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טומאת אשה למפרע
חזקה דמעיקרא ודהשתא
ספק טומאה ברה"ר וברה"י מסוטה
כל הטומאות כשעת מציאתן

טומאה למפרע כשיש לה וסת
טומאה למפרע ברואה כת
חומרת טומאת מעת לעת

יולדת

סימני בגרות
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טומאת מעת לעת לבועלה
מסולקות דמי:
בתולה ,מעוברת
מניקה ,זקנה
לא ראתה ג' עונות
תינוקת שמצאה כת
ראיה שניה במסולקות דמי
וסת לימי ולקפיצות
בדיקה שחרית וערבית
היתר אשה שאי לה וסת
אשה המרבה לבדוק משובחת
איסור הוצאת שכ"ז לבטלה

בדיקות בשעת תשמיש
תליית ד במאכולת
טומאה למפרע ברואה כת
אשה בחזקת טהרה לבעלה
וסתות דאו' או דרבנ
תשמיש ביו או לאור הנר
בד הכשר לבדיקות
חדר ,עליה ופרוזדור באשה
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הליכה אחר הרוב כודאי

מראות דמי טמאי באשה
מראה ד אדו
בקיאות חכמי במראות דמי
ד חימוד
הפילה חתיכה בצבעי שוני
רואה ד בשפופרת
הרואה ד יבש וכיו"ב
הפילה כמי דגי או חיה וכדו'
הפילה דבר שיש בו צורת
אד
הפילה כמי שסועה
הפילה שפיר מלא מי או ד
הפילה שפיר מרוק או סנדל
הפילה שליא
לידה למקוטעי
ביטול טומאה ברוב

הפילה טומטו או אנדרוגינוס
הפילה ולד מחות או מסורס
הפילה ואי ידוע מה הפילה
הפילה תו מ' יו ליצירת ולד
תינוק במעי אמו
נסי הריו ולידה

טהרת נדה

טעם לקרבן יולדת וטומאת נדה

טומאת כותי ובנות כותי
טומאת בועל נדה
פולטת שכ"ז
ד טוהר ליולדת שלא טבלה
ד טוהר מעי א' או ב'
טהרת ד קושי בימי זיבה
טומאת לידה אינה סותרת ז'
אי קושי לנפלי
י"א יו הראויי לזיבה
הגיע שעת וסתה ולא בדקה
קביעת וסת בימי נדה או זיבה
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טומאת לידה ביוצא דופ
טומאת היולדת טומטו וכדו'
ד קושי בלידת יוצא דופ
טומאת נדה וזבה בבית החיצו
פולטת שכ"ז כרואה או כנוגעת
טומאת בית הסתרים

טומאת זב ובעל קרי בחו
קט וקטנה לטומאת נדה וזיבה
ביאת קטנה מג' שני ויו א'
ביאת קט מט' שני ויו א'
נדר קטן שהגיע לעונת נדרים

סימני בגרות באשה
גיל סריס ואילונית
סימ בגרות תחתו ועליו
נקב המטהר כלי טמא
הכשרים לדין ממונות ונפשות
אוכל לתו"מ ולטומאת אוכלין
החייב בראשית הגז וזרוע ולחיים
שיש לו קשקשת יש לו סנפיר

ב' שערות סימ בגרות לעונשי
עד מתי קטנה יכולה למאן

טומאה למפרע ברואה כת
רואה בה"ש לנדה ,זבה ויולדת
טומאת ד נדה לח ויבש
טומאת זוב לח ולא יבש
מעיינות הזב
טומאת כת למפרע
טומאת כת כותית או גויה
טומאת כת
טומאת ד ללא הרגשה
תליה בכתמי
טומאת כתמי דרבנ
ראתה ד כשעשתה צרכיה
ג' נשי שנמצא על חלוק כת
כת ע"ג דבר שאינו נטמא
תליית כת במסולקת דמי
נשי שנמצא ד תחת א' מה
ז' סממני להעברת כת ד

וסתות הגו
קביעת ועקירת וסת
ד בתולי
רואה ד מחמת תשמיש
ישיבת ז' נקיי על כל ד
ד חימוד ,חפיפה לטבילה
חציצה לטבילה
טבילת נדה ביו
בדיקת הפסק טהרה וז' נקיי
טומאת נדה וכיו"ב לאחר מות
מה יעשה אדם ויחכים או יעשיר

טומאת היושבת על ד טוהר
ראתה ד יו י"א לזיבתה
טומאת זבה קטנה
מקור להלכות ימי נדה וזבה
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