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
מוסדות "קול רינה" סניף חריש בראשות הגאון הרב חיים יוסף דוד אברג'ל שליט"א

מראה מקומות והספקים בסוגיות בהלכות שבת

סימן ש"ל – דיני יולדת בשבת

הבהרה :כל פעם שמוזכר "גמרא"  -נדרש ללמוד :רש"י ,תוספות ,רי"ף ,ר"ן ,רא"ש
כל פעם שמוזכר "אחרונים"  -נדרש ללמוד :ט"ז ,מג"א ,משנ"ב ,ביאור הלכה
מראה מקומות:
מסכת שבת
שבת קכח :משנה אין מיילדין גמרא שם מיילדין את האשה וכו' עד קכט .עדיף לי
תוספות ד"ה קמ"ל ,רבא
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש (שם)
מסכת עבודה זרה
דף כו .משנה בת ישראל וכו'
גמרא (שם) ורמינהו יהודית וכו' עד לבי דואר
תוספות ד"ה סבר
מסכת ערכין ז .האשה שישבה וכו' עד ז :קמ"ל
טור-ב"י סימן ש"ל סעיפים א'-ו' ש"ע ואחרונים
****
שבת קכט :וקושרין הטבור וכו' עד סוף הפרק
תוד"ה כל
שבת קלה .בן שמונה הרי הוא כאבן עד אתאמר
תוד"ה בן ,מפני
שבת קמז :ואין מעצבין וכו' עד כבונה
ראש (שם)
שבת קכג .אסובי ינוקא וכו' עד קכג :לא פקיד
תוד"ה אסובי ,פי' ר"ח שם
רי"ף ר"ן רא"ש (שם)
טור-ב"י סעיפים ז-יא ש"ע ואחרונים
שו"ת עולת יצחק ח"א סי' ע"ב
שע"ה ח"ב סי' עב ס"ד ,ועיני יצחק שם הערה ו
יום השביעי הלכות יולדת פ"ז סעיפים ב-ג ,י"ח ,כ-כ"א ,כ"ג
לסיים עד יום חמישי ,אי"ה יום שני הבא מבחן

פעילויות העמותה

---------------------פרי צדיק
משה רצאבי
"קול רינה"
חיד"א אברג'ל
---------------------כולל ערב
---------------------נחלת אבותינו
---------------------עץ חיים
שתילי זתים
------------------------------------------אירועים קהילתיים
---------------------"פירות מתוקים"
---------------------"פרדס רימונים"
---------------------היו שותפים!
מספר אפשרויות לתרומה:

העברה בנקאית לחשבון העמותה
בנק  ,10סניף ,954
מס' חשבון 7152226

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

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

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

לתרומה בהוראת קבע בנקאית
צור קשר 053-345-3020
אשריך  -זכית להיות שותף!
aa0546812981@gmail.com

achvathachimharish@gmail.com

