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*(

א.
מקור הדין
מבואר בגמרא בכמה מקומות ש'י"א יום שבין נדה לנדה' הנם הלכה למשה
מסיני .הכי איתא במנחות )פט ע"א( בנדה )עב ע"בא(( וכן בירושלמי ברכות )פ"ה ה"א(
ועוד .אולם ,נחלקו רבנן קמאי בביאור דין ימי זיבה וימי נדה.

♦
ב.
מחלוקת הראשונים בפירוש המשנה בערכין
שנינו במשנה בערכין )פ"ב ה"א(" :אין פתח בטועה פחות משבעה ולא יתר על
שבעה עשר" וכו' ע"כ .והרמב"ם )שם( כתב וז"ל" :ושמע מהם עתה מה שצורך לו
במקום זה ,והוא ,שהאשה אם ראתה דם נדה הרי זו טמאה שבעת ימים ,ואין
הבדל בין שראתה הדם יום אחד או כל שבעת הימים נקראת נדה ,ואם ראתה הדם
בלא עת נדתה כלומר אחר שבעת הימים ,הרי אז נקראת זבה .אם ראתה יום אחד
או שנים הרי היא נקראת זבה קטנה או שומרת יום כנגד יום ,ואינה חייבת קרבן
זיבות ,אבל אם ראתה שלשה ימים זה אחר זה באותו הזמן שבין נדות לנדות
נקראת זבה גדולה ,וחייבת בקרבן זיבות ,והזמן )המועטב(( שיהא בין נדות לנדות
*( .מאמר א' מתוך ב'.
א(  .בנדה שם נחלקו התנאים האם דין זה נלמד מן הפסוקים ,או שהוא הלכה למשה מסיני .הרי"ף
וראשונים נוספים יפסקו שהוא הלכה למשה מסיני .מדברי ערוך השולחן )סי' קפג( נראה שהבין שזו
הלכה למשה מסיני לכו"ע ,והתנא שלמד מן הפסוקים ,עשה זאת כעין אסמכתא בעלמא .אולם לא נראה
כדבריו מן התלמוד.
ב(  .הנה תיבת 'מועט' לכאורה אינה נכונה ע"פ שיטת הרמב"ם הידועה ,אלא דווקא לפי שיטת רש"י
והרמב"ן .וכבר העיר בכך הרב קאפח שהרמב"ם בצעירותו סבר כדעתם ,ולאחר מכן שינה דעתו
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אחד עשר יום והוא קבלה ,והוא אמרם אחד עשר יום שבין נדה לנדה הלכה
למשה מסיני .נמצא כל דם שתראה האשה כל שבעת הימים שקבעה לה וסת שזה
הוא עת נדתה הוא דם נדה ,וכל שתראה באחד עשר יום שאחר השבעה הוא דם
זיבה ,ומה שתראה ביום השנים עשר ומה שאחריו הוא דם נדה לפי שהוא זמן
הנדה ,כלומר וסת שניה .הנה נתבאר כי מיום ראשון של נדות עד יום ראשון של
נדות שניה שמונה עשר יום לא פחות מזה ולא יתר על זה ,הנה זה כלל אחד
זכרהו .וכו'" ע"כ .וביתר ביאור כתב בחיבורו )איסורי ביאה פ"ו ה"ו(" :כל ימי האשה
מיום שיקבע לה וסת עד שתמות או עד שיעקר הוסת ליום אחר תספור לעולם
שבעה מתחלת יום הוסת ואחריהן אחד עשר ,שבעה ואחריהן אחד עשר ,ותזהר
במנין כדי שתדע בעת שתראה דם אם בימי נדה ראתה או בימי זיבה ,שכל ימיה
של אשה כך הן שבעה ימי נדה וי"א ימי זיבה ,אלא אם כן הפסיקה הלידה כמו
שיתבאר" .ע"כ.
דהיינו ששיטת הרמב"ם היא שכל ימי האשה מתחלקים ,מעת שראתה בפעם
הראשונה עד שתגרום סיבה לשינוי דבר זה ,לחלוקה של שבעה וי"א ,שבעה
וי"א .על כן אם תראה בתשיעי לימי הזיבה במשך שלשה ימים ותקבע לה זיבה,
שבעת הימים הנקיים שלה יפלו בכל ימי הנדה .ואם ראתה בנוסף גם בעת וסתה,
שהוא בימי נדתה ,שבעה ימים ,הרי היא חוזרת בסופם לימי זיבה ומונה שבעה
נקיים בימי זיבה ,ופשו לה ד' ימים מימי זיבה בטהרה ,ולאחר ד' ימים אלו תתחיל
שוב ימי נדה .כך הבינו את שיטת הרמב"ם כל הראשונים.
אולם ,רש"י כתב במשנה זו פירוש אחר .ושיטתו של רש"י היא כך :האשה
בתחילת ראייתה נכנסת לימי נדה ,לאחר שבעת ימי הנדה מתחילים ימי הזיבה.
במהדורות המאוחרות של פירוש המשנה ותיקן את הדרוש תיקון ,ותיבת 'מועט' נשארה לפליטה .וכן
הבינו בפשטות בפירוש המשנה מהדורת מכון המאור )ערכין פ"ב ה"א הערה יא( ,וכן בנדה )פ"ד ה"ד
הערה נב( .אולם הרב קדר זצ"ל )תוספת אוהל סי' א( וכן בגיליון המעין )טבת תשע"ה ,מאמרו של הרב
ב"צ אוריאל( ,מר כדאית ליה ומר כדאית ליה ,כתבו שהרמב"ם לא חזר בו כלל ,אלא אלו רק תיקוני
לשון 'בעלמא' .אולם לענ"ד יש קושי לומר כן שכן הרמב"ם בפירוש תיקן את המילים 'הבעייתיות'
בעקביות גם בנדה וגם בערכין .וגם אי איתא דהוי רק שיפורי לשון בעלמא ,היאך יתכן זה בכך שמחק
מילים שבמחיקתם ישתנה הדין .אולם הרווח הן של הרב קדר והן של הרב אוריאל הוא בכך שהרמב"ם
עצמו בדין פתח בטועה פירש את הסוגיא באופן שונה לגמרי מרש"י ,הגם כשלכאורה סבר כמותו במניין
ימי זיבה וימי נדה.
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ובכן ,כל עוד האשה ראתה דם גם בימי הזיבה עד יומיים היא שומרת יום כנגד יום
וממשיכה בספירת י"א ימי זיבה .אולם אם ראתה ג' ימים בימי זיבה אינה שבה
לימי נידותה לעולם עד שתספור שבעה נקיים ,וז"ל רש"י )ערכין ח' ע"א ד"ה
ארבעה( " :ולא תצא לעולם מידי זיבה להיות תחילת נדה עד שתשב שבעה נקיים
כדכתיב ואם טהרה מזובה וספרה וגו' ולאחר שישבה שבעה נקיים חזרה לתחילת
נדותה" .ע"כ .וגם אז ,אף אם ספרה ז' נקיים היא חזרה לפתח נידות ולא לימי
נידות .דהיינו שבפעם הבאה שתראה ,אף אם יעברו חדשיים מסיום השבעה נקיים,
רק אז תחזור לימי נדה וזיבה .זאת אומרת ,שאין מציאות שבה האשה סופרת
באופן קבוע שבעה וי"א.
ואביא דוגמא לכך מלשון רש"י עצמו בתוספת טבלא בכדי שיתברר במראית
העין )מקרא :נקודה=ראייה .נ=נדה .ז=זבה(" :ארבעה ימים וכו' פתחה ששה
עשר  -שאם לא תראה עד לאחר ששה עשר לבד מהנך יצתה מן הספק ממה
נפשך ,אם תחלת נדה היו ,הרי כלו ימי נדות וזוב לסוף י"ד אחר ד' הללו.
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ואם ימי זוב היו כל שכן שכלו קודם ששה עשר ,ועכשיו )בשש עשרה( תחילת
נדה היא".
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עכ"ל רש"י.
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ומבואר שאף שחזרה לפתח נידות ביום השמיני ,לאחר סיום השבעה נקיים,
מ"מ לא החלה את ימי הנידה עד שראתה בפועל .ושמור כלל זה בדברי רש"י.
ולא אביא כאן את כל הציורים לדעתו ע"ה בכדי שלא להאריך .וכ"כ רש"י בהדיא
)נדה נד ע"ב(" :ומיהו תחלת נדה לא הוי כל זמן שלא ספרה ולא טהרה מזובה"
ע"כ.

♦
ג.
הקושיות שהקשו הראשונים על שיטת הרמב"ם
והקשו ראשונים רבים כמה וכמה קושיות על הרמב"ם ,ודחו את שיטתו בשתי
ידיים .ואמרתי אל עצמי לא יתכן שמרן הרמב"ם יטעה בצורה כל כך ברורה
כביכול ,בעוד שהוא נושא מסורות בכל התורה מן הקדמונים ,והכא כשדבריו
לכאורה סתרי לתלמודאג( הדבר אומר דרשני .קושיות הראשונים על הרמב"ם
מתחלקות לשני סוגים ,הסוג האחד קושיות על הרמב"ם העולות מן התלמוד.
והסוג השני קושיות על הרמב"ם מדברי עצמו.

♦
קושיות הרמב"ן
קושיות רבנו משה בן נחמן עליו השלום )בחידושיו נדה דף נד( וכן עוד ראשונים,
מתבססות ברובן על סוגיית הגמרא במסכת נדה דף נד ע"א ,שם הגמרא עוסקת
באשה הרגילה לראות במקבצים קצרים של ימים ,החל ממציאות של 'יום אחד
רואה ויום אחד שאינה רואה' וכלה ב'-עשר רואה ועשר שאינה רואה' .והנה,
אליבא דהרמב"ם יש לאשה צורך גדול לדעת אימתי ראתה דם ,לידע אם הוא דם
נידה או דם זיבה .והרמב"ן הקשה על הרמב"ם מחישובי הגמרא לימים אלו.
בראשית דבריו הביא הרמב"ן את שיטת רש"י והראב"ד ,וכתב למסקנה בדבריהם
וז"ל :אבל דבר שהכל מודים בו שאין ימי נדה מתחילין עד שתספור נקיים .ע"כ.

ג(  .ולא רק סתרי דבריו לתלמודא ,אלא גם לחשבון הפשוט וכן לחכמת הרפואה.
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ופשוט שדעתו כדעתם ,ומיד לאחר המשפט הזה החל להקשות על הרמב"םד(.
ובעזרת ה' נעבור פרשתא דא ונתנייה ,אולי נמצא בס"ד פירוש ישר לדברי
הרמב"ם.
קושיית הרמב"ן הראשונה הינה מדין אשה שרואה כל ארבעה עשרה יום,
דהיינו שבעה ימים רואה ,ושבעה ימים 'טהורה' ,דהיינו אינה רואה דם ,וחוזר
חלילה .והכי איתא בגמרא )שם(" :שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין -
משמשת רביע ימיה ,מתוך כ"ח ימים" .ע"כ .כך שלפי הרמב"ן בשבוע הראשון היא
קובעת נדה ,בשבוע שלאחריו הרי היא טהורה .בשבוע השלישי היא קובעת זיבה
ביום השמיני שלימי הזיבה ,ובשבוע הרביעי סופרת שבעה נקיים ,ולאחריהם
חוזרת לפתח נדה .בשבוע החמישי כשתראה פותחת ימי נדה מחדש .דהיינו
שהשבעה נקיים 'מאפסים' את המניין ,ולא חוזרים למנות עד שתשב האשה שבעה
נקיים ,וכך נמצאו הרמב"ן ודעימיה מקיימים את הגמרא 'משמשת רביע ימיה מתוך
כ"ח'.
ומכאן הקשה הרמב"ן ,שהרי לפי הרמב"ם לא נמצאת משמשת רביע ימיה מתוך
כ"ח אלא בסבב הראשון של הראיות הללו ,אך מהסבב השני והלאה המניין
משתנה ,כיוון שהוא לא אופס ע"י השבעה נקיים לשיטת הרמב"ם .וז"ל:
"שלדבריו לא תמצא לרואה שבעה טמאים ושבעה טהורים שתשמש אלא שבוע
שני  ,ולסוף תשעה שבועות משמשת ששה ימים בשבוע העשירי וחמשה ימים
משבוע שנים עשר ופתחה של זו לסוף שמונה עשר שבועות .ובגמרא אמרו רביע
ימיה מתוך עשרים ושמונה יום .והוא טרח ונדחק לפרש בחיבורו רביע ימיה ולא
קיים אלא בתוך כ"ח הראשון ,וכו' ע"כ .ואכן הרמב"ם התייחס להלכה זו )הלכות
איסורי ביאה פרק ז הלכה כ( וכתב :היתה רואה שבעה טמאין ושבעה טהורין ,משמשת
השבוע הראשון הטהור הסמוך לנדתה ויבוא אחריו שבוע טמא תקבע בו זבה
והשבוע הטהור שיבוא אחריו לספירה ואסורה לשמש בו ,נמצאת שלא שמשה

ד(  .הרמב"ן מכנה את הרמב"ם שם 'הרמב"ם פאסי' .ולא בריר לי אמאי נתן הרמב"ן כינוי זה להרמב"ם
)דבר שעשה גם בעוד כמה מקומות( ,שכן על דרך הרוב )כמאה שבעים פעמים .נבדק ע"י חיפוש
בפרויקט השו"ת( מכנהו 'הרב משה הספרדי' או הרמב"ם הספרדי' .והכינוי הנזכר בסוגיין נזכר רק בעוד
שתי סוגיות ,עוד סוגיא בנדה ועוד סוגיא בגיטין.
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וממשיך הרמב"ם" :וכל ימיה משמשת שמנה עשר יום בכל שמנה עשר
שבועות ,כיצד שבוע חמישי הרי היא זבה ,שבוע ששי שהיא בו טהורה לספירהה(,
שבוע שביעי זבה ,שבוע שמיני לספירה ,שבוע תשיעי שהיא רואה בו ,חמשה ימים
ממנו מימי נדה ,ושנים מתחלת ימי זיבה ,משמרת יום אחד מן השבוע הי' הטהור
ומשמשת ששה ,שבוע אחד עשר שהיא רואה בו שנים מסוף ימי זובה ,וחמשה
מתחלת ימי נדה ,ומשמשת ה' ימים משבוע שנים עשר הטהורו( ,שבוע י"ג זבה
ושבוע י"ד לספירה ,וכן שבוע ט"ו זבה ,שבוע ט"ז לספירה ,ושבוע י"ז זבה,
ושבוע י"ח לספירה ,וסופרת על דרך זו לעולם ,נמצאת אומר שבכל י"ח שבועות
משמשת י"ח יום ,ואילו לא אירע לה חולי זה והיתה שבוע נדה וי"א יום טהורה
היתה משמשת בכל הי"ח שבועות י"א שבועות שהן שבעה ושבעים יום" .ע"כ.
דהיינו שהרמב"ם ע"ה הבין שמשמשת רביע ימיה )וכנראה לא גרס 'מתוך כח' כפי
שכבר העיר המ"מז(( היינו שמשמשת רביע ימיה מתוך הימים שהיתה יכולה לשמש
אם לא היה לה חולי זה .ימי השימוש האפשריים אילו לא אירע לה חולי זה הם
שבעים ושבעה יום ,ורביע ימיה הללו הם  ,19.25וכך הבין הרמב"ם רביע ימיה,
והרמב"ם דקדק מאד בלשונו וכתב )שם הלכה כא(" :ובזמן שהיא רואה שבוע טמא
ושבוע טהור משמשת י"ח יום שהם כמו רביע הימים" ,ע"כ .ואף שיש קצת דוחק
בזהח(  ,מ"מ בפירוש זה סרה מעל הרמב"ם קושייתו הראשונה של הרמב"ן ,ובפרט
שהכל תלוי בגירסא דהכא.
והמשיך הרמב"ן זצ"ל להקשות" :וכן לדבריו בשמונה ימים טמאים ושמונה
טהורים אינה משמשת חמשה עשר יום אלא מתוך מ"ח ראשונים אבל במ"ח שניים
אינה משמשת אלא שלשה ימים ,וכיון שלא אמרו משמשת ארבעה עשר יום מתוך
ה(  .זאת אומרת שאינה חוזרת כלל לדיני ימי נדה עד שתספור שבעה נקיים .שכן אם היתה חוזרת לדיני
ימי נדה אזי הייתה חייבת למנות מאמצע השבוע החמישי שבעה ימים שלמים לנדתה .קמ"ל שגם
להרמב"ם שבעה נקיים מונעים את ימי הנדה מלחזור לתקפם ההלכתי.
ו( .היכן השימור ליומיים שלנדה?! ואפשר שכיוון שלא ראתה יומיים בימי טומאתה הם יהיו השימור
וצ"ב.
ז(  .וחפשתי בגניזה ועדיין לא מצאתי דף המאשש את גירסת הרמב"ם הזו ,למעט דף אחד של רבנו
חננאל שנקרע בדיוק בסוגיין ,וחבל )מאד( על דאבדין ולא משתכחין )אך אולי ישתכחו ע"י עדיאל נ"ר(.
ח(  .דהויא לה לגמרא לאקשויי 'לא דק' כדמקשה בסוכה דף ח' ע"א ולב ע"ב .ושמא אפשר לתרץ דכיוון
דהוי פורתא ולחומרא לכן לא הקשתה.
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רמא

שלשים ושנים או משמשת שמונה עשר מתוך תשעים וששה וכן כיוצא במנינין
הללו ש"מ שפתחה של זו מ"ח ומכאן ואילך חוזרת חלילה" ,ע"כ.
וז"ל הרמב"ם" :היתה רואה ח' ימים טמא וח' ימים טהור הרי זו משמשת ט"ו
יום מתוך מ"ח ימים ,כיצד שמנה טמא שבתחלה שבעה מהן ימי נדתה ,ויום אחד
זיבות סמוך לנדתה משמרת לו יום אחד מן השמונה הטהורין ומשמשת שבעה,
ואח"כ יבואו לה שמונה טמאין ,מהן שנים תשלום ימי זיבתה ,וששה מימי נדתה,
ויבואו ח' טהורין יום אחד מהן תשלום ימי נדתה ומשמשת ז' שניות ואח"כ יבואו
לה שמונה טמאים ,מהן ד' תשלום ימי זיבתה ,וד' מימי נדתה ,נמצאת זבה גדולה
וצריכה ספירת שבעה ,יבאו לה ח' טהורים ,סופרת מהן שבעה ומשמשת יום אחד,
נמצאת משמשת ט"ו יום בכל מ"ח" ע"כ .והנה טבלא בכדי שיתברר במראית העין:
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וקושיית הרמב"ן אכן קשה על לשון הרמב"ם ,ואף הרב ידי אליהו גאליפאפא
כתב על כך )ידי אליהו הלכות איסורי ביאה פרק יא( שעמל שם בכדי לתרץ את שיטת
הרמב"ם בזה כתב" :אמנם היטב חרה לי לשון רבינו שכתב נמצאת משמשת ט"ו
ט( .היה חכם ברודוס יע"א.
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יום 'בכל' מ"ח דמשמע מלשון זה שבכל מ"ח משמשת ט"ו יום לעולם ולא ידענא
מה אדון בה" ע"כ .אולם אם נאמר שיש למחוק תיבת 'בכל' ליכא קושיא לחלוטין,
וצ"ב .ובחפשי בגניזת קאהיר )שעלתה לרשת( בחסדי ה' זכינו למצוא שני כתבי יד
ע"כ.

של משנה תורה בהלכות אלו דאיתא בהו כך:

ומבואר שמשמשת חמישה עשה יום בארבעים ושמונה ,ולא בכל ארבעים ושמונה.
וכן:

ע"כ.

ואפשר

לומר

שהרמב"ם בסוף ימיו תיקן גירסא זוי( ולא נשארה לפליטה אלא בעדי נוסח
מזרחיים ,בני מקומו של הרמב"םיא(.
והקשה הרמב"ן עוד קושיא שלישית" :וכן האשה שראתה עשרה ימים טמאים
ועשרה ימים טהורים אין זיבתה ושימושה שוים אלא פעם אחת בלבד לפי דברי
הרב ז"ל ,שהרי כשהיא חוזרת ורואה כן בשניה בשמונה ימים טהורים נשלמו ימי
זיבה ראשונה והתחילו ימי נדה ,נמצא שבעשרה ימים טמאים השניים חמשה ימים
מימי זיבה ואין ימי שמושה בטהורים אלא שלשה ,וכן למאה וכן לאלף למה מנו
חכמים שבעה לנדה והשאר לזיבות? והלא נעשית היא נדה אף על פי שלא ספרה
לזיבה" .ע"כ .דהיינו שאליבא דהרמב"ם לא ברור היאך כל מחזור של עשרים יום
יהיה מניין ימי השימוש כימי טומאת הזיבה ,שכן לא יהיה זה נכון אלא בסבב
הראשון של העשרים אך בסבב השני ימי זיבתה חמשה ,וימי שימושה שלושה.
ולענ"ד קשה לומר שנעלם מהרמב"ם ע"ה חשבון פשוט כל כךיב( .ולענ"ד יש
לתרץ קושיא זו כמעט באותו אופן שתירצנו את הקושיא הקודמת .הרמב"ן ע"ה
י(  .שאינה נמצאת באף אחד מכתבי היד התימניים ,הספרדיים ,או האשכנזיים.
יא(  .ולענ"ד אין לומר שזה תיקון סופרים כדי לתרץ את הקושיא .מכיוון שלא מדובר על הלכה הנוהגת
בכל יום ,או גמרא מפורשת שהרמב"ם גרס הפוך .אלא מדובר כאן על חשבונות מסובכים ,שבכדי להבין
שיש כאן 'טעות' על הסופר להיות מונח בחשבונותיו של רש"י בסוגיא ,ולדעת ולהבין את חשבונות
הרמב"ם לעומתם ,וכך להבין שיש לשנות את הגירסא .ובעיני זה רחוק.
יב(  .הרמב"ם עצמו היה בקי בדרכי החשבון והתשבורת כמו שכותב בפירוש המשנה )כלאים פ"ג ה"א(:
"וכל הענינים הללו ברורים למי שלמד תורת ההנדסה .אבל מי שלא למד ממנה כלום הרי הוא מקבל את
כל הענינים האלה בתור קבלה ,ואם היה בעל הבנה זכה מאד הנה תכלית מה שיוכל להבין הוא סדר
הענין בלבד ,לא שיתברר לו" .ע"כ .משמע מינה שהרמב"ם עצמו ודאי התבררו לו הדברים.
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רמג

יוצא מנקודת הנחה שאנחנו מדברים כאן על מספרים מחזוריים ,ובאמת לשון
הגמרא אכן מטה לשם ,מכיוון שהמחזור המקולקל של הנשים הללו הוא מחזורי,
אך טבעי שגם המספרים הללו מחזוריים ,ובאמת לשיטת רש"י והרמב"ן לק"מ.
אולם הרמב"ם הבין שאין זה מחייב כלל ,וכמו שהראינו לעיל בדין שמונה טמאים
ושמונה טהורים ,דשפיר יש לומר בדעת הרמב"ם דלא עסקינן הכא במספרים
'מחזוריים' אף שהמחזור הינו מחזורי .ובאמת כוונת הרמב"ם היא שרק בסבב
הראשון של העשרים ,בנ"ד ,ימי שימושה כימי טומאתה .ויש לסייע לזאת מלשון
הרמב"ם ,שכן הרמב"ם לא כתב באף מספר בהדיאיג( שהוא מחזורי ,חוץ
מהמספרים 'שבע ותשע' וז"ל הרמב"ם )הלכות איסורי ביאה פרק ז הלכה כג(" :היתה
רואה ט' ימים טמאים וט' ימים טהורין משמשת ח' ימים בכל י"ח יום לעולם ,כיצד
ט' הטמאים ,ז' מהן נדתה ושנים זיבות סמוך לנדתה משמרת להן יום אחד מן הט'
הטהורין ומשמשת שמנה וכן לעולם" .ע"כ .ובאמת הרמב"ן לא הקשה על דין זה.
שכן ע"פ החשבון הפשוט יוצא שאותה אשה מסיימת את תשעת ימי ראייתה,
שמתוכם שבעה ימי נדה ושני ימי זיבה ,ואחד היא צריכה לשמירת יום כנגד יום
ונמצאת משמשת שמונת ימי הזיבה הנותרים ובפעם הבאה הרי היא חוזרת לימי
נדתה .דהיינו שהרמב"ם הבין שלא כל מספר הינו מחזורי ,אלא הא כדאיתיה והא
כדאיתיה ,ועל מה שהוא מחזורי הרמב"ם ציין בפירוש שכן רק בו הוא כתב
'לעולם' .ובאמת מה שכתב הרמב"ן כמה פעמים שהמניין צריך להיות בבחינת
'וחוזר חלילה' לכאורה אינו נכון בדעת הרמב"ם.
והקשה הרמב"ן קושיא רביעית על הרמב"ם בזה וז"ל" :ועוד לדבריו מצינו
אשה רואה יום אחד מסוף ימי נדה ויושבת עליו ששה ימים מימי הזיבה .ואין
לנדה ספירה אלא בימיה .וכן שנוי בכמה מקומות במסכתא זו שהרואה יום מ"א
לזכר ויום פ"א לנקבה הרי היא תחלת נדה ואין מונין לימים שמקודם לכן והטעם
לפי שכבר נשלם המניין .והרב ז"ל הודה ביולדת שמפסקת ומתחלת למנות מתחלת
ראיה שלאחר מלאת ,ולדבריו צריך הוא להביא ראיה מן התורה לשנוי זה שהוא
יג(  .למעט בשמונה טמאים ושמונה טהורים לפי גירסת רוב כתבי היד והדפוסים .אולם לגירסת עדי
הנוסח המזרחיים גם שם לא נכתב כן .וגם בשאר המספרים ,הרי ב'אחת ושתים' אין צורך לכך כיוון
שאין האשה נעשית זבה גדולה לעולם .משלוש עד שש ,אין האשה חוזרת לתשמיש לעולם מאימת
שנעשית זבה גדולה .ורק מהמספר שבעה והלאה יש לזה נ"מ ,שכן יש לה גם ימי נדה וגם ימי זיבה.
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משנה היולדת משאר נשים שאפילו כשאינן רואות הן מונות ימי נדה וזיבה כאלו
הן רואות" .ע"כ .דהיינו שלפי הרמב"ם ישנה מציאות שאשה רואה בסוף ימי נדתה
וימי הנידה אוכלים בימי הזיבה ,כמו בשבוע השביעי של דין הרואה שבעה טמאין
ושבעה טהוריםיד(  .והקשה הרמב"ן שזה אי אפשר כיוון שאין ספירה לנדה 'אלא
בימיה' .אולם זה קצ"ב ,שכן מאן יימא לן שאין לנדה ספירה אלא בימי נדתה,
ואינה אוכלת בימי זיבתה ולא כלום? הרי זה יכון רק לדברי הרמב"ן ורש"י,
שאשה חוזרת לפתח נידות אחר שבעה נקיים ולא מתחילים ימי הנידה אלא עד
שתראה .אולם להרמב"ם שפיר יש לומר שאשה אוכלת בימי הזיבה אם ראתה
בסוף ימי הנדהטו(  .וגם בחידושי הרמב"ן הוצאת 'מכון התלמוד הישראלי' )דף נד
ע"א הע'  (123הסבירו אל נכון את דברי הרמב"ן" :כלומר שבפשטות אין לנדה
ספירה אלא בימי נדתה אבל בימי זיבה לא" ע"כ .דהיינו שדברי הרמב"ן הללו
נובעים מסברא ,מכך שמסתברא שאין לנדה ספירה אלא בימי נידתה .אולם פשוט
שקושיא הנובעת מצורת ההסתכלות השונה על הסוגיא לא יכולה להוות קושיא
על הרמב"ם ,רק משום ש'בפשטות' אפשר להבין כך.
אכן ,לענ"ד אעיקרא דדינא פירכא ,והרמב"ם כלל לא סובר כפי שתלה בו
הרמב"ן ,שכן בשבוע שהבאנו לדוגמא בהערה ,שבוע שביעי של הרואה שבעה
טמאין ושבעה טהורים ,אכן היום הראשון שלה הוא נדה ,וקבעה בו נדה .ודינה
של הנדה הוא שמותר לה לראות דם בכל השבעה .אך מוכח מדברי הרמב"ם שם
שלאחר ג' ימים בימי זיבתהטז( היא נעשית זבה גדולה ,ותמה על עצמך ,היאך
נעשית זבה גדולה אם מעיקר דין התורה ,אין משמעות לראיית הדם במשך כל
שבעת הימים ,שכן היא טמאה שתטבול לאחר ימי נדתה?! אלא על כרחך יש
לומר שאף שאשה הנעשית זבה אוכלת זיבתה מימי נידתה עד שתסיים את שבעת
הנקיים ,מ"מ אין הדין כן בנדה 'האוכלת' בימי זיבתה .ודלא כמו שכתב המו"ל
)שם( וז"ל" :ובמרכבת המשנה שם כתב דהרמב"ם ס"ל שכשם שזבה גדולה בסוף
ימי זיבה סופרת נקיים תוך ימי נדה ,ה"ה לרואה בסוף ימי נדה שטומאתה נמשכת
יד( .כזה:

ז נ
קבעה לה נדה

ז

ז

ז
מכאן צריכה ז’ נקיים

טו( .עד שתקבע לה הוסת כדבעינן למימר קמן בס"ד.
טז( .היינו ביום הרביעי לראיית הנדה.
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רמה

תוך ימי זיבה" ע"כ .וע"פ דברי הרמב"ם הללו הרי זה מפורש שאין הדבר כן ,אלא
ימי הזיבה ,אם ראתה בהם ,מבטלים את כל דיני ימי הנדהיז(.
והרמב"ן ז"ל הביא ראיה לדבריו וכתב" :וכן שנוי בכמה מקומות במסכתא זו
שהרואה יום מ"א לזכר ויום פ"א לנקבה הרי היא תחלת נדה ואין מונין לימים
שמקודם לכן והטעם לפי שכבר נשלם המניין" .ע"כ .דהיינו שכשם שביולדת לא
חוזרים למניין הקודם ,כך גם בזיבה ,כשמתחילים ימי הזיבה אינה נוהגת את ימי
נדתה ,כיוון שנשלם המניין של ימי הזיבה ,ואינה חוזרת לימי נדתה עד שתראה.
אולם ממ"ש לעיל עולה שגם להרמב"ם אינה מונה לימים של מקודם אלא בימי
זיבה הנכנסים לימי נדה ,אך לא בימי נדה הנכנסים לימי זיבה .ואם קושיית
הרמב"ן היתה מימי זיבה היה לו לכתוב כן בהדיא.
והקשה הרמב"ן על הרמב"ם מדידיה" :והרב ז"ל הודה ביולדת שמפסקת
ומתחלת למנות מתחלת ראיה שלאחר מלאת ,ולדבריו צריך הוא להביא ראיה מן
התורה לשנוי זה שהוא משנה היולדת משאר נשים ,שאפילו כשאינן רואות הן
מונות ימי נדה וזיבה כאלו הן רואות" .ע"כ .דהיינו שגם הרמב"ם אזיל ומודה
ביולדת שמפסיקה את מניין הנדות והזיבות ,וא"כ מה נשתנו שאר נשים שלא
מונות מתחילתן ,מיולדת .ולענ"ד התירוץ פשוט והרמב"ם כתבו בהדיא )הלכות
איסורי ביאה פרק ז(" :מאחר שתבין כל העיקרים שביארנו ,יתבאר לך מה שאמרו
חכמים שאפשר שתראה האשה דם מן המקור יום אחר יום מאה וארבעה עשר יום
ולא תהיה זבה ,כיצד שנים לפני נדתה ושבעה ימי נדתה ושנים לאחר ימי נדתה,
וארבעה עשר קושי ,ושמונים של נקבה ,ושבעה ימי נדה ,ושנים אחר ימי נדה ,הא
למדת שכל דם שתראה האשה אחר יום מלאת הוא תחלת נדתה ואין משגיחין על
וסתות שמקודם ,לפיכך הרואה דם בסוף יום מלאת בין השמשות הרי זו ספק נדה
שמא בלילה ראתה הדם שהוא תחלת ימי נדתה" .ע"כ .דהיינו הרמב"ם למד זאת
מן הגמרא לגבי יולדת שבה לאחר שמונים שלנקבה חוזרת ומונה ימי נדתה,
משא"כ בשאר נשים .והראיה מן התורה פשוטה ,שכן כיוון שליולדת יהבינן ימי
טוהר שבה דמה טהור ,אז הדם שתראה לאחר ימי הטוהר חוזר לימי נדתה כקטנה
שנולדה ,קרא כתיב וראיה גדולה היא.
יז(  .ואנומליה זו יש להבין רק אם נאמר שדיני הזיבה 'חזקים' יותר מדיני הנדה .כיוון שטומאתם חמורה
יותר וזמנם ארוך יותר.
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והקשה הרמב"ן קושיא חמישית" :ועוד דהא בפ' בנות כותים )ל"ט ב'( אמרינן
דלכו"ע נדה ופתחה מכ"ז מנינן .ואם היינו מונין משעת ראיה ראשונה כ"ז בימי
זיבה קאי לה ,ועוד מהא דתנן היתה למודה לראות יום ט"ו ,ואוקמה שמואל ט"ו
לטבילתה שהן כ"ב לראייתה וכו' ואם אתה מונה כל ימי נדות וזיבה לתחלת ראיה
ראשונה שראתה זו כי הדרי אתו כ"ב תליתאי בימי זיבה קיימי ,והיאך קבעה וסת
בכך שאין האשה קובעת וסת בי"א כדאיתא התם בשלהי בנות כותים ,ואין הוסת
נקבע אלא בשלשה הפלגות כדבעינן לפרושי לקמן ,וכל שכן לרב הונא בריה דרב
יהושע דקשיא דאמר אינה חוששת בתוך אחד עשר ,וכל זה במסכתא הזאת" .ע"כ.
ופה נבוא העיר במה שנתחדש לי הקטן בדברי הרמב"ם וכבר עמדו בחלקו
האחרונים )בפרט החוות דעת זצ"ל ,סי' קפג בביאורים ס"ק ב' ד"ה ובעיקר ,ונעסוק בדבריו
לקמן אות ד' ,בס"ד( ,שיש לומר בדעת הרמב"ם שיום הוסת הקבוע מאפס את ימי
הנידה ואת ימי הזיבה ולא משנה כלל היכן נפל .ובחסדי ה' עלינו נביא ראיות
לכך מדברי הרמב"ם.
הנה ז"ל הרמב"ם )פ"ו מהלכות איסו"ב ה"ו(" :כל ימי האשה מיום שיקבע לה וסת
עד שתמות ,או עד שיעקר הוסת ליום אחר תספור לעולם שבעה מתחלת יום
הוסת ואחריהן אחד עשר ]ואחריהן[ שבעה ואחריהן אחד עשר ,ותזהר במנין כדי
שתדע בעת שתראה דם אם בימי נדה ראתה או בימי זיבה ,שכל ימיה של אשה כך
הן שבעה ימי נדה וי"א ימי זיבה ,אלא אם כן הפסיקה הלידה כמו שיתבאר".
ע"כ .ומבואר דעסקינן באשה שיש לה וסת קבוע ,ואם נעקר יום הוסת ממילא
נעקר גם המניין של ימי הזיבה וימי הנידה.
ועוד כתב הרמב"ם בפ"ח )ה"א(" :יש אשה שיש לה וסת ויש אשה שאין לה וסת
אלא לא תרגיש בעצמה עד שיצא הדם ואין לה יום קבוע לראייתה ,וזהו שיש לה
וסת היא שיש לה יום קבוע ,או מכ' יום לכ' יום ,או מכ"ד יום לכ"ד יום ,או פחות
או יותר" .ע"כ .דהיינו שהרמב"ם ידע שאשה יכולה לראות אף בפחות או יתר על
חשבון ימי הנדה והזיבה .וא"ת שהרמב"ם לא נקט בדבריו ימים הנופלים בימי
הזיבה ,וא"כ שמא אם נופל יום הוסת בימי הזיבה ממילא לא נקבע הוסת .לכאורה
זה אינו שכן הרמב"ם נקט בפשטות 'או פחות או יותר' ולא חילק .ועוד ,בתשובה
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כתב הרמב"ם בהדיא )שו"ת הרמב"ם תנטיח((" :ולעניין ימי ליבון ]שאמרת[ ,יראה לי
שאינך אומר אלא על ימי הספירה ,שאי אפשר לכל אשה שבעולם שלא יהיה לה
ימי ספירה ואפילו על דין תורה ,שהעיקר שאנו סומכין עליו והוא מן התורה אחד
עשר יום שבין נ]ד[ה ]לנדה[ ,וכי כל הנשים יהיה וסתן כך אחד עשר ]אחד עשר[,
אלא יש רואה לעשרים יום ויש רואה מחודש לחודש ויש רואה מחמשה ועשרים
יום לחמשה ועשרים .וכו'יט( ושלום" .ע"כ .דהיינו שהרמב"ם ידע )אף שלא פסק את
דברי רבא לגבי עונה בינונית שהיא שלושים יום( שיש נשים שדרכן לראות מחודש
לחודש ,ובפשטות אז נקבע לה הוסת ,אף שבודאי יהיה זה בימי זיבהכ(.
והראיה הברורה מלשון הרמב"ם ,לענ"ד ,היא מדבריו בפ"ח ה"ג-ד" :כבר
ביארנו שכל אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק עצמה תחלה .ושיש
לה וסת אסורה לשמש בכל עונת הוסת ,אם וסתה ביום אסורה לשמש כל אותו
היום ,ואם וסתה בלילה אסורה לשמש כל אותה הלילה ,ואששְמדָתשְחחְלת יום הוסת
תספור ימי נדתה וימי זיבתה לעולם) .ד( לפיכך צריכות הנשים להזהר בוסתות ,עד
שתדע היום והשעה שנקבעה בה וסתה וכו'" .ע"כ .ובפשטות שפיר יש להבין
שמיום הוסת הקבוע ,שבכך עוסקת ההלכה פִבהבדלים שיש בין וסת קבוע לשאינו
קבוע ,ממנו כל פעם מונה האשה את ימי נדתה ואת ימי זיבתה.
וכן נראה גם מדברי הרמב"ם לגבי אשה 'מקולקלת' שנתקלקלה וסתה מחמת
שהפילה ואינה יודעת מה הפילה ,שכתב הרמב"ם )פ"י איסו"ב הכ"א(" :וכל דם
שתראה מיום שהפילה עד שמונים יום אם בא בימי נדתה הרי זו ספק נדה מאחר
השבעה מיום שהפילה ,ואם בא בימי זיבתה הרי זו ספק זבה שכל ימי מלאת אין
בהן וסת .וכן אם ראתה ביום אחד ושמונים עדיין היא מקולקלת ותהיה ספק נדה
יח(  .ההשלמות ע"פ כתי"ק דהרמב"ם ומסברא ,כפי שהשלים ידידי עדיאל ברויאר .וכן השלימו בתשובות
הרמב"ם הנד"מ )מכון ירושלים שעדיין לא יצא לאור עולם( בקובץ המעיין )תשע"ה טבת(.
יט(  .בס"ד נדון בתשובה לגופה בהמשך אם יעזרנו ה' תע'.
כ(  .ואין לומר שוסתה נקבעת רק בראיית השלושים שתפול בימי נידתה ,שכן ע"פ החשבון אם היא
מתחילה לראות ,אזי כבר הראיה השניה תהיה בימי זיבה כפי שדקדק הרמב"ן .הראיה השלישית אכן
תהיה בימי נדה ,אולם הראיה הרביעית והחמישית ישובו שוב לימי זיבה ,ולא תשוב לראות בימי נדתה
אלא עד הראיה השישית .ובגמרא אין זכר לדילוגים מעין אלו .ופשטות לשון הגמרא שגם הרמב"ם מודה
לה שכאשה קובעת וסת בקפיצות שוות לא אכפת לן לכאורה אם נופלת הראיה בימי נדה ובימי זיבה,
אלא בעל ג' ראיות מצטרף.
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כמו שביארנו ,אף על פי שלא ראתה אלא יום אחד .וכשיקבע לה הוסת אחר
השמונים יסור קילקולה ותחזור להיות נדה ודאית או זבה ודאית ,וכן מיום
שהפילה עד ז' ימים ותהיה נדה ודאית אם הפילה בתוך ימי נדתה כמו שביארנו".
ע"כ .דהיינו שתיקון הקלקול נעשה לא רק ע"י ראיה חדשה המנותקת מן הראיות
שראתה בספק ימי הטוהר שלה ,אלא דווקא ע"י קביעת וסת .וכן נראה ממ"ש
הרמב"ם )שם פ"ו ה"ד(" :כל שבעת הימים שנקבעה לה וסת בתחלתן הן הנקראין
ימי נדתה" ,ע"כ ,ואי כוונת הרמב"ם לוסת הראשונה בחייה הויא ליה למכתב
'בתחילתה'.
ובטרם נבוא להאריך בחידוש זה )שכבר כתבו החוו"ד( נשלים את קושיות הרמב"ן
ונביא את קושיית הרמב"ן האחרונה" :ותמהני עליו אם העביר עיניו בפתחי נדה
במס' ערכין )ח' א'( דתנו רבנן טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי פתחה שבעה
עשר ,פי' שאפילו היה תחלת ימי נדות הרי השלימה עליו ששה ועמדה י"א
אחריהן נמצאת חוזרת לתחלת נדות וכל שכן אם היה בימי זיבה שכבר עברו ימי
זיבתה וימים שהיתה ראויה להיות נדה ,ואלו לדברי הרב ז"ל אי אפשר דהא איכא
למיחש שאותו יום בתוך אחד עשר הי' וכשעמדה אחריו שבעה עשר נמצא עומדת
בימי הזיבה למנין הראוי ,וכן כל השמועה ,ומדאמרינן התם נמי ארבעה וחמשה
ימים טמאים ראיתי וכן כולם את שמע בהדיא דמשעה שנעשית זבה גדולה אינה
נעשית נדה לעולם עד שתספור שבעה נקיים שלה ,ואין לי להאריך" .ע"כ.
ובאמת אין לתמוה שכן הרמב"ם לא רק שהעביר עיניו על אותה השמועה ,אלא
פירשה היטב בפירוש המשנה במסכת ערכין ,רק בימי הרמב"ן עדיין לא תורגם
סדר קדשים ללשון עבריתכא( .שכן לא תורגם אלא בשנת ה' אלפים נ"ז בסרקוסטא
אשר בספרד ע"י נתנאל הרופא ,שציין על עצמו 'ואני לא בעוונותי גמרא אלא
מעט ' ,כפי שציין הרב קאפח זצ"ל במבוא לפירוש המשנה במהדורתו )עמ' .(10
והרמב"ן עלה לארץ ישראל בזקנותו בשנת ה"א ז"ך ,ונפטר כשלוש שנים לאחר
מכן בגיל  73בשנת ה"א ל' ,עשרים שבע שנה לפני שתורגם פירוש המשנה על
כא(  .במאמרו בהמעין הנ"ל תמה הרב ב"צ אוריאל על תמיהת הרמב"ן וכן הרב קדר תמה ,שהרי
הרמב"ם פסק את הסוגיא במשנה תורה .ולענ"ד תמיהתם על הרמב"ן אינה במקומה .הרמב"ן הרי ידע
שהרמב"ם פסק את סוגיא זו במשנה תורה ,הוא רק לא ידע היאך יפרש הרמב"ם סוגיא זו לפי שיטתו,
וזה משום שלא היה פירוש המשנה בימיו ופשוט.
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רמט

סדר קדשים .ואף אם נאמר שהרמב"ן ידע לשון ערבי והבין בו ,לא היה מצוי
אצלם באותה העת פירוש המשנה ,ודאי לא כולו.
ולגופן שלדברים ,הרמב"ן הקשה שלפי הסוגיא של פתח בטועה ,יצא שתמיד
יש לחוש שמא אם ראתה יום אחד היה זה בימי זיבתה ואם ישבה עליו שבע
עשרה לא חזרה לפתח נידות אלא לימי זיבה ,החוזרים ושבים לעולם .והרמב"ם
ביאר בפירוש המשנה שם שאשה שאנו מסופקים אם היא בעת נדתה או בעת
זיבתה די לה אם שהתה לאחר שתראה שבעה ימים נקיים ותטהר לבעלה
ולתרומה ,כיוון שאף אם היתה זבה כבר נטהרה .וכל מאי דאהני לן מניין שבע
עשר הימים לפתח נידה ,הוא שנדע אימת חוזרת לימי נדתה ,בכדי לקבוע וסתכב(.
וכתב הרמב"ם שם" :אם אמרה יום אחד בלבד ראיתי דם ,הרי יש לנו לומר שמא
הוא יום ראשון של נדה ונשאר לה מן המחזור שבין נדה לנדה שבעה עשר יום,
ששה ימים שאר הנדה ואחד עשר יום שבין נדה לנדה כמו שבארנו ,הרי אשה זו
פתחה שבעה עשר יום ,ואם ראתה דם אחר השבעה עשר יום יהיה דם נדה לפי
שהוא עת נדתה" .ע"כ .וקושיית הרמב"ן היא מאי חזית דמוקמת לה בימי נדה ולא
בימי זיבה.
והחוות דעת )שם( תירץ מדקדוק לשון הרמב"ם ,שבעלמא היה לנו להקל באשה
שתקבע וסת ותתקן עצמה כבר בפעם הראשונה לראייתה ,מטעם ספק ספיקא,
וז"ל" :ולפרש דבריו נראה ,דהנה בטועה אפילו ביום א' היה ראוי שתקבע לה וסת
מחמת ספק ספיקא ,דהא אפילו בימי זיבה ,הוא רק ספק נגד קביעת וסת ,כמו
שכתב הרמב"ם שם )הלכה ט' וי'( ,וכיון שיש עוד ספק דלמא לאו מימי זיבה הוא,
הוה ספק ספיקא" .ע"כ .היינו ,הספק הראשון הוא דאם ראתה כעת בימי זיבה
ועומדת בימי זיבה ,הרי וסת זו היא רק ספק ,לעומת וסת הבאה בימי נידה ,דאין
אישה קובעת לה וסת בימי זיבתה .והספק השני הוא שמא כלל אינה עומדת בימי
כב(  .והוא אשר כתב הרמב"ם :וזה שאמרנו פתחה שבעה עשר ומה שפחות מכן עד שבעה ,אין הכוונה
בכך שתשאר כל אותו הזמן אסורה לבעלה ,אלא ענינו כפי שהזכרנו שאחר אותו הזמן תקבע לה וסת
לנדתה והוא הפחות ביותר האפשרי כמו שבארנו ע"כ .והרב קאפח העיר שאחר שחזר בו הרמב"ם
משיטת רש"י ,וסבר כדברי ר"ח בסוגיין יש למחוק תיבת 'הפחות ביותר האפשר' שתיבות אלו שרדו
ממה"ק .ולענ"ד ,אף שבמקרים אחרים בסוגיין אכן יש למחוק ,לענ"ד הכא אפשר דיש לקיים את
הגירסא .שכן גם להרמב"ם הזמן הפחות ביותר האפשרי לקבוע וסת הוא אחר שבעת עשר הימים ,שכן
בתוך ימי זיבתה הראשונים אינה קובעת וסת ,ובפרט בנ"ד ,דמספקא לן אי בימי נדה אי בימי זיבה.
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זיבתהכג(  .וטעמא דלא קבעינן לה וסת מחמת הספק ספיקא כתב החוו"ד שכל עוד
אין לחוש לספק זיבה ,רמינן עלה דין נידה גמורה ,ויש כאן כעין הכרעת הספק,
וכלשונו" :רק כיון דבהתחלת הטעות כבר אסרינן להספק שתשב ז' ימי נדות ,לא
הוה ספק ספיקא וכו'" ע"כ .ועל כן צריכה לישב שבעה מחמת ימי נידותה .אולם
לענ"ד לכאורה אכתי לא ברור ,שכן אם מחמת הס"ס היה אפשר לקבוע וסת ,א"כ
אמאי כשמכריעים את הספק ומחייבין אותה לשבת ימי נדה ,אמאי מחמת זה אינה
קובעת לה וסת.
ואולי אפשר לתרץ את קושיית הרמב"ן בפשטות ,שכיוון שזיבה הויא מילתא
דלא שכיחא ,ודמיה מסולקים בימים אלו ,מכח הלכה למשה מסיני .ואשה הרואה
בי"א יום שבין נדה לנדה הרי זה כעין חוליכד( ,נקט הרמב"ם לשיטתו ,שמספק לא
מחתינן לה טומאה חמורה ,דלא שכיחאכה(.

♦
ד.
חידושו של החוות דעת בדעת הרמב"ם
ובאמת כבר קדמוני רבנן ,הלא הוא הגאון מליסא בחיבורו חוות דעת )ביאורים

סי' קפג( ,שכתב לתרץ את שיטת הרמב"ם באופן הנזכר ,שיום הוסת הקבוע 'מאפס'
את ימי הזיבה וימי הנידה .כך שאם האשה רואה ביום הוסת ,אף אם יום הוסת
נופל לדוגמא ביום השלושים )שהוא בתוך ימי זיבתה( ,אזי הוסת נקבעת בו ומתחילים
כג(  .לכאורה זה ספק בגוף וספק בתערובת דלא עבדינן ביה ס"ס אלא בדרבנן ,כמ"ש אחד האחרונים,
וצ"ב.
כד( .ולא בכדי אפקינהו קרא לזב וזבה בשמות דומים ובדינים דומים.
כה(  .אולם אי קשיא על דברי הרמב"ם הא קשיא ,שכן מאי דתרצינן הכא אהני לשאלה 'מאי חזית
דמוקמת לה בימי נדה ולא בימי זיבה' .אולם ישנה עוד שאלה ,שיש לשאול על הרמב"ם -מאי חזית
דסמכת אספקא חדא ,ולא חששת ,כשיטת רש"י ,לשאר הספקות? ונראה ברור מדברי הרמב"ם שכל
התפיסה שלו לסוגיא אחרת ,.הרמב"ם הבין שעלינו להניח שהמציאות היא כאחד הספקות ,בכדי לברר
לאותה אשה את וסתה וכלשון המשנה 'יש פתח בטועה' .ואם תקשה היאך יכולים חכמים להקל כל כך
באיסורי כרת .יאמר הרמב"ם שאינו אלא ספק דאורייתא שלשיטתו הוא מד"ס ,יכולים חכמים להקל
בדבר .וכיוון שאותה אשה באמת לא ראתה עד לאחר השבע או השבע עשרה ,כל מספר וכדאית ליה,
סובר הרמב"ם שיש לקבוע את ימי נדתה וימי זיבתה החל מאותו יום.
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שוב ימי הנדה .ובכן ,אשה הרגילה לראות אחת לשלושים יום תהיה  -נדה שבעה,
לאחר מכן ימי זיבה אחת עשרה  -הגענו לשמונה עשרה .לאחר מכן שבעה ימי
נדה  -הגענו לעשרים וחמש ,ולאחר מכן חמשה ימי זיבה ,ובששי קובעת לה וסת
ומתחילה את ימי נדתה שוב .וכן כתב הרב יוחאי מקבילי נר"ו בביאורו על
הרמב"ם ,והאריך בזה במאמרו בכתב העת 'סיני' )כרך קמ"ה(.

♦
קושיות על חידושו של הרב חוות דעת
אולם ,ישנן שתי קושיות עיקריות על חידושו של הרב חוות דעת  -שיום הוסת
הקבוע מאפס את מניין ימי הזיבה וימי הנידה .הקושיא הראשונה היא מכך שאין
אשה קובעת וסת בימי זיבתה ,ואם כדבריו יוצא שהאשה קובעת וסת בימי זיבתה
באופן קבוע  .הקושיא השנית היא מדין אשה הרואה שבעה ימים טמאים ושבעה
טהורים .על פי שיטת הרב חוו"ד הרי קבעה לה וסת לשבעה ימים ,וממילא
בשבוע השלישי היא צריכה לשוב ולהתחיל ימי נדה ,וימי זיבה אין להכו( .אולם
ברמב"ם מפורש שאין הדבר כן ,אלא בשבוע השלישי כשהיא רואה שוב היא
נתקלת בימי זיבה.

♦
תירוצו של הרב חוות דעת לקושיא הראשונה
כתב החוו"ד וז"ל" :גם מה שהקשה הרמב"ן מנדה דף ל"ט ]ע"א[ דהא כ"ב וכ"ז
בימי זיבה קאי ,לא קשה מידי ,לפי מה שכתבתי לעיל דבימי נדה וזיבה שהן בלא
ראות רק לפי החשבון קובעת וסת .ועוד דכיון דשתי פעמים הראשונים לא היו
בימי זיבה ,אף דבפעם שלישית היה בימי זיבה קובעת וסת ,כמבואר בבעלי הנפש
שער וסתות ]שם[ מנדה דף ל"ט ]ע"ב[ מהא דריש ירחא וריש ירחא וכ"ה בירחא
וריש ירחא .אך הא קשה לי ,הא קיימא לן דוסתות דרבנן ,והיאך תלה חשבון
בפתחי נדה וזיבה שהן גופי הלכות דאורייתא בוסתות שעיקרן דרבנן .לכן נראה לי
דהרמב"ם סובר דהא דוסתות דרבנן ,אף דבכל מקום חזקת ג' פעמים דאורייתא
כו(  .וראה זה פלא את הקושיא הראשונה הקשו כל המפרשים .אולם את הקושיא השניה עדיין לא
מצאתי מי שהקשה אותה באופן הזה ,ואף הרב קדר הקשה קושיא אחרת מהדין הזה.
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היינו דוקא לענין שנאמר שלעולם תראה כשיגיע יום וסתה ,דקים להו לחז"ל
דוסתות חזקה העשויה להשתנות היא ,וכשהאשה באה בימים נתמעטו הדמים
וחדל האורח שהיה לה כבר ,אבל כשהיא רואה בשעת וסתה אמרינן מחמת חזקת
דג' פעמים דוסתות ,דמחמת גרמת היום של וסת בא הדם ,דחזקת ג' פעמים בכל
מקום היא דאורייתא והוי עת נדתה ,וימי זיבה תלה רחמנא בלא עת נדתה דוקא,
משום הכי חשבינן אותה לנדה ולא לזבה .כן נראה לי ליישב דברי הרמב"ם".
ע"כ.
דהיינו ,שכיוון שחזקה ג' פעמים יש לה משמעות מן התורה ,כאשר אשה רואה
ביום וסתה הקבוע אזי יש לזה דין דאורייתא של וסת נדהכז( ,ומה שוסתות הן
דרבנן היינו לעניין שאם לא ראתה לא מחזיקנן לה כאילו ראתה ,דזוהי חזקה
העשויה להשתנות .וזה גם יתרץ את הקושיא הראשונה שהקשה החוו"ד )שאותה
לא תירץ אלא רק הביא ראיה מהגמרא שכך היא המציאות( ,שכן המציאות של וסת
שנקבעה ג' פעמים היא יותר חזקה ומבטלת את הכלל שאין אשה קובעת לה וסת
בימי זיבתה .ודין זה שאין אשה קובעת וסת בימי זיבתה בא לידי ביטוי באופן
שלאשה יש וסת קבוע ,והיא ראתה בימי זיבתה ,הוא להלכה כמו שמבואר בגמרא
)נדה לט ע"ב( וברמב"ם )איסו"ב פ"ח ה"ט( אשה שראתה בימי זיבה חוששת לזיבתה,
שמא היא מתחילה לקבוע וסת חדשה .על כן אם היא עדיין לא עקרה את הוסת
הקבועה וראתה גם בימי זיבתה בכי האי גוונא חוששת לשתי הוסתות .אולם אם
היא עקרה לחלוטין את הוסת הקבוע וקבעה בימי זיבתה ,אזי שוב הוסת הקבוע
מאפס את ימי הזיבה וימי הנדה .כגון ,אם אשה רגילה לראות כל פעם ביום
העשרים וחמש ,ופעם אחת ראתה גם בשלושים ,ובפעם הבאה ראתה גם בעשרים
וחמש וגם בשלושים ,ובפעם הבאה ראתה לא בעשרים וחמש וראתה בשלושים,
ולאחר מכן ראתה בעשרים וחמש ולא ראתה בשלושים  -בזה נעקר 'הוסת' השני
כיוון שהוא בימי זיבה ולא ביטל את הוסת שבא בימי הנדה ,וגם לא נקבע שלוש
פעמים כל עוד הוסת הקבוע שלה קיים.
ויש לסייע לזה מלשון הרמב"ם בעצמו ,שכתב )איסו"ב פ"ח ה"י( לגבי אשה
שראתה בימי זיבתה כיצד חוששת לאותה ראיה" :כיצד חוששת לוסת? אם ראתה
כז( .דאל"ה לכו"ע קשה ,שכן אי וסתות דרבנן היינו שגם מציאות הוסתות היא מדרבנן לא מצאנו נדה
דאורייתא לעולם ,שכן אף אם ראתה דם מאן יימא לן שזו ראייה דאורייתא?
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דם בוסת זו ,אפילו יום אחד ,תשב לנדתה מספק ואסורה לשמש באותו היום,
ואפילו לא ראתה בשאר ימי הוסתות  ,ואם ראתה ג' ימים הרי זו זבה" .ע"כ .ויש
לשאול 'מאי אפילו' ,דהרי לכאורה לא דברנו באשה שרואה גם ביום וסת וגם
בימי זיבתה .אלא באמת אפשר להבין מדברי הרמב"ם שהמציאות הפשוטה שהוא
דבר עליה באשה שרואה בימי זיבתה ,היא שהיא רואה גם בשאר ימי הוסתות
הרגילים ,ומחדש הרמב"ם שאף אם לא ראתה בכולם ,אלא פעם אחת דילגה על
ראייתה הקבועה מימי הנידה וראתה רק בימי הזיבה ,אכתי לא נקבעה לה ראייתה
בימי הזיבה ,עד שתעקור קביעותה כדין כל וסת .וכן עולה מדברי המגיד משנה
)פ"ח ה"י( ככל החיזיון הזה.
ובכדי לתרץ את הקושיא השניה שהקשנו בס"ד ,מדין אשה הרואה שבעה
טמאים ושבעה טהורים ,יש להקדים שדין אשה הרואה שבעה טמאים ושבעה
טהורים הוא מיוחד ,שכן הוא המספר הראשון ,באשה הרואה במקבצים קצרים ולא
נורמאטיביים ,שבו לאשה יש גם ימי זוב גם ימי נדות וגם ימי שימוש .ואסביר,
במקרה שאשה רואה יום אחד או יומיים טמא ויום אחד או יומיים טהור ,יש לה
ימי נידות ושימוש ,אך לא תהיה לעולם זבה גדולה .אשה הרואה מיום השלישי
והלאה ,יש לה שלושה ימי שימוש ,פעם אחת ימי נידות ,וימי זוב במשך כל חייה.
וכן נמשך על דרך זו בכל המספרים עד שרואה ששה ימים טמאים וששה טהורים,
שאינה משמשת לעולם מחמת הזוב .אולם ,כשרואה שבעה טמאים ושבעה טהורים
יש לה גם ימי זוב גם ימי נדות וגם ימי שימוש .על קושיית הרמב"ן מדין זה בדעת
הרמב"ם כבר עמדנו לעיל ,כאן נבוא לבאר בס"ד אמאי אין דין זה סותר את
חידושו של הרב חוות דעת .ובכן יש לשים לב שהרמב"ם מגדיר מציאות זו של
אשה הרואה שבעה ימים טמא ושבעה ימים טהור בתור חולי וז"ל )איסו"ב פ"ז ה"כ(:
"ואילו לא אירע לה חולי זהכח( והיתה שבוע נדה וי"א יום טהורה היתה משמשת
בכל הי"ח שבועות י"א שבועות שהן שבעה ושבעים יום" .ע"כ .וכאן במילים
נפלאות אלו ,הרמב"ם גם מגדיר מהו המינימום הנורמאלי לאשה  -שמונה עשרה
יום ,שבעה ימי נדה דאורייתא ,וי"א ימי זיבה הלכה למשה מסיני .וכיוון שאי
אפשר שלא לקיים את דין התורה ואת ההלכה למשה מסיני ,אלא הם דברים
קבועים ועומדים ויתד היא שלא תימוט .בכי האי גוונא שאשה קבעה וסת לפחות
כח( .שרואה שבעה טמא ושבעה טהור.
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משמונה עשרה יום ,איננו מתחשבים בוסת הקבוע אלא רק במניין הימים של
'שבעה אחד עשר' .כיוון שאם היינו מתחשבים בוסת הקבוע לא היו באים לידי
ביטוי ימי הזיבה לעולם ,שכן בכל פעם היא מאפסת את אותם הימים.

♦
ה.
מסקנת ההלכה לפי שיטת הרמב"ם
למסקנה עולה לדעת הרמב"ם שעל האשה למנות מראייתה הראשונה ימי נדה
וימי זיבה כל חייה ,עד יום הוסת הקבוע שהוא 'מאפס' את ימי הזיבה וימי הנדה
וממנו מתחילים למנותם מחדש ,אף אם יום הוסת הקבוע נופל באמצע ימי הזיבה.
ודברי הרמב"ם כפתור ופרח ואין בהם נפתל ועיקש .וחשוב להדגיש שכל דברי
הרמב"ם הללו הנה הינם באשה שיש לה וסת קבוע .הרמב"ם לא איירי כלל באשה
שאין לה וסת קבוע ,ואין אנו יודעים מה היתה דעתו בזה .ועי' לקמן בס"ד
]במאמר שיופיע בגיליון הבא בעז"ה ,פרק ו'[.

♦♦♦
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