
אודיה מזעקי



ההבנה כי התורה מגדירה את תחום חיי האישות בין איש לאשתו  
,  "רשות"ולא רק חלק מעולם המעולם המצוות כמשהו שהוא חלק 

היא הבנה משמעותית מאד לגבי יחסה  , או חלילה כדבר מאוס ושלילי
.ואל הקדושה היכולה להתגלות בחיבור הגופנישל התורה אל הגוף 

:פרק זה עוסק בשלושה נושאים
.חיי אישות בין בני הזוג-מצוות עונה•
חשיבותו של החיבור הפיזי לקשר שבין  -משמעות החיבור הגופני•

.צניעות וקדושה, איש לאישה מתוך הדדיות ושמחה
.חיבור מתוך רצון משותף ובשמחה•



והקשר הפיזי בין איש לאשתו כמצווה , מצוותג“מתריקשר זוגי הוא מצווה 
. "מצוות עונה": ל“מכונה אצל חז

מצוות עונה נותנת מקום לקשר המלא והחי בין בני הזוג ומכירה בחשיבותו  
אלא גם כקשר , של המפגש הפיזי לא רק כהקדמה למצוות פרייה ורבייה

.  המאפשר חיבור עמוק בין בני זוג

.שאחת מחובותיו לאשתו היא קיום חיי אישות, האישהמצווה מוטלת על 



חיי אישות בין בני זוג–מצוות עונה . א

.את מצוות עונה למדים מהלכות האמה העברייה
(  או לבן האדון)עברייה נשאת לאדונה ( שפחה)אם אמה 

.  חייב האדון להעניק לה את זכויות היסוד שלה

במצב אישי מסובך ומורכב שכזה מחייבת התורה את האיש במצוות עונה  
. האמה שהוא נשא-כדי ליצור חיבור וקשר אִמתי בינו לבין האישה 

.  על אחת כמה וכמה שחובה זו מוטלת בין איש ואישה שנישאו באופן רגיל
:  בן הזוג מחויב כלפי בת זוגו בשלושה דברים

.כסותה ועונתה, שארה



חיי אישות בין בני זוג–מצוות עונה . א

"עונה"משמעות המושג 

,  יש לתת מקום וזמן למפגש הגופני בין בני זוג-זמן , "עת"מלשון 1.
.  לקבוע בו קביעות מעת לעת

. כך יש גם עונות בבית, כמו שיש עונות בשנה-עונות2.
.  תקופות של ריחוק ותקופת של קירבה

על ידי מצות עונה עונים בני הזוג -האחד לשני לענות3.
וכאשר נמנעת קיום  , לקרבה ולחיבור, זה לקריאתו של זה

.הרי זה כעינוי ממש, מצווה זו



חיי אישות בין בני זוג–מצוות עונה . א



חיי אישות בין בני זוג–מצוות עונה . א

יק'סולובייצהרב –מהות הלכות אישות 
בדבריו משווה בין התפיסה של  יק'סולובייצהרב -רקע

הפילוסופיה היוונית והתפיסה של הנצרות את הנושא המיני לבין  
.  תפיסת התורה והיהדות

כי יק'סולובייצמסביר הרב ( שאינו מצוטט)בהמשך המאמר 
ראו את האדם כשני  , הפילוסופיה היוונית ובעקבותיה הנצרות

, הרוח האנושית העולה למעלה-חלקים שאינם יכולים להתאחד
.  המוריד את האדם מטה, והגוף האנושי על תאוותיו ויצריו

-י התעלות שכלית"הדרך היחידה בה יכול האדם להתעלות הוא ע
. רוחנית שאין בה מקום לגוף

כך לדוגמא אנשי הדת הנוצריים הם אלו החיים חיי פרישות  ]
[.ואינם מקימים משפחה ומתנזרים מן המיניות( כמרים ונזירים)

.. לעומת זאת



חיי אישות בין בני זוג–מצוות עונה . א

. בהעלאת הגוף ובעידונוהיהדות מאמינה 
בעת -בכל דרכיו' ביכולת של האדם לקדש את גופו ולעבוד את ה

. בחיי האישות ועוד, האכילה
גם הגוף הוא יצירה אלוקית , ה ממעל-כפי שהנשמה היא חלק אלו

(.  יטאיוב " )ה-מבשרי אחזה אלו"
.החיבור בין הגוף לנפש הוא ביטוי של מהות אלוקית אחת

י כוחותיו הגופניים  "ע' אף מציין כי גדולה עבודת היק'סולובייצהרב 
כפי שניתן לראות בכמות )של האדם מאשר עבודת התפילה 

העלאת הגוף  (. ההלכות המוקדשת לכל אחד מנושאים אלו
.דרכו היא מעלתו העליונה של האדם' ועבודת ה

ביטוי הלכתי זה  ". בעילת מצווה"מזכיר את הביטוי יק'סולובייצהרב 
,  משמעותו קיום חיי האישות בפעם הראשונה לאחר הנישואין

חיי  -משתמש בו בדבריו בהקשר רחב יותריק'סולוביצאולם הרב 
וככאלה יש בהם קדושה  , האישות הינם חלק מעולם המצוות

. ה"ויכולת להתחבר דרכם אל הקב



המפגש  ה את האישה ועל אודות “בתורה מסופר על הדרך שבה ברא הקב
.  של האיש עם אשתו לאחר שהתעורר מהתרדמה שנפלה עליוהמחודש



,  כבסיס לחיי כל זוגבפירושו לתורה הסביר את הפסוקים הללו ן “הרמב
.  אם כי הוא איננו עוסק ישירות בחיבור הגופני, כאשר נפגש איש עם אשתו

המיוחד שבקשר האנושי בין איש ואישה גם בחיבור  מדבריו יש ללמוד על 
.  הגופני



מביא בתחילה את פירושו  , (כד, בראשית ב)" והיו לבשר אחד": בפירושו למילות הפסוקן “הרמב
שהוא באמת איחוד של , איש ואישה נעשים לבשר אחד כאשר נולד להם ילד משותף: י"של רש

.של כל אחד מהם ובו משתקפת האחדות בין האיש והאישה" החומר הגנטי"

ואילו הפסוק  , י משום שדבר זה ניתן לומר גם על בעלי החיים"ן דוחה את פירושו של רש"הרמב
.  מדגיש את ייחודיותו של האדם

החיבור  ". בשר אחד"בחיבור המיני בין איש לאישה משתקפת היותם ן כי "לכן מסביר הרמב
שהרי  , לכך שפעם היו באמת בשר אחד, הגופני בין איש לאישה הוא ביטוי לאחדות שביניהם

.  לרצונם להיות יחד בדבקות ובאחדות כאילו הם בשר אחד ממשהאישה נבראה מן האיש וכן 
אצל בני האדם ישנה שאיפה  , שאצלם החיבור הגופני הוא גשמי בלבד, לעומת בעלי החיים

הקרוב  " שאר בשרו"יחסו של האיש לאשתו הוא כאל , כמו כן. נפשית ותשוקה לחיבור ולאחדות
בעוד שאצל בעלי החיים ההתייחסות הנפשית "...( על כן יעזוב)"אף יותר מהוריו , ביותר

.  המשפחתית אינה קיימת כלל



.  בעולם הרחב מכנים את הקשר הפיזי שבין איש לאישה בשם יחסי מין
:  ל מדריכים אותנו לדבר על נושאים צנועים ואינטימיים אלה בלשון נקייה“חז

ועל כן אנו מכנים את הקשר  (. יא, משנה נדה ו)“ דברו חכמים בלשון נקייה”
.“חיי אישות”הפיזי בשם 

ההבדל מקפל בתוכו תפיסה אחרת על המתרחש במהלך המפגש הפיזי בין 
אלא הוא , הקשר הפיזי איננו רק מפגש בין שני מינים ופורקן יצרים. בני זוג

שהם כאיש אחד ומתוך כך  , ביטוי של חיים אחדותיים של שני אנשים
.  כבשר אחד

היכולת למצוא שפה מתאימה לדבר על נושאים רגישים ועדינים אלו 
חשובה במיוחד בתוך הקשר הזוגי והיא פתח גדול להרגיש ולהיות מודע כל 

.  אחד לצורכי בן ובת זוגו



"  חייב אדם לשמח את אשתו בדבר מצווה"
כלומר מעבר לימים בהם חלה  , "אפילו שלא בשעת עונתה"–מסביר י"רש

(.'לילה לפני שהאיש יוצא לדרך ארוכה וכו, כגון ליל הטבילה)מצות עונה 
להיות  , בתודעה וברצון לשמח זה את זול מדריכים את בני הזוג להיות "שחז

.  קשובים ורגישים לרצונות ולמאוויים ולתת להם ביטוי



ם מצביע על מצבים שבהם יש מניעה הלכתית מלקיים חיי אישות בשל “הרמב
.  אהבה וצניעות, הדרישה ההלכתית לקיים חיי אישות מתוך שמחה

. חיי האישות מתקיימים בצניעות בין איש לאשתו
את האהבה והקשר העמוק ביניהם הם מבטאים בינם לבין עצמם ולא 

.  בצניעות ולא בפריצות ובהוללות, בפרהסיה
הם עניין שבינם לבין עצמם ( נישוק, חיבוק, מגע)גם גילויי חיבה שבין בני זוג 

.ולא בפרהסיה



ִני ה ּבֹוִאי ְלגַּ לָּ ן ֵהֵנץ ִרּמֹוִניֵעת ּדֹוִדים כַּ פֶּ גֶּ ה הַּ ְרחָּ פָּ

ם  שֶּ גֶּ ף הַּ לַּ וחָּ ְסתָּ רהַּ בַּ רעָּ בַּ ק גָּ ֵחשֶּ ִתי הַּ ְעיָּ קּוִמי רַּ

ר ִּמְדּבָּ ִלין ּבַּ ה נָּ דֶּ שָּ ד ֵעיִניֵנֵצא הַּ ְחמַּ ְך מַּ י לָּ ֵתן ּדֹודַּ ם אֶּ שָּ

ג  לֶּ שֶּ ְמְת כַּ עַּ ִפית ְונָּ ת ְלשֹוֵנְךִשֵנְךיָּ חַּ ב תַּ לָּ ש ְוחָּ ְּדבַּ

א ּוְרִעי ְבִעְקֵבי צֹאֵנְך ְרִאיִניְצִאי נָּ ְרֵאְך הַּ ְשִמיִעיִני מַּ קֹוֵלְך הַּ

ִנים גַּ ה ִלְרעֹות ּבַּ ְפרָּ ְדִתי עָּ רַּ ְפֵיְךִלְראֹות יָּ ִיְך יֹוִניםְּביָּ  ֵעינַּ

ִריִתי ִניםאָּ ְכִתי ֵייִנימֹוִרי ִלְלקֹוט שֹושַּ סַּ ן מָּ ְלחָּ ְכִתי שֻׁ רַּ עָּ

ּבֹות ִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלכַּ ִים רַּ ה ֹלא ִתְשּבֹותמַּ ְילָּ ה לַּ ֲהבָּ אַּ ת הָּ אֶּ

אִתי ִריבֹותְנדֹוֵדְךִמּיֹום  ָָּׂ ח ְיִמיִני נָּ ֵחְך ִתְשכַּ ְשכָּ עֹוד ִאם אֶּ

חיים בן סהל  ' ר| עת דודים כלה 

(10מאה , ירושלים)

מרוקויהודיבפימושרזהפיוט
פרשותשלהבקשותבשירת

הואבבליהודיבפי.וישב,וירא
בשלאם,הסוכותבחגמושר
אם,בוהמוזכרהסתיותיאור
,השדהאל,למדברהיציאהבשל
ביןאהבהשירהיותובשלואם

משופעכולוהפיוט.לרעיההדוד
,השיריםמשירבשיבוצים
,מאדחזקהזהבשירשנוכחותו

השיריםבשירכמושלאאלא
,והדודהרעיהביןשיח-דושהוא

,הדודהואהיחידהדוברכאן
ישראלכנסת,הרעיהאלהופנה

אותן.וכיבושיןאהבהבמילות
בשירהושמואשרממשמלים

מושמות,הרעיהבפיהשירים
לחתימהעד,הדודבפיכאן

שביןהנצחיתהאמוניםבשבועת
היאשאף,ה"לקבישראלעם

:לרעיההדודמפיכאןנאמרת
ֵחְךִאם כָּ חֶאשְׁ כַּ ִמיִתשְׁ .ִנייְׁ

[לבגרותבחומראינההזוהשקופית]


