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מהי נדה ומהי זבה גדולה ,ומה דינן? מה דעת הרמב"ם באשה הרואה בשעת הוסת ומה דינה?
האם וסתות הם דאורייתא או דרבנן? בכמה ראיות נעשה וסת ,והיכן המקור בתורה שסומכים על
מקרה שקרה כמה פעמים?
אשה שראתה מחמת תשמיש בשעת וסתה ,האם נחשבת למזידה ,שוגגת ,או אנוסה?
האם עונת הוסת תלויה בשקיעת החמה ,או בצאת הכוכבים?
אשה שלקחה כדורים המפסיקים את הוסת ,האם צריכה לחשוש לוסתה?
אימתי בעלה לוקה משום נדה ,ואימתי היא עצמה לוקה?
אדם שאמר על אשתו שהיא אחותו או שהיא נדה ,האם מותרת לו בגלוי ,והאם מותרת לו בחדרי
חדרים?
האם אשה צריכה בדיקה לפני תשמיש ואחר תשמיש? כמה פעמים היא צריכה לבדוק כדי להחזיק את
עצמה אינה רואה מחמת תשמיש? האם יש זמנים מסוימים שלא תועלנה בדיקות לכך?
מה הדין של אשה שיש לה מכה באותו מקום? אם קיבלה את המכה לאחר שנטמאת ,האם היא יכולה
להטהר? מה דינה אם קיבלה את המכה כשהיא טהורה ואח"כ ראתה בוסתה? ואת"ל שאסורה ,היאך
תטהר?
אשה ששופעת מתוך מ' לאחר מ' ,האם מותרת מן התורה? אשה שראתה ג"פ מחמת תשמיש בימי
טוהר ,האם מותרת לאחר שיעברו ימי טוהר?
האם רואים דמים בלילה בזמן הזה ,ומאיזה טעם י"ל שנשתנה הדין?
מהו וסת החודש ,וסת הפלגה ,וסת הגוף ,וסת הקפיצות ,ווסת מחמת אכילה?
מהי עונה בינונית ,והאם אשה שאין לה וסת אסורה בה?
האם צריכה לחשוש ללילה שלפני יום העונה בינונית?
אם עבר הוסת ולא ראתה ועבר גם יום ל' ולא ראתה ,אימתי חוששת?
אשה שראתה דם בבדיקה ,האם היא אסורה מן התורה? האם היא צריכה לחשוש לאותו יום משום
וסת שאינו קבוע? מה הדין אם ראתה ג' פעמים בבדיקה?
אשה שראתה כתם פחות מכגריס לאחר הטלת מי רגליים ,האם מותרת?
אשה שראתה בלא הרגשה ,האם סותרת שבעה נקיים מן התורה?
מה דין פולטת ,ומה דעת הראב"ד והרי"ף?
אשה שראתה אחר הטבילה מיד ,האם צריכה להמתין ה' ימים? ומה הדין כשהיתה טמאה מחמת
חומרא וראתה? ומה אם אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני ,ובעלה בעל נפש?
האם אשה יכולה לטבול בשביעי מבעוד יום ולחזור לביתה בלילה?
מה הדין של אשה שראתה מראה ספק טמא בשביעי לאחר שטבלה ביום?
אשה הרגילה ללכת יחפה ולא רחצה רגליה לפני שטבלה ,האם עלתה לה הטבילה? ואם רגילה ללכת
בנעליים אבל אינה מקפדת על נקיון רגליה ,האם הלכלוך חוצץ?
חציצה ברובה ואינה מקפדת ,האם טהורה מן התורה ,או מאחר שמקפדת כדי שתטהר מדרבנן ,טמאה
מן התורה? מה הדין של אשה שלא נטלה צפורן אבל אינה מקפדת?
אשה שנתנה שערה בפיה וטבלה ,האם היא טמאה מדאורייתא או מדרבנן?
האם כינים חוצצות?
לכלוך שמודבק בחוזקה ולא ניתן להסירו ,האם חוצץ?
שוטה שטבלה ,האם עלתה לה הטבילה? האם יש להחמיר ,ואיזו עצה יש בדבר?
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