לק"י

אחוות אחים חריש

ע"ר 580696839

בנשיאות פוסק עדת תימן מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א

מראה מקומות והספקים לשבוע פרשת וירא

מלאכת סוחט  -סימן שכ

הבהרה :כל פעם שמוזכר גמרא  -דרש ללמוד עם רש"י ,תוספות ,רי"ף ,ר"ן ,רא"ש
בשבוע קודם למד ו:

מש ה וגמרא שבת בתחילת פרק חבית  -דפים קמג - :קמה:
תוספות  -ד"ה :א .הלכה .ב .חולב .ג .כבשים .ד .ורבי.
ביאור המושג "דרך העולם"  -גמרא שבת דף צב עמודים א-ב  ,תוס' ד"ה ואת"ל.
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש בתחילת פרק חבית )מה ששייך לסחיטת פירות(.
טור-ב"י-שו"ע סימן ש"כ סעיפים א ,ד-ח) .סעיפים ב-ג למד בהמשך ,אין צורך להכין(
ט"ז ומג"א )אפשר לדלג על ט"ז סק-א(

מראה מקומות לשבוע זה )יש ללמוד לפי הסדר המובא להלן(:
סימן שכ  -השלמת ט"ז סק-א ,מש "ב ובאורי הלכה של סעיפים א ,ד-ח.
לימון  -שו"ע המקוצר סימן סב' סעיף ה' .עי י יצחק אותיות :יד ,טו ,טז ,יז.
סימן שכ  -סעיפים ב'  -ג' ,ב"י-שו"ע
גמ' שבת יט .ד"ה ושוין אלו ואלו עד יט :ד"ה הורה רבי יוסי בר ח י א כרבי ישמעאל.
תוס' ,ד"ה :א .השום והבוסר .ב .רבי ישמעאל.
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש בסוגיא
סימן ר "ב סעיף ה'  -באור הלכה  -ד"ה :מותר.
ב"י  -טוע ין קורות בית הבד  -עד סוף הע ין.
סימן שכא ,סעיף יט'  -ללא רמ"א .שו"ע ומש "ב
באור הלכה :סימן שכ סעיף ב'  -ד"ה ש תרסקו

פעילויות העמותה
---------------------כולל אברכים " פרי צדיק"
הר ה"ג משה רצאבי שליט"א
---------------------כולל ערב
---------------------הפצת עלוני " נחלת אבותינו"
---------------------הפעלת  2בתי כנסת
" עץ חיים " נוסח בלדי
" שתילי זתים" נוסח שאמי
---------------------שיעורי תורה
דף היומי  ,הלכה ואגדה
---------------------פעילויות והפעלות לילדים ועוד
----------------------

ב ין משה פרק י' ,סעיפים :יח ,כה .הערות :כח ,לח.
ושא הבקיאות:
שלחן ערוך המקוצר  -עמודים טז-ל )כולל הערות "עי י יצחק"(
מבחן אי"ה ביום חמישי הקרוב

היו שותפים!
מספר אפשרויות לתרומה:
העברה ב קאית לחשבון העמותה
ב ק  ,10ס יף  ,954מס' חשבון 7152226
העברות בביט למספר 054-6812981

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

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 :יאיר שרפי טל , 052-7166601 .איתמר עובד ,טל) 053-3453020 .עם ווטסאפ( ,משרד054-6812981 :
למשרדי ממשלה וספקיםachvathachimharish@gmail.com :
דוא"ל העמותהaa0546812981@gmail.com :

