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  בדיקות בשעת תשמיש  יד    
  במאכולתתליית ד� 

  טומאה למפרע ברואה כת�  טו    
  אשה בחזקת טהרה לבעלה

  או דרבנ�' וסתות דאו  טז    
  תשמיש ביו� או לאור הנר

  בד הכשר לבדיקות  יז    
  עליה ופרוזדור באשה, חדר

  הליכה אחר הרוב כודאי  יח    

מראות דמים
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  ראות דמי�בקיאות חכמי� במ  כ    
  ד� חימוד

  יולדת

  הפילה חתיכה בצבעי� שוני�  כא  ג  
  רואה ד� בשפופרת

  ב"הרואה ד� יבש וכיו  כב    
  'הפילה כמי� דגי� או חיה וכדו

הפילה דבר שיש בו צורת   כג    
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  טומאת בית הסתרים
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סימני בגרות 
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  נדר קטן שהגיע לעונת נדרים

    מו    
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  נקב המטהר כלי טמא  מט    
  הכשרים לדין ממונות ונפשות

  מ ולטומאת אוכלין"אוכל לתו  נ    
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  רת כת� ד�סממני� להעב' ז
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  קביעת ועקירת וסת

, דם בתולים
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  על כל ד�נקיי� ' בת זייש  סו    

  חפיפה לטבילה, ד� חימוד

  חציצה לטבילה  סז    
  טבילת נדה ביו�

  נקיי�' בדיקת הפסק טהרה וז  סח    

  גדרי
  נדה וזבה

  ב לאחר מות�"טומאת נדה וכיו  סט    

  מה יעשה אדם ויחכים או יעשיר  ע    

  טומאת היושבת על ד� טוהר  עא    
  א לזיבתה"יו� יראתה ד� 

  טומאת זבה קטנה  עב    
  נדה וזבהמקור להלכות ימי 
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