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 לשטרות ו"בשכ ה"עתש'י אדר ה"לק

 "פעולת צדיק" מוסדות
 גאון רבני תימן ותפארתם –ל "זצוקץ "מהריש "ע

 א"שליטיצחק רצאבי בראשות מרן הגאון הרב 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 פרי עץ חיים  -תא דפסחא מבחן אגד
 

 .על אגדתא דפסחא" עץ חיים"ה על פירושו "ל ייערך מבחן בכתב אי"זצוק ץ"מהרישל  012-לקראת יום ההילולא ה
 .ק"לכלל הציבור בארההמבחן מיועד 

 ,העונים נכונה על השאלות דלקמן וישלחו את התשובות בדואר
 .ה"עתש'בניסן ה ג"בתאריך כ, ני ברקרכסים וב, בירושלםה "אייעלו לשלב האחרון שיתקיים 

 :בפרסים "אגדתא דפסחא"חתני  3 זכוי, מבין העולים לשלב האחרון

 .₪ 011: פרס שלישי    ₪ 011: פרס שני     ₪ 0111: פרס ראשון
 

  ל"זצנסים רצאבי  'צ ר"ש הגה"ע" מעשה נסים" תרומת קרן מלגות
 

 .ג הפסח בכלל ובליל הסדר בפרטלהקנות ידע חיוני למנהגינו אנו בח, מטרת תכנית חשובה זו
 
 
 

 'שאלות שלב א
 

 ?כיצד הוא סדר הקערה .א
כוסות קודם השתיה ולאחריה או ' כוס וכוס מדכל האם מברך על  .ב

 .ץ"כתוב מסקנת מהרי? לא
 ?קידוש ליל פסח מיושב או מעומד .ג
 ?מי נקראת אשה חשובה שחייבת בהסיבה .ד
 ?ץ"ומסקנת מהרי, תבשילין שאמרו' מה הם הב .ה
והאם יש דבר שצריך לאכלו בלילה זה , כמה הוא שיעור כזית .ו

 ?פחות מכזית והמנהג בזה
וכיצד , מהו טעם הסוברים לברך על המרור בורא פרי האדמה .ז

 ?את ידי כולםציעשה לפטור עצמו מהברכה ל
 ?מדוע לא תקנו ברכה על קריאת ההגדה .ח
 ?בתומהו פירוש הדין כל שלא אמר פסח מצה ומרורים לא יצא ידי חו .ט
 ?אימתי נעשית בציעת האפיקומן .י

 ?למה נקט שירה ולא שיר', נאמר בפסוק אז ישיר משה ובני ישראל את השירה וגו .יא
 ?ת כורך האם צריך כזית מצה וכזית מרור או שבין הכל יהא שיעור כזיתולמצו .יב
 ?כמה ככרות לוקח לאכילת מצה בימי הפסח בחול ובשבת .יג
רבנו להר סיני ימה התועלת בק? תיבת ובתשניק מהו פירוש? מהו ההבדל בין שמחה לששון .יד

 ?אילו לא היינו מקבלים את התורה
 ?במלח או בחרוסת, והמצה, טיבול הכרפס .טו

 

 .ניסן א"מיבני ברק לא יאוחר  0101ד "ת "פעולת צדיק"יש לשלוח לפתרונות 
 . גיל, טלפון, כתובת, שם: לצייןיש 

 .10-0101111: ניתן לשלח גם לפקס
 10-0101111: טלפון 5קושניר ' או במשרד רח, ן לרכוש אצל המפיציםאת ההגדה נית

 
 בברכת התורה ולומדיה

 צוות הבוחנים 

 

 

ישיבה לבעלי תשובה וכולל אברכים - "נחלת אבות"
בנשיאות מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

ובראשות הרה"ג יואל סיאני שליט"א
רח' תרמ"ב 6, שכונת נחלת צבי, ת.ד. 5201, ירושלם. טל': 050-4168896 (המשגיח)

yad@maharitz.co.il :יו“ל  ע“י מוסדות יד מהרי“ץ בני ברק      הזמנות מרוכזות בטל‘ 050-4140741  או ב
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לק“י

הננו לבשר לציבור בני התורה שיחי'
ולכל שוחרי התורה וההלכה,

על הופעתו לאור עולם של קובץ "דברי חפץ"
לחידושי תורה, להלכה ולמסורת.
גליון ד‘, ניסן ה‘תשע“ה ב‘שכ“ו.

ובו דברים נפלאים ִמַּגְנַזֵכי רבותינו חכמי תימן נ"ע, אשר לא שזפתן עין הדפוס,
תשובות שהשיבו בהלכה חכמי ורבני בית ההוראה "פעולת צדיק" שליט"א,

חקרי הלכה ומנהג, דברי חכמה ומוסר.

יוצא לאור ע"י מוסדות יד מהרי"ץ
בנשיאות פוסק עדת תימן

מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א.

גליון מיוחד מוקדש לתורת כג"ק מהרי"ץ זיע"א, גאון רבני תימן ותפארתם
לרגל מלאת מאתים ועשר שנים לאסיפתו לחיי נצח

ובמלאת עשר שנים ליסוד בית המדרש פעולת צדיק על שמו

מנויי שערי יצחק

"מנויים לחיים"

יקבלו את החוברת

בדיוור ישיר לביתם

מתוך דברי מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א:
 "בעזרת השי"ת קובץ זה יהיה לתל תלפיות, אשר 
המתחדשים  עניינים  לליבון  צופיות,  אליו  הפוך בה והפוך בה והגי בה דכולא בה.ומתגלים.עיני-כל 

פורתא  וגאולה  ותרופה  מזור  קצת  כאן  יעלה  גם 
זצוק"ל  ורבניה  תימן  של־גאוני  לתורתם 
בעוה"ר  מונחים  תורתם  רובי  אשר  לדורותיהם, 
בכת"י.  עודם  ככולם  שרובם  מחמת  זוית,  בקרן 
לא  התורה,  חלקי  בכל  שחיברו  ספרים  מאות 
בזמנינו,  התורה  לומדי  של־רוב  עינם  שזפתם 
ספרים  מהתגלות  מופתעים  אנו  בפעם  וכפעם 

מפניניהם, חדשים אשר היו מוצנעים. מעט  יובאו  לכל-הפחות  זה  ובקובץ 
בהם,  ויתנו  שישאו  רבים  בהם  בדרכיהם ישוטטו  ללכת  ובעיקבותיהם".ויתעודדו 

חדש!
קובץ רביעי

d.chefats@gmail.com  ניתן לקבל  את החוברת במייל ע"י שליחת בקשה לכתובת המערכת

ם לחיים"

יקבלו את החוברת

בדיוור ישיר לביתם

y



שירה מקורית

20המעמד יפתח בתפילת מנחה  דקות קודם השקיעה

יתקיים אי”ה ביום ראשון ט”ז ניסן התשע”ה, א דחוה”מ פסח,
במרכז תורני “יד לשבים” רח' שוסיוב 3, רחובות

הכנס מוקדש לעילוי נשמת 
ר' יחיאל בן יצחק הלוי ז"ל 

ת.נ.צ.ב.ה

הרה”ג מאיר אהרון שליט”א
ראש כולל ורב ביהכנ”ס





 

 מכירת חמץהרשאה לשטר 

מרן לח ורשות נותן בזה כ טהמ__ החתום _____למשפחת___________ ________בן_______ _______אני _______
 ,םכוח יבאאחד מכל לאו אחד מהם לכולם או להיינו ד ,"פעולת צדיק" הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א ולחברי בית ההוראה

ייכים שהאו  ,ליייכים שה ,וחשש חמץ בעין או על ידי תערובת דברי חמץעם כל  בשכ"ו, "הניסן התשע "ג וי"דלעשות ביום י
המקומות שמונח  עם, וכן הידועים לי ושאינם ידועים לי ,חמץ קודם זמן איסור אני רשאי למכרםשו ,ירשותב יםמצאלאחרים ונ

רעינים וקמחים מחמשת מיני דגן בכל צורה גם דברי החמץ כולליאדם העושה בתוך שלו. ראות עיניהם וככ ,החמץדברי בהם 
שימורים שיש בהם תערובת ממרחים, חטיפים ומיני מתיקה, אטריות, פתיתים, עוגות ועוגיות, מצות שנתחמצו, , שהיא, לחמים
ניזונים ממיני דגן, הבהמות ועופות ושאר בעלי חיים , חיה ועוף מאכלי אדם ומאכלי בהמה ,משקאותסוגי ה כלחמץ, בירה ו

דברים שיש  שארו _____________________ תרופות וויטמינים, ,שיש לנו בחברה שמוכרת חמץ , מניותבונים ותמרוקיםס
נמצאים אשר , , גם חמץ הדבוק בכליםחשש חמץ, גרעיני תבואה מחומצים ושאר מיני חמץ ותערובת חמץ וחמץ נוקשהבהם 
 ב_________________ דברי החמץ נמצאים .____________________________ רחוב_____________________בעיר

________________________________________________________________________________________ ___
 _______________________________ב_________________________________________________ ונמצאים עוד

 .ובשאר מקומות______ _________________________________ ובמכונית מספר ___________________________

  אתבשנה זו  בניסן בכ"יום בניסן עד  גלהשכיר מיום י" את הרבנים הנזכרים לעיל ממנה הריניו - גמכירת י"
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________.____________________________ 

וכן את שאר  .אגב  ________________ לצורך קניןניסן למשך שעתיים את______ ובנוסף לזה להשכיר בי"ד - מכירת י"ד
מייפה את כוחם על הכל אני אחרים. ־המקומות והחפצים שברשותי להשכיר, שנמצא בהם חמץ או חשש חמץ, שלי או של

ותערובת חמץ הנזכרים  חמץץ וחשש למכור את החמעל כל האמור  או באי כוחם או אחד מהם של הרבנים הנזכרים לעיל
ובאיזה  וולהשכיר לכל מי שירצ. ורשות בידם למכור או חלק מהם עיללקומות הנזכרים כיר את המולהש ,מהםאו חלק  לעיל

חוקי  דייוזכותם לאשר הכל על , רצו כל מה שדרוש לצורך המכירה כדת וכדיןמחיר שירצו וגם בהקפה ובאיזה קנין שי
נזכר בניסן להפקיר את החמץ ה דרשות ביום י"להם י. וגם אני נותן כהודאת ם כפי והודאתםהפי ,דיכי ותהא ידם הממשלה.

לות לי למקומות המושכרים ו שאודריסת רגל דרך רשותי ורשויות המושכרות א הםלתת לקונה מ ולבטלו. ורשות בידם עילל
בכל עת שירצה (ואם איעדר   את מפתחות החדרים והמקומות הנזכרים לעיל הםאני למסור לקונה מ ביי, ומחועיללהנזכרים 

עוד להקנות בכסף במקצת מזומנים והשאר לזקוף רשות בידם ו .)______________שר לטלפון___להתק ניתן ,מביתי
י עלי לקיים בל הםבשטר מכירה לקונה מ או יכתבו עשו תנאייוכל מה ש .חתםוליקח מהמזומנים לעצמם בשכר טר ,במלוה

בקני את וחמור,  ולא יפסלואני מתנה שבשטר הרשאה זה כל פרט עומד לעצמו ולא יבוטל בביטול חבירו  טענות וערעורים.
ר ולא  א בחסר ויתל סלא תיפהרשאה זו נעשית גלויה ומפורסמת ולו לעוותי.ך ולא טענת לתקוני שדרת טעוןל לולא אוכ

ואני מצהיר בזה כי טענת שטר למראית עין או טענת שטר לצרכים דתיים בלבד לא תהיה  .ספק בלשוןלא בבטשטוש ומחק ו
יפוי כח בלתי חוזר. וליתר תוקף נעשה יוהרשות נתונה לאשר הרשאה זו על פי חוקי הממשלה להיות תקפה כתוקף ילה. קב

עיל, קנין שלם חמור גמור מעכשיו בכלי הכשר לקנות בו, בביטול כל מודעי ותנאיי עד  קנין על כל מה שכתוב ומפורש ל
דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, אלא כחומר חוזק כל השטרות שטר זה ככל שטרי הרשאה ליהיה תוקף וסופהון. 

התשע"ה לבריאת   ___________לחודש  _________היום_____ ,הנעשים בישראל וכהוגן וכתיקון רבותינו זכרונם לברכה
   ___.___________החתום_____ועל זה באתי על  וקיים.ובריר והכל שריר  ____________ פה עיר ,לשטרות העולם, בשכ"ו




