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סימן קפ"ג  -הקדמה
די נדה
כתוב בתורה )ויקרא ט"ו ,י"ט(" :ואשה כי תהיה זבה ד יהיה זבה 1בבשרה שבעת ימי תהיה
בנדתה".
די נדה מ התורה כל שראתה אשה ד בהרגשה )בגמרא למדו מהמילה "בבשרה" ,אמר שמואל
"עד שתרגיש בבשרה"( אפילו טיפת ד קטנה כחרדל ,טמאה שבעה ימי  .ואפילו שרואה ד
במש כל הימי  ,א ביו השביעי הפסיקה לראות ועשתה הפסק טהרה יכולה לטבול בליל
שמיני ,שכל חייבי טבילות טובלי ביו חו מנדה ויולדת) .פסחי צ'(
והמקור לכ הוא "שבעת ימי תהיה בנדתה" ופרש רש"י תהא בנדתה כל שבעה ,ממילא אינה
יכולה לטבול ביו .

די זבה
בהמש הפרק ,פסוק כ"ה כתוב" :ואשה כי יזוב זוב דמה ימי רבי בלא עת נדתה או כי תזוב על
נדתה " ובפסוק כ"ח " :וא טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימי ואחר תטהר"
די זבה מ התורה הוא כאשר האשה רואה ד לאחר ימי הוסת ) כמו שכתוב "בלא עת נדתה"(
כא מתחילי דיני חדשי הנקראי " :טומאת זבה".

בטומאת זבה יש שני אופני  :זבה קטנה וזבה גדולה.
בטר נבאר את ב' האופני הללו נביא את דברי הגמרא ,גמרא נדה )עב" (:אחד עשר יו שבי
נדה לנדה הלכה למשה מסיני" היינו שטומאת זבה עשויה להיות א ורק באחד עשר יו שאחר
שבעת ימי הנדה ,וכל ד שתראה בה יחשב ד זיבה) .נבאר זאת בהרחבה בהמש (

 1את זיבה שנראית לקמ  ,אלא הפעולה – שזב ממנה הד
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זבה קטנה
א יו אחד ראתה אשה ד  ,בי בלילה או בסו היו )תו אחד עשר יו שאחר ימי נדה(
צריכה לפסוק בטהרה קוד בי השמשות ,ולחכות כל הלילה ,ובבוקר לאחר נ החמה יכולה
לטבול) .שמקצת היו ככולו( אבל אסור לה לשמש ע בעלה ביו הזה יש אומרי שמא תראה
אח"כ ותסתור את הטבילה )רמב" (  ,ויש אומרי שא נתיר לה לשמש ביו הזה תבוא לשמש
ג ביו הראיה ,לכ גזרו) .רש"י ותוספות(
במקרה שביו ההמתנה )ביו השני( ראתה האשה שוב
כנ"ל ,וזה שאמרו חז"ל" :שומרת יו כנגד יו "

חוזר הדי שצריכה לחכות כל הלילה

זבה גדולה
כאשר האשה ראתה ג ביו השלישי ברציפות היא נהפכת להיות זבה גדולה ותהלי הטהרה
שלה משתנה .
המקור לשלושה ימי נלמד מהמילי " :ימי רבי "
רבי בא להוסי  ,והוא שלוש.

ודרשו חז"ל ימי – מיעוט רבי שניי ,

מהפסוק לומדי  ,שכאשר האשה הפכה להיות זבה גדולה היא אינה נטהרת אלא רק כאשר
תספור שבעה ימי נקיי ללא שו ד )חו מהיו שפסקה בו( ואחר כ יכולה לטבול א ביו .

מחלוקת ראשוני בכוונת " :אחד עשר יו שבי נדה לנדה"
רמב"ם

הרמב" למד שימי זיבה לעול יהיו לאחר ימי נדה ,אמנ לדעתו אי צרי שהאשה תראה
בפועל ד נדה אלא כל שרואה ד לאחר שבעת ימי הנידות נחשב לד זבה ,וזה כעי גלגל חוזר
על עצמו :שבעת ימי נידות ולאחר מכ אחד עשר ימי זיבה.

רוב הראשונים

רוב הראשוני למדו שכוונת חז"ל היא שטומאת זיבה יכולה להיות רק לאחר שראתה האשה
בפועל בימי הנדות ,ואי אשה חוזרת לימי נדותה )כשהיתה זבה גדולה( עד שתשב שבעת נקיי ,
ואפילו א עבר זמ ארו  ,שנה או יותר אינה חוזרת לתחילת נדות עד שתשב שבעת ימי נקיי ,
וכתב הרמב" " :והזהר במני זה שכבר טעו בו מגדולי המחברי ".
יש לציי שעל שיטת הרמב" הקשו הפוסקי קושיות רבות  ,א העיקרית שבה היא ,כיצד
לשיטתו אשה יכולה לקבוע וסת לשלושי יו  ,והרי לפי החשבו של שבעה ימי ואחר כ אחד
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עשרה יהיה יו השלושי ביו הזיבות  ,והרי אי אשה קובעת וסת בימי זובה אלא בימי נדה
בלבד?
חוות דעת

החוות דעת מתר שא לדעת הרמב" במקרה שיש לאשה וסת קבוע
אחרי ימי נידות בפועל ,מה שאי כ בוסת שאינו קבוע.

ימי הזיבה יהיו דוקא

יש שתירצו שא להרמב" אפשר לקבוע וסת בימי זיבה ,כשה סמוכי לימי נידה שלא ראתה
בה .

תקנת רבי
אחד תשב ששה וה א ,שני

גמרא נדה )ס"ו( "התקי רבי בשדות ראתה יו
שלושה תשב שבעה נקיי "

וה ,
תשב ששה ֵ

ופרש"י שדות מקו שאי בו בני תורה ,ואינ יודעות למנות פתח נדות ,מתי ה ימי נדה מתי ה
ימי זוב] .מחשש לבילבול תיק רבי תקנה שעל ידי זה לא יבואו להכשל[ ולכ אשה שראתה יו
אחד חוששי שמא יו זה הוא היה מתו ימי הנדה שלעול חייבת שבעה אעפ"י שרואה בה
ד  ,ולכ תספור "ששה וה א" = סה"כ שבעה ימי ) .מה שאי כ א זה היה ביו זיבה היה
מספיק לספור כנגדו יו אחד ולטבול(
אמנ  ,כשראתה שני ימי צריכה לספור "ששה וה " וטע לכ כתב רש"י שמא היו הראשו
שראתה בו היה בסו ימי הזיבה )ולפי זה היה מספיק לשמור יו כנגד יו ( והיו השני הוא
תחילת ימי נדה ,וא כ צריכה להוסי עליו עוד ששה ימי על מנת שתוכל להטהר.
אול התוספות פירשו טע אחר והוא :שמא ביו הראשו ראתה ד ירוק ,וד ירוק אינו מ
המני שהרי אינו טמא ,וא כ יש חשש שמא תימנה אותו יחד לשבעת הימי  ,לכ גזרו
כשראתה יומיי צריכה לישב ששה וה .
ראתה שלושה תשב שבעה נקיי  ,וכפי שכתבנו למעלה ,שנחשבת לזבה גדולה ועל כ צריכה
שבעה נקיי .
יש לציי את דברי הר"  ,הסובר שא שהיא אינה נחשבת כזבה גדולה ,וצריכה לספור ששה ימי
צרי שאות ששה ימי יהיו נקיי ללא שו ראיית ד  ,והטע לכ הוא ,היות ואשה זו
נחשבת כטועה שאינה יודעת באילו ימי היא נמצאת נדה או זבה ,כל יו שתראה בו נחשב
כתחילת נדה ,שמא הימי הקודמי היו ימי זיבה ,ועל כ צריכה עוד שישה ימי שתצא מכל
חשש בדבר שאיסורו כרת.
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חומרת בנות ישראל
מקור

גמרא נדה )סו'(" :אמר רבי זירא בנות ישראל החמירו על עצמ שאפילו רואות טיפת ד כחרדל
יושבות עליה שבעה נקיי "
כתבו הרי" והרא"ש דאע"ג דמחומרתו של רבי בשדות אי חשש שיהיה איסור מכל מקו בנות
ישראל החמירו על עצמ ועשו הרחקה יתירה.

וכמה טעמי ישנ לחומרא זו:
הר"ן

הר" כתב שיש חשש שאשה תראה יומיי  ,ובאחת מהפעמי תראה בזמ בי השמשות ,ותחשוב
שראתה יומיי  .אול  ,ידוע ש"בי השמשות" הוא ספק יו ספק לילה ,ולכ נחשב כראתה
שלושה ימי  ,וצריכה למנות שבעה נקיי ולא שישה.
טע נוס שמא תראה תו שבעה נקיי כת  ,ותחשוב שימי אלו ה חומרא בלב ותמנה רק
שישה ימי ולא שבעה.

רמב"ן

הרמב" כתב טע נוס כדי שיהיו בכל זמ מונות מניי אחד של ימי ולא ישתנה מנהג בי
כשראתה יו אחד או שלושה.
ועוד שיש שאינ בקיאות בי תחילת הראיה לסתירת הספירה ויהיו טועות.
גזירה נוספת היתה להחמיר שכל מראה ד מטמא ,ואי מבדילי בי ד טמא לד טהור.
על פי כל הטעמי הנ"ל ראו בנות ישראל והחמירו על עצמ .
הגמרא ברכות )לא" (:דהא דרבי זירא הלכה פסוקה היא" ,שאי רשות כלל להקל אחרי גזירה זו,
וחייבת האישה למנות לעול שבעה ימי נקיי על כל ראיה ,ואפילו קטנה כחרדל ,וכ כתבו
2
הרמב" והמאירי שעשוה חכמי ישראל כהלכה פסוקה שאי עליה תשובה.
וכ  ,על פי האמור לעיל ,דני בהלכות נדה בכלל ,ובסימ קפ"ג וקצ"ו בפרט.

\[\[\[
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היינו שאפילו שגזירות אלו ה תקנות חז"ל ולא מ התורה מכל מקו אי להקל בשבעה נקיי כלל אפילו לצור דאוריתא ,כגו

אשה שזמ הביו שלה הוא בתו השבעה נקיי – אי להתיר לה להקדי טבילתה לתו השבעה נקיי כדי לקיי מצוות פרייה
ורבייה.
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