
  הקדמה
        
  

תדרשנה לפי שהיא ,  כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה
שהמצוה , ומצוה שאין לה רודפים רדוף אחריה לעשותה, כמת מצוה

            .מקטרגת ואומרת כמה גרועה אנכי שנתעלמתי מכל וכל
  )ספר חסידים סימן קה(

  

כגון ,  אהוב לך את המצוה הדומה למת מצוה שאין לה עוסקים
,  תלמוד סדר קדשים - שתראה שבני עירך לומדים מועד וסדר נשים 

אתה  -ואם תראה שאין חוששים ללמוד מועד קטן ופרק מי שמתו 
אהוב .  תלמדם ותקבל שכר גדול כנגד כולם כי הם דוגמת מת מצוה

  ...  אותן מסכתות ואותן הלכות שבני אדם אין רגילים בהם
, ה שלא יארע דבר רע"להקביתפלל : כך יעשה הרוצה ללמוד אותה

    ...וגם ילמדו הרב בחשאי לא יפרסם ולא יזיק ולא ינזק
  )ספר חסידים סימן רסא(

        
  

  ?למי מיועד הספר
  

זה מיועד לכל מי שמעוניי� ללמוד את השיטות העיקריות והיסודות המרכזיי�  ספר
את לקר אבלותא� בעיקר מיועד ללומדי� הלכות , אבלותבנושאי� השוני� בהלכות 

  .מבחני ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל
  .זה ספרמובאי� ב, העוסקי� בהלכות אבלות ערו�� לח�כל הסימני� בשו

        
        

  מהלך הצגת הנושאים
  

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�� את פסיקת ההלכה של ולבסו
  

כיו� (יוס� �פעמי� רבות הבאתי שיטות ראשוני� שלא הובאו בבית, בנוס� לכ�
רי פוסקי הדורות פעמי� רבות הבאתי מדב, כ��וכמו). שדבריה� לא היו לפניו

  ).ברו��פני, החיי��גשר(האחרוני� 
  

  .  זה בתמציתיות מרובה ספרובאי� במ ,השיטות והפסיקות, כל המקורות
        
        

  העיצוב הגראפי
  

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

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



  :זה כפולה היא ספרהתועלת ב
  

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

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 , יתר קלות לפלס דרכו בלימודויתאפשר לו ב
  .אלו חולקות זו על זו ואלו משלימות זו את זו, 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�

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

  
  

        

כגון כשלומדין הלכות , כשלומדין מילי דפורענותא
כי אין צריכין , אין לעיין שם הרבה, אבלות וכיוצא

כי המחשבה יש לה , להעמיק המחשבה במקומות כאלו
ועל כן צריכין , תוקף גדול כמבואר במקומות אחרים

        ))))� אות ח� אות ח� אות ח� אות ח""""שיחות הרשיחות הרשיחות הרשיחות הר((((                 .לעבור במהירות מקומות כאלו

        
        

                
        
        
        

  
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  אלו� שבות –הראל שפירא 
 א"סניס� תש

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

וייתכ� שא� נפלו בו שיבושי� , ולכ� ייתכ� שפעמי� אינו מוב� דיו

  .  וטעויות
  

  .4931075�054: נית� להשיג ספר זה בפלאפו�

 http://www.smicha.co.il   :האינטרנט אתרוכ� ב
  

  ]העימוד משובש מאוד באינטרנט, ישנה wordא% בגלל כתיבת הדברי� בגירסת [

  

  .נידה ומקוואות, על הלכות שבת י�כמו כ� נית� להשיג את הספר
  )לא למטרות רווח(                                                                                                                      
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