
 בס"ד

 בשעה טובה יצא לאור ספר "שינון דעה" 

 ג' חלקים.

 סדרת ספרים המקיפה את הנושאים המרכזיים הנלמדים בשו"ע יו"ד, 

 תוך כדי הגשתם בדרך קצרה ונעימה לסיכום ולחזרה.

 

 

 הלכות איסור והיתר -חלק א'

צ"ז( -)סימנים פ"ז הלכות בשר בחלב  

  קי"א( -)סימנים צ"חהלכות תערובות  

 דברים האסורים משום 

  )סימן קט"ז( סכנה

 סימן קי"ז( סחורה בדברים האסורים(  

  קי"ט( -)סימנים קי"חנאמנות במאכלות 

 

 מאמר שינון ודעה 

ובו דרכים כיצד להגיע ל"ידיעה ו"דעה".

 הלכות טהרה -חלק ב'

  ר'( -)סימנים קפ"גהלכות נדה וטבילה  

  סימן ר"א(הלכות מקואות(  

  סימן קכ'(הלכות טבילת כלים(

 הלכות סת"ם וריבית -חלק ג'

  רפ"ד( -)סימנים ע"רהלכות ספר תורה  

  רצ"א( -)סימנים רפ"ההלכות מזוזה  

  קע"ז( -)סימנים קנ"טהלכות ריבית 

 

 ייחודיותו של ספר זה הוא 

 בלשון קצרה, תמציתית ובהירה יסודות ההלכה בה מוגש בפני הלומד הצורה 

 ,מהסוגיא והראשונים, עד פסקי מרן השלחן ערוך, הרמ"א

 ונושאי כליהם הט"ז, ש"ך, רעק"א ופ"ת.

 והכל מסודר ופרוש כשמלה בדרך קצרה,

 כדאמרינן "לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה".

 

 הלימוד לנושאים קצרים, תוך כדי הבלטת הנושאים בצורה ייחודית. מחולקבספר זה  .א

 כמו כן ניתנה שימת לב מיוחדת להדגשת דעות החולקות וההלכה. .ב

בסופו מפתח מפורט לפי סדר הסעיפים, כאשר המפתח מבוסס על כותרות הנושאים, כך שכל לומד  .ג

בגמר לימודו יכול לעבור על הכותרות ועי"ז לבחון את עצמו האם אכן זוכר הוא כמה נושאים יש 

 בסעיף זה, והאם יודע הוא לענות בעצמו מה התוכן בקטע זה, דבר המהוה גם כלי נפלא לסיכום הלימוד

 בסוף הסדר וכן לבחינה עצמית וכן לחזרה בסוף פרק זמן, כל אחד כפי שיקבע לעצמו.

 

 ספר זה היה בעבר מופץ כחוברות וקיבל הדים רבים על התועלת והסדר שמביא הוא בפני הלומדים.

 כעת יצא הוא לאור בהידור רב בצורה מאירת עיניים.

בכוללים הלומדים הלכה, נתקבלו תגובות  כבר בשבוע הראשון שספר זה יצא לאור והועמד למכירה

 רבות מכל שכבות הלומדים על מעלתו וייחודיותו.

בסוף חלק א' מופיע מאמר "שינון" ו"דעה", בו לוקטו מדברי רבותינו דרכים כיצד הדרך להגיע 

 ל"ידיעה ו"דעה".

 מצורף קובץ דוגמא מהספר.


