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ִדוא"ֹל:

פי עֹל ֹלכן רבות, שנים שֹל ויגיעה רב הון הושֱקע זה ובספר היות
בכֹל אוסרים אנו הבינֹלאומיות, הזכויות פי עֹל וֹלהבִדיֹל תורה ִדין
שהוא, אמצעי בכֹל זה מספר והעתֱקה ציֹלום הִדפסה, כֹל תוֱקף
הזכויות. בעֹל כהן משה הרב שֹל רשותו את בכתב ֹלֱקבֹל בֹלא

שמורות הזכויות כֹל

התשס"ט סיוון

ושערים: כריכה ויסֱקופףעיצוב נ.
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בחֹלב ובשר מֹליחה הֹל' עֹל בספרינו הובאו בעבר שניתנו נוספות *הסכמות

ֱקרֹליץ הגר”נ שֹל בבִד”צ ִדומ”צ

הזיכרון עֹל המֱקֹלה עיניים מאירת ֹלימוִד שיטת
וֹלברכתם הִדור גִדוֹלי ֹלהסכמת שזכתה

העמוִד מבנה

ברֱק בני מערב ורב חת"ס חוג ישיבת ראש

והרמ"א השו"ע ֹלשון

הסעיף עיֱקר
השו"ע פסֱקי עיֱקר

בֱקצרה והרמ"א

ֹלסעיף הרחבה
ההֹלכה השתֹלשֹלות

בגמרא מהמֱקור
והאחרונים הראשונים שיטות ִדרך

הרמ"א השו"ע, ֹלפסֱקי עִד
כֹליהם ונושאי

אפור) ברֱקע (מסומן

הסעיף נושא

סימונים

מֱקֹלה שאינה ֹלשיטה סימון
מחמירה ואינה

מיִד מזהה הֹלומִד אֹלה סימונים בעזרת
מסֱקנתה את וזוכר מֱקֹל ומי מחמיר מי

שיטה. כֹל שֹל

ֹלמחמיר סימון �

ֹלמֱקֹל �סימון

תנבהשוֹלחןעיֱקרי

,
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כהן משה הרב

שֹלום בן חנוך הרב ציון אוהב עזרי הרב חֹלא גֹלעִד הרב

חמִדה כֹלי ֹלאוצר
שֹליט"א ר' הרה"ג הִדיין חזןכבוִד שֹלום

בירושֹלים וִדיינות ֹלהוראה מאיר" "משכן כוֹלֹל ראש

זה שבספר ההֹלכות את וֹלֹלבן ֹלברר זכינו זה בכוֹלֹל
שהשתתפו ֹלאברכים כסִדרם שיעורים וֹלמסור

בֹלימוִדם אותנו והחכימו חברים" ב"ִדיבוֱק

א ב ה ִד ִד א ת ש ר ב נ

ראשי ועורך השוֹלחן" "עיֱקרי מפעֹל ראש

עורכים

יוסף וֹלבית ֹלטור מבואות

השוֹלחן מבחן עיֱקרי

וביֱקורת יעוץ

הגהה

ֹלשונית הגהה

אֹלפביתי מפתח
נוספת והגהה

כהנוביץ אברהם הרה”ג
מאינץ מיכאֹל הרה”ג
נחמני יהוִדה הרה”ג

ורהפטיג יעֱקב הרה”ג
פוֱקס ִדוִד הרה”ג

שֹלמה, היכֹל משו"ת השאֹלות רוב
ֱקִדר אֹליֱקים שמואֹל זצ"ֹלֹלהרה”ג

כהנא ברוך הרה”ג

איתן ירון הרב



התשמ"ו בסיוון י' נֹלב"ע התשס"ב באייר י"א נֹלב"ע





זצ"ֹל הרב ֱקִדרֹלע”נ אֹליֱקים שמואֹל
הי"ו ואסתר מרִדכי ר' בן

התשס"ז בתשרי י"ז נֹלב"ע
תנצב"ה

מספרו השאֹלות את ֹלהביא רשות ֹלנו נתן אשר
השוֹלחן" מבחן ֹל"עיֱקרי שֹלמה", היכֹל "שו"ת

ת"ח, שֹל עיניהם ֹלהאיר בחייו שזכה שכשם רצון יהי
בֱקבר ִדובבות שפתותיו ויהיו ֹלהאיר תורתו תוסיף כן

התשס"ט בכסֹלו ט' ויצא, בש"ֱק נֹלב"ע התרפ"א, בשבט בכ"ג נוֹלִד



לע"נ
ר' דויד שמואל בן מנחם וציפורה נחמני )קלופפר( ז"ל

נלב"ע י' בטבת התשמ"ב 
ומרת לאה בת אברהם ושרה נחמני )קלופפר( ע"ה
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הונצח ע"י ה"ה אבנר נאמן הי"ו

 לע"נ הקדוש עמשא )עמי( משולמי הי"ד 
בן רחל ויהושע הי"ו 

 נפל בקרב בוואדי סלוקי במלחמת לבנון השנייה 
י"ח באב התשס"ו, תנצב"ה

"ארץ אל תכסי דמו"
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לע"נ ר' שמעון בן איטו ביטון זצ"ל
נלב"ע י"ג בתמוז התשס"ה

ומרת רחל קולט בת שרה ע"ה
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לע"נ ר' בצלאל מימון בן גגו יצחק ולאה ז"ל
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יה"ר שיעמוד בתפילה על אשתו ובנותיו היקרות, אמן

לע"נ ר' אדמונד אלי לחמי בן משה ורבקה ז"ל
נלב"ע י' בתמוז התרע"ט

והוא בן כ"ו שנים במותו, תנצב"ה

לע"נ
מרת שמחה בת ז'ולי אילה ע"ה

ויעקב בן רבקה ז"ל
תנצב"ה
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הקדמה
)תהלים נא(. ָפַתי תִּ ַמִים ָוָאֶרץ" )תהלים קכא(, "ה' שְׂ ה שָׁ "ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֹשֵׂ

הספרים  שני  הוצאת  לאחר  בעמלנו  ברכה  ולראות  תורה,  של  באוהלה  לשבת  שזיכנו  על  לה'  להודות  עלינו  בראשית 
הראשונים של עיקרי השולחן על הלכות מליחה ובשר בחלב. נוסיף להודות על כך שנתן לנו את הכוח גם הפעם לדבוק 

במשימה הקדושה של כתיבת הספר על הלכות נדה במשך למעלה מ-4 שנים, שהתפרסו על פני אלפי שעות. 

כשאנו נשאלים מניין אנו שואבים את הכוחות להתמיד במשימה זו? עומד לנגד עינינו המעשה עם ה'חפץ חיים' זי"ע 
ידעו להעריך את כל ההשקעה הרבה  "האם אנשים  וכשנשאל הרב  ברורה,  ל-25 שנה בכתיבת המשנה  שעמל קרוב 

והעבודה הרבה"?

ענה ה'חפץ חיים': אנו משולים לסוללי מסילת הרכבת, אשר בתחילה עובדים קשה וסוללים את הדרך ויגעים להניח 

את פסי הברזל, בכדי שאלפי הנוסעים יוכלו לנסוע ברכבת, כך אנו עמלים בהכנת המשנה ברורה, בכדי לסייע לאלפי 

הלומדים שיבואו אחרינו.

מספר  תחושת השליחות היא שליוותה אותנו בשנים בהן ישבו  אף אנו הקטנים, כשעמלנו על הספר עיקרי השולחן, 

תלמידי חכמים ללמוד, לנתח ולבאר את הסוגיות הסבוכות שבכל הלכה והלכה, בין לספרדים הנוהגים כשו"ע ובין לבני 
אשכנז הנוהגים כרמ"א, וב"ה זכינו להעלות זאת על הכתב בשיטה מאירת עיניים וברורה1 המקלה על הזיכרון. תחושת 
הסכמתם  את  ונתנו  והתועלת  החשיבות  את  הדור שראו  מגדולי  העידוד שקיבלנו  ע"י  דחף  קיבלה משנה  זו  שליחות 

וברכתם לספרים אלו.

המניעים לכתיבת הספר:

התרומה לדורי דורות – כתב הרמב"ם: הכותב ספר, הרי הוא כאילו דרשו לאלפים )רמב"ם בפתיחה לספר מורה נבוכים(. משנוכחנו 
לראות את התועלת העצומה2 שיש בספרי עיקרי השולחן לרבים שנעזרו בכך, התמסרנו לכך מכיון שיש כאן תרומה 
לדורי דורות ]וע"ע בפלא יועץ ערך אסופה - בטובה שעשו לנו בעלי האסופות בחיבור הספרים, וכן בספר כתר ראש לגר"ח מוולאז'ין )סימן נו( - שזה נקרא חידושי תורה, בין 

שהוא מחדש או אחר רק שיצא הדבר לאור )עולם([.

תגובות חמות מלומדים רבים - בס"ד אחר הופעת ב' הספרים הקודמים )הל' מליחה ובשר בחלב(, זכינו לקבל תגובות 
חמות מלומדים רבים בארץ ובעולם. עובדה זו נתנה לנו את הכוחות לאזור כוח ולהתמסר לכתיבת ספרים נוספים בהל' 

נדה ובהל' שמחות, וב"ה עוד היד נטויה.

כבספרים הקודמים גם הפעם, ניצבה מולנו מטרה אחת מרכזית והיא טובתו של הלומד. מטרה זו דרשה השקעה של 
מחשבה רבה בכדי שהשיטה הייחודית של הספר תישמר לכל אורכו. במקרים רבים הצלחנו לסכם כל סעיף מהשו"ע 
בעמוד נפרד, בכדי שהלומד "יצלם" בראשו ויזכור את עיקרי הדינים שבכל סעיף בשו"ע. סיוע נוסף ללומד, הוא העריכה 
היסודית והתמציתית, בשפה ברורה המאפשרת להתמצא בצורה קלה יחסית גם בהלכות סבוכות ומורכבות, וזאת בשל 

ֶדר והמעלות שבספר זה כפי שנבאר להלן. ַהסֵּ

1 וכן כתב הרב הגאון רבי חיים פנחס שיינברג שליט"א: "'עיקרי השולחן' ... הכל ערוך בצורה מסודרת ומאירת עינים, בלשון מסוכמת וברורה... ובודאי שיש 
בחיבור זה תועלת גדולה... לסיכום וחזרה ושינון ההלכה". והצטרפו לדבריו הגאון רבי מנשה קליין שליט"א והגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ שליט"א. 

2	וכן כתב הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל: "... הספר הנכבד "עיקרי השולחן"... יהיה לתועלת עצומה... לשינון וחזרה...",  וכן כתב הגאון רבי משה שטרנבוך 
שליט"א: "...'עיקרי השולחן' על הל' אבילות... דבר מתוקן נאה ויאה, והכל אצלו בלשון קל וצח ערוך כשו"ע... נראה בעליל שהספר יביא לתועלת מרובה ולכן 
אני מצטרף לרבנים הגאונים שסמכו ידם והסכימו לספר, ונתגלגל לידו זכות להקל ללמוד הלכות אלו". וכן כתב הרה"ג שריאל רוזנברג שליט"א: "...'עיקרי 
השולחן' נכתב ביחד עם צוות תלמידי חכמים... יהיה לתועלת גדולה... תחילת מעשהו בשו"ע הנזקק לת"ח הלומדים הוראה למעשה, והרבה תלמידים לא עלה 

בידם יפה לימוד זה מכיון שלא הלכו בדרך זו של לימוד ההלכות וטעמיהם ממקור הדין...".
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שבחי חז"ל על הסדר שבלמוד:

חז"ל למדונו שהצלחת הלומד בלימודו תלויה מאוד בסידור נכון של כל הפרטים שלמד, כלשון הגמרא )תענית ח/א( 

"ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל, בשביל משנתו שאינה סדורה עליו… מאי תקנתיה? 

ירבה בישיבה", ופירש רש"י "שקשה הוא לו מרוב קושיות, בשביל משנתו שאינה סדורה לו ואינו זוכר מה כתיב 

תורה  דברי  "ושננתם, שיהו  ל/א(:  )קדושין  בגמרא  ועוד  הישיבה משנתם".  בני  היא[ שיסדירו  לכך  ]ותקנה  בה… 

מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד".

ולהלן התועלת שבספר זה: 

עריכת כל סעיף בסדר מיוחד.    

הגדרת הנושאים העיקריים והמשניים שבכל סעיף.  נושא   ב 

גמרא, ראשונים, שו"ע, רמ"א, נו"כ ופעמים גם מפוסקי דורנו. השתלשלות ההלכה   ג 

אפשרות לחזרה ושינון מהיר של הלימוד. שינון מהיר    ד 

שיטה מיוחדת שמסייעת לזכירת הלימוד. זכירת הלימוד   ה 

הוראה.  לקראת  לימודם  על  להבחן  למעונינים  טובה  הכנה    

]ודוגמאות להצלחה בכך – ראה לקמן בעמ' טו[
הכנה לבחינות ו 

ֶדר ַהסֵּ

סדר א 
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המעלות 
במבנה של כל סעיף בספר זה

בסמוך לציטוט כל סעיף מסעיפי השו"ע, ניתנה כותרת המתמצתת את נושא הסעיף, ובכך  א הנושא: 
יובן יותר הסעיף.

ב נושאים משניים: כאשר בנושא המרכזי כלולים מספר נושאים, צוינו מה הם הנושאים המשניים.

מופיע בצד הימני שבכל עמוד, וכולל את עיקר פסק השו"ע והרמ"א בקצרה, כך שבחזרות  ג עיקר הסעיף: 
המהירות ניתן ללמוד רק את צדו הימני של העמוד.

כך  ימין,  לפסקים שבצד  בו ההרחבה במקביל  ומובאת  עמוד,  בצד השמאלי שבכל  ד הרחבה לסעיף:   מופיע 
בגמרא,  המקור  את  כוללת  ההרחבה  פסק.  לכל  וההסבר  ההרחבה  את  מיד  למצוא  שניתן 

שיטות הראשונים והאחרונים ועוד.

ה מקורות מהגמרא: בכל סעיף מובא עיקר לשון הגמרא בקצרה, בכדי לדעת את מקור הדין.

ו סימון למחמיר וסימון למקל:  כשיש מחלוקת בין כמה שיטות, חלקן מחמירות וחלקן מקלות, הובא ליד כל    
שיטה סימון מיוחד:

סימון למחמיר.     

סימון למקל.     

סימון לשיטה שאינה מחמירה ואינה מקלה.     
  

המעלות שבסימונים אלה הן:  

1. הלומד מזהה מיד מי מקל ומי מחמיר בסוגיא.  

2. סימנים אלה מסייעים ללומד לזכור את מסקנתה של כל שיטה.  

יש מקומות שכתוב "וסימנך...", ובו מילת קיצור למספר דינים, לסייע לזכירתם )כבערובין נג-נד ועוד(. ז סימנך: 

ח דוגמאות להצלחה בזכות החזרות ב"עיקרי השולחן" – ראה לקמן )בעמ' טו(.
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חשיבות הלכות נדה

נאמר באבות )פ"ג מי"ח( - ... קינין ופתחי נדה - הן הן גופי הלכות ]ובאבות דר' נתן )נוסחא א פרק כז( - ...הן הן גופי תורה[. וביאר הכסף משנה 
)הל' יסודי התורה סוף פרק ד( - הן גופי הלכות, כלומר עיקרי התורה מצד השכר הגדול...

וביאר המהרש"א )חידושי אגדות נדה עג/א( - תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן העוה"ב - ...שהשונה אותן 
גופי הלכות שבמסכת נדה, יזכה לחיי עולם הבא ]וע"ע במאירי סוף מסכת נדה ובחכמת בצלאל )פתחי נדה( עמ' תשנז-תשנח[.

מבנה הספר ודגשים חשובים

א. "מבואות לטור ולבית יוסף" - בו הובאו מראי מקומות לגמרא ולראשונים שצריך ללומדם לפני לימוד הטור והב"י. 
ועי"ש )עמ' 2( בדבר חובת לימוד המקורות.

ב. "עיקרי השולחן" - בחלק זה צדו הימני של העמוד נקרא עיקר הסעיף, והוא כולל את עיקר פסקי השו"ע והרמ"א 
בקצרה. צדו השמאלי של העמוד נקרא הרחבה לסעיף, ובו תמצא בדיוק במקביל לפסקים שבצד ימין, את השתלשלות 
ההלכה מהמקור בגמרא דרך הראשונים והאחרונים עד להלכה בשו"ע והרמ"א ונו"כ. חשוב ללמוד חלק זה - לפי ההדרכה 

המובאת ב"שיטת הלימוד" )בעמוד הבא(.

 עיקר חידושו של הספר הוא בחלק "עיקרי השולחן" – והוא החלק ה"ארי" שבספר, עם זאת הוחלט להביא גם את 
שאר חלקי הספר לתועלת כלל הלומדים. 

 "עיקרי השולחן" - אינו מהווה אנציקלופדיה ומאסף לכל המחנות מכיון ש"תפסת מרובה לא תפסת", ולכן אין ספק 
שללומד יהיה מה להוסיף ממה שלמד בעצמו. המטרה העיקרית היא להציג את עיקרי השיטות: בגמרא, ראשונים, טור, 

בית יוסף, שו"ע, רמ"א, ש"ך, ט"ז ופת"ש. 

ברם יש מקומות שהזכרנו גם את דבריהם של נו"כ נוספים כמו: הגר"א, באר הגולה, שולחן גבוה, וכן מפוסקי דורנו, אך 
אין כאן סיכום מקיף של כל דבריהם, לכן אין להורות הלכה למעשה מספר זה – אלא לעיין במקור הדין ולשאול מורה 

הוראה מוסמך, מכיון שמטרתנו היא להציג את עיקרי השיטות ולא להורות.

 כשיש מחלוקת בין דעות שמצדדות כשיטה אחת ומאידך דעות שמצדדות כשיטה אחרת - לא הובאו שמותם של 
כל הדעות אלא רק חלק מהם, מכיוון שקשה לזכור את שמותם של כולם, ובשלב ראשון חשוב שהלומד ידע לפחות את 

עיקרי השיטות, ואידך זיל גמור.

 כשיש הפניה לטור, ב"י, שו"ע ונו"כ – הכוונה לטושו"ע שבהוצאת מכון ירושלים שנת התשמ"ט. 

 כשיש הבדל בין "עיקרי השולחן" לדברינו ב"ושננתם", או ב"תלמודו בידו" ]שיפורסם בע"ה בנפרד[ – העיקר הוא לפי מה 
שהובא ב"עיקרי השולחן", כי בשאר המקומות מטרתנו לקצר יותר.

 כותרות הסימנים שבראש כל עמוד – מטרתן להדגיש את הנושא העיקרי באותו סימן, ופעמים שהן קצרות ושונות 
מהכותרות שהודפסו בשו"ע המצוי לפנינו.

ג. "ושננתם" – ובו הנושאים העיקריים והמשניים שבכל סעיף ודינם, לשינון וחזרה בעל פה, שיהיו מחודדים בפיך, 
ועי"ש )בעמ' 475( במעלת החזרה על הנלמד, ובהישגים שזכו להם הלומדים.

ד. "עיקרי מבחן השולחן" – ובו שאלות לחזרה על הנלמד, שיועילו מאוד לאברכים הרוצים להבחן על לימודם לקראת 
הוראה. השאלות ערוכות לפי סדר הסימנים והסעיפים, והוספנו עליהם ציונים ומראי מקומות לתשובות.

תוכן מפורט ל"ושננתם" ו"לעיקרי מבחן השולחן" – הובא בתחילתו של כל חלק.

מפתח אלפביתי – הובא בסוף הספר. 
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שיטת לימוד של החלק "עיקרי השולחן"

 לא מעט מהלומדים חשים אכזבה הנובעת משכחת הלימוד. נראה שהמפתח להצלחה בלימוד הוא בקיומם של ארבעה 

ֶדר ]מהגמ' ועד לפסיקת ההלכה, וע"ע ב"מבואות לטור ולב"י"[. ב. סיכום מסודר בכתב1, ולא רק בעל פה.  תנאים לפחות: א. לימוד לפי ַהסֵּ

וב"ושננתם"  ולצורך כך כדאי להיעזר ב"עיקרי השולחן"  ובקול4,  ד. חזרות על לימודו3 בחברותא  התמקדות בעיקר2.  ג. 

כאותם לומדים שנעזרו ב"עיקרי השולחן" וזכו להצלחה גדולה. 

הניסיון הוכיח שהלומד במתכונת זו5 – מובטח לו שיוכל לשנן היטב, לזכור ולהבחן, ובע"ה יקוימו בו דברי חז"ל: "אשרי 

מי שבא לכאן ותלמודו בידו" )ב"ב י/ב(. 

ברם חשוב שצורת החזרה תהיה לפי המתכונת המובאת בעיקרי השולחן:

א. מהו נושא הסעיף העיקרי ומהם הנושאים המשניים בשו"ע והרמ"א. 

ב. מהו המקור בגמרא. 

ג. כמי פסק השו"ע וכמי פסק הרמ"א )כאיזה תנא, אמורא, או ראשון(. 

ד. מהן הנקודות העיקריות שנוספו בדברי נושאי הכלים.

בשלב ראשון - יש להתמקד בנושא הסעיף, וב"עיקר הסעיף"6 שבצדו הימני של העמוד, לחזור על כך שלש פעמים בכדי 

לקבל תמונה כללית ול"צלם" את מבנה הסעיף בראש. 

בשלב שני - ללמוד את ה"הרחבה לסעיף" שבצדו השמאלי של העמוד.

השיטה לחזרה ולשינון בעל פה

השולחן"  ב"עיקרי  שהובאו  הדברים  עיקרי  על  ולחזור  הספר,  בסוף  לקמן  המובא   - "ושננתם"  את  פה  בעל  לשנן   

ב"הרחבה לסעיף" ]בע"ה בעתיד יופיע "תלמודו בידו" – ובו קיצור של "עיקרי השולחן", שיועיל לחזרות בעל פה[. 

 על סיכום זה כדאי לחזור בעל פה, כל יום, לפחות בשבועיים הסמוכים ללמוד הראשון. אין חזרה זו צריכה לעכב את 

ההתקדמות בלימוד, מכיוון שחזרה זו צריכה לקחת עד רבע שעה.

 רצוי שהחזרות יעשו בקול ובחברותא. 

 רצוי לקבוע תוכנית ללימוד ותוכנית לחזרות.

דוגמאות להצלחה בזכות החזרות בעיקרי השולחן

א. שינון בע"פ של נושאי הסעיפים בהל' איסור והיתר ]=מליחה, בב"ח, תערובות[ - ב-10 דקות.
ב. שינון בע"פ של הל' מליחה ]במתכונת של "ושננתם"[ - בשעה ורבע.

ג. חזרה על הל' נדה ]במתכונת המפורטת ב"עיקרי השולחן"[ ב-14 שעות - הכוונה לאחד מהלומדים אשר הכין תוכנית חזרות על 
לימודו והגיע לרמה טובה שאפשרה לו להספיק 30 עמ' תוך שעה, ותוך 14 שעות הקיף 420 עמודים ]מ"עיקרי השולחן" הל' נדה[ 

ונבחן על כל לימודו.

1 ובדבר חשיבות הכתיבה ועצות לכך - עיין לקמן במאמר "ָקֶנה לך חבר" עמ' 511.
2 להתמקד בעיקר בבחינת מה שאמרו חז"ל: "לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה", דהיינו התמקדות בעיקר. כמליצה על הפסוק "ויאמר 

בועז לקוצרים ה' עמכם", לאמור מי שיודע לקצר ולהתמקד בעיקר - ה' עמו. 
3 חזרה על לימודו, שכן אינו דומה מי שחוזר על לימודו 100 פעם למי שחוזר על לימודו 101 פעם, ונזכיר שהשו"ע כתב בהקדמתו לאו"ח שמטרת 

חיבורו, כדי שיחזרו על השו"ע כל 30 יום. 
4 בעניין לימוד בקול – עיין עירובין נג/ב, נד/א.

5 והדגש הוא ללמוד במתכונת של ארבעת התנאים הנ"ל ולא ללמוד קיצורים בלבד - בניגוד לאותם מקצרי דרכים, שרוצים ללמוד את כל התורה 
על רגל אחת, ונמנעים מלימוד המקורות בגמרא ובראשונים וכו' ועושים את הטפל לעיקר, ומסתפקים בלימוד ספרי הקיצורים. כבר התריעו 
והזהירו על כך רבותינו כפי שנרחיב על כך לקמן בעמ' מספר 2. יתכן שהלימוד בקיצורים בלבד יסייע לו להבחן על לימודו, אך סופו שישכח את 

לימודו, כיון שאינו יודע את שורשם של הדברים )גר"א משלי י,ד(.
6 שים לב שבשלבי החזרה על הלימוד, נקודת המוצא בסיכום, היא דבריהם של השו"ע והרמ"א שבעיקר הסעיף, ורק אחרי שברור מהו עיקר 
הסעיף עוברים להרחבה לסעיף שבה מובאים הגמרא, הראשונים, האחרונים ונושאי הכלים על השו"ע והרמ"א. הפתיח בדברי השו"ע והרמ"א 

נעשה במתכוון, מפני שיש לומדים שזוכרים את הגמרא והשיטות השונות אך אינם זוכרים את פסק השו"ע והרמ"א.

טו



מטרות הספר

- לסייע ללומדים לחזור על לימודם בשיטה מאירת עיניים המקלה על הזיכרון, ולהבחן עליו לקראת הוראה.
- לסייע למלמדי הלכה וראשי כוללים, ללמד הלכות מורכבות וסבוכות בצורה מאירת עיניים.

- לסייע לרבנים ומורי הוראה שרוצים לחזור על השיטות השונות שבהלכה.
- לפתוח את שערי ההלכה היהודית לעומקה בפני הציבור הרחב שצמא ללמוד תורה. 

כיוון שלימוד הלכה ביסודיות דורש השקעה עצומה ומונע רבים מלהגיע אליו, על כן התעוררנו להתמסר לעניין, ולהגיש 
בפני הלומדים ספר מסודר שיהיה כשולחן ערוך ויעיל לחזרה בתוספת סימונים שעוזרים להבין מי מחמיר ומי מקל, ובכך 

לקדם את הלומדים עד כדי הצטיינות בלימודם.

שלמי תודה
על כך שגלגל לידינו את הזכות   )תהלים קט, ל(, 
לזכות את הרבים בספרים אלו. למרנן ורבנן מאורי הדור שליט"א – שנתנו את הסכמתם וברכתם למפעל חשוב זה, ה' 
הטוב יאריך ימיהם בטוב ובנעימים. להרה"ג חיים זייבלד שליט"א שנתן לנו קובץ תשובות של מרן הגאון רבי יוסף שלום 

אלישיב שליט"א לצורך הכנת ספר זה.

לרבנים שזכיתי לשמוע מהם  אהרון אייזנטל שליט"א.  והרה"ג  אורי כהן שליט"א  לרבנים שזכיתי ללמוד מהם: הרה"ג 
שיעורים כסדרם בהלכות נדה: הרה"ג דוד פוקס שליט"א והרה"ג שמואל אליקים קדר זצ"ל שנתן לנו רשות להדפיס את 

השאלות מספרו שו"ת היכל שלמה. 

בן  חנוך  ציון שליט"א, הרב  עזרי אוהב  שליט"א, הרב  גלעד חלא  נברשתא דדהבא לרבנים שסייעו בהכנת הספר: הרב 
שלום שליט"א. להרה"ג יעקב ורהפטיג שליט"א ראש כולל משכן דוד/הארי פישל – על כך שנעזרנו במראי מקומות 
שלו בחלק "מבואות לטור ולב"י". לעורך המפתח האלפביתי - הרה"ג ברוך כהנא שליט"א, ועל לימוד המפתח-לרב משה 
קפלן שליט"א. על היעוץ והבקרה – להרה"ג אברהם כהנוביץ שליט"א, להרה"ג מיכאל מאינץ שליט"א ולהרה"ג יהודה 
ֶקר שליט"א, הרב אלעד ממן שליט"א. תודה  נחמני שליט"א, לצוות ההגהה: הרה"ג ירון איתן שליט"א, הרב אליעזר דוד 
מיוחדת להרה"ג הדיין רבי שלום חזן שליט"א ראש כולל משכן מאיר להוראה ודיינות – בו זכיתי להכין את מרבית חיבור 
זה ולמסור שיעורים כסדרם על הל' נדה, לאברכי כולל זה הי"ו שהשתתפו ב"דיבוק חברים" והחכימו אותי בלימודם: הרב 
יצחק אברהם, ר' דוד אוחנה, ר' שחר בכרסים, ר' דוד בן חמו, הרב ברוכים אברהם, ר' יהודה ג'ראד, ר' שרון גראלה, ר' 
שלמה דיין,  הרב א' ו', ר' רחמים טואיטו, הרב יאיר יחזקאל,  ר' משה מרדכי קאזין, ר' יעקב קשאני, ר' דורון שוהם, הרב 

בנימין גד שרביט ור' שלמה שרביט. רוב תודות לר' שמעון אליהו זוהר הי"ו על הסיוע בהפקת הספר.

ברכות מאליפות לאנשי החסד תמכין דאורייתא שראו את הברכה שיש במפעל זה וסייעו לנו, ובפרט לידידי ורעי היקר 
רב פעלים לתורה ולומדיה המוכתר בנימוסים ובקילוסים ה"ה ר' שלמה לחמי וכל משפחתו הי"ו, וכן לידידי הטוב ליש 

ולביא ה"ה ר' משה פרץ הי"ו, ה' הטוב ישלם שכרכם הטוב.

ביקר ובכבוד אשא עיני אל ההורים היקרים על כל הטוב שגמלוני - אאמו"ר ר' שלמה ויפה כהן הי"ו והורי רעייתי ה"ה ר' 
דב ורחל נחמני )קלופפר( הי"ו. לנוות ביתי רעייתי תרצה תחי' – הנושאת בעול הבית ובגידול ילדינו במסירות, בזכות כך 
יכולתי להתמסר לספר זה. לנשות האברכים שעודדו את בעליהן למלאכת קודש זו, ימלא ה' משאלות כולכם לטובה. יהי 
רצון שנזכה שתקוים בנו הברכה: והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו 

וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. 

בברכת התורה ולומדיה

משה ב"ר שלמה כהן הי"ו
ראש מפעל "עיקרי השולחן"
סיוון תשס"ט – תהא שנת סדר טוב
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עובדיה יוסף
הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה 

ב"ה, ירושלים, יד תשרי התשנ"ז 

הסכמה
הובאו לפני גליונות הספר "עיקרי השולחן" על הלכות איסור והיתר ונדה, 
מעשה ידי אומן נטע נאמן, יראת ה' היא אוצרו ועליו יציץ נזרו, כש"ת 
וערך אותם הכהן בצורה תמציתית כדי להקל  הרב משה כהן שליט"א. 
על הלומד, ע"י הקדמת מבוא לדברי הבית יוסף, וסיכום דעות הפוסקים 
בצורת טבלאות, כדי שיוכל הלומד לחזור על עיקרי הדברים בזמן מועט, 
איישר  אמינא  טבא  ולפעלא  בזיכרון.  תחרט  הנלמדת  הסוגיא  כך  וע"י 

חיליה לאורייתא.
ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח ועוד יעלה מעלה מעלה לגאון ולתפארת 
"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול וכל 

אשר יעשה יצליח".

עובדיה יוסף

ובי"ז אב תשס"ג, כתב הרב:

הסכמה
הובאו לפני מגיליונות הספר "עיקרי השולחן" על הלכות שמחות, אשר 
כהן  משה  רבי  הרה"ג  של  בראשותו  ת"ח  צוות  ע"י  טעם  בטוב  נערך 
שליט"א, והוא סיכום דעות ופוסקים וקיצור תמציתי של השו"ע והחונים 
עליו, בעזרת טבלאות. וע"י זה יוכל הלומד לחזור על לימודו, בזמן מועט, 

איישר חילם לאורייתא.
מצוה לסייע בידם כי ההוצאות רבות, מלבד הוצאות הדפוס, וכל המסייעים 
ישאו ברכה מאת ה', "כי עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"...

עובדיה יוסף

מרדכי אליהו
הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר 

בס"ד, ז' אלול התשנ"ו

הסכמה
וחלב  בשר  מליחה,  הלכות  על  השולחן"  "עיקרי  הספר  את  ראיתי  ראה 
וכן על הלכות נדה אשר ערכו וחיברו בטוב טעם ודעת הרה"ג משה כהן 

שליט"א.

בצורה  ואחרונים  ראשונים  יוסף,  בית  מש"ס,  מקורות  הביא  זה  בספר 
נאה ומסודרת ובשפה ברורה ובנעימה, וכדברי חז"ל "לעולם ישנה אדם 

לתלמידו בלשון קצרה".

ידוע מה שכתב מרן בעל השולחן ערוך שלא לפסוק הלכה מתוך ספרו 
השו"ע אם לא למדו את מקורו בבית יוסף, כל הלכה שאין אדם יודע את 
מקורה הוא איננו יכול ללמוד ממנה לדין אחר, לפיכך כל לימוד בעיקר 
מעשה  וזאת  הטפחות,  עם  מהמסד  מהמקור  שיהיה  צריך  הלכה  לימוד 

המחבר הנ"ל.

למד  שכבר  לאדם  וכן  הבחינות,  לקראת  ללומדים  לעזר  יהיה  זה  ספר 
ישמש ספר זה כסיוע לשנן את הדברים בצורה תמציתית. ומאחר שכבר 
פעמים רבות כתב הרב המחבר הנ"ל ש"אין לפסוק הלכה למעשה מספר 
זה" עם כל זה יש בו הרבה מראה מקומות שאם יעיין בהם הקורא יוכל 

לפסוק הלכה למעשה.

יה"ר שחפץ ה' בידו יצלח, וימשיך הלאה להגדיל תורה ולאדירה, וכל מן 
דין כתבו לנא. ובכל אשר יורנו ישכיל ויצליח ויהי ה' עימו, ויתברך בכל 

מידי דמיטב, אכי"ר.

מרדכי אליהו
הראשון לציון 
והרב הראשי לישראל לשעבר 

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

נשיא בית הדין הרבני הגדול

בס"ד, י"ז אייר, תשס"ט

אגרת ברכה

הלכות  על  השולחן"  "עיקרי  מהספר  גליונות  לפני  הובאו 
שליט"א  כהן  משה  הרה"ג  וחיבר  שערך  ונדה  והיתר  איסור 
מהש"ס  מקורות  הביא  וכן  ונוחה,  קלה  בצורה  אותם  וערך 
ומהראשונים ועשה טבלאות כדי שהלומד יוכל לחזור בצורה 

קלה והדברים יהיו חרוטים על לוח ליבו.

ויהי רצון שישלים מלאכתו מתוך בריאות ורוב נחת ויהיו כל 
מעשיו לשם ה' ברוך הוא, ויתקבלו דבריו בחן וחסד על רבנן 

ועל תלמידהון. 

ובזכות עמלה של תורה נזכה לראות עין בעין בשוב ה' שבות 
עמו ונחלתו בישועה וברחמים בב"א.

המצפה לישועת ה' ברחמים

אליהו בקשי דורון                                  
הראשון לציון הרב הראשי לישראל                                                      

ב"ה,  טו תמוז התשנ"ו

מכתב ברכה

מרן הבית יוסף הגדיר את ספרו "שולחן ערוך" על יסוד דברי 
לפניהם"  תשים  אשר   המשפטים  "ואלה  הכתוב  על  חז"ל 
)שמות כא(... והנה בעוד מרן הב"י ערך ההלכות כשולחן ערוך, 
הרי ההלכות הנלוות של נושאי הכלים וגדולי הפוסקים נכתבו 
בספרים בהערות, באופן שקשה על המעיין למצוא את מבוקשו.  
על כן דבר בעתו מה טוב עשה הרב משה כהן שליט"א בספרו 
הנלוות  ההלכות  פסקי  כל  את  וסידר  שערך  השולחן"  "עיקרי 
לשו"ע, בסדר מופתי ברשימות ובטבלאות שיהיו השולחן ערוך 
ומוכן לאכילה, המאפשרים שינון וזכירה. ויש לדייק בדברי חז"ל 
שהסדר הטוב והעריכה הנכונה יש בהם לא רק  שהבאנו לעיל 
להקל על הלומד, לשנן ולזכור הדברים, אלא גם להעמיק בהם 
ולהבין בטעמים, ככתוב "איני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר 
ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך", הא 
בכדי להבין טעמי  בו  יש  וניתוח הדברים  הנכון  למדת שהסדר 

הדבר ופירושו... 

)נוסח המכתב המלא ראה בספרנו על הל' מליחה(.

אליהו בקשי דורון
הראשון לציון הרב הראשי לישראל



הרב חיים פנחס שיינברג
ראש ישיבת "תורה אור"

ומורה הוראה דקרית מטרסדורף

בס"ד, חודש כסלו תשס"ד

מכתב ברכה

הנה הביאו לפני ספר חשוב ונכבד, אשר בשם "עיקרי השולחן" יכונה, 
אשר ערכו הרה"ג רבי משה כהן שליט"א, והוא ליקוט ערוך ומבואר על 
שולחן ערוך יו"ד, הלכות איסור והיתר, נדה, והלכות שמחות, והמיוחד 
שבו שהינו ליקוט נרחב עם מקורות ההלכה מהש"ס והראשונים, ועד 
נו"כ על השו"ע, בצורה מבוארת ומתומצתת בכדי שלומד דינים אלו 
יהיה לו אפשרות נפלאה לשינון וחזרה על מה שלמד ותלמודו יתקיים 
בידו והכל ערוך בצורה מסודרת ומאירת עיניים, בלשון מסוכמת וברורה, 
טבלאות  בצירוף  השו"ע,  כלי  נושאי  מכל  היוצא  ההלכה  סיכום  עם 
זה תועלת גדולה ללומדי ענינים אלו,  ובודאי שיש בחיבור  מבוארות, 

לסיכום וחזרה ושינון ההלכה.

שעמדי,  מטעם  לספרים,  בהסכמות  יוצא  שאיני  רב  זמן  שזה  ואף 
מפאת  העיון  עלי  קשה  וגם  הלכה,  בענייני  הנוגעים  לספרים  ובפרט 
טרדות הישיבה כי רבו עלי, מ"מ לא אמנע טוב מבעליו, ועל כן אברך 
את הרב המחבר שיזכה ויעלה ספרו זה על שולחנם של מלכים, מאן 
מלכי רבנן, ויתקבל באהבה ובשמחה לפני הלומדים, ויזכה לחבר עוד 
חיבורים נפלאים כאלו בתורה הקדושה, ולשבת באהלה של תורה כל 

ימי חייו מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת.

הכו"ח לכבוד התורה

חיים פנחס שיינברג

הרב עזריאל אויערבאך
רב בית הכנסת "חניכי הישיבות", בית וגן

רח' הפסגה 53, בית וגן, ירושלים

ראיתי את ספרו היקר של הרה"ג ר' משה כהן שליט"א הנקרא 
על  דבור  נדה דבר  ומסודר על הלכות  "עיקרי השולחן" ערוך 
המיועד  הפוסקים  גדולי  השו"ע  ומפרשי  בטושו"ע  אופניו 
הלכות  קצרה  בדרך  לעצמם  לשנן  השו"ע  את  שלמדו  לאלו 
ידיעת ההלכה למעשה על  ודקדוקיהם למען  הנ"ל בפרטיהם 
בוריה אשר נערך ע"י הרב הנ"ל בצוותא עם חבר לומדים למען 
זיכוי הרבים ולתועלת הלומדים. חפץ ד' בידם יצליח להרבות 
כהנה וכהנה בזיכוי הרבים לדעת דבר ה' זו הלכה מתוך שמחת 

התורה ומנוחת הנפש.

עזריאל אויערבאך

מיכל יהודה ליפקוביץ

זכרון מאיר, בני ברק 

ד' ניסן תשס"ט

ראיתי שהצוות עשו דבר חשוב לחזור בקיצור על מה שלמדו 
מה  בכל  להם  שיעזרו  רב  מצוה  ודבר  ישכחו  שלא  בכדי 

שאפשר.

מיכל יהודה ליפקוביץ

מנשה ]קליין[ הקטן
אבדק"ק אונגוואר, ור"מ דישיבת "בית שערים", 

]מח"ס "משנה הלכות"[, ברוקלין, ניו יורק

בס"ד

בראותי דברי מורנו הגאון הצדיק מוה"ר חיים פנחס שיינברג 
שליט"א

על  לגמור  למחבר  יעזור  והשי"ת  לדבריו  מצטרף  הנני 
השו"ע.

החותם בלב ונפש

מנשה הקטן 



משה שטרנבוך
ראב"ד 

לכל מקהלות האשכנזים 

מח"ס מועדים וזמנים ושו"ת תשובות והנהגות

רב בית הכנסת הגר"א, ור"מ במרכז התורה הר-נוף

סגן נשיא העדה החרדית

בעיה"ק ירושלים ת"ו

בעזה"י ח' אלול תשס"ד

"עיקרי השולחן" על הלכות אבילות מהרה"ג  הובא לפני ספר 
בעו"ה,  מצויין  אלו  והלכות  כהן שליט"א,  הרב משה  ה"ה  וכו' 
והרב המחבר טרח עמל ויגע להוציא מתחת ידו דבר מתוקן נאה 
ויאה, והכל אצלו בלשון קל וצח ערוך כשולחן ערוך, עם טעם 
ומקור לכל הלכה ודעת גדולי הפוסקים, ויש כאן חכמה ומלאכה 

וטעם לשבח.

בעליל  נראה  אבל  כראוי,  בו  לעיין  יכולתי  לא  טרדות  ומרוב 
שהספר יביא לתועלת מרובה ולכן אני מצטרף לרבנים הגאונים 
זכות להקל ללמוד  לידו  ונתגלגל  והסכימו לספר,  ידם  שסמכו 

הלכות אלו.

ָלֶנַצח"  ֶות  ַהמָּ ע  לַּ ו"בִּ הבטחתו  לקיים  ימהר  שבשמים  ואבינו 
במהרה  צדקנו  משיח  וביאת  ה'  אור  ונראה  כה,ח(,  )ישעיה 

בימינו בקרוב.

 והנני מצפה בכיליון לישועת ה' ורחמי שמים מרובים.

משה שטרנבוך

בשנת תשס"ז נכנסתי לקודש לפני הגאון רבי  תוספת העורך: 
שמואל הלוי ואזנר שליט"א רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר בבני 
בשמו  שהבאנו  והפסקים  הספר  את  לו  להראות  בכדי  ברק, 
הלברשטאם  הגר"מ  שתלמידו  סיפרנו  הלוי,  שבט  מהספר 
ענה  שליט"א  ואזנר  והגר"ש  ברכה,  מכתב  לנו  כתב  זצוק"ל 

שהוא סומך על מה שכתב לנו הגר"מ הלברשטאם זצוק"ל.

משה הלברשטאם
חבר הבד"צ העדה החרדית

ראש ישיבת "דברי חיים" טשאקאווע
מח"ס שו"ת "דברי משה"
פעיה"ק ירושלים תובב"א

והצטרף אליו

הגאון רבי יצחק טובי' ווייס שליט"א
גאב"ד בד"צ העדה החרדית

רב ואב"ד לכל מקהלות האשכנזים
בעיה"ק ירושלים תובב"א

בס"ד

ראיתי גליונות הספר הנכבד "עיקרי השולחן" על נו"כ הלכתא 
גבורתא בסדר השולחן ערוך אשר יהא לתועלת עצומה ובפרט 
לצעירי צאן קדושי, דהאידנא הרגילים בשיטת לימוד כזאת, 
ברורה שגור"ה  זו הלכה  ה'  וחזרה למען תהי' תורת  ולשינון 

ומשוגר"ת ומחודדת בפ"ה כדרז"ל.

כהן  משה  מוה"ר  הרה"ג  למע"כ  טובה  ונחזיק  בואו  ע"כ 
את  העביד  אשר  רבא  ספרא  מש"ה  שליט"א  יפה  שדעתו 
וניכרים דברי אמת  וכוחו לאורייתא כדרכה של תורה,  חילו 
שהרבה מאד עמל וטרח בזה. ואמירה נעימה כתיבה יהיבא 

ליה מינאי ותחזקנה ידו להו"ל פרי עמלו לזכות את הרבים.

ויאמצהו השי"ת כהנה וכהנה ללמוד וללמד ולהפיץ מעיינותיו 
ורב דגן  חוצה, מתוך שפע רב מטל השמים ומשמני הארץ 

ותירוש לאוישט"א.

ובעה"ח לכבודה של תורה והלכה בישראל, ביום ערש"ק 
לסדר ואת יהודה שלח לפניו להורו"ת.

שנת אליכם אישים אקרא לפ"ק.

 משה הלברשטאם
חבר הבד"צ העדה החרדית

פעיה"ק ירושלים תובב"א

עזר ללומדי  זצוק"ל שהוא ספר  הריני מצטרף לדבר הגה"צ 
את  ולסדר  לסכם  רק  הלכות  לפסוק  בא  ולא  אלה  הלכות 
המחבר  הרב  את  מברך  והריני  החזרה  על  ולהקל  הלימוד 

שליט"א שיזכה להרביץ תורה מתוך הצלחה ונחת.

יצחק טובי' ווייס
]גאב"ד בד"צ העדה החרדית בעיה"ק ירושלים תובב"א[

גם אני מצטרף לדברי הגאון שליט"א

יצחק זילברשטיין
רב שכונת רמת אלחנן בני ברק ת"ו



אשר זעליג וייס
רב קהלת טשכנוב רמות
אב"ד לממונות ירושלים

ראש ישיבת חתם סופר

ב"ה, כ"ז כסלו תשס"ד

הן ראיתי את הספר החשוב "עיקרי השולחן" על כמה מקצועות 
חשובים ביורה דעה )או"ה, נדה והל' שמחות(, ראיתי ושמח ליבי 
כי מכל דף ודף בספר ניכר עמל התורה שהשקיע המחבר היקר 
אתו  שעמו  מופלגים  ת"ח  וחבר  שליט"א  כהן  משה  ר'  הרה"ג 

עמלו בעומק הלכות אלו וברוחבן.

וגם  יוסף,  גם כספר הכנה להבנת הבית  זה  חשיבותו של ספר 
לסיכום דברי השו"ע ונושאי כליו, וגם לשינון פסקי האחרונים 
או  הספר  כל  על  לעבור  בידי  היה  שלא  ואף  ולמעשה,  להלכה 
רובו, אך מהמעט שראיתי בו, ראיתי שהולך מישרים הוא, בהבנה, 
בבהירות, ובסדר נכון. בטוחני שספר זה יהיה לתועלת גדולה לכל 
העוסקים בהלכות חמורות אלה, וברכתי למחבר היקר שליט"א 
שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ודבריו יתקבלו לרצון בין עמלי 

תורה והוגי תושיה.

הרב אשר וייס

שמואל אליעזר שטרן
דומ"צ בביד"צ של מרן הגר"ש ואזנר שליט"א

ראש ישיבת חוג חת"ס
ורב מערב בני ברק

רח' הרב קוק 1, בני ברק 51273

בס"ד, יום כ"ח ניסן תשס"ז

מפעל גדול וחשוב כוננו ידיו הטהורות של מעלת כבוד הגאון 
המופלג והמפואר, דייק וגמיר, רבי משה כהן שליט"א, ואתו 
הטהור  לבם  הגה  אשר  מופלגים  חכמים  תלמידי  צוות  עמו 
ובו  השולחן",  "עיקרי  בשם  נקוב  ונעלה  נכבד  ספר  לערוך 
ערוכות ומסודרות הדק היטב פסקי השו"ע ונושאי הכלים עם 
המקורות וכל המסתעף, בכדי להקל ולסייע ללומדים בפרט 
לצעירי הצאן למיחת לעומקה של הלכה בבהירות והבנה זכה 
וע"י זה יהיה תלמודם מתקיים בידם, למען יעמדו ימים רבים, 
חפץ ה' בידיהם יצליח להנחות את הלומדים במסילה העולה 

בית קל.

שמואל אליעזר שטרן

הרב שמאי קהת הכהן גראס
]מח"ס שו"ת שבט הקהתי[

מו"צ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בא"י

רח' דברי חיים 7, קרית בעלזא עיה"ק ירושלים תובב"א

בס"ד, כ' טבת תשס"ז

לה"ו

באתי להמליץ ולחזק ידי הרה"ג המופלא והמופלג סדרן ודייקן ה"ה 
ר' משה כהן שליט"א שכבר אתמחי גברא בכמה ספרים שכבר הו"ל 
הל'  כל  על  הו"ל  וכעת  שמחות  או"ה,  על  השולחן"  "עיקרי  הנקרא 
נדה בעזרת חבורה של ת"ח מופלגים יראי שמים. והמטרה של ספרי 
המחבר אינה להורות הלכה למעשה אלא להקל על הלומדים ולהיות 
לחזרה  יקל  ומובנת  ושגורה  ברורה  הלומד  משנת  שיהא  עזר  כלי 

ולזכור.

וניכר היטב יגיעתו ועמלו של הרה"ג המחבר שליט"א והשקיע הרבה 
כוחו ואונו כדי שיצא דבר מתוקן ליהנות מהפירות של השולחן ערוך 
וטעם  ומלאכה  חכמה  ויש  הרמ"א  ומרן  ערוך  השולחן  מרן  שחברו 

לשבח.

לו  העוזר  הצוות  ולכל  שליט"א  המחבר  להרה"ג  מאחל  הנני  וע"כ 
בהכנת החיבור שיזכו לחבר עוד ספרים לזכות בנ"י ויזכו ללמוד מתוך 

הרחבת הדעת.

הכו"ח לכב' עמלי תוה"ק

הק' שמאי קהת גראס הכהן

שריאל רוזנברג
רב שכונת רמת דוד )פרדס ברמן(

רחוב חזון איש 66 )קרית משה(
בני ברק

]דיין בבד"צ של הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א[

בס"ד, א' אייר תשס"ז

"עיקרי השולחן", אשר  ראה ראיתי עלים לדוגמא מהחיבור הנקרא 
נכתב ע"י הרה"ג ר' משה כהן שליט"א ביחד עם צוות ת"ח, ומהות 
של  בצורה  ומקורותיהם  והנו"כ  השו"ע  דברי  לסכם  הוא  הספר 
טבלאות ובצורה של ציונים וסימנים לחדד הזכרון, וכבר שבחוהו רבנן 
דהאידנא  קדושים  הצאן  לצעירי  ובפרט  גדולה  לתועלת  יהי'  שהוא 
מבלי  ההלכות  פרטי  לימוד  וכידוע  זאת.  לימוד  בשיטת  הרגילים 
לדעת ולהבין שורש כל דבר ודבר, הרי הוא מקשה מאוד על הזיכרון. 
ותחילת מעשהו בשו"ע יו"ד, הנזקק לת"ח הלומדים הוראה למעשה, 
והרבה תלמידים לא עלה בידם יפה לימוד זה, מכיון שלא הלכו בדרך 

זו של לימוד ההלכות וטעמיהם ממקור הדין.

וגם אני מצטרף לברכת הרבנים המסכימים, המברכים את הרה"ג הנ"ל 
והת"ח שעמו שיזכו לברך על המוגמר, ויהא חיבורם לעזר לתלמידים 
הבאים בשערי היורה דעה, וכל המסייע בידם סיוע שיש בו ממש, הרי 

הוא שותף להרבצת תורה זו.

שריאל רוזנברג
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