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ואנשי קדש תהיון לי, טעם הכתוב בזה... עתה כשבא להתחיל באיסור 
המאכל פתח ואמר ואנשי קדש תהיון לי, שראוי הוא שיאכל האדם כל 
מה שיחיה בו ואין האסורין במאכלים, רק טהרה בנפש, שתאכל דברים 

 (לרמב"ן שמות כג, )                                     .פשנקיים שלא יולידו עובי וגסות בנ

 

איסור המאכלות, בין בענין הטרפות עצמם בין בענין תערובותיהן, בין 

בענין בשר בחלב, או דם וחלב, וענין בשולי גוים וענין גיעולי גוים... כל 
אלה, הנקיות בהם צריך דקדוק גדול וצריך חיזוק, כי יש תאות הלב 
המתאוה במאכלים הטובים וחסרון הכיס באיסורי התערובת וכיוצא 

ארים בספרי הפוסקים, וביהם רבים ככל דיניהם הידועים והמרטבזה. ופ
.. כי נפשו.ללהחמיר אינו אלא משחית  והמקיל בהם במקום שאמרו

המאכלות  האסורות מכניסים טומאה ממש בלבו ובנפשו של אדם עד 
סתלקת ומתרחקת ממנו... הוא משקדושתו של המקום ברוך 

והמאכלות האסורות יתירות בזה על כל האיסורין כיון שהם נכנסים 

 (מסילת ישרים פרק י"א)             .בגופו של האדם ממש ונעשים בשר מבשרו
 

 
 

 למי מיועד הספר?
 

זה מיועד לכל מי שמעוניין ללמוד את השיטות העיקריות והיסודות המרכזיים  ספר
איסור , אך בעיקר מיועד ללומדים הלכות איסור והיתרבנושאים השונים בהלכות 

 לקראת מבחני ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל. והיתר
 זה. ספר, מובאים באיסור והיתרהעוסקים בהלכות  ערוך-לחןהסימנים בשו כל
 
 

 מהלך הצגת הנושאים
 

בכל נושא ונושא השתדלתי להביא תחילה את המקורות המתאימים מהמשנה 
,  ית יוסףומהגמרא, ולאחר מכן את שיטות הראשונים העיקריות המובאות בב

 א ואחרונים נוספים., הרמ"ערוך-השולחןולבסוף את פסיקת ההלכה של 
 

יוסף )כיון -בנוסף לכך, פעמים רבות הבאתי שיטות ראשונים שלא הובאו בבית
רי פוסקי הדורות כן, פעמים רבות הבאתי מדב-שדבריהם לא היו לפניו(. וכמו

 .האחרונים
 

 זה בתמציתיות מרובה.   ספרמובאים ב ,כל המקורות, השיטות והפסיקות
 
 



 
 העיצוב הגראפי

 

מקל מאוד להבין מה עיקר ומה טפל, מה מרכזי ומה  ספרראפי של ההעיצוב הג
כן מקל -מה נפסק להלכה ומה נדחה. וכמו שולי, מי מסכים עם מי ומי חולק על מי,

מאוד בהבנת מהלך הסוגיות מהמסד עד הטפחות, וכן מסייע רבות בשינון הדברים 
 פה.-בעל

 
 

 :זה כפולה היא ספרהתועלת ב
 

 ראשית 
תועלת ימצא בו הלומד אם לפני לימוד כל נושא ונושא ילמד תחילה את המובא 

זה אודותיו, וכך יוכל לדעת מה הם הסוגיות והדיונים המרכזיים בנושא  ספרב
החדש שאליו ניגש ללמוד, מה עיקר ומה טפל, מה עיקרי ומה משני, וכך 

שיטות  יתאפשר לו ביתר קלות לפלס דרכו בלימודו, ולהבחין בקלות אלו
 חופפות זו לזו, אלו חולקות זו על זו ואלו משלימות זו את זו.

 
 

 שנית 
תועלת מרובה ימצא בו הלומד לאחר שילמד כל נושא ונושא בתוך הספרים 

זה בסיכום הנושא דבר דבור על אופניו, ובכך ספר עצמם, בכך שיוכל להיעזר ב
 זה יקל עליו מאוד לשנן את הדברים בעל פה. ספרש
 

  
 
י רצון שלא אכשל בדבר הלכה, ולא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא יה

 .ולא על אסור מותר ועל מותר אסור
 
 
 

 
 

 
 לזכותו ולרפואתו של אלעד צפריר בן דנהספר זה מוקדש 

  במהרה לרפואתו השלמה ונודה לציבור הלומדים שיתפלל
 
 

 "דתשע יב שבט –הדפסה ראשונה 
 
 
 
 
 
 

 אלון שבות –הראל שפירא 
 דע"תש שבט

הספר לא נכתב מלכתחילה כלל על מנת שאחרים ישתמשו בו, ולכן ייתכן 

 וייתכן שאף נפלו בו שיבושים וטעויות.  שפעמים אינו מובן דיו, 

 הספר מבוסס רבות על הספר "דרכי הלכה" של הרב מנחם עמי רוטנברג.
 

 יר את עיניי בתיקונים נצרכים.אודה לכל מי שיא
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                                                                              .מקוואותנידה, אבלות, , על הלכות שבת יםכמו כן ניתן להשיג את הספר

 )לא למטרות רווח(
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