
נדהנדהנדהנדה

אבן העזר

מש'ד	מסכתנושא

(4) איסורי ביאה

"" ל:נדהאי� אפוטרופוס לעריות (3)

"" •מה.ביאת קט� מט' שני� ויו� א' להלכות שונות

"" •מד:ביאת קטנה מג' שני� ויו� א' להלכות שונות

"" •מה.ביאת קטנה פחות מבת ג' שני� ויו� א'

מש'ד	מסכתנושא

(1) איסורי ביאה-איסורי כהונה

"" סט:נדהולד מחזיר גרושתו אי פגו� לכהונה (3)

מש'ד	מסכתנושא

(2) אישות

"" לא:נדהדרכו של איש לחזר על אשה (2)

"" יג:נשיאת קטנה שאינה יכולה להוליד לאשה

מש'ד	מסכתנושא

(1) אישות-פריה ורביה

"" ע:נדהסגולה לבני� זכרי� (4)

מש'ד	מסכתנושא

(10) אישות-תשמיש

"" יג.נדהאחיזה באמה בשעת הטלת מי רגלי�

"" •יג.איסור בדיקה לאיש מחשש להוצאת שכז"ל

"" יג:איסור לבישת מכנסיי� מחשש להוצאת שכז"ל

"" יג:המקשה עצמו לדעת והמביא עצמו לידי הרהור

"" יג.חומרת איסור הוצאת שכז"ל

"" יד.רוכבי גמלי� מועדי� להוצאת שכז"ל

"" יז.תשמיש אחר הקזת ד� (3)

"" טז:תשמיש ביו� (3) או לאור הנר

"" יז.תשמיש ביו� (4)

"" לא.תשמיש לאשה מעוברת

מש'ד	מסכתנושא

(3) גירושין-מיאון

"" מו.נדהמיאו� וחליצה בשנת י"ב ולאחר י"ב בלא סימני�

"" •נב.עד מתי קטנה יכולה למא� (2)

"" נב:עד מתי קטנה יכולה למא� (3)

מש'ד	מסכתנושא

(3) יבום וחליצה

"" מה.נדהביאת ב� ט' כמאמר גדול (2)

"" •מז:גיל סריס ואילונית שלא הביאו סימני� (2)

"" •נב.קט� וקטנה ליבו� וחליצה (3)

מש'ד	מסכתנושא

(1) קידושין

"" כג.נדהאב שקידש ולד בהמה שילדה אשתו

אגדה, מחשבה ומוסר

מש'ד	מסכתנושא

(9) אגדתא

"" לא:נדהאיש נברא מהאדמה ואשה מצלע בעלה

"" לא.ג' שותפי� באד� (2)

"" כד:גובה חכמי הדורות

"" מה:הקב"ה נת� בינה יתירה באשה יותר מבאיש

"" לח.מני� ימי הריו� רע"א יו�

"" לא:מעלת הולדת זכר מנקבה

"" לא.ניסי הריו� ולידה

"" כד:עצמותיו של אד� ע"פ אכילתו ושתייתו

"" ל:תינוק במעי אמו

מש'ד	מסכתנושא

(1) אגדתא-עוה"ז ועוה"ב

"" עג.נדהאיזהו ב� העוה"ב (9)

מש'ד	מסכתנושא

(1) אגדתא-תנ"ך

"" סא.נדהסיחו� ועוג היו אחי�

מש'ד	מסכתנושא

(2) אגדתא-תנ"ך-אישים בתנ"ך

"" כד:נדהעי� של אבשלו�

"" כד:עצמות עוג מל% הבש�

מש'ד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה

"" לא.נדהאי� בעל הנס מכיר בניסו

מש'ד	מסכתנושא

(1) אמונה ומחשבה-גלות וגאולה

"" יט:נדההאומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול� (3)

מש'ד	מסכתנושא

(1) ישראל

"" ע:נדההקב"ה נושא פניו לישראל (2)

מש'ד	מסכתנושא

(2) מדרש

"" ט.נדהמי ית� טהור מטמא לא אחד (איוב יד)

"" כ:סוד ה' ליראיו (תהלי� כה) (5)

מש'ד	מסכתנושא

(2) מוסר

"" יז.נדהמאכלי� לא טובי�

"" טז:מנהגי� לא טובי�
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מש'ד	מסכתנושא

(1) מוסר-בין אדם לחברו

"" טז:נדההנכנס לביתו או לבית חברו פתאו�

מש'ד	מסכתנושא

(1) מוסר-בין אדם לחברו-לשון הרע ורכילות

"" סא.נדהחשש ללשו� הרע

מש'ד	מסכתנושא

(1) מוסר-יראת שמים

"" טז:נדההכל בידי שמי� חו' מיראת שמי� (3)

מש'ד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע

"" ל:נדהלעול� יהא אד� בעיני עצמו כרשע

מש'ד	מסכתנושא

(1) צדיק /  רשע-צדיק

"" נב.נדהאי� זרעו של צדיק נכשל בדבר שאמרו (3)

מש'ד	מסכתנושא

(1) תשובה

"" ע:נדהחפ' ה' במות הרשע

אורח חיים

מש'ד	מסכתנושא

(1) ברכות-ברכות המצוות

"" נא:נדהברכה אחרונה על מצוות (2)

מש'ד	מסכתנושא

(1) ברכות-ברכות הנהנין

"" •נא:נדההטעו� ברכה לפניו ולאחריו

מש'ד	מסכתנושא

(1) והיה מחניך קדוש

"" יז.נדהתשמיש בפני כל חי

מש'ד	מסכתנושא

(1) ק"ש וברכותיה

"" יד.נדהשינה וק"ש פרקד� (2)

זרעים

מש'ד	מסכתנושא

(2) חלה

"" ז.נדהחולי� הטבולי� לחלה

"" מז.חלה בזה"ז דאו' או דרבנ� (2)

מש'ד	מסכתנושא

(1) כלאים-כלאי בגדים

"" סא:נדהבגד שאבד בו כלאי�

מש'ד	מסכתנושא

(1) שמיטה ויובל-שמיטה

"" •נא:נדההקדוש בקדושת שביעית והחייב בביעור

חושן המשפט

מש'ד	מסכתנושא

(4) דיינים

"" כ:נדהאי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות (3)

"" נ.דיני ממונות בלילה (2)

"" •מט:הכשרי� לדו� דיני ממונות ופסולי� לנפשות (2)

"" •מט:סומא אי כשר לדיני ממונות (2)

מש'ד	מסכתנושא

(5) טוען ונטען-ראיות-חזקה

"" י.נדהחזקה בב' או בג' פעמי� (7)

"" סד.חזקה בב' או בג' פעמי� (8)

"" סו.חזקה בב' או בג' פעמי� (9)

"" ב.חזקה דמעיקרא שהשתנתה (2)

"" יח:רוב וחזקה (2)

מש'ד	מסכתנושא

(5) טוען ונטען-ראיות-רוב

"" יח:נדהאי חיישינ� למיעוטא (13)

"" לא:אי חיישינ� למיעוטא (14)

"" מח.אי חיישינ� למיעוטא (15)

"" יח.הליכה אחר הרוב כודאי

"" כט.רובו ככולו (2)

מש'ד	מסכתנושא

(14) עונשין

"" מו.נדהאי חיישינ� שמא נשרו סימני בגרות

"" מח:איש ואשה הושוו לכל עונשי� שבתורה (7)

"" •מח.אשה שהביאה סימ� בגרות תחתו� או עליו�

"" •נב.ב' שערות סימ� בגרות בקט� ובקטנה לעונשי�

"" מח:בדיקה סימני בגרות באשה ע"פ נשי�

"" נב.סימ� בגרות בב' שערות היוצאות מגומא א'

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

"" נב.סימ� בגרות ע"פ גומות ללא שערות

"" •מז.סימני בגרות של אשה

"" מו.קטנה שהגיע לכלל שנותיה חזקה שהביאה סימני� (1)

"" מח:קטנה שהגיע לכלל שנותיה חזקה שהביאה סימני� (2)

"" •מז.שלבי בגרות של אשה

"" מה:שנת עונת נדרי� לעונשי� (1)

"" מח:שנת עונת נדרי� לעונשי� (2)
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מש'ד	מסכתנושא

(1) עונשין-מיתות ב"ד ובידי שמים-בן סורר ומורה

"" •נב.נדהב� סורר ומורה המחוייב סקילה (2)

טהרות

מש'ד	מסכתנושא

(15)

"" ה:נדהאי שוני� בטהרות (1)

"" נח.אי שוני� בטהרות (2)

"" כז.ביטול טומאה ברוב (3)

"" מב:בית הבליעה הוי בלוע או בית הסתרי� לטומאה

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

"" •סא.גל טמא שנתערב בגל טהור וכיו"ב

"" ו:גרימת טומאה לחולי� בא"י (4)

"" ד.החזקת טומאה ממקו� למקו� (1)

"" נח.החזקת טומאה ממקו� למקו� (2)

"" סב:טומאה הבלועה בכלי� שיכולה לצאת ע"י הדחק

"" מב:טומאת מגא ומשא בבית הסתרי�

"" ד.כל הטומאות כשעת מציאת�

"" ד:ספק טומאה בדבר שאי� בו דעת לישאל (2)

"" ב:ספק טומאה ברה"ר וברה"י מסוטה (4)

•מד.קט� לטומאת נגעי�,  טומאת מת,  יבו�,  תרומה,  נחלה,  רצח ואבלות""

מש'ד	מסכתנושא

(4) אבות הטומאה

"" ג.נדהטומאת מבוי שנמצא בו שר' למפרע (1)

"" •נו.טומאת מבוי שנמצא בו שר' למפרע (2)

"" ג:טומאת קופה שנמצא בה שר' למפרע

"" •נו.מעיינות הזב,  שר' ונבלה מטמאי� לחי� ולא יבשי�

מש'ד	מסכתנושא

(1) טומאות דרבנן

"" עא:נדהדי� חולי� שנעשו על טהרת תרומה או קודש (3)

מש'ד	מסכתנושא

(4) טומאת אוכלין ומשקין

"" •יט:נדהד� אשה אי מכשיר אוכלי� לקבל טומאה

"" נ:הכשר ומחשבה בנבלת עו	 טהור לטומאת אוכלי�

"" יז.טומאת וטהרת שלג

"" נ.מחשבה במחובר או מחיי� לטומאת אוכלי�

מש'ד	מסכתנושא

(40) טומאת אשה-זב/זבה

"" עב.נדהאיש הרואה ראיה א' של זוב

"" לז:אשה שראתה ד� קושי ושפתה מ� הצער ומ� הד�

"" יג:בדיקת זב שוטה לאכילת תרומה

"" •סט:גויי� אי� מטמאי� כזבי� לאחר מות�

"" לז.דבר שאינו גור� טומאה אי סותר ספירת ז' נקיי�

"" עב:די� הרואה יו� י' לימי זיבתה

"" •עא:די� הרואה יו� י"א לימי זיבתה

"" לה.הבדלי� בי� זוב לשכ"ז בדי� ובמראה

"" ל.ז' נקיי� אי בעינ� ספורי� לפנינו (1)

"" סט.ז' נקיי� אי בעינ� ספורי� לפנינו (2)

מג.זבה ישראלית או גויה שנעקרו מימי רגליה ולאחר שטבלה יצאו מגופה""

"" •נה.זוב מטמא לח ולא יבש

"" סו.חומרא דרבי ור' זירא על בנות ישראל ליישב ז' נקיי�

"" •נב:חשש לזיבה ע"פ כתמי�

"" מא.טהרת ד� קושי בלידת יוצא דופ�

"" •סט:טומאת אב� מסמא לזב,  זבה,  נדה ויולדת לאחר מות�

"" •לג:טומאת בנות צדוקי� ככותיות או כישראליות

"" מג.טומאת היסט הזב כטומאת מגע

"" •מג.טומאת זב ובעל קרי עד שתצא טומאה מגופ�

"" •עב.טומאת זבה קטנה

"" לד.טומאת זוב וקרי של גוי

"" •לג:טומאת כותי� בתורת ספק בלבד

"" •נה:טומאת מעיינות הזב

"" לו:טומאת נדה,  זבה וזב שראו מחמת אונס

"" לב:טומאת עליונו של זב

"" כח.טומטו� ואנדרוגינוס שראו מראה לב� או אדו�

"" •לח:י"א יו� הראויי� לזיבה בחזקת טהרה

"" לג.יו� שפוסקת בו זבה אי עולה למני� ז' נקיי�

"" לח.מני� ימי� רבי� שיולדת תראה ד� ולא תהיה זבה

"" מג:מני� ראיות זב לטומאה ולקרב� (2)

"" נה:משקי� טמאי� היוצאי� מנדה ומזב

"" כב.סתירת ז' נקיי� של זב שראה שכ"ז

"" לג.פולטת שכ"ז אי סותרת ז' נקיי� (1)

"" מב.פולטת שכ"ז אי סותרת ז' נקיי� (2)

"" •מג:קט� וקטנה לטומאת נדה,  זבה וזב (3)

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

"" לד:קט� לטומאת זב ושכ"ז (2)

"" לה.ראיה ראשונה של זב אי מטמאה באונס

"" לד:ראית זוב ראשונה של מצורע לטומאת משא

"" •מג:שיעור טומאת זוב ושכ"ז לרואה ולנוגע

מש'ד	מסכתנושא

(61) טומאת אשה-יולדת

"" •לז:נדהאשה הרואה ד� קושי ששפתה מ� הצער סמו% ללידה

"" ח:אשה שהפילה דבר שאינו של קיימא אי חשוב לידה

"" יא.ד� טוהר מעי� א' או ב' מעיינות (1)

"" לה:ד� טוהר מעי� א' או ב' מעיינות (2)

"" לז:ד� קושי בימי� הראויי� לזיבה ובימי� הראויי� לספירה

"" לז.ד� קושי מחמת ולד אי סותר ספירת ז' נקיי�

"" לח.ד� קושי מחמת נפל טמא (1)

"" לח:ד� קושי מחמת נפל טמא (2)

"" סו.ד� קושי מחמת נפל טמא (3)

"" מא:ד� שיצא דר% דופ� בשעת לידת יוצא דופ�

"" מ.הבאת קרב� יולדת א' על כמה לידות (2)

"" •לח:הרואה ד� קושי מחמת ולד בימי ד� טוהר של נקבה

"" •לו:הרואה ד� קושי מחמת ולד בימי נדתה או בימי זיבתה

"" מב:ולד שהוציא ראשו חו' לפרוזדור אי הוי לידה

"" לא:זמ� שאשה מתעברת (2)

"" כו:חשש לשליא שנמצאת כמה ימי� אחר ולד או נפל
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"" כח.נדהחשש שמא הרחיקה לידתה לטמאה א	 משו� נדה

"" כח.טומאת אשה שהוציא ולדה את ידו והחזירה

"" כד.טומאת אשה שהפילה בריה שיש לה ב' גבי� ושדראות

"" •כג:טומאת אשה שהפילה דבר שיש בו מקצת צורת אד�

"" כד:טומאת אשה שהפילה דמות לילית

"" כג.טומאת אשה שהפילה דמות נחש (1)

"" כד:טומאת אשה שהפילה דמות נחש (2)

"" •כט.טומאת אשה שהפילה ולד מחות% או מסורס

"" •כא.טומאת אשה שהפילה חתיכה בצבעי� שוני�

"" •כח.טומאת אשה שהפילה טומטו� או אנדרוגינוס

"" כד.טומאת אשה שהפילה יד או רגל (1)

"" כח.טומאת אשה שהפילה יד או רגל (2)

"" •כב:טומאת אשה שהפילה כמי� בהמה חיה ועו	

"" •כב:טומאת אשה שהפילה כמי� דגי�

"" כג.טומאת אשה שהפילה כמי� הר או רוח

"" •כט.טומאת אשה שהפילה כשאי� ידוע מה הפילה

"" כד.טומאת אשה שהפילה מי שפניו מוסמסי� או טוחות

"" כו:טומאת אשה שהפילה מי� בהמה חיה ועו	 ושליא עמ�

"" כג:טומאת אשה שהפילה מיני טריפה וכיו"ב

"" •כה:טומאת אשה שהפילה סנדל

"" •כו.טומאת אשה שהפילה שליא

"" •כד:טומאת אשה שהפילה שפיר מלא מי� או ד� וכיו"ב

"" •כה.טומאת אשה שהפילה שפיר מרוק�

"" כה.טומאת אשה שהפילה שפיר שאינו מרוק�

"" •ל.טומאת אשה שהפילה תו% מ' יו� ליצירת הולד

"" •לה:טומאת ד� יולדת שלא טבלה בימי טוהר

"" •עא:טומאת היושבת על ד� טוהר לקודש,  לתרומה ולמע"ש

"" מב.טומאת יולדת בפני� כבחו'

"" לז.טומאת לידה אינה סותרת ספירת ז' נקיי�

"" מ.טומאת לידה ביולדת טומטו� או אנדרוגינוס

"" לא:טע� למני� ימי טומאת לידה לזכר ולנקבה

"" לא:טע� לקרב� יולדת

"" כז.יולדת לט' או לז' אי יולדת למקוטעי� (3)

"" לח:יולדת לט' או לז' אי יולדת למקוטעי� (4)

"" כט.יולדת שטעתה במני� ימי לידתה,  נדתה וזיבתה

"" •מ.יוצא דופ� לטומאה ולקרב� יולדת (2)

"" •עא:יושבת על ד� טוהר אי צריכה טבילה לבסו	

"" לז.ימי טומאת לידה שאי� רואה בה� אי עולי� לז' נקיי� (1)

"" נד:ימי טומאת לידה שאי� רואה בה� אי עולי� לז' נקיי� (2)

"" כא.פתיחת הקבר בלא ד� (2)

"" לח.פתיחת הקבר בלא ד� (3)

"" סו.פתיחת הקבר בלא ד� (4)

"" כט.רוב נשי� יולדות ולד מעליא

"" •לז:שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו% ללידה (1)

"" •לח.שיעור ימי טהרה משו� ד� קישוי סמו% ללידה (2)

מש'ד	מסכתנושא

(34) טומאת אשה-נדה

"" מב:נדהאותו מקו� של אשה הוי בלוע או בית הסתרי�

"" סז:איסור טבילת אשה ביו� גזירה משו� סר% בתה

"" נד.אשה הרואה ד� ופוסקת מני� ימי� קבוע לסירוגי�

"" •עא.אשה ואיש במות� אי הוו בחזקת נדה או זב

"" נז:אשה טמאה רק כשהרגישה שהיא רואה ד�

"" נז:אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה (1)

"" •נט:אשה שראתה ד� כשעשתה צרכיה (2)

"" סט.אשה שראתה וטעתה במני� ימי נדתה וזיבתה

"" •יז:ד� הבא מהחדר או מהעליה והנמצא בפרוזדור

"" •נד:ד� נדה מטמא לח ויבש א% אינו מטמא טומאת מדרס

"" •נג:הרואה בה"ש בימי נדה,  זבה,  לידה וימי ד� טוהר

"" סז:חפיפה בליל טבילתה

"" •כב.טומאת אשה שהפילה כמי� קליפה,  שערה,  עפר וכדו'

"" כב.טומאת אשה שראתה ד� יבש

"" לג.טומאת בועל נדה

"" •לא:טומאת בנות כותי� (2)

"" •לד.טומאת ד� ומעיינות גויה

"" •לב:טומאת כותי� מחשש לבועלי נידות

"" לב:טומאת מראה אדו� באיש ולב� באשה

"" •מא:טומאת נדה וזבה בבית החיצו�

"" לא:טע� לאיסור נדה

"" •לג.טע� לגזירת טומאה על בנות כותי� ועל בעליה�

"" •עא.יצא ממנה רביעית ד� במותה לטומאת ד� נדה ואהל

"" טז.מקור אי מקומו טמא (1)

"" כב.מקור אי מקומו טמא (2)

"" מא:מקור אי מקומו טמא (3)

"" סו.מקור אי מקומו טמא (4)

"" עא.מקור אי מקומו טמא (5)

"" עב:מקור להלכות ימי נדה וזיבה

"" מא:מקור שנעקר ונפל לאר'

"" מא:מראה טהור שבא מ� המקור לטומאת ערב

"" •סה.עונה לד� בתולי�

"" כא:רואה ד� בשפופרת אי טמאה נדה

"" •סד:ריבוי דמי� באשה סימ� לבני� (2)

מש'ד	מסכתנושא

(24) טומאת אשה-נדה-בדיקות

"" •יד:נדהאשה או איש שנמצא ד� בעד שבדקו בו לאחר תשמיש

"" •יג.אשה המרבה לבדוק עצמה משובחת

"" יב.אשה טמאה בחזקתה עד שתאמר טהורה אני

"" יב.אשה שאי� לה וסת אי צריכה לבדוק לבעלה

"" נז:אשה שמצאה כת� ע"ג עד בדיקה שהניחתו תחת הכר

"" נז:אשה שמצאה כת� ע"ג עד קנוח לאחר תשמיש

"" יז.בד הכשר לבדיקות

"" •טז.בדיקה בעדי� חדשי� לכל תשמיש

"" יא:בדיקה לבעלה כשאינה עסוקה בטהרות

"" •יא.בדיקה שחרית וערבית לטהרות ולבעלה

"" •סח.בדיקת הפסק טהרה לנדה לפני טבילתה

"" סח:בדיקת זב וזבה תחילת או סו	 ז' נקיי� בלבד

"" •סח:בדיקת זב וזבה תחילת וסו	 ז' נקיי� בלבד

"" •יג:בדיקת חרשת,  שוטה,  סומא ושנטרפה דעתה

"" יד.בדקה בעד בדוק וטחתו בירכה ונמצא בו ד�

"" יד.בדקה בעד שאינו בדוק והניחתו בקופסא ונמצא בו ד�

"" טז:בדקה לפני או אחרי תשמיש ואבד העד

"" •יד.דר% בנות ישראל לבדוק עצמ� בשעת תשמיש

"" •יא:הרואה ד� בתולי� אינה צריכה בדיקה בשעת תשמיש
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"" לט.נדהחובת בדיקה לאשה בי"א ימי� הראויי� לזיבה

"" •יא.יולדת והיושבת על ד� טוהר אינה צריכה בדיקה

"" •טו.כל הנשי� בחזקת טהרה לבעליה�

"" •יא.נדה אינה צריכה בדיקה שחרית וערבית

"" יד.תליית ד� הנמצא בבדיקה במאכולת

מש'ד	מסכתנושא

(22) טומאת אשה-נדה-וסתות

"" טז.נדהאשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה (1)

"" •לט.אשה שהגיע שעת וסתה ולא בדקה (2)

"" •לט.אשה שהיתה במחבוא והגיע שעת וסתה ולא בדקה

"" לט.היתר אשה שאי� לה וסת לבעלה (2)

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

"" סד.וסת הדילוג

"" ט.וסתות דאו' או דרבנ� (1)

"" טו.וסתות דאו' או דרבנ� (2)

"" טז.וסתות דאו' או דרבנ� (3)

"" •סג.וסתות הגו	

"" •סד.חשש לוסת שאינו קבוע

"" לט.ימי� שצריכה לחשוש כששינתה מוסת הפלגה הקבוע

"" ט:עונה בינונית ל' יו�

"" •סד.עקירת וסת שאינו קבוע

"" סג:פרישה מאשתו סמו% לוסתה (2)

"" סח:קביעת וסת בימי זיבה (3)

"" יא.קביעת וסת בימי נדה או בימי זיבה (1)

"" לט.קביעת וסת בימי נדה או בימי זיבה (2)

"" יא:קביעת וסת ליולדת בימי טומאתה וטהרתה

"" יא.קביעת וסת לימי� ולקפיצות

"" •סג:קביעת וסת לשעה מסויימת ביו�

"" •סג:קביעת ועקירת וסת

מש'ד	מסכתנושא

(36) טומאת אשה-נדה-טומאה למפרע

"" י:נדהבדיקת בתולת דמי� מחשש שתראה ד�

"" •ח:בתולה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת

"" ט:בתולת דמי� מאימתי מטמאה מעת לעת

"" •ד:דעת חכמי� בטומאת אשה הרואה ד� למפרע

"" •י:דעת ר' יוסי שמעוברת ומניקה צריכות ג' עונות בלי ד�

"" •ה.המשמשת בעדי� אי נחשב לפקידה לטומאה למפרע

"" •ט.זקנה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת

"" ד:טומאה למפרע באשה הרואה כת� (1)

"" •טו.טומאה למפרע באשה הרואה כת� (2)

"" נג:טומאה למפרע באשה הרואה כת� (3)

"" •ד:טומאה למפרע באשה שיש לה וסת

"" ו.טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי (1)

"" ס:טומאה למפרע כשיעור וסת בתורת ודאי (2)

"" •ב.טומאת אשה הרואה ד� למפרע (2)

"" ג.טומאת אשה למפרע בשוטה ובמשמשת במו%

"" •ט:טומאת מעת לעת באשה שלא ראתה ג' עונות

"" לט.טומאת מעת לעת בימי זיבתה (1)

"" סח:טומאת מעת לעת בימי זיבתה (2)

"" •ז.טומאת מעת לעת במסולקות דמי�

"" ו.טומאת מעת לעת לבועלה (1)

"" •יד:טומאת מעת לעת לבועלה (2)

"" ז.טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� (1)

"" ט.טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� (2)

"" טו.טומאת מעת לעת שבנדה דרבנ� (3)

"" ו.טומאת מעת לעת שבנדה לקודש ולתרומה

"" ה:טומאת מעת לעת שבנדה עושה משכב ומושב

"" ב:טומאת מעת לעת שבנדה תולי� אבל לא שורפי�

"" •ט.מניקה הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת

"" •יא.מסולקות דמי� שראו ראיה ראשונה מאונס

"" •ח:מעוברת הרואה ד� שאינה טמאה מעת לעת

"" ח:מעוברת שהפילה לטומאה מעת לעת

"" י:צירו	 ג' עונות מימי עיבורה ומניקותה

"" •י:ראיה שניה במסולקות דמי�

"" ט.ראתה ואח"כ הוכר עוברה לטומאה מעת לעת

"" י:שופעת או מדלפת למני� ראיות להיות מוחזקת כרואה

"" י.תינוקת שמצאה כת� לפני שהוחזקה כרואה

מש'ד	מסכתנושא

(30) טומאת אשה-נדה-כתמים

"" נח:נדהאשה הלבושה כמה בגדי� ומצאה כת� בא' מה�

"" •נז:אשה הרואה כת� אימתי טמאה

"" נח.אשה הרואה כת� ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה (1)

"" •ס:אשה הרואה כת� ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה (2)

"" •נח.אשה שמצאה כת� בחלוקה

"" נז:אשה שמצאה כת� במקו� שישבה ע"ג קרקע

"" נז:אשה שמצאה ספק כת� על בשרה או על חלוקה

"" •נח:אשה שנתעסקה בדמי� ומצאה כת�

"" סא.בגד שאבד בו כת�

"" •נט:ג' נשי� שלבשו חלוק א' ולאחר מכ� נמצא בו כת�

"" סא:גזירת כתמי� בבגדי� צבעוניי�

"" •סג.העביר את ז' הסממני� על כת� שלא כסדר�

"" נג:הפסק טהרה לכתמי�

"" •סג.ז' הסממני� שמעבירי� על כתמי�

"" •סא:ז' סממני� שמעבירי� על הכת� לבודקו או לבטלו

"" •נו:טומאת בגד שנמצא בו כת� למפרע

"" •נט.טומאת כתמי� דרבנ� ואמרו חכמי� בה� להקל

"" •נו:טומאת כתמי� הנמצאי�

"" •נו:טומאת כתמי� של ישראלית,  כותית או גויה

"" •נח.מצאה כתב בעקבה,  בראש גודלה,  בשוקה ובפרסותיה

"" •נט:מצאה כת� בחלוק שהשאילה לאשה המוחזקת כטמאה

"" •ס:נשי� הישנות במיטה א' ונמצא ד� תחת א' מה� (1)

"" •סא.נשי� הישנות במיטה א' ונמצא ד� תחת א' מה� (2)

"" •נט.עד שנתו� תחת הכר ומצאה בו כת� משו% או עגול

"" נח.תליית כת� אשה בחברתה

"" •נח:תליית כת� במאכולת או בפשפש

"" •נח:תליית כת� במכה

"" נט.תליית כת� כשנתעסקה במי� צבע אחר

"" ס:תליית כת� מאשה המסולקת דמי� בשאינה מסולקת

"" •נט.תליית כת� ע"פ צורתו במקור טהור
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מש'ד	מסכתנושא

(1) טומאת אשה-נדה-מסולקות דמים

"" ט.נדהחשש לוסת בימי עיבורה

מש'ד	מסכתנושא

(17) טומאת אשה-נדה-מראות דמים

"" כ.נדהאופ� בדיקת מראות דמי� של אשה

"" סד:בוגרת שלא ראתה ד� עד מתי תולה בד� בתולי�

"" כ.בקיאות חכמי� במראות דמי�

"" סד:בתולה שראתה ד� בביאה שניה ולא בראשונה

"" כ:ד� חימוד (1)

"" סו.ד� חימוד (2)

"" •כ.ד� שחור לטומאת נדה

"" סה:הבחנה בי� ד� נדה לד� בתולי�

"" טז.הרואה ד� מחמת מכה

"" סה:הרואה ד� מחמת תשמיש

"" יט.מקור לד� טהור באשה

"" יט:מראה אדו� לטומאת נדה כד� מכה

"" •יט.מראות דמי� טמאי� באשה

"" כ:נאמנות אשה לגבי מראות דמי�

"" •סד:עד מתי תולה בד� בתולי�

"" כ:ראיית מראות דמי� בי� לח ובי� יבש

"" כ:ראיית מראות דמי� בלילה,  לאור הנר או ביו� המעונ�

מש'ד	מסכתנושא

(4) טומאת כלים

"" •מט:נדהאי� מטמא מדרס אלא כלי המיוחד לישיבה (3)

"" ז:טומאת אחורי כלי� במשקה

"" •מט.מדות נקב בכלי חרס לטומאת כלי� (2)

"" מט.שיעור מידת נקב כלי בכונס משקה

מש'ד	מסכתנושא

(11) טומאת מת

"" •נה.נדהבשר המת מטמא לח ויבש

"" •נו.בשר המת מטמא לח ולא יבש

"" עא.ד� תבוסה לטומאת מת

"" •מט:טומאת אבר מ� המת שאי� עליו כזית בשר (2)

"" נז.טומאת בית הפרס (3)

"" כז:טומאת מלא תרווד רקב מ� המת (2)

"" ע:טומאת מת באשת לוט,  בב� השונמית ובתחית המתי�

"" נה.טומאת מת בעור

"" נה.טומאת מת בשיניי�,  שער וצפורניי�

"" כז:מת שנתבלבלה צורתו

"" •כז.שליא לטומאת מת

מש'ד	מסכתנושא

(2) טומאת מת-פרה אדומה-מי חטאת

"" ט.נדההזאת מי חטאת אי צריכה שיעור (3)

"" ט.המיוחד בטומאת מי חטאת (2)

מש'ד	מסכתנושא

(17) מקואות

"" סו:נדהביאת מי� בטבילה בבית הסתרי�

"" סז:הרחקת חפיפה מטבילה משו� שבת ויו"ט

"" סז.התעסקה בתבשיל בי� חפיפה לטבילה

"" סו:חפיפה לפני טבילה

"" סז:חציצה לטבילה ברובו או במקפיד (4)

"" סז.חציצה שערות בטבילה

"" סז.חציצת לפלו	 שבעי� לטבילה וכיו"ב

"" ל.טבילה בזמנה אי הוי מצוה (4)

"" סז.טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי� (4)

"" סו:טבילה במקו� שיש חשש חציצה של טיט

"" סז.טבילה דר% גדילת האד�

"" סו:טבילת טמא כשעומד ע"ג גבי כלי�

"" סו:טמא שטבל ונמצא עליו דבר החוצ'

"" ב:מקוה שנמדד ונמצא חסר (4)

"" סו:סמיכת חפיפה לטבילה (1)

"" סז:סמיכת חפיפה לטבילה (2)

"" סז.עצימת או פתיחת העיניי� בשעת טבילה

מש'ד	מסכתנושא

(2) נגעים

"" •לד:נדהטומאת ד� טוהר ומעיינות מצורעת ומצורע

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

מש'ד	מסכתנושא

(1) נגעים-טהרת מצורע

"" ע.נדהמצורעי� שנתערבו קרבנותיה� ומת א' מה�

מש'ד	מסכתנושא

(8) שכ"ז

"" •מג.נדהאכל תרומה והרגיש שיוצא ממנו שכ"ז

"" מג.גוי שנעקרה ממנו שכ"ז ולאחר שטבל לגירות יצאה

"" כב.הרואה שכ"ז בקיס�

"" מב.טומאת הפולטת שכ"ז כרואה או כנוגעת

"" כב.טומאת הרואה שכ"ז כנוגע או כרואה

"" לד.טומאת שכ"ז של ישראל שפלטה גויה וההיפ%

"" מא:פולטת שכ"ז מאימתי נטמאת

"" מג.שכ"ז הראויה לטמא

יורה דעה

מש'ד	מסכתנושא

(4) איסור והיתר-מאכלות אסורות-בעלי חיים טמאים

"" כג:נדהבהמה שהפילה צורת אד� אי מותר באכילה

"" •נא:דג שיש לו קשקשת יש לו סנפיר אבל ההיפ% לא (2)

"" כד.השסועה בריה בפני עצמה (2)

"" •נא:קרניי� סימ� טהרה בבהמה
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מש'ד	מסכתנושא

(2) איסור והיתר-מאכלות אסורות-טריפות

"" כד.נדהטריפה אי חיה (4)

"" כד.לא כלו לו חודשיו בבהמה

מש'ד	מסכתנושא

(3) גירות

"" נו:נדהכותי� גרי אריות או גרי אמת (5)

"" •נו:נאמנות כותי� להלכות שונות

"" יג:קשי� גרי� לישראל כספחת (4)

מש'ד	מסכתנושא

(3) הלכה -  כללי

"" •נב:נדהאור% ב' שערות בפ"א,  בנגעי� ובסימני בגרות

"" ח:ג' בתולות

"" כו.דברי� ששיעור� טפח

מש'ד	מסכתנושא

(1) מילה

"" לא:נדהטע� למילה ביו� השמיני

מש'ד	מסכתנושא

(2) מתנות כהונה ולוייה-ראשית הגז

"" נא.נדההחייב בראשית הגז ובזרוע,  לחיי� וקבה (1)

"" •נא:החייב בראשית הגז ובזרוע,  לחיי� וקבה (2)

מש'ד	מסכתנושא

(6) מתנות כהונה ולוייה-תרומות ומעשרות

"" •נ.נדהאוכל החייב בתו"מ ולטומאת אוכלי�

"" •נ.החייב בתו"מ ובפאה

"" ב:הפריש תרומה מחבית יי� ולאחר זמ� נמצאת חומ' (3)

"" מז:חצר הקובעת לתו"מ

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

"" נא.מחשבה במחובר למאכל אד� לחיוב בתו"מ

מש'ד	מסכתנושא

(2) מתנות כהונה ולוייה-תרומות ומעשרות-תרומה גדולה

"" לב.נדהטומאת תרומת חו"ל באכילה או בנגיעה (2)

"" מו:תרומה בזה"ז דאו' או דרבנ� (2)

מש'ד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים

"" •מה:נדהנדר קט� וקטנה שהגיעו לעונת נדרי�

מש'ד	מסכתנושא

(1) נדרים ושבועות-נדרים-נדרי הקדש

"" מו.נדהקט� שהקדיש ואכלו הוא או אחרי�

מש'ד	מסכתנושא

(2) עבדים-עבד כנעני

"" מז.נדהאיסור בושת עבד ושפחה כנעניי�

"" יז.עבד כנעני דומה לחמור (5)

כללים

מש'ד	מסכתנושא

(7) כללי פסיקה

"" ז:נדהאי� למדי� הלכה מפי תלמוד

"" כד:הלכה כרב באיסורי (2)

"" ז:הלכות שהלכה כר' אליעזר בסדר טהרות ובכלל

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

"" ל:יחיד ורבי� הלכה כרבי� (13)

"" מט.יחיד ורבי� הלכה כרבי� (14)

"" יא:סת� משנה ואח"כ מחלוקת (5)

מש'ד	מסכתנושא

(15) כללים הלכתיים

"" לח.נדהאי אמרינ� שיפורא גרי�

"" סז:אי גוזרי� גזירה לגזירה (17)

"" סה.אי� בי� נערות לבגרות אלא ו' חודשי� בלבד (3)

"" ע:אי� מביאי� קדשי� לבית הפסול (6)

"" יב.המקיי� דברי חכמי� נקרא צנוע (2)

"" סו:הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ% (9)

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

"" ד:לא יהא חוטא נשכר (11)

"" לד.מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ� (9)

"" לב.סיכה כשתיה (3)

"" נח:עד אי עד בכלל (11)

"" מו:קדושה שניה אי קידשה לעתיד לבוא (2)

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

"" לא.שומר פתאי� ה' (תהלי� קטז) (7)

"" מה.שומר פתאי� ה' (תהלי� קטז) (8)

מש'ד	מסכתנושא

(5) כללים הלכתיים-זמנים הלכתיים

"" נג.נדהזמ� בה"ש (3)

"" לג.מקצת יו� אי ככולו (10)

"" מד:מקצת שנה כשנה (6)

"" מז:מקצת שנה כשנה (7)

"" סה:שעות זמניות

מש'ד	מסכתנושא

(7) ספקות

"" טו:נדהאי� ספק מוציא מידי ודאי (8)

"" כח.התייחסות התורה לספק (11)

"" מ.התייחסות התורה לספק (12)

"" לג:ספק ספיקא (3)

"" נט:ספק ספיקא (4)

"" יח.קבוע ופריש (11)

"" ס.שני שבילי� וב' אנשי� (3)
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מש'ד	מסכתנושא

(2) תערובות

"" עא:נדהדעת ר' יהודה שמי� במינו אינו בטל (5)

"" עא:ראשו� ראשו� בטל (4)

פניני הש"ס

מש'ד	מסכתנושא

(5) ביטויים ופתגמים

"" ז:נדהאי� אומרי� למי שלא ראה את החדש יבא ויעיד

"" ל:אי� מביאי� ראיה מ� השוטי� (3)

"" מב.כולכו ברוקא חדא תפיתו (2)

"" כ:כסומא בארובה (2)

"" לג:לפו� חורפא שבשתא (2)

מש'ד	מסכתנושא

(3) דרך ארץ

"" סו.נדההמצטער צרי% להודיע צערו לרבי� (5)

"" ע:מה יעשה אד� ויתעשר

"" יז.צפרניי� סכנה לאשה מעוברת

מש'ד	מסכתנושא

(13) מטבעות לשון

"" נג:נדהאגב שיטפאי אתיא לי (2)

"" מח.איזכה ואיסק ואגמר לשמעתא מפומיה דמרא (2)

"" יג.אי� זה ילוד אשה

"" נ:גברא רבה אמר מילתא לא תחיכו עליה (3)

"" סח.דברי� שאמרתי לפניכ� טעות ה� בידי (7)

"" ד:ורבה לחדודי לאביי הוא דבעי (4)

"" ט:כדי הוא ר' אליעזר לסמו% עליו בשעת הדחק (6)

"" ו.כדי הוא ר"א לסמו% עליו בשעת הדחק (5)

"" נט:כח דהיתרא עדי	 ליה (3)

"" מה.לחדד בה את התלמידי� (4)

"" סה:מעשה רב (4)

"" יד:משתבח ליה... דאד� גדול הוא (7)

"" סב:רבי לא שנה רבי חייא מנא ליה? (3)

מש'ד	מסכתנושא

(6) שונות

"" לא.נדהאשה מזרעת תחילה יולדת זכר וההיפ% באיש

"" כג.אשה שהפילה כמי� בהמה וכד' אי חי

"" כד:בהמה אי יולדת למקוטעי� (2)

"" •ל:זמ� יצירת ולד זכר ונקבה

"" לא.חבלי לידה של אשה לזכר ולנקבה

"" מה.קטנה שנתעברה אי יכולה לחיות (3)

מש'ד	מסכתנושא

(4) תולדות תנאים ואמוראים

"" כז.נדהיהודה וחזקיה בני ר' חייא נולדו בהפרש של ג' חודשי�

"" לו:מות� של רב אסי ושילא בר אבינא

"" כ:ר' אלעזר מרא דארעא דישראל

"" ז:רבי אליעזר שמותי הוא (2)

קדשים

מש'ד	מסכתנושא

(1)

"" מא.נדהקדושה בולד קדשי� במעי אמו (7)

מש'ד	מסכתנושא

(1) איסורי מזבח

"" מ.נדהפסול יוצא דופ� לקרב�

מש'ד	מסכתנושא

(1) בכורות-בכור אדם-פדיון הבן

"" כט.נדהיציאת רוב הראש הנחשבת ללידה לבכורה ועוד (2)

מש'ד	מסכתנושא

(1) מעשה הקרבנות-אשם-אשם תלוי

"" יד:נדהחיוב אש� תלוי בספק חתיכה א' או בב' חתיכות (3)

מש'ד	מסכתנושא

(1) משכן ומקדש-בגדי כהונה

"" יג:נדהמכנסי הכהני�

מש'ד	מסכתנושא

(1) פסולי המוקדשין

"" מ.נדהפסולי� שעלו למזבח שיורדי� ושאינ� יורדי� (3)

שבת

מש'ד	מסכתנושא

(1) ל"ט אבות מלאכה-כו -  שוחט,  נטילת נשמה

"" סד:נדהבעילת בתולה תחילה בשבת (2)

תורה

מש'ד	מסכתנושא

(1) מדרש הלכה

"" מו:נדהר' יוסי שנה סדר עול� (2)

מש'ד	מסכתנושא

(12) מידות שהתורה נדרשת בהן

"" לג.נדהאוקימתא לפסוק במקרא (4)

"" לז:אי דני� אפשר משאי אפשר (11)

"" סז:אי דני� אפשר משאי אפשר (12)

"" יט:אי� אד� ד� ג"ש מעצמו (2)

"" כג.אי� למדי� דברי תורה מדברי קבלה (3)

"" לב:דברה תורה כל' בני אד� (17)

"" מד.דברה תורה כל' בני אד� (18)

"" מג:דו� מינה ומינה או דו� מינה ואוקי באתרא (9)

"" •לח:דיו לבא מ� הדי� להיות כנידו� (14)
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"" לג.נדהכלל ופרט המרוחקי� זה מזה (6)

"" כב:לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (20)

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

מש'ד	מסכתנושא

(2) מצוות

"" סא:נדהכיו� שאד� מת נעשה חופשי מ� המצוות (3)

"" סא:מצוות אי בטלות לעתיד לבוא

מש'ד	מסכתנושא

(5) תלמוד תורה

"" כז.נדהלא הבייש� למד

"" ע:מה יעשה אד� ויחכ�

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

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

"" ל:תינוק במעי אמו לומד את כל התורה ושוכחה בלידתו
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