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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

מליחת וחיתוך אוכלין ומלאכת לש  -סימן שכא
הבהרה :כל פעם שמוזכר גמרא  -דרש ללמוד עם רש"י ,תוספות ,רי"ף ,ר"ן ,רא"ש
מראה מקומות לשבוע א'  -די י מליחת אוכלין:
מש ה וגמרא שבת קח .עד ודאי מטביל א )בדף קח(:
תוספות ד"ה אין
רי"ף ר"ן רא"ש
רמב"ם פרק כב' הלכה י'
שבת עה :ד"ה והמולחו עד עץ.
תוספות )שם( ד"ה אין
שו"ת תרומת הדשן ח"א סימן "ה
שלטי גיבורים על הרי"ף שם אות א'
טור-ב"י-שו"ע סימן שכא סעיפים א-ו
ט"ז ,מג"א ,מש "ב
שו"ת שבות יעקב ח"ב סימן י"ב
שו"ת פעולת צדיק ח"ב סימן מ"ח ,בפסקי מהרי"ץ דפים קפז-קצה
שו"ת פעולת צדיק ח"ב סימן ק "ד ,בפסקי מהרי"ץ דפים קפ"א-קפ"ז
שע"ה סימן ס"ב ,סעיף ל"א ועי י יצחק שם.
ב ין משה ח"ד פרק פ"ב סעיפים א-ח ,ובהערה א' ד"ה ראיתי ,הערה ה' ,הערה י"ז
מבחן ב ושא הבקיאות :שלחן ערוך המקוצר  -עמודים ס-עו )כולל הערות "עי י יצחק"(
מראה מקומות לשבוע ב'  -די י חיתוך אוכלין:
גמרא שבת עד :האי מאן דפרים עד מחתך
תוספות ד"ה האי
רי"ף ר"ן רא"ש
גמרא שבת קמא .א"ר יהודה ה י פלפלי עד מי
רמב"ם פרק ז' הלכה ה'
מגיד מש ה פרק ז' הלכה ד'
רמב"ם פרק ח' הלכה טו'
רמב"ם פרק כא' הלכה כ'
שו"ת תרומת הדשן ח"א סימן "ו
שו"ת ריב"ש סימן קפ"ד
טור-ב"י-שו"ע סימן שכא סעיפים ז-יב
מש "ב וביאור הלכה
שו"ת פעולת צדיק ח"ב סימ ים כ"ה ,מ"ט )בפסקי מהרי"ץ דפים קצו-רי(
שע"ה סימן ס"ב ,סעיף ח )דף ק א( ועי י יצחק שם.
ב ין משה ח"ב פרק כ"א סעיף ו ,ובהערה יא' שם )שיעור דק דק(
שם סעיפים ט',י',יא'
גמרא שבת צה .המכבד וכו' מ"ט וכו' עד אמימר
טור-ב"י-שו"ע סימן שכא סעיף יג
מש "ב וביאור הלכה

מראה מקומות לשבוע ג'  -מלאכת לש )יש ללמוד לפי הסדר המובא להלן(:
מש ה וגמרא שבת יז-:יח - .מש ה ב"ש אומרים וכו' עד ת"ר
תוספות ד"ה אבל
מש ה וגמרא שבת ק ה-:ק ו .ו ות ין מים למורסן וכו' אמר אביי וכו' עד כתיב אפי קסיה דריב"ל
תוספות ד"ה מהו לפרק
רי"ף ,ר"ן ,רא"ש )שם(
גמרא שבת קמ .אתאמר חרדל עד לתחלי
עוד בגדר לישה עיין גמרא זבחים צד :רבא לטעמיה וכו' עד לישה
רמב"ם פרק ח' הלכה ט"ז ,פרק כ"א ,הלכה ל"ג
טור-ב"י-שו"ע סימן שכא סעיפים י"ד-ט"ז וסימן שכד סעיף ג' וסימן שמ סעיף יב'
ט"ז ,מג"א ,מש "ב וביאור הלכה בסימ ים )שם(
שע"ה חלק ב' סימן ס"ב סעיף י') ,עי י יצחק שם אותיות לב ,לד(
ב ין משה חלק ב' פרק כ"ג סעיף י"א ,פרק כ"ד סעיפים א',ב',ג',ד',ה'
מבחן בעיון ב ושא מלאכת לש  -יתקיים השבוע אי"ה
מבחן ב ושא הבקיאות :שלחן ערוך המקוצר  -עמודים קלה-ק )כולל הערות "עי י יצחק"(

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 :

