספר הזוהר הקדוש, מים חיים הינם יסוד החסד. הטבילה בהם מקנה לטובל 
תכונות חיוביות של חסד ושפע אלוקי. הטבילה במקווה הופכת את מידת הדין 

למידת החסד והרחמים ועל כן יש בכוחה להפקיע ולסלק את הטומאה. 
המקווה הוא גם יסוד לתקווה (משורש "קוה") וישועה מצרה, כפי שאומר הנביא ירמיה: 
"מקווה ישראל, מושיעו בעת צרה."1 לפיכך ע"פ הזהר הטבילה במקוה מסוגלת להפחית 

ולהמעיט כעסים פחדים ומצבי יאוש בדברי הנביאים נמשל הקב"ה עצמו למקור מים 
חיים המשפיע על האדם רוח של חסד וברכה כפי שכתוב בפסוק "אותי עזבו מקור מים 

חיים"2. 

לידה מחדש
למים יש משמעות סמלית חשובה. המים הם החומר הראשון שנברא בעת בריאת 

העולם. למים אין צורה עצמית. יש בכוחם לקבל כל צורה ולהשתתף בתהליכים רבים 
בטבע. המים מסמלים את מושג הפוטנציאל הטהור, את נקודת ההתחלה, את השיבה 

למצב המקורי והנקי של העולם3. 
המים הם גם סמל החיים. כל צורות החיים האורגניות הקיימות בעולם - החל מהיצור 

הפשוט ביותר וכלה בגוף האדם - מורכבות ביסודן ממים. הטובל במים חוזר כביכול 
לנקודת הבראשית של העולם וחווה תהליך של "לידה מחדש"4. 

בנוסף לכך, מעורר מגע המים בלבו של הטובל את האסוציאציה החיובית של תחושת 
נקיות וזַכּּות.

סמליות עמוקה יש לא רק לעצם הטבילה במים חיים אלא גם לפרטי ההלכות שמתלוות 
לטבילה זו. לדוגמא, הנפח המינימאלי הנחוץ להכשרת מקווה טהרה הוא ארבעים סאה.

ארבעים הוא מספר המסמל בתורה תהליכים של היטהרות והתחדשות. ארבעים יום 
שהה משה בהר סיני כהכנה לקבלת התורה; ארבעים יום נמשכת תקופת התשובה 

(מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים); ארבעים שבועות נמשך הריונה של האישה; 
ארבעים יום הוא זמן יצירתו הבסיסי של העובר ברחם אמו, עובדה הרמוזה גם בכך 

שהערך המספרי של המילה 'ולד' הוא ארבעים. 

1  ירמיה יד, ח

2  ירמיהו ב, י"ג

3  על פי המהר"ל

4  ספר החינוך, מצווה קע"ג

   הבראשית  שיבה לנקודת    המקווה – 



תהליך הטהרה – להנאת האשה ולטובתה
הליך הטהרה מחייב את האשה לספור שבעה נקיים ללא דימום. התורה אומרת: ת

"וספרה לה...". ההדגשה "לה" מלמדת כי זוהי פעולה הנעשית לטובתה ולהנאתה. 
לאורך שנות הנישואים מגלים את ההנאות והטובות הגלומות במצוה

יקרה זו. הספירה יוצרת יחס לדבר שסופרים לקראתו. כלה, למשל, אינה "נופלת"
לתוך יום חתונתה אלא מכינה את עצמה כמה חודשים מראש. הספירה וההכנה מייקרות
את הקשר בין בני הזוג ויוצרות ציפייה, דריכות וגעגוע לקראת חידוש הקשר בכל חודש

מחדש. תהליך הטהרה עצמו הופך לחוויה בונה ומקדמת. 
כל בדיקה שאישה עושה מזכה אותה במצווה. מצווה היא מלשון "צוותא". כל בדיקה שאישה 

עושה מקשרת אותה ומקרבת אותה להקב"ה ויוצרת מעין צינור שדרכו יורדים שפע וברכה. 
שמירת הטהרה מקדשת את הרחם. קדושה זו מכינה את האדם המתהווה בתוכה ומסייעת 

לו לקדש את החמר ואת רמ"ח האברים על ידי רמ"ח מצוות שניתנו לו.
בכך הוא בונה את המחר - את עתידו והנצחי.

השכר
כמי ישראל אמרו כי שמירת "טהרת ח

המשפחה" משפיעה על בני הזוג 
וצאצאיהם, שפע של חסד ושמירה והם 
מתברכים בבנים ובנות מאירים בחכמה. 

מאידך, על העוברים על איסור נידה מוטל 
עונש חמור במיוחד, עונש כרת, (שהוא גם 
העונש על יחסים אסורים בין אח ואחות, 

על אכילה ביום-כיפור, על ביטול ברית-
מילה ועוד.) יחסים עם אישה נידה נכללים 

איסור ”גילוי עריות", אחת משלוש העברות 
החמורות ביותר בתורה שלגביהן נאמר ”ייהרג 

ואל יעבור". 
על חשיבות ”טהרת המשפחה" ניתן לעמוד מכך 

שעל פי ההלכה בנית מקווה טהרה קודמת לבניית 
בית כנסת או לרכישת ספר תורה. אלו עם כל 

חשיבותם, יכולים להמתין.
המקווה -לא. 



המימד הרפואי
תורה איננה ספר רפואות. עם זאת מצוות ה

התורה יוצרות הרמוניה מושלמת בין הצרכים 
הפיזיים, הנפשיים והרוחניים של האדם. דיני טהרת 

המשפחה, למרות תכליתם הרוחנית, תורמים את 
חלקם לשמירת בריאותו הגופנית של האדם.

ימי הווסת הם זמן שבו מתרחשים שינוים הורמונאליים ופיזיולוגיים בגוף 
האישה. הציפוי הפנימי של הרחם מתקלף ובמקביל מופרשים הורמונים 
שמטרתם להכשיר או תו לקראת הריון אפשרי. תהליכים אלו משפיעים 
על תפקודה הגופני של האישה ועל מצבה הנפשי, ויש להם גם השלכות 

בריאותיות. הגניקולוג פרופ׳ יורם דיאמנט כותב כי בימים הראשונים 
 (P.H.) של המחזור צוואר הרחם פתוח וישנם שינויים ברמת החומציות

בדם, מצב המחליש את מנגנון ההגנה הטבעי מפני חיידקים.1
מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מצאו קשר מובהק בין קיום 

יחסי אישות בתקופת הווסת לבין סיכון מוגבר להידבקות במחלות 
מין שונות (STD). מחקר שהתפרסם בכתב העת של אגודת הרופאים 

האמריקאית מצא כי בימי הווסת קיימת עליה מובהקת בשיעור 
הזיהומים הבקטריאליים ברחם, דבר הנובע כנראה מירידה פיזיולוגית 

בריכוז גורמים פעילים של מערכת החיסון.2 ”שינויים אלו”, כותבים 
החוקרים, ”מהווים ’חלון הזדמנויות׳ עבור חיידקים מזהמים שבו הם 

מסוגלים לפלוש, להתבסס ולגרום לזיהומים”. 
מחקר אחר שנערך בארה”ב בשנת 1995 בהשתתפות קבוצת 

מדגם של 1,586 נשים, מצא אף הוא זיקה מובהקת 
בין קיום יחסים בימי הווסת להיסטוריה של מחלות 

מין.
(Koray Tanfer) החוקרים, ד"ר קוריי טנפר

וד"ר סבגי ארל (Sevgi Aral), מציינים כי קיימת 

עליה ניכרת בשכיחותם של מחלות מין בקרב נשים המקיימות יחסים בעת הווסת.3 
בשנת 2001 פרסם המוסד הלאומי לאלרגיות ומחלות זיהומיות בארה"ב המלצה 

להימנע מיחסים בעת הווסת כדי להקטין את הסיכון להדבק במחלת מין.
החוקרים מעלים השערות שונות בדבר הסיבות לריבוי מחלות המין בימי הווסת. 

השערה אחת גורסת, שרירית הרחם רגישה בימי הווסת באופן מיוחד לזיהומים. השערה 
אחרת גורסת כי בדם הווסת מצויה תכולת ברזל גבוהה, דבר המהווה מצע להתרבותם 

של חיידקים מסוכנים.
בזמן הווסת קיימת רגישות למחלות זיהומיות נוספות כמו דלקת אגנית הנגרמת 
על ידי חיידק הכלמידיה. היחלשות מערכת החיסון המאפיינת את זמן הווסת 
חושפת את אזור הרחם לחיידק זה הפוגע ב-10 עד 15 אחוז מכלל הנשים. 

רופאים רבים ממליצים גם משום כך להימנע מיחסי אישות בתקופת 
 (PID) הווסת. ד”ר רוני גמזו (מנהל ביה”ח איכילוב) כותב: ”דלקת אגנית

מופיעה בשכיחות יותר גבוהה בזמן הווסת”.4
 גם ד”ר ויקי סולימה (גניקולוג מרכז רפואי וולפסון) סבור כי: ”בזמן 

הווסת הסיכון לזיהום מעט מוגבר”.5 ד”ר מורן שויקה (גניקולוגית) 
כותבת אף היא: ”חשוב לזכור שבזמן המחזור עשויה להיות רגישות שונה 
באזור הנרתיק. כמו כן, עקב המגע עם הדם, הסיכוי להידבק במחלות 
שונות עולה בתקופה זו”.6 לדברים הללו ניתן להוסיף גם את קביעתו 

של הגניקולוג פרופ׳ אריה סדובסקי:
”היחסים בימי הווסת אסורים בהחלט שכן אז עשויים לחדור חיידקים 

משם לרחם. הדם מהווה גשר מעבר לחיידקים לתוך חלל הרחם”.7
לאחר הפסקת הדימום מתחיל תהליך של צמיחת תאים חדשים ובניית 

קרום חדש של הרירית המצפה את הרחם ומגנה עליה. רק לאחר כשבעה 
ימים מסתיים תהליך זה בו חוזרת הרחם למצבה הבריא. לכן תקופה 

זו רגישה אף היא לקיום יחסים מאותן סיבות שהזכרנו כבר ומקשה על הרחם 
להשתקם מחדש.

תקופה זו מקבילה לשבעת הימים הנקיים שהאשה מכינה את עצמה לקראת הטהרה. *

3  “Sexual Intercourse During Menstruation and Self-Reported Sexually Transmitted Disease History Among Women“
Source: Sexually Transmitted Diseases: Volume 23 (5) September-October 1996 p 395-401

4 פורום רפואת נשים אתר תפוז     5  אתר פורום גניקולוגיה מרכז רפואי וולפסון     6  אינפומד – אתר הרפואה הישראלי    

7 אריה סדובסקי "מחלות נשים", עמ' 84

* רוב הנשים שאינן שומרות טהרה מבינות את התועלת הרפואית משמירה בתקופת הנידות, אך אינן מכירות ואינן יודעות
זאת על תקופת הנקיים

1 מצוטט במכתב מענה לשאלה שהופנתה אליו בנושא זה מטעם ”המרכז 

הארצי לטהרת המשפחה” ראה בספר ’איש ואשה שזכו׳ עמ׳ 15.
2 “It is possible that the physiologic decrease in complement function during menstruation may be a window 

of opportunity for N gonorrhoeae to colonize, invade, and cause ascending infection“ (“The occurrence 
of chlamydial and gonococcal salpingitis during the menstrual cycle“, R. L. Sweet, M. Blankfort-Doyle, M. O. 

Robbie and J. Schacter). Source: http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/283/10/1291



המימד הפסיכולוגי
הלכות ”טהרת המשפחה” יש השפעה גם במישור הנפשי. פרופ׳ ל

איילה מלאך-פיינס, פסיכולוגית חברתית קלינית וחוקרת 
בינלאומית בתחום המגדר, מתארת בספרה ”אהבה ושחיקה בחיי 

הנישואין” את גורמי השחיקה העיקריים במערכת הזוגית. היא כותבת: 
”ליהודים דתיים יש פתרון לשמירת העניין בחיי אישות במסגרת חיי 

הנישואין. בשל חוקי הטהרה האוסרים על קיום יחסי אישות במשך דימום 
המחזור החודשי ומיד לאחריו, יחסי אישות מותרים רק במספר ימים מוגבל 
בחודש. ההתנזרות הכפויה הזאת... מבטיחה שחיי האישות לעולם לא יהפכו 

לשגרה משעממת".1 
בדומה לכך כותב פרופ׳ מרטין סליגמן מאוניברסיטת פנסילבניה, נשיא לשעבר 
של אגודת הפסיכולוגים האמריקנית ואבי ”הפסיכולוגיה הפוזיטיבית”: ”אני דוחה 

את הגישה לאינטימיות, שגורסת ש”כל המרבה הרי זה משובח”. חיים ללא אינטימיות 
זה דבר גרוע, ללא ספק,  אך כאשר קיים קשר אינטימי, מגיעה נקודה שבה ההדדיות 

נשחקת במהירות".2 
קיים היבט נפשי נוסף בו נמצאה זיקה בין חוקי "טהרת המשפחה" לבין מחזוריות 

 (Marie Stopes) התשוקה הטבעית של האישה. חוקרת המשפחה הנודעת ד"ר מרי סטופס
כותבת בספרה ”Married Love" (ע' 68): ”המחקרים שערכתי מלמדים כי חוקי היהדות 
העתיקים על פיהם נמנעים בני זוג ממגע אינטימי למשך 12 ימים מתחילת המחזור, 

תואמים כמעט במדויק את מחזוריות התשוקה באשה".

הבית היהודי - יצירת גן העדן האבוד
אז חטא אדם הראשון נבחר עם ישראל ליצור מחדש את מ

גן העדן. בעבר סימל בית המקדש את גן העדן והשכינה 
שרתה בו. בכניסה לבית המקדש חצבו מקוואות כדי לטהר את 
הנכנסים היום שאין בית מקדש, ביתו של כל יהודי הוא מקום 

להשראת השכינה כבבית המקדש, ולכן חלים בו כל חוקי הטהרה.
כל זוג, החי על פי חוקי הטהרה יוצר בביתו את מקום השראת 

השכינה, את גן העדן הנכסף. כך מלמדנו התנא שמאי: 
"גדולה אשה השומרת דיני הנידה, שהיא מרחקת מן 

העבירה ומקרבת לגן העדן."

1 "שחיקה באהבה ובחיי הנישואין, גורמים ודרכי 

התמודדות", צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ תל-אביב 1988
2 אושר אמיתי הוצאת מודן 2005 עמ׳ 172
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