
 

סיכום סוגי 
 הוסתות

 וסת שעות וסת החודש וסת הפלגה
 -וסת הדילוג

 חודש
 -וסת הדילוג 

 וסת הסרוג הפלגה
 סיבה -וסת הגוף 

)קפיצה, דברים 
 חריפים(

 סימן -וסת הגוף 
 וסת הכפול )פיהוק(

 המקור לוסת
גמרא על קפצה 
וראתה שלוש 

פעמים, וביאור רב 
 אשי

 מחלוקת רב ושמואל
בימי  )נחלקו בדילוג

ללא גם , וק"ו שהחודש
 דילוג קובעת(

מחלוקת התנאים 
בוסת שעות 

 וביאור הראב"ד
 מחלוקת רב ושמואל

ממחלוקת רב 
)לכו"ע שלוש ושמואל 

 ראיות לא מספיקות(
 ראשונים

דברי רב הונא, 
וביאור הברייתא על 
 וסת הנקבע באונס

 משנה 
 ראשונים 

)בגמרא רבי יוחנן מבאר 
כיצד בימי נידה יכולה 

 לקבוע וסת(

הסעיפים 
 םהרלוונטיי

 לב כוכה, יט, כא, כד,  כוכד, כג, יח, כא, יז,  , כהט, יב , כהה, יא, יג , כהז, יא, יג ג ב, ו, יג, טז, כה ב, יג, טו, כה

 קביעת הוסת
ארבע ראיות שהן 

 שלוש הפלגות 
, אך לדעת ראשונים)

 בשלוש פעמים( רא"ה

 שלוש ראיות 
 דברי  בביאורראשונים )

 (משנהה
אפילו אם ראתה גם 

 בימים אחרים
 (בדי השולחן)

שלוש ראיות 
שראתה בשעה 

מסוימת ולא ביום 
 (ראב"ד)מסוים 

לרב אחרי שלוש 
ראיות, לשמואל 

 אחרי ארבע ראיות.
 רמב"ם, רא"ש ורמ"א

 ר"ח וראב"דפסקו כרב, 

רשב"א פסקו כשמואל, 
פסקו להחמיר  ושו"ע

 כשתי הדעות.

לכו"ע לא סופרים 
את הראיה 
 הראשונה. 

האחרונים נחלקו האם גם 
ראיות  5לרב צריך 

, (רש"ש וחזו"א)כשמואל 

 (לחו"שראיות ) 4מספיק 
 4או שלשיטתו מספיק 

ראיות, אלא שמחמירים 
ש"ך, ט"ז כשתי הדעות )

 (ושבה"ל

לרב ודאי שאחרי 
שלוש ראיות. בדעת 

שמואל נחלקו 
דרישה האחרונים: 

צריכה ארבע  :וט"ז
 ראיות.

שמואל לגם  :ש"ך ודר"ט
, מספיק כאן שלוש ראיות

 כמו וסת החודש.

 שלוש פעמים.
קובעת וסת  רז"ה וטור:

רשב"א, קפיצות לבד. 
רק בצירוף  רמב"ם ושו"ע:

אם  הגה"מ ורמ"א:ימים. 
קפצה לבד חוששת כוסת 

 שאינו קבוע.

וסתות גוף  ראשונים:
 שונות לא מצטרפות.

לדעת רבי בראיה 
אחת, אך נפסק 

כרשב"ג שנקבעת 
 בשלוש ראיות. 

ורק בצירוף  רמב"ם:

רשב"א, רא"ש ימים. 
 גם לבדו. ושו"ע:

כשרואה וסת החודש 
בנוסף לוסת חודש 

 (ראשונים)קיים 

, ואחרי שנעקר חוזר בפעם םשלוש פעמי עקירת הוסת
 .אחת אם לא נקבע וסת אחר

נעקר בשעה אחת 
 ואפילו בלא בדיקה

 (ראב"ד)

 , םשלוש פעמי
ואחרי שנעקר חוזר בפעם אחת אם לא 

 .נקבע וסת אחר
 ()כך נ"ל

כשלא קבעה וסת 
אחר, צריכה שלושה 
סירוגים שלא ראתה 

 (חוות דעת)בהם 

 . , וחוזר בפעם אחתשלוש פעמים
: אם קבעה וסת גוף וימים ושלוש פעמים ביום סד"ט

נעקר חלקית ושוב צריכה  -הקבוע לא הרגישה ולא ראתה
 .אם מרגישה רקלחשוש באותו יום 

 שלוש פעמים

לחשוש לוסת 
 לפני שנקבע

 אחת  ראיהחוששת כבר אחרי 
 (משנה)

חוששת לכל היום 
)וסת שעות זאת סברת 
היתר, ששייכת רק אם 

בשלוש  קבעה וסת
 (.ראיות

 אינה חוששת כלל תלפני שנקבע
 (ראשונים)

אינה  תלפני שנקבע
חוששת לסרוג אלא 

לוסת החודש 
 (ראב"ד)

צריכה לחשוש רק 
אם קפצה ביום 

 (ש"ך)הקבוע 

צריכה לפרוש 
 בראיהולבדוק כבר 
 אחת.

 : רק לכתחילה.ב"ח

: וסת , שבה"ל ודר"טט"ז 
הגוף חמור ואם לא בדקה 

בעונה אסורה לבעלה גם 
 הבאה.

הסתפק האם  הנוב"י
צריך לחשוש לוסת 
השני שעדיין לא 

 נקבע

ראיה בעונות 
 שונות

נוב"י, פת"ש ודר"ט: 
הפלגה נקבעת לפי 

ימים ולא משנה באיזה 
שו"ע  עונה ראתה, 

ניתן לקבוע  הרב:
הפלגה לפי מספר 

 .)גם מספר אי זוגי( עונות
רק כשכל  ערוה"ש:

 הראיות באותו עונה. 

רק כשכל  תנקבע
הראיות באותה 

 עונה
 (ראב"ד)

קובעת  לש"ך וט"ז
כשרואה אחרי מקרה 
מסויים ונראה שגם 

בעונות שונות 
 לנחלת דודקובעת. 

הוסת נקבע לפי 
בהפרש שעות קבוע 
ולכן יכולה לקבוע 

מדובר  לחוו"דכך. 
בשעה קבועה ביום 
ולא קובעת בעונות 

 שונות.

רק כשכל  תנקבע
 הראיות באותה עונה

 (ראב"ד)

נוב"י, פת"ש ודר"ט: 
הפלגה נקבעת לפי 

ימים ולא משנה באיזה 
שו"ע  עונה ראתה, 

ניתן לקבוע  הרב:
הפלגה לפי מספר 

 .)גם מספר אי זוגי( עונות
רק כשכל  ערוה"ש:

 הראיות באותו עונה.

 -בסרוג של הפלגה 
מחלוקת האחרונים 
בהפלגה, בסרוג של 
חודש רק באותה 
עונה, כדין וסת 

 החודש.
 ()כך נ"ל

לדעות שקובעת בלי 
ימים, פשוט 

שקובעת בעונות 
 שונות. 

 -כשקובעת עם ימים 
הפלגה כדינה וחודש 

 כדינה.
 ()כך נ"ל

כשקובעת לפיהוק 
בלי ימים, פשוט 
שקובעת בעונות 

 שונות. 
 -כשקובעת עם ימים 

הפלגה כדינה וחודש 
 כדינה.
 ()כך נ"ל

כדין וסת החודש 
 (מחלוקת אחרונים)

 
בתחילת פרישה 

 עונת הוסת
 

צריכה לפרוש בכל עונת הוסת, אפילו 
 כשקבעה וסת גוף יחד איתה

 . ראשונים

מובא בוסתות  -נחלקו האחרונים  הראב"דבדעת 
 הדילוג.

 לא שייך.

 צריכה לפרוש בכל עונת הוסת, אפילו כשקבעה וסת גוף יחד איתה
 ט"ז:נחלקו האחרונים כשקבעה וסת גוף עם ימים:  הראב"ד. בדעת ראשונים)

חוששת בזמן  תוה"ש:. וממנו והלאה אסורה מותרתהגוף וסת מתחילת העונה עד זמן 

 אחרי שקבעה וסת גם לראב"ד חוששת כל העונה(. ש"ך ושבה"ל: בלבד.הגוף וסת 

לדעות שקפיצות 
נקבעות בלא ימים, 
מותרת בתחילת 

 העונה
 (רמב"ן וב"י)

לפיהוק בלי כשקבעה 
ימים, מותרת 
, בתחילת העונה

וכשקבעה עם ימים 
אסורה מתחילת 

 , (ראשונים) העונה
מותרת בתחילת גם כשאך 

דווקא אם  , זההעונה

  (ב"ח)בודקת 

 כדין וסת החודש.

  arye.minkov@gmail.comלהערות: 
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