לק"י

אחוות אחים חריש

ע"ר 580696839

בנשיאות פוסק עדת תימן מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
כולל "פרי צדיק" בראשות הגאון הרב משה רצאבי שליט"א

מראה מקומות והספקים בסוגיות בהלכות שבת

סימ ים שכב-שכג

הבהרה :כל פעם שמוזכר "גמרא"  -דרש ללמוד :רש"י ,תוספות ,רי"ף ,ר"ן ,רא"ש
כל פעם שמוזכר "אחרו ים"  -דרש ללמוד :ט"ז ,מג"א ,מש "ב ,ביאור הלכה
יש ללמוד אך ורק לפי סדר המקורות המצוי ין
מראה מקומות לשבוע א':
טור-ב"י-ש"ע סימן שכ"ב סעיפים א'-ג' ואחרו ים
ביצה לג-.לג :מש ה עד במוסתקי
תוספות ד"ה פטור ,כי הוי ן
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש )שם(
טור-ב"י-ש"ע סעיפים ד'-ה'
ט"ז ,מג"א ,מש "ב ,ביה"ל
ספר המאורות )להר"מ המעילי( בביצה )שם(
ערוך השלחן סימן שכ"ב סעיף ה'
פסקי מהרי"ץ הלכות יו"ט סימן כ' – משו"ת פעו"צ חלק ב' סימן פ"ד – ד"ה ולשאלה הש ית עד
ולשאלה השלישית
ש"ע המקוצר סימן ס"ב סעיף ל"ג
ב ין משה חלק ב' פרק ה' סעיף ה' ,וחלק ד' פרק פ"ה סעיפים י"ג-ט"ז

מראה מקומות לשבוע ב':

ביצה כט .מש ה אומר עד כט :לאשמועי ן
מש ה שם הולך עד סוף הפרק
תוד"ה :שמואל ,אצל ,שלא
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש )שם(
שבת קמח :מש ה מו ה וכו'
גמרא קמט .מפיס עד דף ק  .לעבדו
תוד"ה :ב י ,מאי ,מטילין
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש )מפיס אדם וכו'(
טור-ב"י-ש"ע סימן שכ"ב סעיף ו'
ט"ז ,מג"א ,מש "ב ,ביה"ל
טור-ב"י-ש"ע סימן שכ"ג סעיפים א'-ד' ואחרו ים
ביצה כט :מש ה המביא עד לש ות מותר
תוד"ה :המביא
רי"ף ,ר"ן
טור-ב"י-ש"ע סימן שכ"ג סעיף ה' ואחרו ים

מראה מקומות לשבוע ג':

בהמשך לחומר הקודם
ביצה כט :הולך אדם אצל ח ו י  -תולדות יעקב למהריק"ש )שם(
כף החיים שכ"ג ,ס"ק-א'
ערוך השולחן שם סוף סעיף א'
שו"ת פעולת צדיק חלק א' ,סימן מ"ד
)פסקי מהרי"ץ הלכות שבת דפים צ'-צ"ו ,פסקי מהרי"ץ הלכות יו"ט דפים ל"ט-מ'(
שתילי זתים סימן שכ"ג ס"ק-ט' ,סימן ת"ק ,ס"ק-ג'
שע"ה חלק ב' סימן ס"ד ,סעיפים ג'-ד' ועי י יצחק )שם(
שבת קיח .ת ו רב ן קערות עד לשתיה
טור-ש"ע סעיף ו' ואחרו ים
ביצה יז :מש ה וגמרא עד יח :בין ביום הכפורים
תוספות :ד"ה :שמא ,גזרה ,גזור ,מדלין ,מערמת ,גזרה ,הדר ,כל
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש
טור-ב"י-ש"ע סעיפים ז'-ח' ואחרו ים

שבת  .ימא כת אי עד במאי אוקימתא

טור-ב"י-ש"ע סעיפים ט'-י'
שוע חלק ד' סימן קל"ח סעיף י"ב ועי י יצחק שם
ב ין משה חלק ד' ,פרקים :פ"ג  -סעיפים ד'-ט' .ס"א  -סעיפים ג'-ו'

ה הלת כולל "פרי צדיק"
מאחלת לכל הלומדים הצלחה רבה
סייעתא דשמיא ולימוד פורה!

פעילויות העמותה
---------------------כולל אברכים " פרי צדיק"
הר ה"ג משה רצאבי שליט"א
---------------------כולל ערב – דף היומי,
הלכה ואגדה
---------------------הפצת עלוני "נחלת אבותינו"
---------------------הפעלת  2בתי כנסת
" עץ חיים " נוסח בלדי
" שתילי זתים" נוסח שאמי
---------------------אבות ובנים
אמהות ובנות
---------------------אירועים קהילתיים
---------------------פרויקט "פירות מתוקים"
לימוד אישי עם ילדי חריש
---------------------מבצע "פרדס רימונים"
מבחנים ארציים במסורת תימן
---------------------היו שותפים!
מספר אפשרויות לתרומה:
העברה ב קאית לחשבון העמותה
ב ק  ,10ס יף ,954
מס' חשבון 7152226

---------------------העברות בביט למספר
054-6812981

לתרומה באמצעות קהילותפון:
התקשר 073-275-7000
והקש מספר קופה 25709

או דרך מכשיר "קהילות"
שם קופה " :אחוות אחים חריש"
מספר קופה25709 :
לתרומה בהוראת קבע בנקאית
צור קשר 053-345-3020
אשריך  -זכית להיות שותף!

ליצירת קשר עם העמותה :הרב יאיר שרפי טל , 052-7166601 .איתמר עובד ,טל) 053-3453020 .עם ווטסאפ( ,משרד054-6812981 :
למשרדי ממשלה וספקים achvathachimharish@gmail.com :פקס – 077-4702981
דוא"ל העמותהaa0546812981@gmail.com :

