
 הקדמה
 

 

אמר דוד לפני הקב''ה רבונו של כך  ... לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני
עולם לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות 
בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה 

 (ברכות ד ע"א)                                                                                   .לבעלה
 

מדמה הקב"ה טומאת ישראל לטומאת הנדה. מה נדה ניטמאת 
 (תנחומא מצורע ח')                      .ונטהרת, אף ישראל שנטמאו עתידין להטהר

 

  )אבות ג' כ"ב(               ר' אלעזר בן חסמא אומר: קינין ופתחי נדה, הן הן גופי הלכות. 
 

ת כעורב" אלו הן פרשיותיה של תורה, שאע"פ שנראות כאילו הן "שחורו
כעורות ושחורות לאומרן ברבים, כגון הלכות נדה ויולדת, אמר הקב"ה: הרי 

  )ויקרא רבה יט' ג'(           הן עריבות עלי.                                                    
 
 

 למי מיועד הספר?
 

מי שמעוניין ללמוד את השיטות העיקריות והיסודות המרכזיים זה מיועד לכל  ספר
לקראת  נדה, אך בעיקר מיועד ללומדים הלכות נדהבנושאים השונים בהלכות 

 מבחני ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל.
 זה. ספר, מובאים בהעוסקים בהלכות נדה ערוך-לחןכל הסימנים בשו

 
 

 מהלך הצגת הנושאים
 

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

 , הרמ"א ואחרונים נוספים.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-לפניו(. וכמושדבריהם לא היו 

 (.השולחן, דרכי טהרה, מראה כהן ועוד-ערוךהאחרונים )
 

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

 העיצוב הגראפי
 

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

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 
יתאפשר לו ביתר קלות לפלס דרכו בלימודו, ולהבחין בקלות אלו שיטות 

 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

 
 :תודות

 

  מיוחדת ותודה  ,לריבונו של עולם, הטוב והמטיב בכל עת ובכל שעהתודה
והמעודדת לכל דבר שבקדושה, ושלי ושלכם  התומכת ,רה, המסייעתהיקלאשתי 

 שלה הוא. –
 

  
 

יהי רצון שלא אכשל בדבר הלכה, ולא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא 
 .ולא על אסור מותר ועל מותר אסור

 
 
 

 
 
 

  
 

  אלול תשע"א –הדפסה ראשונה 
  התשע" טבת – הדפסה שניה

 
 
 
 
 
 
 

 אלון שבות –הראל שפירא 
 ע"אתש אלול

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

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

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

 יר את עיניי בתיקונים נצרכים.אודה לכל מי שיא
 

 .450-0945405ניתן להשיג ספר זה בפלאפון: 

  http://www.smicha.co.il  :אתר האינטרנטוכן ב
 

אבלות, מקוואות, , על הלכות שבת יםכמו כן ניתן להשיג את הספר

 )לא למטרות רווח(                                                                                                                      .איסור והיתר

 

 

http://www.smicha.co.il/

