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 תוכן המחברות –הלכות נדה 

והן מכסות את כל הלכות נדה שבטור , בכתב ידי עמודים כפולים 282המחברות כוללות 

המחבר באות גדולה )ע מובאת בשלמות "לשון השו. ובשולחן ערוך מסימן קפג ועד סימן ר

ובמקביל מובאים בכתיבה צפופה , תוך חלוקה לשורות לפי הענין( א באות קטנה יותר"והרמ

, לפי הענין גם כן בחלוקה לשורות, כל המקורות המובילים אל ההלכה או משתלשלים ממנה

הוקדשו למקורות  על פי רוב. כשחשתי שיש צורך בדברוקוים מדגישים ובתוספת מספור 

 .ולעתים כמילואים אחריהם, ע"כהקדמה לכל סימן או קבוצת סעיפים בשו, דפים נוספים

השתדלתי ללמוד היטב כמידת יכולתי ולסכם במחברות את כל המקורות שמובאים בבית 

ד וסלע "בעלי הנפש לראב, ם"משנה תורה לרמב, נדה בהלכות גדולותהלכות ואת רוב , יוסף

. א בית ז"תורת הבית לרשב, ן"הלכות נדה לרמב, (י קאפח"ר' מהד)ה "המחלוקות לרז

וכן הרבה מתוך טהרת הבית , ע"בעיקר את נושאי הכלים העיקריים שבדף השו, מהאחרונים

ועוד כפי , ל"המנוח הרב שמואל קדר זצת היכל שלמה לידידי ורבי "לרבנו עובדיה יוסף ושו

 .המזדמן

, סגולמקורות מהתלמוד ומהראשונים נכתבו בדרך כלל בעט , בעפרון ע כתובים"דברי השו

הערות שלי בעפרון בתוך סוגרים , ירוקאחרונים אחרים בעט , אדוםז בעט "ט ,כחולך בעט "ש

נוספים שבהם הרחבתי שלא וכן בדפים , ביחוד בהתחלה, ויש חריגות מהשיטה. )רבועים

 (.ע ונושאי כליו"בזיקה ישירה ללשון השו

בידי בלימוד  וסייע ,מסדרתההמבהירה ו שיטת הרישוםבצירוף , איסוף כל החומר יחד

 .וחשתי שחובה עלי לחלוק זאת עם לומדים אחרים, ובשינון

 

 תוכן הענינים

 '?דבר שבערוה'האם נדה היא : טהרת הבית להלכות נדה הקדמתמ 1

 .ב בענין הרגשה"ס וטה"חת, תקנת רבי בשדות, דין תורה  4-2

 .הרואה טיפת דם תשב שבעה נקיים: ע סימן קפג"שו  5

 

וסת . 2(. סוגיות 4)וסתות דאוריתא או דרבנן . 1: לסימן קפד הקדמות 11-6

חובת פרישה סמוך לוסת . 1(. יח-יז תשבועו)משפיעה על חיוב דאוריתא 

: יבמות סב)פקידה סמוך לוסתה ביוצא לדרך . 4:(. ונדה סג: שבועות יח)
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: ראשונים. י"פ הבע"ס' ירוש. ח"תוספתא פ. סו-:סוגיא סה: קפז' לסי הקדמות 51-46

 ?שיטה שלישית, הסוברים שרשאית, הסוברים שאינה רשאית לבדוק לראשון

 .ד סעיפים"י. הרואה דם מחמת תשמיש: סימן קפז 64-52

ותשובות ( ב ענינים"י)ה "א בס"ז ארוך על הגהת רמ"ט: קפז' לסי מילואים 68-65

 .ת"ענינים נוספים בפ. כ שצריכה שבעה נקיים"ך סק"חידושו של הש. כ"נקה

 

 .כ וראשונים-יט' גמ. מיני דמים ונאמנות האשה על מראות :קפח' לסי הקדמה 71-62

 .איתי ואיבדתיואות דמים ונאמנות האשה לומר כזה ררמ: ב-קפח סעיפים א 71-72

 .דעות ראשונים ופסיקת ההלכה, סוגיות: אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם 77-74

מפלת כמין קליפות , דם לח ויבש, חתיכות, שפופרת: ו-ה-ד-קפח סעיפים ג 84-78

 .ושערות

 

:           (בשינוי סדר) ד סעיפים ואחלקהו לארבעה"בסימן זה ל: קפט' לסיהקדמה  81
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