תוכן העניינים

דבר מערכת

"הלכה ומסורה"

קטעי אשמורות עם הערות וביאורי עץ חיים בעצם כתי"ק של כמוהר"ר יחיא בכמוהר"ר

יוסף צאלח )מהרי"ץ( זצוק"ל  ...............................................................................................ג
השוואות בין נוסח מהרי"ץ בכתי"ק לסידור עץ חיים  .......................................................לא
ליקוטי הלכה למהרי"ץ מכתי"ק  ...........................................................................................מא
ליקוטי רמזים ופרפראות למהרי"ץ מכתי"ק  ......................................................................מה
הגהות על הלבוש מאחד מחכמי תימן מלפני כשלש מאות שנה  ..........................................נ
תשובות בכמה ענינים מכמוהר"ר שלום )סאלם( כריף זיע"א  ........................................סג
תשובות בהלכות קריאת התורה מכמוהר"ר חיים בכמו"ר יוסף קורח זיע"א עם ביאורים

מאת כה"ר הגאון רבי פינחס קורח שליט"א  .................................................. .................סו
דרוש לתפילין מכמוהר"ר חיים בכה"ר שמואל כסאר זצוק"ל  ........................................פא
תשובות חדשות למהר"ח כסאר זצוק"ל

עם ביאורים מאת הרב הגאון רבי יצחק מועלם שליט"א  ..............................................פה
השגה על שו"ת 'הלל אומר' בענין תרגום התוכחות

כמוהר"ר לוי ב"ר אברהם קשת זצוק"ל  .......................................................................... ..צג

שמועות הלכה ומנהג מכמוהר"ר חיים בכה"ר שמואל כסאר זצוק"ל  ............................קה
מעשה רב מרבינו כמוהר"ח כסאר זצוק"ל.

תיעוד מסעודה שנערכה בבית רבינו ]קי[  /דברי תורה שנשא רבינו בסעודת חנוכה ]קטז[
 /דברים שהיה נושא רבינו בעת שירה ]קיז[  /מכתב בגודל מעלת כתיבת חידושי תורה

]קיט[  ............................................................................ .............................................................קי
הנהגות ופסקי הלכות מכמוהר"ר יוסף צובירי זצוק"ל

הלכות קריאת התורה ומנהגיה  ............................................................................................קכ

הלכות תפילה ונשיאת כפים קטעים מתוך ספר 'אהבת המלך' על הרמב"ם

כה"ר הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל  ..................................................................................קלז
בענין המקור לנוסחי הברכה "נטע"" ,נטעה" ]קמד[  /קריאת הקטנים – שישי ,בוכ"ו ]קמו[
 /טענת הארכת התפילה ע"י מתרגם קטן ]קמז[

הרב יוסף שרעבי שליט"א  ..............................................................................................קמד
בענין כיסוי הראש בטלית בתפילה וקריאה"ת ]קנ[  /בענין עלית ישראל לתורה במקום
כהן כשמוכרים את העליות ]קנב[  /בענין האם העולה שביעי יכול לעלות גם למפטיר
בספר שני ]קנה[

כה"ר הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל  ....................................................................................קנ
שרשי מנהגי תימן  -עליה לספר תורה פעמיים

כה"ר הגאון רבי אברהם אריה שליט"א  ........................................................................קנט
בענין אמירת פסוקים בהוצאת ספר תורה

כה"ר הגאון המקובל רבי עזריאל מנצור שליט"א  ......................................................קסב
בדין חיוב קריאת התורה אם חובת ציבור או חובת יחיד

כה"ר הגאון רבי אברהם שמן שליט"א  .........................................................................קפד
בענין ברכות קריאת התורה בציבור

הרב הגאון רבי עזרא קרואני שליט"א  .........................................................................קצב

כתית למאור  -בדין חיוב קריאת התורה ,ברכת התורה ,וקדיש

הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א  ..........................................................................רא
בביאור המנהג בכיסוי הס"ת אחר סיום קריאת המפטיר וגלילתו בעת שקורין ההפטרה

הרב הגאון רבי חיים צדוק שליט"א  .................................................................................רח

משולחן המערכת
הערות וביאורים לדיני קריאת התורה על סדר ההלכות ומנהגים שהובאו להלן

הרה"ג רבי דוד קרואני שליט"א  ......................................................................................ריז
מבי מדרשא
בדין העולה לתורה ולא הספיק לקרוא עם החזן עד שסיים את קריאתו

הרה"ג רבי אליה קרואני שליט"א  ................................................................................רמב
עלית קטן לספר תורה

הרה"ג רבי ניר אריה שליט"א  .........................................................................................רנב

תוכן העניינים  ................................................................................ .......................................רנז
הלכות קריאת התורה  ........................................................................................................רסא

וליבי חלל בקרבי – דרך העליה לבן תורה

כה"ר הגאון המקובל רבי עזריאל מנצור שליט"א  .....................................................שפט

זכרון בספר  -דברי הספד לזכרו של כמוהר"ר חיים כסאר זצוק"ל

כה"ר הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל  ...............................................................................שצה

כה"ר הגאון רבי פינחס קורח שליט"א  .........................................................................שצט
מאורי הגולה
וראשו בשמימה  -מאמר נכבד על דמותו של מוהר"ח כסאר זצוק"ל

כה"ר הגאון המקובל רבי עזריאל מנצור שליט"א  .........................................................תה
תורת חכם מקור חיים ]זכרון בספר[

הרב הגאון רבי חיים צדוק שליט"א  ..............................................................................תעא
היכל המלך  -מאמר מסקר על חייו ופועלו של כמוהר"ח כסאר זצוק"ל

הרה"ג רבי אלמוג שלמה )אכלופי( שליט"א  .................................................................תעה
דרכי חיים

שביבים מהנהגותיו ואורחותיו בקודש  ..................................................................... ....תקכח
פרקים מתוך המאמר החשוב 'משכיל לדוד' על רבינו מאור הגולה כמוהר"ר דוד
משרקי )מזרחי( זיע"א

מאת הרב הגאון רבי חזקיהו דחבש שליט"א  ..........................................................תקמא

תפילת בריך שמיה – עיונים והערות בנוסחאות הקדומות ובסידורי תימן  .........תקמט
בענין גרסת לראש אשמורות בסליחות הנאמרות בחצות

הרב אביעד אזרק שליט"א  ...........................................................................................תקנז

עדות היסטורית על השאלת ספר פסקי הרא"ש מאת רבינו מאור הגולה בעל השתילי

זיתים לתלמידו הגדול מהרי"ץ  .......................................................................................תקסב

