בס"ד

 - 95לע"נ
ישי ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר

שלמה ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-9395535, 0923003250

זמני פרישה לאשה שיש לה וסת לא קבוע
אינה יודעת מתי תתחיל ראייתה
כל אשה שלא קבעה וסת – פורשת כבעלת וסת לא קבוע
פורשת ובודקת ב 3 -זמנים

עונה בינונית
יום ה – 30
מראייתה האחרונה
באותה עונה
שבה התחילה
הראייה האחרונה

+

עונת החודש
בתאריך
בו התחילה
הראייה האחרונה
ובאותה עונה
שבה התחילה
הראייה האחרונה

(וראוי גם בעונת אור זרוע)

עברה העונה ולא בדקה
אסורים בחיי אישות
עד שבודקת
ובתנאי
שהבדיקה טהורה
בודקת
בדיקה פנימית ויסודית
הבדיקה טהורה
טהורה ומותרים

מי שראיותיה מתחילות
לפעמים ביום
ולפעמים בלילה

ראוי שתפרוש
גם בעונת אור זרוע

+

עונת ההפלגה

בהגיע
כל אחת מעונת פרישה

הפרש הימים
שבין
הראייה האחרונה
לזו שלפניה
ובאותה עונה
שבה התחילה
הראייה האחרונה

פורשים כמפורט בעמ' 94
+
בודקת בתחילת העונה

נידה

+
לובשת תחתון לבן*
+
לפני סוף העונה
בודקת

ראוי שתפרוש
גם בעונת אור זרוע

*ניתן להשתמש בטמפון
במקום בתחתון לבן

עדיף תחתון לבן כאשר
יש פצע פנימי
או חשש לפצע פנימי

מצאה
מראה מטמא

מצאה
מראה טהור

נידה

טהורה
אך
יהיו מותרים לאחר

אינה חייבת לבדוק
אך
ראוי שתבדוק
לפני שמשמשים

מצאה
מראה טהור

ממשיכים בפרישה

מי שראיותיה מתחילות
לפעמים ביום
ולפעמים בלילה

עברו עונות הפרישה
ולא בדקה

מצאה
מראה מטמא

הפרישה בעונת לילה

הפרישה בעונת יום

לאחר הנץ החמה

לאחר צאת הכוכבים

שלושת עונות הפרישה מחושבות
בכל חודש מחדש
לפי הראייה האחרונה

בס"ד

 - 50לע"נ
ישי ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר

שלמה ז"ל בן יהודה הי"ו קרויזר
שרה פלהיימר ע"ה בת ישראל פוטר הי"ו

הערות והארות יתקבלו בברכה
שלומית קרויזר shlomitkro@gmail.com
02-9395535, 0923003250

עקירת וסת לא קבוע
שלושת זמני הפרישה נעקרים בפעם אחת
(גם ללא בדיקה)
בתנאי
שלא הרגישה בהם אחת מן ההרגשות המטמאות

עונה בינונית

עונת החודש

אם הייתה ראיה חדשה
לפני זמן הפרישה

התאריך נעקר
רק אחרי שעבר
ולא ראתה בו

הפרישה נעקרת

עונת ההפלגה

טהרת בת ישראל

הרב אליהו

הפלגה קצרה
לא עוקרת
הפלגה ארוכה

הפלגה קצרה
עוקרת
הפלגה ארוכה

ראתה ראייה חדשה
מחשבת מחדש את זמני הפרישה לפיה
+
לפי הכללים שלעיל


אשה שסיבה מסוימת גרמה לה לראות  3פעמים רצופות ,אך בכל פעם בזמן אחר

תזכורת:
לא קובעת בכך
וסת
ראי עמ' 35+3+

בפעם הבאה שמופיעה הסיבה
עליה לפרוש למשך אותו פרק זמן שעבר ,בפעמים הקודמות ,מאז הופעת הסיבה ועד להתחלת הראייה
בתוך זמן זה פורשת ובודקת
עבר הזמן ולא בדקה ולא ראתה
אינה חוששת יותר לסיבה זו

