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 !!!מחקרים מדעיים מאשרים את הנאמר בתורה כבר לפני אלפי שנה

 

 למה התורה אסרה מגע עם אישה נידה?
 למה למנוע כל מגע מכל סוג שהוא?

 ובכן אני רוצה להפנות את תשומת לבך לספר תשובה:
בצרפתית שבו כתב  B. KHAYIGUANמאת  "נ"ך"הפיזיולוגיה וההגיינה בת 

שפרופסור בלה שיק מגרמניה, ואחריו פרופסור מאכט מאוניברסיטת ג'ונס 
 הופקינס בבלטימור, הם גילו בו )בדם נידה( רעל הידוע בשם מנוטוקסין, 

 צמחיםהשפעה על 
 במחקר משלים שנערך בצרפת, גילו שלרעל זה יש השפעה רעילה על 

כך גילו בו שורה של רעלים ובנוסף ל צמחים
 ., ביניהם ארסניק, כולין וקריאטיןנוספים

  השפעה על חיות
הם לא הסתפקו בניסויים על צמחים, אלא הזריקו  

לדימומים, לבצקות, ואף דם זה לחיות, הוא גרם 
  למוות.

 
 ( 74בספר "האם והילד" )ברוסית עמ' 

ותה של חשנוכ מראהכותב וו. זוק, "המציאות 
, ז.א. רתפים מזיקה ליין, חומץ וחלבהנדה במ

למשקאות בני תסיסה, הדברים הללו נתאשרו 
סיונות מדעיים, על ידם נוכחו יבעת האחרונה ע"י נ

 ותה של הנדה אצל חלדעת גם כן, שנוכ
 מעכבת את ריפוי הפצעים  חולים כירורגיים

 )פרופ' וו. סטרונגוב(. 
 

קבלה בבית  יולדתיצוין בהקשר זה, שפעם 
 בעלהים אחרי לידה פרחים ממישהי, חול
ד פרח יס את הפרחים לבקבוק מים, והפריהכנ

שתחזיק  ואחד משאר הפרחים וביקש מאשת
 ריח הבודד הזה ביד, ואחר כך החזאת הפר
שאר הפרחים, אבל למים ביחד עם  וגם אות

וכל להבחין בפרח שהיא יש ןנפרד ומסומ



ים ים עדיין יפים וריחניזה פלא שלמחרת בעוד שאר הפרח ה, וראואחזה ב
 נבל!. וומלאי חיים, הפרח שהיא אחזה ב

 
 תופעות פיסיולוגיות ורוחניות בזמן הנידה:

 . וף האישה ועל סביבתהבתוך דם הנידה יש רעלים שמשפיעים זמנית על ג
אם אישה נידה משקה  -פרחים

 פרחים הם עלולים לנבול.
לשה בצק בנידותה אם אישה  -בצק

 הוא עלול לא לתפוח.
עלולות לא להצליח בזמן  -תסרוקות
 הנידות.

ידוע שמגע של  -תעשיית הבשמים
 אישה נידה מזיק לאיכות המוצר.

קרבה של הנידה  -חומץ וחלב,יין
 מזיקה להם בזמן התסיסה.

 

 מחקרים מדעיים
ה מובהקת לתאונות ימחקרים מראים שלנשים יש נטי

צים, מעידה במדרגות לפני המחזור, להפלת חפ
 יה בולטת לתאונות דרכים.יוסולמות, ונט

מכלל תאונות הדרכים ותאונות העבודה ותאונות  74%
 אחרות, מתרחשות באנגליה בשבוע שלפני המחזור.

באנגליה משנכללה תופעה זו אף קיבלה הכרה משפטית 
לות, והקנתה לאשה מעמד של בסף הנסיבות המק

 שע.אחריות מופחתת בעת ביצוע פ
שה פגום או לקוי יגם כושר השיפוט המוסרי של הא

מיסודו, )ד"ר נחמן אקשטיין, סגן מנהל המכון 
 לאנדוקרינולוגיה של הפריון, בביה"ח על שם איכילוב ת"א(

 
 זכות האישה לדעת!!! חשוב לדעת !!!

 טומאת הנידה פוגעת ומשפיעה בשני מישורים:
 ייפות(, ע)כאבים של האישה במערכת הפיזיולוגית.1
 .במערכת הרוחנית של האישה.2

 - עיקר ההשפעה השלילית נגרם למערכת הרוחנית
  הנפשית
 אותיות= אטומה. זה אוטם את המערכות הרוחניות של האישה. –טומאה 

 וגורם לה ירידה רוחנית ונפשית.
  טבילה במקווה טהרה.-ולזה יש רק תרופה אחת ויחידה !!! 

 
 במקווה? ת ללא טבילהמה חומרת האיסור של חיי אישו

 הכיפורים ואכילת חמץ בפסח. -שהוא זהה לאכילה ביום-תשובה: חיוב כרת 



 סרטן הרחםמחלות והצלה מ
סרטן בפני  היו מחוסנות,ם שנשים ששמרו טהרה ומקווה מחקרים בעולם מגלי

   מנשים שלא שמרו על חוקי הטהרה. הרבה יותר הרחם
 

  החפץ חיים:
ה מקווה, ומן הדין כופין זה את אסור לדור בעיר שאין ב

זה לעשות מקווה, וגם זקנים וזקנות מחויבים להשתתף 
בזה, והיא קודמת לבנין בית הכנסת, ולקניית ספר תורה 

 וכל המצוות.
  


