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 בסוגיות בהלכות שבת מקומות והספקים מראה
 רפואה בשבת דיני   – שכ"ח ןסימ

 רש"י, תוספות, רי"ף, ר"ן, רא"ש : נדרש ללמוד - "ראגמ"כל פעם שמוזכר הבהרה: 
 ט"ז, מג"א, משנ"ב, ביאור הלכה נדרש ללמוד:  -" אחרוניםפעם שמוזכר "כל 

 
 מראה מקומות:

 מסכת שבת 
 לדידיעלין, תוספות ד"ה |   דף קח: כי אתא רב דימי וכו' עד דף קט. לבר מטרוזא

 האוכלין וכו' עד לא שתו אינשיכל  דף קי. |  שנגפה ידו עד דף קט: סוף המשנהמי דף קט. 
 יום הכיפורים בעד וכו' החושש משנה דף קיא. 

***** 
 מסכת ע"ז 

 דלא חי עינאו ופצדף כח: מעלין אזנים וכו' עד |  כל מכה וכו' עד כח. מקילקילתא :כזדף 
**** 

 משנה   .יומא פג
 מכבין , תוספות ד"ה אלא|  באמגוזי צריכא: דעד פ אועוד אמר רבי מתי  .דפגמרא 
***** 

 בו ממש  עד מסייע אין   וכו'  מיניה אבעביצה כב. 
**** 

 ד( )יומא שם("רי"ף, ר"ן, רא"ש )סימן י|  ע"ז שם(סימן י'( )רא"ש )|  )שבת שם(רי"ף, ר"ן 
**** 

 )שם(תוספות |  עד סד: מייתינן  וכו' שמע שטבע מנחות סד. 
 תוספות ד"ה ואין |   בת קלד: גופא וכו' עד מסוש

 )שם(תוספות |  עד המשנה הבאהוכו' רטיה מחזירין  משנה עירובין קב: 
 ( עירובין שםרא"ש )ו (שבת שם)סימן ג'( )רא"ש |  קלד:( שם)שבת ן " ף ר"רי

**** 
 )שם( ש"ע ואחרונים ט"ז-סימן שכ"ח סעיפים א' -ב"י-טור
 )שם( ואחרוניםש"ע  ל'-י"זסימן שכ"ח סעיפים  -ב"י-טור

 קלא( - קל-קיט )פסקי מהרי"ץ קכט-פעולת צדיק חלק ג, קיח
**** 
ש"ע סעיף ל"א  -ב"י-טור|  ד"ה והוא פותתוסצד: תניא רבי שמעון עד ומצערות אותו |  שבת

   'ח- 'נ"ג סעיפים ז  סימןבנין משה חלק ד' |  שע"ה חלק ב' דף קנ"ו ד"ה ציציןואחרונים | 
**** 

 ואחרוניםש"ע סעיף ל"ב -ב"י-טור תוספות ד"ה לא ||  כיוברכות לה: גופא עד ל"ו. בר
 | כתובות ס. תניא עד הלכה כרבי מרינוס  תוספות ד"ה שבת|  רבנןת"ש יונק עד יבמות קי"ד. 

 (, רא"ש )שם סימן ד'( שם) ר"ן | רי"ף )שבת פרק כ"ב, דף קמ"ה(  תוספות ד"ה גונח
)בפסקי מהריץ סימן   | שו"ת פעולת צדיק חלק ב סימן קי"ג ואחרונים גש"ע סעיף ל"-ב"י-טור

 קל"ד( 
 ט"ז -בנין משה חלק ב פרק י"א סעיפים י"א |  ואחרונים ל"ה-פים ל"ד ש"ע סעי-ב"י-טור
 ואחרונים ל"ח -וש"ע סעיף ל"-ב"י-טור

עד סוף   רי"ף שם סכין וממשמשין|  קמ"ז: גמרא אין יורדין עד סוף הפרקשבת קמ"ז. משנה | 
 שבת ס"ו: סחופי עד פלניתא ( | שם)רא"ש  ,ר"ןהפרק | 

 ואחרוניםט"ל עד סוף הסימן ש"ע סעיף -ב"י-טור
 
 
 

 "פרי צדיק" הנהלת כולל 

 הצלחה רבה   לכל הלומדיםמאחלת 

 סייעתא דשמיא ולימוד פורה!
 

 פעילויות העמותה
 ---------------------- 

פרי צדיק 
משה רצאבי 

 ---------------------- 

 כולל ערב 
 

 ---------------------- 
נחלת אבותינו

 ---------------------- 

חיים עץ  
שתילי זתים 

 ---------------------- 

 ---------------------- 

אירועים קהילתיים 
 ---------------------- 

 "פירות מתוקים"  

 ---------------------- 

 "פרדס רימונים"   

 ---------------------- 
 היו שותפים!

 מספר אפשרויות לתרומה: 
 העברה בנקאית לחשבון העמותה 

 ,  954, סניף 10בנק 
     7152226מס' חשבון 

 ---------------------- 
 העברות בביט למספר 

 054-6812981 

 

 לתרומה באמצעות קהילותפון: 
 073-275-7000התקשר  

 25709 מספר קופהוהקש 
 

 
 

 לתרומה בהוראת קבע בנקאית 
 053-345-3020 צור קשר

 זכית להיות שותף! - אשריך 
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