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   עלוני פעולת צדיק עלוני פעולת צדיק5050דיסק דיסק 

  
  "פעולת צדיק"מפתח מפורט לתוכן עלוני 

  ע"תש' ה–ז "תשנ' לתקופת השנים ה1-50ממספר 
  ...מושגים ועוד, גדולי ישראל, ענייני הלכה, סיפורים, מוסרכולל מאמרי 

  

  מאמרי מוסר
 27,  צו השעה- אחדות
  30,  קידוש שם שמים–אחדות 

  33, ץ"איגרת מוסר מאת מהרי
  35, בזאת אני בוטח

  8, רוחניהביעור חמץ 
 25, כםירהזהרו בכבוד חב

 5, הפוך בה והפוך בה
 1, חמץ ומצה באספקלריא חינוכית

 26, יראתו קודמת לחכמתו
 16, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה

 11, להודות ולהלל
 2, להחזיר עטרה לישנה

 7, נוימסלול ודרך לעדתינו בזמן שמחת
  37, מעשי אבות סימן לבנים

  40, עבודת האדם
 24, שועות והניסים והנפלאות שבדורינועל הת

  24', עקב ענוה יראת ה
  30, צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו

 17, קירבנו לפני הר סיני
 4,  ושמירת מסורת הנאמנה,קריאה לבניינה הרוחני של העדה

  32, רחמנא ליבא בעי
  33, שאל אביך ויגדך
 7, שמחה שבלב

 9, שמחה של מצוה
 7, שמחת השגשוג

  27, המידותתיקון 
 50, מפי רב ולא מפי כתב

  

  דור לדור יספר
 16, אל תגעו במשחי

  35, אשרי העם יודעי תרועה
  36, בתך לא תקח לבנו

 20,21, דור לדור יספר
  38, היהלום שנעלם

  40, הכרמים שחזרו הליהודים
  31, התיבה הפלאית
  31, ומקדשי תיראו
  33, זה שמי לעולם

 28, 'זומם רשע לצדיק וגו
  38, חכם לב יקח מצוות

  37, ם תאיר פניוחכמת אד
 14, יש דין ויש דיין

  39, כבוד תלמידי חכמים



  32, לידתו של צדיק
 15, מה נורא המקום הזה

 11, מס הקבורה
 13, נס ההצלה

 26, סופו של שונא
 8, עדות המת
 1, ץ"על מהרי

 12, עלילת הדם
 25, עלילת השקר
 27, קפיצת הדרך

  

  ענייני הלכה
  39, אופן העיטוף הנכון בטלית גדול

  41, ]נפח[אופן מדידת שיעורי תורה 
 19,בתורהשאותיות המשונות 

  41, אם יברך הטוב והמטיב כשילדה אשתו זכר
  50, אם צריך לפייס את חבירו שמקפיד עליו שלא בצדק

  39, צ להתחיל אמירת הקדיש תוך כדי הליכה לתיבה"אם רשאי ש
  42, בדין חתיכה נעשית נבלה בשאר איסורים

  33, ץ בנידון אין אדם מוריש שבועה לבניו"ביאור דברי מהרי
  31, בעניין בורר בקופסאות שימורים

  36, ברירה בשני מיני אוכלין
  30, ברכת מעשה בראשית

  38, דין הצפורן בפסח
 10, רס עליה סדין מפני הנשרידין פ

  48, 44, הוראות כלליות בענייני כשרות המוצרים לפסח
 6, הידור מצוה בתוספת הדסים

  ט"תשמ'ל בשנת ה"הובא בעלון שי, ומנהגים לחג הפסחהלכות 
 28, הצלת ממון חבירו

 6, סוכותחג 
 9, שבועותחג 

 7, חגבים
  37, "צו"שבפרשת " חלות"חסירות ויתרות בתורה ותיבת 

 20, טלית בערב שבת
  47, אם ראשי להחזירו, טעה והוציא  ספר תורה שאינו גלול במקום קריאת היום

  36, ר הייחודכיסוי ראש הכלה לאח
  41, כשרות האורז לפסח

  42, כשרות השופר התימני
 19, מקומה, כתובה

 8, ליל הסדר
 17, 24, ליל שבועות

  34, א"לימוד תורה ושינה בליל היכנסו לשנת כ
  44, מדיני ברכת החמה

 9, רגלים' מוסף לג
  33, מי שאינו זוכר על פה את כל נוסח נפילת פנים

  46, תוך שש שעות לאכילת בשר, מי ששכח והתחיל לאכול מאכלי חלב
  41, ל"מכירת חמץ דרך פקס או דוא

 13, מליחה מיוחדת
  37, ם"פ לדעת הרמב"מצות אכילה בערב יוהכ

 11,  טל ומטר,משיב הרוח
 27, נויי סוכה

  35, ראש חודשש שהוא ליל "סעודה שלישית שנמשכה למוצ
 9, 12, ספירת העומר

 24, 22, תורהספרי 
  34, עטיפת ציצית כהלכתה

  27, ט"עישון סיגריות ביו
  31, עליית שביעי למפטיר

 18,"קאת"ערלה ושביעית ב
 10, עשרת ימי תשובה

 25, 20, וריםפ
  38, ם"פרשיות פתיחות וסתומות כדעת הרמב

  40, בשעת קריאת התורה' קימה בפני אביו או רבו וכו
 25, קריאת המגילה

 28,ישתבחו רפאני
 26, רשת בכנפות הטלית

  48, שאלות בדיני אפיית מצות תימניות
  49, שאלות בהלכות מילה

  32, שאלות בעניין שינוי מנהגים



 1, 12, 21,  פרי עץ חייםאשאלות על אגדתא דפסח
 25, שבע ברכות ופנים חדשות

  35, ת בענייני נישואין"שו
 28, שינה באמצע הסעודה

 15, שמיטה
  12, תספורת בימי העומר

  

  גדולי ישראל
  33, 13, 9, 1, הגאון רבי  יחיא צאלח
  24, הגאון רבי חיים קורח
   46 ,34, הגאון רבי יהודה צעדי
  9, הרי'הגאון רבי יחיא אלצ

  2, הגאון רבי יחיא אלשיך
  7, הגאון רבי יחיא בדיחי
  50, הגאון רבי יחיא בשירי

  10, 18, הגאון רבי יחיא יצחק הלוי
  23, רצאבי) םנחו(הגאון רבי נסים 
  17, הגאון רבי סעיד

  11, הגאון רבי שלום מזרחי שרעבי
  25, הגאון רבי שמואל אכלופי

  

  מושגים
  48, ביאור מנהג קדמונינו שלא לעשות ְּגַמאִרי בפסח

  41, ץ בעניין פשטא אחת ומלרע"ביאור שיטת מהרי
  46, ניקור התימנימסורת הבשבח 

  40, דרכי השירה והנגינות המקובלות בידינו
  48, היגוי התפילה ומעמד קריאת התורה

  45, לוח לימוד עמוד יומי בספר זוהר הקדוש
 42, כנתינתה מסיני, ל התימני"מבטא הגימ

  25, מקוריות ניגוני תימן
  42, נוסח שטר פרוזבול

  23,  מקורו-סעודת הבראה
  22, ספירת העומר

  50, על משמר שירת הקודש
  35, פזמונים של הושענה רבה

  36, ם הקשורים לענייני נישואיןפניני
  39, פסקי הלכה כלליים בדיני שמיטה לפי מנהגינו ושיטתנו

 24, הא מכשטא הא מצלחא: פרפראות
 24, ה בכאף דגושהחתיּכ: פרפראות
 21, הגדה של פסחל: פרפראות
 23,  מקורו-סעודת הבראה: פרפראות
 22, ספירת העומר: פרפראות

 21, צה המל-ץ"קערה של פסח כדעת מהרי
  39, ל בחתונות"קריאת קודש אודות שירי עגבים רח

  31, שחיטת עוף על גלגלי מכונית כסגולה לשמירה


