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ההלכות המיוחדות לימי פרישה
ימי פרישה = הימים שבהם אי שה חוששת להתחלת ראייה חדשה ,ימים אלו נקבעים עפ"י כללים הלכתיים שיפורטו בהמשך

א .הפרישה היא למשך עונה אחת :עונת יום או עונת לילה.
ב .הפרישה היא לפי העונה שבה התחילה הראייה הקודמת
אישה שהראייה הקודמת שלה התחילה בלילה

אישה שהראייה הקודמת שלה התחילה ביום

בני הזוג פורשים בעונת לילה =
מהשקיעה ועד הנץ החמה

בני הזוג פורשים בעונת יום =
מהנץ החמה ועד צאת הכוכבים (למרות שהעונה
נגמרת בשקיעה)

עונת "אור זרוע" = העונה שלפני:
לדעת ה"אור זרוע" (רבי יצחק בן משה מוינה) יש לפרוש גם בעונה שלפני העונה האסורה
אם הראייה האחרונה התחילה בלילה

אם הראייה האחרונה התחילה ביום

פורשים בלילה  +ביום שלפניו

פורשים ביום  +בלילה שלפניו

הרב

אליהו זצ"ל פוסק שראוי לפרוש גם בעונת "אור זרוע" ,בווסת קבוע ובעונה בינונית ,בגלל החלשות הגופות.

ג.

הפרישה היא למשך כל העונה
ולא מתחשבים מתי בדיוק התחילה הראייה בתוך העונה.

ד.

בני הזוג פורשים גם אם לא התחילה ראייה חדשה.

ה .פורשים מ:
 בני הזוג אסורים בחיי אישות.
 לגבי שאר קרבות: חיבוק ונישוק – יש אוסרים ויש מתירים
בתנאי שהדבר לא מביא לאיסורים אחרים


ו.

שינה במיטה אחת – ראוי שלא לישון במיטה אחת בליל פרישה
(וכן בעונת "אור זרוע" לנוהגים לפרוש בה) שמא תראה בשינה.

יש לבדוק ,במשך כל העונה ,אם התחילה ראייה חדשה:
 .0בדיקה פנימית ויסודית עם עד בדיקה ,בתחילת העונה.
 .2לאחר הבדיקה ,להניח באותו מקום :מוך דחוק או טמפון,
או ללבוש תחתון לבן המהודק לגוף.
 .3בדיקה פנימית ויסודית עם עד בדיקה ,לקראת תום העונה.

את הבדיקות הללו יש לעשות
רק בעונת הפרישה עצמה
ולא
בעונת "אור זרוע"
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הרגשה /יוצא לדרך /טבילה בעונת פרישה


אשה שהרגישה אחת מן ההרגשות המטמאות :זיבת דבר לח ,זעזוע הגוף ,פתיחת הרחם,
בעונת פרישה
ואין לה חזקה לגביה

בדקה אחרי יותר מ 6 -דקות

בדקה מיד  -תוך  6דקות
לא מצאה כלום

מצאה מראה טהור

לא מצאה כלום

מצאה מראה טהור

טהורה

טהורה

נידה

תשאל שאלת רב



יוצא לדרך = אדם שיוצא ליומיים ,שלושה או יותר
יוצא לדרך בעונה שקודם וסתה

יוצא לדרך בעונת פרישה

חייב לפוקדה
חייב לפקוד את אשתו
ועדיף לרצותה בדברי אהבה וחיבה
אם היא מוחלת בכך



יוצא לדרך לדבר מצווה

חייב לפקוד את אשתו רק בתנאי
שלא יתעכב בכך מהמצווה



ליל טבילה שחל בעונת וסתה /כלה שליל טבילתה חל בעונת וסתה

תשאל שאלת רב

