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תוכ הביאורי


}אשר עלו בידי לערוך בעזר ה' בשיפולי גלימתו של הגר"י משאש(

חלק אורח חיים:
 .1בעניין האיסור להתעטף בטלית של ת"ח -הערה  ,32עמ'
 .2בעניין מנהג מספר כריכות לציצית אצל בני המערב -הערה ,47
עמ'
 .3בעניין מנהג הנחת תפילין של יד בעמידה או בישיבה-הערה
 ,52עמ'
 .4בעניין דין מצות תפילין לקטן -הערה  ,61עמ'
 .5בעניין היתר צירוף קטן למניין -הערה  ,65עמ'
 .6בעניין מנהג חזרת הש"ץ במערב -הערה  ,68עמ'
 .7בעניין מנהג ק"ש בלחש -הערה  ,78עמ'
 .8בעניין הנוסח בברכת יוצר אור "קוניהם או קונם" -הערה ,80
עמ'
 .9בעניין מנהג אמירה ונוסח לשם יחוד -הערה  ,85עמ'
 .10בעניין נוהג חדש של שינוי נוסח התפילה -הערה  ,110עמ'
 .11בעניין אמירת הלל בבית אבל -הערה  ,117עמ'
 .12בעניין מנהג אמירת פיוטים בין ישתבח ליוצר-הערה  ,121עמ'
 .13בעניין דין שווא נע בתפילה -הערה  ,122עמ'
 .14בעניין דין חזרה לחזן שטעה בחזרת הש"ץ דרו"ח -הערה ,124
עמ'
 .15בעניין דין חזן שחטא -הערה  ,127עמ'
 .16בעניין טעות בס"ת ולהוציא אחר -הערה , 132עמ'
 .17בעניין היתר קטן לעלות לתורה -הערה ,147-145עמ'
 .18בעניין נישוק גדולים בבית הכנסת -הערה ,154עמ'
 .19בעניין דין בורר בכלים -הערה  ,157עמ'
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 .20בעניין כיסוי הסכין לאמירת ברה"מ -הערה  ,173עמ'
 .21בעניין הזכרת שם השם תוך כדי לימוד -הערה  ,177עמ'
 .22בעניין הגשת אוכל או שתייה למי שאינו מברך -הערה ,184
עמ'
 .23בעניין דין תשמיש המיטה לאור הנר -הערה  ,186עמ'
 .24בעניין אמירה לגוי בשבת להדליק אור לציבור -הערה ,194
עמ'
 .25בעניין שימוש ברמקול בשבת ע"י א"י  -הערה  ,197עמ'
 .26בעניין דין ההבדלה לנשים -הערה  ,205עמ'
 .27בעניין המנהג להוסיף מים לתבשיל שעל הפלטה-הערה ,210
עמ'
 .28בעניין זמן ברכת הלבנה לפני ז' -הערה  ,212עמ'
 .29בעניין המנהג שלא לברך שהחיינו על בדיקת חמץ -הערה ,224
עמ'
 .30בעניין המנהג שלא לאכול אורז בפסח -הערה  ,232עמ'
 .31בעניין מתכון הכנת החרוסת לפסח -הערה  ,243עמ'
 .32בעניין דין חמץ שעבר עליו הפסח-הערה  ,244עמ'
 .33בעניין דין סיום מסכת לפטור את הבכורות-הערה  ,246עמ'
 .34בעניין תנאי מכירת חמץ לגוי -הערה  ,248עמ'
 .35בעניין הברכה על אכילת מצה אחר הפסח -הערה  ,250עמ'
 .36בעניין עריכת חו"ק ע"י רב ספרדי בימי העומר-הערה  ,254עמ'
 .37בעניין שחיטה ביום טוב ובסכין פגומה -הערה  ,260עמ'
 .38בעניין שימוש בחשמל ביום טוב -הערה  ,265עמ'
 .39בעניין דין הנחת תפילין בט' באב -הערה  ,274עמ'
 .40בעניין דין הגבהת הס"ת בט' באב -הערה  ,278עמ'
 .41בעניין מנהג אמירת ברכות ההפטרה -הערה  ,288עמ'
 .42בעניין נוהג חדש של שינויים בנוסח הסליחות -הערה  ,289עמ'
 .43בעניין מנהג אמירת עננו בזכות הצדיקים-הערה  ,292עמ'
 .44בעניין תקיעת שופר בערב ראש השנה -הערה  ,295עמ'
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 .45בעניין סגולת אמירת 'ויהי נועם' לתוך השופר -הערה  ,297עמ'
 .46בעניין דין אתרוג "תיום" -הערה  ,312עמ'
 .47בעניין דין גובה הנחת החנוכייה -הערה  ,330עמ'
 .48בעניין מנהג הוספת פסוק "מזמור שיר חנוכת" לפני "ארוממך" בח'
ימי חנוכה -הערה  ,332עמ'
 .49בעניין כתיבת מגילה בלא עמודים -הערה  ,336עמ'

חלק יורה דעה:
 .50בעניין דין היתר אשה לשחוט והמנהג במערב -הערה  ,341עמ'
 .51בעניין חיוב קבלת סמיכה לשוחט -הערה  ,350-349עמ'
 .52בעניין דין מיעוך הסירכות אצל בני המערב -הערה ,355-354
עמ'
 .53בעניין דין מליחת כחל ובשר יחד -הערה  ,358עמ'
 .54בעניין דין ורידי בית השחיטה -הערה  ,366עמ'
 .55בעניין מנהג היתר פת פלטר במערב -הערה  ,369עמ'
 .56בעניין דין גזירת חלב נכרי במערב -הערה  ,375עמ'
 .57בעניין עשיית צורת ותמונת בע"ח בבהכ"נ ,על פרוכת או מעל
ההיכל -הערה  ,379עמ'
 .58בעניין דין הבא מן הדרך במצוה לפוקדה -הערה  ,384עמ'
 .59בעניין דין כניסת אשה נידה לבית הקברות -הערה  ,386עמ'
 .60בעניין ברכת טבילת הנשים בתוך המקווה -הערה  ,389עמ'

 .61בעניין נוהג התרת נדרים ע"י ג' הדיוטות ,ע"י שליח ,עפ"י
כתב -הערה  ,393עמ'
 .62בעניין דין מעשר כספים בימינו -הערה  ,408עמ'
 .63בעניין אמירת ברכה בלא שם ומלכות -הערה  ,417עמ'
 .64בעניין מילה לקטן בן ישראלי והאימא א"י -הערה  ,431עמ'
 .65בעניין דין ספרי תורה המשוחים בימינו -הערה  ,437עמ'
 .66בעניין חיזוק ההזכרות בס"ת -הערה  , 441-442-443עמ'
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 .67בעניין מסורת אותיות רבתיות ומשונות בס"ת -הערה  ,447עמ'
 .68בעניין דין ס"ת שיש בו יריעה בת ב' דפים -הערה  ,451עמ'
 .69בעניין דין תיוג מזוזה -הערה , 454עמ'
 .70בעניין דין נטע רבעי בחו"ל -הערה  ,458עמ'
 .71בעניין דין ברכת כהנים לאינו נשוי ובלא שמחה -הערה ,462
עמ'
 .72בעניין נוהג האבל להיות ש"ץ -הערה  ,468עמ'
 .73בעניין קדיש והשכבה על קטן רח"ל -הערה  ,485-486עמ'
 .74בעניין היתר סעודה לכבוד הכנסת ס"ת לאבל -הערה  ,500עמ'
 .75בעניין ברכת שהחיינו לאבל -הערה  ,509עמ'
 .76בעניין דין ליווי מת א"י לקבורתו -הערה  ,520עמ'
 .77בעניין דין אבילות וקריעה לקטן -הערה  ,522עמ'
 .78בעניין גדר דין חיבוט הקבר -הערה  ,530עמ'
 .79בעניין דין קבורת הרוג עם בגדיו -הערה  ,536עמ'
 .80בעניין תכשיטי המת האסורים בהנאה -הערה  ,539עמ'

חלק חו"מ ואבה"ע:
 .81בעניין דין קול באישה ערווה -הערה  ,589עמ'
 .82בעניין דין כיסוי שער האישה הרגילה לגלותו -הערה  , 591עמ'
 .83בעניין אמירת הלל ביום העצמאות -הערה , 602 -עמ'
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כללי כתיבה ולימוד הספר

 .1ההלכות בעיקר נוסחו מתו ג' חלקי אוצר מכתבי הרב ,וכ
מתו עיקר פסקי הרב בשו"ת מי חיי ב' חלקי.
 .2השתדלנו לשמור על סגנונו הטהור ,אול בכמה מקומות
הפשטנו את ניסוח ההלכה ע"מ לאפשר הבנה ישירה שלא מתו
מליצה או דברי הגדה.
 .3את המקורות והרחבת הנושאי המובאי בשולי הדיני
נתבססו בשורש על דברי הרב עצמו ומקורותיו אשר נבדקו
אחת לאחת והורחבו עפ"י הצור.
 .4את הביאורי הרחבי יותר וחיזוק המנהגי ה פרי עטו
של המלקט והמאס בחיבור זה ,ומחיבוריו האחרי ,וא
שנכתבו ברוח של דברי הרב זצ"ל ה אינ מחייבי אלא רק
אותו ,כאשר הלכות הרב המובאות בחבור זה מהוות בסיס אית
ואכסניא מעולה לפרסומ  ,יותר מכל מסגרת אחרת.
 .5ההלכות נכתבו עפ"י סדר השו"ע ד' חלקיו כדי להקל על
הקריאה בלא שו יחס לזמ חיבור התשובות.
 .6הדיני אשר עפ"י הבנתנו אינ ישימיי בעיקר משו
'תרעומת המיני' ,כתבנו בזהירות רבה ממסוגרת ,בהדגשה
שונה ע"מ לאפשר בחינת של הלומד א לא הרחקנו עד כדי
השמטת ורק 'כקרי וכתיב' הערנו בצד לענ"ד.
 .7ברוב תשובותיו הרב לא נקט בריבוי ציטוט הפוסקי
האחרוני אלא בעיקר נתבסס על שו"ע רמ"א בה"ט ומט"מ ,וכ
אנו נקטנו מתו בחירה בניסוח הערות אא"כ נדרש אחרת לצור
ביאור הדי או חידוש די אשר נתחדש מתו דברי המחבר.
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 .8הדגשנו בהלכות הרלוונטיות את הנושאי של "מנהג"" ,מוטב
שיהיו שוגגי" וכ "גדול השלו" ,מוטיב החוזר ונשנה בהרבה
מתשובותיו של הרב.
 .9הדגשנו והבלטנו את שמות הפוסקי או\וחיבוריה ע"מ
לאפשר עיו חוזר בדבריה וביסוס סברת הרב והפסק כגו:
והרמב" }הלכות דעות פ"א ה"א{ או וכ איתא בספר מורה הנבוכי
}פרק א'{.
 .10את ההלכות המסכמות את פסקי הרב בשו"ת מי חיי )ב'
חלקי( לא הרחבנו בביאורי כי מה לנו להעתיק מה שהרב

הערי בטוב טע בגדולתו בתשובותיו ורק קצרנו את לשונו
וציינו את שורש התשובה 'והוי כל צמא' יל אל "מי חיי"
וש יעיי באריכות.
 .11כדרכ של ספרי קיצורי הלכות ,ג החיבור הזה לא יביא
תועלת מלאה לקורא אא"כ יעמיק ויעיי עוד עפ"י הצור
במקורות הפסקי והתשובות בכלל ,ובפרט בדברי מר השו"ע
בחיבורו בב"י ,ומה טוב א תשיג ידו לחזור על דברי הראשוני
בכלל ובכתבי רבותינו הספרדי פוסקי מ המערב בפרט ,ובכ
לבטח ישכו ולא יכשל וג אנו עמו ,ובפני עוור לא יוש מכשול.
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