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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: שמאי � טומאת מעת לעת

יג.ב: כל היד � בדיקות ומראות דמי�

כא.ג: המפלת חתיכה � טומאת יולדת

לא:ד: בנות כותי� � טומאת עכו"�, טומאת זיבה

מ.ה: יוצא דופ� � גיל וסימני בגרות

מח.ו: בא סימ� � סימני�, כל שיש… ויש שיש…

נד:ז: ד� הנדה �

נז:ח: הרואה כת� � כתמי�

נט:ט: האשה שהיא עושה �

סד:י: תינוקת �

אאאא:  :  :  :  שמאי שמאי שמאי שמאי �  �  �  �  טומאת מעת לעתטומאת מעת לעתטומאת מעת לעתטומאת מעת לעת

טומאת אשה הרואה ד� למפרע טומאת אשה הרואה ד� למפרע טומאת אשה הרואה ד� למפרע טומאת אשה הרואה ד� למפרע ((((2222)))) ב
חזקה דמעיקרא שהשתנתה (2)

טומאת מעת לעת שבנדה תולי� אבל לא שורפי�טומאת מעת לעת שבנדה תולי� אבל לא שורפי�טומאת מעת לעת שבנדה תולי� אבל לא שורפי�טומאת מעת לעת שבנדה תולי� אבל לא שורפי�

מקוה שנמדד ונמצא חסר (4)

הפריש תרומה מחבית יי� ולאחר זמ� נמצאת חומ& (3)

ספק טומאה ברה"ר וברה"י מסוטה (4)

טומאת מבוי שנמצא בו שר& למפרע (1) ג
טומאת אשה למפרע בשוטה ובמשמשת במו)טומאת אשה למפרע בשוטה ובמשמשת במו)טומאת אשה למפרע בשוטה ובמשמשת במו)טומאת אשה למפרע בשוטה ובמשמשת במו)

טומאת קופה שנמצא בה שר& למפרע

החזקת טומאה ממקו� למקו� (1) ד
כל הטומאות כשעת מציאת�

ספק טומאה בדבר שאי� בו דעת לישאל (2)

דעת חכמי� בטומאת אשה הרואה ד� למפרעדעת חכמי� בטומאת אשה הרואה ד� למפרעדעת חכמי� בטומאת אשה הרואה ד� למפרעדעת חכמי� בטומאת אשה הרואה ד� למפרע

לא יהא חוטא נשכר (11)

טומאה למפרע באשה שיש לה וסתטומאה למפרע באשה שיש לה וסתטומאה למפרע באשה שיש לה וסתטומאה למפרע באשה שיש לה וסת

טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� ((((1111))))

המשמשת בעדי� אי נחשב לפקידה לטומאה למפרעהמשמשת בעדי� אי נחשב לפקידה לטומאה למפרעהמשמשת בעדי� אי נחשב לפקידה לטומאה למפרעהמשמשת בעדי� אי נחשב לפקידה לטומאה למפרע ה
טומאת מעת לעת שבנדה עושה משכב ומושבטומאת מעת לעת שבנדה עושה משכב ומושבטומאת מעת לעת שבנדה עושה משכב ומושבטומאת מעת לעת שבנדה עושה משכב ומושב

גדר דבר שאי� בו דעת לישאל לספק טומאה ברה"י (2)

אי שוני� בטהרות (1)

טומאת מעת לעת לבועלה טומאת מעת לעת לבועלה טומאת מעת לעת לבועלה טומאת מעת לעת לבועלה ((((1111)))) ו
טומאת מעת לעת שבנדה לקודש ולתרומהטומאת מעת לעת שבנדה לקודש ולתרומהטומאת מעת לעת שבנדה לקודש ולתרומהטומאת מעת לעת שבנדה לקודש ולתרומה

טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי ((((1111))))

גרימת טומאה לחולי� בא"י (4)

חולי� הטבולי� לחלה ז
טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� ((((1111))))

טומאת מעת לעת במסולקות דמי�טומאת מעת לעת במסולקות דמי�טומאת מעת לעת במסולקות דמי�טומאת מעת לעת במסולקות דמי�

רבי אליעזר שמותי הוא (2)

הלכות שהלכה כר'  אליעזר בסדר טהרות ובכלל

טומאת אחורי כלי� במשקה

אי� למדי� הלכה מפי תלמוד

בתולה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתבתולה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתבתולה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתבתולה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת ח
ג'  בתולות

מעוברת הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתמעוברת הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתמעוברת הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתמעוברת הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת

מעוברת שהפילה לטומאה מעת לעתמעוברת שהפילה לטומאה מעת לעתמעוברת שהפילה לטומאה מעת לעתמעוברת שהפילה לטומאה מעת לעת

אשה שהפילה דבר שאינו של קיימא אי חשוב לידה

טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� ((((2222)))) ט
ראתה ואחראתה ואחראתה ואחראתה ואח""""כ הוכר עוברה לטומאה מעת לעתכ הוכר עוברה לטומאה מעת לעתכ הוכר עוברה לטומאה מעת לעתכ הוכר עוברה לטומאה מעת לעת

חשש לוסת בימי עיבורה

וסתות דאו'  או דרבנ� (1)

מניקה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתמניקה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתמניקה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתמניקה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת

מי ית� טהור מטמא לא אחד (איוב יד)

המיוחד בטומאת מי חטאת (2)

הזאת מי חטאת אי צריכה שיעור (3)

זקנה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתזקנה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתזקנה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעתזקנה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת

עונה בינונית ל'  יו�

טומאת מעת לעת באשה שלא ראתה גטומאת מעת לעת באשה שלא ראתה גטומאת מעת לעת באשה שלא ראתה גטומאת מעת לעת באשה שלא ראתה ג'  '  '  '  עונותעונותעונותעונות

בתולת דמי� מאימתי מטמאה מעת לעתבתולת דמי� מאימתי מטמאה מעת לעתבתולת דמי� מאימתי מטמאה מעת לעתבתולת דמי� מאימתי מטמאה מעת לעת

חזקה בב'  או בג'  פעמי� (7) י
תינוקת שמצאה כת� לפני שהוחזקה כרואהתינוקת שמצאה כת� לפני שהוחזקה כרואהתינוקת שמצאה כת� לפני שהוחזקה כרואהתינוקת שמצאה כת� לפני שהוחזקה כרואה

שופעת או מדלפת למני� ראיות להיות מוחזקת כרואהשופעת או מדלפת למני� ראיות להיות מוחזקת כרואהשופעת או מדלפת למני� ראיות להיות מוחזקת כרואהשופעת או מדלפת למני� ראיות להיות מוחזקת כרואה

בדיקת בתולת דמי� מחשש שתראה ד�בדיקת בתולת דמי� מחשש שתראה ד�בדיקת בתולת דמי� מחשש שתראה ד�בדיקת בתולת דמי� מחשש שתראה ד�

דעת רדעת רדעת רדעת ר'  '  '  '  יוסי שמעוברת ומניקה צריכות גיוסי שמעוברת ומניקה צריכות גיוסי שמעוברת ומניקה צריכות גיוסי שמעוברת ומניקה צריכות ג'  '  '  '  עונות בלי ד�עונות בלי ד�עונות בלי ד�עונות בלי ד�

צירו+ גצירו+ גצירו+ גצירו+ ג'  '  '  '  עונות מימי עיבורה ומניקותהעונות מימי עיבורה ומניקותהעונות מימי עיבורה ומניקותהעונות מימי עיבורה ומניקותה

ראיה שניה במסולקות דמי�ראיה שניה במסולקות דמי�ראיה שניה במסולקות דמי�ראיה שניה במסולקות דמי�

מסולקות דמי� שראו ראיה ראשונה מאונסמסולקות דמי� שראו ראיה ראשונה מאונסמסולקות דמי� שראו ראיה ראשונה מאונסמסולקות דמי� שראו ראיה ראשונה מאונס יא
קביעת וסת לימי� ולקפיצות

בדיקה שחרית וערבית לטהרות ולבעלהבדיקה שחרית וערבית לטהרות ולבעלהבדיקה שחרית וערבית לטהרות ולבעלהבדיקה שחרית וערבית לטהרות ולבעלה

נדה אינה צריכה בדיקה שחרית וערביתנדה אינה צריכה בדיקה שחרית וערביתנדה אינה צריכה בדיקה שחרית וערביתנדה אינה צריכה בדיקה שחרית וערבית

קביעת וסת בימי נדה או בימי זיבה (1)

יולדת והיושבת על ד� טוהר אינה צריכה בדיקהיולדת והיושבת על ד� טוהר אינה צריכה בדיקהיולדת והיושבת על ד� טוהר אינה צריכה בדיקהיולדת והיושבת על ד� טוהר אינה צריכה בדיקה

ד� טוהר מעי� א'  או ב'  מעיינות (1)

סת� משנה ואח"כ מחלוקת (5)

קביעת וסת ליולדת בימי טומאתה וטהרתה

הרואה ד� בתולי� אינה צריכה בדיקה בשעת תשמישהרואה ד� בתולי� אינה צריכה בדיקה בשעת תשמישהרואה ד� בתולי� אינה צריכה בדיקה בשעת תשמישהרואה ד� בתולי� אינה צריכה בדיקה בשעת תשמיש

בדיקה לבעלה כשאינה עסוקה בטהרותבדיקה לבעלה כשאינה עסוקה בטהרותבדיקה לבעלה כשאינה עסוקה בטהרותבדיקה לבעלה כשאינה עסוקה בטהרות

המקיי� דברי חכמי� נקרא צנוע (2) יב
אשה שאי� לה וסת אי צריכה לבדוק לבעלהאשה שאי� לה וסת אי צריכה לבדוק לבעלהאשה שאי� לה וסת אי צריכה לבדוק לבעלהאשה שאי� לה וסת אי צריכה לבדוק לבעלה

אשה טמאה בחזקתה עד שתאמר טהורה אני

היתר אשה שאי� לה וסת לבעלה ותנאי כתובתה (1)

בבבב:  :  :  :  כל היד כל היד כל היד כל היד �  �  �  �  בדיקות ומראות דמי�בדיקות ומראות דמי�בדיקות ומראות דמי�בדיקות ומראות דמי�

אשה המרבה לבדוק עצמה משובחתאשה המרבה לבדוק עצמה משובחתאשה המרבה לבדוק עצמה משובחתאשה המרבה לבדוק עצמה משובחת יג
איסור בדיקה לאיש מחשש להוצאת שכז"ל

אחיזה באמה בשעת הטלת מי רגלי�

חומרת איסור הוצאת שכז"ל

המקשה עצמו לדעת והמביא עצמו לידי הרהור

קשי� גרי� לישראל כספחת (4)

נשיאת קטנה שאינה יכולה להוליד לאשה

בדיקת חרשתבדיקת חרשתבדיקת חרשתבדיקת חרשת,  ,  ,  ,  שוטהשוטהשוטהשוטה,  ,  ,  ,  סומא ושנטרפה דעתהסומא ושנטרפה דעתהסומא ושנטרפה דעתהסומא ושנטרפה דעתה

חרש שדברו חכמי� בכ"מ, אינו שומע ואינו מדבר (2)

בדיקת זב שוטה לאכילת תרומה

איסור לבישת מכנסיי� מחשש להוצאת שכז"ל

מכנסי הכהני�

רוכבי גמלי� מועדי� להוצאת שכז"ל יד
שינה וק"ש פרקד� (2)

דר) בנות ישראל לבדוק עצמ� בשעת תשמישדר) בנות ישראל לבדוק עצמ� בשעת תשמישדר) בנות ישראל לבדוק עצמ� בשעת תשמישדר) בנות ישראל לבדוק עצמ� בשעת תשמיש

תליית ד� הנמצא בבדיקה במאכולתתליית ד� הנמצא בבדיקה במאכולתתליית ד� הנמצא בבדיקה במאכולתתליית ד� הנמצא בבדיקה במאכולת

בדקה בעד בדוק וטחתו בירכה ונמצא בו ד�בדקה בעד בדוק וטחתו בירכה ונמצא בו ד�בדקה בעד בדוק וטחתו בירכה ונמצא בו ד�בדקה בעד בדוק וטחתו בירכה ונמצא בו ד�
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בדקה בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא ונמצא בו ד�בדקה בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא ונמצא בו ד�בדקה בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא ונמצא בו ד�בדקה בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא ונמצא בו ד� יד
אשה או איש שנמצא ד� בעד שבדקו בו לאחר תשמישאשה או איש שנמצא ד� בעד שבדקו בו לאחר תשמישאשה או איש שנמצא ד� בעד שבדקו בו לאחר תשמישאשה או איש שנמצא ד� בעד שבדקו בו לאחר תשמיש

חיוב אש� תלוי בספק חתיכה א'  או בב'  חתיכות (3)

טומאת מעת לעת לבועלה טומאת מעת לעת לבועלה טומאת מעת לעת לבועלה טומאת מעת לעת לבועלה ((((2222))))

טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� ((((2222)))) טו
טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� (3)

כל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה�כל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה�כל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה�כל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה�

וסתות דאווסתות דאווסתות דאווסתות דאו'  '  '  '  או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ� ((((2222))))

אי� ספק מוציא מידי ודאי (8)

וסתות דאווסתות דאווסתות דאווסתות דאו'  '  '  '  או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ� או דרבנ� ((((3333)))) טז
אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה ((((1111))))

הרואה ד� מחמת מכה

מקור אי מקומו טמא (1)

בדיקה בעדי� חדשי� לכל תשמישבדיקה בעדי� חדשי� לכל תשמישבדיקה בעדי� חדשי� לכל תשמישבדיקה בעדי� חדשי� לכל תשמיש

בדקה לפני או אחרי תשמיש ואבד העדבדקה לפני או אחרי תשמיש ואבד העדבדקה לפני או אחרי תשמיש ואבד העדבדקה לפני או אחרי תשמיש ואבד העד

תשמיש ביו� תשמיש ביו� תשמיש ביו� תשמיש ביו� ((((3333))))    או לאור הנראו לאור הנראו לאור הנראו לאור הנר

הכל בידי שמי� חו& מיראת שמי� (3)

מנהגי� לא טובי�

הנכנס לביתו או לבית חברו פתאו�

תשמיש בפני כל חי יז
עבד כנעני דומה לחמור (5)

מאכלי� לא טובי�

צפרניי� סכנה לאשה מעוברת

תשמיש אחר הקזת ד� (3)

תשמיש ביו� תשמיש ביו� תשמיש ביו� תשמיש ביו� ((((4444))))

בד הכשר לבדיקותבד הכשר לבדיקותבד הכשר לבדיקותבד הכשר לבדיקות

טומאת וטהרת שלג

ד� הבא מהחדר או מהעליה והנמצא בפרוזדורד� הבא מהחדר או מהעליה והנמצא בפרוזדורד� הבא מהחדר או מהעליה והנמצא בפרוזדורד� הבא מהחדר או מהעליה והנמצא בפרוזדור

הליכה אחר הרוב כודאי יח
קבוע ופריש (11)

רוב וחזקה (2)

אי חיישינ� למיעוטא (13)

מראות דמי� טמאי� באשהמראות דמי� טמאי� באשהמראות דמי� טמאי� באשהמראות דמי� טמאי� באשה יט
מקור לד� טהור באשהמקור לד� טהור באשהמקור לד� טהור באשהמקור לד� טהור באשה

ד� אשה אי מכשיר אוכלי� לקבל טומאהד� אשה אי מכשיר אוכלי� לקבל טומאהד� אשה אי מכשיר אוכלי� לקבל טומאהד� אשה אי מכשיר אוכלי� לקבל טומאה

אי� אד� ד� ג"ש מעצמו (2)

האומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול� (3)

מראה אדו� לטומאת נדה כד� מכהמראה אדו� לטומאת נדה כד� מכהמראה אדו� לטומאת נדה כד� מכהמראה אדו� לטומאת נדה כד� מכה

בקיאות חכמי� במראות דמי�בקיאות חכמי� במראות דמי�בקיאות חכמי� במראות דמי�בקיאות חכמי� במראות דמי� כ
ד� שחור לטומאת נדהד� שחור לטומאת נדהד� שחור לטומאת נדהד� שחור לטומאת נדה

אופ� בדיקת מראות דמי� של אשהאופ� בדיקת מראות דמי� של אשהאופ� בדיקת מראות דמי� של אשהאופ� בדיקת מראות דמי� של אשה

ר'  אלעזר מרא דארעא דישראל

ד� חימוד ד� חימוד ד� חימוד ד� חימוד ((((1111))))

חכ� שטמא או אסר אי� חברו רשאי לטהר או להתיר (5)

נאמנות אשה לגבי מראות דמי�נאמנות אשה לגבי מראות דמי�נאמנות אשה לגבי מראות דמי�נאמנות אשה לגבי מראות דמי�

ראיית מראות דמי� בלילהראיית מראות דמי� בלילהראיית מראות דמי� בלילהראיית מראות דמי� בלילה,  ,  ,  ,  לאור הנר או ביו� המעונ�לאור הנר או ביו� המעונ�לאור הנר או ביו� המעונ�לאור הנר או ביו� המעונ�

ראיית מראות דמי� בי� לח ובי� יבשראיית מראות דמי� בי� לח ובי� יבשראיית מראות דמי� בי� לח ובי� יבשראיית מראות דמי� בי� לח ובי� יבש

אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות (3)

גגגג:  :  :  :  המפלת חתיכה המפלת חתיכה המפלת חתיכה המפלת חתיכה �  �  �  �  טומאת יולדתטומאת יולדתטומאת יולדתטומאת יולדת

טומאת אשה שהפילה חתיכה בצבעי� שוני�טומאת אשה שהפילה חתיכה בצבעי� שוני�טומאת אשה שהפילה חתיכה בצבעי� שוני�טומאת אשה שהפילה חתיכה בצבעי� שוני� כא
פתיחת הקבר בלא ד� פתיחת הקבר בלא ד� פתיחת הקבר בלא ד� פתיחת הקבר בלא ד� ((((2222))))

רואה ד� בשפופרת אי טמאה נדהרואה ד� בשפופרת אי טמאה נדהרואה ד� בשפופרת אי טמאה נדהרואה ד� בשפופרת אי טמאה נדה

מקור אי מקומו טמא (2) כב

הרואה שכ"ז בקיס�

טומאת הרואה שכ"ז כנוגע או כרואה

סתירת ז'  נקיי� של זב שראה שכ"ז

טומאת אשה שראתה ד� יבשטומאת אשה שראתה ד� יבשטומאת אשה שראתה ד� יבשטומאת אשה שראתה ד� יבש

טומאת אשה שהפילה כמי� קליפהטומאת אשה שהפילה כמי� קליפהטומאת אשה שהפילה כמי� קליפהטומאת אשה שהפילה כמי� קליפה,  ,  ,  ,  שערהשערהשערהשערה,  ,  ,  ,  עפר וכדועפר וכדועפר וכדועפר וכדו''''

טומאת אשה שהפילה כמי� דגי�טומאת אשה שהפילה כמי� דגי�טומאת אשה שהפילה כמי� דגי�טומאת אשה שהפילה כמי� דגי�

טומאת אשה שהפילה כמי� בהמה חיה ועו+טומאת אשה שהפילה כמי� בהמה חיה ועו+טומאת אשה שהפילה כמי� בהמה חיה ועו+טומאת אשה שהפילה כמי� בהמה חיה ועו+

לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (12)

לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (20)

טומאת אשה שהפילה כמי� הר או רוחטומאת אשה שהפילה כמי� הר או רוחטומאת אשה שהפילה כמי� הר או רוחטומאת אשה שהפילה כמי� הר או רוח כג
אי� למדי� דברי תורה מדברי קבלה (3)

טומאת אשה שהפילה דמות נחש טומאת אשה שהפילה דמות נחש טומאת אשה שהפילה דמות נחש טומאת אשה שהפילה דמות נחש ((((1111))))

אב שקידש ולד בהמה שילדה אשתו

אשה שהפילה כמי� בהמה וכד'  אי חי

בהמה שהפילה צורת אד� אי מותר באכילה

טומאת אשה שהפילה דבר שיש בו מקצת צורת אד�טומאת אשה שהפילה דבר שיש בו מקצת צורת אד�טומאת אשה שהפילה דבר שיש בו מקצת צורת אד�טומאת אשה שהפילה דבר שיש בו מקצת צורת אד�

טומאת אשה שהפילה מיני טריפה וכיוטומאת אשה שהפילה מיני טריפה וכיוטומאת אשה שהפילה מיני טריפה וכיוטומאת אשה שהפילה מיני טריפה וכיו""""בבבב

טריפה אי חיה (4) כד
טומאת אשה שהפילה מי שפניו מוסמסי� או טוחותטומאת אשה שהפילה מי שפניו מוסמסי� או טוחותטומאת אשה שהפילה מי שפניו מוסמסי� או טוחותטומאת אשה שהפילה מי שפניו מוסמסי� או טוחות

טומאת אשה שהפילה יד או רגל טומאת אשה שהפילה יד או רגל טומאת אשה שהפילה יד או רגל טומאת אשה שהפילה יד או רגל ((((1111))))

טומאת אשה שהפילה בריה שיש לה בטומאת אשה שהפילה בריה שיש לה בטומאת אשה שהפילה בריה שיש לה בטומאת אשה שהפילה בריה שיש לה ב'  '  '  '  גבי� ושדראותגבי� ושדראותגבי� ושדראותגבי� ושדראות

השסועה בריה בפני עצמה (2)

לא כלו לו חודשיו בבהמה

הלכה כרב באיסורי (2)

בהמה אי יולדת למקוטעי� (2)

טומאת אשה שהפילה דמות ליליתטומאת אשה שהפילה דמות ליליתטומאת אשה שהפילה דמות ליליתטומאת אשה שהפילה דמות לילית

טומאת אשה שהפילה דמות נחש טומאת אשה שהפילה דמות נחש טומאת אשה שהפילה דמות נחש טומאת אשה שהפילה דמות נחש ((((2222))))

ת"ח האומר דבר יגיד ג� את טעמו כדי שיזכירוהו

טומאת אשה שהפילה שפיר מלא מי� או ד� וכיוטומאת אשה שהפילה שפיר מלא מי� או ד� וכיוטומאת אשה שהפילה שפיר מלא מי� או ד� וכיוטומאת אשה שהפילה שפיר מלא מי� או ד� וכיו""""בבבב

עצמותיו של אד� ע"פ אכילתו ושתייתו

עצמות עוג מל) הבש�

עי� של אבשלו�

גובה חכמי הדורות

טומאת אשה שהפילה שפיר שאינו מרוק�טומאת אשה שהפילה שפיר שאינו מרוק�טומאת אשה שהפילה שפיר שאינו מרוק�טומאת אשה שהפילה שפיר שאינו מרוק� כה
טומאת אשה שהפילה שפיר מרוק�טומאת אשה שהפילה שפיר מרוק�טומאת אשה שהפילה שפיר מרוק�טומאת אשה שהפילה שפיר מרוק�

טומאת אשה שהפילה סנדלטומאת אשה שהפילה סנדלטומאת אשה שהפילה סנדלטומאת אשה שהפילה סנדל

טומאת אשה שהפילה שליאטומאת אשה שהפילה שליאטומאת אשה שהפילה שליאטומאת אשה שהפילה שליא כו
דברי� ששיעור� טפח

חשש לשליא שנמצאת כמה ימי� אחר ולד או נפלחשש לשליא שנמצאת כמה ימי� אחר ולד או נפלחשש לשליא שנמצאת כמה ימי� אחר ולד או נפלחשש לשליא שנמצאת כמה ימי� אחר ולד או נפל

טומאת אשה שהפילה מי� בהמה חיה ועו+ ושליא עמ�טומאת אשה שהפילה מי� בהמה חיה ועו+ ושליא עמ�טומאת אשה שהפילה מי� בהמה חיה ועו+ ושליא עמ�טומאת אשה שהפילה מי� בהמה חיה ועו+ ושליא עמ�

יולדת לטיולדת לטיולדת לטיולדת לט'  '  '  '  או לזאו לזאו לזאו לז'  '  '  '  אי יולדת למקוטעי� אי יולדת למקוטעי� אי יולדת למקוטעי� אי יולדת למקוטעי� ((((3333)))) כז
יהודה וחזקיה בני ר'  חייא נולדו בהפרש של ג'  חודשי�

שליא לטומאת מתשליא לטומאת מתשליא לטומאת מתשליא לטומאת מת

לא הבייש� למד

ביטול טומאה ברוב (3)

טומאת מלא תרווד רקב מ� המת (2)

מת שנתבלבלה צורתו

טומאת אשה שהפילה יד או רגל טומאת אשה שהפילה יד או רגל טומאת אשה שהפילה יד או רגל טומאת אשה שהפילה יד או רגל ((((2222)))) כח
חשש שמא הרחיקה לידתה לטמאה א+ משו� נדהחשש שמא הרחיקה לידתה לטמאה א+ משו� נדהחשש שמא הרחיקה לידתה לטמאה א+ משו� נדהחשש שמא הרחיקה לידתה לטמאה א+ משו� נדה

טומאת אשה שהוציא ולדה את ידו והחזירהטומאת אשה שהוציא ולדה את ידו והחזירהטומאת אשה שהוציא ולדה את ידו והחזירהטומאת אשה שהוציא ולדה את ידו והחזירה

טומאת אשה שהפילה טומטו� או אנדרוגינוסטומאת אשה שהפילה טומטו� או אנדרוגינוסטומאת אשה שהפילה טומטו� או אנדרוגינוסטומאת אשה שהפילה טומטו� או אנדרוגינוס

התייחסות התורה לספק (11)

טומטו� ואנדרוגינוס שראו מראה לב� או אדו�

טומאת אשה שהפילה ולד מחות) או מסורסטומאת אשה שהפילה ולד מחות) או מסורסטומאת אשה שהפילה ולד מחות) או מסורסטומאת אשה שהפילה ולד מחות) או מסורס כט

©www.NetivotHashas.org.il



נדהנדהנדהנדה 202202202202

יציאת רוב הראש הנחשבת ללידה לבכורה ועוד יציאת רוב הראש הנחשבת ללידה לבכורה ועוד יציאת רוב הראש הנחשבת ללידה לבכורה ועוד יציאת רוב הראש הנחשבת ללידה לבכורה ועוד ((((2222)))) כט
רובו ככולו (2)

טומאת אשה שהפילה כשאי� ידוע מה הפילהטומאת אשה שהפילה כשאי� ידוע מה הפילהטומאת אשה שהפילה כשאי� ידוע מה הפילהטומאת אשה שהפילה כשאי� ידוע מה הפילה

רוב נשי� יולדות ולד מעליארוב נשי� יולדות ולד מעליארוב נשי� יולדות ולד מעליארוב נשי� יולדות ולד מעליא

יולדת שטעתה במני� ימי לידתה, נדתה וזיבתה

ז'  נקיי� אי בעינ� ספורי� לפנינו (1) ל
טבילה בזמנה אי הוי מצוה (4)

טומאת אשה שהפילה תו) מטומאת אשה שהפילה תו) מטומאת אשה שהפילה תו) מטומאת אשה שהפילה תו) מ'  '  '  '  יו� ליצירת הולדיו� ליצירת הולדיו� ליצירת הולדיו� ליצירת הולד

זמ� יצירת ולד זכר ונקבה

אי� אפוטרופוס לעריות (3)

יחיד ורבי� הלכה כרבי� (13)

תינוק במעי אמו

תינוק במעי אמו לומד את כל התורה ושוכחה בלידתו

לעול� יהא אד� בעיני עצמו כרשע

חבלי לידה של אשה לזכר ולנקבה לא
תשמיש לאשה מעוברת

ג'  שותפי� באד� (2)

ניסי הריו� ולידה

אי� בעל הנס מכיר בניסו

אשה מזרעת תחילה יולדת זכר וההיפ) באיש

זמ� שאשה מתעברת (2)

מעלת הולדת זכר מנקבה

טע� לקרב� יולדת

טע� למני� ימי טומאת לידה לזכר ולנקבה

טע� למילה ביו� השמיני

טע� לאיסור נדה

דרכו של איש לחזר על אשה (2)

איש נברא מהאדמה ואשה מצלע בעלה

דדדד:  :  :  :  בנות כותי� בנות כותי� בנות כותי� בנות כותי� �  �  �  �  טומאת עכוטומאת עכוטומאת עכוטומאת עכו""""����, , , , טומאת זיבהטומאת זיבהטומאת זיבהטומאת זיבה

טומאת בנות כותי� טומאת בנות כותי� טומאת בנות כותי� טומאת בנות כותי� ((((2222)))) לא
אי חיישינ� למיעוטא (14)

טומאת תרומת חו"ל באכילה או בנגיעה (2) לב
סיכה כשתיה (3)

קט� וקטנה לטומאת נדה, זבה, זב ושכ"ז (1)

טומאת מראה אדו� באיש ולב� באשה

דברה תורה כל'  בני אד� (17)

טומאת כותי� מחשש לבועלי נידותטומאת כותי� מחשש לבועלי נידותטומאת כותי� מחשש לבועלי נידותטומאת כותי� מחשש לבועלי נידות

טומאת עליונו של זב

טומאת בועל נדהטומאת בועל נדהטומאת בועל נדהטומאת בועל נדה לג
כלל ופרט המרוחקי� זה מזה (6)

טע� לגזירת טומאה על בנות כותי� ועל בעליה�טע� לגזירת טומאה על בנות כותי� ועל בעליה�טע� לגזירת טומאה על בנות כותי� ועל בעליה�טע� לגזירת טומאה על בנות כותי� ועל בעליה�

יו� שפוסקת בו זבה אי עולה למני� זיו� שפוסקת בו זבה אי עולה למני� זיו� שפוסקת בו זבה אי עולה למני� זיו� שפוסקת בו זבה אי עולה למני� ז'  '  '  '  נקיי�נקיי�נקיי�נקיי�

מקצת יו� אי ככולו (10)

אוקימתא לפסוק במקרא (4)

פולטת שכ"ז אי סותרת ז'  נקיי� (1)

טומאת כותי� בתורת ספק בלבדטומאת כותי� בתורת ספק בלבדטומאת כותי� בתורת ספק בלבדטומאת כותי� בתורת ספק בלבד

ספק ספיקא (3)

טומאת בנות צדוקי� ככותיות או כישראליותטומאת בנות צדוקי� ככותיות או כישראליותטומאת בנות צדוקי� ככותיות או כישראליותטומאת בנות צדוקי� ככותיות או כישראליות

טומאת ד� ומעיינות גויהטומאת ד� ומעיינות גויהטומאת ד� ומעיינות גויהטומאת ד� ומעיינות גויה לד
מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ� (9)

טומאת זוב וקרי של גויטומאת זוב וקרי של גויטומאת זוב וקרי של גויטומאת זוב וקרי של גוי

טומאת שכטומאת שכטומאת שכטומאת שכ""""ז של ישראל שפלטה גויה וההיפ)ז של ישראל שפלטה גויה וההיפ)ז של ישראל שפלטה גויה וההיפ)ז של ישראל שפלטה גויה וההיפ)

טומאת ד� טוהר ומעיינות מצורעת ומצורעטומאת ד� טוהר ומעיינות מצורעת ומצורעטומאת ד� טוהר ומעיינות מצורעת ומצורעטומאת ד� טוהר ומעיינות מצורעת ומצורע

קט� לטומאת זב ושכ"ז (2)

ראית זוב ראשונה של מצורע לטומאת משא

ראיה ראשונה של זב אי מטמאה באונס לה
הבדלי� בי� זוב לשכ"ז בדי� ובמראה

טומאת ד� יולדת שלא טבלה בימי טוהרטומאת ד� יולדת שלא טבלה בימי טוהרטומאת ד� יולדת שלא טבלה בימי טוהרטומאת ד� יולדת שלא טבלה בימי טוהר

ד� טוהר מעי� אד� טוהר מעי� אד� טוהר מעי� אד� טוהר מעי� א'  '  '  '  או באו באו באו ב'  '  '  '  מעיינות מעיינות מעיינות מעיינות ((((2222))))

הרואה ד� קושי מחמת ולד בימי נדתה או בימי זיבתההרואה ד� קושי מחמת ולד בימי נדתה או בימי זיבתההרואה ד� קושי מחמת ולד בימי נדתה או בימי זיבתההרואה ד� קושי מחמת ולד בימי נדתה או בימי זיבתה לו
טומאת נדה, זבה וזב שראו מחמת אונס

מות� של רב אסי ושילא בר אבינא

ד� קושי מחמת ולד אי סותר ספירת זד� קושי מחמת ולד אי סותר ספירת זד� קושי מחמת ולד אי סותר ספירת זד� קושי מחמת ולד אי סותר ספירת ז'  '  '  '  נקיי�נקיי�נקיי�נקיי� לז
דבר שאינו גור� טומאה אי סותר ספירת זדבר שאינו גור� טומאה אי סותר ספירת זדבר שאינו גור� טומאה אי סותר ספירת זדבר שאינו גור� טומאה אי סותר ספירת ז'  '  '  '  נקיי�נקיי�נקיי�נקיי�

טומאת לידה אינה סותרת ספירת זטומאת לידה אינה סותרת ספירת זטומאת לידה אינה סותרת ספירת זטומאת לידה אינה סותרת ספירת ז'  '  '  '  נקיי�נקיי�נקיי�נקיי�

ימי טומאת לידה שאי� רואה בה� אי עולי� לזימי טומאת לידה שאי� רואה בה� אי עולי� לזימי טומאת לידה שאי� רואה בה� אי עולי� לזימי טומאת לידה שאי� רואה בה� אי עולי� לז'  '  '  '  נקיי�נקיי�נקיי�נקיי�
((((1111))))

אי דני� אפשר משאי אפשר (11)

אשה הרואה ד� קושי ששפתה מ� הצער סמו) ללידהאשה הרואה ד� קושי ששפתה מ� הצער סמו) ללידהאשה הרואה ד� קושי ששפתה מ� הצער סמו) ללידהאשה הרואה ד� קושי ששפתה מ� הצער סמו) ללידה

אשה שראתה ד� קושי ושפתה מ� הצער ומ� הד�אשה שראתה ד� קושי ושפתה מ� הצער ומ� הד�אשה שראתה ד� קושי ושפתה מ� הצער ומ� הד�אשה שראתה ד� קושי ושפתה מ� הצער ומ� הד�

שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה ((((1111))))

ד� קושי בימי� הראויי� לזיבה ובימי� הראויי� לספירהד� קושי בימי� הראויי� לזיבה ובימי� הראויי� לספירהד� קושי בימי� הראויי� לזיבה ובימי� הראויי� לספירהד� קושי בימי� הראויי� לזיבה ובימי� הראויי� לספירה

מני� ימי� רבי� שיולדת תראה ד� ולא תהיה זבהמני� ימי� רבי� שיולדת תראה ד� ולא תהיה זבהמני� ימי� רבי� שיולדת תראה ד� ולא תהיה זבהמני� ימי� רבי� שיולדת תראה ד� ולא תהיה זבה לח
ד� קושי מחמת נפל טמא ד� קושי מחמת נפל טמא ד� קושי מחמת נפל טמא ד� קושי מחמת נפל טמא ((((1111))))

פתיחת הקבר בלא ד� (3)

שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו) ללידה ((((2222))))

אי אמרינ� שיפורא גרי�

מני� ימי הריו� רע"א יו�

יולדת לטיולדת לטיולדת לטיולדת לט'  '  '  '  או לזאו לזאו לזאו לז'  '  '  '  אי יולדת למקוטעי� אי יולדת למקוטעי� אי יולדת למקוטעי� אי יולדת למקוטעי� ((((4444))))

ד� קושי מחמת נפל טמא ד� קושי מחמת נפל טמא ד� קושי מחמת נפל טמא ד� קושי מחמת נפל טמא ((((2222))))

הרואה ד� קושי מחמת ולד בימי ד� טוהר של נקבההרואה ד� קושי מחמת ולד בימי ד� טוהר של נקבההרואה ד� קושי מחמת ולד בימי ד� טוהר של נקבההרואה ד� קושי מחמת ולד בימי ד� טוהר של נקבה

דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (14)

יייי""""א יו� הראויי� לזיבה בחזקת טהרהא יו� הראויי� לזיבה בחזקת טהרהא יו� הראויי� לזיבה בחזקת טהרהא יו� הראויי� לזיבה בחזקת טהרה

אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה ((((2222)))) לט
אשה שהיתה במחבוא והגיע שעת וסתה ולא בדקהאשה שהיתה במחבוא והגיע שעת וסתה ולא בדקהאשה שהיתה במחבוא והגיע שעת וסתה ולא בדקהאשה שהיתה במחבוא והגיע שעת וסתה ולא בדקה

חובת בדיקה לאשה ביחובת בדיקה לאשה ביחובת בדיקה לאשה ביחובת בדיקה לאשה בי""""א ימי� הראויי� לזיבהא ימי� הראויי� לזיבהא ימי� הראויי� לזיבהא ימי� הראויי� לזיבה

היתר אשה שאי� לה וסת לבעלה (2)

טומאת מעת לעת בימי זיבתה טומאת מעת לעת בימי זיבתה טומאת מעת לעת בימי זיבתה טומאת מעת לעת בימי זיבתה ((((1111))))

קביעת וסת בימי נדה או בימי זיבה קביעת וסת בימי נדה או בימי זיבה קביעת וסת בימי נדה או בימי זיבה קביעת וסת בימי נדה או בימי זיבה ((((2222))))

ימי� שצריכה לחשוש כששינתה מוסת הפלגה הקבועימי� שצריכה לחשוש כששינתה מוסת הפלגה הקבועימי� שצריכה לחשוש כששינתה מוסת הפלגה הקבועימי� שצריכה לחשוש כששינתה מוסת הפלגה הקבוע

הההה:  :  :  :  יוצא דופ� יוצא דופ� יוצא דופ� יוצא דופ� �  �  �  �  גיל וסימני בגרותגיל וסימני בגרותגיל וסימני בגרותגיל וסימני בגרות

יוצא דופ� לטומאה ולקרב� יולדת יוצא דופ� לטומאה ולקרב� יולדת יוצא דופ� לטומאה ולקרב� יולדת יוצא דופ� לטומאה ולקרב� יולדת ((((2222)))) מ
טומאת לידה ביולדת טומטו� או אנדרוגינוסטומאת לידה ביולדת טומטו� או אנדרוגינוסטומאת לידה ביולדת טומטו� או אנדרוגינוסטומאת לידה ביולדת טומטו� או אנדרוגינוס

התייחסות התורה לספק (12)

הבאת קרב� יולדת אהבאת קרב� יולדת אהבאת קרב� יולדת אהבאת קרב� יולדת א'  '  '  '  על כמה לידות על כמה לידות על כמה לידות על כמה לידות ((((2222))))

פסול יוצא דופ� לקרב�

פסולי� שעלו למזבח שיורדי� ושאינ� יורדי� (3)

קדושה בולד קדשי� במעי אמו (7) מא
טהרת ד� קושי בלידת יוצא דופ�טהרת ד� קושי בלידת יוצא דופ�טהרת ד� קושי בלידת יוצא דופ�טהרת ד� קושי בלידת יוצא דופ�

ד� שיצא דר) דופ� בשעת לידת יוצא דופ�ד� שיצא דר) דופ� בשעת לידת יוצא דופ�ד� שיצא דר) דופ� בשעת לידת יוצא דופ�ד� שיצא דר) דופ� בשעת לידת יוצא דופ�

מקור אי מקומו טמא (3)

מקור שנעקר ונפל לאר&

מראה טהור שבא מ� המקור לטומאת ערב

טומאת נדה וזבה בבית החיצו�טומאת נדה וזבה בבית החיצו�טומאת נדה וזבה בבית החיצו�טומאת נדה וזבה בבית החיצו�

פולטת שכפולטת שכפולטת שכפולטת שכ""""ז מאימתי נטמאתז מאימתי נטמאתז מאימתי נטמאתז מאימתי נטמאת

טומאת הפולטת שכ"ז כרואה או כנוגעת מב
פולטת שכ"ז אי סותרת ז'  נקיי� (2)

טומאת יולדת בפני� כבחו&טומאת יולדת בפני� כבחו&טומאת יולדת בפני� כבחו&טומאת יולדת בפני� כבחו&
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ולד שהוציא ראשו חו& לפרוזדור אי הוי לידה מב
אותו מקו� של אשה הוי בלוע או בית הסתרי�

בית הבליעה הוי בלוע או בית הסתרי� לטומאה

טומאת מגא ומשא בבית הסתרי�

טומאת היסט הזב כטומאת מגע מג
טומאת זב ובעל קרי עד שתצא טומאה מגופ�טומאת זב ובעל קרי עד שתצא טומאה מגופ�טומאת זב ובעל קרי עד שתצא טומאה מגופ�טומאת זב ובעל קרי עד שתצא טומאה מגופ�

אכל תרומה והרגיש שיוצא ממנו שכאכל תרומה והרגיש שיוצא ממנו שכאכל תרומה והרגיש שיוצא ממנו שכאכל תרומה והרגיש שיוצא ממנו שכ""""זזזז

שכשכשכשכ""""ז הראויה לטמאז הראויה לטמאז הראויה לטמאז הראויה לטמא

גוי שנעקרה ממנו שכגוי שנעקרה ממנו שכגוי שנעקרה ממנו שכגוי שנעקרה ממנו שכ""""ז ולאחר שטבל לגירות יצאהז ולאחר שטבל לגירות יצאהז ולאחר שטבל לגירות יצאהז ולאחר שטבל לגירות יצאה

זבה ישראלית או גויה שנעקרו מימי רגליה ולאחר 
שטבלה יצאו מגופה

שיעור טומאת זוב ושכשיעור טומאת זוב ושכשיעור טומאת זוב ושכשיעור טומאת זוב ושכ""""ז לרואה ולנוגעז לרואה ולנוגעז לרואה ולנוגעז לרואה ולנוגע

מני� ראיות זב לטומאה ולקרב� (2)

דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (9)

קט� וקטנה לטומאת נדהקט� וקטנה לטומאת נדהקט� וקטנה לטומאת נדהקט� וקטנה לטומאת נדה,  ,  ,  ,  זבה וזב זבה וזב זבה וזב זבה וזב ((((3333))))

דברה תורה כל'  בני אד� (18) מד
קט� לטומאת נגעי�, טומאת מת, יבו�, תרומה, נחלה, 
רצח ואבלות

ביאת קטנה מגביאת קטנה מגביאת קטנה מגביאת קטנה מג'  '  '  '  שני� ויו� אשני� ויו� אשני� ויו� אשני� ויו� א'  '  '  '  להלכות שונותלהלכות שונותלהלכות שונותלהלכות שונות

מקצת שנה כשנה (6)

ביאת קטנה פחות מבת גביאת קטנה פחות מבת גביאת קטנה פחות מבת גביאת קטנה פחות מבת ג'  '  '  '  שני� ויו� אשני� ויו� אשני� ויו� אשני� ויו� א'''' מה
קטנה שנתעברה אי יכולה לחיות (3)

ביאת קט� מטביאת קט� מטביאת קט� מטביאת קט� מט'  '  '  '  שני� ויו� אשני� ויו� אשני� ויו� אשני� ויו� א'  '  '  '  להלכות שונותלהלכות שונותלהלכות שונותלהלכות שונות

ביאת ב� ט'  כמאמר גדול (2)

נדר קט� וקטנה שהגיעו לעונת נדרי�

הקב"ה נת� בינה יתירה באשה יותר מבאיש

שנת עונת נדרי� לעונשי� (1)

מיאו� וחליצה בשנת י"ב ולאחר י"ב בלא סימני� מו
קטנה שהגיע לכלל שנותיה חזקה שהביאה סימני� (1)

אי חיישינ� שמא נשרו סימני בגרות

קט� שהקדיש ואכלו הוא או אחרי�

קט� אוכל נבלות אי ב"ד מצווי� להפרישו (4)

תרומה בזה"ז דאו'  או דרבנ� (2)

קדושה שניה אי קידשה לעתיד לבוא (2)

ר'  יוסי שנה סדר עול� (2)

חלה בזה"ז דאו'  או דרבנ� (2) מז
שלבי בגרות של אשהשלבי בגרות של אשהשלבי בגרות של אשהשלבי בגרות של אשה

סימני בגרות של אשהסימני בגרות של אשהסימני בגרות של אשהסימני בגרות של אשה

איסור בושת עבד ושפחה כנעניי�

חצר הקובעת לתו"מ

גיל סריס ואילונית שלא הביאו סימני� גיל סריס ואילונית שלא הביאו סימני� גיל סריס ואילונית שלא הביאו סימני� גיל סריס ואילונית שלא הביאו סימני� ((((2222))))

מקצת שנה כשנה (7)

וווו:  :  :  :  בא סימ� בא סימ� בא סימ� בא סימ� �  �  �  �  סימני�סימני�סימני�סימני�, , , , כל שישכל שישכל שישכל שיש… … … … ויש שישויש שישויש שישויש שיש…………

אשה שהביאה סימ� בגרות תחתו� או עליו� מח
אי חיישינ� למיעוטא (15)

איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (7)

בדיקה סימני בגרות באשה ע"פ נשי�

קטנה שהגיע לכלל שנותיה חזקה שהביאה סימני� (2)

שנת עונת נדרי� לעונשי� (2)

יחיד ורבי� הלכה כרבי� (14) מט
מדות נקב בכלי חרס לטומאת כלי� (2)

שיעור מידת נקב כלי בכונס משקה

טומאת אבר מ� המת שאי� עליו כזית בשר (2)

אי� מטמא מדרס אלא כלי המיוחד לישיבה (3)

הכשרי� לדו� דיני ממונות ופסולי� לנפשות (2)

סומא אי כשר לדיני ממונות (2)

דיני ממונות בלילה (2) נ
ראית נגעי� בלילה, ע"י סומא או קרובי� וכדו'  (2)

אוכל החייב בתו"מ ולטומאת אוכלי�

החייב בתו"מ ובפאה

מחשבה במחובר או מחיי� לטומאת אוכלי�

הכשר ומחשבה בנבלת עו+ טהור לטומאת אוכלי�

מחשבה במחובר למאכל אד� לחיוב בתו"מ נא
החייב בראשית הגז ובזרוע, לחיי� וקבה (1)

מאכל העשוי לטע� אי חייב בתו"מ ולטומאת אוכלי�

החייב בראשית הגז ובזרוע, לחיי� וקבה (2)

הקדוש בקדושת שביעית והחייב בביעור

דג שיש לו קשקשת יש לו סנפיר אבל ההיפ) לא (2)

קרניי� סימ� טהרה בבהמה

הטעו� ברכה לפניו ולאחריו

ברכה אחרונה על מצוות (2)

ב'  שערות סימ� בגרות בקט� ובקטנה לעונשי� נב
קט� וקטנה ליבו� וחליצה (3)

ב� סורר ומורה המחוייב סקילה (2)

עד מתי קטנה יכולה למא� (2)

אי� זרעו של צדיק נכשל בדבר שאמרו (3)

סימ� בגרות ע"פ גומות ללא שערות

סימ� בגרות בב'  שערות היוצאות מגומא א'

סימ� בגרות ע"פ ב'  שערות שאינ� במקו� א'

עד מתי קטנה יכולה למא� (3)

אור) ב'  שערות בפ"א, בנגעי� ובסימני בגרות

חשש לזיבה עחשש לזיבה עחשש לזיבה עחשש לזיבה ע""""פ כתמי�פ כתמי�פ כתמי�פ כתמי�

זמ� בה"ש (3) נג
טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� טומאה למפרע באשה הרואה כת� ((((3333))))

הפסק טהרה לכתמי�הפסק טהרה לכתמי�הפסק טהרה לכתמי�הפסק טהרה לכתמי�

הרואה בההרואה בההרואה בההרואה בה""""ש בימי נדהש בימי נדהש בימי נדהש בימי נדה,  ,  ,  ,  זבהזבהזבהזבה,  ,  ,  ,  לידה וימי ד� טוהרלידה וימי ד� טוהרלידה וימי ד� טוהרלידה וימי ד� טוהר

אשה הרואה ד� ופוסקת מני� ימי� קבוע לסירוגי�אשה הרואה ד� ופוסקת מני� ימי� קבוע לסירוגי�אשה הרואה ד� ופוסקת מני� ימי� קבוע לסירוגי�אשה הרואה ד� ופוסקת מני� ימי� קבוע לסירוגי� נד
ימי טומאת לידה שאי� רואה בה� אי עולי� לז'  נקיי� (2)

זזזז:  :  :  :  ד� הנדה ד� הנדה ד� הנדה ד� הנדה �  �  �  �  

ד� נדה מטמא לח ויבש א) אינו מטמא טומאת מדרסד� נדה מטמא לח ויבש א) אינו מטמא טומאת מדרסד� נדה מטמא לח ויבש א) אינו מטמא טומאת מדרסד� נדה מטמא לח ויבש א) אינו מטמא טומאת מדרס נד
בשר המת מטמא לח ויבש נה
טומאת מת בשיניי�, שער וצפורניי�

טומאת מת בעור

זוב מטמא לח ולא יבשזוב מטמא לח ולא יבשזוב מטמא לח ולא יבשזוב מטמא לח ולא יבש

טומאת מעיינות הזבטומאת מעיינות הזבטומאת מעיינות הזבטומאת מעיינות הזב

משקי� טמאי� היוצאי� מנדה ומזבמשקי� טמאי� היוצאי� מנדה ומזבמשקי� טמאי� היוצאי� מנדה ומזבמשקי� טמאי� היוצאי� מנדה ומזב

מעיינות הזבמעיינות הזבמעיינות הזבמעיינות הזב,  ,  ,  ,  שר& ונבלה מטמאי� לחי� ולא יבשי�שר& ונבלה מטמאי� לחי� ולא יבשי�שר& ונבלה מטמאי� לחי� ולא יבשי�שר& ונבלה מטמאי� לחי� ולא יבשי� נו
בשר המת מטמא לח ולא יבשבשר המת מטמא לח ולא יבשבשר המת מטמא לח ולא יבשבשר המת מטמא לח ולא יבש

טומאת מבוי שנמצא בו שר& למפרע טומאת מבוי שנמצא בו שר& למפרע טומאת מבוי שנמצא בו שר& למפרע טומאת מבוי שנמצא בו שר& למפרע ((((2222))))

טומאת בגד שנמצא בו כת� למפרעטומאת בגד שנמצא בו כת� למפרעטומאת בגד שנמצא בו כת� למפרעטומאת בגד שנמצא בו כת� למפרע

טומאת כתמי� של ישראליתטומאת כתמי� של ישראליתטומאת כתמי� של ישראליתטומאת כתמי� של ישראלית,  ,  ,  ,  כותית או גויהכותית או גויהכותית או גויהכותית או גויה

כותי� גרי אריות או גרי אמת (5)

טומאת כתמי� הנמצאי�טומאת כתמי� הנמצאי�טומאת כתמי� הנמצאי�טומאת כתמי� הנמצאי�

נאמנות כותי� להלכות שונות

טומאת בית הפרס (3) נז
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חחחח:  :  :  :  הרואה כת� הרואה כת� הרואה כת� הרואה כת� �  �  �  �  כתמי�כתמי�כתמי�כתמי�

אשה הרואה כת� אימתי טמאהאשה הרואה כת� אימתי טמאהאשה הרואה כת� אימתי טמאהאשה הרואה כת� אימתי טמאה נז
אשה שמצאה כת� במקו� שישבה עאשה שמצאה כת� במקו� שישבה עאשה שמצאה כת� במקו� שישבה עאשה שמצאה כת� במקו� שישבה ע""""ג קרקעג קרקעג קרקעג קרקע

אשה טמאה רק כשהרגישה שהיא רואה ד�אשה טמאה רק כשהרגישה שהיא רואה ד�אשה טמאה רק כשהרגישה שהיא רואה ד�אשה טמאה רק כשהרגישה שהיא רואה ד�

אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה ((((1111))))

אשה שמצאה כת� עאשה שמצאה כת� עאשה שמצאה כת� עאשה שמצאה כת� ע""""ג עד בדיקה שהניחתו תחת הכרג עד בדיקה שהניחתו תחת הכרג עד בדיקה שהניחתו תחת הכרג עד בדיקה שהניחתו תחת הכר

אשה שמצאה כת� עאשה שמצאה כת� עאשה שמצאה כת� עאשה שמצאה כת� ע""""ג עד קנוח לאחר תשמישג עד קנוח לאחר תשמישג עד קנוח לאחר תשמישג עד קנוח לאחר תשמיש

אשה שמצאה ספק כת� על בשרה או על חלוקהאשה שמצאה ספק כת� על בשרה או על חלוקהאשה שמצאה ספק כת� על בשרה או על חלוקהאשה שמצאה ספק כת� על בשרה או על חלוקה

אשה הרואה כת� עאשה הרואה כת� עאשה הרואה כת� עאשה הרואה כת� ע""""ג דבר שאינו מקבל טומאה ג דבר שאינו מקבל טומאה ג דבר שאינו מקבל טומאה ג דבר שאינו מקבל טומאה ((((1111)))) נח
מצאה כתב בעקבהמצאה כתב בעקבהמצאה כתב בעקבהמצאה כתב בעקבה,  ,  ,  ,  בראש גודלהבראש גודלהבראש גודלהבראש גודלה,  ,  ,  ,  בשוקה ובפרסותיהבשוקה ובפרסותיהבשוקה ובפרסותיהבשוקה ובפרסותיה

החזקת טומאה ממקו� למקו� (2)

אי שוני� בטהרות (2)

אשה שמצאה כת� בחלוקהאשה שמצאה כת� בחלוקהאשה שמצאה כת� בחלוקהאשה שמצאה כת� בחלוקה

תליית כת� אשה בחברתהתליית כת� אשה בחברתהתליית כת� אשה בחברתהתליית כת� אשה בחברתה

אשה הלבושה כמה בגדי� ומצאה כת� באאשה הלבושה כמה בגדי� ומצאה כת� באאשה הלבושה כמה בגדי� ומצאה כת� באאשה הלבושה כמה בגדי� ומצאה כת� בא'  '  '  '  מה�מה�מה�מה�

אשה שנתעסקה בדמי� ומצאה כת�אשה שנתעסקה בדמי� ומצאה כת�אשה שנתעסקה בדמי� ומצאה כת�אשה שנתעסקה בדמי� ומצאה כת�

תליית כת� במכהתליית כת� במכהתליית כת� במכהתליית כת� במכה

תליית כת� במאכולת או בפשפשתליית כת� במאכולת או בפשפשתליית כת� במאכולת או בפשפשתליית כת� במאכולת או בפשפש

עד אי עד בכלל (11)

תליית כת� כשנתעסקה במי� צבע אחרתליית כת� כשנתעסקה במי� צבע אחרתליית כת� כשנתעסקה במי� צבע אחרתליית כת� כשנתעסקה במי� צבע אחר נט
טומאת כתמי� דרבנ� ואמרו חכמי� בה� להקלטומאת כתמי� דרבנ� ואמרו חכמי� בה� להקלטומאת כתמי� דרבנ� ואמרו חכמי� בה� להקלטומאת כתמי� דרבנ� ואמרו חכמי� בה� להקל

עד שנתו� תחת הכר ומצאה בו כת� משו) או עגולעד שנתו� תחת הכר ומצאה בו כת� משו) או עגולעד שנתו� תחת הכר ומצאה בו כת� משו) או עגולעד שנתו� תחת הכר ומצאה בו כת� משו) או עגול

תליית כת� עתליית כת� עתליית כת� עתליית כת� ע""""פ צורתו במקור טהורפ צורתו במקור טהורפ צורתו במקור טהורפ צורתו במקור טהור

טטטט:  :  :  :  האשה שהיא עושה האשה שהיא עושה האשה שהיא עושה האשה שהיא עושה �  �  �  �  

אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה ((((2222)))) נט
ספק ספיקא (4)

מצאה כת� בחלוק שהשאילה לאשה המוחזקת כטמאהמצאה כת� בחלוק שהשאילה לאשה המוחזקת כטמאהמצאה כת� בחלוק שהשאילה לאשה המוחזקת כטמאהמצאה כת� בחלוק שהשאילה לאשה המוחזקת כטמאה

גגגג'  '  '  '  נשי� שלבשו חלוק אנשי� שלבשו חלוק אנשי� שלבשו חלוק אנשי� שלבשו חלוק א'  '  '  '  ולאחר מכ� נמצא בו כת�ולאחר מכ� נמצא בו כת�ולאחר מכ� נמצא בו כת�ולאחר מכ� נמצא בו כת�

שני שבילי� וב'  אנשי� (3) ס
אשה הרואה כת� עאשה הרואה כת� עאשה הרואה כת� עאשה הרואה כת� ע""""ג דבר שאינו מקבל טומאה ג דבר שאינו מקבל טומאה ג דבר שאינו מקבל טומאה ג דבר שאינו מקבל טומאה ((((2222))))

נשי� הישנות במיטה אנשי� הישנות במיטה אנשי� הישנות במיטה אנשי� הישנות במיטה א'  '  '  '  ונמצא ד� תחת אונמצא ד� תחת אונמצא ד� תחת אונמצא ד� תחת א'  '  '  '  מה� מה� מה� מה� ((((1111))))

טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי ((((2222))))

תליית כת� מאשה המסולקת דמי� בשאינה מסולקתתליית כת� מאשה המסולקת דמי� בשאינה מסולקתתליית כת� מאשה המסולקת דמי� בשאינה מסולקתתליית כת� מאשה המסולקת דמי� בשאינה מסולקת

נשי� הישנות במיטה אנשי� הישנות במיטה אנשי� הישנות במיטה אנשי� הישנות במיטה א'  '  '  '  ונמצא ד� תחת אונמצא ד� תחת אונמצא ד� תחת אונמצא ד� תחת א'  '  '  '  מה� מה� מה� מה� ((((2222)))) סא
גל טמא שנתערב בגל טהור וכיו"ב

חשש ללשו� הרע

סיחו� ועוג היו אחי�

בגד שאבד בו כת�בגד שאבד בו כת�בגד שאבד בו כת�בגד שאבד בו כת�

בגד שאבד בו כלאי�

מצוות אי בטלות לעתיד לבוא

כיו� שאד� מת נעשה חופשי מ� המצוות (3)

גזירת כתמי� בבגדי� צבעוניי�גזירת כתמי� בבגדי� צבעוניי�גזירת כתמי� בבגדי� צבעוניי�גזירת כתמי� בבגדי� צבעוניי�

זזזז'  '  '  '  סממני� שמעבירי� על הכת� לבודקו או לבטלוסממני� שמעבירי� על הכת� לבודקו או לבטלוסממני� שמעבירי� על הכת� לבודקו או לבטלוסממני� שמעבירי� על הכת� לבודקו או לבטלו

טומאה הבלועה בכלי� שיכולה לצאת ע"י הדחק סב
זזזז'  '  '  '  הסממני� שמעבירי� על כתמי�הסממני� שמעבירי� על כתמי�הסממני� שמעבירי� על כתמי�הסממני� שמעבירי� על כתמי� סג

העביר את זהעביר את זהעביר את זהעביר את ז'  '  '  '  הסממני� על כת� שלא כסדר�הסממני� על כת� שלא כסדר�הסממני� על כת� שלא כסדר�הסממני� על כת� שלא כסדר�

וסתות הגו+וסתות הגו+וסתות הגו+וסתות הגו+

קביעת וסת לשעה מסויימת ביו�קביעת וסת לשעה מסויימת ביו�קביעת וסת לשעה מסויימת ביו�קביעת וסת לשעה מסויימת ביו�

פרישה מאשתו סמו) לוסתה פרישה מאשתו סמו) לוסתה פרישה מאשתו סמו) לוסתה פרישה מאשתו סמו) לוסתה ((((2222))))

קביעת ועקירת וסתקביעת ועקירת וסתקביעת ועקירת וסתקביעת ועקירת וסת

וסת הדילוגוסת הדילוגוסת הדילוגוסת הדילוג סד
חזקה בב'  או בג'  פעמי� (8)

חשש לוסת שאינו קבועחשש לוסת שאינו קבועחשש לוסת שאינו קבועחשש לוסת שאינו קבוע

עקירת וסת שאינו קבועעקירת וסת שאינו קבועעקירת וסת שאינו קבועעקירת וסת שאינו קבוע

ריבוי דמי� באשה סימ� לבני� ריבוי דמי� באשה סימ� לבני� ריבוי דמי� באשה סימ� לבני� ריבוי דמי� באשה סימ� לבני� ((((2222))))

יייי:  :  :  :  תינוקת תינוקת תינוקת תינוקת �  �  �  �  

עד מתי תולה בד� בתולי�עד מתי תולה בד� בתולי�עד מתי תולה בד� בתולי�עד מתי תולה בד� בתולי� סד
בעילת בתולה תחילה בשבת בעילת בתולה תחילה בשבת בעילת בתולה תחילה בשבת בעילת בתולה תחילה בשבת ((((2222))))

בתולה שראתה ד� בביאה שניה ולא בראשונהבתולה שראתה ד� בביאה שניה ולא בראשונהבתולה שראתה ד� בביאה שניה ולא בראשונהבתולה שראתה ד� בביאה שניה ולא בראשונה

בוגרת שלא ראתה ד� עד מתי תולה בד� בתולי�בוגרת שלא ראתה ד� עד מתי תולה בד� בתולי�בוגרת שלא ראתה ד� עד מתי תולה בד� בתולי�בוגרת שלא ראתה ד� עד מתי תולה בד� בתולי�

אי� בי� נערות לבגרות אלא ו'  חודשי� בלבד (3) סה
עונה לד� בתולי�עונה לד� בתולי�עונה לד� בתולי�עונה לד� בתולי�

שעות זמניות

הבחנה בי� ד� נדה לד� בתולי�הבחנה בי� ד� נדה לד� בתולי�הבחנה בי� ד� נדה לד� בתולי�הבחנה בי� ד� נדה לד� בתולי�

הרואה ד� מחמת תשמישהרואה ד� מחמת תשמישהרואה ד� מחמת תשמישהרואה ד� מחמת תשמיש

חזקה בב'  או בג'  פעמי� (9) סו
מקור אי מקומו טמא (4)

המצטער צרי) להודיע צערו לרבי� (5)

חומרא דרבי ורחומרא דרבי ורחומרא דרבי ורחומרא דרבי ור'  '  '  '  זירא על בנות ישראל ליישב זזירא על בנות ישראל ליישב זזירא על בנות ישראל ליישב זזירא על בנות ישראל ליישב ז'  '  '  '  נקיי�נקיי�נקיי�נקיי�

ד� קושי מחמת נפל טמא (3)

פתיחת הקבר בלא ד� (4)

ד� חימוד ד� חימוד ד� חימוד ד� חימוד ((((2222))))

חפיפה לפני טבילהחפיפה לפני טבילהחפיפה לפני טבילהחפיפה לפני טבילה

ביאת מי� בטבילה בבית הסתרי�ביאת מי� בטבילה בבית הסתרי�ביאת מי� בטבילה בבית הסתרי�ביאת מי� בטבילה בבית הסתרי�

הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ) (9)

טמא שטבל ונמצא עליו דבר החוצ&טמא שטבל ונמצא עליו דבר החוצ&טמא שטבל ונמצא עליו דבר החוצ&טמא שטבל ונמצא עליו דבר החוצ&

סמיכת חפיפה לטבילה סמיכת חפיפה לטבילה סמיכת חפיפה לטבילה סמיכת חפיפה לטבילה ((((1111))))

טבילת טמא כשעומד עטבילת טמא כשעומד עטבילת טמא כשעומד עטבילת טמא כשעומד ע""""ג גבי כלי�ג גבי כלי�ג גבי כלי�ג גבי כלי�

טבילה במקו� שיש חשש חציצה של טיטטבילה במקו� שיש חשש חציצה של טיטטבילה במקו� שיש חשש חציצה של טיטטבילה במקו� שיש חשש חציצה של טיט

טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי� טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי� טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי� טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי� ((((4444)))) סז
התעסקה בתבשיל בי� חפיפה לטבילההתעסקה בתבשיל בי� חפיפה לטבילההתעסקה בתבשיל בי� חפיפה לטבילההתעסקה בתבשיל בי� חפיפה לטבילה

חציצת לפלו+ שבעי� לטבילה וכיוחציצת לפלו+ שבעי� לטבילה וכיוחציצת לפלו+ שבעי� לטבילה וכיוחציצת לפלו+ שבעי� לטבילה וכיו""""בבבב

עצימת או פתיחת העיניי� בשעת טבילהעצימת או פתיחת העיניי� בשעת טבילהעצימת או פתיחת העיניי� בשעת טבילהעצימת או פתיחת העיניי� בשעת טבילה

טבילה דר) גדילת האד�טבילה דר) גדילת האד�טבילה דר) גדילת האד�טבילה דר) גדילת האד�

חציצה שערות בטבילהחציצה שערות בטבילהחציצה שערות בטבילהחציצה שערות בטבילה

חציצה לטבילה ברובו או במקפיד חציצה לטבילה ברובו או במקפיד חציצה לטבילה ברובו או במקפיד חציצה לטבילה ברובו או במקפיד ((((4444))))

אי גוזרי� גזירה לגזירה (17)

איסור טבילת אשה ביו� גזירה משו� סר) בתהאיסור טבילת אשה ביו� גזירה משו� סר) בתהאיסור טבילת אשה ביו� גזירה משו� סר) בתהאיסור טבילת אשה ביו� גזירה משו� סר) בתה

הרחקת חפיפה מטבילה משו� שבת ויוהרחקת חפיפה מטבילה משו� שבת ויוהרחקת חפיפה מטבילה משו� שבת ויוהרחקת חפיפה מטבילה משו� שבת ויו""""טטטט

סמיכת חפיפה לטבילה סמיכת חפיפה לטבילה סמיכת חפיפה לטבילה סמיכת חפיפה לטבילה ((((2222))))

אי דני� אפשר משאי אפשר (12)

חפיפה בליל טבילתהחפיפה בליל טבילתהחפיפה בליל טבילתהחפיפה בליל טבילתה

בדיקת הפסק טהרה לנדה לפני טבילתהבדיקת הפסק טהרה לנדה לפני טבילתהבדיקת הפסק טהרה לנדה לפני טבילתהבדיקת הפסק טהרה לנדה לפני טבילתה סח
טומאת מעת לעת בימי זיבתה (2)

קביעת וסת בימי זיבה (3)

בדיקת זב וזבה תחילת וסו+ זבדיקת זב וזבה תחילת וסו+ זבדיקת זב וזבה תחילת וסו+ זבדיקת זב וזבה תחילת וסו+ ז'  '  '  '  נקיי� בלבדנקיי� בלבדנקיי� בלבדנקיי� בלבד

בדיקת זב וזבה תחילת או סו+ זבדיקת זב וזבה תחילת או סו+ זבדיקת זב וזבה תחילת או סו+ זבדיקת זב וזבה תחילת או סו+ ז'  '  '  '  נקיי� בלבדנקיי� בלבדנקיי� בלבדנקיי� בלבד

זזזז'  '  '  '  נקיי� אי בעינ� ספורי� לפנינו נקיי� אי בעינ� ספורי� לפנינו נקיי� אי בעינ� ספורי� לפנינו נקיי� אי בעינ� ספורי� לפנינו ((((2222)))) סט
אשה שראתה וטעתה במני� ימי נדתה וזיבתה

טומאת אב� מסמא לזבטומאת אב� מסמא לזבטומאת אב� מסמא לזבטומאת אב� מסמא לזב,  ,  ,  ,  זבהזבהזבהזבה,  ,  ,  ,  נדה ויולדת לאחר מות�נדה ויולדת לאחר מות�נדה ויולדת לאחר מות�נדה ויולדת לאחר מות�

גויי� אי� מטמאי� כזבי� לאחר מות�גויי� אי� מטמאי� כזבי� לאחר מות�גויי� אי� מטמאי� כזבי� לאחר מות�גויי� אי� מטמאי� כזבי� לאחר מות�

ולד מחזיר גרושתו אי פגו� לכהונה (3)

מצורעי� שנתערבו קרבנותיה� ומת א'  מה� ע
אי� מביאי� קדשי� לבית הפסול (6)

חפ& ה'  במות הרשע
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הקב"ה נושא פניו לישראל (2) ע
טומאת מת באשת לוט, בב� השונמית ובתחית המתי�

מה יעשה אד� ויחכ�

מה יעשה אד� ויתעשר

אשה ואיש במות� אי הוו בחזקת נדה או זבאשה ואיש במות� אי הוו בחזקת נדה או זבאשה ואיש במות� אי הוו בחזקת נדה או זבאשה ואיש במות� אי הוו בחזקת נדה או זב עא
יצא ממנה רביעית ד� במותה לטומאת ד� נדה ואהליצא ממנה רביעית ד� במותה לטומאת ד� נדה ואהליצא ממנה רביעית ד� במותה לטומאת ד� נדה ואהליצא ממנה רביעית ד� במותה לטומאת ד� נדה ואהל

מקור אי מקומו טמא (5)

ד� תבוסה לטומאת מת

ראשו� ראשו� בטל (4)

דעת ר'  יהודה שמי� במינו אינו בטל (5)

טומאת היושבת על ד� טוהר לקודשטומאת היושבת על ד� טוהר לקודשטומאת היושבת על ד� טוהר לקודשטומאת היושבת על ד� טוהר לקודש,  ,  ,  ,  לתרומה ולמעלתרומה ולמעלתרומה ולמעלתרומה ולמע""""שששש

די� חולי� שנעשו על טהרת תרומה או קודש (3)

יושבת על ד� טוהר אי צריכה טבילה לבסו+יושבת על ד� טוהר אי צריכה טבילה לבסו+יושבת על ד� טוהר אי צריכה טבילה לבסו+יושבת על ד� טוהר אי צריכה טבילה לבסו+

די� הרואה יו� ידי� הרואה יו� ידי� הרואה יו� ידי� הרואה יו� י""""א לימי זיבתהא לימי זיבתהא לימי זיבתהא לימי זיבתה

טומאת זבה קטנהטומאת זבה קטנהטומאת זבה קטנהטומאת זבה קטנה עב
איש הרואה ראיה א'  של זוב

די� הרואה יו� ידי� הרואה יו� ידי� הרואה יו� ידי� הרואה יו� י'  '  '  '  לימי זיבתהלימי זיבתהלימי זיבתהלימי זיבתה

מקור להלכות ימי נדה וזיבהמקור להלכות ימי נדה וזיבהמקור להלכות ימי נדה וזיבהמקור להלכות ימי נדה וזיבה

שונה הלכות בכל יו� מובטח לו שהוא ב� עוה"ב (2) עג
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