




הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז
מאת

יונתן רבינוביץ ויוחאי מקבילי

במחזוריות  דם  שרואות  נשים  בעניין  א-ב)  נד,  (נידה  סימן"  "בא  פרק  בסוף  הגמרא  סוגיית 
הנידה  בעניין  הרמב"ם  שיטת  על  חריפות  להתקפות  מוקד  שימשה  משונה  אך  קבועה 
זה  בעניין  עצמו  הרמב"ם  דברי  מתוך  לכאורה,  העולות,  סתירות  בגלל  היתר  בין  והזבה, 
בפרק ז מהלכות אסורי ביאה. במאמר זה אנו מציעים דרך חדשה בהבנת דברי הרמב"ם 
בפרק זה. דרך זו מבוססת על הנחה שחצי מהפרק הוא יוצא דופן וחריג בכל משנה תורה, 
שלהלכה,  אף  הגאונים,  שיטת  לפי  הגמרא  סוגיית  של  כהסבר   עצמו  בפני  עומד  בהיותו 
הרמב"ם שיכלל את שיטת הגאונים והוסיף לה נדבכים נוספים. כמו כן, אנו מראים שיש 
הוכחות חזקות ביותר לשיטת הרמב"ם והגאונים מחלק מהמקרים המובאים בסוגיה הנ"ל, 

אף ששיטה זו גוררת פרשנות דחוקה לחלק אחר מהמקרים באותה סוגיה.  

שיטת הרמב"ם בעניין הנידה והזבה
השיטה הקבועה והשיטה המשלבת

עוסקים  הרמב"ם  של  תורה  במשנה  קדושה  מספר  ביאה  איסורי  בהלכות  ד-יא  פרקים 
מעוררת  אלה  בפרקים  מוצגת  שהיא  כפי  הרמב"ם  שיטת  ויולדת.  זבה  נידה,  בהלכות 
תמיהות וקושיות רבות, אשר העסיקו מאוד את פרשניו במהלך הדורות. הגדיל לעשות בעל 
ה"מרכבת המשנה", שחיבר "קונטרס גופי הלכות" (להלן: מרכה"מ קג"ה) בעל נד"ה "פתחים" 
בהגדרת  הרמב"ם  שיטת  בהבנת  הוא  הקושי  עיקר  זה.  לנושא  כולו  המוקדש  פרקים)   59)
האישה הרואה דם מהרחם כ"נידה" (האסורה לבעלה מן התורה למשך 7 ימים, כולל ימי 
הדימום) או כ"זבה" (האסורה לבעלה למשך כל ימי הדימום ולמשך 7 ימים "נקיים" נוספים 

שצריכה לספור לאחר הפסקת הדימום).
"ימי   7 של  ממחזורים  מורכבים  אשה  של  ימיה  שכל  קובע  הרמב"ם  ו,  פרק  בתחילת 
נידה" (שבהם דם שרואה נחשב כדם נידה) ו-11 "ימי זיבה" (שבהם דם שרואה נחשב כדם 
זיבה). הימים היחידים במהלך חייה שאינם כלולים במחזורים אלה של ימי נידה וזיבה הם 
הימים שקודמים לראיית הדם הראשונה שלה בחייה, והימים שלאחר שיולדת ועד לראייה 
הראשונה שלה לאחר ימי "מלאת" (40 ימים ליולדת זכר ו-80 ימים ליולדת נקבה). יוצא אפוא 

הכותבים מבקשים להודות לר' יעקב שהם (ריינשטיין) ולר' יאיר שאקי, אשר עברו על המאמר טרם   *
.rambam4u@gmail.com :פרסומו והעירו הערות מועילות מאוד. תגובות למאמר נא לשלוח לדוא"ל
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יונתן רבינוביץ ויוחאי מקביליכ

שמחזוריות זו נקבעת לפי היום שבו רואה לראשונה בחייה, ולאחר מכן משתנה אם יולדת, 
שאז נקבעת המחזוריות מחדש לפי הימים שבהם רואה לראשונה לאחר ימי "מלאת".

ואמנם, יש אשר הבינו בדעת הרמב"ם שרק אירועים אלה (הראייה הראשונה בחייה, 
והראייה הראשונה שלאחר "מלאת") קובעים את המחזוריות, שנשארת קבועה למשך רוב 
ימי חייה, ללא כל התחשבות במחזור הטבעי (החודשי) של האשה1. שיטה זו של מחזוריות 
הרמב"ם  בדעת  הבינו  אחרים  פרשנים  ואולם,  הקבועה".  "השיטה  להלן  תכונה  קבועה 
קביעת  על  השפעה  יש  האישה  של  (החודשי)  הטבעי  למחזור  גם  אלה,  אירועים  שמלבד 
המחזוריות של ימי נידה וזיבה, אלא שיש מגוון דעות שונות לגבי אופן השילוב של המחזור 
הטבעי2. מכלול זה של שיטות יכונה להלן באופן כוללני "השיטה המשלבת". כאמור, יש 
הבדלים גדולים בדעתם של הפרשנים שאנו כוללים תחת הגדרה זו, לגבי אופן השילוב של 

המחזור הטבעי ודרך השפעתו המדוייקת על קביעת המחזוריות של ימי נידה וזיבה. 
של  הטבעי  שהמחזור  קרי,  המשלבת,  כשיטה  הרמב"ם  בדעת  סוברים  שאנו  נציין 
האישה משפיע על קביעת המחזוריות של ימי נידה וזיבה, אך אופן השילוב של המחזור 
הטבעי ודרך השפעתו המדוייקת אינם מעניינו של מאמר זה. ביארנו דעתנו בנושא סבוך 
זה בהקדמתנו לפרק ו של הלכות איסורי ביאה במהדורת הכיס המבוארת של ספר קדושה 

של "מפעל משנה תורה"3.
נציין עוד שכמעט כל הפוסקים האחרים דחו את שיטת הרמב"ם בעניין זה על הסף, 
מחמת הקשיים הגדולים שמצאו בה, עד כדי כך שבשו"ת חת"ם סופר יו"ד תשובה קמ"ג 
כתב שאין לצרף את שיטת הרמב"ם בנושא זה אפילו כסניף להקל ביחד עם עשר קולות 
אחרות, עד שיתגלה כיצד ליישב את דברי הגמרא עם שיטתו. לשיטות אחרות בעניין זה 
בקרב הראשונים ראה: חידושי הרמב"ן נידה נד, א (נדון בשיטה זו להלן), ורלב"ג על התורה 
סוף פרשת מצורע (שיטה ייחודית לפיה כל דם שרואה האישה שלא בשעת ווסתה הקבועה 
נחשב כזיבה, וההגבלה של 11 ימי זיבה בלבד קיימת רק אצל אישה שאין לה ווסת קבועה).
הערה נוספת: כל הדיון במאמר זה נוגע אך ורק לדין תורה. ואולם, הלכה למעשה בזמן הזה 

אין משמעות לחשבונות של ימי נידה וימי זיבה, מאחר שכבר  בימי חכמי התלמוד: 

"ֶהֱחִמירּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ַעל ַעְצָמן ֻחְמָרא ְיֵתָרה... ְוָנֲהגּו ֻּכָּלן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ִיְׂשָרֵאל, 
ִּיְפסֹק  ֶׁשָּכל ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּתְרֶאה ָּדם, ֲאִפּלּו א ָרָאת ֶאָּלא ִטָּפה ְּכַחְרָּדל ִּבְלַבד... ִמּׁשֶ

ַהָּדם סֹוֶפֶרת ִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים ְּכָזָבה ְּגדֹוָלה" (אסו"ב יא, ד).

בביאורו  ה  אות  מהדורתו,  קדושה"  ספר  תורה  "משנה  ראה  ז"ל,  קאפח  הרב  מו"ר  למשל,  סובר,  כך   .1
לאיסורי ביאה פרק ו.

ראה, למשל, מ"מ איסורי ביאה ו, ד; ח, י; חוות דעת יו"ד סי' קפ"ג ס"ק ב; פרדס רימונים, פתחי נידה,   .2
עמ' ג, ע"פ המהרש"ל בביאורו לסמ"ג לאוין קי"א; מרכבת המשנה קג"ה פתחים נו-נט.

הספר  לדף  תשע"ב.  תשרי  ראשונה,  מהדורה  משה",  "מכון  עם  בשיתוף  וישועה"  "אור  ישיבת  הוצאת   .3
.http://www.mishnetorah.com/the-elucidated-version/kdusha.htm :ברשת ראה



כא הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

פסקי הרמב"ם מסוגיית הגמרא בנידה נד, א-ב 
מטרת מאמר זה היא להציע ביאור חדש לחטיבה קשה במיוחד של הלכות, במחצית השניה 
אחת  את  והיוו  בחריפותן4,  דופן  יוצאות  והתקפות  קושיות  עוררו  אלו  הלכות  ז.  פרק  של 
הסיבות המרכזיות לדחיית שיטת הרמב"ם על ידי רוב הפוסקים. הביאור המוצע כאן לחלק 

מההלכות שונה מהביאור שכללנו במהדורת הכיס המבוארת, כפי שיוסבר להלן. 
ההלכות שברצוננו לבאר מבוססות על ברייתא המובאת בגמרא (בסוף פרק "בא סימן", נידה נד, 
א-ב) העוסקת בדינן של נשים הרואות דם במחזוריות קבועה ומוזרה5, כשחצי ימיהן רואות 

ודברי  הברייתא  להלן  טהורים").  ("ימים  דם  רואות  אינן  ימיהן  וחצי  טמאים")  ("ימים  דם 
הגמרא עליה הנוגעים לענייננו:

דתניא: יום אחד טמא ויום אחד טהור — משמשת שמיני ולילו עמו, וארבעה לילות 
מתוך שמונה עשר יום; ואם היתה רואה מבערב — אינה משמשת אלא שמיני בלבד.

שני ימים טמאין ושני ימים טהורין — משמשת שמיני, ושנים עשר, וששה עשר, 
ועשרים. 

ותשמש נמי בתשסר! אמר רב ששת: זאת אומרת, גרגרן דתנן אסור. רב אשי אמר 
נהי דחד עשר לא בעי שימור, עשירי מיהא בעי שימור.

שלשה ימים טמאין ושלשה ימים טהורין — משמשת שני ימים, ושוב אינה משמשת 
לעולם.

אינה  ושוב  אחד,  יום  משמשת   — טהורין  ימים  וארבעה  טמאים  ימים  ארבעה 
משמשת לעולם.

אינה  ושוב  ימים,  שלשה  משמשת   — טהורין  ימים  וחמשה  טמאים  ימים  חמשה 
משמשת לעולם.

ששה ימים טמאין וששה ימים טהורין — משמשת חמשה ימים, ושוב אינה משמשת 
לעולם.

שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין — משמשת רביע ימיה מתוך כ"ח ימים.

מתוך  יום  עשר  חמשה  משמשת   — טהורין  ימים  ושמונה  טמאין  ימים  שמונה 
ארבעים ושמונה.

הרי ארביסר הוו! אמר רב אדא בר יצחק: זאת אומרת — ימי נדתה שאין רואה בהן 
עולין לספירת זיבתה;

דאיבעיא להו: ימי לידה שאינה רואה בהן, מהו שיעלו לספירת זיבתה? אמר רב 
זו  הרי  הפילה,  מה  יודעת  ואינה  הפילה  ולשלישי  שנים,  ראתה  שמע:  תא  כהנא, 
ספק זיבה ספק לידה, מביאה קרבן ואינו נאכל, וימי לידתה שאין רואה בהן עולין 

לה לספירת זיבתה....שמע מינה: עולין, שמע מינה!

ראה, למשל, חידושי הרמב"ן נידה נד, א.  .4

ואפילו חולנית, כלשון הרמב"ם בהל' כ4.  .5



יונתן רבינוביץ ויוחאי מקביליכב

תשעה ימים טמאין ותשעה ימים טהורין — משמשת שמונה ימים מתוך שמונה עשר.

עשרה ימים טמאין ועשרה ימים טהורים — ימי שמושה כימי זיבתה. וכן למאה, 
וכן לאלף.

עם  זו,  ברייתא  על  בהתבסס  יג-כד  ז,  ביאה  באיסורי  הרמב"ם  שפסק  ההלכות  להלן 
ביאורנו ואיורים מבארים, כפי שאלה מופיעים במהדורת הכיס המבוארת. בהמשך מאמר 
זה, נדון בפירוט בדברי הברייתא והגמרא ובקשיים העולים מהלכות אלו (חלק מהקשיים 

מרומזים בביאור): 6

יג ְּכָבר ֵּבַאְרנּו (לעיל ד, ו; ו, ט-יא) 
ֶׁשַהִּנָּדה ֶׁשָרָאת ָּדם ָּכל ִׁשְבָעה — 
ֻמֶּתֶרת ְלַׁשֵּמׁש ְּבֵליל ְׁשִמיִני ַאַחר 
ֶׁשִּתְטֹּבל. ְוָזָבה ְקַטָּנה — ְמַׁשֶּמֶרת 
יֹום ֶאָחד ָטהֹור, ְוטֹוֶבֶלת, ּוֻמֶּתֶרת 
ְּגדֹוָלה  ְוָזָבה  ָלֶעֶרב.  ְלַׁשֵּמׁש 
ְנִקִּיים,  ְיֵמי  ִׁשְבַעת  סֹוֶפֶרת   —
ְּבֵליל  ְלַׁשֵּמׁש  ּוֻמֶּתֶרת  ְוטֹוֶבֶלת, 
ְלִנָּדה  ִנָּדה  ְזַמן  ֵּבין  ְוֵאין  ְׁשִמיִני. 
ִּבְלַבד,  יֹום  ָעָׂשר  ַאַחד  ֶאָּלא 
ָזָבה  ְּתִהי  ָעָׂשר  ָהַאַחד  ּוְבאֹוָתם 
ּוֵמַאַחר   6

יד1 ְּגדֹוָלה.  אֹו  ְקַטָּנה 
ָהִעָּקִרים,  ֵאּלּו  ָּכל  זֹוֵכר  ֶׁשִּתְהֶיה 

ִיְתָּבֵאר ְל ֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים:

יג) ְּתִהי ָזָבה ְקַטָּנה אֹו ְּגדֹוָלה — אם ראתה בהם דם. 
נראה  א).  נד,  (נידה  בתלמוד   — ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ֶזה  יד1) 
שדיני קביעת הווסת שבפרק הבא אינם משפיעים על 

ההלכות הללו.

משנה  של  המדוייקים  היד  בכתבי  חלוקתן  לפי  היא  תורה"  משנה  "מפעל  במהדורת  ההלכות  חלוקת   .6
אך  השונות,  המודפסות  במהדורות  הדורת  במהלך  השתרש  ההלכות  של  "המקובל"  המספור  תורה. 
פעמים רבות אין התאמה בין מספור זה לבין החלוקה המקורית של ההלכות. למשל כאן, המדפיסים 
קבעו את ראשיתה של "הלכה יד" באמצע פיסקה, לפי החלוקה של כתבי היד. במקרה כזה, אנו מוסיפים 
המשכה,  את  מציין  "יד2"  יד,  הלכה  של  ראשיתה  את  מציין  "יד1"  למשל,  האלפבתי,  למספור  ספרה 

שנמצא בפיסקה אחרת לפי החלוקה של כתבי היד, וכו'.   

םד וב התארש םוי

 ימיב  םד התארש ינפמ ,הדינ
 אל םויה ותואבש יפ לע ףא ,התדינ
תשמשמ הניאו ,םד התאר

נ

 הניאו )7-1( וב תרפוס איהש םוי
.התדינ ימיב לוחיש ןכתיי .תשמשמ

1

 דגנכ םוי וב תרמוש איהש םוי
תשמשמ הניאו  םוי

ש

וב תשמשמ איהש םוי מ
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כג הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

ָיֶמיָה,  ָּכל  ֶׁשֻהְחְזָקה  ה  ָהִאּׁשָ יד2 
ִּתְרֶאה  א  ְויֹום  ָּדם  ִּתְרֶאה  יֹום 
ְּבֵליל  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ַּבְּתִחָּלה   — ָּדם 
יֹום  ֶׁשהּוא  ְׁשִמיִני,  ּוְביֹום  ְׁשִמיִני 
ֶאָחד ַאַחר ְיֵמי ִנָּדָתּה; ּוְמַׁשֶּמֶׁשת 
ַאְרַּבע  יֹום  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ְּבָכל 
ְיכֹוָלה  ְוֵאיָנּה  ִּבְלַבד,  ֵלילֹות 
ַהָּטהֹור  ֶׁשַהּיֹום  ַּבָּיִמים,  ְלַׁשֵּמׁש 
 ,הּוא ָׁשמּור ַלּיֹום ַהָּטֵמא. ְלִפיָכ
יֹום  ְּבָכל  ַהָּדם  רֹוָאה  ָהְיָתה  ִאם 
ֵאיָנּה   — ַהַּלְיָלה  ִמְּתִחַּלת  ָטֵמא 
ִּבְלַבד,  ִמיִני  ַּבּׁשְ ֶאָּלא  ְמַׁשֶּמֶׁשת 

ֶׁשהּוא יֹום ֶאָחד ַאַחר ִנָּדָתּה.

ֵלילֹות  ַאְרַּבע  יֹום  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ְּבָכל  ּוְמַׁשֶּמֶׁשת  יד2) 
ִּבְלַבד וכו' — במחזור של 18 יממות, יש 4 לילות שהיא 
אותו  שלפני  ביום  לא  אבל  בלילה,  רק  בהם  משמשת 
הלילה ("משנה אחרונה", נידה ד,יד), כדין זבה קטנה, שהיא 
לשמש  ומותרת  וטובלת,  טהור,  אחד  יום  "משמרת 
ברצף  לשמש  יכולה  היא  זה,  על  נוסף  יג).  (לעיל  לערב" 

מליל 8, יום 8 וליל 9 (כס"מ בשם ר"י הנגיד). ראה איור. 

איור מבאר להלכה יד2: רואה אחת ליומיים. כל יממה 
מחולקת לשני חלקים, יום ולילה. באיור העליון: ראתה 

ביום בלבד. באיור התחתון: ראתה בתחילת הלילה.

ָיִמים  ְׁשֵני  רֹוָאה  ָהְיָתה  טו 
 — ְטהֹוִרים  ָיִמים  ּוְׁשֵני  ְטֵמִאים 
ָעָׂשר  ּוִבְׁשֵנים  ִּבְׁשִמיִני  ְמַׁשֶּמֶׁשת 

ה ָעָׂשר ְויֹום ֶעְׂשִרים. ְוִׁשּׁשָ

טו) ְמַׁשֶּמֶׁשת... ְויֹום ֶעְׂשִרים — רבנו ביאר כאן את דין 
נד,  נידה  (בבלי  התלמוד  בעקבות  ה-20  היום  עד  האישה 
ה-19  היום  את  לשמור  צריכה  שהאישה  המדגיש  א), 
בטהרה, אף על פי שהיא עומדת בו מחדש בימי נידתה, 
ואם תראה בו דם, אינו מצטרף לימים שלפניו לעשותה 

זבה (לעיל ו,יח).

איור מבאר להלכה טו:

ָיִמים  ְׁשלָׁשה  רֹוָאה  ָהְיָתה  טז 
ְטהֹוִרים  ָיִמים  ּוְׁשלָׁשה  ְטֵמִאים 
לָׁשה  — ְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשֵני ָיִמים ֵמַהּׁשְ
ִנָּדָתּה,  ְיֵמי  ֶׁשַאַחר  ַהְּטהֹוִרים 
ַנִים  ַלּׁשְ ָׁשמּור  ֵמֶהן  ֶׁשָהֶאָחד 
ַהְּטֵמִאין ַהְּסמּוִכין ְלִנָּדָתּה, ְוׁשּוב 
ֶׁשֲהֵרי  ְלעֹוָלם,  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה 
ָלּה  ְוֵאין  ְּגדֹוָלה,  ָזָבה  ֻהְחְזָקה 

ִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים.

טז) ְוֵאין ָלּה ִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים — אף שהדם שרואה בימי 
שניה  שורה  ראה  יא).  (לעיל  נקיים   7 סותר  אינו  נידתה 

באיור המבאר.

מאויר  ימים   18 של  מחזור  כל  טז:  להלכה  מבאר  איור 
בשורה לעצמו.
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יונתן רבינוביץ ויוחאי מקביליכד

ָיִמים  ַאְרָּבָעה  רֹוָאה  ָהְיָתה  יז 
 — ְטהֹוִרין  ְוַאְרָּבָעה  ְטֵמִאים 
ְמַׁשֶּמֶׁשת יֹום ֶאָחד ֶׁשַאַחר ִנָּדָתּה, 

ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם.

(כפולה  ימים   72 של  מחזור  יז:  להלכה  מבאר  איור 
משותפת קטנה ביותר של 18 ושל 8=4+4). בכל מחזור 
וכן  ה-8,  ביום  פעמיים:  משמשת  האישה  ימים,   72 של 
שנמשכת  נידתה,  מטומאת  שנטהרה  לאחר  ה-64  ביום 
מיום 57 עד יום 63 — ראה לעיל ביאור ו, ד. ְמַׁשֶּמֶׁשת... 
פירושו  אין   — וכו'  ְלעֹוָלם  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה  ְוׁשּוב 
אחד  יום  משמשת  אלא  לעולם,  עוד  משמשת  שאינה 
(בתנאי שאינה  נידתה  מטומאת  פעם שנטהרת  בכל 
טמאה בטומאת זיבה באותו זמן), ואינה משמשת בימים 

אחרים (חידוד הלכות נידה נד, א).

ָיִמים  ה  ֲחִמּׁשָ רֹוָאה  ָהְיָתה  יח 
 — ְטהֹוִרים  ה  ַוֲחִמּׁשָ ְטֵמִאים 
ַהְּסמּוִכים  לָׁשה  ַהּׁשְ ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה  ְוׁשּוב  ְלִנָּדָתּה, 

ְלעֹוָלם.

(כפולה  ימים   90 של  מחזור  יח:  להלכה  מבאר  איור 
משותפת קטנה ביותר של 18 ושל 10). בכל מחזור של 

90 ימים, האישה משמשת בימים 10-8, 30-28. 

ָיִמים  ה  ִׁשּׁשָ רֹוָאה  ָהְיָתה  יט 
ְטהֹוִרין  ָיִמים  ה  ְוִׁשּׁשָ ְטֵמִאין 
ָיִמים  ה  ַּבֲחִמּׁשָ ְמַׁשֶּמֶׁשת   —
ְוׁשּוב  ְּתִחָּלה,  ְלִנָּדָתּה  ַהְּסמּוִכים 

ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם.

(כפולה  ימים   36 של  מחזור  יט:  להלכה  מבאר  איור 
של  מחזור  בכל  ושל 12).  של 18  ביותר  קטנה  משותפת 
היא  שבהם   ,8-12 בימים  רק  משמשת  האישה  ימים,   36
טהורה. ימים אלה צמודים ("תחילה") לימי נידתה (לוינגר).
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כה הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

ְטֵמִאין  ִׁשְבָעה  רֹוָאה  ָהְיָתה  כ1 
ְמַׁשֶּמֶׁשת   — ְטהֹוִרין  ְוִׁשְבָעה 
 בּוַע ָהִראׁשֹון ַהָּטהֹור ַהָּסמּו ַהּׁשָ
ְלִנָּדָתּה, ְוָיבֹוא ַאֲחָריו ָׁשבּוַע ָטֵמא 
ַהָּטהֹור  בּוַע  ְוַהּׁשָ ָזָבה,  ּבֹו  ִּתָּקַבע 
ִלְסִפיָרה,   — ַאֲחָריו  ֶׁשָּיבֹוא 
ְוִנְמֵצאת  ּבֹו,  ְלַׁשֵּמׁש  ַוֲאסּוָרה 
ְּבַאְרָּבָעה  ִמָּטָתּה  ִׁשְּמָׁשה  ֶׁשֹּלא 
ְוֵכן  ֶאָחד.  ָׁשבּוַע  ֶאָּלא  ָׁשבּועֹות 
ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ָיֶמיָה  ָּכל 

יֹום ְּבָכל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָׁשבּועֹות.

איור מבאר להלכה כ1: באיור זה כל שבוע מסומן ברקע 
אפור (שבכולו היא רואה דם), והשבוע שלאחריו ברקע 
לבן (שבכולו אינה רואה דם, וסופרת או משמשת). וחוזר 
חלילה. המספר הסידורי של כל שבוע מצוין בתחילתו.

ֲהֵרי   — ֲחִמיִׁשי  ָׁשבּוַע  ֵּכיַצד?  כ2 
ֶׁשִהיא  י  ִׁשּׁשִ ָׁשבּוַע  ָזָבה.  ִהיא 
ָׁשבּוַע  ִלְסִפיָרה.   — ְטהֹוָרה  ּבֹו 
 — ְׁשִמיִני  ָׁשבּוַע  ָזָבה.   — ְׁשִביִעי 
ֶׁשִהיא  ְּתִׁשיִעי  ָׁשבּוַע  ִלְסִפיָרה. 
ִמֶּמּנּו  ָיִמים  ה  ֲחִמּׁשָ ּבֹו,  רֹוָאה 
ִמְּתִחַּלת  ּוְׁשַנִים  ִנָּדה,  ִמיֵמי 
ֶאָחד  יֹום  ְמַׁשֶּמֶרת   — ִזיָבה  ְיֵמי 
ַהָּטהֹור,  ָהֲעִׂשיִרי  בּוַע  ַהּׁשָ ִמן 
ַאַחד  ָׁשבּוַע  ה.  ִׁשּׁשָ ּוְמַׁשֶּמֶׁשת 
ְׁשַנִים  ּבֹו,  רֹוָאה  ֶׁשִהיא  ָעָׂשר 
ה ִמְּתִחַּלת  ִמּסֹוף ְיֵמי זֹוָבּה ַוֲחִמּׁשָ
ה ָיִמים  ְיֵמי ִנָּדה, ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ֲחִמּׁשָ

בּוַע ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהָּטהֹור. ִמּׁשָ

בשבוע,  הראשון  ביום  מלבד   — ָזָבה  ְׁשִביִעי  ָׁשבּוַע  כ2) 
שהיא נידה. 

ָזָבה.   — ָעָׂשר  ְׁשלָׁשה  ָׁשבּוַע  כ3 
ְוָׁשבּוַע ַאְרָּבָעה ָעָׂשר — ִלְסִפיָרה. 
ָזָבה.   — ָעָׂשר  ה  ֲחִמּׁשָ ָׁשבּוַע  ְוֵכן 
ִלְסִפיָרה.   — ָעָׂשר  ה  ִׁשּׁשָ ָׁשבּוַע 
ָזָבה.   — ָעָׂשר  ִׁשְבָעה  ְוָׁשבּוַע 
ְוָׁשבּוַע ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר — ִלְסִפיָרה. 

ְוסֹוֶפֶרת ַעל ֶּדֶר זֹו ְלעֹוָלם.

כ3) ְוָׁשבּוַע ִׁשְבָעה ָעָׂשר ָזָבה — מלבד 3 הימים הראשונים 
של השבוע, שהיא נידה. ְוסֹוֶפֶרת ַעל ֶּדֶר זֹו ְלעֹוָלם — 

במחזוריות, כל 18 שבועות.
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יונתן רבינוביץ ויוחאי מקביליכו

ְׁשמֹוָנה  ֶׁשְּבָכל  אֹוֵמר  ִנְמֵצאָת  כ4 
ְׁשמֹוָנה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ָׁשבּועֹות  ָעָׂשר 
ָעָׂשר יֹום. ְוִאּלּו א ֵאַרע ָלּה ֹחִלי 
ֶזה, ְוָהְיָתה ָׁשבּוַע ִנָּדה ְוַאַחד ָעָׂשר 
ְמַׁשֶּמֶׁשת  ָהְיָתה   — ְטהֹוָרה  יֹום 
ָׁשבּועֹות  ָעָׂשר  מֹוָנה  ַהּׁשְ ְּבָכל 
ַאַחד ָעָׂשר ָׁשבּועֹות, ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה 
ֶׁשִהיא  ּוִבְזַמן  כא  יֹום.  ְוִׁשְבִעים 
ָטהֹור  ְוָׁשבּוַע  ָטֵמא  ָׁשבּוַע  רֹוָאה 
יֹום,  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ְמַׁשֶּמֶׁשת   —
ֶׁשֵהן ְּכמֹו ְרִביַע ַהָּיִמים. ְוֶזה הּוא 
ְרִביַע  'ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו 

ָיֶמיָה'.

כ4) ְוִאּלּו א ֵאַרע ָלּה חִֹלי ֶזה וכו' — מכאן עולה לכאורה 
שהמחזור של אישה בריאה נמשך 18 ימים, והדבר אינו 
עולה בקנה אחד עם המציאות המוכרת לנו (וגם אינו מתאים 
הזמן  שזהו  לומר  כוונתו  ואולי  ח,א).  להלן  עצמו  רבנו  לדברי 

המזערי למחזור טבעי (כפירוש רלב"ג ויקרא טו; וייתכן שכך יש 
להבין גם את דברי רבנו בפה"מ ערכים ב, א ובעוד מקומות במסכת 

נידה, שעולה מהם שהזמן המועט בין נידות לנידות הוא 11 יום). 

(כלומר   0.23=18/77  — ַהָּיִמים  ְרִביַע  ְּכמֹו  ֶׁשֵהן  כא) 
18 הימים שהיא משמשת ב-18 שבועות הם קצת פחות 
מרבע הימים שהייתה משמשת אילו הייתה נידה שבוע 
הוא  במדויק  הימים"  "רביע  ימים).   11 וטהורה  ימים 

19.25 ימים.

ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  רֹוָאה  ָהְיָתה  כב1 
ָטֵמא ּוְׁשמֹוָנה ָיִמים ָטהֹור — ֲהֵרי 
יֹום  ָעָׂשר  ה  ֲחִמּׁשָ ְמַׁשֶּמֶׁשת  זֹו 

ִמּתֹו ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה יֹום.

ָטֵמא  ְׁשמֹוָנה  ֵּכיַצד?  כב2 
ֶׁשַּבְּתִחָּלה, ִׁשְבָעה ֵמֶהן ְיֵמי ִנָּדָתּה 
ְויֹום ֶאָחד ִזיבּות ָסמּו ְלִנָּדָתּה — 
מֹוָנה  ְמַׁשֶּמֶרת לֹו יֹום ֶאָחד ִמן ַהּׁשְ
ִׁשְבָעה.  ּוְמַׁשֶּמֶׁשת  ַהְּטהֹוִרין, 
ְׁשמֹוָנה  ָלּה  ָיבֹואּו   ָּכ ְוַאַחר 
ְיֵמי  ַּתְׁשלּום  ְׁשַנִים  ֵמֶהן  ְטֵמִאין, 
ה ִמיֵמי ִנָּדָתּה, ְוָיבֹואּו  ִזיָבָתּה ְוִׁשּׁשָ
ֵמֶהן  ֶאָחד  יֹום  ְטהֹוִרין,  ְׁשמֹוָנה 
ּוְמַׁשֶּמֶׁשת   — ִנָּדָתּה  ְיֵמי  ַּתְׁשלּום 
ָיבֹואּו   ָּכ ְוַאַחר  ְׁשִנּיֹות.  ִׁשְבָעה 
ָלּה ְׁשמֹוָנה ְטֵמִאים, ֵמֶהן ַאְרָּבָעה 
ְוַאְרָּבָעה  ִזיָבָתּה  ְיֵמי  ַּתְׁשלּום 
ִמיֵמי ִנָּדָתּה. ִנְמֵצאת ָזָבה ְּגדֹוָלה, 
ָיבֹואּו  ִׁשְבָעה.  ְסִפיַרת  ּוְצִריָכה 
סֹוֶפֶרת   — ְטהֹוִרים  ְׁשמֹוָנה  ָלּה 
ֵמֶהן ִׁשְבָעה, ּוְמַׁשֶּמֶׁשת יֹום ֶאָחד. 
ָעָׂשר  ה  ֲחִמּׁשָ ְמַׁשֶּמֶׁשת  ִנְמֵצאת 

יֹום ְּבָכל ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה.

כב2) ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ִׁשְבָעה ְׁשִנּיֹות — סדרה שנייה של 7 ימים. 
ְּבָכל ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה — רק בכל 48 הימים הראשונים, 
של  מחזור  בכל  ימים   15 שמשמשת  הכוונה  אין  אך 

48 ימים.

איור מבאר להלכות כב:
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כז הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

ָיִמים  ִּתְׁשָעה  רֹוָאה  ָהְיָתה  כג 
 — ָטהֹור  ָיִמים  ְוִתְׁשָעה  ָטֵמא 
ְּבָכל  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ְלעֹוָלם. ֵּכיַצד? 
ֵמֶהן  ִׁשְבָעה   — ַהְּטֵמִאים  ִּתְׁשָעה 
 ָסמּו ִזיבּות  ּוְׁשַנִים  ְלִנָּדָתּה, 
ֶאָחד  יֹום  ָלֶהן  ְמַׁשֶּמֶרת  ְלִנָּדָתּה, 
ִמן ַהִּתְׁשָעה ַהְּטהֹוִרין, ּוְמַׁשֶּמֶׁשת 

ְׁשמֹוָנה. ְוֵכן ְלעֹוָלם.

של  מחזור  בכל   — ָיִמים...ְלעֹוָלם  ְׁשמֹוָנה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  כג) 
18 ימים.

איור מבאר להלכה כג:

 

ָיִמים  ֲעָׂשָרה  רֹוָאה  ָהְיָתה  כד1 
ָטהֹור  ָיִמים  ַוֲעָׂשָרה  ָטֵמא 
ֶאֶלף  ֲאִפּלּו  ּוְלַמְעָלה,  ּוֵמֲעָׂשָרה 
 — ָטהֹור  יֹום  ְוֶאֶלף  ָטֵמא  יֹום 
ִיְהֶיה ְיֵמי ִׁשּמּוָׁשּה ְּכִמְנַין ִזיָבָתּה. 
ֵמֶהן   — ַהְּטֵמִאין  ֲעָׂשָרה  ֵּכיַצד? 
ִזיָבה.  ּוְׁשלָׁשה  ִנָּדה  ִׁשְבָעה 
סֹוֶפֶרת   — ַהְּטהֹוִרין  ַוֲעָׂשָרה 
ְׁשלָׁשה.  ּוְמַׁשֶּמֶׁשת  ִׁשְבָעה,  ֵמֶהן 
ּמּוׁש ְׁשלָׁשה, ִויֵמי  ִנְמְצאּו ְיֵמי ַהּׁשִ

ִזיבּות ָּדָמּה ְׁשלָׁשה.

כד1) ְיֵמי ִׁשּמּוָׁשּה ְּכִמְנַין ִזיָבָתּה — במחזור הראשון היא 
מתחילה בזיבות מיד אחרי 7 ימי הנידות, ושומרת כנגדם 
שהיא  הימים  כמספר  שמשמשת  נמצא  נקיים.  ימים   7
ברוב  זיבה.  טומאת  עליה  שיש  בזמן  דם,  בהם  רואה 
המחזורים הבאים, היא משמשת כימי שימושה במחזור 
הראשון. ואולם, לא נקט רבנו כאן לשון "לעולם", מפני 
ימים   10 רואה  כשהיא  כגון  הזה,  לכלל  חריגים  שיש 
טמא ו-10 ימים טהור, לעתים רואה 10 ימים המתחילים 
יומיים לפני 7 ימי הנידות ועוד יום אחד אחריהם, ונמצא 

שאינה זבה גדולה (מרכה"מ קג"ה פ' ג).

איור מבאר להלכה כד1:

ּוֵמָאה  ְטֵמִאין  יֹום  ֵמָאה  ְוֵכן  כד2 
 — ַהְּטֵמִאים  ַהֵּמָאה  ְטהֹוִרין: 
ּוְׁשלָׁשה  ְלִנָּדה,  ֵמֶהן  ִׁשְבָעה 
ְוִתְׁשִעים ִזיבּות; ַהֵּמָאה ַהְּטהֹוִרין 
— ִׁשְבָעה ֵמֶהן ִלְסִפיָרה, ּוְׁשלָׁשה 
ְוֵכן  ֶאֶלף.  ְוֵכן  ְלִׁשּמּוׁש.  ְוִתְׁשִעים 

ָּכל ִמְנָין ּוִמְנָין ַעל ֶּדֶר זֹו.

חוסר ההשפעה של דיני קביעת ווסת על ההלכות בפרק ז
הלכות  ובאיורים,  בביאור  לראות  שניתן  שכפי  נעיר  בהלכות,  מפורט  לדיון  שניכנס  לפני 
שציינו  כפי  ואולם,  זיבה.  ימי  ו-11  נידה  ימי   7 של  קבועים  מחזורים  על  מבוססות  אלו 
בביאורנו להלכה יד1, בהלכות אלו לא ניכרת (לכאורה) כל השפעה של דיני "קביעת ווסת" 

המבוארים בפרק ח, והמתבססים על המחזור הטבעי של האישה. 
ואמנם, לפי השיטה הקבועה, מובן היטב מדוע אין כל השפעה של דיני "קביעת ווסת" 
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יונתן רבינוביץ ויוחאי מקביליכח

על הלכות  אלו. ואילו, לפי השיטה המשלבת, יש צורך להסביר מדוע לא יחולו כאן דיני 
"קביעת ווסת", ומדוע אין להם השפעה כאן על קביעת ימי הנידה והזיבה? הרי, לפי כל 
תתי-השיטות שכללנו תחת ההגדרה של "השיטה המשלבת", "קביעת ווסת" על ידי מספר 
ראיות בהפרשים קבועים אמורה "לאפס" את הספירה המחזורית של ימי נידה וזיבה7. יתר 
על כן, לפי חלק מתתי השיטות הנ"ל (למשל, לפי שיטת החוות דעת, יו"ד סי' קפ"ג ס"ק ב), כל ראייה 
של האישה בשעת ווסתה הקבועה "מאפסת" את הספירה המחזורית של ימי נידה וזיבה. 
והלא כאן האישה רואה במחזוריות קבועה, ולכן יש הפרשים קבועים בין תקופות הדימום. 
מדוע אם כן אין זכר לכך שקובעת ווסת, ומדוע אין (לכאורה) השפעה של הווסת הקבועה 
לפני  ז,  בפרק  הללו  ההלכות  של  מיקומן  עצם  זאת,  עוד  והזיבה?  הנידה  ימי  חשבון  על 
פרק ח המכיל את ההלכות העיקריות בעניין קביעת ווסת, מרמז על כך שאין כאן השפעה 

של קביעת ווסת. מדוע? 
לפי  ולא  אחת  שיטה  לפי  רק  מתעורר  זה  קושי  אם  בצדק,  הקורא  ישאל  שכאן  אלא 
ונאמץ  המשלבת),  (השיטה  קושי  בה  שיש  השיטה  את  נזנח  לא  מדוע  האחרת,  השיטה 

לחיקנו את השיטה שהיא נטולת הקושי הנ"ל (השיטה הקבועה)?

לכן, עלינו להסביר כאן בהרחבה מדוע אנו דוחים את השיטה הקבועה8.

דיון ב"שיטה הקבועה"
ראשית כל, נציין שדווקא לשיטה הקבועה יש כמה הוכחות  חזקות ביותר, כדלהלן:

כאמור, לפי שיטה זו מובן היטב מדוע לא ניכרת כל השפעה של דיני קביעת א. 
ווסת על ההלכות במחצית השניה של פרק ז.

לשיטה זו יש מקור גלוי וברור בדברי הגאונים (כפי שיבואר להלן).ב. 

שנמצאה ג.  באיגרת  עצמו  לרמב"ם  המיוחסים  דברים  עם  מסתדרת  זו  שיטה 
ג9.  חלק  בלאו,  מהדורת  הרמב"ם,  בשו"ת  תנט  בתשובה  שהובאה  בגניזה, 
שלה  הטבעי  המחזור  בעת  דם  הרואה  שאישה  לכאורה  עולה  זו  מאיגרת 

תהיה נידה או זבה בהתאם לחשבון ימי הנידה והזיבה שלה.

מו"ר הרב ד.  ד (מהדורת  ד,  את דברי הרמב"ם בפה"מ נידה  שמא יש להוסיף 
הנידה  דם  את  ראייתה  מתחילת  אותם  תמנה  האישה  ימי  "כל  ז"ל):  קאפח 
זיבה,  ימי  נקראים  והן  יום  עשר  אחד  ואחריהן  נידה,  ימי  והם  ימים  שבעת 

אלא אם כן נאמר שרק שינוי הווסת מאפס את הספירה, ולא קביעת ווסת בפעם הראשונה, אך לכאורה   .7
ה, ִמּיֹום ֶׁשִּיָּקַבע ָלּה ֶוֶסת ַעד ֶׁשָּתמּות  קשה לומר כך לפי דברי הרמב"ם אסו"ב ו, ו שכתב: "ָּכל ְיֵמי ָהִאּׁשָ
אֹו ַעד ֶׁשֵּיָעֵקר ַהּוֶֶסת ְליֹום ַאֵחר — ִּתְסּפֹר ְלעֹוָלם ִׁשְבָעה ִמְּתִחַּלת יֹום ַהּוֶֶסת ְוַאֲחֵריֶהן ַאַחד ָעָׂשר, ִׁשְבָעה 

ְוַאֲחֵריֶהן ַאַחד ָעָׂשר".

כבר התייחסנו לכך בקצרה בהקדמתנו הנ"ל לפרק ו.  .8

לצילום האיגרת המקורית, להשלמות משוערות של מילים חסרות ומטושטשות, ולדיון אודות מהימנות   .9
ייחוסה לרמב"ם ראה איגרות הרמב"ם, מהדורת הר"י שילת, עמ' תנו-תסא.



כט הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

שלא  או  דם  בהן  שראתה  בין  נידה,  ימי  נקראין  והן  ימים  שבעת  ואחריהן 
נידה  שבין  יום  עשר  אחד  מקום  בכל  אמרם  והוא  תמיד,  חוזר  וכך  ראתה, 
לנידה הלכה למשה מסיני". ואולם, יתכן שיש להבין שדברים אלה אמורים 

רק כל עוד לא קבעה ווסת (והשווה לפה"מ ערכים ב, א). 

ואמנם, להלן יבואר שהוכחות א ו-ב הנ"ל אינן סותרות (לענ"ד) את השיטה המשלבת, 
אישה  אצל  לפחות  והזיבה,  הנידה  ימי  קביעת  על  הטבעי  המחזור  של  השפעה  יש  לפיה 
שיש לה ווסת קבועה. לעומת זאת, אין בידינו הסבר מניח את הדעת להוכחה ג הנ"ל לפי 
השיטה המשלבת10. אם אכן איגרת זו משקפת את דעת הרמב"ם במשנה תורה, הרי שהיא 
מהווה הוכחה חזקה ביותר לטובת השיטה הקבועה. ואולם דברי הרמב"ם באותה איגרת 
השאלה  בידינו  היתה  אילו  ואולי  וההקשר.  השאלה  בהם  וחסרה  וחלקיים,  מקוטעים  הם 

המקורית וכל דברי התשובה, היינו זוכים להבנה אחרת של איגרת זו.  
כאמור, על אף ההוכחות החזקות הנ"ל, נלענ"ד שיש לדחות את השיטה הקבועה מן 

הטעמים הבאים:

מוזכרת . 1 בהן  רבות  להלכות  ביותר  דחוקה  פרשנות  זוקקת  הקבועה  השיטה 
השפעה של ה"ווסת" על קביעת ימי הנידה והזבה: "ְּכֶׁשִּתְרֶאה ִּבְׁשַעת ֶוְסָּתּה, 
ְוהּוא ָהֵעת ֶׁשָּקְבָעה ְלִנָּדָתּה — ֲהֵרי זֹו ִנָּדה ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים" (ו, ב), "ָּכל ִׁשְבַעת 
ַהָּיִמים ֶׁשִּנְקְּבָעה ָלּה ֶוֶסת ִּבְתִחָּלָתן — ֵהן ַהִּנְקָרִאין 'ְיֵמי ִנָּדָתּה', ֵּבין ָרָאת ָּבֶהם ָּדם ֵּבין 
ה, ִמּיֹום ֶׁשִּיָּקַבע ָלּה ֶוֶסת ַעד ֶׁשָּתמּות אֹו ַעד ֶׁשֵּיָעֵקר  א ָרָאת" (ו, ד), "ָּכל ְיֵמי ָהִאּׁשָ
ַהּוֶֶסת ְליֹום ַאֵחר — ִּתְסּפֹר ְלעֹוָלם ִׁשְבָעה ִמְּתִחַּלת יֹום ַהּוֶֶסת ְוַאֲחֵריֶהן ַאַחד ָעָׂשר, 
ִׁשְבָעה ְוַאֲחֵריֶהן ַאַחד ָעָׂשר" (ו, ו), "ְוֶׁשִּמְּתִחַּלת יֹום ַהּוֶֶסת ִּתְסּפֹר ְיֵמי ִנָּדָתּה ִויֵמי 
מֹוִנים... ְוַתֲחזֹר ִלְהיֹות  ִזיָבָתּה ְלעֹוָלם" (להלן ח, ג), "ּוְכֶׁשִּיָּקַבע ָלּה ַהּוֶֶסת ַאַחר ַהּׁשְ
כל  את  להסביר  יש  הקבועה  השיטה  לפי  כא2).  (י,  ַוָּדִאית"  ָזָבה  אֹו  ַוָּדִאית  ִנָּדה 
המופעים של המונח "ווסת" בהקשר הזה כמתייחסים למחזוריות הקבועה של 
ימי נידה וזיבה שנקבעת לאישה על ידי הראייה הראשונה בחייה, או על ידי 
הראיה הראשונה שלאחר ימי "מלאת". ואולם הסבר זה דחוק ביותר, משום 
שלכל הפחות בפרק ד ובפרק ח, המונח "ווסת" משמעותו המחזור הטבעי של 

אישה, שנקבע לפי ראיותיה בפועל מדי חודש וחודש.

בפרט קשה להבין לפי השיטה הקבועה את ח, ג-ד1:. 2

ַעְצָמּה  ֶׁשִּתְבּדֹק  ַעד  ְלַׁשֵּמׁש  ֲאסּוָרה  ֶוֶסת —  ָלּה  ֶׁשֵאין  ה  ִאּׁשָ ֶׁשָּכל  ֵּבַאְרנּו  "ְּכָבר 
ְּתִחָּלה; ְוֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶוֶסת — ֲאסּוָרה ְלַׁשֵּמׁש ְּבָכל עֹוַנת ַהּוֶֶסת: ִאם ֶוְסָּתּה ַּבּיֹום — 
ֲאסּוָרה ְלַׁשֵּמׁש ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום; ְוִאם ֶוְסָּתּה ַּבַּלְיָלה — ֲאסּוָרה ְלַׁשֵּמׁש ָּכל אֹוָתּה 

יכולה  והזיבה)  הנידה  ימי  חשבון  את  מאפסת  ווסת  קובעת  שבה  הראייה  (שרק  המ"מ  שיטת  אמנם,   .10
להסתדר עם האיגרת הנ"ל, אך לא מצאנו דרך להסביר את האיגרת לפי הסוברים שכל ראייה בשעת 

הווסת מאפסת את החשבון. 
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 ְלִפיָכ ְלעֹוָלם.  ִזיָבָתּה  ִויֵמי  ִנָּדָתּה  ְיֵמי  ִּתְסּפֹר  ַהּוֶֶסת  יֹום  ְוֶׁשִּמְּתִחַּלת  ַהַּלְיָלה; 
ָעה ֶׁשִּנְקְּבָעה ָּבּה ֶוְסָּתּה". ְצִריכֹות ַהָּנִׁשים ְלִהָּזֵהר ַּבּוְָסתֹות, ַעד ֶׁשֵּתַדע ַהּיֹום ְוַהּׁשָ

לפי השיטה הקבועה, יש להבין את כל המופעים של המונח "ווסת" בהלכה 
להבין  יש  אותו  המודגש,  המופע  מלבד  הטבעית,  לווסת  כמתייחסות  זו11 
כמתייחס לראייה הראשונה בחייה12, אתמהה! וגם אם נניח שכך יש להבין 
את המופע המודגש, מה הוא זה שממשיך הרמב"ם: "ְלִפיָכ ְצִריכֹות ַהָּנִׁשים 
השיטה  לפי  ֶוְסָּתּה"?  ָּבּה  ֶׁשִּנְקְּבָעה  ָעה  ְוַהּׁשָ ַהּיֹום  ֶׁשֵּתַדע  ַעד  ַּבּוְָסתֹות  ְלִהָּזֵהר 
הקבועה, אין כל קשר בין החשבון הקבוע של ימי נידה וזיבה, לבין ההגדרה 
של אישה שיש לה ווסת, שחשובה לעניין האיסור "ְלַׁשֵּמׁש ְּבָכל עֹוַנת ַהּוֶֶסת" 
הרמב"ם  כאן  מנה  מדוע  כך,  אם  תשמיש.  לפני  בבדיקה  הצורך  ולעניין 
בגינן  אשר  הסיבות  כאחת  וזיבה  נידה  ימי  של  הקבוע  החשבון  תחילת  את 

"ְצִריכֹות ַהָּנִׁשים ְלִהָּזֵהר ַּבּוְָסתֹות"?

עולה . 3 אלו  מהלכות  הקבועה13.  לשיטה  לכאורה,  בסתירה,  עומדות  ט-י  ח, 
צריכה  היא  הקודם),  חשבונה  (לפי  זיבתה  בימי  ווסת  קבעה  אישה  שאם 
אינו  זה  דבר  הקבועה,  השיטה  לפי  מספק.  לנידה  ולשבת  לווסת,  לחשוש 
מובן כלל, שהרי אין כל השפעה של קביעת ווסת על חשבון ימי נידה וזיבה.

גם ח,יא משוללת הבנה, לכאורה, לפי השיטה הקבועה. כאן הרמב"ם קובע: . 4
"ְוָכל ָהַאַחד ָעָׂשר יֹום ֶׁשִּליֵמי ִזיָבָתּה — ֲהֵרי ִהיא ָּבֶהן ְּבֶחְזַקת ַטֲהָרה, ְוֵאיָנּה ְצִריָכה 
נקבעים  האישה  של  והזיבה  הנידה  ימי  הקבועה,  השיטה  לפי  והרי  ְּבִדיָקה". 
באופן שרירותי לפי הראייה הראשונה בחייה, ואם כן, פעמים רבות מאוד יחול 

המחזור הטבעי שלה דווקא בימי זיבתה, ומדוע תהיה בהם בחזקת טהרה? 

ט, ג קשה להבנה לפי השיטה הקבועה: "ְוָכל ָהרֹוָאה ֶּכֶתם — ֲהֵרי זֹו ְמֻקְלֶקֶלת, . 5
הרמב"ם  הסביר  יד  ו,  נידה  בפה"מ  ֶוְסָּתּה".  ְוִנְתַקְלְקָלה  ָּבא,  ַהֶחֶדר  ִמן  ֶׁשָּמא 
עצמו הלכה זו: "ועניין אמרו מקולקלת שנתקלקל לה הזמן הקבוע לנידתה, 
אינם  בפה"מ  הרמב"ם  דברי  הקבועה,  השיטה  לפי  ווסתה".  ונתקלקלה 
ימי  (כלומר,  לנידתה"  הקבוע  "הזמן  בין  קשר  כל  אין  שהרי  כלל,  מובנים 

נידתה) לווסתה14.

הלכות ג-ד1 הן הלכה אחת לפי החלוקה של כתבי היד.  .11

כביאור מו"ר הרב קאפח ז"ל אות ד.  .12

ואמנם לפי דברי מו"ר הרב קאפח ז"ל באות י, בהלכות אלו נותרו שרידים ממהדורה קמא, שצריכות,   .13
לדעתו, להמחק.

ואולם מו"ר הרב קאפח ז"ל כתב באיסורי ביאה ט,יב אות כד שהמשפט הנ"ל בפה"מ שרד ממהדורה   .14
קמא, וצריך, לדעתו, להמחק.
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י, כא עומדת בסתירה גלויה, לכאורה, לשיטה הקבועה:  . 6

ִנָּדה,  ְסֵפק  ְוִתְהֶיה  ְמֻקְלֶקֶלת,  ִהיא  ֲעַדִין  ּוְׁשמֹוִנים —  ֶאָחד  ְּביֹום  ָרָאת  ִאם  "ְוֵכן 
ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָרָאת ֶאָּלא יֹום ֶאָחד; ּוְכֶׁשִּיָּקַבע ָלּה ַהּוֶֶסת ַאַחר 

מֹוִנים — ָיסּור ִקְלקּוָלּה, ְוַתֲחזֹר ִלְהיֹות ִנָּדה ַוָּדִאית אֹו ָזָבה ַוָּדִאית".  ַהּׁשְ

מדובר כאן במי שראת ביום 81 אחר לידה, אלא שבגלל ספקות, אינה יודעת 
אם זוהי הראייה הראשונה שלה שלאחר מלאת (שאם כן היא נידה), או שמא 
הקלקול  מן  שלה  שהיציאה  ברורים,  הרמב"ם  דברי  מקום,  מכל  זבה.  היא 
הוא רק על ידי קביעת ווסת אחר ה-80, ואז "ָיסּור ִקְלקּוָלּה, ְוַתֲחזֹר ִלְהיֹות 
ִנָּדה ַוָּדִאית אֹו ָזָבה ַוָּדִאית". והלא לפי השיטה הקבועה אין לקביעת ווסת כל 
השפעה על חשבון ימי נידה וזיבה! וכאן לא ניתן15 להסביר ש"ְכֶׁשִּיָּקַבע ָלּה 
מֹוִנים" מתייחס לראייה הראשונה שלאחר 80, שהרי מדובר  ַהּוֶֶסת ַאַחר ַהּׁשְ

כאן במי שראתה דם ביום 81!  

אף . 7 הקבועה  שהשיטה  נראה  ביאה,  איסורי  מהלכות  הנ"ל  הקושיות  מלבד 
סותרת את דברי הרמב"ם במורה נבוכים. הרמב"ם מסביר שם שחובת הזבה 
הזיבה16  תופעת  של  מנדירותה  נובעת  טהרתה  תהליך  בסוף  קרבן  להביא 
ביחס לתופעת הנידה. וזה לשונו: "ואין טהרת זב וזבה ויולדת נגמרת אלא 
בקורבן, כי אלה מציאותן פחות מן הנידות" (מו"נ ג, מז). ואולם, לפי השיטה 
הקבועה, רוב הנשים תהיינה זבות יותר מאשר תהיינה נידות, שהרי 11 ימי 

הזיבה רבים מ-7 ימי הנידה! 

של . 8 פשוטן  עם  לכאורה,  מתיישבת,  אינה  הקבועה  השיטה  מזאת,  יתרה 
היא  שהזבה  עולה  מהן  יט-לג),  טו,  (ויקרא  והזבה  הנידה  בעניין  המקראות 
האישה הרואה דם "בלא עת נידתה", לעומת הנידה הרואה, מן הסתם, "בעת 
'זמן  היא  נידתה"  "עת  הצירוף  של  הפשוטה  המשמעות  לכאורה,  נידתה". 
המחזור הטבעי' של האישה, וכך גם קובע ההגיון הפשוט. והרי לפי השיטה 
הטבעי  המחזור  ימי  לבין  האישה  של  הנידה  ימי  בין  קשר  כל  אין  הקבועה, 
שלה! ואולם, כנגד טענה זו ניתן (אולי) לטעון שימי הנידה והזיבה נקבעים 

ואולם במרכה"מ קג"ה סוף פ' נז כתב: "ופי' כשיקבע לה וסת ראייה ראשונה שאחר 80 דקובע עת נידות   .15
ז' וי"א ז' וי"א", ולפי דבריו בפ' מא ובפ' כט מבואר  שכוונתו לראייה הראשונה לאחר שמונים שבאה עם 
ווסת הגוף, ולפי זה צריכים לומר שאותה ראייה ביום 81 אשר בגינה "עדיין היא מקולקלת" באה ללא 

ווסת הגוף, ולא זכינו להבין היכן מצא זאת בדברי הרמב"ם.

השווה לדברי הרמב"ם בפה"מ קנים א, ה: "המשיל בכל המסכתא הזו בקרבנות הנשים [=יולדת וזבה],   .16
מפני שהקנים חובה להן יותר, לפי שהן חייבות מהן כמו שחייבין הגברים, ומוסיפין על הגברים היולדת, 
וכן מפני שהזיבות מצויה בנשים יותר מבגברים בהרבה מאוד כפי שהדבר ידוע". ואולם מדברים אלה 

אין להוכיח דבר לגבי השכיחות של תופעת הזיבה ביחס לתופעת הנידה.
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ההגיון  לפי  מובנת  אינה  זו  הלכה  ואם  ג),  ו,  (אסו"ב  מסיני  למשה  הלכה  לפי 

שלנו, הרי כבר נאמר "כי לא מחשבותי מחשבותיכם" (ישעיה נה, ח). ובעצם, 

אלא,  זו,  בשאלה  עוסקת  תנ"ט"  כ"תשובה  הידועה  איגרת  שאותה  נראה 

שעדיף  לנו  ונראה  זו,  איגרת  לכלכל  כיצד  יודעים  אנו  אין  לעיל,  שכאמור 

לדחות איגרת זו מלפני הלכות רבות במשנה תורה, מאשר להיפך.

מכוחן של כל הקושיות והתמיהות הנ"ל נלענ"ד שאין לקבל את השיטה הקבועה כדעת 

הרמב"ם. אלא שאם כן, עלינו להתמודד לכל הפחות עם הוכחות א ו-ב הנ"ל לטובת השיטה 

הקבועה, ובפרט, עלינו להסביר מדוע אין ניכרת כל השפעה של קביעת ווסת על ההלכות 

במחצית השניה של פרק ז. 

קביעת ווסת במחזורים קצרים
ניתן היה לחשוב, שהנשים בהלכות הללו אינן קובעות ווסת, משום שהראיות שלהן חלות 

ה ֶׁשֻהְחְזָקה  בתדירות גבוהה מדי, ובהפרשים קטנים מדי. כך למשל, ניתן אולי לטעון ש"ָהִאּׁשָ

ה קֹוַבַעת  ָּכל ָיֶמיָה, יֹום ִּתְרֶאה ָּדם ְויֹום א ִּתְרֶאה ָּדם" (ז, יד2) לא תקבע ווסת שהרי "ֵאין ָהִאּׁשָ

ְבָעה"  ָלּה ֶוֶסת ְּבתֹו ְיֵמי ִנָּדָתּה ֶׁשָרָאת ָּבֶהן: ֵּכיָון ֶׁשָרָאת יֹום ֶאָחד — ֵאיָנּה קֹוַבַעת ֶוֶסת ְּבָכל ַהּׁשִ

(ח, ט). אלא שאם כן, מה לגבי זאת ש"ָהְיָתה רֹוָאה ִׁשְבָעה ְטֵמִאין ְוִׁשְבָעה ְטהֹוִרין" (ז, כ) — מדוע 

ה קֹוַבַעת  לא תקבע ווסת? ואם יטען הטוען שגם זו אינה קובעת ווסת משום ש"ֵאין ָהִאּׁשָ

ֶוֶסת ִּביֵמי ִזיָבָתּה, ֶׁשֵהן ָהַאַחד ָעָׂשר יֹום" (ח, ט), מדוע לא יחול עליה לכל הפחות הדין ש"ֵּתֵׁשב 

(ח,י) והרי אין זכר לכך בפרקנו? וגם אם יטען  ְלִנָּדה ִמָּסֵפק, ַוֲאסּוָרה ְלַׁשֵּמׁש ְּבאֹותֹו ַהּיֹום" 

הטוען שבכל המקרים שאורך המחזור של האישה פחות מ-18 יום אין קביעת ווסת, מה 

לגבי האישה ש"ָהְיָתה רֹוָאה ֲעָׂשָרה ָיִמים ָטֵמא ַוֲעָׂשָרה ָיִמים ָטהֹור ּוֵמֲעָׂשָרה ּוְלַמְעָלה" (ז, כד)? 

מדוע אין אזכור של קביעת ווסת לכל הפחות אצלה?

אמנם, במרכה"מ (קג"ה פ' טז ופ' לד-לה) צידד לומר שחלק מהראיות בהלכות אלו הן ללא 

דם  שראיית  לחלק  רצה  זה  ולפי  המחזור),  (כאבי  הגוף"  "ווסת  של  המקדימות  התופעות 

בתדירות קבועה אך ללא ווסת הגוף אינה משפיעה על חשבון ימי הנידה והזיבה.  ואולם 

חילוק זה אינו מפורש בדברי הרמב"ם, מה גם שפשטות דברי הרמב"ם באסורי ביאה ח, 

קבועה,  בתדירות  דם  שרואה  אישה  כל  שאצל  לכאורה  מורים  ו  ג,  ומושב  ובמשכב  א-ב 

שהוא  נראה  רבינו  המ"מ: "ומדברי  שביאר  וכפי  הגוף",  ב"ווסת  תמיד  תלווה  הדם  ראיית 

מפרש שווסתות דגופא הם המקרים שנמשכים אחר הווסת הקבוע בימים" (מ"מ אסו"ב ח, א). 

ואם כן, מניין לנו לקבוע שהראיות בהלכות אלו הן ללא ווסת הגוף, ומדוע אין כאן קביעת 

ווסת והשפעה על חשבון ימי הנידה והזיבה?  
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חטיבת הלכות עצמאית ומבודדת

קושיה עצומה על הל' יז-יט
לפני שננסה להשיב על השאלה הנ"ל, נתייחס לקושיה עצומה שהועלתה כלפי הלכות 

יז-יט17. נציין שקושיה זאת קיימת הן לפי השיטה הקבועה, הן לפי השיטה המשלבת. בכל 

ֵאיָנּה  "ְוׁשּוב  מסויימים,  בימים  משמשת  שהאישה  כתב  הרמב"ם  יז-יט  ההלכות  מן  אחת 

ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם". והנה, בהלכה יא קבע הרמב"ם מפורשות:

"ְיֵמי ֵלָדָתּה ִויֵמי ִנָּדָתּה: ִאם א ָרָאת ָּבֶהם ָּדם — ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוִלין ָלּה ִלְסִפיַרת ִׁשְבַעת 

ְיֵמי ְנִקִּיים; ְוִאם ָרָאת ָּבֶהם ָּדם — ֵאין עֹוִלין ָלּה ְיֵמי ָהְרִאָּיה, ְוא סֹוְתִרין ָּכל ַהָּיִמים, 

ֶאָּלא ַמְׁשֶלֶמת ַעל ַהָּיִמים ֶׁשָּסְפָרה ְּכֶׁשִּיְפסֹק ַהָּדם; ֶׁשֵאין סֹוֵתר ַהּכֹל ֶאָּלא ְרִאָּיה ֶׁשְּלזֹוב, 

ֲאָבל ֵאּלּו סֹוְתִרין יֹוָמן ִּבְלַבד". 

שכבר  נקיים  ימים  [=מבטלת]  סותרת  אינה  נידתה,  בימי  דם  הרואה  אישה  זה,  לפי 

החלה לספור מ"שבעה נקיים" כדי להיטהר מטומאת זיבה, אלא, יכולה להשלים את שבעת 

הנקיים לאחר הפסקת הדימום. אלא, שאם כן, דברי הרמב"ם בהל' יז-יט אינם מובנים כלל, 

שהרי קל לראות באיורים הנלווים לביאורנו להלכות אלו, שאם מתחשבים בכלל האומר 

שימי נידתה שרואה בהם דם אינם סותרים שבעה נקיים,  אזי נשים אלו יכולות להיטהר 

ימים  שמשמשת  הרמב"ם  שכתב  זה  הוא  ומה  חייהן,  במהלך  מחזורי  באופן  רבות  פעמים 

בודדים "ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם"? 

והרי לא יעלה על הדעת שקושיה עצומה זו נעלמה מעיניו של הנשר הגדול!

תירוצו של בעל ה"סדרי טהרה"
במהדורת הכיס הראשונה, ביארנו הלכות אלו לפי תירוצו של בעל ה"סדרי טהרה" המופיע 

יפה  מוסבר  טהרה  הסדרי  של  תירוצו  ע"א).  (נד,  נידה  למסכת  הלכות"  "חידוד  בחיבורו 

במאמרו של פרופ' יעקב לוינגר ז"ל, "חידה גדולה נוספת בעניין הנידה", שפורסם בספרו 

שכתב  הרמב"ם  דברי  את  להבין  אין  טהרה,  הסדרי  לפי  וכפוסק"18.  כפילוסוף  "הרמב"ם 

בימים  לעולם  משמשת  שאינה  להבין  יש  אלא,  כפשוטם.  ְלעֹוָלם"  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה  "ְוׁשּוב 

או  (יח),  ְלִנָּדָתּה"  ַהְּסמּוִכים  לָׁשה  "ַהּׁשְ מלבד  או  (יז),  ִנָּדָתּה"  ֶׁשַאַחר  ֶאָחד  "יֹום  מלבד  אחרים 

ה ָיִמים ַהְּסמּוִכים ְלִנָּדָתּה ְּתִחָּלה" (יט), שבהם יכולה האישה לשמש בכל פעם  מלבד "ַּבֲחִמּׁשָ

שהיא נטהרת מטומאת נידה, כשאין רובצת עליה טומאת זיבה!

הרמב"ם  דברי  יפה  מתפרשים  זה  לפי  במאמרו,  לוינגר  פרופ'  שהעיר  כפי  ואמנם, 

ולא  יט,  בהל'  רק  מופיעה  "תחילה"  המילה  ְּתִחָּלה".  ְלִנָּדָתּה  "ַהְּסמּוִכים  שכתב:  בהל' יט, 

ראה שו"ת רמ"ע מפאנו סי' כד; חידוד הלכות נידה נד, א; מרכבת המשנה קג"ה פ' כ-כב.  .17

ראה עמ' 261.  .18
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האישה  משמשת  שבהם  הימים  בין  הבדל  יש  באיורים,  לראות  שניתן  כפי  בהל' יז-יח. 
בהל' יז-יח, לבין הימים שבהם משמשת בהל' יט. ההבדל הוא, שבהל' יז-יח, ימי השימוש 
שלה.  הזיבה  ימי  לתוך  גולשת  שלעתים  נידה,  מטומאת  האישה  היטהרות  לאחר  חלים 
למשל, האישה בהל' יז משמשת ביום 64, לאחר שנטהרת משבעת ימי טומאת נידה שהחלו 
הנידה"  "ימי  ואולם,  שלה.  הנקיים  שבעת  סיום  עם  יחד   63 ביום  ושמסתיימים  ביום 57, 
של אישה זו (לפי החשבון של 7 ימי נידה ו-11 ימי זיבה) הסתיימו כבר ביום 1961. לעומת 
זאת, בהל' יט, הימים שבהם האישה משמשת חלים תמיד מייד לאחר 7 ימי נידתה (ימים 
8-12 בכל מחזור של 36 ימים). אצל אישה זו אין מצב שהיא מצליחה להיטהר מטומאת 
נידתה כשאין רובצת עליה טומאת זיבה, מלבד בימים אלו, שחלים תמיד בתחילת הימים 

הסמוכים לסוף ימי נידתה (ולא באמצע ימי זיבתה). 
אחת  בכל  המופיעה  ְלעֹוָלם"  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה  "ְוׁשּוב  הפיסקה  זה,  תירוץ  שלפי  אלא 
יש  שם  טז,  בהלכה  מופיעה  עצמה  פיסקה  שאותה  אף  כפשוטה,  אינה  יז-יט  מהלכות 
להבין אותה כפשוטה. אמנם, אפשר לטעון שלכן האריך הרמב"ם בהל' טז וכתב: "ֶׁשֲהֵרי 
ֻהְחְזָקה ָזָבה ְּגדֹוָלה, ְוֵאין ָלּה ִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים", ולפי תירוצו של הסדרי טהרה, טעם זה שייך 
רק להל' טז ולא להל' יז-יט. אך עדיין, קשה מאוד לקבל ש"ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם" 
אינו כפשוטו,  ובפרט שבברייתא הנ"ל שממנה שאב הרמב"ם הלכות אלו, אין כל הבדל 
בסגנון של המקרים הנדונים בהל' טז מכאן ובהל' יז-יט מאידך, ובכולם נקט התנא באותו 

מטבע בדיוק: 

שלשה ימים טמאין ושלשה ימים טהורין — משמשת שני ימים, ושוב אינה משמשת 
לעולם.

אינה  ושוב  אחד,  יום  משמשת   — טהורין  ימים  וארבעה  טמאים  ימים  ארבעה 
משמשת לעולם.

אינה  ושוב  ימים,  שלשה  משמשת   — טהורין  ימים  וחמשה  טמאים  ימים  חמשה 
משמשת לעולם.

ששה ימים טמאין וששה ימים טהורין — משמשת חמשה ימים, ושוב אינה משמשת 
לעולם.

ועוד, לפי הסדרי טהרה, הרי יש התחשבות בהל' יז-יט גם בכלל שימי נידתה שאינה 
רואה בהם עולים לספירת שבעה נקיים (שללא התחשבות בכלל זה, לא יהיו לנשים ימי 
באיורים).  ראה   — הראשונים  נידתה  ימי  לאחר  הראשונים  לימים  מעבר  נוספים  שימוש 
רק מהמקרה המאוחר יותר בברייתא של  כלל זה  אדא בר יצחק  והלא בגמרא, הסיק רב 

על ההבחנה בין "ימי נידה" לבין "ימי טומאת נידה", לאישה שהחלה לראות דם באמצע ימי נידתה, ראה   .19
ביאורנו לאסו"ב ו,ד וראה העמק שאלה שאילתא פ"ו, אות ד; ואולם הבחנה זו אינה מקובלת על הכל. 

ראה למשל רד"ע אסו"ב י, כא; ח, יג; יא, ג; וראה "פרדס רימונים" בפתחי נידה עמ' ג.
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לביאור  הזה  בכלל  צורך  כל  שאין  ומכאן  טהורין",  ימים  ושמונה  טמאין  ימים  "שמונה 
המקרים המוקדמים יותר בברייתא, שהובאו בהל' יז-יט20! 

עוד יש להעיר, שלפי תירוצו של הסדרי טהרה, הביטויים "שאחר נידתה" (יז), "הסמוכים 
הראשונים  לימים  רק  מתייחסים  אינם  (יט),  תחילה"  לנידתה  "הסמוכים  (יח),  לנידתה" 
פעם  בכל  נידתה,  טומאת  ימי   7 שלאחר  לימים  אלא,  הראשונים,  נידתה  ימי   7 שלאחר 
זיבה.  טומאת  עליה  שרובצת  מבלי  חייה,  במהלך  נידה  מטומאת  להטהר  יכולה  שהאישה 
ואולם, ביטויים דומים בהלכות הסמוכות, כגון: "הסמוכין לנידתה" (טז), "הסמוך לנידתה" 
(כ), "סמוך לנידתה" (כב2), מתפרשים כפשוטם דווקא כמתייחסים לימים הראשונים שלאחר 

7 ימי נידתה הראשונים.
דרוש אפוא מוצא שיאפשר לנו לפרש כפשוטו את "ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם" בכל 
ארבעת ההלכות טז-יט, תוך התמודדות עם הסתירה הגלויה (לכאורה) מהל' יא, ושיסביר 

גם את חוסר ההתייחסות של הרמב"ם להשפעות של קביעת ווסת בכל ההלכות יג-כד.

התחשבות אך ורק בעיקרים שהוזכרו בהל' יג
בהלכות יג-יד1, שהן הלכה אחת לפי החלוקה21 של כתבי היד, הזכיר הרמב"ם מספר עיקרים 
 (שכבר נתבארו בפרק ו), ולאחר מכן כתב: "ּוֵמַאַחר ֶׁשִּתְהֶיה זֹוֵכר ָּכל ֵאּלּו ָהִעָּקִרים, ִיְתָּבֵאר ְל

ֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים" (יד1). המשך הפרק מוקדש לביאור דברי הגמרא בנידה נד, א-ב.
והנה, אם נפרש את הביטוי "ָּכל ֵאּלּו ָהִעָּקִרים" (יד1) כמתייחס דווקא ואך ורק לעיקרים 
וללא  היד),  כתבי  של  החלוקה  (לפי  עצמה  זו  הלכה  של  בראשיתה  הרמב"ם  והזכיר  שחזר 
לכלל  אזכור  אין  יג  בהל'  כפשוטו!  להתפרש  יוכל  הפרק  המשך  כל  אזי  נוספים,  עיקרים 
שהביא הרמב"ם בהל' יא, לפיו ימי נידה שראתה בהם אינם סותרים 7 נקיים, וגם אין כל זכר 
להשפעה של קביעת ווסת על ימי נידה וזיבה. כדי להמחיש זאת, נעיין שוב בהלכות טז-יט, 
שבהלכות  יוצא  יג22.  בהלכה  שהוזכרו  בכללים  ורק  אך  המתחשבים  איורים  בליווי  הפעם 
יז-יט, האישה משמשת מספר ימים הסמוכים לשבעת ימי נידתה הראשונים בלבד, ושוב אינה 
משמשת לעולם, כיוון שאין לה לעולם 7 ימים נקיים, בדיוק כמו האישה בהל' טז. נציין שלמען 
הפשטות, האיורים הבאים אוירו תוך התחשבות בכלל האחר שהביא הרמב"ם בהל' יא, קרי, 
שימי נידה שאינה רואה בהם עולים לשבעה נקיים. ואולם, אין כל צורך בהתחשבות בכלל 
הזה בהלכות אלו, וגם בלעדיו נגיע לאותם ימי שימוש בודדים שלאחר ימי נידתה הראשונים 
בלבד, ולכן הגמרא לא נזקקה לכלל הזה בביאור המקרים האלה, אלא רק בביאור המקרה 

המאוחר יותר בברייתא של "שמונה ימים טמאין ושמונה ימים טהורין".

להלן יבואר שאין להפנות טענה זו כלפי ביאור הרמב"ם עצמו למקרה של שבעה ימים טמאין ושבעה   .20
ימים טהורין.

ראה לעיל הערה 6.  .21

של  הגדולה  המבוארת  במהדורה  וכן  הכיס,  מהדורת  של  השנייה  במהדורה  אלה  איורים  מופיעים  כך   .22
"מפעל משנה תורה".
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ָיִמים  ְׁשלָׁשה  רֹוָאה  ָהְיָתה  טז 
ְטהֹוִרים  ָיִמים  ּוְׁשלָׁשה  ְטֵמִאים 
לָׁשה  ֵמַהּׁשְ ָיִמים  ְׁשֵני  ְמַׁשֶּמֶׁשת   —
ִנָּדָתּה,  ְיֵמי  ֶׁשַאַחר  ַהְּטהֹוִרים 
ַנִים  ַלּׁשְ ָׁשמּור  ֵמֶהן  ֶׁשָהֶאָחד 
ְוׁשּוב  ְלִנָּדָתּה,  ַהְּסמּוִכין  ַהְּטֵמִאין 
ֶׁשֲהֵרי  ְלעֹוָלם,  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה 
ָלּה  ְוֵאין  ְּגדֹוָלה,  ָזָבה  ֻהְחְזָקה 

ִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים.

מאויר  ימים  של 18  מחזור  כל  טז:  להלכה  מבאר  איור 
בשורה לעצמו. כל האיורים הבאים הם ללא התחשבות 
בכלל שדם שרואה בימי נידתה אינו סותר שבעה נקיים.  

ָיִמים  ַאְרָּבָעה  רֹוָאה  ָהְיָתה  יז 
 — ְטהֹוִרין  ְוַאְרָּבָעה  ְטֵמִאים 
ִנָּדָתּה,  ֶׁשַאַחר  ֶאָחד  יֹום  ְמַׁשֶּמֶׁשת 

ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם.

איור מבאר להלכה יז: האישה משמשת ביום ה-8, ושוב 
אינה משמשת לעולם, כיוון שאין לה שבעה ימים נקיים 

ברצף. וכך גם בהלכות יח-יט.

ָיִמים  ה  ֲחִמּׁשָ רֹוָאה  ָהְיָתה  יח 
 — ְטהֹוִרים  ה  ַוֲחִמּׁשָ ְטֵמִאים 
ַהְּסמּוִכים  לָׁשה  ַהּׁשְ ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה  ְוׁשּוב  ְלִנָּדָתּה, 

ְלעֹוָלם.

 8-10 בימים  משמשת  האישה  יח:  להלכה  מבאר  איור 
ושוב אינה משמשת לעולם. 

ה ָיִמים ְטֵמִאין  יט ָהְיָתה רֹוָאה ִׁשּׁשָ
ְמַׁשֶּמֶׁשת   — ְטהֹוִרין  ָיִמים  ה  ְוִׁשּׁשָ
ְלִנָּדָתּה  ַהְּסמּוִכים  ָיִמים  ה  ַּבֲחִמּׁשָ
ְמַׁשֶּמֶׁשת  ֵאיָנּה  ְוׁשּוב  ְּתִחָּלה, 

ְלעֹוָלם.

איור מבאר להלכה יט:  האישה משמשת בימים 8-12 
ושוב אינה משמשת לעולם.

ואולם, כאן יוכל הטוען לטעון, שהרמב"ם חזר בהלכה יג על עיקרים שהוזכרו בפרקים 
קודמים, אך לא היה צריך לחזור על עיקרים שביאר בהלכות הקודמות והסמוכות להלכה יג, 
ולכן לא חזר בהלכה יג על מה שביאר בהלכה יא, ועדיין, בהמשך הפרק יש להתחשב גם 

בעיקרים שנתבארו בהלכה יא. 
כנגד טענה זו, נעיין בלשון הרמב"ם בהלכה יב:
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לז הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶׁשֶאְפָׁשר  ֵמַאַחר ֶׁשָּתִבין ָּכל ָהִעָּקִרים [ָהֵאֶּלה] ֶׁשֵּבַאְרנּו, ִיְתָּבֵאר ְל ַמה ּׁשֶ
ה ָּדם ִמן ַהָּמקֹור יֹום ַאַחר יֹום ֵמָאה ְוַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ְוא ִּתְהֶיה ָזָבה.  ֶׁשִּתְרֶאה ָהִאּׁשָ
ֵּכיַצד? ְׁשַנִים ִלְפֵני ִנָּדָתּה, ְוִׁשְבָעה ְיֵמי ִנָּדָתּה, ּוְׁשַנִים ְלַאַחר ְיֵמי ִנָּדָתּה, ְוַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

קִֹׁשי, ּוְׁשמֹוִנים ֶׁשַּלְּנֵקָבה, ְוִׁשְבָעה ִנָּדה, ּוְׁשַנִים ַאַחר ְיֵמי ַהִּנָּדה.

הקפנו את המילה "ָהֵאֶּלה" בסוגריים מרובעים. מילה זו אינה מופיעה במהדורת מו"ר 
פרנקל  שבמהדורת  נוסחאות"  שנויי  ב"ילקוט  (ואולם  פרנקל  ובמהדורת  ז"ל  קאפח  הרב 
העירו שהיא מופיעה בכתבי יד תימניים). בין אם נגרוס מילה זו בין אם לאו, ברור שהרמב"ם 
התכוון כאן לכל העיקרים שנתבארו בפרק ו (שבו התחיל לדון בימי נידה וזיבה) ובפרק ז, 
היא,  לכך  הוכחה  יב.  להלכה  והסמוכות  הקודמות  בהלכות  שנתבארו  לעיקרים  רק  ולא 
ה ָּדם ִמן ַהָּמקֹור יֹום ַאַחר יֹום ֵמָאה ְוַאְרָּבָעה ָעָׂשר  שהרמב"ם כתב כאן: "ֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשִּתְרֶאה ָהִאּׁשָ
יֹום ְוא ִּתְהֶיה ָזָבה. ֵּכיַצד? ְׁשַנִים ִלְפֵני ִנָּדָתּה, ְוִׁשְבָעה ְיֵמי ִנָּדָתּה...". בדברים אלה הרמב"ם 
ציפה מן הקורא להבין עיקר שנלמד בפרק ו, ושלא הוזכר עד כה בפרק ז: "ָרָאת ָּדם ָּבֲעִׂשיִרי 
ֵנים ָעָׂשר — ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָרָאת ִּבְׁשלָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה, ֵאיָנּה ָזָבה  ִמיֵמי ִזיָבָתּה ּוָבַאַחד ָעָׂשר ּוַבּׁשְ
ְּגדֹוָלה, ֶאָּלא ָיָצאת ִמִּזיבּות ְקַטָּנה ְלִנָּדה" (ו, טז2). לפי עיקר זה, מובן מדוע האישה בהלכה יב 
אינה זבה גדולה, אף שראתה דם שלושה ימים ברצף, והדימום התחיל בימי זיבתה. ממילא 
מוכח שהרמב"ם מפנה כאן את הקורא לכל העיקרים שנתבארו עד כה בפרק ו ובפרק ז. 

והוא ציפה שהקורא יזכור ויבין עיקרים שהוזכרו רק בפרק ו, מבלי שחזר עליהם בפרק ז.
ואם כך, מדוע חזר הרמב"ם על עיקרים מסויימים מאוד כבר בהלכה הבאה (יג), ומדוע 
מדוע  (יד1)?  ֲחָכִמים"  ֶׁשָאְמרּו  ֶזה   ְל ִיְתָּבֵאר  ָהִעָּקִרים,  ֵאּלּו  ָּכל  זֹוֵכר  ֶׁשִּתְהֶיה  "ּוֵמַאַחר  כתב: 
בכלל חזר והזכיר עיקרים כלשהם בהלכה יג, ומדוע לא הסתפק באזכור הכוללני של "ָּכל 
יג)  בהלכה  מפורשות  והזכיר  שחזר  העיקרים  את  גם  (שכולל  ֶׁשֵּבַאְרנּו"  [ָהֵאֶּלה]  ָהִעָּקִרים 
שמופיע כבר בהלכה יב? הרי בהלכה יב הרמב"ם סמך על זיכרון הקורא, שזוכר עיקרים 
יג?  בהלכה  ממנהגו  שינה  מדוע  שוב.  אותם  להזכיר  צורך  שראה  מבלי  ו,  בפרק  שנלמדו 
ואם המשך הפרק זוקק הבנה של עיקרים נוספים, מדוע לא חזר והזכיר גם עיקרים אלה 
ורק  אך  מתבסס  הפרק  שהמשך  היא  יד1  בהלכה  הרמב"ם  שכוונת  נראה,  לכן  יג?  בהלכה 
על "ָּכל ֵאּלּו ָהִעָּקִרים" שהוזכרו בהלכה יג, שהיא ראשיתה של הלכה יד1 לפי החלוקה של 
כתבי היד, ואין להתחשב בהמשך הפרק בעיקרים אחרים. נמצא שהלכות אלו עומדות בפני 
עצמן כחטיבה עצמאית, המבודדת מהשפעתם של עיקרים אחרים, ויש למצוא טעם לדבר.

השוואת הלכה יג למקור בדברי הגאונים
המיוחסים  דברים  עם  השוואה  תוך  יג,  בהלכה  מדוקדק  עיון  דורשת  זה  עניין  הבנת 
לרב שרירא גאון, המובאים במדרש תנחומא מצורע פ' ח23. בטבלה הבאה, העמדנו את כל 

ראה בשינויים קלים ר"ח נידה עב, ב:  .23
.http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=25132&st=&pgnum=108



יונתן רבינוביץ ויוחאי מקבילילח

דברי הרמב"ם בהלכה יג (לא לפי סדר הפסקאות) מול דברי הגאון. והנה, מההשוואה ניתן 
לראות שבהלכה יג הרמב"ם תמצת בקצרה את דברי הגאון:24

סדר הפסקאות 
בהלכה יג

פירוש לרבנו שרירא גאון, תנחומא מצורע דברי הרמב"ם בהל' יג (לא לפי הסדר)
פ' ח (לפי הסדר)

אלא 4 לנידה  נידה  זמן  בין  ואין 
אחד עשר יום בלבד

הלכה  לנדה  נדה  שבין  יום  עשר  אחד 
ההלכה  כי  פרוש,  מסיני.  למשה 
המסורה למשה מסיני כן היא, בתחלת 
להיות  דינה  נדה  אשה  כל  ראייתה 
דם  ראייתה  מתחלת  ימיה  כל  סופרת 
ימי  אלו שבעת  ימי נדה. ואחר  שבעת 
ימי  ונקראים  ימים  עשר  אחד  נדה, 
זיבה. ואחר אלו אחד עשר יום שהן ימי 
זיבה, חוזרת לשבעת ימי נדה. ואחריהן 
אחד עשר ימי זיבה וחוזרת חלילה. וכן 
ראוי להיות סופרת כענין הזה כל ימיה. 

כבר ביארנו שהנידה שראת דם 1
בליל  לשמש  מותרת  שבעה  כל 

שמיני אחר שתטבול

ראתה  אם  בין  נדה,  ימי  שבעת  ואלו 
או  אחת  שעה  אפילו  או  אחד  יום 
כולן,  נדה  ימי  שבעת  ראתה  אפילו 
ואינה  לבעלה,  ומותרת  טובלת  לערב 
ימים  שבעת  שנאמר,  נקיים,  צריכה 
תהיה בנדתה, תהיה בנדתה כל שבעה. 

אחד 2 יום  משמרת  קטנה  וזבה 
לשמש  ומותרת  וטובלת  טהור 

בערב

נדה  שבין  יום  עשר  אחד  אלו  אבל 
לנדה, איזה יום מהן ראתה דם, שומרת 
יום כנגד יום, וזו היא זבה קטנה. ואם 
לא ראתה ביום השני, טובלת וטהורה. 
ואם ראתה גם ביום השני, שומרת יום 
כנגד שני ימים שראתה. ואם לא ראתה 
[ואם  וטהורה,  טובלת  השלישי,  ביום 

ראתה גם ביום השלישי שומרת]23

ימי 3 שבעת  סופרת  גדולה  וזבה 
לשמש  ומותרת  וטובלת  נקיים 

בליל שמיני 

הרי  רצופין,  ימים  שלשה  ראתה 
אחר  שתשב  וצריכה  גדולה  זבה  היא 
ימים  שבעת  ממנה  הדם  שנסתלק 
שלמים מעת לעת נקיים. ויום שפוסקת 

דמה, אינה סופרתו למנין נקיים. 

המשפט שהקפנו בסוגריים מרובעים קשה להבנה, וראה "עץ יוסף" על התנחומא שנדחק ליישבו. וראה   .24
גם פ' ז בתנחומא מצורע, ובעץ יוסף שם. ומכל מקום, משפט זה אינו מופיע במקור המקביל, בר"ח נידה 

עב,ע"ב, ואינו מענייננו כאן.
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תהי 5 יום  עשר  האחד  ובאותם 
זבה קטנה או גדולה

וזה הדין בימי זיבה, כל יום אחד שראתה, 
ימים,  לשני  וכן  כנגדו,  יום  סופרת 
שלשה  ראתה  אחד.  יום  להם  שומרת 

ימים רצופים, שומרת שבעת ימים:

נמצא, שהלכות יד-כד מסתמכות אך ורק על העיקרים שהוזכרו בהלכה יג, שהם הם 
דברי הגאון. והנה, לפי עיקרים אלה, זבה גדולה צריכה 7 נקיים. אין הגבלה לגבי הימים 
שהיא מונה כנקיים, ואם כן, ברור שגם ימי נידה שאינה רואה בהם דם עולים לה לשבעה 
הדם  שנסתלק  אחר  שתשב  "וצריכה  שכתב:  הגאון  מדברי  בבירור  עולה  זה  דבר  נקיים. 
הימים  של  חלותם  מועד  את  להגביל  מבלי  נקיים",  לעת  מעת  שלמים  ימים  שבעת  ממנה 
הנקיים. לעומת זאת, הימים צריכים להיות נקיים, וראייה של דם בימים אלה סותרת את 
את  סותרים  בהם  שרואה  נידתה  שימי  זה  לפי  נמצא  נידתה.  בימי  רואה  אם  גם  הנקיים, 

הנקיים, כך שהלכות יז-יט מובנות כפשטן.
אלו  הלכות  הרמב"ם  כתב  מדוע  הזה?  הדבר  פשר  מה  להבין,  צריכים  שעדיין  אלא 
נוספים  מכללים  התעלמות  תוך  הגאונים,  לשיטת  בהתאם  ומבודדת,  עצמאית  כחטיבה 

שהוא עצמו קבע בהלכות אחרות?

המחזוריות של ימי הנידה והזיבה

קושיית הרמב"ן מהרואה  שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין
כדי להבין עניין זה נקדים את דברי הרמב"ן (חידושי הרמב"ן נידה נד, א):

"מדאמרינן משמשת רביע ימיה מתוך שמונה ועשרים יום, דלפי זה פתחה של זו 
מכ"ח לכ"ח, שמע מינה שאין האישה נעשית תחילת נידה משנעשית זבה גדולה 
עד שתספור נקיים שלה, שהרי בשבוע שלישי שהוא טמא כל שבעה, אין בו מימי 
זיבה אלא ארבעה ימים הראשונים, ואם תאמר בג' האחרונים נעשית תחילת נידה, 
נמצא בשבוא חמישי שהוא טמא זבה גדולה וצריכה שבעה נקיים, ואם כן היאך 
פתחה של זו בתחילת כ"ח, והרי כל אותו שבוע חמישי בימי זיבה הוא, ונעשית 
בו זבה גדולה, ובשבוע ששי משמרת נקיים, ובשביעי שהוא טמא ששה ימים שבו 
ימי זיבה הן, ואינה משמשת בשמיני, נמצאת שלא שימשה בכ"ח שניים כלום....

ובואו ונצווח על הרמב"ם פאסי ז"ל שכתב בחיבורו האשה שראתה תחלה מונה 
ז' נדות ואח"כ י"א ואח"כ שבעה לנדות אע"ג שאינה רואה בהן ואחריהן י"א ואם 
הוא יום  ראתה בהן הרי היא זבה וכן כל ימיה ואם קבעה לה וסת תחלת הוסת 
נדות וממנה מונה י"ח ומונה ז' לנדות אע"פ שלא ראתה ואם ראתה אחריהן בי"א 
זבה היא. עוד שבש וכתב שאפילו ראתה ט' יו"ד י"א י"ב הרי זו זבה ותחלת נדה 
וכל אלו דברי הבאי. שלדבריו לא תמצא לרואה ז' טמאין וז' טהורין שתשמש אלא 
שבוע שני וששה ימים בשבוע עשירי וה' ימים בשבוע י"ב ופתחה של זו לסוף י"ח 

שבועות ובגמ' אמרו רביע ימיה ולא קיים אלא בתוך כ"ח הראשונים".



יונתן רבינוביץ ויוחאי מקבילימ

הרמב"ן חלק על הגאונים והרמב"ם בפירוש ההלכה למשה מסיני של "אחד עשר יום 

ימי  שבעה  שלאחר  היא  מסיני  למשה  ההלכה  משמעות  הרמב"ן,  לפי  לנידה".  נידה  שבין 

נידה יעברו לפחות אחד עשר ימי זיבה עד לימי הנידה הבאים, שיחולו בראייה הבאה של 

האישה לאחר תום ימי זיבתה, אלא אם כן נעשתה האישה זבה גדולה בימי זיבתה, שבמקרה 

ימים  שבעה  לספור  שמסיימת  לאחר  שלה  הבאה  לראייה  עד  נידה  שוב  נעשית  אינה  זה, 

רצופים נקיים מדם.

ומסוגיות  נד,ע"א  בנידה  הגמרא  מסוגיית  הרמב"ם  על  רבות  קושיות  הקשה  הרמב"ן 

ימים  של "שבעה  בברייתא  המובא  מהמקרה  היא  שלו  המרכזיות  הקושיות  אחת  נוספות. 

טמאין ושבעה ימים טהורין — משמשת רביע ימיה מתוך כ"ח ימים". לפי שיטת הרמב"ן, 

משמשת;   — שני  בשבוע  נידה;  היא  הראשון — האישה  בשבוע  כפשוטו:  מובן  זה  מקרה 

בשבוע שלישי — זבה; בשבוע רביעי — סופרת נקיים; וחוזר חלילה. נמצא, שהיא משמשת 

הברייתא.  של  הפשוט  מהפשט  שמשתמע  כפי  ימיה,  כל  ימים,   28 כל  מתוך  אחד  שבוע 

זבה  משנעשתה  נידתה  לימי  חוזרת  האישה  שאין  לכך  ניצחת  הוכחה  בכך  ראה  הרמב"ן 

גדולה, עד שתסיים לספור שבעה נקיים.

מאוד,  רב  בסיבוך  זה  מקרה  להסביר  הרמב"ם  השקיע  מאמץ  איזה  ראה  ובאמת, 

 — היד)  כתבי  של  החלוקה  (לפי  שלמות  הלכות   4 פני  על  המתפרסות  כ1-כא,  בהלכות 

לקושיות  היטב  מודע  היה  שהרמב"ם  נראה  בברייתא!  קצר  אחד  משפט  בהסבר  זאת  כל 

המופיעות אצל הרמב"ן, שכנראה היו ידועות כבר בימיו כקושיות על שיטת הגאונים בדבר 

(אמנם  פירוש  שיש  להראות  מאוד  חשוב  היה  לרמב"ם  וזיבה.  נידה  ימי  של  המחזוריות 

בשיטתו  חשוב  נדבך  מהווה  הגאונים  ששיטת  כיוון  הגאונים,  שיטת  לפי  לברייתא,  דחוק) 

הוא. אמנם, הרמב"ם שיכלל את שיטת הגאונים, והוסיף לה נדבכים נוספים (מכח סוגיות 

אך  וזיבה.  נידה  ימי  של  המחזוריות  בקביעת  הקבועה  בווסת  ההתחשבות  כמו  אחרות), 

בפירוש ההלכה למשה מסיני של "אחד עשר יום בין נידה לנידה" סבר הרמב"ם כשיטת 

הגאונים, שמיד לאחר אחד עשר ימי זיבתה, האישה חוזרת לימי נידתה, גם אם היא זבה 

גדולה, והימים נחשבים ימי נידה גם אם אינה רואה בהם דם.

הוכחה לשיטת הרמב"ם והגאונים מהרואה שמונה ימים טמאין 
ושמונה ימים טהורין

טמאין  ימים  "שמונה  של  המקרה  על  הגמרא  מדברי  הרמב"ם  מצא  לכך  גדולה  והוכחה 

ושמונה ימים טהורין — משמשת חמישה עשר יום מתוך ארבעים ושמונה". הרמב"ם ביאר 

מקרה זה יחסית בפשטות בהל' כב. אמנם, הרמב"ן הקשה:

מ"ח  מתוך  אלא  יום  ט"ו  משמשת  אינה  טהורין  וח'  טמאין  בשמונה  לדבריו  "וכן 

הראשונים אבל במ"ח שניים אינה משמשת אלא ג' ימים וכיון שלא אמרו משמשת 

י"ד ימים מתוך ל"ב יום או משמשת י"ח ימים מתוך צ"ו וכן כיוצא במנינים אלו 

ש"מ שפתחה של זו מ"ח ומכאן ואילך חוזרת חלילה".
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בארבעים  יום  עשר  חמשה  שמשמשת  היא  בברייתא  הרמב"ם  שהבנת  נראה  ואולם 

ושמונה הראשונים, ואין בכך דוחק, והסיבה שהברייתא נקטה במחזור של 48 היא משום 

כפי  בגמרא,  יצחק  בר  אדא  רב  של  תירוצו  לפי   ,48 ביום  משמשת  שהיא  בכך  החידוש 

שיבואר. שהרי, הגמרא הקשתה על מקרה זה: "הרי ארביסר הוו! אמר רב אדא בר יצחק: 

והגאונים,  הרמב"ם  לפי  זיבתה".  לספירת  עולין  בהן  רואה  שאין  נדתה  ימי  אומרת  זאת 

הערת הגמרא מובנת היטב, ומתייחסת ליום 48 שנספר כיום שימוש (ראה איורנו המבאר להלכה 

כב1 לעיל). לפי המקשה, אין לאישה לשמש ביום 48, כיוון שאין לה שבעה נקיים בימי זיבתה 

בימי  חלים   41 ביום  שמתחילים  מהשמונה  הראשונים  הטהורים  הימים  ששלושת  (משום 

נידתה).  ועל כך מתרץ רב אדא בר יצחק, ששבעה נקיים אינם חייבים להיות דווקא בימי 

זיבתה, אלא גם "ימי נדתה שאין רואה בהן עולין לספירת זיבתה". ומכאן הוכחה שזבה 

גדולה חוזרת לימי נידתה באופן מחזורי, כשיטת הרמב"ם והגאונים.  
הרי  יצחק.  בר  אדא  רב  דברי  בביאור  מאוד  נתקשו  הרמב"ם  על  החולקים  ואמנם, 

לשיטתם, משנעשית האישה זבה אין היא חוזרת לימי נידתה עד שתספור 7 נקיים, ואם כן, 

אין כל מניעה שתשמש ביום 48, ומה שאלה הגמרא "הרי ארביסר הוו", ומה תירץ רב אדא 

בר יצחק? לכן ביאר הרמב"ן ששאלת הגמרא היתה על יום 26, שלפי המקשה, היה צריך 

בר  אדא  רב  ותירץ  בימים 17-18.  מהראיות  שנגרמה  הקטנה  לזיבות  שימור"  "יום  להיות 

יצחק (לפי הבנת הרמב"ן) שיום 25 נחשב כיום שימור, אף שיום 25 הוא בימי נידתה, משום 

ש"ימי נדתה שאין רואה בהן עולין לספירת זיבתה" (ולפי הרמב"ן כוונת המלים "לספירת 

זיבתה" היא לספירת יום אחד של שימור של זבה קטנה, כנגד ימים 17-18 שראתה בהם). 

אלא, שאם כן, לכאורה קשה להבין את המשך דברי הגמרא: 

"דאיבעיא להו: ימי לידה שאינה רואה בהן, מהו שיעלו לספירת זיבתה? אמר רב 

זו  הרי  הפילה,  מה  יודעת  ואינה  הפילה  ולשלישי  שנים,  ראתה  שמע:  תא  כהנא, 

ספק זיבה ספק לידה, מביאה קרבן ואינו נאכל, וימי לידתה שאין רואה בהן עולין 

לה לספירת זיבתה".

והרי דברי רב כהנא מתייחסים באופן מפורש לספירת זיבתה של זבה גדולה, שסופרת 

שבעה נקיים! ולכן לכאורה אותו הביטוי "לספירת זיבתה" בדברי רב אדא בר יצחק אמור 

ובפשטות  היטב  מובנת  כך  ורק  גדולה,  זבה  של  זיבתה  ספירת  על  זהה,  באופן  להתפרש 

ההשוואה שערכה הגמרא בין ימי נידה שאינה רואה בהם לימי לידה שאינה רואה בהם25! 

בחידושי  כמבואר  בדרכם,  הנ"ל  ההשוואה  את  לפרש  נאלצים  וסיעתו  הרמב"ן  ואולם 

הריטב"א על אתר:

והשווה בעניין זה מרכה"מ קג"ה פ' כ"ה בד"ה "והתוס' נאדו מפירוש רש"י" שכתב באופן דומה: "ופשיט   .25
מברייתא...דימי לידה שלא ראתה בהן עולין לספירת זבה גדולה, וזה סייעתא דהוא הדין ימי נידה שלא 

ראתה בהן עולין לספירת זבה גדולה".



יונתן רבינוביץ ויוחאי מקבילימב

"והא דקתני בימי לידתה שאינה רואה בהם עולים לספירת זיבתה, פירושו ואפילו 
למדין  ואנו  זיבה,  ספירת  בתוך  הם  באין  ודאי  לידה  דימי  גדולה,  זיבה  לספירת 
מכאן דהוא הדין לימי נידה הבאין בתוך ימי ספירת זיבה, דהיינו זיבה קטנה, 

שגם הם עולים לספירת שימור זיבה קטנה כשאינה רואה". 

יצחק  בר  אדא  רב  בדברי  שונה  זיבתה"  "לספירת  הביטוי  משמעות  שלדעתם  נמצא 
בדברי  זהה  הביטוי  משמעות  הרמב"ם  של  דרכו  לפי  ואילו  כהנא,  רב  בדברי  ממשמעותו 
גם  משכחת  קטנה  זבה  "ומיהו  הוסיף:  ולכן  זה,  בקושי  הרגיש  שהריטב"א  ונראה  שניהם. 
מובנים  שהדברים  נראה  ועדיין,  הפילה".  ולא  ראתה  שלא  כגון  כהנא]  רב  של   =] לדבריו 

בפשטות יתרה לפי דרכו של הרמב"ם.
ועוד, הביאור הנ"ל של הרמב"ן אינו אפשרי לפי שיטת הרמב"ם שכתב (ו, טז2):

ֶׁשָרָאת  ִּפי  ַעל  ַאף   — ָעָׂשר  ֵנים  ּוַבּׁשְ ָעָׂשר  ּוָבַאַחד  ִזיָבָתּה  ִמיֵמי  ָּבֲעִׂשיִרי  ָּדם  "ָרָאת 
ִּבְׁשלָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה, ֵאיָנּה ָזָבה ְּגדֹוָלה, ֶאָּלא ָיָצאת ִמִּזיבּות ְקַטָּנה ְלִנָּדה" 

צריכה  ואינה  קטנה,  מזיבות  לגמרי  שיצאה  מרכה"מ)  (ע"פ  הרמב"ם  כוונת  שם  ביארנו 
עוד לשמור יום אחד טהור כנגד שני ימי הזיבות, לא בימי נידתה ולא לאחריהם. והטעם 
לכך הוא ששימור לזבה קטנה נדרש מן התורה (לדעת הרמב"ם) רק ביום שמצטרף לקודמו 

לזיבות, וכמו שכתב במפורש (ראה אסו"ב ו, יח; משכב ומושב ה, ח; פה"מ נידה י, ז).
שסוברת  סיעתו26  דעת  על  מתבסס  יצחק  בר  אדא  רב  לדברי  הרמב"ן  שביאור  נמצא 
שזבה קטנה שראתה בעשירי ובאחד עשר מימי זיבתה צריכה שימור, ואם ראתה דם משך 

כל ימי נידתה, צריכה שימור אף לאחר ימי נידתה.
ועל כך העיר המאירי: 

"שיש לפקפק היכן מצינו שימור אחר שלושה, שלא אמרוה למעלה אלא בתשעה 
עשר שהוא שלישי לעשירי". 

תמיהת המאירי היא שאפילו לפי רב אשי שדורש שימור לזבה קטנה שראתה ביומיים 
מצינו  היכן  אך  המחרת,  יום  את  לשמר  שצריכה  אלא  זה  אין  זיבתה27,  ימי  של  האחרונים 

שימור לזבה קטנה שהוא רחוק מראייתה?
ואמנם המאירי נאלץ בסוף לקבל את עניין ה"שימור לאחר שלושה", כיוון שהוא סובר 
כרמב"ן, אלא שלכאורה יש להוסיף לתמיהתו תמיהה נוספת, שהרי הדין של שימור לזבה 

קטנה נלמד מברייתא בתורת כוהנים, שהובאה בנידה עג,ע"א:     

"ואין לי אלא שלושה ימים, שני ימים מנין? ת"ל "ימי". יום אחד מנין? ת"ל "כל 
ימי". ומנין שסופרת אחד לאחד? ת"ל "יהיה לה". יכול תספור שבעה לשנים, ודין 

תוס' נידה נד, א ד"ה הני ארביסר הוו; ראב"ד "בעלי הנפש" שער הספירה והבדיקה והשגתו לאסו"ב ו, יז.  .26

כמבואר בדברי הגמרא על המקרה של "שני ימים טמאין ושני ימים טהורין".  .27
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אחד  שסופרת  היא  לשנים,  שבעה  סופר  לאחד,  אחד  סופר  שאין  הוא  ומה  הוא 
לאחד אינו דין שתספור שבעה לשנים? ת"ל "יהיה לה" — אינה סופרת אלא יומה".

מהיומיים  החל  ברצף,  ימים  עשר  אחד  שהרואה  לח,ע"א  נידה  בגמרא  מפורש  והנה, 
האחרונים של ימי זיבתה, ועד ליומיים שאחרי נידתה, אינה נעשית זבה גדולה (וכפי שהביא 
הרמב"ם בהל' יב). מה דינה של אישה כזאת לעניין שימור? לפי הרמב"ם, דינה פשוט — היא 

צריכה לשמר יום אחד כנגד היומיים שלאחר נידתה, אך אינה חייבת בשימור על היומיים 
הרמב"ן  לפי  דינה  מה  טז2).  (ו,  לנידה"  קטנה  מזיבות  "יצאת  שהרי  נידתה,  לפני  שראתה 
היומיים  על  בשימור  חייבת  עדיין  היא  לדעתם  הלא  מפורש)?  למצוא  זכינו  (לא  וסיעתו 
שראתה לפני נידתה, וחייבת גם כן בשימור על היומיים שראתה לאחר ימי נידתה. נמצא 
שאם נאמר שצריכה שימור יום אחד, הרי ששומרת יום אחד כנגד ארבעה ימי טומאה, ומה 
המקור לכך, הרי בברייתא הנ"ל מופיע רק שימור של יום כנגד יום או יומיים? ואם נאמר 
שצריכה יומיים שימור, הרי לכאורה גם זה נוגד את דברי הברייתא, ש"אינה סופרת אלא 
יומה"! ואמנם מבואר בגמרא (נידה עג, א) שברייתא זו שנויה אליבא דר' עקיבא, ואילו לפי 
ראב"ע דיני הזבה נלמדים מהלכה למשה מסיני, אך משמע שאין הם חולקים בגופי הדינים 
של הזבה, וכמו שהעיר שם  הרד"ל בהגהותיו: "ר"ע בכוחו הגדול לדרוש כתרי אותיות הוי 

דריש קראי למאי דהוו תנאי אחריני מייתי מהלכתא".    
ימים  ושמונה  טמאין  ימים  "שמונה  של  המקרה  על  הגמרא  דברי  שלכאורה  נמצא 
טהורין" מהווים הוכחה גדולה וחזקה לשיטת הרמב"ם והגאונים. ונראה שהרגיש בכך רש"י 
הרמב"ן  כדעת  כללי  באופן  שדעתו  פי  על  אף  כרמב"ן,  ביאר  לא  ולכן  הוו,  ארביסר  ד"ה 
ואף  נקיים.  שבעה  שתספור  עד  נידתה  לימי  חוזרת  האישה  אין  גדולה,  זבה  שמשנעשתה 
ימי  כמעין   37-43 ימים  נחשבים  נקיים,  שבעה  ספירת  לעניין  שרק  רש"י  ביאר  כן  פי  על 
נידה (למרות שהאישה נעשתה זבה גדולה כבר ביום 35). ומכל מקום נראה ברור שהבנת 

הרמב"ם של דברי הגמרא בעניין זה היא הפשוטה ביותר.

"בואו ותקנו את הפקחות" — יישום לרואה שבעה ימים טמאין 
ושבעה ימים טהורין

שגם  טהורין"  ימים  ושמונה  טמאין  ימים  של "שמונה  מהמקרה  כנ"ל  ומוכח  מאחר  והנה, 
זבה גדולה חוזרת מייד לימי נידתה לאחר ימי זיבתה,  ממילא לא יכול היה הרמב"ם לפרש 
את המקרה של "שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין" בדרכו של הרמב"ן, שמסתמכת 
על כך שזבה גדולה אינה חוזרת לנידות עד שתספור שבעה נקיים. ולכן עמל הרמב"ם כה 
קשות לבאר את דברי הברייתא ש"משמשת רביע ימיה", כדי להראות שאין סתירה מדברים 

אלה כנגד מה שהוכח שגם זבה גדולה חוזרת מייד לימי נידתה לאחר ימי זיבתה28.

כבר העיר המגיד משנה שיתכן שהרמב"ם לא גרס בברייתא את המילים "מתוך כ"ח ימים", אלא רק   .28
"משמשת רביע ימיה", כפי שמשתמע מדבריו בהל' כא, ולכן נאלץ להסביר איך משמשת רביע ימיה כל 
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ואין להתפלא מכך שפירוש הרמב"ם למקרה של "שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין" 
נראה לכאורה דחוק ומסובך, משום שבאמת כל הברייתא הובאה בגמרא כהמחשה לדברי 
את  ותקנו  בואו  השוטות  את  מתקנים  שאתם  "עד  שאמר:  ב,  נג,  נידה  במשנה  יהושע  ר' 
הפקחות". הנשים בברייתא נקראו "פקחות" על שיודעות באיזה ימים רואות, לעומת הנשים 
ראייתן29.  ימי  לגבי  ספקות  מתעוררות  כך  ועקב  השמשות,  בין  שרואות  במשנה  שהוזכרו 

וכתב על כך הרמב"ם דברים מאלפים בפה"מ:

בשאינן  נדון  בטועות,  ונדון  שנדבר  במקום  אומר  שהוא  יהושע  ר'  דברי  "ועניין 
טועות היאך דיניהן, כאילו רומז שסוג זה של דיון שאנחנו בו קשה מאוד ודיניו 
שאפשרות  הרבים  החלוקים  ביאור  לתכלית  להגיע  יכולים  אנו  ואין  מרובין, 
מציאותן קרובה, ולמה לנו להניח הנחות שאפשרותן רחוקה כגון זה שתראה בין 
השמשות דווקא וביום ידוע ומסויים, וזה רחוק שיארע, ואם נתעסק בדיון במה 

יהיה הדין בזה, יתרחב הדבר ונטרד מלעסוק בנחוץ יותר". 

הוא  ימיה"  רביע  "משמשת  של  הדין  לביאור  הרמב"ם  שבנה  המורכב  המבנה  ואכן 
דוגמה ל"תיקון הפקחות" בעניין שהוא "קשה מאוד ודיניו מרובין".

דינו של רב אדא בר יצחק נלמד רק מהמקרה של שמונה ימים טמאין 
ושמונה ימים טהורין

טהרה",  ה"סדרי  בעל  של  ביאורו  על  הקשינו  לעיל  הלא  לשאלה:  מקום  יש  שכאן  אלא 
יש  וטהורין  טמאין  ימים  וששה  חמישה  ארבעה,  הרואה  של  במקרים  כבר  דבריו,  שלפי 
הזדקקות לכלל שימי נידתה שאינה רואה בהן עולין לספירת זיבתה, ואם כן, מדוע הסיק 
ימים  שמונה  הרואה  של  בברייתא,  יותר  המאוחר  מהמקרה  רק  יצחק  בר  אדא  רב  זאת 
טמאין ושמונה ימים טהורין? ולכאורה, ניתן להקשות קושיה זאת על דברי הרמב"ם עצמו, 
(ז, כ1-כ3). הרי מעיון  בביאורו למקרה של הרואה שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין 
האישה   4,6,8,14,16 שבשבועות  להיווכח  קל  כ2  להלכה  המבאר  ובאיור  הרמב"ם  מדברי 
סופרת ימים נקיים, גם בימי נידתה שאינה רואה בהם! אם כך, לפי פירושו של הרמב"ם 
למקרה זה בברייתא, מדוע הסיק רב אדא בר יצחק את דינו רק מן המקרה המאוחר יותר, 
של הרואה שמונה ימים טמאין ושמונה ימים טהורין, ומדוע לא הקשתה הגמרא כבר על 

המקרה של הרואה שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין?

חייה, ולא רק בכ"ח הימים הראשונים. וראה מרכה"מ קג"ה סוף פ' טז שדייק שגם הרלב"ג לא גרס את 
המלים "מתוך כ"ח ימים".

מכאן לכאורה הוכחה כנגד תשובת רמ"ע מפאנו לקושיה העצומה על הל' יז-יט, שרצה להעמיד הלכות   .29
אלו בשהתחילו לראות בין השמשות, והרי הגמרא הגדירה את נשות הברייתא כ"פקחות" ששעת ראייתן 

אינה ספק.



מה הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

הנה,  קושיה.  כאן  שאין  יתברר  הנ"ל  ובאיור  הרמב"ם  בדברי  מדוקדק  שמעיון  אלא, 

החידוש בדינו של רב אדא בר יצחק מבואר בדברי הרמב"ם בהלכה י:

"ְוֵכן ִאם ָיְלָדה ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים — ֵאין ַהֵּלָדה סֹוֶתֶרת, ִויֵמי ַהֵּלָדה עֹוִלין ָלּה ְלִמְנַין 

ִׁשְבָעה ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ְטֵמָאה ָּבֶהן, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוִאם ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה" (ויקרא טו, כח) 

— ֵּכיָון ֶׁשָּטֲהָרה ִמּזֹוָבּה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהיא ְטֵמָאה ֻטְמָאה ַאֶחֶרת, ְּכגֹון ֻטְמַאת ֵלָדה אֹו 

ֻטְמַאת ִנָּדה אֹו ֻטְמַאת ָצַרַעת, ֲהֵרי זֹו סֹוֶפֶרת ָּבֶהן. ְוֵאין ֻטְמאֹות ֵאּלּו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן 
סֹוְתִרין ַהְּסִפיָרה". 

מדברים אלה של הרמב"ם אנו לומדים שאלמלא דינו של רב אדא בר יצחק, ניתן היה 

לחשוב שאישה לא תוכל לספור נקיים בימים שרובצת עליה טומאת נידה. ואולם, גם ללא 

דינו של רב אדא בר יצחק, אין בכלל סברא שאישה לא תספור נקיים בימים שהם רק ימי 

נידתה לפי החשבון אף שאין רובצת עליה טומאת נידה בפועל30, דבר שהוא אפשרי לפי 

שיטת הרמב"ם שאישה חוזרת תמיד לימי נידתה מייד לאחר ימי זיבתה, גם מבלי לראות 

בפועל  טמאה  אישה  שבהם  שימים  הוא  יצחק  בר  אדא  רב  של  חידושו  כן,  אם  נידה.  דם 

בטומאת נידה יכולים להיספר כימים נקיים (אם אינה רואה בהם דם). כעת, מעיון באיור 
הנ"ל קל לראות שספירת הנקיים בשבועות 6,8,16 כלל אינה זוקקת את דינו של רב אדא 

נידה  בטומאת  טמאה  האישה  אין  אלה  בשבועות  הנקיים  הנידה  שבימי  כיוון  יצחק,  בר 

(כיוון שטרם ראתה דם נידה). לעומת זאת, בשבועות 4,14 האישה סופרת ימים נקיים בימי 

נידתה שאינה רואה בהם, אף שרובצת עליה טומאה נידה. אך גם בכך אין כל קושיה, כיוון 

שימוש  יום  ולו  מרוויחה  היא  ואין  מורידה,  ואינה  מעלה  אינה  אלה  בשבועות  שספירתה 

אחד בשל ספירה זו! וגם אילו לא יכלה לספור נקיים בשבועות אלה, עדיין היתה משמשת 

הקשתה  לא  ולכן  הרמב"ם).  של  פירושו  לפי  ימיה"  (שהם "רביע  שבועות  בכל 18  יום   18

הגמרא על דברי הברייתא ש"משמשת רביע ימיה" במקרה זה. ולעומת זאת, יפה הקשתה 

הגמרא "הרי ארבסר הוו" על המקרה של רואה שמונה ימים טמאין ושמונה ימים טהורין, 

משום שרק במקרה זה, בימים 41-43, סופרת האישה ימים נקיים בימי נידתה כשהיא טמאה 

בפועל בטומאת נידה, באופן שמוסיף לימי השימוש שלה (שמשמשת ביום 48). 

סיכום ביניים
העולה מדברינו עד כה הוא: 

דברי הרמב"ם בהלכות יד-כד מהווים חטיבה עצמאית ומבודדת של הלכות, המתבססת 

להבין  יש  הגאונים.  לשיטת  בדיוק  שמתאימים  יג,  בהלכה  שהזכיר  העיקרים  על  ורק  אך 

באופן מילולי את דברי הרמב"ם בהלכה יד: "ּוֵמַאַחר ֶׁשִּתְהֶיה זֹוֵכר ָּכל ֵאּלּו ָהִעָּקִרים, ִיְתָּבֵאר 
ְל ֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים". התנא של הברייתא בנידה נד,ע"א סבר עיקרים אלה, ועל פיהם 

השווה בעניין זה "אור שמח" אסו"ב יא, ד.  .30
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הגאונים,  שיטת  את  שיכלל  הרמב"ם  נוספים,  מקורות  מכח  אמנם,  הלכותיו.  את  ניסח 
מהמקרים  חלק  על  משפיעה  אלה  נוספים  בעיקרים  התחשבות  נוספים.  עיקרים  והוסיף 
סותרים  אינם  בהם  שראתה  נידתה  שימי  בכלל  התחשבות  למשל,  בברייתא.  שהוזכרו 
שבעה נקיים תגרום להקלה בדינן של הנשים בהלכות יז-יט. ואולם, הרמב"ם ניסח הלכות 
אלו בדיוק על פי "מה שאמרו חכמים" בברייתא, ועל כך אפשר לומר: "לא דק, ולחומרא 
בווסת  התחשב  לא  הגאונים)  גם  (כמו  הברייתא  של  התנא  הנראה  ככל  כן,  כמו  דק".  לא 
קבועה  שווסת  סובר  הרמב"ם  שלהלכה  ואף  וזיבה.  נידה  ימי  בקביעת  כגורם  הקבועה 
ל"מה  בהתאם  בדיוק  יד-כד  הלכות  ניסח  הוא  וזיבה,  נידה  ימי  של  החישוב  על  משפיעה 

שאמרו חכמים" בברייתא.
נראה להסביר, שהרמב"ם ראה חשיבות גדולה בהבאת דיני הברייתא כלשונם, כיוון 
שברייתא זו מהווה מקור חשוב לשיטתו (ושיטת הגאונים) בדבר חזרתם של ימי הנידה מייד 
לשיטתו  גדול  סיוע  זיבתה.  בימי  גדולה  זבה  נעשתה  כשהאישה  אפילו  הזיבה,  ימי  לאחר 
ימים  ושמונה  טמאין  ימים  שמונה  הרואה  של  המקרה  על  הגמרא  בדברי  הרמב"ם  מצא 
טהורין. ואולם, ככל הנראה כבר בימיו הועלו קושיות חזקות כנגד שיטת הגאונים. בפרט, 
המקרה של "שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין משמשת רביע ימיה" הוצג כהוכחה 
גמורה כנגד שיטת הגאונים, ולכן היה חשוב לרמב"ם להראות שגם לפי שיטת הגאונים יש 

פירוש להלכה זו.

הלכות יד-כד יוצאות דופן בכל משנה תורה
נמצא אם כן שהלכות יד-כד אינן ממש הלכות פסוקות, אלא עומדות בפני עצמן כהסבר 
של דברי הברייתא ("זה שאמרו חכמים") לפי שיטת הגאונים! וכנראה הרמב"ם לא חשש 
במקרה זה להביא הלכות שאינן לפי דעתו הסופית, כיוון שממילא המקרים בברייתא אינם 
מציאותיים כלל ועיקר, ומכיוון שמאז ימי התלמוד כל ההלכות האלה אינן נוהגות הלכה 
למעשה, בשל החומרות שהחמירו על עצמן בנות ישראל. אמנם, דבר זה נוגד את מגמתו 

הכללית בכל "משנה תורה", כפי שזו הוצגה (הקדמה למשנה תורה):

"ֶׁשְּתֵהא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ֻּכָּלּה ְסדּוָרה ְּבִפי ַהּכֹל ְּבא ֻקְׁשָיא ְוא ֵּפרּוק, א ֶזה אֹוֵמר 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפט  ִּפי  ַעל  ְנכֹוִנים  ְקרֹוִבים  ְּברּוִרים  ְּדָבִרים  ֶאָּלא  ְּבכֹה,  אֹוֵמר  ְוֶזה  ְּבכֹה 
ִיְתָּבֵאר ִמָּכל ֵאּלּו ַהִחּבּוִרים ְוַהֵּפרּוִׁשים ַהִּנְמָצִאים ִמימֹות ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְוַעד ַעְכָׁשו". 

ובכל זאת, שמא חרג כאן הרמב"ם ממנהגו, כיוון שהיה לו חשוב להפריך את הטענות 
חשוב  נדבך  מהווה  הגאונים  ושיטת  מאחר  מהברייתא,  הגאונים  שיטת  כלפי  שהועלו 

בשיטתו.
שיטת  לפי  הברייתא  של  למקרים  ביאור  שיש  יראה  לא  שאם  הרמב"ם  חשש  ושמא 
הגאונים, אזי גורל שיטת הגאונים בדבר חזרת האישה לימי נידתה מייד לאחר ימי זיבתה 
יהיה כגורל שיטת רס"ג שהובאה בתוספות ד"ה "וארבעה לילות", על המקרה של יום אחד 

טמא ויום אחד טהור:
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שתראה  עד  נקיים  ז'  צריכה  ולא  גדולה  זבה  נעשה  דאין  בהדיא  מכאן  "משמע 
שצריכה  סעדיה  רבינו  בשם  שכתבו  כאותם  ודלא  יום,  בי"א  רצופין  ג' ימים 

שבעה נקיים אפילו ראתה בי"א ג' ימים מפוזרים".

שיטה זו של רס"ג נדחתה פה אחד על ידי כל הפוסקים (כולל הרמב"ם), בשל אי התאמתו 
(לכאורה) לדברים מפורשים בברייתא. גם הרמב"ן התבטא כלפי שיטת רס"ג בצורה חריפה: 

"וזה טעות מתפרש כאן ובכמה מקומות, דרצופין בעינן ולא מפוזרין, ועל כיוצא 
בדברים הללו ידוו כל הימים שהתורה משתכחת מלומדיה ואין אדם מוציא הלכה 

ברורה במקום אחד" (חידושי הרמב"ן נידה נד, א).

יתכן  הרמב"ם.  בימי  כבר  לכל  ידועות  היו  רס"ג  שיטת  כלפי  אלו  קושיות  הסתם,  מן 
שבשל כך שינס הרמב"ם את מתניו ליישב את הברייתא לפי שיטת הגאונים, לבל תידחה 
היא  אלה  בעניינים  הרמב"ם  של  הכוללת  שיטתו  האמת  שלפי  אף  דומה,  באופן  זו  שיטה 
משוכללת יותר, וכוללת עיקרים נוספים שלא נכללו בשיטת הגאונים (ושלא סבר אותם, 

ככל הנראה, התנא של הברייתא בנידה נד, א).
היא  אף  העוסקת  ב),  כט,  (נידה  נידה  במסכת  המובאת  נוספת  לברייתא  לציין  וראוי 

במקרה לא מציאותי דומה: 

"אשה שיצאת מלאה ובאה ריקנית, והביאה לפנינו שלשה שבועין טהורין ועשרה 
שבועות, אחד טמא ואחד טהור, משמשת לאור שלושים וחמש, ומטבילין אותה 
בר  יוסי  רבי  וחמש.  שלושים  אומרים:  וב"ה  ב"ש,  דברי  טבילות  וחמש  תשעים 

יהודה אומר: דיה לטבילה שתהא באחרונה".

מעניין שהרמב"ם השמיט31 ברייתא זו כליל, אף שהקדיש חצי פרק לביאור הברייתא 
על  מעלה  היה  איש  אם  ספק  שלנו,  הברייתא  את  גם  משמיט  היה  הרמב"ם  אילו  שלנו! 
דעתו פירוש כה מורכב לביטוי "משמשת רביע ימיה", שמשמעותו לפי הרמב"ם שמשמשת 
18 ימים מתוך 18 שבועות, שהם (בערך) רבע מהימים שבהם משמשת אישה הרואה תדיר 
הרמב"ם,  אותו  פירש  שאלמלא  להניח  סביר  לכן,  טהורים.  ימים  ו-11  נידה  דם  7 ימים 
המקרה של "שבעה ימים טמאין ושבעה ימים טהורין" היה מוצג כהוכחה גמורה ומוחצת 
גם  הזיבה,  ימי  לאחר  מייד  הנידה  ימי  של  חזרתם  בעניין  והגאונים  הרמב"ם  שיטת  כנגד 
נתפס  טהור"  אחד  ויום  טמא  אחד  "יום  של  שהמקרה  (כשם  גדולה  זבה  היא  כשהאישה 
כהוכחה גמורה ומוחצת כנגד שיטת רס"ג). ונראה שמשום כך הקפיד הרמב"ם להביא את 

הברייתא, ולהראות שיש פירוש ל"משמשת רביע ימיה" גם לפי שיטת הגאונים. 

ראה לחם משנה יסודי התורה ו, ו שכתב שהרמב"ם השמיט מקרה זה משום שסובר שטבילה בזמנה   .31
אינה מצווה, וממילא פשוט שהלכה כר"י בר יהודה שאמר "דיה לטבילה שתהא באחרונה". ולכאורה 
במהדורת  הערה 26  שם  ראה  ואולם  ג,ו,  נידה  בפה"מ  הרמב"ם  לדברי  בסתירה  עומדים  הלח"מ  דברי 

מו"ר הרב קאפח ז"ל.
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המקור לשיטת הרמב"ם בעניין ימי נידתה שראתה בהם
ונראה שמקור הדין שימי נידתה שראתה בהם אינם סותרים שבעה נקיים הוא מברייתא 

אחרת, בתורת כוהנים, שהובאה בנידה לז,ע"ב:

"כימי נידתה כך ימי לידתה. מה ימי נידתה אין ראויין לזיבה ואין ספירת שבעה 
עולה מהן, אף ימי לידתה שאין ראויין לזיבה אין ספירת שבעה עולה מהן". 

והנה, בתוספות שם (ד"ה מה ימי נדותה) הקשו על ברייתא זו מדינו של רב אדא בר יצחק 
בנידה נד, א, ותירצו על פי הבנתם (והבנת הרמב"ן) של דינו:

"וא"ת דבשלהי בא סימן אמר ימי נידתה שאינה רואה בהן עולין לספירת זיבתה? 
נידה  תחילת  ביה  הויא  י"ב  דיום  י"א,  יום  שרואה  קטנה  בזבה  מיירי  דהתם  וי"ל 

ועולה לה".

בתורת  שהברייתא  הבינו  והרמב"ן  שהתוספות  נמצא  הרמב"ן.  כתב  דומים  ודברים 
כוהנים עוסקת בימי נידתה ולידתה שאינה רואה בהם, ולכן הקשו ממסקנת הגמרא בנידה 

נ"ד, א, ותירצו כדרכם.  
ואולם, ברייתא זו הובאה גם בשאילתות דרב אחאי גאון, פ' תזריע, שאילתא פ"ה:

ימים... שבעת  וטמאה  לגברה  אסירא  קמאי  יומי  שבעה  זכר,  בן  דילדה  "איתתא 
ואע"ג דחזיא דם בכל הני שבעה, לא מיקבעה בזבה ולא צריכה שבעה נקיים, 
דתניא: כימי נדת דותה תטמא — כימי נידתה כך ימי לידתה. מה ימי נידתה אין 
ראויין לזיבה ואין ספירת שבעה עולה מהן, כך ימי לידתה אין ראויין לזיבה ואין 

ספירת שבעה עולה מהן". 

הרי מפורש בדברי השאילתות שהוא העמיד את הברייתא בימי נידתה ולידתה שראתה 
אמנם  אלה  שימים  משמע  מהן",  עולה  שבעה  ספירת  "ואין  הברייתא:  ומדברי  דם32.  בהם 
אינם עולים, אך גם אינם סותרים. לפי זה, אין כל קושיה על דין הברייתא מדינו של רב 
אדא בר יצחק (שעוסק בימי נידתה שאינה רואה בהם), ואכן הרמב"ם שילב את שני הדינים 

ביחד בהלכה יא:

"ְיֵמי ֵלָדָתּה ִויֵמי ִנָּדָתּה: ִאם א ָרָאת ָּבֶהם ָּדם — ֲהֵרי ֵאּלּו עֹוִלין ָלּה ִלְסִפיַרת ִׁשְבַעת 
ְיֵמי ְנִקִּיים; ְוִאם ָרָאת ָּבֶהם ָּדם — ֵאין עֹוִלין ָלּה ְיֵמי ָהְרִאָּיה, ְוא סֹוְתִרין ָּכל ַהָּיִמים, 

ֶאָּלא ַמְׁשֶלֶמת ַעל ַהָּיִמים ֶׁשָּסְפָרה ְּכֶׁשִּיְפסֹק ַהָּדם". 

וגם  נד,ע"א,  בנידה  הגמרא  וכמסקנת  יצחק  בר  אדא  כרב  גם  פסק  שהרמב"ם  נמצא 
כדברי הברייתא בתורת כוהנים (לפי הבנת השאילתות בשאילתא פ"ה). 

ואולם ראה שאילתא פ"ו בד"ה אי נמי ברם צריך יולדת בזוב.  .32
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קשיים נוספים בדברי הרמב"ם

מצויידים בכל התובנות הנ"ל, ניגש כעת לעסוק בכמה קשיים נוספים בהלכות יג-כד.

ימי השימוש של הרואה יום אחד טמא ויום אחד טהור
בהלכה יד2 כתב הרמב"ם:

ה ֶׁשֻהְחְזָקה ָּכל ָיֶמיָה, יֹום ִּתְרֶאה ָּדם ְויֹום א ִּתְרֶאה ָּדם — ַּבְּתִחָּלה ְמַׁשֶּמֶׁשת  "ָהִאּׁשָ
ְּבֵליל ְׁשִמיִני ּוְביֹום ְׁשִמיִני, ֶׁשהּוא יֹום ֶאָחד ַאַחר ְיֵמי ִנָּדָתּה; ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבָכל ְׁשמֹוָנה 
ָעָׂשר יֹום ַאְרַּבע ֵלילֹות ִּבְלַבד, ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַׁשֵּמׁש ַּבָּיִמים, ֶׁשַהּיֹום ַהָּטהֹור הּוא ָׁשמּור 

ַלּיֹום ַהָּטֵמא ".

ביאורנו  לפי  הכס"מ.  לדברי  והשווה  המבאר,  והאיור  זו,  להלכה  ביאורנו  לעיל  ראה 
(המבוסס על דברי ה"משנה אחרונה") המילה "בלבד" כאן אינה באה למעט לילות נוספים, אלא 

ביום  מלשמש  שנשמרה  אחרי  בלילה,  רק  משמשת  שבהם  לילות  ארבע  שיש  לומר  באה 
שקדם ללילה, מדין שימור של זבה קטנה. לפי זה מיושבת השאלה שנשאל הר"י הנגיד (כפי 

שהובאה בכס"מ) על כך שהרמב"ם לא מנה את ליל תשיעי, אף על פי שבוודאי משמשת בו. 

אחרי  (כלומר,  "בלבד"  משמשת  שבו  נוסף  לילה  יש  לכאורה  זה,  פירוש  לפי  אמנם, 
ומדוע  עשר,  תשעה  ליל  שהוא  קטנה),  זבה  של  שימור  מדין  הקודם  ביום  שימשה  שלא 
וראה  א,  נד,  בנידה  הברייתא  דברי  על  כבר  קיימת  זו  שאלה  ואולם,  הרמב"ם?  מנאו  לא 
מאירי שם שכתב: "שלא בא ללמד אלא ימים ולילות שבתוך שמונה עשר, שהוא תכלית 
מניינה לחזור לפתח נידותה", והסבר זה מתאים גם לדברי הרמב"ם, שמנה רק את הלילות 
ש"ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבָכל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום" לאחר סיום ימי נידותה (ולכן גם לא מנה את הלילה 

הראשון).  

אופן השימוש המיוחד של הרמב"ם במילה "בלבד"
באופן  לפרשו  שיש  והזבה,  הנידה  בהלכות  "בלבד"  המילה  של  נוסף  למופע  לציין  וראוי 

דומה ובכך לסלק תמיהה גדולה. להלן דברי הרמב"ם באסו"ב י, כ: 

ְלַבְעָלּה  ֲאסּוָרה  ִּתְהֶיה  ִּדיָנּה?  ֵּכיַצד   — ְוִלְנֵקָבה'  ְלָזָכר  'ֵּתֵׁשב  ֶׁשָאַמְרנּו  ָמקֹום  "ָּכל 
ָסֵפק.  ִנִּיים  ַהּׁשְ ְבָעה  ְוַהּׁשִ ַוַּדאי  ָהִראׁשֹוִנים  ִׁשְבָעה  ְנֵקָבה,  ְּכיֹוֶלֶדת  יֹום  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה 
ְוֵאין נֹוְתִנין ָלּה ְיֵמי טַֹהר ֶאָּלא ַעד ַאְרָּבִעים יֹום, ְּכיֹוֶלֶדת ָזָכר. ְוִאם ָרֲאָתה ָּדם ַאַחר 
ָהַאְרָּבִעים ַעד ְׁשמֹוִנים — ֵאינֹו ַּדם טַֹהר ֶאָּלא ְסֵפק ַּדם ִנָּדה, אֹו ְסֵפק ַּדם ִזיָבה ִאם ָּבא 
ִּביֵמי ַהִּזיָבה, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו. ְוֵכן ִאם ָרֲאָתה ָּדם ְּביֹום ֶאָחד ּוְׁשמֹוִנים ִּבְלַבד — ֲהֵרי 
זֹו ְסֵפק ִנָּדה, ְוֵתֵׁשב ִׁשְבַעת ְיֵמי ִנָּדה ֶׁשָּמא ְנֵקָבה ָיְלָדה, ֶׁשֵאין ָלּה ֶוֶסת ִנּדּות ַעד ַאַחר 

ְמאת, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו" 

ב"רמב"ם לעם" (אות צ* וצב*) נתקשו מאוד בהבנת הפיסקה המודגשת, וכתבו:

"כך היא הגירסה בכל הדפוסים ובכתה"י שהגיעו לידינו, אבל אין שום אפשרות 
לקיים גירסה זו, שהרי גם אם ילדה זכר היא וודאי נידה בראיה ראשונה שאחר 
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סופר  שטעות  ונראה  ילדה'?  נקבה  נידה...שמא  'ספק  כאן  כתב  הלידה...ולמה 
לפנינו ויש למחוק כאן את התיבה 'בלבד' ולהעבירה להלכה כא".

הרי שהבינו ש"בלבד" כאן פירושו שראתה דם רק ביום 81 ולא תוך 80, ולכן לא הבינו 
המיוחד  השימוש  אופן  את  נכיר  אם  ואולם,  וודאית.  נידה  ולא  נידה  ספק  האישה  מדוע 
שעושה הרמב"ם לעתים במילה "בלבד" (וכפי שהדגמנו לעיל לגבי אסו"ב ז,יד2), נבין שאין 
כאן כל קושי, ובוודאי שאין לשלוח יד בגירסה.  ולענ"ד "בלבד" כאן פירושו שראתה דם 

ביום 81 למשך יום אחד בלבד, וכמו שכתב הרמב"ם בהלכה כא2: 

"ְוֵכן ִאם ָרָאת ְּביֹום ֶאָחד ּוְׁשמֹוִנים...ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ָרָאת ֶאָּלא יֹום ֶאָחד". 

ולפי זה, אין כל קושי בדברי הרמב"ם, ולכן במהדורת הכיס ביארנו כך: 

ָרֲאָתה ָּדם ְּביֹום ֶאָחד ּוְׁשמֹוִנים ִּבְלַבד וכו' — כלומר, ראתה ביום 81 במשך יום 
אחד בלבד, לאחר ש"ראתה דם אחר הארבעים עד שמונים", באופן שהיא עומדת 
בימי זיבתה לפי ההנחה שילדה זכר. והיא ספק נידה ספק זבה קטנה, שדינה כספק 

נידה.

המחזוריות של הרואה שני ימים טמאים ושני ימים טהורים
ה ָעָׂשר  בהלכה טו העתיק הרמב"ם את לשון הברייתא: "ְמַׁשֶּמֶׁשת ִּבְׁשִמיִני ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר ְוִׁשּׁשָ
(חידוד הלכות ופתחי נידה, נידה נד, א; מרכה"מ קג"ה פ' ב) שלפי  ְויֹום ֶעְׂשִרים". ורבים הקשו עליו 
שיטתו שהאישה חוזרת לימי נידתה ביום 19 אף על פי שלא ראתה בו דם, היא תוכל לשמש 
בימים 8,12,16,20,28,32,36 בכל מחזור של 36 יום, אך לא תוכל לשמש ביום 40 שבו תהיה 
נידה בשל הדם שרואה בימים 37-38, שהם תחילת ימי נידתה. ומדוע ביאר הרמב"ם את דין 

האישה עד יום עשרים דווקא?
ואולם, נראה שהרמב"ם ביאר את דינה עד יום 20 בעקבות הברייתא ודברי הגמרא עליה: 

"שני ימים טמאין ושני ימים טהורין — משמשת שמיני, ושנים עשר, וששה עשר, 
ועשרים.

ותשמש נמי בתשסר! אמר רב ששת: זאת אומרת, גרגרן דתנן אסור. רב אשי אמר 
נהי דחד עשר לא בעי שימור, עשירי מיהא בעי שימור". 

מדברי הגמרא מובן שהברייתא לימדה את דין האישה עד יום 20, בשל החידוש בכך 
שהיא אסורה לשמש ביום 19, מדין גרגרן (לפי רב ששת), או מדין שימור ליום העשירי של 
ימי זיבתה (לפי רב אשי).  ואולם, אין זאת אומרת שהמחזוריות של הדין המופיע כאן היא 
כאן  התכוון  לא  שהרמב"ם  וברור  ימים!  היא 36  המחזוריות  הרמב"ם  לפי  ואכן,  ימים,   20
שמשמשת בימים שציין בכל 20 ימים, אלא רק ב-20 הימים הראשונים. ולכן לא כתב כאן 
טמא  ימים  שמונה  הרואה  של  שבמקרה  וכשם  אלה "לעולם".  בימים  שמשמשת  הרמב"ם 
 ,48 יום  עד  האישה  דין  את  ביארה  בעקבותיה)  (והרמב"ם  הברייתא  טהור,  ימים  ושמונה 
בשל החידוש בכך שהיא משמשת ביום 48, כך גם כאן ביארו את דין האישה עד יום 20, 



נא הצעת פיתרון למבוכה גדולה בהלכות איסורי ביאה פרק ז

בשל החידוש בכך שאינה משמשת ביום 19. בשני המקרים, המחזוריות של הדין אינה לפי 

מספר הימים שנתפרשו (20 ו-48), ולכן בשני המקרים, לא כתב הרמב"ם "לעולם", בשונה 

מהמקרים של הרואה שלושה, ארבעה, חמישה, ששה, שבעה ותשעה ימים, שבהם הקפיד 

הרמב"ם להוסיף את המילה "לעולם". וראה להלן לגבי הרואה עשרה ימים.   

(כדברי  כ"גרגרן"  לשמש  האיסור  דין  את  כאן  ללמד  זקוק  היה  לא  הרמב"ם  ואמנם, 

רב ששת), ביום הראשון של ימי נידתה למי שראתה דם ביום ה-11 של ימי זיבתה, שהרי 

כבר כתב:

"ָרָאת ָּדם ָּבַאַחד ָעָׂשר ִמיֵמי ִזיָבָתּה...ָטְבָלה ְּביֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר ַאַחר ֶׁשָּתֵנץ ַהַחָּמה — 

ֲהֵרי זֹו ֲאסּוָרה ְלַבְעָלּה ַעד ָלֶעֶרב, ְּכִדין ָּכל ָזָבה ְקַטָּנה" (ו, יז-יח) . 

ואולם, כפי שביארנו לעיל, כל מגמתו בהלכות אלו היא לבאר את "זה שאמרו חכמים" 

בברייתא ובגמרא, ולהראות שדברי החכמים מובנים לפי שיטת הגאונים, ולכן הביא כאן 

את דברי הברייתא כלשונה.

ביאור המקרה של הרואה עשרה ימים טמא ועשרה ימים טהור
ימים  "עשרה  של  בברייתא,  האחרון  מהמקרה  גם  הרמב"ם  על  הקשה  בחידושיו  הרמב"ן 

לשון  וזה  לאלף".  וכן  למאה  וכן  זיבתה.  כימי  שימושה  ימי  טהורין —  ימים  ועשרה  טמאין 

הרמב"ן:

זיבתה  אין  טהורים  ימים  ועשרה  טמאים  ימים  עשרה  שראתה  האישה  "וכן 

ז"ל, שהרי כשהיא חוזרת  לפי דברי הרב  בלבד  אחת  פעם  אלא  ושימושה שווים 

ימי  והתחילו  ראשונה  זיבה  ימי  נשלמו  טהורים  ימים  בשמונה  בשניה,  כן  ורואה 

ימי  ואין  זיבה,  מימי  ימים  חמישה  השניים,  טמאים  ימים  שבעשרה  נמצא  נידה, 

[שימוש] חמישה בטהורים אלא שלושה!" 

קל להבין טענה זו של הרמב"ן באמצעות האיור המבאר להלכה כד1. ואמנם, הרמב"ם 

על  זיבתה")  כימי  שימושה  ("ימי  הברייתא  דברי  את  מפרש  והוא  "לעולם",  כאן  כתב  לא 

במחזור  שימושה  כימי  יהיו  שימושה  ימי  הבאים,  המחזורים  וברוב  הראשון.  המחזור 

הראשון, אך לא בכל המחזורים, כפי שהערנו בביאורנו להלכה זו (ראה לעיל), בשם מרכה"מ.  

עוד העיר הרמב"ן:

"וכן למאה וכן לאלף, למה מנה חכמים שבעה לנידה והשאר לזיבות, והלא נעשה 

היא נידה אף על פי שלא ספרה לזיבה?!" 

ִׁשְבָעה  ַהְּטֵמִאים —  ַהֵּמָאה  ְטהֹוִרין:  ּוֵמָאה  ְטֵמִאין  יֹום  ֵמָאה  כתב: "ְוֵכן  הרמב"ם  ואולם, 

היא  ִזיבּות"  ְוִתְׁשִעים  "ּוְׁשלָׁשה  במלים  וכוונתו  (כד2),  ִזיבּות"  ְוִתְׁשִעים  ּוְׁשלָׁשה  ְלִנָּדה,  ֵמֶהן 

ל-93 ימים שזב ממנה דם כאשר עדיין רובצת עליה טומאת זיבה. ואמנם, כפי שהעיר המ"מ: 

"ולפי שיטת הרמב"ן ז"ל הלשון הוא כתיקונו, שלעולם היא זבה עד שתספור ז' נקיים, וא"כ 

נמצא שימושה כימי זיבתה". אלא, שעל אף היתרון המסויים בפירוש הרמב"ן למקרה זה, 



יונתן רבינוביץ ויוחאי מקבילינב

ועל אף היתרון הברור של פירוש הרמב"ן למקרה של הרואה שבעה ימים טמאין ושבעה 
ימים טהורין, העדיף כנראה הרמב"ם לאמץ פירושים דחוקים מקומיים למקרים אלה, כיוון 
שלפי תפיסתו, פירוש הרמב"ן לדברי הגמרא על המקרה של שמונה ימים טמאין ושמונה 

ימים טהורין אינו אפשרי בכלל, כפי שביארנו לעיל.

סיכום
לפי שיטת הרמב"ן בספירת ימי הנידה והזבה, ימי השימוש שהוזכרו בכל המקרים בברייתא 
הם מחזוריים, מלבד במקרים שצויין בהם "ושוב אינה משמשת לעולם", כך שבכל המקרים, 
דין האישה מפורש לכל ימיה. לפי הרמב"ם, המספרים שנקט התנא במקרים של הרואה 
על  להצביע  באו  אלא  הדינים,  של  המחזוריות  על  מלמדים  אינם  שמונה  והרואה  שנים 
מדברי  חלק  פירש  שהרמב"ם  ואף  אלה.  מקרים  על  הגמרא  בדברי  שנתבארו  חידושים, 
הברייתא בצורה דחוקה (ובפרט המקרים של הרואה שבעה והרואה עשרה), דוחק זה הוא 
אילוץ שנובע מהוכחות חזקות ביותר לשיטתו שקיימות במקרה של הרואה שמונה ימים. 
והמקרים של הרואה ארבעה, חמישה וששה ימים אינם קשים כלל, אם מקבלים את ההנחה 
שהנחנו שדברי הרמב"ם כאן מהווים חטיבה עצמאית ומבודדת של הלכות, המתבססות אך 
ורק על שיטת הגאונים (כפי שזו תומצתה בהלכה יג), אף שלהלכה, שיטת הרמב"ם עצמו 

מורכבת יותר.
אמנם, לא התייחסנו כאן לכל הקושיות שהועלו מסוגיות אחרות כלפי שיטת הרמב"ם 
מרומזת33  ובצורה  בקצרה  התייחסנו  המבוארת  הכיס  במהדורת  אך  והזבה,  הנידה  בעניין 

לחלק מקושיות נוספות אלו. ועדיין, קיימות תמיהות נוספות שלא באו על פתרונן.
האתגר  לקראת  קטן  צעד  ולו  לצעוד  זה  במאמר  שהצלחנו  תקווה  אנו  כן,  פי  על  אף 
הגדול  הנשר  דברי  את  ליישב  קמ"ג),  תשובה  יו"ד  סופר  חת"ם  (שו"ת  סופר  החת"ם  לנו  שהציב 

בעניין זה עם דברי הגמרא, וזה לשונו שם: 

"אבל מה אעשה, ואי אפשר לעשות להרמב"ם אפילו סניף בעלמא בהא מילתא, 
כי שיטתו דחויה, ולא מצאנו ידינו ורגלינו ברוב הסוגיות, ובפרט בסוגיה דטועה 
טהרה  ובסדרי  בחידושיו,  שם  הרמב"ן  והאריך  שכתב  כמו  סימן'  'בא  פרק  סוף 
הוסיף עוד עליו קושיות כהנה וכהנה, והוא דעת יחיד ואין עושין אותו סניף אפילו 

לעשרה קולות אחרות עד נמצא מקום ליישב שיטת הש"ס לדבריו".

ראה שם, למשל, ביאורנו לדיני "אישה שטעת ולא ידעה עת ווסתה", בסוף פרק ח.  .33
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