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

  בראשות הגאון הרב משה רצאבי שליט"א   "פרי צדיק" כולל  
  

  054-6812981(עם ווטסאפ), משרד:   053-3453020, איתמר עובד, טל.  052-7166601יאיר שרפי טל.  הרב : עם העמותה ליצירת קשר 
  4702981-077  – פקס     achvathachimharish@gmail.com: למשרדי ממשלה וספקים      aa0546812981@gmail.comדוא"ל העמותה:  

  

  בסוגיות בהלכות חנוכה  מקומות והספקים מראה
  הנושאים: א. זמן ההדלקה. ב. עבר הזמן

  נדרש ללמוד עם רש"י, תוספות, רי"ף, ר"ן, רא"ש -רא שמוזכר גמ כל פעם הבהרה: 

 
  : מראה מקומות לשבוע זה (יש ללמוד לפי הסדר המובא להלן)

  
  גמרא שבת כא. א"ר הונא פתילות ושמנים וכו' עד ת"ר 

  רי"ף ר"ן רא"ש 
  על שבת (שם) ד"ה ורמינהו  ' הגאוניםאו

  רמב"ם ומגיד משנה הלכות חנוכה פרק ד' הלכה ה' 
  שו"ע סימן תער"ב -ב"י-טור

  מגן אברהם 
  ד"ה מדליק והולך כל הלילה  –פרי חדש 

  משנ"ב וביאור הלכה 
  תכלאל ועץ חיים ח"א דף ק"ס: (בדפוס רש"י הישן) ד"ה זמן 

  ב אלשמסיה ענד מגנוכ[לשון התכלאל בערבי: ואסראג אלח 
  והדלקת החנוכה עם שקיעת החמה] תרגום ללשון הקודש:

  "כ סעיף י"א שע"ה חלק ג' סימן ק
  ועיני יצחק אותיות כ"ד, כ"ה

  

  קח (כולל הערות "עיני יצחק")-עמודים צג -שלחן ערוך המקוצר  :נושא הבקיאותמבחן ב

  

  

  

  "פרי צדיק"כולל הנהלת  
  הצלחה רבה  לכל הלומדיםמאחלת 

  סייעתא דשמיא ולימוד פורה!

  

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

  "  פרי צדיק" כולל אברכים
  שליט"א  משה רצאבי ה"גהר

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

  דף היומי,  – כולל ערב
  הלכה ואגדה

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

  "  נחלת אבותינוהפצת עלוני "
 ----------------------  

  בתי כנסת 2הפעלת 

  " נוסח בלדי חייםעץ " 
  נוסח שאמי" שתילי זתים "

 ----------------------  
  אבות ובנים
  אמהות ובנות 

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

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

  "פירות מתוקים"  פרויקט
  לימוד אישי עם ילדי חריש 

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

  "פרדס רימונים" מבצע
  ארציים במסורת תימן מבחנים 

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

  דרך מכשיר "קהילות" או 
  אחוות אחים חריש"שם קופה: "
  25709 קופה: מספר

  

  לתרומה בהוראת קבע בנקאית 
  053-345-3020 צור קשר

  זכית להיות שותף! - אשריך 


