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מפגש 7

סוף סימן קפד וחלק מסימן קפה 

חזקת טהרה ונאמנות 
האשה

האם הבעל צריך לשאול את אשתו בנוגע 
לטהרתה

סוגיית הגמרא:
במשנה1 במסכת נדה מובא שכל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן, וכן אדם הבא מן הדרך – 

אשתו בחזקת טהרה.

יכולים  שהיינו  ומבארת  הדרך,  מן  הבא  של  דוגמא  נקטה  המשנה  מדוע  מבררת  הגמרא 

לחשוב שההיתר הוא דווקא במקרה שהבעל נמצא בעיר, שאז האשה בודקת את עצמה אם 

היא טהורה )ואם איננה טהורה מודיעה על כך לבעלה(, אבל במקרה שהבעל נמצא בדרך, 

יכולים  היינו  זה  כל  כטהורה.  להחזיקה  יכול  אינו   – עצמה  את  בודקת  אינה  שאז האשה 

לחשוב, ולכן מלמדת אותנו המשנה שאפילו הבא מן הדרך – אשתו בחזקת טהרה )כיון 

שחזקת הטהרה אינה תלויה בכך שבודקת את עצמה, אלא בכך שכל זמן שהיא טהורה היא 

עדיין בחזקתה עד שיוכח להיפך(.

אמנם הגמרא מביאה בשם רבי יהודה נשיאה שמסייג את ההיתר. לדבריו: הדברים אמורים 

רק במקרה שהבעל הגיע בתוך שלשים יום לראייתה הקודמת, אבל אם הגיע לאחר מכן 

יום  כעבור שלשים  רואות שוב  נשים  כלל  כיון שבדרך  ראתה,  אם  אותה  צריך לשאול   –

)רוב הראשונים הבינו שהדברים אמורים באשה שאין לה וסת קבוע שצריכה לחשוש ליום 

שלושים לראייתה הנקרא "עונה בינונית", אבל אשה שיש לה וסת קבוע תלוי הדבר באם 

הגיע וסתה או לא, וכדלקמן בהמשך הגמרא(.

1.  דף טו א.
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עוד מביאה הגמרא סייג אחר להיתר בשם רב הונא: ההיתר במשנה הוא רק במקרה שעדיין 

לא הגיעה שעת וסתה )שיש לה וסת קבוע והבעל חזר מן הדרך לפני עונת הוסת(, אבל אם 

הגיעה שעת וסתה לפני שחזר מן הדרך – אסורה, שיש חזקה "אורח בזמנו בא". הגמרא 

מבארת שלדעת רב הונא וסתות מדאורייתא. 

הגמרא מוסיפה שרבה בר בר חנה חלק על דברי רב הונא ואמר שאפילו אם הגיע שעת וסתה 

לפני שחזר מן הדרך – הרי היא מותרת, כיון שוסתות דרבנן )רש"י: חכמים הצריכו את 

האשה לפרוש ולבדוק בעונת וסתה שמא תראה, אבל במקרה שבעלה לא היה בעיר ואינו 

יודע אם בדקה או לא בדקה בעונת הוסת הרי היא בחזקת טהורה(.

בהמשך הגמרא מובא בשם רבי יוחנן, שאשה שיש לה וסת – בעלה מחשב ימי וסתה )בודק 

אם עברו מספיק ימים מאז עונת הוסת שהיתה יכולה בנתיים לספור שבעה נקיים ולטבול 

]במידה ואכן ראתה בעונת הוסת[(, ורשאי לבוא עליה בלי לשאול אתה אם היא טהורה, שכן 

יש בזה ספק ספיקא – ספק האם ראתה בעונת הוסת, ועל הצד שאכן ראתה בעונת הוסת – יש 

ספק שמא מאז ספרה שבעה נקיים וטבלה.

שיטות הראשונים ופסיקת ההלכה:
בשיעור הקודם למדנו שהלכה כמאן דאמר וסתות דרבנן. אם כן פשוט שהלכה כרבה בר בר 

חנה כנגד רב הונא, שאפילו הגיע שעת וסתה לפני שחזר מן הדרך הרי היא מותרת. אמנם 

הראשונים נחלקו בנוגע ליחס שבין דברי רבה בר בר חנה לבין דברי רבי יוחנן )שהוא רבו 

של רבה בר בר חנה( המובאים בהמשך הגמרא. 

תוספות רא"ש וראשונים נוספים פירשו שרבה בר בר חנה אינו חולק על רבי יוחנן רבו, ומה 

שאמר שאפילו הגיע שעת וסתה מותרת כוונתו במקרה שעבר מספיק זמן שהיתה יכולה 

בנתיים לספור ולטבול כדברי רבי יוחנן, אבל אם לא עבר מספיק זמן )וממילא יש רק ספק 

אחד האם ראתה בעונת הוסת או לא ראתה( – צריך לשאול אותה אם היא טהורה או טמאה. 

 אמנם הר"ן הבין מדברי הרי"ף והרמב"ם שלשיטתם רבי יוחנן המצריך שיעברו מספיק 

ימים סובר שוסתות דאורייתא, ורבה בר בר חנה הסובר שוסתות דרבנן חלוק עליו בענין זה 

ואינו מצריך שיעברו מספיק ימים, וכיון שלהלכה וסתות דרבנן נמצא שאדם הבא מן הדרך 

רשאי לבוא על אשתו אפילו אם עברה עונת וסתה ואינה צריכה לבדוק ואינו צריך לשאול 

אותה )כגון שהיא מתנמנמת ואינה יודעת כעת להשיב, אבל אם היא ישנה לגמרי אמנם אין 

בזה איסור נדה אך יש בזה איסור מפני שהיא כאנוסה(.  
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השו"ע2 פסק כתוספות ורא"ש, שאשה שיש לה וסת קבוע ועברה עונת וסתה – אסור לבוא 

עליה עד שישאלנה, ואם שהתה אחר עונת הוסת שיעור זמן שיכולה לספור ולטבול – בא 

עליה ואינו צריך לשאול )כגון שהיא מתנמנמת וכנ"ל(.

לגבי אשה שאין לה וסת קבוע כתב השו"ע )על פי המובא בגמרא בשם רבי יהודה נשיאה 

)עונה בינונית( הרי הוא כמו עונת הוסת  כמובא לעיל( שיום שלושים לראייתה הקודמת 

שלה, ולכן אם עברו שלושים יום אינו רשאי לבוא עליה בלי לשאול )אלא אם כן עברו עוד 

מספר ימים באופן שיכולה לספור ולטבול(.     

אשה שיש לה וסת המורכב מזמן ומעשה:
בסימן קפט נלמד על סוגי וסתות שונים. אחד מסוגי הוסתות שנלמד שם הוא "וסת הגוף 

סיבה" המכונה בלשון הפוסקים "וסת הקפיצות". יש וסת הנקרא "וסת הגוף סימן" שכבר 

הזכרנו אותו בשיעורים הקודמים, ועניינו מיחושים ותחושות שהאשה רגילה להרגיש לפני 

המחזור כסימן על בואו. לעומת זאת "וסת הגוף סיבה" פירושו אשה שרגילה לראות כל פעם 

אחרי פעילות גופנית מסויימת )שפעילות זו היא סיבה הגורמת לראיה(. הדוגמאות המצויות 

בפוסקים לפעילות גופנית כזו הם קפיצות או אכילת דברים חריפים )והוא הדין לכל דבר 

אחר שגורם לאשה מסויימת לראות(. אשה שקפצה וראתה דם שלש פעמים – קבעה וסת 

לקפיצות, ומעתה בכל פעם שתקפוץ צריכה לחשוש שמא תראה ולפרוש מבעלה.

עד כאן הסברנו מהו וסת הקפיצות. אמנם יש סוג נוסף של וסת הנקרא "וסת המורכב", כגון 

אשה שקפצה בט"ו ניסן וראתה ואחר כך קפצה בט"ו אייר וראתה ואחר כך קפצה בט"ו סיון 

וראתה – קבעה וסת המורכב מוסת החודש ווסת הקפיצות יחד, ומעתה בכל פעם שתקפוץ 

בט"ו בחודש צריכה לחשוש שמא תראה.

לעיל הבאנו מהגמרא את מחלוקת רב הונא ורבה בר בר חנה בנוגע לאשה שיש לה וסת 

קבוע ועברה עונת וסתה ובעלה רוצה לבוא עליה בלי לשאול אם היא טהורה או טמאה. 

בגמרא שם הובאה גירסה נוספת למחלוקת רב הונא ורבה בר בר חנה, לפיה רב הונא הסובר 

שוסתות דאורייתא אומר שדברי המשנה שהבא מן הדרך אשתו בחזקת טהורה מתייחסים 

לאשה שיש לה וסת המורכב, שבמקרה כזה אפילו עבר היום בחודש שבו רגילה לקפוץ 

ולראות – מותר לבוא עליה בלי לשאול, שכיון שהוסת שלה תלוי גם במעשה )בקפיצה( 

אפשר להניח שלא קפצה ולא ראתה. אבל אם יש לה וסת רגיל )כגון וסת החודש( ועברה 

עונת הוסת – אסור לבוא עליה בלי לשאול.

עליה  לבוא  מתיר  דרבנן  שוסתות  הסובר  חנה  בר  בר  רבה  ואילו  הונא,  רב  לדברי  זה  כל 

האם  והר"ן  התוספות  )ונחלקו  הוסת  עונת  ועברה  רגיל  וסת  לה  שיש  אפילו  לשאול  בלי 

2.  סימן קפד סעיף יא.
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ההיתר הוא רק במקרה שעבר זמן שיכולה לספור ולטבול, והלכה כתוספות שמחמירים בזה, 

כמבואר לעיל(.

– מותר לבעלה לבוא עליה בלי  וסת המורכב  הרשב"א למד מכל הנ"ל שאשה שיש לה 

לשאול אפילו שעבר היום בחודש שבו רגילה לקפוץ ולראות. היתר זה הוא אפילו למאן 

דאמר וסתות דאורייתא )כמבואר בגמרא(, וכל שכן לפי מה דקיימא לן וסתות דרבנן. פשוט 

שהיתר זה הוא אפילו שלא עברו ימים שיכולה לספור ולטבול. כמו כן, יש להוסיף שהאשה 

אינה מחוייבת לבדוק את עצמה ביום שבו רגילה לקפוץ ולראות, שכן עונת הוסת שלה היא 

רק בזמן שיש שילוב בין הדברים )גם התאריך בחודש וגם קפיצה(.

עבר  אם  לחשוש  צריך  אין  המורכב  שבוסת  הרשב"א,  דברי  את  להלכה  הביא  השו"ע3 

התאריך, שכן אפשר שלא קפצה באותו תאריך וממילא הרי היא כאשה שעדיין לא הגיעה 

עונת וסתה.

עברו  שאם  כלומר  בינונית,  לעונה  לחשוש  שצריכה  הוסיפו  והשו"ע  הרשב"א  אמנם 

)כדין אשה שאין  יום מראייתה הקודמת צריכה לפרוש מבעלה ביום השלושים  שלושים 

לה וסת קבוע(, ולאחר יום השלושים אסור לו לבוא עליה בלי לשאול )אלא אם כן עברו 

ימים שיכולה לספור ולטבול(, שהרי אי אפשר לומר שלעולם לא תראה וצריך לתת הגבלה 

מסויימת להיתר שלא אשה זו.

אשה שיש לה וסת המורכב מזמן ומ"וסת הגוף סימן":
בדין הקודם כתב השו"ע שהדין אמור באשה שיש לה וסת שמורכב מימים יחד עם "וסת 

מוסתות הגוף כגון קפיצה וכיוצא בה". לכאורה משמע מלשונו )וכן מדבריו בבית יוסף( 

שכוונתו לכל הסוגים של וסתות הגוף, כולל "וסת הגוף סימן", ולפי זה אשה שיש לה וסת 

המורכב מוסת החודש ווסת הגוף סימן, כגון שאירע לה שלש פעמים שהיה לה כאב בטן 

בתאריך ט"ו בחודש וראתה – בעלה יכול לבוא עליה לאחר ט"ו בחודש בלי לשאול אם היא 

טהורה.

אבל ש"ך אדה"ז פת"ש ועוד אחרונים כתבו שרק בוסת המורכב מזמן ו"וסת הגוף סיבה" 

אפשר לומר את הסברא שלא קפצה ולא ראתה, כיון שמדובר במעשה התלוי ברצונה )שאם 

תרצה תקפוץ ואם לא תרצה לא תקפוץ( והוא גורם לראיה, אבל בוסת המורכב מזמן ו"וסת 

הגוף סימן" הרי וסת הגוף שלה אינו גורם לראיה אלא רק מעיד שהיא מתקרבת ואין זה תלוי 

בה, וממילא אי אפשר לומר את הסברא הנ"ל. לדברי האחרונים: אפשר שגם השו"ע התכוין 

רק לוסת הקפיצות ולוסת לאכילת דברים חריפים וכיוצא בזה מסוגי הוסתות שהמעשה גורם 

לראיה )"וסת הגוף סיבה"(, ולא התכוין לכלול בזה את וסת הגוף סימן שדינו שונה בענין זה 

3.  סימן קפד סעיף יב.
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)אדה"ז כתב שוסת המורכב מזמן ו"וסת הגוף סימן" דינו כוסת של זמן לכל דבר ולא כוסת 

הגוף, ויתבאר עוד בסימן קפט(.

חוות דעת ביאר שהשו"ע עוסק גם בוסת המורכב מימים ו"וסת הגוף סימן", אלא  אמנם 

שמדובר כאן במקרה מיוחד. לדברי חוות דעת מדובר באשה שראתה שלש פעמים בראשי 

חודשים יחד עם הסימן שלה )הדוגמא המצויה בפוסקים היא פיהוק, שפיהקה וראתה(, אלא 

שהראשי חודשים לא היו רצופים אלא לסירוגין, כלומר שהיו לה כמה ראשי חודשים שלא 

פיהקה ולא ראתה, ואף אירע לה כמה פעמים שפיהקה שלא בראש חודש ולא ראתה. אשה 

כזו יש לה וסת קבוע מיוחד שרק במקרה שתפהק בראש חודש תראה, ולכן בעלה יכול לומר 

לאחרי שעבר ראש חודש "שמא לא פיהקה בראש חודש ולא ראתה" )כפי שאכן קרה לה 

בעבר, שלא פיהקה בראש חודש ולא ראתה(.

במקרה שהבעל יודע שראתה:
יודע  אם  אבל  ראתה,  לא  או  ראתה  אם  יודע  אינו  שהבעל  במקרה  הוא  לעיל  האמור  כל 

שראתה, כגון שיצא לדרכו בזמן שהיתה טמאה – הרי היא בחזקת טמאה עבורו עד שתאמר 

לו "טהורה אני". המקור לכך בברייתא4 האומרת שהחמרים )רוכבי חמור שיוצאים לדרך( 

והפועלים – נשיהם בחזקת טהרה, אך רק בתנאי שיצאו כשהיתה טהורה, אבל אם יצאו 

כשהיתה טמאה – לעולם היא טמאה עד שתאמר לו טהורה אני. 

במקרה שיצאו כשהיתה טמאה, אפילו אם עבר מספיק זמן שיכולה לספור ולטבול – אין 

דבריו  לעיל( אמר את  )המובא  יוחנן  רבי  לו שהיא טהורה(, שכן  )עד שתאמר  מועיל  זה 

רק במקרה שיש ספק ספיקא )ספק שמא ראתה בעונת הוסת, ועל הצד שראתה ספק שמא 

טבלה(, אבל במקרה שבוודאי ראתה והספק הוא רק שמא ספרה וטבלה – אינו רשאי לבוא 

עליה בלי לשאול.

האם צריכה לומר בפירוש "טהורה אני" או שמספיק אומדן דעת שמוכיח 
זאת:

השו"ע5 כתב על פי הברייתא הנ"ל: "האשה שהיתה בחזקת טמאה – אסור לו לבוא עליה 

עד שתאמר לו טבלתי".

החוות דעת כתב שאפילו אם שוכבת אצלו – אין זה מועיל, עד שתאמר לו בפירוש "טבלתי" 

)או "טהורה אני"(.

4.  מסכת נדה דף יב א.
5.  סימן קפה סעיף א.
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אולם בלחם ושמלה דחה את חומרת החוות דעת, וכתב שהצורך שתאמר בפירוש "טבלתי" 

או "טהורה אני" הוא רק במקרה שאמרה בתחילה שהיא טמאה ואחר כך חזרה בה )כפי 

שנלמד בהמשך הסימן(, או במקרה שבעלה בא מן הדרך ואינו יודע אם טבלה או לא. אבל 

במקרה שבעלה בעיר ויודע מתי נטמאה ושהגיע זמן טבילתה, וכל שכן כאשר יודע שהכינה 

עצמה היום לטבילה וגם היה בידה לטבול, והיא ערה ושוכבת אצלו – אינה צריכה לומר 

"טבלתי", ואף השו"ע יודה בזה )עד כאן מלחם ושמלה. יתכן שגם חוות דעת לא התכוין 

למציאות המתוארת בלחם ושמלה ]שבעלה בעיר ויודע שצריכה לטבול וכו'[, ובמציאות 

כזו אכן יודה שאינה צריכה לומר בפירוש(.

המקור לנאמנות האשה

בכל הדינים המובאים לעיל הנחת היסוד היא שסומכים על האשה בכל הנוגע לטהרתה או 

טומאתה. וכן כתב הרמ"א6 לגבי אשה שהיתה בחזקת טמאה, שנאמנת לומר שטבלה )אם 

עברו ימים שיכולה לספור ולטבול( אפילו אם רואה בגדיה מלוכלכים בדם, כגון שאומרת 

לו שעברה בשוק של שוחטים או התעסקה בציפור וכיוצא בזה ולא מדובר בדם נדות – יכול 

לסמוך על דבריה.

המקור לנאמנות האשה הוא בדברי שמואל במסכת כתובות7 שלומד זאת מהפסוק הנאמר 

בספירת שבעה נקיים "וספרה לה שבעת ימים"8, ומבאר שכוונת הכתוב "וספרה לה" – היינו 

לעצמה, כלומר שהאשה בעצמה היא היחידה שסופרת ובודקת וכו', ועליה אנו סומכים.

האם ענייני נדה הם בגדר "דבר שבערוה"

בגמרא במסכת גיטין9 מובא שעד אחד נאמן באיסורים )סומכים על אדם אחד שאומר על 

דבר מסויים, כגון על מאכל, שהוא אסור או מותר(. אבל לגבי דבר שבערוה הכלל הוא "אין 

דבר שבערוה פחות משני עדים". כלומר "דבר שבערוה" אף על פי שבעיקרון הוא גם ענין 

של איסור והיתר מכל מקום התורה קבעה שיש לדון בו כמו בדיני ממונות על פי שני עדים 

כשרים. "דבר שבערוה" פירושו האם האשה מותרת או אסורה, כגון האם היא אשת איש 

או אינה אשת איש או האם היא מותרת על בעלה או אסורה עליו. מטעם זה צריך שני עדים 

כשרים בקידושין ובגיטין, או להעיד שהאשה זנתה ונאסרה על בעלה, וכל כיוצא בזה. 

6.  סימן קפה סעיף א.
7.  דף עב א.

8.  ויקרא טו כח.
9.  דף ב ב.
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תוספות ביארו שדין נאמנות עד אחד באיסורים נלמד מדין נאמנות נדה על עצמה, שכשם 

שהתורה קבעה שאשה נאמנת לומר אם היא אסורה או מותרת )"וספרה לה"( – כך בשאר 

איסורים עד אחד )לאו דווקא עד כשר אלא אפילו אשה וכדומה( נאמן לומר שדבר מסויים 

אסור או מותר. עולה מדברי התוספות שנדה אינה בכלל "דבר שבערוה" אלא היא בכלל 

שאר איסורים.

אמנם הרשב"א כתב שנדה בכלל דבר שבערוה, ולכן צריך פסוק מיוחד )"וספרה לה"( ללמד 

שאף על פי כן היא נאמנת )ואין צורך בשני עדים כשרים(.

אפילו הפוסקים כשו"ע  ערוה  יש אחרונים הסוברים שבענייני  זו:  מינה ממחלוקת  נפקא 

צריכים ללכת אחר המחמיר כאשר השו"ע מיקל, מפני החומרא של ענייני ערוה. לפי זה אם 

נאמר כרשב"א שנדה בכלל דבר שבערוה – הרי שעל פי האחרונים הללו צריכים הפוסקים 

כשו"ע להחמיר בהלכות נדה במקרים שהשו"ע מיקל ויש חולקים עליו )אם נאמר כך יש 

בזה חומרא גדולה מאד לפוסקים כשו"ע, שכן ישנן הלכות רבות בהלכות נדה שהשו"ע 

מיקל והרמ"א או פוסקים אחרים מחמירים, ואכן למעשה הספרדים נוהגים בהלכות נדה 

כשו"ע ואינם מחמירים יותר ממנו(.  

אמרה לו נטמאתי באמצע תשמיש

במשנה במסכת שבועות10 מובא שאדם שהיה משמש עם אשתו בזמן שהיא טהורה, ובאמצע 

תשמיש אמרה לו "נטמאתי", ופירש ממנה מיד – חייב כרת, מפני שיציאתו ממנה באבר חי 

גורמת לו הנאה כמו ביאתו אליה, וממילא היציאה נחשבת כביאה וחייב כרת.

הגמרא שואלת: כיצד יעשה כדי לא להתחייב כרת? ומבארת שיש לו לנעוץ צפורניו בקרקע 

)רש"י: כלומר לעצור את עצמו באמצע התשמיש ולשהות ללא תזוזה( עד שימות האבר, 

ורק אז לצאת ממנה.

שו"ע11: "היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד – חייב כרת, שיציאתו 

הנאה לו כביאתו. כיצד יעשה? נועץ צפורני רגליו בארץ ושוהה בלא דישה עד שימות האבר 

ופורש באבר מת". 

רמ"א: וימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו )אפילו שעשה כהוגן ופרש באבר מת(, 

ובשעה ששוהה בתוכה לא ישען עליה אלא ישען על רגליו וידיו כדי שלא יהנה ממנה. 

10.  דף יד ב.
11.  סימן קפה סעיף ד.
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חוות דעת כתב שהדברים אמורים כשמוצאת דם בשעת תשמיש, אבל אם אמרה שמרגישה 

תחושות של ראיה – אינו צריך לפרוש באבר מת, שיתכן שהרגשת האבר גורמת לה להרגיש 

כאילו זו ראיה, אלא אם כן אמרה שהיא מרגישה בבירור שזוהי הרגשת דם.

אבל פרדס רימונים מחמיר אפילו כשאמרה שמרגישה תחושות של ראיה, משום שיש בזה 

ספק דאורייתא.

כפרה למקרה שפרש באבר חי מחמת חוסר ידיעה:
הרמ"א כתב שאם פירוש בקישוי ובשוגג, שלא ידע שאסור לפרוש ממנה בקישוי – יתענה 

ארבעים יום, ואינם צריכים להיות רצופים אלא כל שבוע שני ימים, כגון שני וחמישי, ובליל 

התענית לא יאכל בשר ויין )אלא שאר דברים, שהתענית מתחילה מהבוקר(. ואם קשה לו 

להתענות – יפדה כל יום של תענית בממון שיתן לצדקה, כפי ערך ממון שיש לו, שעשיר 

צריך לתת קצת יותר מעני. ויש להחמיר בתשובתו, וכל המרבה לשוב זכות הוא לו.

עוד כתב הרמ"א שהאשה אינה צריכה כפרה, כיון שהיא אנוסה. 

עוד כתב הרמ"א שכל זה במקרה שנטמאה באמצע התשמיש ופרש ממנה שלא כהלכה. אבל 

אם מצאה דם אחר התשמיש – הרי זה נחשב אונס אפילו אם מסתבר שהראיה היתה בשעת 

התשמיש עצמו )כגון שהדם נמצא על האבר שלו או על עד שהוא בודק בו את עצמו(, ולכן 

אינם צריכים כפרה כלל לא הוא ולא היא.

אדה"ז העיר שבמקרה כזה אין להחמיר עליהם ולהצריכם כפרה אפילו מצד חומרא, שאם 

נחמיר להם בזה וירגישו שעשו עבירה הרי בפעם הבאה שתהיה טהורה עלולים לפרוש זה 

נאמר  זה  נימוק  ופורש".  נוקפו  יהא לבו  )בלשון הפוסקים "שלא  ולהמנע מתשמיש  מזה 

בגמרא בדין בדיקות בשעת תשמיש כפי שנלמד בסימן קפו, ואדה"ז למד משם לכאן(.  
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שאלות חזרה

החוזר לביתו ממילואים ואשתו מנמנמת, האם יכול לבוא עליה ללא בדיקה לאחר שעבר זמן 

וסתה, או שצריך להעירה לגמרי ולשאול אותה אם טהורה היא?

האם מותר לבעל לחשב את הזמן בלא שישאל אם היא טהורה? פרט באם יש לה וסת לימים 

או אף לקפיצות או לימים ופיהוק, ביודע שראתה או כשספק ראתה.

באיזה מקרים ובאילו סוגי וסת ניתן להקל ולומר "לא קפצה ולא ראתה"?

או שדי באומדנא  לומר בפירוש שהיא טהורה  אשה שהיתה בחזקת טמאה, האם צריכה 

דמוכח? 
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נאמנות האשה בענייני נדה: א מהו המקור לנאמנותה )מהיכן לומדים(? ב האם ענייני נדה 

הם בגדר דבר שבערוה או עניינים של איסור והיתר, ומה הנפקא מינה?

היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי, כיצד עליו לנהוג? האם בכל מקרה צריכים 

כפרה, ואימתי הוא צריך כפרה, ואימתי היא, ומה שיעור הכפרה? 
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