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  .עגד�  נדה
  ?כיצד אני לומד את הדיני� דלהל�, א ימי זיבה מקראי"עקיבא דדריש לי' אליבא דר

  
  1?מני�  

ימי� ' ג(' י' ט' דנעשית זבה גדולה בראיית ח
  )ראשוני� מימי זיבה

דהיינו ( סמו- לנדתה ," ְ+לֹא ֶעת ִנָ$ָת": "דכתיב
  )ימי נדה' ימי� אחר ז' ג

מופלג (א "י' י' טדנעשית זבה גדולה בראיית 
  )'ד' ג' דהיינו ימי� ב, לנדתה יו� אחד

 מהייתור ילפינ7 לרבות , "א6 ִכי ָתז5ב: "דכתיב
  מופלג יו� אחד 

ימי� תו! עשרה ' דנעשית זבה גדולה בראיית ג
  הימי� הראשוני� לזיבתה

   2במה מצינו מרביעי
ימי� האחרוני� ' דנעשית זבה גדולה בראיית ג

  )ח"ז י"ז י"דהיינו ימי� ט, א"י' י' ט(לזיבתה 
  3"ַעל ִנָ$ָת": "דכתיב

  ימי� ' דאינה נעשית זבה גדולה בראיית ג
  )ט"ח י"ז י"דהיינו ימי� י(, ב"א י"י' י

  4"א6 ִכי ָתז5ב"דאינו ראוי לספירת 
  "ְיֵמי: "דכתיב  ימי� ' דנעשית זבה קטנה בב

  " ְיֵמיָ#ל: "דכתיב  דנעשית זבה קטנה יו� אחד 
  

                                                           
ולא הצריכה לה תורה , פרשה ראשונה מדברת בנדה, פרשיות בראיות של אשה' נאמרו בתורה ב 1
ויקרא (וזה הפסוק בפרשה ראשונה . נקיי�' וצרי- לה ז, ופרשה שניה מדברת בזבה. נקיי�' ז

ֶיה ְבִנָ$ָת" ְוָכל ַה@ֵֹגַע ָ+" ִיְטָמא ְוִאָ?ה ִ<י ִתְהֶיה ָזָבה ָ$� ִיְהֶיה זָֹב" ִ+ְבָ=ָר" ִ>ְבַעת ָיִמי� ִ;ְה" :)יט:טו
ְוִאָ?ה ִ<י ָיז5ב ז6ב ָ$ָמ" ָיִמי� ַרִ+י� ְ+לֹא ֶעת ִנָ$ָת" א6 " )כה:ש�(והפסוק בפרשה שניה " ַעד ָהָעֶרב

ְמAָת" ִ<יֵמי ִנָ$ָת" ִ;ְהֶיה ְטֵמAה ִהוא Bא ימי זיבה "כל דיני יו". ִכי ָתז5ב ַעל ִנָ$ָת" ָ<ל ְיֵמי ז6ב ט
  .וכמבואר להל7, נלמדי� מפסוק זה דפרשה שניה

שיש סיפק בידה להיות , )א מתחילת המחזור שלה"ויו� י(שהוא יו� הרביעי שאחר נידתה ' פי 2
ימי זיבה ' וג� ראוי בעצמו להיות אחד מג, וראוי ג� לספירת זבה', י' ט' זבה גדולה כבר בימי� ח

כ- כל שאר הימי� מיו� החמישי לנדתה , "א6 ִכי ָתז5ב"דמרבינ7 ליה לעיל מ, א"י' י' א� ראתה ט
, )ב"א י"י' שה� י' ה' ד' בימי ג: כגו7 שראתה, ימי� רצו�' שנעשית בו זבה גדולה אחר שראתה ג(

ה "ה,  שה� ראויי� לספירת זיבה,ימי� רצו� '  א� ראתה בתוכ� גוכ7 עד יו� העשירי לנדתה
אגב , מני7 לרבות שני�' ומה שנקטה הגמ. ימי� לעשותה זבה גדולה' � לגשראוי� ג� להצטר

 ). ה אי7"תוד(דהא כבר ילפינ7 ליה מהפסוק , ריהטא נקטה כ7
ַעל "ואילו קרא ד,  אתא לסמו- לנדתה," ְ+לֹא ֶעת ִנָ$ָת""דקרא ד, י"כ7 הוגה בגליו7 לשיטת רש 3

 .ימי זיבה'  מצטר� לגכ"מופלג מנדתה ג'  אתא ללמד שאפי," ִנָ$ָת"
' ד' ג' והיינו בימי� ב, ימי זיבה' בקרא כתוב להדיא שג� מופלג יו� אחד יכולה להתחיל לג, פי 4
א "נקיי� ביו� י' והנה א� ראתה בימי� אלו היא מסיימת את ספירת ז, )א למחזור"י' י' שה� ט(
ט למחזור "שהוא יו� י (ב"כ נמצא שלא נתרבה מקרא להדיא יו� י"וא, )ח למחזור"שהוא יו� י(

' ה' ד' ימי זיבה מימי� ג' הג� שודאי שהוא יו� שסופרי� בו שבעה נקיי� א� ראתה ג, לספירה
וא� תראה בו חוזרת , וכיו7 שכ7 אינו מתרבה להיות מימי זיבה. אול� אינו מפורש בכתוב, והלאה

  . לימי נדה


