
  הקדמה
        

הרי הם כהררים התלוין בשערה שהן ... הלכות שבת"
        .).).).)חגיגה יחגיגה יחגיגה יחגיגה י((((                                                                                                                                                                                          ."מקרא מועט והלכות מרובות

        

        
  שמירת שבת שקולה כנגד כל המצוות

  

ר אלעזר בר אבינא מצינו בתורה בנביאי� ובכתובי� "א: ")ז"ט, ה"ר כ"שמ(איתא במדרש 
ה לישראל א� תזכו לשמור "אמר לה� הקב  ,'ת כנגד כל המצוות וכוששקולה שב

שכש� ,  טל� ליוכתב באג". שבת מעלה אני עליכ� כאילו שמרת� כל מצוות שבתורה
כ� ללמוד וללמד בהלכות שבת שקול כללמוד , ככל המצוות הששמירת שבת שקול
  .וללמד בכל המצוות

        
        
        

  ?למי מיועד הספר
  

עוניי� ללמוד את השיטות העיקריות והיסודות המרכזיי� זה מיועד לכל מי שמ ספר
א" בעיקר מיועד ללומדי� הלכות שבת לקראת , בנושאי� השוני� בהלכות שבת

  .מבחני ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל
,  ללימוד בעיו�לישראל  בנות הראשיתהנדרשי� מטע� הר ערו"�לח�כל הסימני� בשו

  .זה ספרמובאי� ב
        
        
        

  נושאיםמהלך הצגת ה
  

בכל נושא ונושא השתדלתי להביא תחילה את המקורות המתאימי� מהמשנה 
,  ית יוס#ולאחר מכ� את שיטות הראשוני� העיקריות המובאות בב, ומהגמרא

  .א ואחרוני� נוספי�"הרמ, ערו"� השולח�ולבסו# את פסיקת ההלכה של 
  

כיו� (וס# י�פעמי� רבות הבאתי שיטות ראשוני� שלא הובאו בבית, בנוס# לכ"
פעמי� רבות הבאתי מדברי פוסקי הדורות , כ��וכמו). שדבריה� לא היו לפניו

  ).כ  ועוד רבי�"שש, א"הגרשז, י"הגרע, מ"האג, א"חזו: כגו�(האחרוני� 
  

  .  זה בתמציתיות מרובה ספרמובאי� ב ,השיטות והפסיקות, כל המקורות
        
        
        

  העיצוב הגראפי
  

מה מרכזי ומה , להבי� מה עיקר ומה טפלמקל מאוד  ספרהעיצוב הגראפי של ה
כ� מקל �וכמו.  מה נפסק להלכה ומה נדחה ,מי מסכי� ע� מי ומי חולק על מי, שולי

וכ� מסייע רבות בשינו� הדברי� ,  מאוד בהבנת מהל" הסוגיות מהמסד עד הטפחות
  .פה�בעל



  :זה כפולה היא ספרהתועלת ב
  

  ראשית ����
פני לימוד כל נושא ונושא ילמד תחילה את המובא תועלת ימצא בו הלומד א� ל

וכ" יוכל לדעת מה ה� הסוגיות והדיוני� המרכזיי� בנושא , זה אודותיו ספרב
וכ" , מה עיקרי ומה משני, מה עיקר ומה טפל, החדש שאליו ניגש ללמוד

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

  
  
  שנית ����

תועלת מרובה ימצא בו הלומד לאחר שילמד כל נושא ונושא בתו" הספרי� 
ובכ" , זה בסיכו� הנושא דבר דבור על אופניוספר בכ" שיוכל להיעזר ב, עצמ�

  .זה יקל עליו מאוד לשנ� את הדברי� בעל פה ספרש
  

        
        
        
        

  :ואסיים בתפילה
ולא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא , א אכשל בדבר הלכהיהי רצון של

ובזכות שמירת שבת נזכה במהרה , ולא על אסור מותר ועל מותר אסור
  .לגאולה השלימה

        
                

        
        
        

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  אלו� שבות –הראל שפירא 
 ס"תמוז תש

ולכ� , הספר לא נכתב מלכתחילה כלל על מנת שאחרי� ישתמשו בו

וייתכ� שא� נפלו בו שיבושי� , וב� דיוייתכ� שפעמי� אינו מ

  .  וטעויות

הספר מבוסס רבות על סיכומיו של הרב יוסי פרקש ועל ספרי עזר 

  .נוספי�
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  .נידה ומקוואות, על הלכות אבלות כמו כ� נית� להשיג את הספרי�
  )לא למטרות רווח(                                                                                                                          

 


