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ויקרא טו לא:
תֹוכם:
ָאתם ְב ַט ְמָאם ֶאת ִמ ְש ָכ ִני ֲא ֶשר ְב ָ
ָמתּו ְב ֺט ְמ ָ
ָאתם וְ לֹא י ֺ
ַר ֶתם ֶאת ְבנֵי-יִ ְש ָר ֵאל ִמ ֺט ְמ ָ
וְ ִהז ְ

רש"י שם:
"והזרתם .אין נזירה אלא פרישה וכן (ישעיה א) נזורו אחור וכן (בראשית מט) נזיר אחיו ":

מסכת נדה סג ע"ב:
"והתניא והזרתם את בני ישראל מטומאתם מכאן א"ר ירמיה אזהרה לבני ישראל
שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן וכמה אמר רבא עונה ".

שו"ע יורה דעה סימן קפד סעיף ב:
"בשעת וסתה ,צריך לפרוש ממנה עונה אחת ,ולא משאר קריבות אלא מתשמיש (המטה) בלבד .אם
הוא ביום ,פורש ממנה אותו היום כולו אפילו אם הוסת בסופו ,ומותר מיד בלילה שלאחריו ,וכן אם
אם הוא בתחלתו ,פורש כל היום ומותר כל הלילה שלפניו .וכן הדין אם הוא בלילה ,פורש כל הלילה
ומותר ביום שלפניו ולאחריו ,בין שקבעה וסת בג"פ או בפ"א".
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רישום יום הווסת
שקיעת החמה
יממה = מעת לעת
עונת
לילה
עונת לילה

עונת יום

מתחילה בשקיעה
ונמשכת עד הנץ החמה

מתחילה בהנץ החמה
ונמשכת עד השקיעה

מעת לעת
עונת
יום

הנץ החמה
כאשר מתחילה ראייה חדשה יש לציין ביומן האישי:
 .0במס'  - .1את יום הראייה הראשון.
 .2את העונה בה התחילה הראייה:



אם הראייה התחילה בעונת יום כותבים ביומן –  .1יום.
אם הראייה התחילה בעונת לילה כותבים ביומן –  .1לילה +
יום הראייה הראשון לא חייב להיות יום שלם
כל עוד ראתה לפני השקיעה
אותו יום נחשב לה כיום  .1לראייתה
בהתאם לכך יש לחשב את יום הפסק הטהרה ואת ימי הפרישה בחודש הבא
כהצעת בעל ה"חכמת אדם" שכתב:

"כך קבלתי מרבותי וכך הייתי נוהג כל ימי ולא אנה לי שום און .ברוך ה' המקדש עמו"

