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מדין תורה
ויקרא טו' יט – כד :נידה
יט וְ ִא ָּׁשה כִ י ִת ְהיֶה זָּׁבָּׁ ה ָּׁדם י ְִהיֶה זבָּׁ ּה בִ בְ ָּׁש ָּׁרּה ִשבְ עַ ת י ִָּׁמים
ִת ְהיֶה בְ נִ ָּׁד ָּׁתּה וְ כָּׁל הַ ּנגֵעַ בָּׁ ּה י ְִטמָּׁ א עַ ד הָּׁ עָּׁ ֶרב :כ וְ כל אֲ ֶשר
ִת ְשכַב עָּׁ לָּׁיו בְ נִ ָּׁד ָּׁתּה י ְִטמָּׁ א וְ כל אֲ ֶשר ֵת ֵשב עָּׁ לָּׁיו י ְִטמָּׁ א:
כא וְ כָּׁל הַ ּנגֵעַ בְ ִמ ְשכָּׁבָּׁ ּה ְיכַבֵ ס בְ ג ָָּּׁׁדיו וְ ָּׁרחַ ץ בַ מַ יִם וְ טָּׁ מֵ א
עַ ד הָּׁ עָּׁ ֶרב :כב וְ כָּׁל הַ ּנגֵעַ בְ כָּׁל כְ לִ י אֲ ֶשר ֵת ֵשב עָּׁ לָּׁיו ְיכַבֵ ס
בְ ג ָָּּׁׁדי ו וְ ָּׁרחַ ץ בַ מַ יִם וְ טָּׁ מֵ א עַ ד הָּׁ עָּׁ ֶרב :כג וְ ִאם עַ ל הַ ִמ ְשכָּׁב
ישבֶ ת עָּׁ לָּׁיו בְ נָּׁגְ ע ֹו ב ֹו י ְִטמָּׁ א
הּוא א ֹו עַ ל הַ כְ לִ י אֲ ֶשר ִהוא ֶ
ּות ִהי נִ ָּׁד ָּׁתּה עָּׁ לָּׁיו
אתּה ְ
עַ ד הָּׁ עָּׁ ֶרב:כד וְ ִאם ָּׁשכב י ְִשכַב ִאיש ָּׁ
וְ טָּׁ מֵ א ִשבְ עַ ת י ִָּׁמים וְ כָּׁל הַ ִמ ְשכָּׁב אֲ ֶשר י ְִשכַב עָּׁ לָּׁיו י ְִטמָּׁ א:

נידה

טומאתה  7ימים

הנוגע בה

כל אשר
תשכב עליו
תשב עליו
והנוגע בהם

יחסי אישות
בן הזוג

טמא יום אחד

טמאים יום אחד

טמא  7ימים
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נידה מדאוריתא
"שבעת ימים תהיה בנידתה"(פס' יט)
סופרת  7ימים מתחילת ראיתה
בסוף היום השביעי
לפני השקיעה
בודקת בדיקת הפסק טהרה
הבדיקה היתה בעלת מראה טהור
בלילה
אחר צאת הכוכבים
טובלת

טור ,יורה דעה ,סימן קפג:
"וכך הדין אפילו שופעת כל ז' רק שתפסוק בטהרה ביום ז' קודם
בין השמשות ובערב טובלת בליל ח' "

ב"י שם:
"ומ"ש "ובערב טובלת בליל ח'" בפ"ק דיומא (ו ).ובפסחים פרק האשה (צ):
כל חייבי טבילות טבילתן ביום נידה ויולדת טבילתן בלילה"
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ויקרא טו' כה – ל :זבה
כה וְ ִא ָּׁשה כִ י יָּׁזּוב זוֹב ָּׁדמָּׁ ּה י ִָּׁמים ַרבִ ים בְ ֹלא עֶ ת נִ ָּׁד ָּׁתּה
ָאתּה כִ ימֵ י נִ ָּׁד ָּׁתּה
א ֹו כִ י ָּׁתזּוב עַ ל נִ ָּׁד ָּׁתּה כָּׁל יְמֵ י זוֹב טֻ ְמ ָּׁ
ִת ְהיֶה ְטמֵ ָאה ִהוא :כו כָּׁל הַ ִמ ְשכָּׁב אֲ ֶשר ִת ְשכַב עָּׁ לָּׁיו
כָּׁל יְמֵ י זוֹבָּׁ ּה כְ ִמ ְשכַב נִ ָּׁד ָּׁתּה י ְִהיֶה לָּּׁה וְ כָּׁל הַ כְ לִ י אֲ ֶשר
ֵת ֵשב עָּׁ לָּׁיו טָּׁ מֵ א י ְִהיֶה כְ טֻ ְמַאת נִ ָּׁד ָּׁתּה :כז וְ כָּׁל הַ ּנ ֹוגֵע
בָּׁ ם י ְִטמָּׁ א וְ כִ בֶ ס בְ ג ָָּּׁׁדיו וְ ָּׁרחַ ץ בַ מַ יִם וְ טָּׁ מֵ א עַ ד הָּׁ עָּׁ ֶרב:
כח וְ ִאם טָּׁ הֲ ָּׁרה ִמּזוֹבָּׁ ּה וְ סָּׁ פְ ָּׁרה לָּּׁה ִשבְ עַ ת י ִָּׁמים וְ ַאחַ ר
ִת ְטהָּׁ ר :כט ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִ י ִת ַקח לָּּׁה ְש ֵתי ת ִֹרים א ֹו ְשנֵי
בְ ֵני י ֹונָּׁה וְ הֵ בִ יָאה או ָֹּׁתם אֶ ל הַ כהֵ ן אֶ ל פֶ ַתח אהֶ ל מוֹעֵ ד:
ל וְ עָּׁ ָּׁשה הַ כהֵ ן אֶ ת הָּׁ אֶ חָּׁ ד חַ טָּׁ את וְ אֶ ת הָּׁ אֶ חָּׁ ד עלָּׁה וְ כִ פֶ ר
ָאתּה :לא וְ ִהּז ְַר ֶתם אֶ ת
עָּׁ לֶיהָּׁ הַ כהֵ ן לִ פְ נֵי יְה ָּׁוה ִמּזוֹב טֻ ְמ ָּׁ
ָאתם בְ ַט ְמָאם אֶ ת
ָאתם וְ ֹלא יָּׁמֻ תּו בְ טֻ ְמ ָּׁ
בְ נֵי י ְִש ָּׁראֵ ל ִמטֻ ְמ ָּׁ
ִמ ְשכָּׁנִ י אֲ ֶשר בְ ת ֹוכָּׁם:

"ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה"(...פס' כה)

מעוט ימים

מעוט רבים

שניים

שלושה

ראיה חריגה

זבה
זבה קטנה

זבה גדולה

ראתה דם יום אחד

ראתה דם שני ימים

ראתה דם שלושה ימים ויותר

סופרת יום אחד נקי
בלילה טובלת

סופרת יום אחד נקי

סופרת  7נקיים

בלילה טובלת

בלילה טובלת
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ויקרא יח' יט :נידה
איסורי קרבה:
משה לֵאמר :ב ַדבֵ ר אֶ ל בְ נֵי י ְִש ָּׁראֵ ל
א וַ י ְַדבֵ ר יְה ָּׁ ֹוה אֶ ל ֶ
וְ ָאמַ ְר ָּׁת אֲ לֵהֶ ם אֲ נִ י יְה ָּׁ ֹוה אֱ ֹלהֵ יכֶם :ג כְ מַ עֲ ֵשה אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם
אֲ ֶשר י ְַשבְ ֶתם בָּׁ ּה ֹלא ַתעֲ שּו ּוכְ מַ עֲ ֵשה אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶשר אֲ נִ י
קתיהֶ ם ֹלא ֵתלֵכּו:
מֵ בִ יא אֶ ְתכֶם ָּׁשמָּׁ ה ֹלא ַתעֲ שּו ּובְ חֻ ֵ
קתי ִת ְש ְמרּו ָּׁל ֶלכֶת בָּׁ הֶ ם אֲ נִ י
ד אֶ ת ִמ ְשפָּׁ טַ י ַתעֲ שּו וְ אֶ ת חֻ ַ
קתי וְ אֶ ת ִמ ְשפָּׁ טַ י
ּושמַ ְר ֶתם אֶ ת חֻ ַ
יְה ָּׁ ֹוה אֱ ֹלהֵ יכֶם :ה ְ
ָאדם וָּׁ חַ י בָּׁ הֶ ם אֲ נִ י יְה ָּׁ ֹוה :ו ִאיש ִאיש
אתם הָּׁ ָּׁ
אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה ָּׁ
אֶ ל-כָּׁל ְשאֵ ר בְ ָּׁשר ֹו ֹלא ִת ְק ְרבּו לְ גַלוֹת עֶ ְרוָּׁ ה אֲ נִ י יְה ָּׁ ֹוה:
ז עֶ ְרוַת ָאבִ יָך וְ עֶ ְרוַ ת ִא ְמָך ֹלא ְת ַגלֵה ִא ְמָך ִהוא ֹלא ְת ַגלֶה
עֶ ְרוָּׁ ָּׁתּה :ח עֶ ְרוַ ת אֵ ֶשת ָאבִ יָך ֹלא ְת ַגלֵה עֶ ְרוַ ת ָאבִ יָך ִהוא:
ט עֶ ְרוַ ת אֲ חו ְֹתָך בַ ת ָאבִ יָך א ֹו בַ ת ִאמֶ ָך מ ֹולֶדֶ ת בַ יִת א ֹו
מ ֹולֶדֶ ת חּוץ ֹלא ְת ַגלֶה עֶ ְרוָּׁ ָּׁתן :י עֶ ְרוַ ת בַ ת בִ נְ ָך א ֹו בַ ת בִ ְתָך
ֹלא ְת ַגלֶה עֶ ְרוָּׁ ָּׁתן כִ י עֶ ְרוָּׁ ְתָך הֵ ּנָּׁה :יא עֶ ְרוַ ת בַ ת אֵ ֶשת ָאבִ יָך
מ ֹולֶדֶ ת ָאבִ יָך אֲ חו ְֹתָך ִהוא ֹלא ְת ַגלֶה עֶ ְרוָּׁ ָּׁתּה :יב עֶ ְרוַת
אֲ חוֹת ָאבִ יָך ֹלא ְת ַגלֵה ְשאֵ ר ָאבִ יָך ִהוא :יג עֶ ְרוַ ת אֲ חוֹת ִא ְמָך
ֹלא ְת ַגלֵה כִ יְ -שאֵ ר ִא ְמָך ִהוא :יד עֶ ְרוַ ת אֲ ִחיָ-אבִ יָך ֹלא ְת ַגלֵה
דד ְתָך ִהוא :טו עֶ ְרוַת ַכל ְָּׁתָך ֹלא ְת ַגלֵה
אֶ ל ִא ְשת ֹו ֹלא ִת ְק ָּׁרב ָּׁ
ָאחיָך ֹלא
אֵ ֶשת בִ נְ ָך ִהוא ֹלא ְת ַג ֶלה עֶ ְרו ָָּּׁׁתּה :טז עֶ ְרוַ ת אֵ ֶשת ִ
ָאחיָך ִהוא :יז עֶ ְרוַ ת ִא ָּׁשה ּובִ ָּׁתּה ֹלא ְת ַגלֵה
ְת ַגלֵה עֶ ְרוַ ת ִ
אֶ ת-בַ ת בְ נָּּׁה וְ אֶ ת בַ ת בִ ָּׁתּה ֹלא ִת ַקח לְ גַלוֹת עֶ ְרוָּׁ ָּׁתּה ַשאֲ ָּׁרה
הֵ ָּּׁנה זִ מָּׁ ה ִהוא :יח וְ ִא ָּׁשה אֶ ל אֲ ח ָֹּׁתּה ֹלא ִת ָּׁקח לִ ְצרר לְ גַלוֹת
ָאתּה ֹלא ִת ְק ַרב
עֶ ְרוָּׁ ָּׁתּה עָּׁ לֶיהָּׁ בְ חַ ּיֶיהָּׁ  :יט וְ אֶ לִ -א ָּׁשה בְ נ ִַדת טֻ ְמ ָּׁ
יתָך ֹלא ִת ֵתן ְשכָּׁבְ ְתָך לְ ז ַָּׁרע
לְ גַלוֹת עֶ ְרוָּׁ ָּׁתּה :כ וְ אֶ ל אֵ ֶשת עֲ ִמ ְ
לְ טָּׁ ְמָאה בָּׁ ּה:

הפרק עוסק באיסורי עריות
אחת מן העריות היא אשה נידה

לסיכום מדין תורה:
ויקרא טו  -נלמדת דרך הטהרה
ויקרא יח  -נלמדים איסורי קרבה
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ההבדל בין דם נידה ודם זבה
"בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה"
(ויקרא ט"ו ,כה)

קבלו חז"ל הלכה למשה מסיני
שימים אלו הם "אחד עשר יום הסמוכים לימי נידה"
 7ימי נידה 11 ,ימי זיבה 7 ,ימי נידה 11 ,ימי זיבה
שיטת רש"י
(ערכין ח ע"א)

שיטת הרמב"ם
(הלכות איסורי ביאה פ"ו ה"ה)

י"א יום הסמוכים
לימים שראתה בהם דם נידה

וכל אחד עשר יום שאחר השבעה הן
הנקראין ימי זיבתה,
בין ראתה בהן דם בין לא ראתה,

 2כללים

ולמה נקראין ימי זיבה?
אינה טמאה בנידה
לפני שסופרת ז"נ
לדם שראתה בימי זיבתה

אישה עוברת לימי זיבה
רק אחרי ראיית דם נידה בפועל

ראתה דם נידה

מפני שהן ראויין לזיבה,
וכל דם שתראה בהן
דם זיבה יחשב
+
( הלכות איסורי ביאה פ"ו ה"ו)

בסוף יום שביעי
טובלת

שכל ימיה של אישה כך הן
שבעה ימי נדה וי"א ימי זיבה,

עוברת לספור ימי זבה
סופרת י"א ימי זבה
ראתה בהם
זבה
סופרת נקיים בהתאם למשך ראייתה

אלא אם כן הפסיקה הלידה

ספירה בפשטות לפי הימים

לא ראתה בהם
אחרי ספירת  11ימי הזבה
עוברת שוב לימי נידה

 7ימי נידה 11 ,ימי זיבה,
 7ימי נידה 11 ,ימי זיבה

ובתום ה  11 -יום עוברת שוב לימי נידה
הקושי בשתי השיטות:
אישה צריכה לספור במשך כל חייה ולדעת באופן מוחלט אם היא בימי נידה או בימי זבה

