
שלחן ערוך הבהיר
החדש

שיפורים בתוך הטקסט ❏

השלמנו את כל חצאי המילים בכל המפרשים, כולל המפרשים שבסוף הספר. {

פענחנו ראשי-תיבות קשים - המפריעים לרצף הלימוד - במפרשים הנלמדים ביותר. {

הוספנו פיסוק במפרשים הנלמדים ביותר. {

הוספנו רבבות מראי-מקומות בשני המפרשים העיקריים המעטרים ומקיפים את דברי המחבר והרמ"א.  {

בחלק יו"ד כינסנו את כל ההערות הקטנות המפוזרות לילקוט 'אוצר מפרשים'. {

הוגה ונערך מחדש על ידי חבר תלמידי חכמים רבנים ואנשי מעשה, אשר עמלו וטרחו 

ביגיעה רבה, לברר מקחם של רבינו  ה'בית יוסף'  בשלחן ערוך, והמפה הפרוסה עליו ה"ה 

רבינו הרמ"א ונושאי כליהם, בניפוי אחר ניפוי ובירור אחר בירור.

שיפורים בהפניות למפרשים ❏

סידרנו מחדש את כל ציוני האותיות המובילות למפרשים – למען ירוץ הקורא בהם. {

סידרנו את ציוני האותיות המובילות בדברי המחבר, לפי סדר המפרשים בעמוד. {

הוספנו את אות הסעיף בש"ע - בכל המפרשים ונושאי הכלים. {

} mX� הוספנו ציונים מובילים ב'הגהות רעק"א' )בכל חלקי הש"ע(. כזה  

}  mX� הוספנו ציונים מובילים ב'נקודות הכסף' )בחלק יו"ד(. כזה 

הוספנו ציוני אותיות מובילות מדברי המחבר ל'ביאור הגר"א' )בחלק או"ח(. {

הוספנו ציוני אותיות מובילות מדברי המחבר ל'לבושי שרד' )בחלק או"ח( – כפי שמופיע בספר לבושי שרד.  {

} mX� ערכנו 'אוצר מפרשים' מסודר, דבר דבור על אפנו, כולל ציונים מובילים לכל אחד מהמפרשים. כזה

עיצבנו מחדש את ציוני 'דיבורי-המתחיל' בכל המפרשים, בסגנון מאיר עיניים. {

מפרשים שנערכו מחדש או נתחדשה בהם במהדורה זו תוספת מיוחדת ❏

'קצות החושן', 'נתיבות המשפט', 'משובב נתיבות' ו'קונטרס הספיקות'  נסדרו מחדש מתוך המהדורה המפוארת  {

של הרה"ג רבי יחיאל דז'ימיטרובסקי שליט"א.

'רעק"א השלם' על או"ח ויו"ד - נסדר ונקבץ מחדש ע"פ מהדורות יוהנסבורג, קניגסבורג,  ברלין. {

'רעק"א' על חו"מ נסדר ונקבץ מחדש  ע"פ ספר 'כתב וחותם' מהרה"ג רבי שמואל איינשטיין שליט"א. {

'פרי חדש' על עניני המולדות בהלכות ר"ח בתוספת טבלאות נערך מחדש ע"י הרה"ג רבי יהושע שולמן שליט"א. {

'חוות דעת' על יו"ד נסדר והוגה מחדש, ונוספו בו ציוני הסעיפים של הש"ע. {

מפרשים חדשים שנוספו במהדורה זו, שלא הופיעו עד כה כלל ❏

'פרי דעה' על יו"ד הלכות נדה נסדר והוגה מחדש, ונוספו בו ציוני הסעיפים של הש"ע. {

'פרי חדש' השלם על יו"ד נסדר מחדש מתוך המהדורה המפוארת של הרה"ג רבי אליהו פרנקיל שליט"א. {

'מחצית השקל' על יו"ד הלכות בשר וחלב ותערובות נסדר והוגה מחדש. {

ועל כולם מעלות חשובות שנוספו במהדורה זו:

אותיות גדולות וברורות במיוחד - בפורמט סטנדרטי )לא גדול מדי( 
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