
 

 580696839 (ע"ר ) אחוות אחים חריש     לק"י
 הרב יצחק רצאבי שליט"א הגאון  מרן  בנשיאות פוסק עדת תימן  

 בראשות הגאון הרב משה רצאבי שליט"א  "פרי צדיק" כולל 
 בראשות הגאון הרב חיים יוסף דוד אברג'ל שליט"א חריש   סניף   "קול רינה" מוסדות  

 

aa0546812981@gmail.comachvathachimharish@gmail.com

 

 בסוגיות בהלכות שבת מקומות והספקים מראה
 בשבת  מילהדיני  –  "אשל 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:

 קל. משנה רבי אליעזר עד קל: גמרי. דף  מסכת שבת
 ( שם)כל התוספות 

 . משנה עושין ג: מילה וכל מכשיריה עד קלאקל
 קלג. משנה עושין עד קלד. בפני עצמו 

 ס לוע  ,ותנן, וצריכא: תוספות ד"ה
 קלד: משנה מרחיצין עד סכנה היא לו 

 ולא תוספות ד"ה: 
 קלד: ספק ואנדרוגינוס עד קלה: תניא 

 במינה שחיטה קלו. קלה: תניא רבי שמעון עד 
 קלו: רבי יהודה עד קלז. כל זכר

 מערב שבת דף קמה עד קמט שהוחמו פרק רבי אליעזר דמילה ן " ף ר"רי
 קנד מעת לעת ת"ר ערלתו ן דף קמט " ף ר"רי

 ש שם"רא
 לולא אטח: ו סההוא ינוקא עד סז: גמרא עירובין 

 קנו דהיכא דאשתפיך עד סוף הפרק  דף ן שבת" ף ר"רי
 ש שם"רא

 של"א ש"ע ואחרונים  כל סימןב"י -טור
 שע"ה חלק ב' סימן ס"ז הערה כ"א )טלטול הסכין לאחר המילה( 

 קנ"ט סעיף ד', י"ז ' סימן השע"ה חלק 
 בנין משה חלק ד' פרק נ"ד סעיף י"ד 

 ( בפרק ד' סעיף נ"ו ובהערות שם )דף קמ"א, קמ"(  הלכות מוקצה) יום השביעי 
 ופתחי תשובה  ש"ךש"ע יורה דעה סימן רס"ו עם ט"ז, -ב"י-ללמוד טור  מומלץ

 
 
 
 

 "פרי צדיק" הנהלת כולל 

 הצלחה רבה   לכל הלומדיםמאחלת 

 סייעתא דשמיא ולימוד פורה!
 

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

פרי צדיק 
משה רצאבי 

  "קול רינה" 
חיד"א אברג'ל

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

 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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